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 ބަސް   މުތަރުޖިމުގެ

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

سيئات   ومن  أنفسنا  شرور  من  ابهلل  ونعوذ  ونستغفره  ونستعينه  حنمده  هلل  احلمد  إنَّ 
أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال هللا  

 وحده ال شريك له وأن حممدا عبده ورسوله  

قَّ تُ قااتِ ( ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا حا ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا َيا أاي ُّها     )ِه واالا َتا

باثَّ    ( وا ا  ها زاْوجا ا  ها ِمن ْ لاقا  واخا ٍة  وااِحدا ن اْفٍس  ِمْن  لاقاُكْم  خا الَِّذي  رابَُّكْم  ات َُّقوا  النَّاُس  ا  أاي ُّها َيا 
بِِه   اءاُلونا  تاسا الَِّذي  اَّللَّا  واات َُّقوا  اءا  واِنسا ِثرياا  كا االا  رِجا ا  ُهما عالاْيُكْم  ِمن ْ انا  كا اَّللَّا  ِإنَّ  اما  وااْْلاْرحا

 ) راِقيباا  

لاُكْم    ( واي اْغِفْر  الاُكْم  أاْعما لاُكْم  ُيْصِلْح  ا  ِديدا سا ْوالا  ق ا واُقوُلوا  اَّللَّا  ات َُّقوا  آماُنوا  الَِّذينا  ا  أاي ُّها َيا 
ْوزاا عاِظيما  قاْد فاازا ف ا  أما بعد:   )ا  ُذنُوباُكْم واماْن يُِطْع اَّللَّا واراُسولاُه ف ا

ރަސޫލާ   އަހައްމިއްޔަތަކީ  ދެވިގެންވާ  ނަމާދަށް  ދީނުގައި    އިސްލާމް 

އެހެންވުމުން   ތަނބެވެ.  ދީނުގެ  އިސްލާމް  ފަދައިން  ޙަދީޘްފުޅުގައިވާ 

އެތަނބު އޭގައި ނެތްނަމަ އެދީނެއް އެއިންސާނެއްގެ އަތުގައި ފެންނާކަށެއް  

ވުމުން  ނަމާދަކީ  ނޯންނާނެއެވެ.   ކަމުގައި  އަޅުކަމެއް  މާތް  މިފަދަ 

އެން އުއްމަ  ،އަހަރެން ދުށް  މިއުއްމަތް  އުސް އެއް  މެ ފުންނާބުތަށް ފާޅުވި 
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މީސްތަކުންނަށް   ލިޔެފައިވާފޮތެއް  މައްޗަށް  ނަމާދުގެ  ޢިލްމުވެރިއަކު 

 އުގަންނައި ދިނުމުގެ ގޮތުން މިމަސައްކަތް ފެއްޓީމެވެ. 

العباد ފައިމިވަނީ  ލޫމާތުތައް ނަގާ މި ފޮތުގައި މިވާ މަޢު  احملسن  عبد    -  الشيخ 
هللا   محد  " ގެ    -حفظه  بن  احملسن  عبد  رسائل  و  البدر" كتب  ގެ ފަސްވަނަ   العباد 

هللاމުޖައްލަދުންނެވެ. މި މުޖައްލަދުގައި ޝެއިޚް   حممد  އައްޝެއިޚް    حفظه 
الوهاب   عبد  هللا    –بن  الصالة" "ގެ       -رمحه    މިފޮތް ޝަރަޙަ شروط 

 ކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. 

الوهاب  މިފޮތުގައި އަހުރެން ގެނެސްދީފައި މިވަނީ  عبد  بن  حممد    –الشيح 
هللا   العباد  ގެ ފޮތުގެ މަތަން އާއި   -رمحه  احملسن  عبد  هللا    -الشيخ   -حفظه 

 ގެ ޝަރަޙައެވެ. 

 وصّلى هللا وسّلم على عبده ورسوله نبّينا حمّمد وعلى آله وصحبه أمجعني

 الفقري إىل عفو ربّه                                                   

 أبو أنس حممد حسن                                                  

 1433رجب                                                   
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 އް ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަ

ޝަރުތުގެ ޖަމްޢުއެވެ.  ޝަރުތުގެ  އެކަމެއް  ޝަރުޠުތަކަކީ    ނެތް   މާނައީ 

އެގޮތަށް  ނުކުރެވޭނެ އެހެންކަމެއް  ގައި  ލަތު ޙާ ހަމަ  އަދި   ،ކަންކަމެވެ. 

   އެގޮތުގައި ކުރުންލާޒިމްކުރާއެހެންކަމެއްލިބިގެންފައިވާ ޙާލުގައި    އެކަމެއް

  މާދު ޞައްޙަ އިންސާނާގެ ނަވުޟޫނެތްޙާލުގައި    ،މާނައީ.  ކަންތަކެއްނޫނެވެ 

އެއީ   ޝަރުޠުތަކުގެޠަޙާރާނުވާނެކަމެވެ.  ނަމާދުގެ  އިންވާ  ތެރެ  އަކީ 

  ގެ  ރަސޫލާ  ފައިވާރިވާކުރައްވާ     އަބޫހުރައިރާ.  ތަކަށްވުމެވެ ޝަރު

حىت  ނެވެ.  ވާފަދައިން   ފުޅުގައިޙަދީޘް  أحدث  إذا  أحدكم  صالة  هللا  يقبل  "ال 
އެއްވެސް"  يتوضأ" ތެރެއިން  އެމީހަކު    ތިޔަބައިމީހުންގެ  ނަމާދު  މީހެއްގެ 

ދާންދެންރިވެ ޙަދަޘަވެ ވުޟޫކުރުމަށް  އޭނާ  ހިނދެއްގައި  އޭނާގެ  ފައިވާ   

)"  އްވާނެއެވެ.ނުކުރަނަމާދު އެކަލާނގެ ޤަބޫލެއް   ومسلم  6954البخاري   )
(537 ) . 

ވުޟޫކުރުމަށް   ބައެއްފަހަރު ނަމާދެއް  އިންސާނަކު  ނުކުރަނީސް    ފަހުގައި 

ވުޟޫ  ،ނަމަވެސްވެދެއެވެ.  ވެރިޙަދަޘް  އޭނާއަށް    އަދި  ކުރުމަކުން 

 ލާޒިމްވެގެންނުވެއެވެ. ނަމާދުކުރުން  

أي   عمل  ولو  مردود  عمله  والكافر  الكفر،  وضده  اإلسالم،  اْلول:  الشرط   " قوله: 
عالاى   اِهِدينا  شا اَّللَِّ  اِجدا  ماسا ي اْعُمُروا  أاْن  ِلْلُمْشرِِكنيا  انا  }ماا كا تعاىل:  قوله  والدليل  عمل، 
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وا  اُُلُْم  أاْعما ِبطاْت  حا ُأولاِئكا  اِبْلُكْفِر  ]التوبة: أانْ ُفِسِهْم   } اِلُدونا خا ُهْم  النَّاِر  ،  17ِف   ]
ُثوراا{ الفرقان:   بااءا مان ْ عاْلنااُه ها ٍل فاجا قاِدْمنااِإىلا ماا عاِمُلوا ِمْن عاما  [ 23وقوله: }وا

ކޮޅުސިފައަކީ  އިސްލާމަކު ކަމުގައިވުމެވެ. އޭގެ އިދި  :ފުރަތަމަ ޝަރުތަކީ  ] 

ކާ  ކިތަންމެ  ފިރުކާފަރުކަމެވެ.  އޭނާގެ    ޢަމަލެއްކުރިމީހާ  ކަމުގައިވިޔަސް 

ހުރިހާ ޢަމަލެއްވާނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ރައްދުވެގެންނެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ  

اِهِدينا   .ބަސްފުޅެވެ ގެ ވަޙީ هللا شا اَّللَِّ  اِجدا  ماسا ي اْعُمُروا  أاْن  لِْلُمْشرِِكنيا  انا  كا }ماا 
  } اِلُدونا خا ُهْم  النَّاِر  ِف  وا اُُلُْم  أاْعما ِبطاْت  حا ُأولاِئكا  اِبْلُكْفِر  أانْ ُفِسِهْم   [ 17]التوبة:عالاى 

އަމިއްލަ ހެކިވެތިބި    "އެބައިމީހުންގެ  ކާފިރުކަމަށް  މައްޗަށް  ނަފްސުތަކުގެ 

މިސްކިތްތަهللاއި  ޙާލުގަ ޢިޢުމާރުކުރުމަކީއްް ގެ    ( ބެލެހެއްޓުމަކީ  ބިނާކޮށް )    

އޮތް އެބައިމީހުންގެ    މުޝްރިކުންނަށް  އެބައިމީހުންނީ  ކަމެއްނޫނެވެ. 

ބާޠިލް އްްޢަމަލުތަ އެބައިމީހުންނަކީ      އަދި  މީހުންނެވެ.  ވެފައިވާ 

ބަ ތިބޭނެ  ދެމި  ތާއަބަދަށް  ވަކެވެ."  އެެނަރަކައިގައި    ޙީ އަދިވެސް 

ُثوراا{  އެވެ. ފައިވެކުރައްވާ مان ْ بااءا  عاْلنااُه ها فاجا ٍل  ِمْن عاما ماا عاِمُلوا  قاِدْمناا ِإىلا  ]الفرقان: }وا

ޢަމަލުތަ  "އެބައިމީހުން [23 ތިމަން އް ކުޅަ  އެ    ބައްލަވައި    އިލާހު 

 [ ފަދައިން ލައްވާހުށީމެވެ."  ވަޔާބުރައިގެންދާ ކުނޑިފުއްތަކެއް އްޢަމަލުތަ

އެއްވެސް އެއްވެސް هللا އަޅަކު    މިއުއްމަތުގެ  ކުއްތަންކުރާ  އަށް 

وأن  ޢަމަލު   ޢަމަލުކުރި ޞާހިބާއަށް އެ  އެ ،ޢަމަލަކުން هللا  إالّ  إله  أال  شهادة 
هللا رسول  ހިނދެއްގައި    ދެ  މި حممداا  ބިނާނުކުރާ  މައްޗަށް  ޝަހާދަތުގެ 

އެޢަމަލަކީއިދާއެއް ނުކުރާނެއެވެ.  ފަ  އެއްވެސް އަށް    هللا  ކޮންމެހެންވެސް 
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އެއީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ގޮތުގައިވާންޖެހެއެވެ.  ޢަމަލެއްގެ  ކުރެވޭ  ގައި 

އެގޮތަށް  ޝަހާދަތުގެ ފުރަތަމަ ކަލިމައިގެ މަތީގައި ޢަމަލުބިނާކުރުމެވެ. ހަމަ

ނަބިއްޔާ ގޮތުގައި   އަށް    އެޢަމަލަކީ  ޢަމަލެއްގެ    ތަބަޢަވެވުނު 

ގައި ބިނާކުރުމެވެ.  މަތީ   އިގެއީ ޝަހާދަތުގެ ދެވަނަކަލިމައެހަދަންޖެހެއެވެ.  

އެއްވެސްކާފި އޭނާއަށް  ޢަމަލަކުން  އެއްވެސް  ކުރާ  އިންސާނާ   ރު 

ޝަރުތު   މަންފާއެއް އިސްލާމްކަމުގެ  އެއީ    ކުރުމެއްނުވެއެވެ. 

ފުރުޤާން  ސޫތައުބާ ވެ. ވާތީއެއުނިވެފައި އާޔަތުންނާއި  ރަތުގެ  ސޫރަތުގެ 

ޝެއިޚް   هللاއާޔަތުން  ކާފިރުވާ   رمحه  ޢަމަލުތަކަކީ    ވަނީ  މީހާގެ 

ޢަމަލުތަކެއް  ބަޔާންކޮށް  ޤަބޫލުކުރެވޭނެ  އަދި  ދެއްވާފައެވެ.  ނޫންކަމުގައި 

ރައްދުވެވޭނެ  އެ މައްޗަށް  އެމީހެއްގެ  ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައި ޢަމަލުތަކަކީ 

ތައުބާ   .ކުރައްވާފައެވެެ ބަޔާން ޚަތަމްވެފައިވަނީ  ސޫސަބަބަކީ  އާޔަތް  ރަތުގެ 

  ރަތުގެ އާޔަތުގައި ސޫ ގޮތުގައިއެވެ. ފުރުޤާން  އެއްޗެއްގެ  އެޢަމަލުތަކަކީ ނެތް

ޢިބް އެއްވެސް  އެޢަމަލުތަކަކީ  ގޮތުގަވަނީ  ޢަމަލުތަކެއްގެ  އެވެ.  ރަތެއްނުވާ 

ގޮތުގައި ވަނީ    އެއްޗެއްގެ  ފަދައިން ދާނެ  ޑިފުއްތަކެއްވަޔާބުރައިގެންދާ ކުނ

 . ކުރައްވާފައެވެ ބަޔާން

مرفوع واجملنون  اجلنون،  وضده  العقل،  ]الثاين:  والدليل   قوله:  يفيق،  حىت  القلم  عنه 
حديث: "رفع القلم عن ثالثة، النائم حىت يستيقظ، واجملنون حىت يفيق، والصغري حىت  

  يبلغ"[ .
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 [ : މޮޔަ  ބުއްދިހުރުމެވެ.  ދެވަނައީ  ސިފައަކީ  އިދިކޮޅު  ވުމެވެ.  މީގެ 

އޭނާއަށް    މޮޔަމީހާގެ ޤަލަންވަނީ  އައުމަށްދާންދެން  ބުއްދި  މަތިން 

ތިންމީހެއްގެ  ގެ ޙަދީޘެވެ. "    ވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ނަބިއްޔާއުފުލިފައެ 

،  ހޭލެވެންދެންމީހާ އޭނާއަށް    މަތީން ޤަލަންވަނީ އުފުލިފައެވެ. ނިދީގައިވާ

ކުޑަކުއްޖާ   އަދި  އައުމަށްދާންދެން،  ބުއްދި  އޭނާއަށް  މޮޔަމީހާ  އޭނާ  އަދި 

   [ބާލިޣުވުމަށްދާންދެނެވެ."

ބުއްދިފިލައިދިއުމުން އެނަމާދުން  ނަމާދަށްހުންނަ އެއްކިބާވުން    މީހާ އޭނާގެ 

މޮޔަވެ  މަސްތުވެގެން ހުއްޓެވެ.  ނުވަތަ  ނަމަވެސް    ޔަފިލައިދިބުއްދި   ގެން 

މޮޔަމީހާ  އެކަހެރިވުން ސަބަބަކީ  މަތިން    އޭނާގެ  އަކީ   ހުއްޓެވެ. 

މަސްތުވެހުރި  ލީފު ކު ތަ  ޤަލަންއުފުލިގެންވާ މީހަކަށްވުމެވެ.   ކެނޑިފައިވާ 

ޙާލު    އޭނާ  އަކީމިހާ މޮޔައިންގެ  ބުއްދިފިލުވައި  އޭނާގެ  އަމިއްލައަށް 

ނަމާދެއް   އޭނާގެ  ވުމުން  ނޭ ހޯދައިފިމީހެކެވެ.  ގޭނެއެވެ.  ނ އޭނާއަކަށް 

ގޮތުގައި  ދަލީލެއްގެ  هللا  ޝެއިޚް  މިކަމުގެ  ފައިވަނީ  ދެއްވާފައި ގެނެސް   رمحه 

يبلغ"  حىت  والصغري  يفيق،  حىت  واجملنون  يستيقظ،  حىت  النائم  ثالثة،  عن  القلم    "رفع 

عنهاޙަދީޘެވެ. މިއީ ޢާއިޝާ   هللا    ގެ ފަރާތުން ރިވާވެގެންވާ ޞައްޙަ   رضي 

)ދީޘް  ދީޘެކެވެ. މިޙަޙަ داود  ) އަދި    (4398أبو  ابن  އަދި    (3432النسائي 
 ( ) އަދި އަލްބާނީގެ    (2041ماجه  لأللباين  الغليل  ގައި ޒިކުރު  (  297إرواء 

 ކުރަައްވާފައިވެއެވެ. 
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لقوله   ابلصالة  يؤمر  مث  سنني،  سبع  وحّده  الصغر،  وضده  التمييز،  ]الثالث:  قوله: 
أبناءكم   "مروا  وسلم:  عليه  هللا  وفّرقوا  صلى  لعشر،  عليها  واضربوهم  لسبع،  ابلصالة 

 بينهم ِف املضاجع"[ . 

އަކީ    ނގުމެވެ. މީގެ އިދިކޮޅުސިފަހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަން އެ  ތިންވަނައީ :] 

ޙައްދަކީ  ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަން އެނގުމުގެ  ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައިވުމެވެ.  

އެއަށްފަހު   އަހަރުފުރުމެވެ.  ނަމާދުކުރުމަށް  ހަތް  އެކުއްޖާއަށް 

.  ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ ފުޅުޙަދީޘް  އަމުރުކުރަންޖެހެއެވެ. ނަބިއްޔާ

ހަތް"   ކުދީން ނަމާދަށް   ފުރުމުން އެ  އަހަރު   ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރީންނަށް 

ދިހަ އަމުރުކުރާށެވެ.  އަދަބުދީގެންވި  އަހަރު  އެރުމަށް  ސް  އަަ ފުރުމުން 

  [ ވަކިކުރާށެވެ." އްްއަދި ނިދާ ތަންމަތިތަނަމާދަށް އަރުވާށެވެ. 

އެނ ކުޑަކުއްޖާއަށް   ވަކިކުރަން  ހަތް    ގުމަކީ ހެޔޮނުބައި  އޭނާއަށް 

އަމުރުކުރަންޖެހެއެވެ.   ކުރުމަށް  ނަމާދު  އެހިސާބުން  އަހަރުފުރުމެވެ. 

ނޫނެއެވެ ވުމުންނެތް  އެކުއްޖާގެ    .ވާޖިބަކަށް  އެކަން    ގައިގައިި އެހެނަސް 

ޝަރީޢަތުގައި  އަށަގެނުވުމަށާއި ކުރަންޖެހޭގޮތް  ވާފަދައިން    ނަމާދު 

އަހަރު ދިހަ  މި  އާދަކުރުވުމަށެވެ.  އިތުރަށްގަދަވެ    ފުރުމުން  އަމުރު 

އަދަބުދީގެން   ގޮތަކަށް  ތަދުނުވާފަދަ  ނަމާދަށް  ނަމަވެސް  ހަށިގަނޑަށް 

ޙަދީޘް  ޢަމަލުކުރުންވެއެވެ.ފުޅު އެރުވުމަށް  أب  ގައިވާފަދައިން  ناءكم  "مروا 
لسبع  ހަތް"  "ابلصالة  ދަރީންނަށް  ފުރިއްޖެނަމަ    އަހަރު  ތިޔަބައިމީހުންގެ 
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داود  އަދި    (6756)އަމުރުކުރާށެވެ." މިއީ އިމާމް އަޙްމަދު    ނަމާދަށް أبو 
عمرو  (495) بن  هللا  ޞައްޙަ  ރިވާކުރައްވާފައި ގެފަރާތުން    عبد  ވާ 

) އަދި    ޙަދީޘެކެވެ. داود  معبد   (494أبو  بن  ގެފަރާތުން    اجلهن سرب 

 . އަށްބަލާށެވެ( 247إرواء الغليل ) ވެއެވެ. ރިވާކުރައްވާފައި

 قوله: ]الشرط الرابع: رفع احلدث، وهو الوضوء املعروف، وموجبه احلدث[ . 
[ : ދަން ޙަދަޘްއެރިގަތުމެ   ހަތަރުވަނައީ  އެންމެން  އެއީ  ނަފަދައިން  ވެ. 

  [. ޙަދަޘަވެރިވުމުންނެވެވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވަނީ  ވުޟޫކުރުމެވެ. 

އަދި   އެއްޗެއްބޭރުވުމެވެ.  ދޮރަކުން  ދެދޮރުންކުރެ  އެއީ   : ޙަދަޘަވެރިވުން 

 މުން އެވެރިވުމެދުވެރިވުމެވެ. ޙަދަޘް  ކަމެއް  ގެއްލޭ ކޮންމެ  އެގޮތަށް ވުޟޫ

އެރިގަނެވޭނީ ވުޟޫކުރުމުންނެވެ. ޙަދަޘަވެރިވުން ދެބަޔަކަށް ބެހެއެވެ.  ޙަދަޘް

ކޮންމެ   ހިނައިގަތުން  ބޮޑުޙަދަޘަކީވެ.  ކުޑަޙަދަޘެ އި،  ބޮޑުޙަދަޘާ   ވާޖިބުކުރާ 

ނިފާސްވުމެވެ   އި ޖުނުބުވެރިވުމާ  ކަމެކެވެ. ދެންއޮތީ    .ޙައިޟުވެރިވުމާއި 

ވުޟޫކުރުން އެއީ  ކޮންމެކަމެކެވެ.    ކުޑަޙަދަޘެވެ.  ވާޖިބުކުރާ 

  އެއީ ފެން  ނުވަތަ ވުޟޫކޮށްގެންނެވެ.  ނެގެންޙަދަޘައެރިގަތުންވަނީ ހިނައިގަ 

ފެން އިސް ކުޅަދާނާވެގެންވާ  ލިބޭމީހާއަށާއި    ތިޢުމާލުކުރުމަށް  އެކަމަށް 

ނަމަވެސް    ޙާލުގައި ނުވަތަ ފެންލިބެންހުރެފައި  . ފެންލިބެންނެތްމީހާއަށެވެ 

އަދި  އެ ބޮޑުޙަދަޘު  ކުޅަދާނަވެގެންނުވާނަމަ  އިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް 

ތަޔައްމުމު   ބޮކުޑަޙަދަޘުއެރިގަތުންވަނީ  ތަޔައްމުމު  ޑުޙަކޮށްގެންނެވެ.  ދަޘު 
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ފެ އެއަށްފަހުގައި  އެރިގަނެފައިވާމީހާއަށް  ނަބިއްޔާން ކޮށްގެން   ލިބިއްޖެނަމަ 

  ްإن  ޖެހޭނެއެވެ.    ން ހިނައިގަންނަ   ފައިވާފަދައިން ފެނުން ކުރައްވާ ޙަދީޘ"
فليمسه   املاء  وجد  فإذا  سنني،  عشر  املاء  جيد  مل  وإن  املسلم،  طهور  الطيب  الصعيد 

خري". بش ذلك  فإن  ދިހަ  "ފެން  رته،   ،ސްއަހޭދަވި  އަހަރު  ނުލިބި 

މުސްލިމް  ތާހިރުވުމަށް  ތާހިރުވެއްޔަކީ  އޭނާއަށް   އޮތް   މީހާ    އެއްޗެކެވެ. 

މިއީ  ފެން  ހިނައިގަންނާށެވެ.  ހެޔޮކަންބޮޑުގޮތެވެ."  އެންމެ    ލިބިއްޖެނަމަ 

ފައިވެއެވެ. އަދި  ކުރައްވާގެ ކިބައިން ތިރުމިޒީ މިޙަދީޘް ރިވާއަބީޒައްރު

ޙަދީޘެކެވެ.    ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޞައްޙަ  ޙަސަނު   الغليل إرواء މިއީ 

ބޮޑުޙަދަ   ( 153) ބަލާށެވެ.  އަދި  އަށް  ބޮޑުޙަދަޘް  ވެރިވެފައިވާމީހަކު  ޘް 

ދެޙަދަޘް އެރިގަ   ކުޑަޙަދަޘް ނިޔަތްގަނެފިނަމަ  އެރިގަނެވުނީއެވެ.    ތުމަށް 

މީހަކު   ޠާހިރުހުކުރަށްދިއުމަށް  އެހެނަސް  ހަށިގަނޑު    މުގެކުރުުއޭނާގެ 

މުޅި ފެން   ގޮތުން  ހަށިގަނޑަށް    ހަށިގަނޑަށް  ނުވަތަ  އޮއްސާލުމުން 

ފެން  ގޮތުން  ޙަދަޘް   ފިނިކުރުމުގެ  އޭނާ   އެރިގަތުންކަމުގައިއޮއްސާލުމުން 

ޙަދަޘް  މިއީ  ސަބަބަކީ  ހިނައިގަނެވޭ  އެރިގަތުމަ   ނުވާނެއެވެ.  ށް 

ނުވާތީއެވެ.   ހިނައިގަތުމަކަށް
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 އް ވުޟޫގެ ޝަރުޠުތަ

حكمها،   واستصحاب  والنية،  والتمييز،  والعقل،  اإلسالم،  عشرة:  ]وشروطه  قوله: 
قبله،   موجب، واستنجاء أو استجمار  الطهارة، وانقطاع  قطعها حىت تتم  أبن ال ينوي 

مينع   ما  وإزالة  وإابحته،  ماء،  من  وطهورية  على  وقت  ودخول  البشرة،  إىل  وصوله 
 حدثه دائم لفرضه[ . 

އިސްލާމެއްކަމުގައިވުން، ބުއްދިހުރުން،  ވުޟޫގެ ޝަރުޠުތަކަކީ ދިހައެކެވެ.  ]

ވަކިކުރަން ޠަހާރާއެހެޔޮނުބައި  މަތީގައި  ނިޔަތުގެ  އަދި  ނިޔަތް    ނގުން، 

އެއްޗެއް  ދެދޮރުންކުރެދޮރަކުން  ޤާއިމްވުން،  ބޭރުވެފައިވާމީހާ    ނިމެންދެން 

ކުރުމުގެ ކުރީގައި އިސްތިންޖާ ނުވަތަ އިސްތިޖްމާރުކުރުން، ފެނަކީ    ވުޟޫ

ފެން   ޠުހޫރުފެން  ހުއްދަވުން  ކަމުގައިވުން،  ހަށިގަނޑުގެ  ،  ބޭނުންކުރުން 

، އެއްޗެއްނެތުން ންތަކަށް ފެންވާޞިލްވުން މަނާކުރާނެ އެއްވެސްވުޟޫގުނަވަ 

ހުން ތާއަބަދަށް  ވުޟޫ  ނަ ޙަދަޘަވެރިކަމުގައި  ކުރީގައި    މީހާ  ކުރުމުގެ 

 [ ވަޤުތުވަނުން  ނަމާދުގެ

އަދި ހެޔޮނުބައި ވަކިކުރަން ،  އިސްލާމްކަމާއި   ނގުން މިތިންއެބުއްދިހުރުން 

ބަޔާންކޮށްފައި  ޝަރުތު ވުޟޫކުރަން   ކުރީގައި  ނިޔަތްގަތުމަކީ    ވާނެއެވެ. 

ނިޔަތް ނިޔަތްގަތުމެވެ.  ޙަދަޘައެރިގަތުމަށް  ހިތުން    ދުލުން   ފަށާއިރު 

ދުލުންކިޔުމަކީ ދީނުގައި    ކިޔުމެއްނުވެއެވެ. ޙައްޖާއި ޢުމްރާ ފިޔަވާ ނިޔަތް

ނިޔަތުގެގޮތުގައި ޙައްޖާއި   އޮތްކަމެއްނޫނެވެ.  ޢުމްރާގެ   لبيك   ކިޔާނީ     

ވުޟޫކުރުމުގެ    ،وعمرة حّجاا  لبيك  ، حّجاا  لبيك   ނުވަތަ،  عمرة އެވެ. 
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ކިޔުމެއްނިޔަތް ދުލުން    ކުރީގައި ދާހޭލުމަށްފަހުގައި  ނި  ތެވެ.ނެ   

ވުޟޫކު  މޫނުދޮވުމަށް ވުޟޫކުރަން  މަށްރުފަހުގައި  ފަށައިފިނަމަ    ބޭނުންވެ 

ދޮވުމަކުން    ދޮވުން   އަލުން   މޫނު ދޮވުނު  ކުރީގައި  ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. 

  ވެފައިހުރި  ޖުނުބު  ނެތުމުންނެވެ.  ނުފުދޭނެއެވެ. އެއީ އެއިރުގައި ނިޔަތެއް

ހިނައިގަތުން   ފިނިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ފެންވެރުމުން އެ މީހަކު ހަށިގަނޑަށް

  އެކުލެވިފައި   ހިނައިގަތުމަކަށް ނުފުދޭނެއެވެ. އެހެނީ އެއީ ނިޔަތެއް  ޖުނުބު

ނިޔަތްގަތުމަށް ޠަހާރަތަށް  އެޠަހާރަތް  ނެތުމެވެ.  ނިމެންދެން    ފަހުގައި 

ދެމިހުންނަންޖެހޭނެއެވެ. ވުޟޫގެ   ނިޔަތެއް  އެނިޔަތް    ނެތްކަމަށް 

ވުޟޫގެމެދު އަދި  ނިންމައިފިނަމަ  ދޮންނަން    އްއެހެންގުނަވަންތަ  ތެރެއިން 

އެގޮތެއް ހިނދެއްގައި  އޭނާއަށް    ހުއްދައެއް  ބޭނުންވެއްޖެ  ނުވާނެއެވެ. 

އަލުން   އެޙާލުގައި ގުނަވަންތައް  އޮތީ  ބާކީ  ދޮވެ    ވުޟޫކުރުމެވެ. 

އޮތްގޮތެއް އޭނާއަށް  އެ  ކުރިއަށްދިއުމަކީ  ސަބަބަކީ    ކަން އަވެދި  ނޫނެވެ. 

  ދޫކޮށްލުމުގެ ނިޔަތްއޮތުމެވެ. ފަސްވަނަ ޝަރުޠަކީމިއެވެ. ހަވަނަ ޝަރުޠުގެ 

ދޮރަކުންބޭރުވާ ދެދޮރުންކުރެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ  އެއްޗެއް    ގޮތުގައި 

އެ ޤަޟާޙާޖާތްކުރުމަށްފަހުގައި  އެގޮތުން  ހުރުމެވެ.    ހުއްޓިނިމެންދެން 

އެ  މަޑުކޮށްގެންދެން  ން ހުސްވަ  އެއްކޮށް   އެއްޗެހި  ނުކުންނަ   ހުރުމެވެ. 

 ފަށައިގެން ނުވާނެއެވެ.    ނަޖިސްނިކުތުން ހުއްޓުމަށްދާންދެން ވުޟޫކުރަން

 : ޝަރުޠަކީ  ނުވަތަ    ހަތްވަނަ  އިސްތިންޖާ  ކުރީގައި  ވުޟޫކުރުމުގެ 

ނުކުމެފައިވަނީ   ދޮރަކުން  ދެދޮރުންކުރެ  އެއީ  އިސްތިޖްމާރުކުރުމެވެ. 
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އެއްޗެހި ބޮޑުކަމުދާ  ކުޑަކަމުދާ  ނަމައެވެ.  އެއްޗެހިކަމުގައި  ނުވަތަ    ވާ 

ނުވަތަ   އިސްތިންޖާ  އެޙާލުގައި  ވައެއްބޭރުވެއްޖެނަމަ  އެހެނަސް 

ކުރުމެއްނުވެއެވެ. ނަޖިސްބޭރުވާ    އިސްތިޖްމާރު  އާދައިގެގޮތުން 

ކުރުމުން    ނަޖިސް  ބޮޑަށް  މިންވަރަށްވުރެ އިސްތިޖްމާރު  ބޭރުނުވާނަމަ 

ނަޖިސް  އެހިނދުގައި  މިންވަރު    ނުކުންނަ   ފުދޭނެއެވެ.  ބޮޑުވެއްޖެނަމަ 

 އެކީގައި ނަޖިސްފިލުވުމަށް އިސްތިންޖާކުރުންވެއެވެ.  އިސްތިޖްމާރު

: ޝަރުޠަކީ  ޠުހޫރުފެ   އަށްވަނަ  ބޭނުންކުރުން    ނަށްވުމާއިފެނަކީ  ފެން 

އެއް މިއީ  ޝެއިޚް    ހުއްދަވުމެވެ.  هللاޝަރުތެކެވެ.   رمحه 

މި  ފައިވަނީކުރައްވާފައިބަޔާން ޝަރުތެވެ.  ފަހުގައި    ތުތަކުގެޝަރު   ދިހަ 

ކަމަކީ    ދެ  ފައިވުމުން އެނގިގެންދަނީ މިކުރައްވާބަޔާން  އިތުރަށް ދެޝަރުޠު

އިސްތިޢުމާލުކުރާ ޠުޙޫރުފެން   އެއްޝަރުޠުކަމެވެ.  ކަމުގައިވުމަކީ    ފެނަކީ 

ނަޖިސްފެނަކީ އެފެނުން ޠާހިރުވެވޭނެ  ފެނުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠެކެވެ.  

ވާ  ނު ހޯދައިފައި  ވަގަށް  ،އެފެނަކީ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ  ފެނެއްނޫނެވެ. އަދި

ވެފައިވާ  ކަމުގައިވާންޖެހެއެވެ. މިއީ ޢިލްމުވެރީންގެ މެދުގައި ޚިލާފު   ފެނެއް

މިކަން  ބުނުމާ  ޝަރުޠެއްގެ  ކަމެކެވެ.  ބަލަންޖެހެއެވެ.    ގޮތުގައި  މެދު 

ވަގަށްނަގައިފައިވާ އެވުޟޫ  އެންމެހެޔޮގޮތަކީ  ވުޟޫކުރުމުން  އަކީ    ފެނުން 

ވުޟޫއެއް އޭނާ  ޞައްޙަ  ވަގަށްނެގުމަކީ    ފާފަވެރިވާނެ   ކަމުގައިވުމެވެ. 

އެހެން މިކަމުގެ  ވަގަށް   ކަމެކެވެ.  ބިމެއްގައި  ޞިޙާ   މިޘާލަކީ  ލްކޮށްފައިވާ 

ފަށުވިފޭރާމެއް  މީހަކު ނުވަތަ  ނަމާދުކުރާ    ނަމާދުކުރުމެވެ.  ލައިގެންހުރެ 
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ވަގަށްމީ ޞައްޙަވާނެއެވެ.  ނަމާދު  އޭނާގެ  އަދި    ހާއެވެ.  ބިންހޯދުމުން 

 ފާފަވެރިވާނެއެވެ.   ފަށުވިފޭރާންލުމުން އޭނާ

  ކުރާވާޞިލްވުން މަނާ  ވުޟޫގެ ގުނަވަންތަކަށް ފެން  ނުވަވަނަ ޝަރުޠަކީ : 

ހަ  ހުރިހައި ނުވަތަ    ށިގަނޑުންއެއްޗެއް  ފުށް  އެގޮތުން  ފިލުވުމެވެ. 

ހަންގަނޑު  ހިކިފައިވާ ހަށިގަނޑުން   ވެލިފަދަ  ތަކެތި  އެންމެހާ    ނިވާކޮށްދޭ 

ކުލަ ހަންގަނޑުގެ  އެހެނަސް  ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.    ،ބަދަލުކޮށްލާ  ފިލުވުން 

ހީނާފަތްފަދަ ފޮރުވާ   ހަންގަޑު ހުރުމުންއެއްޗެއް  ނުލާ  ކުލަ    މަނާކަމެއް   ގެ 

 ނެތެވެ. 

  ހަށިގަނޑުގައި ދެމިހުންނަ ތާއަބަދަށް  ޙަދަޘަވެރިކަން   ދިހަވަނަ ޝަރުޠަކީ : 

ފަރުޟު ޠާހިރުވުމަށް  ޙަދަޘުން    އަކީމީގެމާނަވަނުމެވެ.    ވަޤުތު  މީހާ 

އަންނަ  ތާއަބަދަށް ކުޑަކަމުދާ   ނުވަތަ ތާއަބަދަށް ވައިބޭރުވާ  ،މީހާ  ތަކެތި 

މުސްތަޙާޟާގައިވާ    ،މީހާ ކޮންމެ  ،އަންހެނާނުވަތަ  މީހަކުވެސް    މިފަދަ 

ފަރުޟު   ވުޟޫކުރުން ކޮންމެ  ވަނުމުންނެވެ.    ވަޤުތު   ނަމާދު   އޮތީ 

ވަނުމުން ވުޟޫކޮށް އެނަމާދުކޮށް އެގޮތުގައި    ވަޤުތު   އެފަދަމީހަކު މެންދުރު

މެންދުރުނަމާދުގެ ވުޟޫމަތީގައި ހުރެ ވަދެއްޖެނަމަ    ވަޤުތު  ހުއްޓާ ޢަޞްރު

ނުކުރެވޭ  ވާޖިބުވެގެން  ނެއެވެ.ޢަޞްރުނަމާދެއް  ޢަޞްރު  އޭނާއަށް    ވަނީ 

ވަކި އިމާމް    ވުޟޫއެއް   ނަމާދަށް  މިކަންބަޔާންވެގެންދަނީ  ކުރުމެވެ. 

 ރިވާޔަތެވެ.  ފައިވާކުރައްވާރިވާ  ފަރާތްޕުޅުން  ޢާއިޝާގެ   (228)އަލްބުޚާރީ  
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ޙަ ނަބިއްޔާ  ގައިފުޅުދީޘްއެ  ޙުބައިޝް    ވެއެވެ.  އަބީ  ބިންތް  ފާޠިމާ 

ވުޟޫކުރުމަށް   ކޮންމެނަމާދަކަށް  ގޮތުގައިވުމުން  އަންހެނެއްގެ  މުސްތަޙާޟާ 

    ކުރެއްވިއެވެ. ފުޅު އަމުރު
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 އް ވުޟޫގެ ފަރުޟުތަ

الوجه   غسل  فستة:  فروضه  ]وأما  واالستنشاق    -قوله:  املضمضة  وحّده    -ومنه 
الذقن، وعرضاا: إىل فروع اْلذنني،وغسل اليدين إىل  طوالا: من منابت شعر الرأس إىل 

وغسل الرجلني إىل الكعبني والرتتيب   -ومنه اْلذانن    -املرفقني، ومسح مجيع الرأس 
فااْغِسُلوا   الصَّالِة  ِإىلا  ُقْمُتْم  ِإذاا  آماُنوا  الَِّذينا  ا  أاي ُّها }َيا  تعاىل:  قوله  والدليل  واملواالة، 

واأاْيِدياُكمْ  ُكْم  {  ُوُجوها ْعبانْيِ اْلكا ِإىلا  واأاْرُجلاُكْم  ِبُرُؤوِسُكْم  ُحوا  وااْمسا رااِفِق  اْلما ِإىلا   
حديث  6]املائدة:  املواالة  ودليل  به"،  هللا  بدأ  مبا  "ابدؤا  حديث:  الرتتيب  ودليل   ،  ]

قدر   ملعة  قدمه  ِف  رجالا  رأى  ملا  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عن  اللمعة:  صاحب 
 اء، فأمره ابإلعادة[ . الدرهم مل يصبها امل

ފަރުޟުތަ] ތެރޭގައި    އްވުޟޫގެ  މޫނުދޮވުމުގެ  މޫނުދޮވުން،  ހައެކެވެ. 

ނޭފަތަށް ފެންލުމާއި  މޫނުގެ   އަނގައަށް  ހިމެނިގެންވެއެވެ.    ފެންލުން 

ޙައްދަކީ އިސްތަށި   ،ދިގުމިނުގެ  ފެށިގެންގޮސް    ހިސާބުން  ފެޅި  ބޮލުގެ 

އްކަންފަތުގެ ފޫޅާހަމައިންގޮސް  ހަމައަށެވެ. ފުޅާމިނަކީ އެ  ދަތްދޮޅީގެ ތިރިއާ

ދެ  ހިސާބަށެވެ.   އިފޫޅާތުގެކަންފަ  އަނެއް އަތް    އެއަށްފަހު 

މުޅި   އިބޮށިކައްޓާނ ދެއުޅަ އެކުއެކީގައި    ބޮލުގައިހިސާބަށް ދޮވުމެއެވެ. އަދި 

ކަންފަތާ އެއީ  ދެކުގައެއި  ފެންފުހުމެވެ.  އަދި  ދެ   އެވެ.    ފައިތިލަ 

ހިސާބަށް ދޮވުމެވެ. އެއަށްފަހުގައި ތަރުތީބުކުޅައުމެވެ. އަދި    އިތަނބިކައްޓާ

الصَّالِة    މުވާލާތުކުރުމެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ   ِإىلا  قُْمُتْم  ِإذاا  آماُنوا  الَِّذينا  ا  أاي ُّها }َيا 
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واأاْرُجلاُكمْ  ِبُرُؤوِسُكْم  ُحوا  وااْمسا رااِفِق  اْلما ِإىلا  واأاْيِدياُكْم  ُكْم  ُوُجوها ْعبانْيِ فااْغِسُلوا  اْلكا ِإىلا       }
ތިޔަބައިމީހުން"  [6]املائدة: މީސްތަކުންނޭވެ.  ނަމާދަށް    އޭއީމާންވެއްޖެ 

އަތްތަ  ތެދުވެއްޖެ އަދި   މޫނުތަކާއި  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ފަހެ    އްްނަމަ 

ބޯތަކުގައި  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި  ދޮންނާށެވެ.    އުޅަބޮށިތަކާހަމައަށް 

އަދި   ފައިތިލަތަފެންފުހޭށެވެ.  ތަނބިކައްޓާހަމައަށް    ދެ   އްތިޔަބައިމީހުންގެ 

ދަލީލަކީ  " ދޮންނާށެވެ. به"  ތަރުތީބުކުޅައުމުގެ  هللا  بدأ  مبا    هللا" "ابدؤا 

ކުޅައުމުގެ    މުވާލާތު   ފައްޓަވާފައިވާ ފަދައިން ފަށައިގަންނަމެވެ." މިޙަދީޘެވެ. 

ނުޖައްސައި   ފެންރަގަޅަށް  ފައިތިލައިގައި  ނަމާދުކުރަންހުއްޓައި ދަލީލަކީ 

صلى  "   ގެ ޙަދީޘެއެވެ. ބީ ޞާޙާ   ފެނިވަޑައިގެންނެވި އަށް    ނަބިއްޔާ  النيب  عن 
فأمره   املاء،  يصبها  مل  الدرهم  قدر  ملعة  قدمه  ِف  رجالا  رأى  ملا  أنه  وسلم  عليه  هللا 

ފައިގައި" "  ابإلعادة މިންވަރު    ވުޟޫކުރުމަށްފަހުގައި  ފައިސާފޮއްޗެއްގެ 

  އަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ.   ނަބިއްޔާ   ހުރި މީހަކު  ފެންނުޖެހިތަންކޮޅެއްގައި 

އަމުރު   ދެވަނަ  އަށްއޭނާ  ނަބިއްޔާ ނަމާދުކުރުމަށް  ފުޅު  ފަހަރަށް 

 [ " ކުރެއްވިއެވެ.

ޤުރުއާ   ވުޟޫގެ ބަޔާންވެ  ސިފަ  ސުންނަތުގައި  އައިސްފައިވެއެވެ.  ނާއި 

ބަޔާންވެގެން ސޫރަ ންގައި  އާާޤުރު މިއާޔަތުގައި    ތުލްމާއިދާގެ 

ُكْم  އައިސްފައިވެއެވެ.  ُوُجوها فااْغِسُلوا  الصَّالِة  ِإىلا  ُقْمُتْم  ِإذاا  آماُنوا  الَِّذينا  ا  أاي ُّها }َيا 
إِ  واأاْرُجلاُكْم  ِبُرُؤوِسُكْم  ُحوا  وااْمسا رااِفِق  اْلما ِإىلا  ْعبانْيِ واأاْيِدياُكْم  اْلكا   "އޭ    [6]املائدة:{    ىلا 

ތިޔަބައިމީހުން މީސްތަކުންނޭވެ.  ތެދުވެއްޖެނަމަ    އީމާންވެއްޖެ  ނަމާދަށް 
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ތި އަދި  ފަހެ  މޫނުތަކާއި  ހަމައަށް    ބޮށިތަކާނއުޅަ   އްއަތްތަޔަބައިމީހުންގެ 

ބޯތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި  އަދި    ދޮންނާށެވެ.  ފެންފުހޭށެވެ. 

ފައިތިލަ ދޮންނާށެވެ."    ތަނބިކައްޓާ  ދެ  ތައް ތިޔަބައިމީހުންގެ  ހަމައަށް 

ޤާއިމްކުރުމަށް   ނަމާދު  ތިޔަބައިމީހުން  ބަޔާންވެގެންވަނީ  މިއާޔަތުގައި 

ޙާލުގައިވާނަމަ    ބޭނުންވެއްޖެ ނޫން  ޠަޙާރަތުގައި  އަދި  ނަމަ 

ވަ ޤުރުޢާންގައި    މިއާޔަތުގައި   ޙީކުރައްވާފައިވާޠާހިރުވެގަންނާށެވެ. 

الرَِّجيِم{  ވާފަދައިންނެވެ.  ْيطااِن  الشَّ ِمنا  اِبَّللَِّ  فااْستاِعْذ  اْلُقْرآنا  ق اراْأتا   [ 98]النحل: }فاِإذاا 

ޤުރުޢާން  އެކަހެރިهللا ކިޔަވައިފިނަމަ    "ތިޔަބައިމީހުން  ރަޙްމަތުން   ގެ 

ދުރުކުރެއްވުމަށް  ފައިވާ ވާކުރައް ކިބައިން  ގެ  هللاއެދި    ޝައިޠާނާގެ 

ރައްޟުހަ ދަންނަވާށެވެ."    ތެރިކަމަށްކައުރަތުން  ޤުރުޢާން  އެދި  މާނައީ 

ވާނަ  ބޭނުންވާކަމުގައި  ވުޟޫކުރުމަަކިޔެވުމަށް  ސިފަ  އެވެ.  މުގެ 

ނަބިއްޔާ ޙަދީޘް  ސުންނަތުގައި  ޢަމަލު ފުޅުގެ  އަދި  ން  ފުޅު ތަކުގައި 

ވެއެވެ. އުޘްމާން ބިން  ޙަދީތެއްގައިއިން  އެއައިސްފައިވެއެވެ.    ބަޔާންވެގެން

މައުލާއަށް ވުޟޫކުރެއްވުމަށް    ގެންގުޅުއްވި ޙުމްރާން ކިޔުނު  ޢައްފާން

ފެން    އެ   އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ގެނެސްދިނުމަށް  ފެން ތަށިން 

  ފެނުގެ   އެއަށްފަހުގައި އެ  އަތްޕުޅަށް އަޅުއްވާ ދޮންނެވިއެވެ.ތިންފަހަރަށް  

ނޭފަތްޕުޅަށް  އަދި   ފުޅަށްމަށްފަހު އަނގަންގެވުފެންނެ  ކަނާތްޕުޅުންތެރެއިން  

ލެއްވިއެވެ.  މޫނު  ފެން  ދޮވެ   ޅު ފުުއެއަށްފަހު  އަދި  ލެއްވިއެވެ ތިންފަހަރު   .

ތިންނދެއުޅަ  ޕުޅުއަތް ދޮވެ   ބޮށިކައްޓާހަމައަށް  އަދި    ލެއްވިއެވެ.  ފަހަރަށް 
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ފެން  މުޅި ކޮންމެ އެއަށްފަ  ވިއެވެ.ލެއް ފޮހެ  އިސްތަށިފުޅުގައި    ހުގައި 

އެފައިންޕުޅެއްގެެ ދޮވެފައިންޕުޅެއް  ތަނބިކައްޓާހަމައަށް    ލެއްވިއެވެ.  

މިގޮތަށް ވުޟޫކުރައްވަނިކޮށް    "ނަބިއްޔާރެއްވިއެވެ.  އެއަށްފަހު ބަޔާންކު

صلى  ދެކުނީމެވެ. އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  مث  هذا،  وضوئي  حنو  توضأ  "من 
غفر   نفسه،  فيهما  حيدث  ال  ) ركعتني  البخاري  رواه  ذنبه".  من  تقّدم  ما  له  (  164هللا 

( ރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް    ފަހުގައި ދެ  އެއްކުރުމަށްވުޟޫ "މިފަދަ  ( 226ومسلم 

ވާހަކަނުދައްކައި ނަފްސާއި  އަމިއްލަ  އޭނާގެ    އޭނާގެ  ކޮށްފިނަމަ 

  ވުޟޫކުރުމުގައި ކޮންމެ   ފުއްސަވާނެތެވެ."  هللا  އްްއިސްވެގޮސްފައިވާ ފާފަތަ

އެ  ތިން  ގުނަވަނެއް ދޮވުމަކީ  ގޮތުގައި   ފުރިހަމަވެގެންވާ  މެންފަހަރު 

ހުއްދައެއްނުވާނެ  ވުޟޫކުރުމެވެ. އެއަށްވުރެ މިންވަރަށް ދޮވުން  އެވެ.  ގިނަ 

ވުޟޫގެ   ދެ ސުންނަތުގައި  އްގުނަވަންތަ  ފަހަރަށް  ދޮވުން   

ފެންލުމާއެއްކޮށް    ގުނަވަނަކަށް ފުރިހަމައަށް   އެވެ. އަދި ކޮންމެއައިސްފައިވެ

އައިސްފައިވެއެވެ.   ވެސް ސުންނަތުގައި  ފަހަރަށް ދޮވުން އެއް

 

 ކަކީ ހައެކެވެ. ވުޟޫގެ ފަރުޟުތަ

މޫނުދޮވު   : : ފުރަތަމައީ  ފެޅި  ން  ބޮލުގެއިސްތަށިތައް  ޙައްދަކީ    މޫނުގެ 

ތުނބުޅިއާ  ހިސާބުން ދެކަންފަތުގެ    އިފެށިގެން  ފުޅާމިނަކީ  ހަމައަށެވެ. 

ބޮލުގައިވާބައެކެވެދެމެދެވެ.   ދެކަންފަތަކީ  މޫނުގައިވާ    ވުޟޫކުރުމުގައި 
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ނުޖެހޭނެ  ގުނަވަނެއް ދޮންނާކަށް  އެހެންވުމުން  އެވެ.  ނޫނެވެ. 

ފެންފުހުމެވެ.   މުސްތަޙައްބުތު ކަންފަތުގައިވަނީ  ވިނަވައިލުމަކީ    ނބުޅި 

މޫނު  ވެގެންވާ އެހެން   ވަނީ ވާޖިބުވެގެން   ދޮވުމުގައިކަމެކެވެ.    މޫނުން 

   ހިސާބެވެ.   ލެވޭޭމީސްތަކުންނާ ކުރިމަތި

އައިސްފައިވާއެއްޙަދީޘް  އެހެންރިވާކުރައްވާފައިވާ  ޢުޘްމާން   ގައި 

އަދި    ތެރެއަށް ނުވަންނާނެއެވެ.  ވިނަވައިލުން މިކަމުގެ  ތުނބުޅި  ،ފަދައިން

ނޭފަތަށް  ،އެގޮތަށް ތެރެއަށް    ދޮވުމުގެ  މޫނު  ،ފެންލުން  އަނގަދޮވުމާއި 

 ވަންނާނެއެވެ. 

ދެ :    އީ ދެވަނަ  :   އެކު   އުޅަނބޮށިކައްޓާ   ދެއަތް  އަތުގެ    ދޮވުން  އެއީ 

  ނިމެންދެނެވެ. ދޮވުމުގެ  އިގެންގޮސް އުޅަނބޮށިށަފަ  އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅުން

ވުޟޫކުރަންއުޅަނބޮށި    ތެރެއަށް ދެ  ފެށުމުގެ  ވަންނާނެއެވެ.    ކުރީގައި 

އަތްދޮވެފައި  އަތްތިލަ އެވެ.  ނުފުދޭނެ  ކުރީގެދޮވުންދޮންނައިރު    ވުމުން 

ނިދާހޭލުމަށް ދޮވުން   އެހެނީ  އަތްތިލަ  އަތްދޮވުމަކީ    ފަހުގައި  ފިޔަވައި 

  ފަހުގައި އެއީ ވާޖިބުވެގެންވާ  ކަމެކެވެ. ނިދާހޭލުމަށް  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ

އަތް ވުޟޫކުރުމުގައި  މޫނު  ކަމެކެވެ.  އެވެ.  ދޮވުމަށްފަހުގަ  ދޮންނަންޖެހޭނީ 

 ކުރީގައި އަތްދޮވުން ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ.  ރެއެއަށްވު

ފެންފު  ބޮލުގައި   : : ތިންވަނައީ  އެއް  ހުން  ފެންފޮހުންވަނީ   ބޮލުގައި 

އިސްތަށިފެޅި ބޮލުގެ  އެއީ  ބޮލުގެ  ށަފަ  ހިސާބުން  ފަހަރުއެވެ.  އިގެންގޮސް 
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އެއަށް  އެންމެ ގެންގޮސް  ފެއްޓި   ފަހަތަށް  ފެންފޮހެން  އަތް    ފަހުގައި 

އިސްތަށިގަނޑު  ހިސާބަށް  އަންހެންމިހާގެ    ދިގުވެފައިވާ  ގެނައުމެވެ. 

ފަހަތާޖެހެންދެން   އެންމެ  ބޮލުގެ  ފޮހުމެއްނުވެއެވެ.  ފެން  ބައިގައި 

ފުދޭނެއެވެ. ކަންފަތުގައި    ފެންފޮހުމުން  ފެންފޮހުމާއެކުއެކީގައި  ބޮލުގައި 

 ފެންފޮހެންޖެހޭނެއެވެ. 

ދެތަނބިކައްޓާ  ދެފައި   : :އެކު    އި ހަތަރުވަނައީ  މިދޮވުމުގެ    ދޮވުން 

ބައެއް މާނައަކީ  ދެތަނބިކަށީގެ  ވަންނާނެއެވެ.  ދެތަނބިކަށި   ތެރެއަށް 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   އަހުލުވެރީން  ފިރުޤާގެ  އެއީ    ގޮތުގައިމަގުފުރެދިފައިތިބި 

ކައްޓެއްނޫނެވެ މަތީގައިވާ  އެމީހުން    . ފައިތިލައިގެ  އެހިސާބަށް  އަދި 

ކައްޓެކެވެ.  ނަމަވެސް  ހެއެވެ.  ފެންފު ހުންނަ  ފެންނަން  ފައިގައި  އެއީ 

ދެފައިތިލަ  ފަރުޟުވެފައިވަނީ  ދެތަނބިކަށިވެއެވެ.    ކޮންމެފައެއްގައި 

ފެން ދެފައިތިލައިގައި  ދަލީލުކުރެވޭފަދައިން  އާޔަތުން   ހުމެއްފުދޮވުމެވެ. 

ْعبانْيِ ނޫނެވެ.  اْلكا ِإىلا   ބަފިލިޖެހިފައެވެ. މިތަނުގައި ލާމުގައިވަނީ އަ   {   }واأاْرُجلاُكْم 

ދޮން " އެކީގައި  ދެތަނބިކައްޓާ  ދެފައިތިލަ  ސުންނަތުގައި އަދި  ނާށެވެ." 

ސިފަބަޔާންވެގެންވަނީވެސް    ފަރާތްޕުޅުން  ގެ    ނަބިއްޔާ ވުޟޫގެ 

ޤުރު އިބިނ ުއާމިފަދައިންނެވެ.  ލާމުގައި  ކިޔަވާ    ލިފި ގައި  ޖަހައިގެން 

ދޭހަވާމާނައީ   ދެޤިރާއަތް  ޤިރާތުގައި  އެގޮތުން  ދޮވެލުމެވެ.  ލުއިގޮތުގައި 

ޖަމްޢު މިއީ  އެހިނދުގައި  ބަޔާންވެގެންވާ  ވެދެއެވެ.    ސުންނަތުގައި 
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މުތަޝާބިހުގެ   ދޫކޮށް  ޙުކުމް  މުޙުކަމްގެ  ފޮހުމަކީ  ފައިގައި  ގޮތެއެވެ. 

 ދިއުމެވެ.    ޙުކުމްތަކަށް

ހަމައެކަނި   މަތީގައި  މަގުން  ފައިތިލައިގެ  ޙައްޤު  ފެންފޮހެލާހެދުމުން 

މަގުފުރެދިފައިވާ  އެ  މީހެއްކަމުގައި  އެއްކިބާވެ  ބައިމީހުން  ފުދިގެންދެއެވެ. 

  ފައިގައި   އަތާއި)ތަޙުޖީލުގެ    ކުރައްވާފައިވާބަޔާން    އެޙާލުގައި ނަބިއްޔާ

  ކަމުގައި  އަހުލުވެރީންގެ ތެރެއިން އެކަހެރިވެގެންވާ ބައެއް  (ނޫރުލެވިގެންވާ

غراا    .ވެދެއެވެ  القيامة  يوم  يدعون  أميت  "إن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  فيها  قال 
( البخاري  أخرجه  الوضوء".  آاثر  من  ) 136حمجلني  ومسلم  هريرة 580(  أيب  عن   )  .

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެގެ     ނަބިއްޔާ     އިރާއަބޫހުރަ .  ފަރާތްޕުޅުން 

ތިމަންނަބިއްޔާގެ  ހަަ" އަޅުތަ މަކަށަވަރުން  ތެރެއިން  އުއްމަތުގެ  ކުންގެ 

ވުޟޫ އަތާފައިގައި  އެބައިމީހުން  އަދި  މޫނުގައި  ސަބަބުން  ކުރުމުގެ 

މީހުންނަށް   އަދި  هللاނޫރުލެވިގެންވާ  ގޮވާލެވޭނެއެވެ."  ހަޒުރަތުން  ގެ 

ނަފްސުތަ އެބައިމީހުންގެ  އައިސްފައިވާ  އްހަމައެފަދައިން  ޙަދީޘްގައި   

ވަނީގެންގޮސްފައެވެ.   "ويل  ވަޢީދުގެތެރެއަށް  وسلم:  عليه  هللا  صلى  قوله 
 ( البخاري  أخرجه  النار".  من  ) 165لألعقاب  ومسلم  رضي  242(  هريرة  أيب  عن   )

عنه. ގެފަރާތްޕުޅުން      ނަބިއްޔާ    އަބޫހުރައިރާ  هللا 

އިގެ ފުންނާބުތަށް ނަރަކައިން  ޔަބައިމީހުންގެ ފަތިި"   ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ސަލާމަތް ކުރާށެވެ."  
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ވުޟޫގެ  ވާފަދައިން ތަރުތީބުން    އާޔަތުގައިރުން :  ކު ފަސްވަނައީ : ތަރުތީބު 

  ގެ ވުޟޫގައި    ކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ  ދޮވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާގުނަވަންތައް  

ދޮވުމަކީ  ދެއަތް  މޫނުދޮވުމުގެ ކުރިން  ތަށްކަމަށް ވާއިރުއައިސްފައިވަނީ މިގޮ 

ދެއަތްދޮވުމުގެ  ހުއްދަވެގެންވާ ބޮލުގައިކުރީ  ގޮތެއްނޫނެވެ.   ގައި 

އެހެނަސް    ވެސް މިފަދައިންނެވެ. އް ނެތެވެ. އެހެން ގުނަވަންތަ  ހުމެއްފުފެން 

ވައަތް ކަނައަތް  އަތްދޮވުމުގައި  ދޮވެފައި  ނުވަތަ    ކުރީން  ދޮވުން  ފަހުން 

ކު ވައަތުފައި  ފަހުންދޮވު ރިފައިދޮވުމުގައި  ކަނައަތުފައި  ދޮވެ    ން ން 

ވުޟޫ ޞައްޙަވާނެއެވެ. އެހެނަސް    ، ވާގޮތުގައިފައި ވެ  ޢިލްމުވެރީން އިޖްމާޢު

حجرތެވެ.  ޚިލާފުގޮ   މެ އައުލާވެގެންވާގޮތާންއެއީ އެ ابن  ފަތުޙުގައި    احلافظ 

ވެއެވެ.    النووي  އިމާމް :  ( 270/ 1)  ެފައިވެއެވ ވިދާޅުވެ    ވިދާޅުވެފައި 

އިކްރާމްގެ " އައިސްފައިވަނީ  ޤާޢިދާ  ނުވަތަ    ޝަރީޢަތުގެ  ގޮތުން 

ފަރާތް އިސްކުރުމެވެ. އެއީ ރިވެތިވެގެންވާ ނުވަތަ  ކަނާތް ރިވެތިކަމުގޮތުގައި  

ގޮތުގައި ކަމެއްގެ  މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ    އިކްރާމްވެގެންވާ  ނުވާނަމަ 

ޢިލްމުވެރިތްފަރާތް  ވާ އިޖްމާޢުވެއިސްކުރުމެވެ.  ގޮތުގައި  ފައި ން  ވާ 

އިސްކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. މިގޮތާ ޚިލާފު   ވެއްޖެ ވުޟޫގައި ކަނާތްފަރާތް 

ދިޔައީއެވެ.  މީ ފާއިތުވެ  މިމަތިވެރިކަން  ވުޟޫ  ނަމަވެސްހާއަށް    އޭނާގެ 

މުޣު ޤުދާމާ  އިބްން  އެއަށްފަހުގައި  ގައި  ނީ ފުރިހަމަވާނެއެވެ." 

ނަޤުލު އްވާ ކުރަބަޔާން ބަސްތަކެއް  "ކުރައްވާފައިވާ  އެއީ  ކަން  އެފައިވެއެވެ. 
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ޢިލްމުވެރި ގޮތުގައި  ކަމެއްގެ  ވާޖިބު  ދެކޭކަމަށް  އެއީ  ން 

 އެނގިފައެއްނެތެވެ."  

هللا ޝެއިޚް   ގޮތުގައި  رمحه  ދަލީލެއްގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ    ތަރުތީބުކުރުމުގެ 

به"މި ޙަދީޘެވެ.   هللا  بدأ  مبا  ޓަވާފައިވާ ފަދައިން  ށް ޠަޢާލާ ފަ   هللا" "ابدؤا 

ނަބިއްޔާށްޓާ ފަ ސަޢުޔު     ށެވެ."  ޙަދީޘްކުރެއްވީ    މިފަދައިން 

ފަ ޞަފާފަރުބަދައިން  އަމުރުށްކުރުމަށްޓަކައި  އައިސްފައިވާ   ޓަވަމުންނެވެ. 

)   ލަފްޒު ބަޔާންވެގެންވަނީ   النسائي  އެވެ. މިޙަދީޘް  ރިވާޔަތުގަ  ( 2962سنن 

) ފައިވަނީ އިމާމް  ކުރައްވާ ރިވާ     ވެ. މިޙަދީޘަކީ ނަބިއްޔާ އެ  (2950مسلم 

ޖާބިރު  ބެހޭގޮތުން  ޙަދީޘެކުރައްވާރިވާ    ޙައްޖާ  ދިގު  .  ކެވެެ ފައިވާ 

{ ،  މިޙަދީޘުގައިވެއެވެ.  اَّللَِّ عاائِِر  ِمْن شا ةا  ْروا وااْلما ا  الصَّفا }ِإنَّ  قرأ  الصفا  من  دان  "فلما 
فبدأ  به"،  هللا  بدأ  مبا  البيت" ابلصفا    "أبدأ  رأى  حىت  عليه  "ޞަފާފަރުބަދައާ     فرقي 

{ ކައިރިވުމުން اَّللَِّ عاائِِر  شا ِمْن  ةا  ْروا وااْلما ا  الصَّفا به" އަދި  }ِإنَّ  هللا  بدأ  مبا    "أبدأ 

ކަޢުބާވިދާޅު  ޞަފާ  ވިއެވެ.  އެރުމަށްފަހުގައި   ފެންނަވަރަށް  ފަރުބަދައަށް 

ސަޢުޔުކުރަ  ޞަފާ ޣަލީލް    ފެއްޓެވިއެވެ."  އްވަންފަރުބަދައިން  އިރުވާއުލް 

މިޙަދީޘްގެ  (1120) ބަލާށެވެ.  މަރުވާ    هللا މާނައީ    އަށް  ޞަފާއާއި 

މަރުވާއަށްވުރެ  ވަނީ  ހިނދުގައި  ޞަފާ   ޒިކުރުކޮށްދެއްވާފައިވާ    ކުރީގައި 

ޒިކުރު  هللاޒިކުރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.   ނަބިއްޔާކޮށްދެއްވާމިގޮތަށް   ފައިވުމުން 

 ިފެއްޓެވިއެވެ.   ން ޞަފާއިންޢަމަލީގޮތުން ސަޢުޔުގައި މަރުވާއަށްވުރެކުރ 
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  ފެށުމާއެކީގައި އިސްތިމްރާރުކޮށް   މިއީ ވުޟޫކުރަން  :   ހަވަނައީ : މުވާލާތް 

 އްގުނަވަންތަ  ބައެއްގުނަވަންތަށް ދޮވުމުގައި ޤާއިމްވުމެވެ.    (މެދުނުކެނޑި)

މަޝްޣޫލުވެއްކަންތަ  އެހެން   ،ދޮވުމަށްފަހުގައި  އުޅުމަށްފަހު  ތަކުގައި 

ގުނަވަންތަ ބާކީހުރި  ގެއްލުވާލުމެވެ.  އް  އަނެއްކާ  މުވާލާތް  ދޮވުމަކީ 

މެދުކެ  ހިނދުކޮޅަކަށް  ކުޑަ  ވަރަށްވެސް  ދިއުމަކީ    ޑިގެންނއެހެނަސް 

ހުރެފައި  ގެމުވާލާތް   ވުޟޫކުރަން  މިޘާލަކީ  އޭގެ  އްލިދިއުމެއްނޫނެވެ. 

ދޮރެއް ހުރި  މުވާލާތަކީ  ހުޅުވާލު   ކައިރީގައި  ފަދަކަންކަމެވެ.  ން 

ދަލީލަކީ    ވާޖިބުވެގެންވާ عنه ކަމެއްކަމުގެ  هللا  رضي  اخلطاب  بن    عمر 

)   އިމާމް  ޙަދީޘެވެ.   ކުރައްވާފައިވާރިވާ   ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާރިވާ (  243مسلم 

وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب  فأبصره  قدمه،  على  ظفر  موضع  فرتك  توضأ  رجالا  "أن 
صّلى".   مث  فرجع  وضوءك"،  فأحسن  "ارجع  ނިމުނު    މީހަކު ވުޟޫކޮށް "   فقال: 

އަށް      ހިނދުގައި ފައިތިލައިގައި ފެންނުޖެހި ތަންކޮޅެއްވަނިކޮށް ނަބިއްޔާ

ވުޟޫކުރުމަށް    ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެނބުރިގޮސް  އެމީހާއަށް 

ނަމާދުކުރިއެވެ.ފުޅުއަމުރު ފަހުގައި  އޭގެ  އަދި    އަދި  "ކުރެއްވިއެވެ. 

عليه    އެވެ.ފައިވެކުރައްވާޞަޙާބީއެއް ބަޔާން   ނަބިއްޔާ هللا  صلى  النيب  "أن 
النيب   فأمره  املاء،  يصبها  مل  الدرهم  قدر  ملعة  قدمه  ظهر  وِف  يصلي،  رجالا  رأى  وسلم 

الوضوء  يعيد  أن  وسلم  عليه  هللا  ނަމާދަށް  އަށް      ނަބިއްޔާ "   والصالة".   صلى 

ފައިތިލައިގައި  ފެނިވަޑައިގަތެވެމީހަކު    ހުރި އޭނާގެ  އެހިނދު   .

    މިންވަރުހާ ތަންކޮޅެއްގައި ފެންނުޖެހިވާތަން ނަބިއްޔާ  ފައިސާފޮއްޗެއްގެ



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

25 

އަލުން  ފެނިވަޑައިގަތެވެ.  އަށް   ވުޟޫކުރުމަށާއި  އެމީހާއަށް  އެހިނދު 

އަމުރު  މިޙަދީޘް  ކުރެއްވިފުޅުނަމާދުކުރުމަށް  ފައިވަނީ  ކުރައްވާ ރިވާ  އެވެ." 

ޣަލީލްއަށް    (175) އަބޫދާއޫދު   އިރުވާއުލް  މި  ( 86) އަދި    ދެ  ބަލާށެވެ. 

ފައިތިލައި  ވާޖިބުކަމެއްކަމެވެ.  މުވާލާތަކީ  ދަލިލަކީ  ލިބިދޭ    ގާޙަދީޘްއިން 

ފެނިވަޑައިގަތުމުން    އަށް  ތަންކޮޅެއްގައި ފެންނުޖެހި ހުރިތަން ނަބިއްޔާ  

ނޫނީ  ޞަޙާބީއަށް    އެ ދޮވެލުމަށް  އެކަނި  ތަންކޮޅު  ފެންނުޖެހިފައިވާ 

ކުރެއްވީ  ފުޅުނުކުރައްވައެވެ. އެހެނަސް އަމުރު  އަމުރުފުޅެއް ޖެއްސުމަށް  ފެން 

ވާޖިބުކަމެއްގެގޮތުގައި   މުވާލާތަކީ  އިޢާދަކުރުމަށެވެ.  ވުޟޫއެކުއެކީގައި 

 ނުވާނަމަ ފެންނުޖެހިހުރި ތަންކޮޅުއެކަނި ދޮވެލުމަށް ބަޔާންކުރެއްވީހެއްޔެވެ. 

 

 ވުޟޫގައި ބިސްމިކިޔުމުގެ ޙުކުމް 

 ]وواجبه التسمية مع الذكر[ . قوله: 

 [ ހުރުމާއެކީގައި ވުޟޫގައި ބިސްމި ކިޔުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  ހަނދުމަ]

އެއް  މިއީ ތެރެއިން  ބަސްތަކުގެ  ބުނެވިފައިވާ  ބަހެވެ.    މިމައްސަލައިގައި 

މިއީ އިމާމް އަޙްމަދުގެ އެއްރިވާޔަތެވެ. އަދި މިޤައުލު ޙަސަން އަލްބަޞްރީ  

އިސްޙާޤް ބިސްމިވިދާޅު   އަދި  ޤައުލަކީ  ދެވަނަ  މިކަމުގެ    ފައިވެއެވެ. 

މުސްތަޙައްބު ޢިލްމުވެރިވެގެންވާކަ   ކިޔުމަކީ  ޖުމްހޫރު  މިއީ  ންގެ  މެކެވެ. 
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މިގޮތަށް   އަނެއްރިވާޔަތެވެ.  އަޙްމަދުގެ  އިމާމް  އަދި  املغن  ބަހެއެވެ. 
ކިޔުމާމެދު    ފައިވެއެވެ. ވުޟޫގައި ބިސްމިދެއްވާބަޔާންކޮށ ގައި    (1/145)

عليه"ދީޘެއް އައިސްފައިވެއެވެ.  ޙަ هللا  اسم  يذكر  مل  ملن  وضوء   "އެ   "ال 

ނުކިޔާނަމަ އެއީ ވުޟޫއެއްނޫނެވެ." މިޙަދީޘް    ވުޟޫއެއްގެމައްޗަށް ބިސްމި

( داود  ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާރިވާ   ތްޕުޅުންގެ ފަރާއަބޫހުރައިރާ    (101أبو 

ޙަދީޘެއްގެ   اْللباين  الشيخ  ޙަސަން  އަދި    ކުރައްވާގޮތުގައިބަޔާންމިޙަދީޘް 

"މިޙަދީޘް    ވިދާޅުވެފައިވެ والعسقالين އެވެ.  املنذري    ބާރު   احلافظ 

والعراقيއަދި  އެވެ  ފައިވެކުރައްވާ ދަގަ كثري  وابن  الصالح  މިޙަދީޘް    ابن 

ޣަލީލްއަށް  އެވެ  ފައިވެކުރައްވާޙަސަން  ބަލާށެވެ.   (81) އިރުވާއުލް 

هللا ޝެއިޚް   އެއީ    ހަނދާނުގައިرمحه  ބިސްމިކިޔުން  ހުރުމާއެކު 

ގޮތުގައި   ޢިލްމުވެރިންވާޖިބުކަމެއްގެ  ޚިލާފުން  ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ގެ 

މިޘާލެއް ޝެއިޚް  އެއްކިބާވުމަށެވެ هللا މިފަދަ  إىل   -رمحه  املشي  أدب 
الركوع،  އެވެ.   ފައިވެވިދާޅުވެ ގައި   الصالة تكبرية  عن  اإلحرام  تكبرية  "وجتزىء   :

اثبت   بن  زيد  هبما  لفعل  وإتيانه  الصحابة،  من  خمالف  ُلما  يعرف  وال  عمر،  وابن 
أوجبه". من  خالف  من  خروجاا  اثبت  أفضل،  بن  عمر   އަދި  زيد  ގެ    ابن 

ބަޔާން  ތަކްބީރަށް  ވެގެންޢަމަލުން  ރުކޫޢޫގެ  ތަކުބީރު  ހަރަންބަންނަ  ދަނީ 

ޞަޙާބީއެއްގެ  ފުދޭނެކަމެވެ އެހެން  އެއްވެސް  ދެކޮޅަށް  މިޢަމަލާ  އަދި 

ޢަމަލެއްފަރާތު  އެހެން  މިޚިލާފުން  އެހެނަސް  ނެތެވެ  ވާރިދުވެފައެއް  ން 

ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ.ރުކޫޢުގެ ތަކްބީރުގެނައުން ނުކުތުމުގެ ގޮތުން 
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 އް ކަންތައްތަ ގެއްލޭ  ވުޟޫ 

اجلسد،   من  النجس  الفاحش  واخلارج  السبيلني،  من  اخلارج  مثانية:  ]ونواقضه  قوله: 
ومس   بشهوة،  املرأة  ومس  العقل،  حلم  وزوال  وأكل  دبراا،  أو  كان  قبالا  ابليد  الفرج 

[ . -أعاذان هللا من ذلك  -اجلزور، وتغسيل امليت، والرّدة عن اإلسالم  

ދޮރަކުން    ގެއްލޭ  ވުޟޫ] ދެދޮރުންކުރެ  އަށެކެވެ.  ކަންތަށް 

ލޭބޭރުވުން،   ހަށިގަނޑުން  ގިނަމިންވަރަށް  އެއްޗެއްބޭރުވުން، 

ޝަހުވަތާ ގައިގައި  އެކުބުއްދިފިލައިދިއުން،  ހުން،  ބީ  އަންހެނެއްގެ 

ޖަމަލުމަސް   އަތުންބީހުން،  ކުރިމަތިފަރާތުގައި  ނުވަތަ  ފުރަގަސްފަރާތުގައި 

 [ ދީނުން ބޭރުވުން ކެއުން، މައްޔިތަކު ހިނެވުން، އިސްލާމް

އެންމެ  ވުޟޫ  އެއްޗެއް   ގެއްލޭ  ދޮރަކުން  ދެދޮރުންކުރެ    ފުރަތަމަކަމަކީ 

: ބޭރު  ކުޑަކަ   ވުން  ނުވަތަ  ބޮޑުކަމުދާއެއްޗެއް  ސް  އަވި  މުދާއެއްޗެއްއެއީ 

  ނުވަތަ ވައި ނުވަތަ ލޭ ނުވަތަ މަނި ނުވަތަ މަޒީ ނުވަތަ އެނޫން އެއްޗެއް 

 صالة  هللا  يقبل ال ":   ޙަދީޘްކޮށްފައިވެއެވެ     ރަސޫލާ   ބޭރުވުމެވެ.

  ރިވާވެގެންވެ   ފަރާތްޕުޅުންގެ  هريرة  أيب  "يتوضأ حىت  أحدث  إذا  أحدكم 

" އެއްވެސްތިއެވެ.  ތެރެއިން  އެކަލާނގެ    ޔަބައިމީހުންގެ  ނަމާދު  މީހެއްގެ 

ޤަބޫލެ ހިނދެއްގައި  ޙަދަޘަވެފައިވާ  އޭނާ    ނުކުރައްވާނެއް އެމީހަކު  އެވެ. 

 ( 537) ومسلم ( 6954) البخاري ވުޟޫކުރުމަށް ދާންދެނެވެ." 
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ގިނަ   ހަށިގަޑުން   : : ދެވަނައީ  ލޭބޭރުވުން  ދެދޮރުން    މިންވަރަށް 

ލޭ ބޭރުވެއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ  މިންވަރަކަށް ނޫންގޮތަކަށް ހަށިގަނޑުން ގިނަ 

ޢިލްމުވެރި  ވުޟޫ ޚިލާފްވެފަ ގެއްލުމާމެދު  ވަނީ  ވުޟޫ   ން  ގެއްލޭނެ    އެވެ. 

ޢިލްމުވެރި ؟ ހެއްޔެވެ ނުގެއްލޭނެ  ނުވަތަ   ވުޟޫބައެއް  ނުގެއްލޭނެ    ން 

  ފަރާތްޕުޅުން ގެ  އެވެ. ސަބަބަކީ ނަބިއްޔާ    ފައިވެކުރައްވާ ކަމަށް ބަޔާން

ނެތުމެވެ.   ޘާބިތުވެފައި  މިކަމުގައި  ދަލީލެއް  ނަމަވެސް،  އެއްވެސް 

މިންވަރަށްހަށިގަނޑުން   ވުޟޫ  ގިނަ  އެއީ  ބޭރުވެއްޖެނަމަ  ގެއްލޭނެ    ލޭ 

ގޮތުގައި   ދެކެވަޑައިގަންނަވަކަމެއްގެ  ޢިލްމުވެރިން  މިގޮތް  އެވެ  ބައެއް   .

ތާބިޢީންގެ ބައެއް އެވެ.    އައިސްފައިވެ   ފަރާތްޕުޅުން   ޞަޙާބީންނާއި ބައެއް 

هللاޝެއިޚް   އިޚްތިޔާރު  رمحه    ވެސްމިޤައުލަކީފައިވާ  ކުރައްވާ   މިތަނުގައި 

ގޮތުންނެވެ.    އެވެ. އެއީ ޚިލާފުން އެކަހެރިވެ ޝައްކުވުމުން އެކަހެރިވުމުގެ

އަދި    (159/ 10)އަދި މަޖުމޫޢުލް ފަތާވާ އިބްން ބާޒް    (247/ 1) މުޣުނީ  

 ފަތުވާއަށް  ބަލާށެވެ.  (  261/ 5) ލަޖުނާގެ  

  : ބުއްދިފިލައިދިއުން   : މަސްތުވެގެން  ތިންވަނައީ  ނުވަތަ  މޮޔަވެގެން 

ވުޟޫ ނިދުނުމީހާގެ  ގަދަނިދިން  ނުވަތަ  ހޭނެތިގެން  ގެއްލޭނެވެ.    ނުވަތަ 

  އެކީގައި ފިލައިނުދާ   އްގެ އިޙްސާސްތައެހެނަސް ތާއްޔާޖެހޭ ޙާލުގައިވެ އޭނާ

ނިދިޖެ ކަމެއްނޫނެވެ.  މިނަވަރަށް  ވުޟޫގެއްލޭ  އިށީ ހުމަކީ  ދެ  ނ އެގޮތުން 

ކޮޅަށްހުރެ ބޯ  ނުވަތަ  ހޭލެވޭ  ނިދިޖެހިގެން    ފަދަގޮތް  ދެފަރާތަށްޖެހުމުން 

ވުޟޫ އަނަސް    ދިމާވުމަކީ  ނިންޖެއްނޫނެވެ.    ފަރާތްޕުޅުން  ގެއްލޭފަދަ 
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هللا  ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާރިވާ   (376) މުސްލިމްއިމާމް   رسول  أصحاب  "كان 
يتوضؤون"  وال  يصلون  مث  ينامون  وسلم  عليه  هللا  ގެ    ނަބިއްޔާ  "  صلى 

ނިދުމަށްފަހު ނަމާދު  އަޞްޙާބުން  އިތުރަށް   ކުރައްވަ ހޭލައިގެން    އެވެ. 

އިމާމް  އެވެެ  ނުކުރައްވަވުޟޫއެއް    ". ( داود  މިޙަދީޘް    ( 200أيب  ގެ 

ينتظرون    ވާ ލަފްޒަކީއައިސްފައި وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  أصحاب  "كان   :
يتوضؤون"  وال  يصلون  مث  رؤوسهم  ختفق  حىت  اآلخرة  ގެ    "ނަބިއްޔާ    العشاء 

ޢިޝާ އިންތިޒާރު   އަޞްޙާބުން  ލަސްވަންދެން  ވަރަށް    ނަމާދަށް 

  ތާއްޔާ ޖެހެމުންދާ ޙާލުގައި  އެބޭކަލުން  އެވެ.  އްބަވަދެމިތި  ކުރެއްވުމުގައި

ނަމާދު ކުރެއްވު  ވުޟޫ  އިތުރަށް  އްބެވުމަށްފަހުތި އެވެ."    ކުރައްވަމެއްނެތި 

ބުއްދިފިލައި  މިކަމުން ޙަދަޘަވެރިވާކަމެއްނޫން    ދަލީލުކުރެވެނީ  ދިއުމަކީ 

އެހެނަސް  ގޮތުގައި މެދުވެރިވާ  އެވެ.  ޙަދަޘަވެރިވުމަށް  ސަބަބެކެވެ.    އެއީ 

މިޙަދީޘްވެ  ނަބިއްޔާމިކަމަށް   ) އެވެ.  ގެ  داود    ޢަލީ    (203أبو 

السه العينان  "ވެއެވެ.    ރިވާކުރައްވާފައި فليتوضأ". وكاء  انم  فمن  "ދޮރުގެ    ، 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ދެލޮލެވެ.  ނިދައިފި  އުނގުރިއަކީ  މީހާ    ތެރެއިން 

އަށް    ( 113) الغليل إرواء މިއީ ޙަސަން އިސްނާދެކެވެ.    ވުޟޫކުރާށެވެ."

މިޙަދީޘްއަކީ   އޭގައި  الصالح  ، املنذري  ،النووي ބަލާށެވެ.    ابن 

 އެވެ.  ފައިވެ ކުރައްވާ އިވާ ޙަދީޘެއްކަމުގައި ބަޔާން ފަޙަސަންކޮށް 

މިތަނުގައި    :   ޝަހުވަތާއެކު އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ބީހުން ހަތަރުވަނައީ :  

އިޚްތިޔާރު ކުރައްވާފައިމިވާޝެއިޚް  މި     މައްސަލައިގައި   ޤައުލަކީ 
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ބަޔާންއިލްމުވެރި  ޤައުލުގެކުރައްވާ ން  ތިން  އެއްޤައުލެވެ.    ފައިވާ  ތެރެއިން 

ކޮންމެފަދަގޮ ޤައުލަކީ  ވުޟޫ ތަކަށް  ދެވަނަ  ގެއްލޭނެކަމެވެ.    ބީހުނަސް 

ޤައުލަކީ ޝަހުވަތާ  އެކުގައިތިންވަނަ  ޝަހުވަތާ   ގައި  އަދި    ނުލާބީހުނަސް 

ޝަހުވަތާ އެއްޗެއް  އެއްވެސް  ބީހިގެން  ކުއެ  ބީހުނަސް  ނުނިކުންނަ  ގައި 

މެ ޞައްޙަވެގެންވާ  ންމިކަމުގައި އެ  ކަމެވެ. މިއީ  ނުގެއްލޭނެ  ވުޟޫނަމަ  

ކަމާ  ވުޟުގެއްލޭނެ  އެހެނީ  އެއްވެސްދަލީލެއްޤައުލެވެ.  މިކަމުގައި    މެދު 

) އެވެ. އައްޝެއިޚް   ނުވެ تعاىل  هللا  رمحه  ابز    ފަތުވާއަށް   ( 138-132/ 10ابن 

 ބަލާށެވެ. 

އަތުން  ފުރަގަސްފަރާތުގައި  ނުވަތަ  ކުރިމަތިފަރާތުގައި   :   ފަސްވަނައީ 

ޤައުލެވެ. އަދި މިއީ    ފައިވާކުރައްވާ މިއީ ޝެއިޚް މިކަމުގައި ޚިޔާރު  ބީހުން: 

ހުރަހެއްނުވާ  ޖުމްހޫރުންގެ އެއްވެސް  ޤައުލެވެ.  ޙާލުގައި    ވެސް 

އޮތް މިކަމުގައި  އަ  ޤައުލަކީ  ޞައްޙަ  ބީހިއްޖެނަމަ  އެއީ  މިއްލަ މިއެވެ. 

އެހެންމީހެއްގެ ފަރުޖުގައި ބީހުނަސްމެ  ދިރިހުރި   އެވެ.  ފަރުޖުގައި ނުވަތަ 

އެވެ. އެއީ    ވިޔަސްމެ  ނުވަތަ މަރުވެފައިވާ ކުޑަކުއްޖެއް ނޫނީ ބޮޑުމީހެއް

  ތްޕުޅުން ގެފަރާ    ނަބިއްޔާ  عنها هللا رضي  صفوان  بنت  بسرة 

 "فليتوضأ ذكره  مس  من"ފަދައިންނެވެ.    ޙަދީޘްގައިވާ  ފައިވާކުރައްވާ ރިވާ

ވުޟޫކުރާށެވެ." "އެމީ ބީހިއްޖެމީހާ  ޒަކަރުގައި   الرتمذي އިމާމް ހެއްގެ 

ޢިލްމުވެ ( 82) މިޙަދީޘް ރިވާރިއަދި އެނޫންވެސް  އެވެ.    ފައިވެކުރައްވާން 

މިއީ   ވެވިދާޅުވެފައިތިރުމިޛީ    إرواء އަދި،  صحيح حسن  حديث   އެވެ. 
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-5/263) لإلفتاء  الدائمة  اللجنة    އަދި  ބަލާށެވެ.   އަށް( 116) الغليل 

 ބަލާށެވެ.   އަށް( 266

ޖަމަލުމަސް   : :   ހަވަނައީ  ވުޟޫ  ޖަމަލުމަސްކެއުން    ގެއްލުމާ  ކައިގެން 

ޢިލްމުވެ ދެރި މެދު  ޖުމްހޫރުންގެ    ޤައުލެއްވެ  ންގެ  ފުރަތަމައީ  އެވެ. 

ޖަމަލުމަސް އެއީ  ވުޟޫ  ޤައުލެވެ،  ކަމެވެ.    ނުގެއްލޭނެ  ކައިގެން 

  ކެއަސް ނުވަތަ ކައްކައިގެން ކެއަސް  މަސް ރޮލާ  ދެވަނަޤައުލަކީ ޖަމަލުގެ

  ނެކަމެވެ. އެހެނަސް ޖަމަލުގެ ކިރުބުއިމުން ނުވަތަ އޭގެ މަސް ލޭގެއް   ވުޟޫ

ފެން   ކަކައްކާފައިހުރި  މަސްއަޅައިގެން  އެހެން ނުވަތަ  އްކާފައިހުރި 

  ކައިގެން ވުޟޫ   މަސްއެވެ. ޖަމަލު  ނުގެއްލޭނެ  ކާއެއްޗެއް ކައިގެން ވުޟޫ

مسرة ގެއްލޭނެކަމުގެ ދަލީލަކީ   بن  رسول  ގެ ޙަދީޘެވެ.      جابر  سأل  رجالا  "أن 
شئت   فتوضأ وإن  شئت  "إن  قال:  الغنم؟  حلوم  من  أأتوضأ  عليه وسلم:  هللا  صلى  هللا 
قال:   اإلبل"،  حلوم  من  فتوضأ  "نعم،  قال:  اإلبل؟  حلوم  من  أتوضأ  قال:  توضأ"،  فال 

ِف   مبارك أصلي  ِف  أصلي  قال:   ، )نعم(  قال:  الغنم؟  "   مرابض  )ال(  قال:    اإلبل؟ 
މީ    ރަސޫލާ" ސުވާލުގެއަރިއަހުން  ކަންބަޅީގެ  ހަކު    މަސް   ކުރިއެވެ. 

އެވެ. "ބޭނުންނަމަ    ކުރެއްވި   ޙަދީޘް ؟ އެވެ   ކުރަންޖެހޭނެތޯ  ކެއުމުން ވުޟޫ 

ވުޟޫ  ކުރާށެވެ.  ވުޟޫ ބޭނުންނޫންނަމަ  އެވެ."    ކުރުމެއްނުވެ  އަދި 

  ކުރަންޖެހޭނެތޯ   މަސްކެއުމުން ވުޟޫ  އެވެ. ޖަމަލުގެ  އެމީހަކު ސުވާލުކުރި

ޖަ  އެވެ.  ކުރެއްވި  ފުޅުޘް ޙަދީ؟ އެވެ ކައިފިނަމަ    މަސް  މަލުގެ "އާއެކެވެ. 

ދިރިއުޅޭ  ސުވާލުކުރި   އެމީހަކު  ވުޟޫކުރާށެވެ." ކަންބަޅި  ތަނުގައި    އެވެ. 
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އެކެވެ." އެމީހަކު  އާ އެވެ. "  ކުރެއްވި  ފުޅުޙަދީޘް؟ އެވެ   ކުރެވޭނެތޯ  ނަމާދު

ދިރިއުޅޭ  ސުވާލުކުރި  "ޖަމަލު  ނަމާދު  އެވެ.  ؟ އެވެ  ކުރެވޭނެތޯ  ތަނުގައި 

"ނުކުރެވޭނެ  ކުރެއްވި  ފުޅުޙަދީޘް  މިޙަދީޘް    އެވެ.  އެވެ." 

)   ފައިވަނީކުރައްވާ ރިވާ އިސްނާދެއްގައި    އެވެ. އަދިވެސް ޞައްޙަ   ( 360مسلم 

عازبއަދި އެހެނިހެން އިމާމުން    (184) އިމާމް އަބޫދާވޫދު   بن     الرباء 

ޙަދީޘެއްގައިވެކުރައްވާ ރިވާ  ފަރާތްޕުޅުން ގެ هللا  "އެވެ.    ފައިވާ  رسول  سئل 
عن   وسئل  منها"،  "توضؤوا  فقال:  اإلبل؟  حلوم  من  الوضوء  عن  وسلم  عليه  هللا  صلى 

منها "ال توضؤوا  فقال:  الغنم؟  "ال  حلوم  اإلبل؟ فقال:  "، وسئل عن الصالة ِف مبارك 
الغنم؟   مرابض  ِف  الصالة  عن  وسئل  الشياطني"،  من  فإهنا  اإلبل  مبارك  ِف  تصلوا 

بركة". فإهنا  فيها  "صلوا  ކުރަންޖެހޭނެތޯ    ޖަމަލުމަސްކައިގެން ވުޟޫ   فقال: 

އަރިހުން      ރަސޫލާ ޙަދީޘް ގެ  އެވެ.    ކުރެއްވިފުޅުސުވާލުކުރެވުނެވެ. 

މަސް ކަންބަޅީގެ  ވުޟޫކުރާށެވެ."  ވުޟޫ  "ތިޔަބައިމީހުން    ކެއުމުން 

ސުވާލު ވުޟޫ   ނުދެންނެވުކުރުންވޭތޯ  ޙަދީޘްކުރެއްވީ    ހިނދުގައި 

ކުރުމާމެދު    ތަނުގައި ނަމާދު  ދިރިއުޅޭ  އެވެ. އަދި ޖަމަލު  ކުރާކަށްނުޖެހޭނެ

ޙަދީޘް ދެންނެވުނެވެ ސުވާލު  "އެތަންތަ   ކުރެއްވި   ފުޅު.  ނަމާދު އެވެ.    ނުގައި 

އޭއީ ޝައިޠާނުންގެ އެއްޗެކެވެ.   ނުކުރާށެވެ.  ކަންބަޅި   "ތެރެއިންވާ    އަދި 

ނަމާދު   ދިރިއުޅޭ   ފުޅު ޙަދީޘްދެންނެވުނެވެ.    ސުވާލު ކުރުމާމެދު    ތަނުގައި 

ބަރަކާތްތެރިވެގެންވާ   އެވެ.  ކުރެއްވި އެއީ  ނަމާދުކުރާށެވެ.    "އެތަނުގައި 

ގޮތުން   އަކީ ޝަރުޢީ އަޞްލަކީ ވާޖިބުވުމެވެ. ވުޟޫއެއްޗެކެވެ." އަމުރުގެ 
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ވުޟޫ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ  އައިސްފައިވާ  މިއީ  އަދި  ކަމެއްގެ    ކުރުމެވެ. 

މާނައިގައި   ކުރުމޭ ބުނެވޭ  ބަހުގެ ގޮތުން ވުޟޫއެވެ.    ގޮތުގައި ނުނެގޭނެ

އަނގަދޮވުމޭ ދެއަތްތިލަދޮވުމާއި  ނުބުނެވޭނެ  ހަމައެކަނި  އެވެ.    ވެސް 

މި ދަލީލެއްނެތުމެވެ.  ސަބަބަކީ  އެހެން  އެކަހެރިކޮށްދޭނެ   إرواءއަޞްލުން 

އައްނަވަވީގެ  ( 118) الغليل ) އަދި  مسلم  صحيح  އަށް  (49/ 4شرح 

بن  "  .އެވެ  ވިދާޅުވެފައިވެ  ބަލާށެވެ.  ދުމަށްމިމައްސަލައިގެ ޚިލާފު ހޯ أمحد 
بن  އަދި حنبل   ވުޟޫ  راهويه إسحاق  ކައިގެން  ގެއްލުމާމެދު    ޖަމަލުމަސް 

ވުޟޫއެވެ   ވިދާޅުވެފައިވެ މިމައްސަލައިގައި  ދެ  .  ޙަދީޘެއް    ގެއްލުމާމެދު 

އެވެ. އެއީ ޖާބިރު އަދި އަލްބަރާގެ ޙަދީޘެވެ. ޖުމްހޫރުންގެ    އައިސްފައިވެ

ޚިލާފު މިކަމުގައި  އަަކަމުގައިވި  ޤައުލާ  މިމަޒްހަބަކީ  ގަދައަށް  ސް  އެންމެ 

  މަޒްހަބެވެ." ދަލީލުގައިވާ

މައްޔިތަކު   : :   ހަތްވަނައީ  ވުޟޫހިނެވުން  ހިނެވުމުން    މައްޔިތަކު 

ޚިލާފު ދެޤައުލަކަށް  ޢިލްމުވެރީންވަނީ  ވެވަޑައިގެންފައެވެ.ގެއްލުމާމެދު     

ވާޖިބުވެގެންވާ  ވުޟޫކުރުން  ޤައުލަކީ  ޤައުލަކީ    ފުރަތަމަ  ދެވަނަ  ކަމެވެ. 

މުސްތަޙައްބު އަލްމުޣުނީގައި    ވެގެންވާކަމެއް  އެއީ  ޤުދާމާ  އިބްން  ކަމެވެ. 

ޞައްޙަޤައުލަކީ  ކުރެއްވުމަށްބަޔާން    ޤައުލު  މިދެ ތެރެއިން  މީގެ  ފަހުގައި 

ގޮތުގައި އަބޫހުރައިރާގެ ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާބަޔާން  މުސްތަޙައްބުކަމެއްގެ 

ޙަދީޘެއް  ފަރާތްޕުޅުން މިކަމުގައި  އަބޫދާވޫދު    އިވެފަކުރައްވާ ރިވާ  އިމާމް 

فليتوضأ" އެވެ.   محله  ومن  فليغتسل،  امليت  غّسل    ހިނަވައިފި   "މައްޔިތަކު   "من 
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ގެންދާމީހާ  އުފުލައިގެން  މައްޔިތަކު  އަދި  ހިނައިގަންނާށެވެ.  މީހާ 

)   އެއަށްފަހު ވުޟޫކުރާށެވެ." އިމާމް الغليل  إرواء  ، 144اْللباين  كتاب    އަދި   ( 
 ( اجلنائز  ،  53أحكام  ފަހު މިޙަދީޘްއަކީ އިބްން  ކުރެއްވުމަށް މިޙަދީޘް ބަޔާން( 

އަދި އިބްން   އިބްން ޙަޒްމް  އަދި  އިބްން އަލްޤައްޠާން  އަދި  އަލްޤައްޔިމް 

ޞައްޙަ އަލްއަސްޤަލާނީ  ނަގުލުކުރައްވާފައިޙަޖަރު    ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާކަން 
އިބް ރިވާޔަތާއި  ޢައްބާސްގެ  އިބްން  ޢުމަރުއަދި  عنهما  ން  هللا  ގެ    رضي 

ކަމެއްގެގޮތުގައި    ވާރިދުވެފައިވާ  އަޘަރުގައި މުސްތަޙައްބު  މިއީ  ފަދައިން 

   ފައިވެއެވެ.ވިދާޅުވެ 

ފަރުޖުގައި މައްޔިތާގެ  ހިނަވަނިކޮށް    ނުވާގޮތުގައި   ފަރުދާއެއް  މައްޔިތާ 

އެތަނުގައި އަތްބީހުމުގެ ސަބަބުން ވުޟޫކުރަންޖެހޭނެއެވެ.  އަތްބީހިއްޖެނަމަ  

رمحه  އައްޝެއިޚް  .   ސަބަބަކުން ނޫނެވެއެއީ މައްޔިތާ ހިނެވުމުގެ   ابز  ابن 
 ބަލާށެވެ.  ފަތުވާއަށް ( 165/ 10هللا تعاىل ) 

ޝެއިޚް  ބޭރުވުން :   ދީނުން   އަށްވަނައީ : އިސްލާމް  هللاމިތަނުގައި    رمحه 

  ދީނުން   ތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމްތައް ކަން   ވުޟޫގެއްލޭ   ވިދާޅުވެފައިމިވާ 

އަޙްމަ އިމާމް  މަޒްހަބް  ޤުދާމާ  އިބްން  މުޣުނީގައި  އަލް    ދަށް ބޭރުވުމަކީ 

ދެވަނަ ޤައުލެއްގެބަސްފުޅެކެވެ  ފައިވާ ކުރައްވާ   ނިސްބަތް   . އަދި މިކަމުގެ 

އޮތް ދެން  ނިސްބަތް  ތިން   ގޮތުގައި  އެއީ  ކުރައްވާ  މަޒްހަބަށް  ފައިވެއެވެ. 

ވުޟޫގައި ވުޟޫގެއްލޭ    ދީނުން  އިސްލާމް  އިހުރެފަ  މީހަކު  ބޭރުވުމަށްފަހު 



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

35 

ދިމާނުވެހުރެ އޭނާ އަނބުރާ އިސްލާމްދީނަށް ވަދެއްޖެނަމަ    އެއްވެސްކަމެއް

ދެވަނަ އޭނާއަށް  ވުޟޫގައިއެވެ.  ވުޟޫކުރުން    އޭނާވާނީ  ފަހަރަށް 

ފުރަތަ އެހެނަސް  މައްޗަށް  ލާޒިމްވެގެންނުވެއެވެ.  އޭނާގެ  ޤައުލަކީ  މަ 

ލާޒިމްވެގެންވާކަމެވެ  ޝެއިޚްވުޟޫކުރުން  އިޚްތިޔާރު   .    މިތަނުގައި 

ޙަދީޘްގައިވާކުރައްވާ ޤައުލަކީ  އެއްކިބާވެ    ފައިވާ  ޝައްކުން  ފަދައިން 

ރަސޫލާ  ޤައުލެވެ.  އެކަހެރިވެވޭ    ފުޅުޙަދީޘް    ޚިލާފުން 

يريبފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާ ال  ما  إىل  يريبك  ما  ޝައްކު    ތިބާއަށް"  ك" "دع 

 ތައް ޝައްކުނުވާ ކަންތަކަށް ދޫކޮށްލާށެވެ." އްްކުރެވޭކަންތަ
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 އްް ބާކީހުރި ޝަރުޠުތަ   ނަމާދުގެ 

،  والثوب البدن  من ،  ثالث من  النجاسة  إزالة : اخلامس  الشرط ]: قوله 

ْر{: تعاىل  قوله  والدليل، والبقعة ثِيااباكا فاطاهِّ  .[ }وا

ތިންފަސްވަނަ  ]  : ނަޖިސް  ޝަރުޠަކީ  ފިލުވުމެވެ.    އެއްޗަކުން 

ނަމާދުކުރަން  ނާއިހަށިގަނޑުން  އަދި  ފޭރާމުން  ހުއްޓިހުންނަ    ލައިގެންހުރި 

އްޔާގެ  ނަބި"އަދި    .ގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެ  هللاލީލަކީ  ތަނުންނެވެ. މިކަމުގެ ދަ 

 [ ޠާހިރުކުރައްވާށެވެ."  ކޮޅުފޭރާން

އޭނާ   ،މާނައީ އޭނާގެ    އިންސާނާ  ކުރީގައި  ހުއްޓިހުރުމުގެ  ނަމާދަށް 

ކުރާތަނުގައި ނަޖިސްވާކަން އިނގޭނަމަ    އި އަދި ނަމާދުފޭރާމާއި  ޑާނހަށިގަ 

އެނަޖިހެއްކުރާށެޠާހިރު އެގޮތުން  ޖެހޭނެއެވެ  ވެ.  ދޮންނަން  .  ފެނުން 

ނަޖިހެއް ނޭ ހުރިހަށިގަނޑުގައި  ނަމާދުކޮށްނކަން  ނިމުނުފަހުން    ގިހުރެ 

އި ނަމާދުގެނަ   ގުނު ނ އެކަން  ޞައްޙަވާނެއެވެ.  ނަމާދު  އޭނާގެ    މަވެސް 

ނަޖިސް ހަށިގަނޑުގައި  ހިނދެއްގައި  ހުރިތެރޭގައި  އެނގިއްޖެ  ކަން 

ވަކިކުރެވެންއެނަޖިހެއް  އެހުރިގޮތަށްހުރެ   އެނަ   ހަށިގަނޑާ   ޖިހެއްއޮތްނަމަ 

ނަމާދު  ހަށިގަނޑާ    އެނަޖިހެއް  ގެންދާނީއެވެ.  ކުރިއަށް   ވަކިކޮށް 

ނަމާދުންނެތްނަ   ވަކިކުރެވެން اخلدري ނުކުންނާނީއެވެ.    މަ  سعيد    أيب 

)   ފަރާތްޕުޅުންގެ داود  ވެއެވެ.  ކުރައްވާފައި ރިވާ ޞައްޙަ ސަނަދުން  ( 650أبو 
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  އަރުއްވައިގެން ނަމާދެއްގައި    ކުރެއްވި  ކުގައިއެ ޞަޙާބީންނާ  ނަބިއްޔާ  

ކުރިއަށް    ފަހުގައި   ކުރެއްވުމަށް  އެއްފަރާތް  ކޮޅުފައިވާން   ހުންނެވި ނަމާދު 

އަދި   ނަޖިހެއްގެންދެވިއެވެ.  ހުންނަވަނިކޮށް  ކަން  ހުރިއޭގައި  ނަމާދުގައި 

ޚަބަރު   ބަޔާންކޮށްދެއްވިކަމުގެ  ނިމިވަޑައިގަތުމަށްފަހު  ޖިބްރީލް  ނަމާދުކޮށް 

ފައިވާ   ގެމިތަނުގައި ނަމާދު  ބީންނަށް ދެއްވިއެވެ.ޞަޙާ  ގައި ންކޮޅު ތެރޭގައި 

ފައިވާން   ނަމާދު   ކުރައްވާއެއްފަރާތްކޮޅު  ނަޖިސްހުރުމުން 

އެނގިގެންދަނީދެވުމުންްކުރިއަށްގެން  ހުރި    ހަށިގަނޑުގައި  ނަޖިހެއް    

ނަމާދުންޙާ ނަމާދުކޮށް  އިނގުނުކަމުގައި  ލުގައި  ސް  އަަވި  ނުކުތުމަށްފަހު 

  ނަބިއްޔާ    ،ނަމަ  ކަމެވެ. އެނަމާދު ޞައްޙަނުވާ  އެނަމާދު ޞައްޙަވާނެ

އަލުން  އްވިކުރެ   އާއިމިމައްސަލަކުރެއްވީހެއްޔެވެ.    ފަށްޓަވައިގެން  ނަމާދު 

ޙަދަޘަވެރިވެފައިވާ އޭނާއަށް    އާމީހާ  ނަމާދުކުރިއިރު  ޚިލާފެވެ. 

ނުކުންނަ  ނަމާދުން  އެނގިއްޖެނަމަ  ނަމާދުތެރޭގައި    ން ޙަދަޘަވެފައިވާކަން 

އެ  އެކަން  ނަމާދުޖެހޭނެއެވެ.  އެނަމާދު    ނިމުނު  ނގުނީ  ފަހުންނަމަ 

ނަބިއްޔާ    އަލުންކުރަން އެއީ  ޙަދީޘް  ޖެހޭނެއެވެ.    އިވާފުޅުގަަގެ 

أح  ފަދައިންނެވެ. إذا  أحدكم  صالة  هللا  يقبل  يتوضأ"."ال  حىت    دث 

މީހެއްގެ ނަމާދު އެކަލާނގެ އެމީހަކު    ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް"

އެވެ. އޭނާ ވުޟޫކުރުމަށް    ޙަދަޘަވެފައިވާ ހިނދެއްގައި ޤަބޫލުނުކުރައްވާނެ

މުސައްލައެއް    ވެ." ދާންދެނެ  މަތީގައި  ނަޖިސްހުރިތަނެއްގެ  ބިމުގައި 

ނުވަތަ   ތަނެއްގެއިޤަޟާޙާޖާތްކޮށްފައެޅުމުން  މުސައްލައެއް    ވާ  މަތީގައި 
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ނަޖިސްފެންއެ ނުވަތަ  ކޯރެއްގެ  ޅުމުން  އެއްޗެއް  ދެމެމުންދާ   މަތީގައި 

އެވެ. އިބްން    ނަމާދު ޞައްޙަވާނެ  ފަހުގައި ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އެ  އެޅުމަށް

ْر{ކަޘީރު   فاطاهِّ ثِيااباكا  ބޮޑު   }وا ސަލަފުންގެ  ތަފްސީރުގައި    މިއާޔަތުގެ 

އަހުލުވެރި ޠަހާރަތުޖަމާޢަތެއްގެ  މިއާޔަތުގައިވާ  ފަރާތުން  މާނައީ   ގެންގެ 

ޠާހިރުވުންކަމުގައި  އުރެދުމުން  އެކަލާނގެއަށް  ފާފަތަކުންނާއި 

حممد  )އެވެ.    ފައިވެދެއްވާ އެވެ.  އެއަށްފަހު ގެނެސް   ފައިވެ ކުރައްވާ ބަޔާން
سريين ْر{ :  ފައިވެއެވެވިދާޅުވެ  بن  فاطاهِّ ثِيااباكا  ދޮންނާށެވެ.    އީ ފެނުން މާނަ  }وا

ޒައިދް   ޠާހިރުވާ އެވެ.    ފައިވެވިދާޅުވެ އިބްން    މުޝްރިކުންނަކީ 

އެބައިމީހުންގެ    هللا އެގޮތުން    .ބައެއްނޫނެވެ  ޠާހިރުވުމަށާއި  އެބައިމީހުނަށް 

ޠާހިރުއްްއަންނައުނުތަ އަމުރުކުރު  އިބްން    ކުރެއްވިފުޅުމަށް  މިއީ  އެވެ. 

އިޚްތިޔާރު މިއާޔަތުގައި  ކުރައްވާޖަރީރު  ހަމަކަށަވަރުން  ޤައުލެވެ.  ފައިވާ 

އެކުލެވިފައިވެ ޠަހާރާއެއް    ޠާހިރުކުރުން   ހިތް  މިގޮތުން އެވެ.    ހުރިހައި 

 ( . އެވެ ބޭނުންކުރެ   އެވެ. އެހެނީ ޢަރަބިން ހިތަށް ޘިޔާބު ވެސްމެ

صلى   من  صالة  فساد  على  العلم  أهل  أمجع  العورة،  سرت  السادس:  ]الشرط  قوله: 
ر، وحد عورة الرجل من السّرة إىل الركبة، واْلمة كذلك، واحلرة كلها  عرَيانا وهو يقد

ماْسِجٍد{   ُكلِّ  ِعْندا  تاُكْم  زِين ا ُخُذوا  آداما  باِن  }َيا  تعاىل:  قوله  والدليل  وجهها،  إالّ  عورة 
 [ أي: عند كل صالة[ . 31]اْلعراف:  
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ހަވަނަ ޝަރުޠަކީ : ޢައުރަ ނިވާކުރުން: އެމީހަކަށް ޢައުރަ ނިވާކުރުމަށް  ]

މީހާގެ ނަމާދު    ކުރާ  ކޮށް ނަމާދުރިޔާން ނިވާނު އޮ ކުޅަދާނަވެގެންވާ ޙާލުގައި  

ޢިލްމުވެރި  ކަމުގައި  ފިރިހެނާގެ ފަސާދަވާނެ  އިޖްމާޢުވެގެންނެވެ.    ންވަނީ 

ވެ. އަޅުންގެ  ބަށެ ހިސާ  އިގެ ޙައްދަކީ ފޫޅުންފަށައިގެންގޮސް ކަކުލާއިއުރައަ

މިނިވަން މިއެވެ.  މޫނުފިޔަވައި    ޢައުރައަކީވެސް  އަންހެނާގެ 

  :   ގެ ވަޙީބަސްފުޅެވެ  هللاމުޅިހަށިގަނޑަކީ ޢައުރައެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ  

ماْسِجٍد{   ُكلِّ  ِعْندا  تاُكْم  زِين ا ُخُذوا  آداما  باِن  "އޭ އާދަމުގެ    [31]اْلعراف:  }َيا 

ނަމާދު  ދަރީންނެވެ! ހިނދެއްގައިމެ    ކުރާ  ތިޔަބައިމީހުން  ކޮންމެ 

 [ ނަމާދެއްގައިއެވެ.   ޒީނަތްތެރިކަން ހިފާށެވެ." މިތަނުގެ މާނައީ ކޮންމެ

ތަނަވަސްކަމުގައިވާ ވަނީީ   މުސްލިމްއަޅާއަށް  ލިބާސް    އޭނާގެ   ޙާލުގައި 

ން  ބަހައްޓައިގެ  ގޮތުގައި ބޮޑުވެގެންވާ    ރިވެތިކަން  އަށްއެންމެފުރިހަމަ

ُخُذوا  ފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  ކުރައްވާވަޙީ  هللاދުކުރުމެވެ.  ނަމާ  آداما  باِن  }َيا 
ماْسِجٍد{  ُكلِّ  ِعْندا  تاُكْم  ދަރީންނެވެ!    زِين ا އާދަމުގެ  ތިޔަބައިމީހުން  "އޭ 

 ކޮންމެ ހިނދެއްގައިމެ ޒީނަތްތެރިކަން ހިފާށެވެ." އަދި ރަސޫލާ  ނަމާދުކުރާ

  ްاجلمال" ފައިވާފަދައިންނެވެ.  ފުޅުކުރައްވާފައިވާ  ޙަދީޘ حيب  مجيل  هللا    "إن 

  ވަށް އެކަލާނގެ ލޯބިކުރަ  ކަމަށްރިވެތި. އީ ރިވެތިކަމުގައިވާ އިލާހެކެވެ  هللا"

އެވެ.   ( 147)  މުސްލިމްއެވެ."   ޙާލުގައި   މެހައިންއެ     ރިވާކުރެއްވި 

އަޅުއަންހެނާ   އަދި  އަނބިމީހާ  އޭނާގެ  އެހެންވަޤުތަކުގައި    ފިޔަވައި 

އަބަދުގައި ލޯމަތިން  އެވެ.    ވާޖިބުވެގެންވެ  ޢައުރަނިވާކުރުން   މެއެންމެންގެ 
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إالّ    ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިންނެވެ.ފުޅުޙަދީޘް   އެއީ ރަސޫލާ عورتك  "احفظ 
ميينك"  ملكت  مما  أو  زوجتك،    "އަނބިމީހާއާއި އަޅުއަންހެނާ ފިޔަވާ އެހެން   من 

ރައް  ކުރިމަތީގައި މީސްތަކުންގެ   މިޙަދީޘް  ކައުޢައުރަ  ތެރިކުރާށެވެ." 

حيدة  (2769)ތިރުމިޒީ  بن    ކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެ ގެއަރިހުން ރިވާ معاوية 

)   އިމާމް "ޙަދީޘެކެވެ.މިއި ޙަސަން " އެވެ.  الغليل  إرواء    އަށް   ( 144اْللباين 

ޢައުރައަކީ   ފިރިހެނާގެ  ކަކުލާހިސާބަލާށެވެ.  ވެ.  ބަށެފޫޅުގެމަތިންފެށިގެން 

މިޙަދީޘަކީ  ފުޅުކުރައްވާޙަދީޘް   ރަސޫލާ   ފަދައިންނެވެ.  داود  ފައިވާ  أبو 
العاص  496) بن  عمرو  بن  هللا  عبد   )   ާوإذا    ފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ. ކުރައްވާ ރިވ"

الركبة" وفوق  السّرة  دون  ما  إىل  ينظر  فال  أجريه،  أو  عبده  خادمه  أحدكم    زوج 

އަންހެނާ އެހެން ފިރިހެނަކާ  "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އޭނާގެ އަޅު

އަޅުއަންހެނާއަށް އެޙާލުގައި އެސައްޔިދުގެ   ކައިވެނިކޮށްފި ހިނދެއްގައި އެ

ބަލައިގެންނުވާނެ  ކަކުލާދެމެދަށް  ބެލުން    ފޫޅާއި  އަޅުއަންހެނާއަށް  އެވެ." 

މެވެ.  ވު  ބެއްކަމުގައިނ އަތް   ހުއްދަނުވާ ސަބަބަކީ އެއަންހެނާ އެއީ މީހެއްގެ

 އީވެ ދިޔައޭނާ ބޭރު   ބަޔާންކޮށްދެއްވާފައިވާ ޙުކުމުން    އެއިރުން ނަބިއްޔާ

ميينك" އެވެ.   ملكت  مما  أو  زوجتك  من  إالّ  عورتك  "އޭނާގެ އަނބިމީހާ   "احفظ 

އަންހެނާ  އަޅެއްގެއަދި   އެހެން  ގޮތުގައިވާ  މީސްތަކުންގެ    ފިޔަވައި 

  ފައިވި ފުޅުކުރައްވާ އަދިވެސް ޙަދީޘް   ތެރިވާށެވެ." ކައު ރައްށް އަފަރާތުން ޢައުރަ

العورة"އެވެ.   من  فإهنا  فخذك  ނިވާކުރާށެވެ.    "ފައިގެ ފަލަމަސްގަޑު  "غطِّ 

ތެރެއިންވާ ޢައުރައިގެ  އެއީ  މިޙަދީޘް    ހަމަކަށަވަރުން  الرتمذي  ބައެކެވެ." 
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އެވެ.    ވެ ވިދާޅުވެފައިިފައި  ކުރައްވާ ރިވާ  ގެ ފަރާތުން   جرهد(  2798)

  ފައިވެ ވިދާޅުވެ   އިމާމް އަލްބުޚާރީ ޞަހީހުގައި  " މިއީ ޙަސަން ޙަދީޘެކެވެ."

ابن عباس وجرهد وحممد بن جحش عن  އެވެ.  الفخذ ويروى عن  ]ابب ما يذكر ِف 
عليه   هللا  صلى  النيب  حسر  أنس:  وقال  عورة"  "الفخذ  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب 

أ أنس  وحديث  فخذه،  عن  جوسلم  وحديث  من  سند،  خيرج  حىت  أحوط،  رهد 
عباس   ބާބު،   ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާމެދު ޒިކުރުކޮށްދޭ ]  .اختالفهم[  جرهد  ،  ابن 

جحش  އަދި بن  ފަރާ   ރަސޫލާ  ،  حممد    ފައިވެ ކުރައްވާރިވާ  ތްޕުޅުން ގެ 

ޢައުރައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަކީ  "ފައިގެ  ބައެކެވެ."    އެވެ.  ތެރެއިންވާ 

ފަލަމަސްގަނޑު    ނަބިއްޔާ    އެވެ.  ފައިވެވިދާޅުވެއަނަސް   ފައިގެ 

ޙަދީ  ވިއްފޮރު އަނަސްގެ  އެންމެ    ޘްފުޅަކީއެވެ.  ގޮތުން  ސަނަދުގެ 

ޙަދީ ޘްފުޅެހެޔޮޙަދީ ޖަރުޙަދުގެ  ޝަވެ.  ދުރުވެ ޘްފުޅަކީ    ންއޮތް ވެެއްކުތަކުން 

 [ ގޮތެވެ. އެގޮތުން އިޚްތިލާފުން ނިކުމެވެންއޮތީ މިގޮތުންނެވެ. 

املغن  އަކީ    ފައިވާ އިޖްމާޢުދެއްވާ ޝެއިޚް ޒިކުރުކޮށްމިތަނުގައި   قدامة  ابن 
الرب   ގައި (  2/284) عبد    ފައިވާ އިޖްމާޢު ދެއްވާގެ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށް  ابن 

އަބީހުރައިރާ   ސުންނަތުގައި  ނަމާދަށް  ތްޕުޅުންްގެފަރާ  އެކެވެ.   

ނިވާކުރާ ޢައުރަ  އޭނާގެ  ދެކޮނޑުމަތި   ހުންނަމީހާ  އޭނާގެ    ފަދައިން 

على  އެވެ.    ރިވާވެގެންވެ ވާކުރުމަށް ނި ليس  الواحد  الثوب  ِف  أحدكم  يصلي  "ال 
شيء"   منه  ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް އެއްފޭރާމެއްގައި  "  عاتقيه 
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)    ނުކުރާށެވެ."   ދެކޮނޑުމަތި ހާމައަށްހުރެ ނަމާދު ومسلم  359البخاري   )
(1151) . 

އެވެ.    އަންހެނާއީ ޢައުރަ  ވާފަދައިން މުޅި  ގައިފުޅު ގެ ޙަދީޘް   ނަބިއްޔާ  

مسعود بن  هللا  "املرأة  އެވެ.    ފައިވެ ކުރައްވާ ރިވާالرتمذي  ގެފަރާތުން    عبد 
الشيطان"   استشرفها  خرجت  فإذا  އެވެ.    އަންހެނާއަކީ ޢައުރަ  "މުޅިعورة، 

   އެވެ."  ގައިވާނެކުއެ އާނަމަ ޝައިޠާނާ އޭނާ އަންހެންމީހާ ބޭރަށް ނުކުމެއްޖެ
( الرتمذي  މިއީ ޙަސަނު  "އެވެ.    ފައިވެވިދާޅުވެ   الرتمذيއަދި    (1173رواه 

) އަދި    "ކެވެ.ޘްފުޅެޞައްޙަ ޣަރީބް ޙަދީ الغليل    އަށްބަލާށެވެ.   (273إرواء 

ހިލޭ  ،ވުމުން މޫނާއި   އަންހެންމީހާ  އޭނާގެ  ކުރިމަތީގައި  ފިރިހެނުންގެ 

ނިވާކު ޝެއިޚް    ވާޖިބުވެގެންވެ  ންރު މުޅިހަށިގަނޑު  އަހަރުމެންގެ  އެވެ. 

هللا  رمحه  الشنقيطي  اْلمني  ތުގެ  ސޫރައަޟުޥާއުލް ބަޔާންގެ އަޙްޒާބު    حممد 

އެވެ.    ފައިވެވިދާޅުވެ މެދުގައި  ޘްފުޅާމިޙަދީ  ( 6/596)   ތަފްސީރުގައި

ޢައުރައެއްމުޅިއަންހެންމީހާގެ  " ބަޔާންވެދިއުމުން    ހަށިގަނޑަކީ  ކަމުގައި 

ޢައުރައޭ  ޙިޖާބުކުރުމެވެ."    ލާޒިމުވެގެންވަނީ  ކޮންމެހިސާބެއް  ބުނެވޭ 

ޝެއިޚް   هللاއަދިވެސް    އެވެ.   ފައިވެވިދާޅުވެ  (586-6/585) رمحه 

ނިވާކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ޙުކުމަކީ    އަށް މޫނު  މުއުމިނީން  އުއްމަހާތުލް"

ޢިލްމުވެރި އެ ހުރިހާ  ޙުކުމެކެވެ.  އިޖްމާޢުވެފައިވާ  އަންހެންތަކުންގެ    ން 

ބާވައިލެއްވުނު ދެ   ގައިމިއާޔަތު  މައްޗަށް  މި   އެކުލެވިފައިވާ    ޤަރީނާއިން 

އެ ހަމައެކަނި  ޚާއްސަވެގެންވާ    ޙުކުމަކީ  އަންހެންތަކުންނަށް 
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އެނގިގެން  އެއަންހެންތަކުންނަށް    އެއެވެ.    ދެޙުކުމެއްނޫންކަން  ޙުކުމަކީ 

މިކަން    ޙުކުމެކެވެ.  އޮތް  ންގެ މައްޗަށްއަދި މިއުއްމަތުގެ އެހެން އަންހެނު 

 އެވެ.  އެކި ގޮތްތަކުން އަހަރެމެންނަށް ބަޔާންވެގެންދެ

  : ކުރިމަތީއެހެންމީފުރަތަމައީ  އެކަލާނގެ    ގައިހުންގެ  ޙިޖާބުވުމަށް 

{  ވުމެވެ.    ފައިކުރައްވާއަމުރު قُ ُلوهِبِنَّ وا ِلُقُلوِبُكْم  ُر  أاْطها  [53]اْلحزاب:}ذاِلُكْم 

އެންމެ   ހިތްތަކަށް  އެކަނބަލުންގެ  ހިތްތަކަށާއި  "ތިޔަބައިމީހުންގެ 

އެގޮތެވެ."  ޠާހި ދެއްވާފައިވާ    هللاރުކަންބޮޑީ  އެކަނބަލުންނަށް 

ޝައްކުތަކުން  އަދި  ޠާހިރުކަމާއި  އަދި  އެއްކިބާވެފައިވާ    ކަރާމަތްކަމާއި 

އެކަނބަލުންޙާލު  މިގޮތުގައިވުން  މިޙުކުމުގައި   ގައި  އަންހެންތަކުން  ނޫން 

 އެވެ.  އައުލާވެގެންވެ  ޤާއިމްވުން މާ

ِْلاْزوااِجكا  އެވެ.  ވެކުރައްވާފައިވަޙީ   ދެވަނައީ : އެކަލާނގެ ُقْل  النَّيبُّ  ا  أاي ُّها }َيا 
ال جا ِمْن  عالاْيِهنَّ  يُْدِننيا  اْلُمْؤِمِننيا  اِء  ِنسا وا ب انااِتكا  {  وا  [ 59]اْلحزاب:  بِيِبِهنَّ

އަނބިކަ ! އޭނަބިއްޔާއެވެ" އިނނަބިއްޔާގެ  ބަނަބިއްޔާގެ  ބަލުންނާއި 

މުއުމިން  އަދި  ޖިލްބާބުތަކުން    އަންހެންދަރީންނާއި  އަންހެންތަކުންނަށް 

ތިބުމަށް ވިދާޅުވާށެވެ."  ޖިލްބާބުތަކުން ނިވާވުމަށް އުއްމަހާތުލް    ނިވައިވެ

އަންހެންދަރީ ށް  އަަ  މުއުމިނީން ފަދައިން ނަބިއްޔާގެ  ނަށް  ންއަމުރުކުރެވުނެ 

އަންހެންތަކުންނަށް މުއުމިން  އުއްމަތުގެ  އަމުރުވެވިގެންނެވެ.    އަދި  ވަނީ 

މުއުމިނީންމި،  ވުމުން އުއްމަހާތުލް  ހަމައެކަނި  އެކަނި  އަ  ޙުކުމަކީ  ށް 
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ޙުކުމެއްގޮތުގައި އަދި  އެވެ.    ނުވެ   ޚާއްޞަވެގެންވީ  އެބައިމީހުންނަށާއި 

 " އެވެ. ވެސް މިޙުކުމްގައިވެ އެހެންއަންހެނުން

ޝެއިޚް   هللاމިއަށްފަހުގައި  رمحه  الشنقيطي  اْلمني  އެހެންކަމަކަށް    حممد 

މިޙުކުމަކީ    އިޝާރާތްކުރެއްވި އެއީ    އެއަނބިކަނބަލުންނަށް އެވެ. 

ފަރުޟެއްކަމުގައި  ން  އެހެ  އެކަނބަލުންނަކީ ނަމަވެސް    ވީޚާއްސަވެގެންވާ 

  ފައިވެ ވިދާޅުވެ  ބައެކެވެ. އެގޮތުން  ވާ މިޘާލެއްފަދަނަށް އަންހެނުން   މުއުމިން 

ފައިވާ  ގައި ޒިކުރުކޮށްދީކުއެއާޔަތާ އެއާޔަތާއި  "ޙިޖާބުގެ    (592/ 6) އެވެ.  

ޢާއްމު އާޔަތްތަކަކީ  އެނގިދިއުމުން    އެހެން  ގޮތުގައި  އާޔަތްތަކެއްގެ 

ޙުއްޖަތަކީ   ކުރިމަތީ ބަޔާންވެގެންދާ  އަންހެންމީހާގެ  ހިލޭފިރިހެނުންގެ  ގައި 

އެއީ  މުޅި ގޮތެވެ.    ދަލީލުތަކުގައި ވާރިދުވެފައިވާ  ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަކީ 

އާޔަތްތަ ހަމައެކަނި    އްޙިޖާބުގެ    އެކަނބަލުންނަށް ފަރުޟުވެދިއައީ 

މުސްލިމް  އެކަނބަލުންނަކީ  ދެކޭނަމަ    ގޮތުގައި އަހަރެމެން  ޚާއްޞަކަމެއްގެ

މީސްތަކުންނަށް  އަންހެނުން  އެހެން  އަދި  ހެޔޮ  އެންމެ  ތެރޭގައިވާ  ގެ 

ބައެއްކަމުގައިވެއެވެ.     ޠާހިރުކަމާއި   ފުރިހަމަވެގެންވާމިޘާލެއްފަދަ 

ޝައްކުތައަދަ  ކަރާމާތްވެގެންވާ ނަޖިހާއި  އަދި  ން  ކުބުތަކާއި 

އެއްކިބާވެފައެވެ.  އެކަނބަލުން  ފިރިހެނުން  ވަނީ  އެއްވެ  އަންހެނުންނާއި 

މޫނުފޮރުވު   ޒީނަތްތެރިކަން  އަދި   އުޅުމަށް އަދި  މަނާކޮށް    ންފާޅުކުރުމަށް 

އެނަބިއްޔާ  ބުނަމުންދާ އެހެން    އަނބިކަނބަލުންނަށްގެ      މީހުންނަކީ 

ސާފުޠާހިރު  ،ދުރުކޮށްއިޤްތިދާވުމުން  އަންހެންތަކުން     ކަމާއި ސަމާވީ 
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އެކަހެރިކޮށްއަދަ ތްވެގެންވާ  ކަރާމާ ޝައްކުވަސްވާހުގެތެރެއަށް    ،ބުތަކުން 

ތިޔަފެންނަފަދައިން  ސްތަކުންމީ އުއްމަތަށް    حممد   ގެންގޮސް  ގެ 

  " މަކަރުހަދައިފައިވާ ހިތުގައި ބަލިކަންލެވިގެންވާ މީހެކެވެ.

އަންހެނާ ވާޖިބު ކުރިމަތީގައި    ހިލޭފިރިހެނުންގެ  އަދި    މޫނުނިވާކުރުމަކީ 

ފާޅުކޮށްްމެއްކަން  ކަ ސުންނަތުގައި    ވަރަށް  ދަލީލު  ދަލީލުކުރެވޭ 

ނިވާކުރުމަށް    އްއެވެ. އަންހެނުން އެބައިމީހުންގެ ފައިތިލަތަ  އައިސްފައިވެ

عمرއެވެ.    ވެ އިއައިސްފަ  ގައިފުޅު ޙަދީޘް  بن  هللا    ގެ     ނަބިއްޔާ   عبد 

يوم  އެވެ.    ފައިވެ ފަރާތްޕުޅުން ރިވާކުރައްވާ  إليه  هللا  ينظر  مل  خيالء  ثوبه  جّر  "من 
شرباا"،   "يرخني  قال:  بذيوُلن؟  النساء  يصنعن  فكيف  سلمة:  أم  فقالت  القيامة"، 

عليه"  يزدن  ال  ذراعاا  "فريخينه  قال:  أقدامهن.  تنكشف  إذن    ރަސޫލާ      فقالت: 

"  ކުރެއްވި ފުޅުޙަދީޘް  އިޒާރު ކު ކިބުރުވެރިކަމާއެއެވެ.  އޭނާގެ  ގައި 

ދުވަހުގައި    ޤިޔާމަތް  هللاމީހާއަށް    ބަހައްޓާ  ތިރީގައި   ވުރެށް ޓައްތަނބިކަ

.  އެވެެ  އެއްސެވި  سلمة  أم އެހިނދު  އެވެ."    ނުވާނެ  ބައްލަވާވޮޑިގެން

އެބައިމީ ކިހިނަކުންތޯ އަންހެނުން  ބަހައްޓަންވީ  ފަސްބައި  ހެދުމުގެ    ހުންގެ 

ޙަދީޘް  ތިރިކުރާށެވެ."    ކުރެއްވިފުޅުއެވެ.  މިންވަރަށް  "ކައިވަތެއްހާ  އެވެ. 

سلمة ފައިތިލަފެންނާނެއެވެ   ވިދާޅުވި  أم  އަންހެނާގެ  އެހިނދު  ވެ.  އެ  . 

މުށަކަށް ތިރިކުރާށެވެ. އެއަށްވުރެ ދިގުކުރުމެއް  އެވެ. "   ކުރެއްވި ފުޅުޙަދީޘް 

އަހުލުވެރި  ނުވެ ސުނަނުގެ  ޢިލްމުވެރި އެވެ."  އެނޫން  އަދި  މި ން    ން 

) އެވެ.    ފައިވެ ކުރައްވާ ރިވާ  ފުޅުޙަދީޘް  މެދު  ފުޅާމިޙަދީޘް   ( 1731الرتمذي 

 ޞައްޙަ ޙަދީޘެކެވެ.  އެވެ. މިއީ ޙަސަން ފައިވެވިދާޅުވެ 
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ފައިތިލަ  އަންހެނާގެ  ޝަރީޢަތުގައި  ނިވާކުރުމަށް    ހަމަކަށަވަރުން 

ފާޅުކޮށްމިއީ    ،އައިސްފައިވުމުން ގޮތުގައި   ވަރަށް  ބަޔާންވެގެންވާ 

. މޫނަކީ އަންހެނާގެ  ދަލީލެކެވެ   މޫނުނިވާކުރުމަކީ ވާޖިބެއްކަން ބަޔާންކުރެވޭ

ވެ.  އެކުލެވިފައިވާ ގުނަވަނެ   ހުރިހާ ރިވެތިކަމެއް ޖަމަޢަވެފައިވާ އަދި ފިތުނަ

 އެވެ.  ފައިތިލައަށްވުރެ މޫނު ނިވާކުރުން އައުލާވެގެންވެ  ،ވުމުން

މުޅިހަށިގަނޑު  މިނިވަން   މޫނުފިޔަވައި  އޭނާގެ  ނަމާދުގައި  އަންހެނާ 

ބަޔާން  ނިވާކުރަންޖެހޭނެ މިތަނުގައި  މިބަސް  ކުރައްވާއެވެ. ޝެއިޚް  ފައިވާ 

) އިމާމް   އެވެ.    ނިސްބަތްކޮށްފައިވެ  އަށް  أمحد ގައި އިމާމް    (326/ 2املغن 

އެހެން ކޮށް  އަދި  ޒިކުރު  އެއީ   ފައިވެދެއްވާ ރިވާޔަތެއްވެސް  އެވެ. 

އިމާމް އައްޝާފިޢީ އަދި އިމާމް މާލިކް  ނަމާދުގައި އަތްތިލަ ދެއްކޭނެކަމަށް  

މޫނާއެ  ސްފުޅެވެ. ބަ  ވިދާޅުވެފައިވާ ނިސްބަތްކޮށް  އަބޫޙަނީފާއަށް    ކު އަދި 

ދެއަތް ބަޔާން  ދެފައިތިލައާއި  އަދި    ފައިވެކުރައްވާ ދެއްކޭނެކަމަށް  އެވެ. 

އަންހެނާ ފިރިހެނުން  ކައިރީގައި  ނަމާދުކުރާ  އަންހެނާ    އަޖުނަބީ  ވާނަމަ 

މޫނުނިވާކުރުންވެ   ފައިވެ ވިދާޅުވެ  (331/ 2) އައްމުޣުނީގައި    އެވެ.  އޭނާގެ 

ބައްރު    އެވެ. ޢަބްދުލް  އިބްން  އަންހެނާ    ފައިވެ ވިދާޅުވެ "އިމާމް  އެވެ. 

އިޙްރާމުގައިވާ އަދި  ނަމާދުގައި  ދެއްކުމަށް    އޭނާގެ  މޫނު  އޭނާގެ  އިރު 

 އެވެ."  ވެގެންވެ ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢު 

މޫނު   ނަމާދުގައި  ހަމައެކަނި  އިޖްމާޢުވެގެންވަނީ  ޢިލްމުވެރިން 

އެހެން ވުމުން  ބެހެއްޓުމުވެ.  ކަޝްފުނުކޮށް    އްގުނަވަންތަ   ކަޝްފުކޮށްފައި 

އެ  ދެމިހުރުމަކީ  އައުލާވެގެންވާ  މެންމިގޮތުގައި  އަދި    ގޮތެވެ.   ހެޔޮ 

ނަމާދުގައި   އޭނާގެ  އޭނާގެ  އަޅުއަންހެނާ  ނަމާދުކުރުމުން  ބޯހާމަކޮށްގެން 

ޞައްޙަވާނެ ޢިލްމުވެރި   ނަމާދު  ޢާއްމުގޮތެއްގައި  ން  ކަމާމެދު 
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އިމާމް    ފައިވެކުރައްވާ ބަޔާން ޤުދާމާ  އެވެ.    احلسن  ގައިއަލްމުޣުނީއިބްން 
ޢިލްމުވެރި އެހެން  މިގޮތުގައި  ފިޔަަވައި  މުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާކަ ން 

ބޯ  ފައިވެ ކުރައްވާ ބަޔާން ތަނެއް ކަޝްފުކުރުމާމެދު    ފިޔަވައި އެހެން   އެވެ. 

ޚިލާފްޢިލްމުވެރި  ތެރޭގައި  އައުލާވެގެންވަނީ    އުފެދިފައިވެ  ންގެ  އެވެ. 

ނަމާދުގައި   ފަދައިން  މިނިވަންއަންހެނާ    ނަމާދުން   އަދިއަޅުއަންހެނާ 

 އެގޮތަށް ނިވާކުރުމުގައި ދެމިހުރުމެވެ.  ވެސް  ބޭރުގައި

 

بع: دخول الوقت، والدليل من الّسّنة حديث جربيل عليه السالم  قوله: ]الشرط السا 
الصالة   حممد  "َي  فقال:  آخره  وِف  الوقت  أول  ِف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أّم  أنه 
ماْوُقواتا{   ِكتااابا  اْلُمْؤِمِننيا  عالاى  اناْت  كا الصَّالةا  }ِإنَّ  تعاىل  وقوله  الوقتني"  هذين  بني 

مفروض103]النساء:  أي:   ، }أاِقِم  [  تعاىل:  قوله  اْلوقات  ودليل  اْلوقات،  ِف  اا 
انا ماْشُهوداا{   ْجِر كا ْجِر ِإنَّ قُ ْرآنا اْلفا ِق اللَّْيِل واقُ ْرآنا اْلفا ْمِس ِإىلا غاسا الصَّالةا ِلُدُلوِك الشَّ

 [ "[ . 78]اإلسراء:  

[ : ޝަރުޠަކީ  ސުންނަތުގައިވާ    އެ   ހަތްވަނަ  ވަޤުތުވަނުން:  ނަމާދެއްގެ 

السالمމިކަމުގެ ދަލިލަކީ ޖިބްރީލް   ގައި ފުރަތަމަ  ކުއެއާ     ނަބިއްޔާ  عليه 

ކުރެއްވިއެވެ.   ކުރީކޮޅުގައި އިމާމްވެ ނަމާދު ދުވަގުތެއްގެނަމާ  ކޮންމެ ދުވަހު

ނަމާދެއްގެ ފަހުވަޤުތުގައި ކުރެއްވިއެވެ.    އަދި ޖެހިގެންއައި ދުވަހު ކޮންމެ

އެއަށްފަހު ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ. "ވަޤުތަކީ މިދެމެދުގައިވާ ވަޤުތެވެ."  އަދި  

ماْوُقواتا{    ފައިވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާ   هللا ِكتااابا  اْلُمْؤِمِننيا  عالاى  اناْت  كا الصَّالةا  }ِإنَّ 
ވަޤުތު "  [103]النساء: މައްޗަށް  މުސްލިމުންގެ  ނަމާދަކީ    ހަމަކަށަވަރުން 
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އޮތް ފަރުޟެއްކަމުގައި ވެއެވެ." މާނައީ : ވަޤުތުތަކެއްގައި    ކަނޑައެޅިގެން

އަދި   އަޅުކަމެކެވެ.  الصَّالةا  އެވެ.  އްވިވަޙީކުރެ  هللاފަރުޟުވެގެންވާ  }أاِقِم 
انا ماْشُهوداا{   ْجِر كا ْجِر ِإنَّ قُ ْرآنا اْلفا ِق اللَّْيِل واقُ ْرآنا اْلفا ْمِس ِإىلا غاسا ]اإلسراء:  ِلُدُلوِك الشَّ

އިބަނަބިއްޔާ   "އިރު  [78 ހަމަޔަށް  އަނދިރިކަމާ  ރޭގަނޑު  މެދުންފިލުމުން 

ކުރައްވާށެ  ފަތިސްނަމާދު  އަދި  ކުރައްވާށެވެ.  ޤާއިމް  ވެ.  ނަމާދު 

 [ ކަމުގައިވިއެވެ." ހަމަކަށަވަރުން ފަތިސްނަމާދަކީ ހެކިލިބިގެންވާ ނަމާދެއް

އެ  ފަސް  ފަރުޟު ނަމާދު    ނަމާދު  ކުރުމަކީ  ވަޤުތުގައި  ނަމާދެއްގެ 

ޝަރުޠުތަކުގެ  ވަޤު  ޞައްޙަވުމުގެ  ޝަރުޠެކެވެ.  ވަނުމުގެ  ތު ތެރެއިންވާ 

ހުއްދައެއް ނަމާދުކުރުން  ވަޤުތުނުވަނީ  ކުރީގައި  ސް  ނުވާނެއެވެ. 

އިޢާދަކުރުން    ނަމާދުކޮށްފިނަމަ ނަމާދު  ވަޤުތުވަނުމުން  އަލުން 

ވަޤު ނަމާދު  އަދި  ލަސްކުރުން  ތުން  ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  ނުކުންނަންދެން 

ހަނދާންނެތުމުގެ    އްދައެއްހު ނުވަތަ  ސަބަބުން  ނިދުމުގެ  ނުވާނެއެވެ. 

ނަމާދު   އޮތީ  ނުކުމެއްޖެނަމަ  ވަޤުތުން  އޭގެ  ނަމާދު  ސަބަބުން 

ނަމާދު   ގޮތެއްގައި  އެނޫން  ފާފައެއްނެތެވެ.  އެހެން  ޤަޟާކުރުމެވެ. 

 ލަސްކޮށްފިހިނދު ފާފަވެރިވާނެއެވެ. އަދި ނަމާދު ޤަޟާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

السالمގައި ޖިބްރީލް  އާއެކު     ނަބިއްޔާ   އިމާމްވެ ނަމާދުކުރެއްވީ ދެ   عليه 

އެވެ.  ދުވެގެންވެޞަޙާބީންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ ފަރާތުން ވާރިމިކަން  ދުވަހުއެވެ.  

އިބްން ޢައްބާސް އަދި ޖާބިރުގެ    ( 394-393) އޭގެތެރޭގައި އަބޫދާވޫދުގައި  
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އަދި  ފަރާތުން   އަދި   (  150-149)  ގައި  الرتمذي  އައިސްފައިވެއެވެ. 
ތަޢުލީޤްމިޙަދީޘު  ( 3081) ބަލާށެވެ.ގެ  أمحد  އަދި   އަށް  اإلمام  ގެ    مسند 

  ބަޔާންވެ   ވަރަށް ފާޅުކޮށްފަސްވަޤުތު    ވެސްވެއެވެ. ފަރުޟުގައި   ( 11249)

عمرو  (612)ގައި  މުސްލިމު  އަންގައިދޭ ޙަދީޘެއް ޞަޙީހު بن  هللا  رضي   عبد 
عنهما إذا  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.   ފަރާތްޕުޅުންގެ  هللا  الظهر  "وقت 

ظل  وكان  الشمس،  مل   زالت  ما  العصر  ووقت  العصر،  حتضر  مل  ما  كطوله،  الرجل 
إىل  تصفّر   العشاء  صالة  ووقت  الشفق،  يغب  مل  ما  املغرب  صالة  ووقت  الشمس، 

الشمس،   تطلع  مل  ما  الفجر،  طلوع  من  الصبح  صالة  ووقت  اْلوسط،  الليل  نصف 
الشيطان".  قرين  بني  تطلع  فإهنا  الصالة،  عن  فأمسك  الشمس  طلعت    ރަސޫލާ   فإذا 

  ްއިރުއެވެ.    ކުރެއްވި ފުޅު ޙަދީޘ   "މެންދުރުވަޤުތަކީ 

އެމީހަކާމެދުންފިލައިދިއުމާ ވެ.  ނެހަމަވުމަށް ދާންދެ   އެކު އެމީހެއްގެ ހިޔަނި 

އައުމަށް  ޢަޞްރުވަޤުތު  ނިމިދާ   އެއީ  ޢަޞްރުވަޤުތު  ވަޤުތަކީ  ދާންދެނެވެ. 

ރީދޫވުމަށް އަލި  ވަޤުތަކީ    ދާންދެނެ  އިރުގެ  ނަމާދުގެ  މަޣްރިބް  އެވެ. 

ރޭގަނޑު   ރަތްވިލާއޮއްސުމުގެކުރިންނެވެ. ވަޤުތަކީ    ޢިޝާނަމާދުގެ 

  ވަޤުތަކީ ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވި ވަޤުތު   ދެބައިވުމެވެ. ފަތިސް

އިރުއެރުމަށް އިރުއަރާ  ފެށިގެންގޮސް  ވަޤުތުގައި    ދާންދެނެވެ. 

  އަރަނީ ޝައިޠާނާގެ ދެދަޅު   ނަމާދުކުޅައުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. އެހެނީ އިރު

 ދެމެދުންނެވެ." 
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لُّبا واْجِهكا  قوله:   ت اقا ن اراى  }قاْد  تعاىل:  قوله  والدليل  القبلة،  استقبال  الثامن:  ]الشرط 
ُتْم  ْيُث ماا ُكن ْ ْسِجِد احلْارااِم واحا ْطرا اْلما كا شا لِّ واْجها وا ا ف ا لاةا ت اْرضااها نَّكا ِقب ْ لِّي ا لانُ وا اِء ف ا ما ِف السَّ

ْطراُه{ ]البقرة:  ُكْم شا لُّوا ُوُجوها وا  [ 144ف ا

  هللا ވަނަ ޝަރުޠަކީ : ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލުން : މިކަމުގެ ދަލިލަކީ  އަށް ] 

ا     ވެ.ބަސްފުޅެގެ ވަޙީ  ت اْرضااها لاةا  ِقب ْ نَّكا  لِّي ا لانُ وا ف ا اِء  ما السَّ ِف  واْجِهكا  قالُّبا  ت ا ن اراى  }قاْد 
ُوُجوها  لُّوا  وا ف ا ُتْم  ُكن ْ ماا  ْيُث  واحا احلْارااِم  ْسِجِد  اْلما ْطرا  شا كا  واْجها لِّ  وا ْطراُه{ ف ا شا   ُكْم 

އިބަނަބިއްޔާގެ    ހުންނަވާ  ލަވައިގެންމައްޗަށް ބައް"އުޑާދިމާލަށް    [144]البقرة:

ހަމަކަށަވަރުން    ފުޅުމޫނު  ތިމަންއިލާހު  އަނބުރުއްވާތަން  އެފުށްމިފުށަށް 

ރުހި އިބަނަބިއްޔާ  ފަހެ  ޤިބްލައަކަށް  ވަޑައިދެކެވޮޑިގެންވަމެވެ.  ގަންނަވާނޭ 

ކުރިމަތި  އިބަނަބިއްޔާ  ތިމަންއިލާހު  ކުރައްވާހުށީމެވެ.    ހަމަކަށަވަރުން 

އިބަނަބިއްޔާގެ ދިމާއަށް  މިސްކިތާއި    ފުޅުު މޫނު  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 

ތިޔަބައިމީހުން  ކުރިމަތި އަދި  ކޮންމެ  ކުރައްވާށެވެ.  ތަނެއްގައިމެ    ތިބި 

 [  ކުރިމަތިކުރާށެވެ.އްމޫނުތަ  އެފަރާތަށް ތިޔަބައިމިހުންގެ

ޝަރުޠުތަކުގެ  ނަމާދު ކުރިމަތިލުން    އަދާކުރުމުގެ  ޤިބްލައަށް  ތެރޭގައި 

ކަޢުބާއެވެ.   ޝަރަފުލިބިގެންވާ  އެއީ  ޤާއިމްވެ ހިމެނެއެވެ.    ތަނެއްގައި 

  ތަނެއްގައިވާ   ތިބި  ބަޔާންކޮށްދޭނެ ބައެއް  ހުރިމީހާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ޤިބްލަ

ކުރިމަތިލެވޭ ޤިބްލައަށް  ސުވާލުކޮށް  ވާޖިބުވެގެންވަނީ  ފަރާތް    މީހާއަށް 

ތަނެއްގައި  ހޯދުމެވެ.   އޭނާއްއެއެފަދަ  ޙާލެއްގައި  އަމިއްލައަށް    ވެސް 
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ހުރު ޤިބްލައަށް  ގޮތެއްނޫނެވެ.  އިޖްތިޙާދުކޮށް  ހުއްދަވެގެންވާނެ  މަކީ 

އޮޅުން ޤިބްލަ  ބަޔަކު  އޭނާއަށް  އަމިއްލަ    ފިލުވައިދޭނެ  ތަނެއްގައި  ތިބި 

ޤިބްލަ ނަމާދުކުރި  އިޖްތިހާދަށް  އެ  ހޯދައި  ޤިބްލަ ނޫންކަމުގައި  ފަހުން  އީ 

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.   އިޢާދަކުރަން  އަލުން  އެނަމާދު  އެނގިއްޖެނަމަ 

ގައިވެ އިޖްތިހާދުކޮށް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހުގައި އެއީ މަތީ އެހެނަސް ދަތުރެއްގެ 

ބަޔާންވިޔަސް   ވަޙީهللاޤިބްލަނޫންކަމުގައި  ފަދައިން    ގައިވާބަސްފުޅު ގެ 

اْستاطاْعُتْم{  އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙަވާނެއެވެ.   ماا  اَّللَّا   ފަހެ "  [16]التغابن:}فاات َُّقوا 

ތިޔަބައިމީހުން  ންތިޔަބައިމިހު  މިންވަރަކުން  ކުޅަދާނަވީ  އަށް    هللاނަށް 

ދަތުރެއްގެ ހުރިހާ  މަތީގައިވާ  ތަޤްވާވެރިވާށެވެ."  ސުންނަތް    މީހާއަށް 

އޭނާގެ ސަވާރީމަތީގައި ކުރުން   ދެ ޤިބްލައަށްނއި  ނަމާދެއް    ނޫންގޮތުގައި 

ޖަމާޢަތެއްގެ ޞަހާބީންގެ  މިކަން  ފަރާތުން    ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. 

) ގެންވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި  ޘާބިތުވެ  )  އަދި  (  1097البخاري   ( 701مسلم 
ربيعة بن  "رأيت  ހިމެނެއެވެ.    ފުޅު ފައިވާ ޙަދީޘް ކުރައްވާ ފަރާތުންރިވާ ގެ    عامر 

أي وجه   قبل  الراحلة يسّبح، يومىء برأسه  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على 
وسلم   عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  يكن  ومل  املكتوبة" توجه،  الصالة  ِف  ذلك    يصنع 

ސަވާރީ ފުޅުދަތުރު    ރަސޫލާ"   ސަވާރީ   އިންނަވައިގެން  ގައިމަތީ  ގައި 

ދެކެމެވެ.    ކުރައްވާތަންނަމާދު  ސުންނަތް  ހުންނަވައިގެން  ދިމާލަކަށް  ދިޔަ

ރަސޫލާ   ޢަމަލުކުރައްވާ ދަތުރުމަތީގައި    މިއީ    ފަރުޟުނަމާދުގައި 

މަތީގައި ކުރާއިރު   ނަމާދު ސަވާރީ  ދަތުރުވެރިޔާ ސުންނަތްގޮތެއްނޫނެވެ."  
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  ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެއެވެ. ހިނދުގައި ޤިބްލައަށް   މެފުރަތަމަ ހަރަންބަންނަ ންއެ

ދަތުރުކުރާ ހުރެ  ދެން ސަވާރީ  އެއީ  ދިމާލަކަށް  أيب    ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ. 
 ( مالكގައި   (1225داود  بن  ފަދައިންނެވެ.    ރިވާވެގެންވާ  ގެފަރާތުން أنس 

بناقته   استقبل  يتطوع  أن  فأراد  سافر  إذا  كان  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  "أن 
ركابه"  وجهه  حيث  صّلى  مث  فكرّب  ރަސޫލާ   القبلة      "ހަމަކަށަވަރުން 

ފުޅުވަޑައިގެންނެވި  ބޭނުން   ކުރެއްވުމަށްނަމާދު  ސުންނަތް ގައި  މަތީފުޅުދަތުރު

ހަރަންބަން  ތަކުބީރުހިނދުގައި  ޤިބްލައަށް    ވިދާޅުވާހިނދު  ނަ  ސަވާރީ 

ސަވާރީ އޭގެފަހުގައި  ނަމާދުގައި    ބަހައްޓަވައެވެ.  ދިމާލަކަށް  ދަތުރުކުރާ 

މިޙަދީޘް ހުންނަވައެވެ ދެމި حجرމެދުގައި  ފުޅާ."  ابن  ބުލޫޣުގައި    احلافظ 

ޙަސަންއެވެ.ފުޅު މިޙަދީޘް"ފައިވެއެވެ.  ވިދާޅުވެ  އިސްނާދު  އަދި    "ގެ 

ޝެއިޚް   ابزއަހަރުމެންގެ  بن  العزيز  للا  عبد    ( 1/176)މިފޮތުގެ   رمحه 
ޙަޖަރު  "ފައިވެއެވެ.  ވިދާޅުވެ  ޙާޝިޔާގައި  ފައިވާފަދައިން  ވިދާޅުވެއިބްން 

  ފުޅުއިސްނާދުގައިވާ ރިޖާލުންނަކީ ޘިޤާއިންނެވެ. އަދި މިޙަދީޘް  ގެފުޅު ޙަދީޘް 

ބޭނުން ނަމާދުގައި  ދަތުރުމަތީގައި  ނަމާދުކުރުމަށް    ވެގެންދަނީ  ދިމާލަކަށް 

އެހެން ޚާއް   އައިސްފައިވާ  ބަޔާންކޮށްދޭ    ޙުކުމެއް  ޞަރިވާޔަތްތަކަށް 

 ގޮތުގައެވެ."   ރިވާޔަތެއްގެ
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قوله: ]الشرط التاسع: النية، وحملها القلب والتلفظ هبا بدعة، والدليل حديث: "إمنا  
 اْلعمال ابلنيات وإمنا لكل امرىء ما نوى"[ . 

މަޙައްލަކީނުވަވަނަ  ]   ނިޔަތުގެ  ނިޔަތްގަތުން:   : ހިތެވެ.    ޝަރުޠަކީ 

ދަލިލަކީ    ނިޔަތް މިކަމުގެ  ބިދުޢައެކެވެ.    ނަބިއްޔާ  ދުލުންކިޔުމަކީ 

ޢަމަލެއްޘްފުޅެކެ ޙަދީ "ހުރިހައި  މައްޗަށެވެ.    ވެ.  ނިޔަތުގެ  ބިނާވެގެންވަނީ 

 [ . " ކަމެކެވެ. މީހަކަށްވެސް ވާނީ އެމީހަކު ނިޔަތްގަތް  އަދި ކޮންމެ

ނިޔަތަކީ އަޅުކަންތަކުގައި  އެހެނިހެން  އަދި  ޝަރުތެކެވެ.    ނަމާދުގައި 

ނަމާދު  ފުޅުކުރައްވާޙަދީޘް     ނަބިއްޔާ ނިޔަތަކާނުލައި  ފަދައިން  ފައިވާ 

ޢަމަލެއްނުވާނެއެވެ.    ޞައްޙައެއް ނިޔަތުގެ     "ހުރިހައި  ބިނާވެގެންވަނީ 

) މައްޗަށެވެ." ރިވާކުރެއްވީ   ) 1البخاري  ومسلم    ނިޔަތް  އެވެ. (  1907( 

އަނެއްފަރުޟު  ގަތުމުން ސުންނަތާއި    އެއްފަރުޟާއި  އަދި  ވަކިވެއެވެ. 

މެދު ޒިކުރުކޮށްދެވުނު އިރުގައި    ވަކިވެއެވެ. ވުޟޫގެ ޝަރުޠުތަކާ  ފަރުޟު

އެއީ    ނިޔަތް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ބިދުޢައެއްކަމުގައި  ދުލުންކިޔުމަކީ 

ނި  މަނާސިކުގައި  ޙައްޖުގެ  ޙައްޖުގައި  ދުލުން   ޔަތްގަތްފިޔަވައެވެ.    ކަމެއް 

عمرة  ބުނެވޭނެއެވެ.   حّجاا    ނުވަތަ"لبيك  وحّجاا"     ނުވަތަ لبيك  عمرة    لبيك 
 މިގޮތަށް ބުނެވޭނެއެވެ. 
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 އް ނަމާދުގެ ރުކުންތަ

قوله: ]وأركان الصالة أربعة عشر: القيام مع القدرة، وتكبرية اإلحرام، وقراءة الفاحتة،  
منه،   والرفع  بني  والركوع،  واجللسة  منه،  واالعتدال  السبعة،  اْلعضاء  على  والسجود 

له،   واجللوس  اْلخري،  والتشهد  والرتتيب،  اْلركان،  مجيع  ِف  والطمأنينة  السجدتني، 
 والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم، والتسليمتان[ . 

ކުޅަދާނަވެގެންވާ ] ސާދައެވެ.  ރުކުންތައް  ނަމާދަށް  ގަޙާލު   ނަމާދުގެ  އި 

ކިޔެވުން،    ތުލް ފާތިޙާސޫރަ ކިއުން،    ހުރުން، ޙަރަމްބަން ތަކްބީރު  ށްކޮޅަ

ރުކޫޢުއިން  މައްޗަށް  ،  ތެދުވުން  ރުކޫޢުކުރުން،  ހަތްގުނަވަނުގެ 

ހުރުން، ދެސަޖިދަ    ދެމެދުގައި އިނުން، މި   ސަޖިދަކުރުން، އިޢުތިދާލުގައި 

ހިމޭންކަމާ ރުކުންތަކުގައި  ހިނދުކޮޅަކުކު އެ  ހުރިހާ  މަޑުކޮށްލުން،    ގައި 

ފަހު ފަހު  އައްތަޙިޔާތު  ތަރުތީބުކުރުން،  ކިޔުމަށް    އައްތަޙިޔާތު  ކިޔުން، 

 [  ދިނުން.  ސަލާމް ކިޔެވުން، ދެ ޞަލަވާތް އަށް  އިށީނުން، ނަބިއްޔާ 
 

އެ  ލުޣަވީ ރުކުނަކީ  އެ  ގޮތުން  އަރިމަތީގައިވާ  މެބާރުގަދަ  ން އެއްޗެއްގެ 

ދުޢާއެވެ.   ނަމާދަކީ  ލުޣަވީގޮތުން   މާނައީނަމާދުގެ  ޝަރުޢުގައި  ބައެވެ. 

ޢަމަލުތަކެއް ތަކްބީރުން   ފަށައިގެން ސަލާމް  ޚާއްސަވެގެންވާ ބަސްތަކަކާއި 

ހިމެނޭ ބައިތަކެވެ.    ނަމާދުގެ ރުކުންތަކަކީ އޭގައި  ދިނުމަކުން ނިންމުމެވެ.

ފަރަޤަކީ ޝަރުޠުތަކުގެ  އެ  ،ރުކުންތަކާއި  އެއްޗެއްގެ   ރުކުންތަކަކީ 

އެއްޗެއްގެ    އެކިބައިތަކެވެ. އެހެނަސް ޝަރުޠުތަކަކީ އެއެތެރޭގައި ހިމެނޭ  

ކުރިއަށް   އެކަމެއްގެ  އެއްގޮތަކީ  ކަންތަކެއްނޫނެވެ.  ހިމެނިގެންވާ  ތެރޭގައި 

އެކު އެކަމަކާ  ޠަހާރަތާއި  ނުވަތަ  މިޘާލަކަށް  ކަންތަކެވެ.  ކުރެވޭ  ގައި 

 ލުމެވެ. ގައި ކުރެވޭކަންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތަށް ޤިބްލައަށް ކުރިމަތި އެކު
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اِت   الصَّلاوا اِفُظوا عالاى  تعاىل: }حا القدرة، والدليل قوله  اْلول: القيام مع  ]الركن  قوله: 
ُقوُموا َّلِلَِّ  {واالصَّالِة اْلُوْسطاى وا  .[238]البقرة:  قاانِِتنيا

[  : ކޮޅަށްހުރުން  ނަމާދަށް  މީހާ  ކުޅަދާނަވެގެންވާ   : ރުކުނަކީ  ފުރަތަމަ 

واالصَّالِة  }  . ބަސްފުޅެވެގެ ވަޙީ  هللاމިކަމުގެ ދަލީލަކީ  اِت  الصَّلاوا عالاى  اِفُظوا  حا
  } قاانِِتنيا َّلِلَِّ  واُقوُموا  ނަމާދުތަކާއި"  [238]البقرة:اْلُوْسطاى    ، ތިޔަބައިމީހުން 

ރައް ނަމާދުގައި  ކައުމެދުނަމާދަށް  ހިމޭންކަމާއެކު  އަދި  ތެރިވާށެވެ. 

 [ ކޮޅަށްތިބޭށެވެ." 
ކުޅަދާނަކަން    ފަރުޟު ހުރުމުގެ  ކޮޅަށް  ނަމާދުކުރުމަށް  ނަމާދުގައި 

  ހުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ ށްމީހާ ކޮޅަ   ލިބިގެންވާ

އިށީ  ނަމާދުގައި  އިނދެފިނަމަނޙާލުގައި  އެ ދެ  ޞައްޙައެއް     ނަމާދު 

حصنيމިކަމަށް    ނުވާނެއެވެ. بن  އިމާމް  ތްޕުޅުގެފަރާ   عمران  البخاري  ން 
ޙަދީޘް ކުރައްވާ ރިވާ  (1117) ރަސުލާ  ފުޅެއްވެފައިވާ  ހަމަކަށަވަރުން  އެވެ. 

  ްتستطع  އެވެ.   ކުރެއްވިފުޅުޙަދީޘ مل  فإن  فقاعداا،  تستطع  مل  فإن  قائماا  "صل 
جنب" ކޮ   فعلى  ކުޅަދާނަވެގެން  ޅަށްހުރެ"ނަމާދު  ނުވާނަމަ    ކުރާށެވެ. 

ކުރާށެވެ.ނއި  ދެގެންނއިށީ އިނދެ   ދެ    ކުޅަދާނަވެގެން   އިށީނދެގެން 

 އޮވެގެންނެވެ."   ނުވާނަމަ އޮށޯވެ

ނަމާދުތަ ސުންނަތް  އިށީއްްނަމަވެސް  ކުރެވިދާނެނ އި  ދެގެންނ  އެވެ.    ދެ 

ކޮޅަށްހުރެ  އެއިރުގައި އެ ކުރާމީހާގެ ނަމާދުގެ    ނަމާދު  ނަމާދުގެ އަޖުރަކީ 

  ހޯދުމަށް ނަމާދުކުރުން މޮޅުއިތުރީ   ފުރިހަމަ އަޖުރު  އެވެ.  އެއްބަ  ދެބައިކުޅަ

) އެވެ. އިމާމް    ހުރެ  ށްކޮޅަ العاص  (735مسلم  بن  عمرو  ابن  هللا  ގެ  عبد 

ރިވާ ޙަދީޘްކުރައްވާ ފަރާތުން  ކޮޅަށްހުރެ   ފަދައިންނެވެ.  ވާފުޅެއްގައިފައިވާ 

ފަރުޟު ނަމާދުކުރުމަށް   އޭނާގެ  މިހާ  އަދި    ނުކުޅެދުންތެރިވާ  ނަމާދުގައި 
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موسىއެވެ.    ދެ ނަމާދުކުރާނީ ނދެއި ނވެސް އިށީ  ސުންނަތްނަމާދުގައި  أيب 

    ާނަބިއްޔ   ްފުރިހަމަ   ފައިވާކުރައްވާ  ފުޅު ޙަދީޘ އޭނާއަށް    ފަދައިން 

يعمل  އެވެ.  އަޖުރުލިބޭނެ كان  ما  مثل  له  كتب  سافر  أو  العبد  مرض  مقيماا  "إذا 
ވެއްޖެނަމަ އޭނާ    ބަލިވެގެން ނުވަތަ ދަތުރެއްގައި  ގެ އަޅާ   هللا" صحيحاا"

ގޮތުގައި  ސަލާމަތްވެ  ޞިއްޙަތު މުޤީމެއްގެ  އަދި  ހުރިއިރު   ހުރިއިރު 

 . (2996البخاري ) އެވެ." ރަވާހު  ގޮތަށް ލިއުއްވޭނެ ޢަމަލުކުރާ 
 

 . ري وحتليلها التسليم"[ميها التكب قوله: ]الثاين تكبرية اإلحرام، والدليل حديث: "حتر 

ޙަދީ] ދަލީލަކީ  މިކަމުގެ   : ތަކުބީރު  ޙަރަމްބަންނަ   : ވެ.  ޘްފުޅެ ދެވަނައީ 

التسليم" وحتليلها  التكبري  ކަންތަ  "حترميها  ޙާރާމްވެއް"އޭނާއަށް  ދަނީ    ތައް 

 [ މެވެ." ކޮށްދެނީ ސަލާމްދިނު ގައެވެ. އަދި ޙަލާލުކު އެ ތަކުބީރާ

ތަކުބީރަކީ   އެންމެޙަރަމްބަންނަ  ތަކުބީރެވެ.    ކިޔެވޭފުރަތަމަ    ނަމާދުގައި 

އިޙްރާމްބަނުން  ޢުމުރާގައި  އަދި  ޙައްޖުގައި  ކަމެކެވެ.    ފަދަ  އެއީ 

ބުނެވޭ ތަކުބީރުއޭ  ނަމާދުކުރާ  ޙަރަމްބަންނަ  މި  ސަބަބަކީ    ތަކުބީރު  މީހާ 

 ވަދެއްޖެނަމަ އޭގެ ކުރީގައި އޭނާއަށް ޙަލާލުވެހުރި ބައެއް   ކިޔައި ނަމާދަށް

ކެއު   އްތައްްކަންތަ ބުއިކަމުގައިވާ  ޙަރާމްވުމެވެ.    ންމާއި  މައްޗަށް  އޭނާގެ 

ނަބިއްޔާ   التكبري  އެވެ.    ކުރެއްވިފުޅު  ޙަދީޘް   އެހެންވުމުން  "حترميها 
التسليم" ރުންނެވެ. އަދި  ބީވެގެންދަނީ ތަކު   ޙަރާމް  އްކަންތައްތަ "  وحتليلها 

ޙަލާލުވެއްްއެކަންތަ ސަލާމް    ފަރާތުން     عليދިނުމުންނެވެ."    ދަނީ 

  ފައިވެ ކުރައްވާ ރިވާ  ފުޅުއަދި އެހެނިހެން އިމާމުން މިޙަދީޘް   الرتمذيއިމާމް  
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މިޙަދީޘް  ތިރުމިޒީ  "މިއީ    .ފައިވެއެވެ ވިދާޅުވެ   ރިވާކުރައްވާފައިފުޅު  އެވެ. 

ވެ."  ފުޅެ މިބާބުގައި އައިސްފައިވާ އެންމެ ހެޔޮ އަދި އެންމެ ޞައްޙަ ޙަދީޘް

 ބަލާށެވެ.   (301إرواء الغليل ) 

قوله: ]وبعدها االستفتاح، وهو سّنة، قول: "سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك،  
الالئق    وتعاىل  التنزيه  أنزهك  أي   : اللهم(  )سبحانك  ومعىن  غريك".  إله  وال  جدك، 

بذكرك.   تنال  الربكة  أي   : امسك(  )وتبارك  عليك.  ثناء  أي   : )وحبمدك(  جباللك. 
جّلت عظمتك. )وال إله غريك( : أي ال معبود ِف اْلرض وال ِف  )وتعاىل جدك( : أي  

 السماء حبق سواك َي هللا[ . 

އަލްއިސްތިފް] ދުޢާއުލް  އޮތީ  އެއީ  ތާ އެއަށްފަހުގައި  ކިޔުމެވެ.  ޙް 

وتعاىل ސުންނަތެކެވެ. އެއީ  امسك،  وتبارك  وحبمدك،  اللهم  وال    "سبحانك  جدك، 
غريك" : މާނައީ     إله  اللهم(  ޙައްޤުވެގެންވާ "  )سبحانك    އިބައިލާހަށް 

ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ."   އަޢިބުތަކުން  ބަލިކަންތަކުންނާއި  ފަދައިން 

امسك(:ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ."    ޘަނާ"  :  )وحبمدك(   "އިބައިލާހުގެ    )وتبارك 

ބަރަކާތް ހަނދުމަކުރުމުން  جدك(:ލިބިދެއެވެ."    މަތީން    )وتعاىل 

غريك(:  މަތިވެރިކަމާއި ބޮޑުކަމެވެ.""އިބައިލާހުގެ   إله  ބިންމަތިގައި  "   )وال 

އިބައިލާހު ޙައްޤުގޮތުގައި  އުޑުގައިވެސް  އަޅުކަން    އަދި  ފިޔަވައި 

 [ ނުވެއެވެ." ކުއްތަންކުރެވޭ އިލާހަކު
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ޙަރަންބަން ތަކުބިރަށްފަހުގައި އަދި   އަލްއިސްތިފްތާޙް  ނަމާދުގައި ދުޢާއުލް 

  ފެށުމުގެ ކުރީގައި ކިޔެވުމަކީ ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ން ކިޔަވަން  އާޤުރު

ސުންނަތުގައި    ގެ  ނަބިއްޔާ    ކަމެކެވެ. ގިނަލަފްޒު ތަކަކުން   ތެރެއިންވާ 

އެއް  މިތަނުން   ވާރިދުވެގެންވެއެވެ. މިދުޢާ     ނަމާދުކުރާ  ދުޢާކޮންމެވެސް 

ދެ  ދެލަފްޒުގެ  ކިޔާނީއެވެ.  ކިޔައިގެން   މީހާ  އެއްފަހަރާ    ދުޢާއެއް 

هللاއެވެ. މިތަނުގައި ޝެއިޚް  ނުވާނެ   عمر ދުޢާއަކީ  ޒިކުރުކޮށްދީފައިވާ    رمحه 

سعيد އަދި    عائشةއަދި   ލަފްޒެކެވެ.    ފަރާތްޕުޅުންގެ    أيب  ވާރިދުވެފައިވާ 

( الغليل  މިވަނީ މިދުޢާ    އަށްބަލާށެވެ. އަދި މިތަނުގައި ޝެއިޚް  (340إرواء 

  هللاކިޔުމުގައިވަނީ    ތަޙްމީދުކިޔުމާއި    ކޮށްދެއްވާފައެވެ. ތަސްބީޙަ   ޝަރަޙަ

ހުރިހާ   ލިބިވޮޑިގެންނުވާނެ  އެކަލާނގެ  އްކަންތަޢައިބު  އަށް  ތަކުން 

މިލަފްޒުނެގިފައިވަނީ    )وتبارك(ކުޅައުމެވެ.    ހުސްޠާހިރުވަންތަ

ހުރިހާ ޙާސިލްކުރެވެންބަރަކާތުންނެވެ.  މަތީން    هللاއޮތީ    ބަރަކާތެއް  ގެ 

ވަޙީ އެކަލާނގެ  ފަދައިންނެވެ.  ރައްވާ ކުހަނދުމަކުރުމުންނެވެ.  }أاال  ފައިވާ 
اْلُقُلوُب{  ِئنُّ  تاْطما اَّللَِّ  މަތިން هللا"  ِبذِْكِر  ހިތްތަކަށް    ގެ  ހަނދުމަކުރުމުން 

ލިއްބައިނުދޭ  ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާވަޙީ   އަދި  ."ހެއްޔެވެ  ހިތްހަމަޖެހުން 

أاذُْكرُْكْم{ މަތިން  "  }فااذُْكُروين  ހަނދުމަ ތިމަންއިލާހުގެ    ތިޔަބައިމީހުން 

ތިމަން   ހަނދުމަ   هللا ކުރާށެވެ.  މަތީން    ފުޅު ތިޔަބައިމީހުންގެ 

ގެ  هللا "  ފައިވެއެވެ.ކުރައްވާ   ފުޅުޙަދީޘް   ރަސޫލާ    "ކުރައްވާނަމެވެ.

ދިރިހުރި   ނުކުރާ  މަުހަނދ   ކުރާމީހާއާއި  މަތީން ހަނދުމަ    މީހާގެ މިޘާލަކީ 
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) މީހަކާއި މަރުވެފައިވާ މީހެއްގެ މިޘާލެވެ." މިޙަދީޘް   أيب   (6407البخاري 
ފަރާ  موسى އެކަލާނގެ    ފައިވެއެވެ.ކުރައްވާ ރިވާ  ތްޕުޅުންގެ  މިތަނުގައި 

ޒިކުރުކޮށްދީފައި  އެއް ވީނަމަވެސް އޭގެ މާނައީ ނަންފުޅުތަކެވެ.    ނަންފުޅު 

ނަމެއް   މުފުރަދު  މިތަނުގައިވަނީ  ނިސްބަތްކުރެވިފައެގޮތުން    މަޢުރިފާއަށް 

ޢާއްމު އެކަން  ވުމުން  ފައިވާ  ކުރައްވާވަޙީ  هللاއެވެ.    ވެދެ   އެވެ. 

ا{ފަދައިންނެވެ.   حُتُْصوها ال  اَّللَِّ  تا  نِْعما وا  ُعدُّ ت ا ِإْن  ނިޢުމަތްތަށް  هللا" }وا ގެ 

އެ ގު  ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް  ޢަދަދު  ނާނަމަ  ނިޢުމަތްތައް 

جدك(  ނުކުރެވޭހުއްޓެވެ."   މާނައެވެ.    އަކީ މިއާޔަތުގައި ދޭހަވެފައިވާ )وتعاىل 

لاداا{ وا واال  صااِحباةا  اختَّاذا  ماا  رابِّناا  دُّ  جا عااىلا  ت ا އަދި އަޅަމެންގެ ވެރިއިލާހު " }واأانَُّه 

އަނބިކަނބަލަކުވެސް،    މަތިވެރިވެގެންވެ އެކަލާނގެ  އަދި  އެވެ. 

ނުހިއްޕަވަ  ތިން  އެވެ."    ދަރިކަލަކުވެސް  އައިސްފައިވާ  މިދުޢާގައި 

އެއްވެސް    އެކަލާނގެ މެނުވީ އެހެން    )تعاىل(    )تبارك(   )سبحانك(  ނަންފުޅަކީ  

ނަން  ބުނެވޭނެ  ނިސްބަތްކޮށް  މިއިން   ތަކެއްޅު ފުފަރާތަކަށް    ނޫނެވެ. 

 އެވެ.  ނުވާނެ  އެއްވެސް ނަންފުޅެއް އެއްވެސްފަރާތަކަށް ބުނެވިގެން

)أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم( : معىن )أعوذ( : ألوذ وألتجىء وأعتصم بك  قوله: ] 
من  هللا  ال َي  هللا؛  رمحة  عن  املبعد  املطرود،  الرجيم،  ِف  الشيطان  وال  دين،  ِف  يضّرين   

 . دنياي[
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[ : الرجيم(  الشيطان  من  ابهلل  : މާނައީ   )أعوذ    ރަތުން ޟު އެކަލާނގެ ޙަ   )أعوذ( 

ދަންނަވަމެވެ.  ގެބޮޑުވެ  އެދި  ސަލާމަތްކަމަށް  ފަރާތުން  ޝައިޠާނާގެ  ންވާ 

އެކަލާނގެ ރަޙްމަތުން އެއްކިބާވެފައިވާ ޝައިޠާނާ މިއަޅާގެ ދީނުގައި އަދި  

ފަރާތުން   އޭނާގެ  ހިމާޔަތަށް  ދުނިޔޭގައި  ނުދެވޭނެ  ގެއްލުމެއް  އެއްވެސް 

 [ އެދެމެވެ.

އިސްތި  އިސްތިޢާޒަފްތާ ދުޢާއުލް  އޮތީ  ދެންކިޔުން  ފަހުގައި  އެވެ.    ޙްއަށް 

ޒިކުރުކޮ އިސްތިޢާޒާ  ޝަރަޙަ ފަހުށްދެއްވުމަށް  ޝެއިޚް  އޭގެ    ގައި 

ق اراْأتا  އެވެ.    ކުރައްވާފައިވެވަޙީ  هللاއެވެ.    ފައިވެދެއްވާ ބަޔާންކޮށް }فاِإذاا 
الرَِّجيِم{  الْ  الشَّْيطااِن  ِمنا  اِبَّللَِّ  فااْستاِعْذ    އިބަނަބިއްޔާ ޤުރުއާން   ފަހެ "   [ 98]النحل: ُقْرآنا 

ބޭރު  ވިދާޅުވާކިޔަވާ ރަޙްމަތުން  ޝައިތާނާގެ    ހިނދުގައި  ކުރައްވާފައިވާ 

ގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދަންނަވާށެވެ."  هللاއެދި    ކިބައިން ދުރުކުރެއްވުން 

ބޭނުންވާހިނދުގައި ކިޔެވުމަށް  ޤުރުއާން  މިއާޔަތުގެ    މާނައީ  އެވެ. 

"މިއަމުރަކީ  ފައިވެ ވިދާޅުވެ ތަފްސީރުގައި   ކިޔެވުމުގެ  )  އެވެ.  ޤުރުއާން 

ކިޔުމަކީ ޢައޫޒު  ވާޖިބު   މުސްތަޙައްބު  ( ކުރީގައި  އަމުރެކެވެ.    ވެގެންވާ 

އެ  އަމުރެއް މިއީ  އިޖްމާޢުވެގެންވާ  ންނޫނެވެ.  އިމާމުން  މެހައި 

ޢިލްމުވެރި  އެހެން  އަދި  ޖަރީރް  އިބްން  އަބޫޖަޢުފަރު  ން  ގޮތެއްކަމުގައި 

 އެވެ."  ފައިވެ ކުރައްވާ ބަޔާން
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يقر  "ال صالة ملن مل  الفاحتة ركن ِف كل ركعة، كما ِف حديث:  بفاحتة  قوله: ]وقراءة  أ 
 . الكتاب" وهي أم القرآن[

ރަކުޢަތެއްގައި    ތުލްސޫރަ  ވާފަދައިން   ގައިފުޅު ޙަދީޘް] ކޮންމެ  ފާޠިޙާ 

الكتاب"   ކިޔެވުމަކީ ރުކުނެކެވެ. بفاحتة  يقرأ  مل  ملن  صالة  ފާޠިޙާ    ރަތުލް ސޫ "   "ال 

  .[އެއީ އުއްމުލް ކިތާބެވެ.  "މީހާއަށް ނަމާދެއްނުވެއެވެ.  ނުކިޔަވާ

ކޮންމެ   ރަތުލްސޫ ކޮންމެ  ފާތިޙާ  އަދި    ނަމާދެއްގެ  އިމާމް  ރަކުޢަތެއްގައި 

މައުމޫމުން އަދި އެކަނި ނަމާދުކުރާ މުންފަރިދު ކިޔުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  

يقرأ  ފަދައިންނެވެ.    ފައިވާފުޅުކުރައްވާޙަދީޘް  ރަސޫލާ   مل  ملن  صالة  "ال 
الكتاب"  ނުކިޔަވާ   ތުލްސޫރަ"  بفاحتة  ނަމާދެއްނުވެއެވެ."    ފާޠިޙާ  މީހާއަށް 

)   އަދި    (  756)  البخاري ރަވާހު   މީހާ އިމާމެއްގެ    . މައުމޫމް (393مسلم 

ކުރާ ކިޔަވާ   ،ނަމާދުތަކުގައި  ފަހަތުގައި  އަޑުހަރުކޮށް  އިމާމް    އެއީ 

ކިޔަވާ އަވި  ނަމާދެއްކަމުގައި ސިއްރުން  ނުވަތަ    ނަމާދެއްކަމުގައި   ސް 

ސޫ ކިޔަވާފާޠިޙާ    ރަތުލްވިޔަސް  އަޑުހަރުކޮށް   ކިޔަވަންޖެހޭނެއެވެ. 

ނަބިއްޔާ އެނގިގެންދަނީ  ކިޔަވަންޖެހޭކަން  ގެ    ނަމާދުގައި މައުމޫމުން 

  ފުޅުޙަދީޘް  . ރަސޫލާ  ޘްފުޅަކުންނެވެެ ފައިވާ ޙަދީކުރައްވާ ރިވާ  ޞަޙާބީއެއް

ذلك.  ކުރެއްވިއެވެ.   لنفعل  إان  قالوا:  يقرأ"،  واإلمام  اإلمام  خلف  تقرؤون  "لعلكم 
الكتاب". قا "فاحتة  قال:  أو   ،" الكتاب  أبم  أحدكم  يقرأ  أن  إالّ  تفعلوا،  "فال    ل: 

ނަމާދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަވަމުހެއްޔެވެ."    ކިޔަވާ "އިމާމް އަޑުހަރުކޮށް  
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އެވެ.  ކިޔަވަމެއަޅުގަނޑުމެން  .  އާދޭހެވެ.  ދެންނެވިއެވެެ ޞަޙާބީން  

އެގޮތަށް   ކުރެއްވިއެވެ. ފުޅުޙަދީޘް    ތުލް ސޫރަ ނުކިޔަވާށެވެ.    "ތިޔަބައިމީހުން 

މީހާ ކިޔަވާ  )   ފިޔަވައެވެ."  ފާޠިޙާ  مسنده  ِف    ޞައްޙަ  (18070أمحد 

މިޙަދީޘް  މިފަދަ  ކުރައްވާ ރިވާފުޅު  އިސްނާދެއްގައި  އަދި  ފައިވެއެވެ. 

املسند  އިމާމް  ޙަދީޘެއް    މިޘާލެއްފަދަ  الصامت   ( 22745)   ގައި أمحد  بن  ގެ  عبادة 

بن  ފައިވެއެވެ. މިއިސްނާދުގައި  ކުރައްވާ އިމާމް އަޙްމަދު ރިވާ  ފަރާތުން حممد 
މުދައްލިސެ  إسحاق އޭނާއަކީ  މިތަނުގައި  އަ ކަމަށްވި  އްވެއެވެ.  ސް 

ޝައްކުން  ވިދާޅުވެފައި   ޞަރީޙަކޮށް  މުދައްލިސްގެ  އޭނާގެ  ވުމުން 

އިމާމު ފުޅުމިޙަދީޘް އެވެ.  ސަލާމަތްވެ ކިތަކާއި  ފަހަތުގައި    ޔެވުމަށްގެ 

له"،  މަނާވެފައިވާ ޙަދީޘްތައް قراءة  فقراءته  إمام  له  كان  "އިމާމަކާއި    "من 

ނަމާދު އެކު މައުމޫ  ކުރާ  ގައި  ކިޔެވުމަކީ  އިމާމްގެ  ށްވާ  މަ މީހާއަށް 

فأنصتوا" ކިޔެވުމެކެވެ." އަދިވެސްވެއެވެ.   قرأ  ނަމަ    ކިޔަވައިފި   "އިމާމު   "وإذا 

އަޑުއަހާށެވެ."   ކަނުލައި  ތައް  ފުޅު މިޙަދީޘްތިޔަބައިމީހުން 

ޙަދީޘް   ،ޖަމަޢަކުރެވެންއޮތީ   ތުލް ސޫރަ މާނައީ    ކުގެފުޅުތައެމަނާވެފައިވާ 

 ކިޔެވުންމަނާވުމެވެ.  އްތްތަސޫރަމެނުވީ އެހެން  ފާޠިޙާ 

ޝެއިޚް   ތަފްސީރުކޮށް  ތުލްސޫރަމިއަށްފަހުގައި  ކުރުގޮތަކަށް    ފާޠިޙާ 

ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާ ބަޔާން
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 }ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحاِن الرَِّحيِم{ : بركة واستعانة[ . ]

[ : الرَِّحيِم{  الرَّمْحاِن  اَّللَِّ  މިކަލިމަ ކިޔުންއޮތީ ބަރަކާތްހޯދުމަށާއި އަދި    }ِبْسِم 

 . [ރަތުން ވާގިހޯދުމަށެވެ.ޟުއެއިލާހުގެ ހަ

އެ ކިޔަނީ  ބިސްމި  އަޅާ  މުސްލިމް  ބަރަކާތް   މާނައަކީ    އިސްމުފުޅުގެ 

މައްޗަށް   ކިޔެވުމުގެ  ކިޔަވާ  އޭނާ  އަދި  ހަهللا ހޯދުމަށާއި  ރަތުން  ޟުގެ 

އެކަމެއް  ވާގިހޯދުމަށް  ބިސްމިކިޔައިފި   އެދިއެވެ.  ކުރިން    ކުރުމުގެ 

ވާގިހޯދުމަށްއެދިއެވެ.   ހޯދުމަށާއި  ބަރަކާތް  ވަނީމިގޮތެވެ.  ކޮންމެކަމެއްގައި 

ޤުރު ބިސްމިއަކީ  ސިއްރުގައެވެ.  ބިސްމިކިޔުންއޮތީ  ޢާންގެ  ނަމާދުގައި 

ކޮންމެ ސޫ އެއީ  އާޔަތެއްތޯއެވެ އާޔަތެކެވެ.  އެއް ؟ ރަތެއްގެ  އެއީ   ނުވަތަ 

ވާ އާޔަތެއްތޯއެވެ.  ގޮތުން އައިސްފައި   ތް ވަކިކުރުމުގެސޫރަ  ތާ އަނެއްސޫރަ

ނޫންތޯއެވެސޫއެއީ   ނުވަތަ  އާޔަތެއް  ފާޠިޙާގެ  މިހުރިހައި ؟ ރަތުލް 

ޢިލްމުވެރި ޤުރުކަމެއްގައި  އެއީ  ބަސްތަކެއްވެއެވެ.  ގިނަ  ންގެ އާންގެ 

މުޞްޙަފުގެ   އާޔަތެއް ޞަޙާބީން  ހެއްކަކީ  ބިސްމި   ކަމުގައިވާ    ތެރެއަށް 

މުޞްޙަފްގެ  ގެނެސްފައިވުމެވެ.  ޤުރުތެ  އެބައިމީހުން  މެނުވި    ންއާާރެއަށް 

عباسއެއްވެސް އެއްޗެއް އިތުރުކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.    އެހެން ގެ ފަރާތުން  ابن 

داودއިމާމް  "كان    ސަނަދުގައި ގެނެސްފައިވެއެވެ.  ސުނަނުގައި ޞައްޙަ  أيب 
الرَّمْحاِن   اَّللَِّ  ِبْسِم  عليه  تنزل  حىت  السورة  فصل  يعرف  ال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 
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الرَِّحيمِ އަށް      "ނަބިއްޔާ  الرَِّحيِم". الرَّمْحاِن  اَّللَِّ    މަށްއިލެއްވުބާވަ   ِبْسِم 

 ގެއެވެ."  ނނޭ  ރަތް ވަކިކުރާކަށެއްސޫ ރަތާ އަނެއްސޫ ދާންދެން އެއް

ال  اَّللَِّ  الرَِّحيمِ ِبْسِم  މެދުގައި    ރަތުގެއާޔަތެއްކަމާސޫނަމްލު  އައްއަކީ    رَّمْحاِن 

ޚިލާފެއްޢިލްމުވެރި  އެއްވެސް  މެދުގައި  އަދި    ންގެ  ތުލް  ސޫރަނެތެވެ. 

ބިސްމިއެއީ   އާޔަތެވެ.  ހަތް  ގެ  ހާތިފާ  ރަތުލްސޫ ފާޠިޙާގައިވަނީ 

އެ ޢިލްމުވެރިވިދާޅުވާ  އާޔަތެއްކަމުގައި     އާޔަތުގެތެރޭގައި ބިސްމި ހަތް    ން 

ބިސް  އާޔަތެއްކަމުގައި   ރަތުލްސޫމިއަކީ  ހިމަނައެވެ.  ފާތިޙާގެ 

ހަތްޢިލްމުވެރި  ގަންނަވާނު ދެކެވަޑައި އާޔަތެއްގެ  ން  ގޮތުގައި    ވަނަ 

{  ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ الضَّالِّنيا واال  عالاْيِهْم  ْغُضوِب  اْلما އެވެ. ބިސްމިއަކީ    }غارْيِ 

ނަބިއްޔާ  އާޔަތެއް  ފާތިޙާގެ    ރަތުލްސޫ ދަލިލަކީ    ނޫންކަމުގައިވާ 

قسمت  އައިސްފައިވާ ޤުދުސީ ޙަދީޘެވެ.  ފަރާތްޕުޅުން   وجّل:  عّز  هللا  "قال 
رابِّ   َّلِلَِّ  }احلْاْمُد  العبد:  قال  فإذا  سأل،  ما  ولعبدي  نصفني  عبدي  وبني  بين  الصالة 

عبدي" محدين  تعاىل:  هللا  قال   }   ރަތުލްސޫއެވެ.    ޙީކުރެއްވި ވަ  هللا" اْلعاالاِمنيا

ދެމެދު ދެބަޔަށް ބެއްސެެވީމެވެ. އަޅާ    އަދި އަޅާއާއި  އިތިމަންއިލާހާ  ،ފާތިޙާ

} اْلعاالاِمنيا رابِّ  َّلِلَِّ  އެވެ. ތިމަން    ކުރައްވާނެ ވަޙީ   هللا ބުނެފިހިނދުގައި   }احلْاْمُد 

مسلم  ." މިޙަދީޘް އިމާމް  އެވެ  އިލާހުގެ އަޅާ ތިމަން އިލާހަށް ޙަމްދުކޮށްފި
އެވެ.    ވެރިވާކުރައްވާފައިއަރިއަހުން  ގެ      ރާއިއަބީހުރަ  (395)

 އެވެ.  ނުވެ ކޮށްދެއްވާފައެއް  ކުރުޛިމިޙަދީޘްގައި ބިސްމި 
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{ : احلمد ثناء، واْللف والالم الستغراق مجيع احملامد، وأما اجلميل  قوله: ] }احلْاْمُد َّلِلَِّ
 الذي ال صنع له فيه مثل اجلمال وحنوه: فالثناء به يسمى مدحاا ال محداا[  

[:  } َّلِلَِّ ލާމް    }احلْاْمُد  އަދި  އަލިފް  މިތަނުގައި  ޘަނާއެވެ.  ޙަމްދާއި 

 . [. ޙަމްދެއް އެއިލާހަށް ލިބިވޮޑިގެންވާކަމެވެލުކޮށްދެނީ ހުރިހައި ދަލީ

އެބައިމީ ހެއްދެވިއަޅުތަކުން  އަޅުކަމެކެވެ.    ހުން  ޙަމްދުކުރުމަކީ  ފަރާތަށް 

ޢަމަލުތަ  އުލޫހިއްޔާގެ   ތައުޙީދު  އެއީ އަޅުތަކުންގެ  އަށް  هللا  އްތެރެއިންވާ 

ކޮންމެ    އެއްކައުވަންތަ ލިބިދޭ  އަޅުތަކުންނަށް  ނިޢުމަތެއްގައި  ކުރުމެވެ. 

ޘަނާ އަދި  ފަރާތަކީ    ޙަމްދު  وتعاىلލިބިވޮޑިގެންވާ  سبحانه  އެވެ.    هللا 

އަޅެއްލިބު   އެނިޢުމަތެއް އެހެން  މެދުވެރިވި   މުގައި    ސަބަބެއްކަމުގައި 

  هللا ސްމެއެވެ. ސަބަބަކީ އެހުރިހައި ފަޟްލެއްގެ ވެރިފަރާތަކީ  އަވި  ކަމުގައި

ِمْن  ފަދައިންނެވެ.    ފައިވާކުރައްވާ ކަމުގައިވުމެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީ ِبُكْم  ماا  }وا
  } اَّللَِّ فاِمنا  ٍة  ތިޔަބައިމީ"  [ 53]النحل:نِْعما ކިބައިގައިއަދި  ވާހާ   ހުންގެ 

ޙަ هللا ނިޢުމަތެއްވަނީ   ޢައްބާސް  ޟު ގެ  އިބްން  އަށް    ރަތުންނެވެ." 

ވަޞިއްޔަ  ނަބިއްޔާ   ޙަދީޘް ތްޕުޅުކުރެއްވި  "واعلم  ކުރެއްވިއެވެ.  ފުޅުގައި 
لك" أن   هللا  كتبه  قد  بشيء  إالّ  ينفعوك  مل  ينفعوك  أن  على  اجتمعوا  لو    اْلمة 

މުޅި ތިޔަ  "ދަންނާށެވެ.  އެކަތިގަނޑަކަށްވެގެން  ދަރިއަށް   އުއްމަތް 

އައިކަ  ހެޔޮކަމެއް އެކަލާނގެ  އަވިމުގައިކޮށްދިނުމަށް  އެބައިމީހުންނަށް  ސް 

ޙަމްދެއްގެ    ލިޔުއްފާއިވާ އެއްޗެއްމެނުވީ ނުދެއްވޭނެއެވެ."  ފަހެ ހުރިހައި 
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  ޙާލެއްގައި  ކޮންމެ  އެއީތަޢާލާއެވެ. އެއިލާހު  هللا   ވެރިފަރާތަކީ ޙަޤީގަތުގައި

ވެސް ޙަމްދުލިބިވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ. އަޅުތަކުން އެބައިމީހުން އަމިއްލައަށް  

  އި އިޙްސާންތެރިވުންކަމުގައިވާ ހެޔޮފޯރުވުމާ  އްހޯދައިގަންނަ ރިވެތި ސިފަތަ 

މައްޗަށް   އެބައިމީހުންގެ  ޘަނާ  އަދި  ޙަމްދު  ކަންކަމުގައި  ފަދަ 

ހިނގާ   ޙާލުގައި  އަތެއްނުވާ  އެއްވެސް  އެބައިމީހުންގެ  ކުރަމުންދެއެވެ. 

ހެއްދެވުމުގައި   ތަކުގެތައްރިވެތިކަން މިހުރިހާ  ވާތެރޭގައިވާ   ރީތިކަމާއި 

އެ ޙަމްދުކުރުންވެއެކަމެއްގައި  ފަރާތްތަކަށް  ވެ.ކަލާނގެއަށް    އެހެން 

 ނުވެއެވެ.  ޙަމްދުކުރުމެއް

{ : الرب: هو املعبود، اخلالق، الرازق، املالك، املتصرف، مريب  قوله: ] }رابِّ اْلعاالاِمنيا
 ابلنعم. "العاملني": كل ما سوى هللا عامل وهو رب اجلميع[ .  مجيع اخللق

 :  } اْلعاالاِمنيا އީ : އަޅުކަން    الربޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ރައްބެވެ."   "  ]}رابِّ 

ޚަލްޤު  ތަކެއްޗެއް  ހުރިހައި  އެއީ  ފަރާތެވެ.  ކުއްތަންކުރެވޭ    އެފަރާތަކަށް 

ފަރާތެ  ރިޒުޤުތަކެއްދެއްވާކުރެއްވި  ހުރިހައި  ހުރިހައި    ވެ.  ފަރާތެވެ. 

  ތަޞައްރުފުކަންތަކެއް  ހާ  ކަމެއްގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހެެވެ. ހުރި

ދެއްވުމުގައި    ޤުންތަކަށް ނިޢުމަތްކުރުމުގައިވާ އިލާހެވެ. އެންމެހައި މަޚްލޫ

 ފިޔަވައި ކައުނުގައި ވާހާ  هللاއީ :    "العاملني"ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.  

އެ  ޢާލަމެވެ.  ރައްބުކަމުގައިހާހުރި  ތަކެއްޗަކީ  ވަނީ    ފަރާތެއްގެ 

 . [އެކަލާނގެއެވެ.
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ތަ އަސްމާ  މިތަނުގައިމިވަނީ  ތައުޙީދުގެ  އަދި  އައްރުބޫބިއްޔާ  އުޙީދު 

އެކަލާނގެއީ  ވައްޞިފާ  ކަންތައްތަކުގައި  ކުރައްވާ  އެކަލާނގެ  ތެވެ. 

ދެއްވުމުގައި،    އެކަލާނގެއީ ހެއްދެވުމުގައި، ރިޒުޤު  ވަންތައިލާހެވެ.އުއެއްކަ

އިލާހެވެ.    މުގައާއިދިރުއްވު އެއްކައުވަންތަ  މަރުގެންނެވުމުގައި 

އެކަލާނގެއާ އެހެން  އިރުބޫބިއްޔަތުގައި    އެއްވެސް   ބައިވެރިވާ 

އުލޫހިއްޔަތުގައި އެފަރާ  ފަރާތެއްނުވެއެވެ.  އެހެން   އިތާވެސް    ބައިވެރިވާ 

وتعاىلފަރާތެއްނުވެއެވެ.   سبحانه  އަލް  هللا  ނަންތައަށް    އްޙުސްނާގެ 

ސިފަފުޅުތަޑިގެންވެއެވެ.  ލިބިވޮ ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.  އް  މަތިވެރިވެގެންވާ 

َّلِلَِّ  {  }احلْاْمُد  اْلعاالاِمنيا   "هللا އެއީ  ގެ ދެނަންފުޅުވެއެވެ.  هللا އާޔަތުގައި    މި    رابِّ 
راِحيٍم{  ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާވަޙީ  هللاއެވެ.    الرب"  އަދި رابٍّ  ِمْن  ْوالا  ق ا الٌم  }سا
ހަ"  [58]يس: އިލާހުގެ  ސަލާމުގެ  ޟުރަޙީމްވަންތަ  އިއްވަވާ  ރަތުން 

 ބަސްތަކެވެ." 

[ ابملؤمنني،  قوله:  خاصة  رمحة   : }الرَِّحيِم{  املخلوقات.  مجيع  عامة  رمحة   : }الرَّمْحاِن{ 
 [ . راِحيماا{انا اِبْلُمْؤِمِننيا والدليل قوله تعاىل: }واكا 

[: ތަކުގެ  މައްޗަށް ޢާއްމުވެގެންވާ  ންމެހައި މަޚްލޫޤު ންއީ އެއެ  }الرَّمْحاِن{ 

:  ރަޙްމަތެވެ. ޚާއްސަވެގެންވާ  އެ   }الرَِّحيِم{  އަޅުތަކުންނަށް  މުއުމިނު  އީ 

ދަލީލަކީ   ވަޙީ هللا ރަޙްމަތެވެ.  راِحيماا{ވެ.  ބަސްފުޅެ ގެ  اِبْلُمْؤِمِننيا  انا    }واكا

 . [ އަޅުތަކުންނަށް ރަޙީމްވަންތަ އިލާހެވެ." އެކަލާނގެއީ މުއުމިން"
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ދެނަންފުޅެވެ.    هللاއަކީ    الرحيم  އަދި  الرمحن  ލިބިވޮޑިގެންވާ  އަށް 

ލިބިވޮޑިގެންވާ   އެކަލާނގެއަށް  ދަލީލުކޮށްދެނީ  މިދެނަންފުޅުން 

ރަޙްމަތުގެ އެއިލާހު  ސިފަފުޅެއްކަމުގައިވާ  އެންމެހައި ގެ  ސިފައެވެ. 

އެއިން ސިފަފުޅެއް  ނަންފުޅުތަކަކީ  ނަންފުޅަކުން    ނެރެވޭނެ   ކޮންމެ 

  މާނައަށްވުރެ ފުޅާވެގެންވެއެވެ.   ގެ   الرحيمގެމާނަ    الرمحن ކެވެ.  ތަނަންފުޅު 
މެނުވީ ނިސްބަތް  هللاމިނަންފުޅު    الرمحن   ކުރުމެއްނުވެއެވެ. އެހެން   އަށް 

ފަރާތަކަށް   އެހެނަސް  رمحنއެއްވެސް  ނުބުނެވޭނެއެވެ.    އެފަރާތް   رحيمއޭ 

އެހެން އެކަލާނގެ    ފަރާތަކަށް   ނޫން  ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.  ވެސް 

أانْ ُفِسُكْم  ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާބަޔާން هللاނަބިއްޔާއަށް   ِمْن  راُسوٌل  اءاُكْم  جا }لاقاْد 
راِحيٌم{   راُؤوٌف  اِبْلُمْؤِمِننيا  عالاْيُكْم  رِيٌص  حا عاِنتُّْم  ماا  عالاْيِه   [ 128]التوبة:عازِيٌز 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ    "ހަމަކަށަވަރުން  ރަސޫލަކު  ތެރެއިންވާ 

ދަތިވާ ތިޔަބައިމީހުނަށް  ފޮނުއްވުނެވެ.  ކޮންމެކަމެއް   ދަގޫވާނއު  ،ގާތަށް 

އެނަބިއްޔާ ބޮޑުކަމަކަށްވެއެވެ.  ތިޔަބައިމީހުންނަށް    އެނަބިއްޔާއަށް  އެއީ 

ފަރާތެކެވެ.   ދަހިވެތިވެވަޑައިގެންވާ  މައްޗަށް  ލިބުމުގެ  ތެދުމަގު 

 މުއުމިނުންނަށް ނުހަނު އޯގާތެރި ރަޙްމަތްހުރި ފަރާތެކެވެ." 

[ خرياا  قوله  إن  بعمله،  جيازى  كل  يوم  واحلساب،  اجلزاء  يوم   : يِن{  الدِّ ي اْوِم  }مااِلِك 
ماا   أاْدرااكا  ماا  مثَّ  يِن  الدِّ ي اْوُم  ماا  أاْدرااكا  ماا  }وا تعاىل:  قوله  والدليل  فشر،  شراا  وإن  فخري، 

ْيئاا وااْْلاْمُر ي اْومائِ  ْفٍس شا ِْلُك ن اْفٌس لِن ا يِن ي اْوما ال َتا { ]االنفطار: ي اْوُم الدِّ [ ،  19-17ٍذ َّلِلَِّ
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املوت،   بعد  ملا  وعمل  نفسه  دان  من  "الكيس  وسلم:  عليه  هللا  صلى  عنه  واحلديث 
 وَتىن على هللا اْلماين[ .  والعاجز من أتبع نفسه هواها

  [  : يِن{  الدِّ ي اْوِم  ހުރިހައި ދުވަހެވެ.    ބައްލަވާ ޖަޒާދެއްވާ  ހިސާބު}مااِلِك 

އެދުވަހު  އެބައިމީމީސްތަކުންނަށް  ޢަމަލުތަކަށް  ގައި  ކޮށްފައިވާ  ހުން 

އަހުލުވެރި  ހެޔޮކަމުގެ  ނުބައިކަމުގެ  ޖަޒާދެއްވޭނެއެވެ.  ހެޔޮކޮށެވެ.  ންނަށް 

ދަލީލަކީ  އަހުލުވެރި ނުބައިކޮށެވެ.  ވަޙީ   هللاންނަށް  ماا  ވެ.  ބަސްފުޅެގެ  }وا
ْيئاا وااْْلاْمُر   ْفٍس شا ن اْفٌس لِن ا ِْلُك  يِن ي اْوما ال َتا الدِّ ي اْوُم  أاْدرااكا ماا  مثَّ ماا  يِن  الدِّ ي اْوُم  ماا  أاْدرااكا 

  } َّلِلَِّ ކޮންދުވަހެއްކަން    "ޤިޔާމަތް  [19-17]االنفطار:  ي اْوماِئٍذ  ދުވަހަކީ 

ދެ  ކޮންކަމެއްތޯއެވެ.  އަންގައިދެނީ  ޤިޔާމަތް  އިބަނަބިއްޔާއަށް  ންވެސް 

ދުވަހަކީ ކޮންދުވަހެއްކަން އިބަނަބިއްޔާއަށް އަންގައިދެނީ ކޮންކަމެއްތޯއެވެ.  

ކޮށްދިނުން    ކަމެއް  ނަފްސަކަށް އެއްވެސް  ނަފްސެއް އެހެން  އެއީ އެއްވެސް

އަދި އެދުވަހުގައި ހުރިހާ އަމުރުވެރިކަމެއް    ދުވަހެކެވެ.  މިލްކުވެގެންނުވާނެ

  ގައިވެއެވެ.ފުޅު ޙަދީޘް  ގެ    ވެ."  ނަބިއްޔާ  އަށެ   هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  

هواها نفسه  أتبع  من  والعاجز  املوت،  بعد  ملا  وعمل  نفسه  دان  من    ""الكيس 
ހެޔޮ  "ހެޔޮވިސްނޭ  ދުވަހަކަށްޓަކައި  މަރުވެދާނެ    ކުރިޢަމަލު  މީހާއީ 

ތަބަޢަވެހުރެ     هللاމީހާއެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިވި މީހާއީ އޭނާގެ ހަވާނަފްސަށް 

 [މީހާއެވެ." ގެ މަތީން އޭނާ ބޭނުންވާކަންތަކަށް އުއްމީދުކުރި
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وتعاىل  هللا ކަމެއްގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އިލާހެވެ.  ހައިހުރިއީ    سبحانه 

ވެރި ޢާޚިރަތުގެ  ދުނިޔެއާއި  މިތަނުގައި  އިލާހެވެ.    އެއީ  ޤިޔާމަތްދުވަސް 

ހަ އެކަލާނގެ  މީސްތަކުން  ހުރިހާ  އެއީ  ރަތަށް  ޟުޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ 

ވުމެވެ. ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތުގައި މިއާ    ވާނެ ދުވަސްކަމުގައި  ދެރަވެ ނިކަމެތިވެ

)أان  ވެރިވެގަތް މީހުންވިއެވެ.   ޚިލާފަށް ކިބުރުވެރިވެ މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް
اْلعلى( މަތިވެރި  ربكم  އެއްމެ  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ވެގެންވާ  "ތިމަންނައީ 

ބުނެފައިވާ   އެއްބަޔަކު  ތެރެއިން  މީސްތަކުންގެ  އަދިވެސް  ކަލާނގެއެވެ." 

غريي( . ކަމުގައި އެކަލާނގެ ވަޙީބަސްފުޅުގައިވެއެވެ  إله  من  لكم  علمت    )ما 

އެހެން  ވާކަމެއް   "ތިމަންނަފިޔަވައި  ތިޔަބައިމީހުނަށް  އިލާހެއް 

ޝެއިޚް  ނުދަން ޙަދީޘް ދެއްވާ ކުރުކޮށް ޛިނަމެވެ."  الرتمذي  ފުޅު  ފައިވާ 
بن  ގެ އިސްނާދުގައި ފުޅު ފައިވެއެވެ. އެޙަދީޘް ކުރައްވާރިވާ (2459) بكر  أبو 

 ރާވީއެކެވެ.  ضعيفކިޔުނު ރާވީއެއްވެއެވެ. އެއީ ބަލިކަށި  أيب مرمي

[ العبد  قوله:  بني  عهد  غريك،  نعبد  ال  أي   : ن اْعُبُد{  كا  إَيه.  }ِإَيَّ إالّ  يعبد  أالّ  ربّه  وبني 
كا ناْستاِعنُي{ : عهد بني العبد وبني ربّه أالّ يستعني أبحد غري هللا[ .  ِإَيَّ  }وا

 [: ن اْعُبُد{  كا  އިބައިލާހުފިޔަވާ  }ِإَيَّ ފަރާތަކަށް    އެހެން  މާނައީ 

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް    އެހެން  ވީއިލާހުމެނު   ނުވެއެވެ. އެ  އަޅުކަންކުރުމެއް

އަޅާއި  އަޅުކަން ވެރި  ނުކުރުމީ  ޢަހުދެކެވެ.    އޭނާގެ  ދެމެދުގައިވާ  އިލާހު 
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: ناْستاِعنُي{  كا  ِإَيَّ ޢަހުދަކީ    އިއިލާހާ  އިއަޅާއާ  :މާނައީ   }وا މެދުގައިވާ 

 [ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވާތްގަށް ނޭދުމެވެ. އެފަރާތްނޫން އެހެން

وااْْلِ   ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާއެކަލާނގެ ވަޙީ اجلِْنَّ  لاْقُت  خا ماا  ْعُبُدوِن{  }وا لِي ا ِإالَّ  ْنسا 
އަށް    هللا"އަދި ތިމަންއިލާހު ޖިންނީންނާއި އިންސީން ތިމަން    [56]الذارَيت:

ނަހައްދަވަމެވެ."    އަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި މަފްޢޫލު މެނުވީ    މިޖުމްލައިގެ 

ކުރިއަށް    )إَيك(ކަމުގައިވާ   އެދުމުގެ  ވާތްގަށް  އަދި  ކުރިއަށް  އަޅުކަމުގެ 

އަށް   هللاޚާއްސަކަމެވެ. އަޅުކަން އެއީ  ދޭހަވަނީ އެކަމުގެ    އައުމުން މާނަ

ޚާއްސަވެގެންވާ އެހެން  ކުރުން  ގޮތުގައި  ފަރާތަކަށް    އެއްވެސް  ކަމެއްގެ 

ފަރާތަކަށް އަޅުކަން    ނޫން  هللاގޮތުގައިއެވެ.  ކުއްތަންކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫން 

ހަهللا ނުވާނެއެވެ.    ކޮށްގެންންްކުއްތަ ވާތްގަށް    ރަތުން ޟުގެ  މެނުވީ 

އެހީއަށް   އަޅާ  ޙާލެއްގައި  އެއްވެސް  މަދަދަށް  ނުވަތަ  އެދުމެއްނުވެއެވެ. 

މަލާއިކަތުންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޖިންނީންގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޣައިބުގައިވާ  

. އެހެނަަސް ކައިރީގައިވާ އަދި އެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން ހޯދައިގެންނުވާނެއެވެ 

އިންސާނެއްގެ ދިމާވާ    ކެރިކުޅަދާނަވެގެންވާ  ނުވަތަ  އެހީއަށް  ފަރާތުން 

އެދުމަކީ   މަންފާއެއްހޯދުމަށް  ނުވަތަ  ސަލާމަތްވުމަށް  އުދަގުލަކުން 

 ވެ. ދީނުގައި މަނާވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެ ހުއްދަވެގެންވާ 

[ انا  قوله:  و  }اْهِد  وثبتنا،  وأرشدان،  دلنا،   :  } }اْهِدانا معىن   : اْلُمْستاِقيما{  رااطا  الصِّ
{ : اإلسالم، وقيل: الرسول، وقيل: القرآن، والكل حق، و }اْلُمْستاِقيما{ :   رااطا }الصِّ

 الذي ال عوج فيه[ . 
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  :  } ދެއްވާށެވެ. އަދި  ދު  ދައްކައިދޭށެވެ. އެމަގަށް އިރުޝާ   މާނައީ]}اْهِدانا

:ވެ.  ނ ޘާބިތުކޮށްދެއްވާންދޭ  އެމަގުގައި  } رااطا އަދި    }الصِّ އިސްލާމްދީނެވެ. 

އަދި ޤުރުޢާންކަމުގައި ބުނެވެއެވެ.  އެވެ.  ކަމުގައި ބުނެވެ  އެއީ ރަސޫލާ  

ޙައްޤުމާނައެވެ.  އިން  މި މާނައަކީ  :ކޮންމެ  ސީދާވެގެންވާ    }اْلُمْستاِقيما{ 

 [ އެއްވެސް ގުދުކަމެއްނުވާ މަގެވެ. 
އަޅާ ޙާޖަތަށް  ހުރިހާ   މިންވަރު  ނުންވެފައިވާބޭ  ހިދާޔަތުގެ    އެހެން 

ވަރަށްވުރެ    ޙާޖާތްތަކަށް ވެފައިވާލެއް  ބޭނުންވާ  ޟަރޫރީ  އެއަށް  ބޮޑެވެ. 

އެއަށް    އެހެންހުރިހާ ބޮޑުވެގެންވެއެވެ.  ޟަރޫރަތަށްވުރެން 

ކެއުންބުއިމަށް ސަބަބަކީ    ވުރެންބޭނުންވެފައިވާލެއް  ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. 

އެހެނަސް   ވާއެއްޗެކެވެ.  ދެމިހުރުމަށް  މިދުނިޔޭގައި  ކެއުންބުއިމަކީ 

ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ކާމިޔާބު  

ހިދާޔަތް ތެދުމަގަށް  ސަބަބެވެ.  ޙައްޤުމަގަށް  ހޯދުމުގައި  ހޯދައިގަނެވޭ   

ލިބިދިނުމާއި އެމަގަށް    ހިދާޔަތް  ހިމެނެއެވެ.  ލިބިދިނުން  އިރުޝާދު  އަދި 

ސުލޫކު ތެދުމަގުގެ  ސީދާވެގެންވާ  ލިބިދިނުމަކީ  ލިބިދިނުމެވެ.    ތައުފީޤް 

ހަهللاއޭގައި   އެދި  ޟުގެ  ޘާބިތުކޮށްދެއްވުން  އެމަގުގައި  ރަތުން 

އިތުރު ހިދާޔަތް  އަދި  ދެންނެވުން ކޮށްދެއް  ދެންނެވުންވެއެވެ.  އެދި    ވުން 

وجلّ  هللاވެސް ހިމެނެއެވެ.   }واالَِّذينا  ފަދައިންނެވެ.    ފައިވާކުރައްވާ ވަޙީ  عّز 
اُهْم{   ْقوا ت ا ُهْم  واآاتا ُهدىا  زااداُهْم  ْوا  މީހުނަށް    "ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ  [17]حممد:اْهتادا

ތަޤްވާވެރި  އެބައިމީހުން  އަދި  އިތުރުކުރެއްވިއެވެ.  ތެދުމަގު  ވެ  އެކަލާނގެ 

:  މަގު އެކަލާނގެ ފަހިކޮށްދެއްވިއެވެ."    ތެރިވުމުގެއުރައްކަ  }   މާނައީ }اْهِدانا

އިރުޝާދެއްވާށެވެ  ވައިދައްކަ އެމަގަށް  އެމަގުގައި ދު  .  އަދި  ދެއްވާށެވެ. 

:   އަދި   ވެ. ނ ދެއްވާންދޭ   ޘާބިތުކޮށް  } رااطا އެއީ  މާނައިގައި    ގެ   }الصِّ
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ބުނެވެއެވެ.   ކަމުގައި  ރަސޫލާ  އިސްލާމްދީން  އެއީ  ކަމުގައި    އަދި 

މާނަތަކުގައި އެއްމާނައާ   މި  އެވެ.ބުނެވެއެވެ. އަދި ޤުރުޢާންކަމުގައި ބުނެވެ

ތަކަށް ކިޔަނީ  ލާފް ޚި   ނުވެއެވެ. އެހެނީ މި  މާނައާ ދެމެދު ނަފީއެއް  އަނެއް

ގެ   ތަޟާއްދު  މިއީ  ޚިލާފްތަކެވެ.  ގެ  ނޫނެވެ.    ޚިލާފްތަކެއްތަނައްވުޢު 

ޝެއިޚް ވަނީ    އެހެންވެ  ޞައްޙަ މާނަ  މިހުރިހައިމިތަނުގައި    ތަކަކީ 

ބަޔާން  މާނަތަކެއްގެ ތަފްސީރުތަކުރައްވާ ގޮތުގައި  ސަލަފުންގެ    އް ފައެވެ. 

މުޅީންހެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އެއްގޮތަކީ ކައިރި މާނަތައް ދޭހަވާ ތަފާތު  

ވިދާޅުވެފައިވުމެވެ.    ޙައްޤު ގޮތުގައި  މާނައިގެ  އެކަލިމައިގެ  ލަފްޒުތަކެއް 

އެއް  މިތަނުގައިވާ އަނެއް  ފަދައިން  މެދުގައި    މާނައާ  މާނައާއި 

އެކި ކަމުގަ  ޚިލާފެއްނުވެއެވެ.  ތަފްސީރުކުރުން  ޢާއްމު މިޘާލުން    އިވާ 

އެއް   އޭގެ  ޚިލާފް  ތަފްސީރުކުރުމަކީ   ބައިންލަފްޒެއް    އޭގައި 

اآْلِخراِة    ކީއުފެދުމެއްނޫނެވެ. އެފަދަ މިޘާލަ ِف  وا ناةا  سا حا نْ ياا  الدُّ ِف  آتِناا  }راب َّناا 
ناةا{   سا އިލާހެވެ! ދުނިޔޭގައި ހެޔޮކަން އަދި   އަޅަމެންގެ ވެރި"  [201]البقرة:حا

ދެއްވާންދޭ   ގައިތުުއާޚިރަ އަޅަމެނަށް  ހެޔޮކަން  ދުނިޔޭގައި  އެވެ."ވެސް 

މާނައިގައި ތަފްސީރުކުރުމުގެ  އަ  ހެޔޮކަން  ޞާލިޙް  ން ޞާލިޙް  ނުވަތަ  ބެއް 

މުދާ ރިވެތި  ނުވަތަ  މީޘާލުން    ،ދަރިއެއް  އޭގެ  ބުނުމަކީ  މިގޮތަށް 

 ތަފްސީރުކުރުމެވެ. 

 

[ طريق  قوله:   :  } الضَّالِّنيا واال  عالاْيِهْم  ْغُضوِب  اْلما غارْيِ  عالاْيِهْم  أانْ عاْمتا  الَِّذينا  }ِصرااطا 
أانْ عاما   الَِّذينا  ماعا  فاأُولاِئكا  واالرَُّسولا  اَّللَّا  يُِطِع  ماْن  }وا تعاىل:  قوله  والدليل  عليهم،  املنعم 

يِقنيا  دِّ واالصِّ النَِّبيِّنيا  ِمنا  عالاْيِهْم   ُ راِفيقاا{  اَّللَّ ُأولاِئكا  ُسنا  واحا واالصَّاحِلِنيا  اِء  دا ها واالشُّ  
به،  69]النساء:  يعملوا  ومل  علم  معهم  اليهود'  وهم   : عالاْيِهْم{  ْغُضوِب  اْلما }غارْيِ   ،  ]
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{ : وهم النصارى؛ يعبدون هللا على جهل   تسأل هللا أن جينبك طريقهم، }واال الضَّالِّنيا
بُِّئُكْم  وضالل، تسأل هللا أن جينبك   نُ ن ا ْل  تعاىل: }ُقْل ها قوله  طريقهم، ودليل الضالني، 

ُمْ  أاهنَّ ُبونا  حياْسا ُهْم  وا نْ ياا  الدُّ احلْايااِة  ِف  ْعيُ ُهْم  سا ضالَّ  الَِّذينا  االا  أاْعما رِينا  حُيِْسُنونا   اِبْْلاْخسا
]الكهف:  من  103ُصْنعاا{  سنن  "لتتبعن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  عنه  واحلديث   ،  ]

رسول  قبلك َي  قالوا:  لدخلتموه"،  ضبٍّ  جحر  دخلوا  لو  حىت  ابلقّذة،  القّذة  حذو  م 
على   اليهود  "افرتقت  الثاين:  واحلديث  أخرجاه،  "فمن"  قال:  والنصارى؟  اليهود  هللا! 
هذه   وستفرتق  فرقة،  وسبعني  اثنتني  على  النصارى  وافرتقت  فرقة،  وسبعني  إحدى 

 ار إالّ واحدة". اْلمة على ثالث وسبعني فرقة، كلها ِف الن
 . ن على مثل ما أان عليه وأصحايب"[ قلنا: من هي َي رسول هللا؟ قال: "من كا

 

[ :  } الضَّالِّنيا واال  عالاْيِهْم  ْغُضوِب  اْلما غارْيِ  عالاْيِهْم  أانْ عاْمتا  الَِّذينا  އެކަލާނގެ    }ِصرااطا 

މަގެވެ.  މީ  ދެއްވި   ނިޢުމަތް  ދަލީލަކީ  ހުންގެ  އެކަލާނގެ  މިކަމުގެ 

ِمنا  . ވަޙީބަސްފުޅެވެ عالاْيِهْم   ُ اَّللَّ أانْ عاما  الَِّذينا  ماعا  فاأُولاِئكا  واالرَُّسولا  اَّللَّا  يُِطِع  }واماْن 
راِفيقاا{   ُأولاِئكا  ُسنا  واحا واالصَّاحِلِنيا  اِء  دا ها واالشُّ يِقنيا  دِّ واالصِّ   هللا "   [69]النساء:النَِّبيِّنيا 

ރަސޫލާއަ އެކަލާނގެ  މީހުންވަނީ  އަށާއި  ކިޔަމަންވާ  އެބަޔެއްގެ    هللاށް 

ނަބިއްޔުންނާއި ޞިއްދީޤުންނާއި   މީހުންކަމުގައިވާ  ނިޢުމަތްދެއްވި  މައްޗަށް 

ންކަމުގައި ވުމަށް  ގައެވެ. އެކުވެރިކު އަޅުތަކުންނާ އެ  ޝަހީދުންނާއި ޞާލިޙް

ރަގަނޅުވެގެންވާ :ބައެކެވެ."    އެއީ  عالاْيِهْم{  ْغُضوِب  اْلما އެއީ   }غارْيِ 

އެކު  އެބައިމީހުންނާ  ޢިލްމުވިޔަހޫދީންނެވެ.  އެއަގައި  ޢިލްމަށް    ސް 

ޢަމަލުކުރުމެއް  އެމަގުން    تعاىل هللاނެތެވެ.    އެބައިމީހުން  އަހަރުމެން 

ކުރައްވާ  :    ދޭއެވެ. ނސަލާމަތް   } الضَّالِّنيا ނަޞާރާއިންނެވެ.    }واال  އެއީ 

އަޅުކަންކުރެއެވެ.  هللاއެބައިމީހުން   މަގުފުރެދުމުގައި  ޖާހިލުކަމާއި  އަށް 

މަގުން   ސަލާމަތް  هللا މިބައިމީހުންގެ  ކުރައްވާނދޭއެވެ.    އަހަރުމެން 



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

75 

ދަލިލަކީ  ރެދި މަގުފު މީހުންގެ  އާޔަތެވެ.  ވާވަޙީބަސްފުޅުގައިގެ    هللاފައިވާ   

االا   رِينا أاْعما بُِّئُكْم اِبْْلاْخسا ْل نُ ن ا ُبونا  }ُقْل ها ُهْم حياْسا نْ ياا وا ْعيُ ُهْم ِف احلْايااِة الدُّ الَِّذينا ضالَّ سا
ُمْ  ُصْنعاا{   أاهنَّ އިބަނަބިއްޔާ އެބައިމީހުނަށް ވިދާޅުވާށެވެ.  "     [ 103]الكهف: حُيِْسُنونا 

ޚަބަރު  ންއެ   އްޢަމަލުތަ މީހުންގެ  ގެއްލެނިވެގެންވާ  ބޮޑަށް  މެ 

ދުނިޔެއްވަބަޔާންކޮށްދެތިޔަބައިމީހުނަށް   އެބައިމީހުންނީ  ވީ  މުހެއްޔެވެ. 

ޢަމަލުތަ އެބައިމީހުންގެ  މީހުންނެވެ.    އްޙަޔާތުގައި  ގެއްލިފައިވާ  ބާޠިލްވެ 

ކަންތަ އެބައިމީހުން  ރަނގަޅަ އްއަދި  އެބައިމީހުން  ށްކުރަނީ  ކަމަށް 

ނަބިއްޔާ   من  ވެއެވެ.    އިފަރައްވާކުޙަދީޘް  ހީކުޅައެވެ."  سنن  "لتتبعن 
رسول   َي  قالوا:  لدخلتموه"،  ضبٍّ  جحر  دخلوا  لو  حىت  ابلقّذة،  القّذة  حذو  قبلكم 

"فمن" قال:  والنصارى؟  اليهود    "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ  هللا! 

ސަނަނުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ  މީހުން  ތިޔަ  ( މަގުތަކަށް )   މީސްތަކުން  ބައި 

ހޮރަ  ޟޮއްބެއް ތަބަޢަވާނެއެވެ.   ގޮސް  އެއިންށް  އޮންނަ   މީހެއް 

ވަންނާނެއެވެ." ޞަހާބީން  އަވި  ވަންކަމުގައި އެހޮރަށް  ތިޔަބައިމިހުން  ސް 

އޭ   ޔަހޫދީންނާއި   هللاސުވާލުދެންނެވިއެވެ.  އެއީ  ރަސޫލާއެވެ.  ގެ 

ޙަދީޘް ތަބަޢަވުންތޯއެވެ.  "އެނޫން    ކުރެއްވިއެވެ.ފުޅު ނަޞާރާއިންނަށް 

) މިޙަދީޘްފުޅު  ކޮންބައެއްތޯއެވެ."   ) އަދި    (7320البخاري    ( 2669مسلم 
ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ    އަބީސަޢީދްގެ އަނެއް ފަރާތުން   .

وافرتقت  ގައިވެއެވެ.  ފުޅު ޙަދީޘް  فرقة،  وسبعني  إحدى  على  اليهود  "افرتقت 
فرقة،   وسبعني  ثالث  على  اْلمة  هذه  وستفرتق  فرقة،  وسبعني  اثنتني  على  النصارى 

َي رسول هللا؟ قال: "من كان على مثل ما أان  قلنا: من هي   كلها ِف النار إالّ واحدة".
وأصحايب"  ދިޔައެވެ.  "  عليه  ބެހިގެން  އެއްބަޔަށް  ހަތްދިހަ  ޔަހޫދީން 

މިއުއްމަތް   އަދި  ދިޔައެވެ.  ބެހިގެން  ދެބައަށް  ހަތްދިހަ  ނަޞާރާއިން 
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އެ އެއްމެބަޔަކުމެނުވީ  ބައިވެގެންދާނެއެވެ.  ތިންބަޔަށް  މެހައި ން ހަތްދިހަ 

 ދެންނެވިއެވެ.  އެބައިމީހުން ސުވާލު"  ތަކެއް ދާނީ ނަރަކަައަށެވެ.ފިރުޤާތް  

އެهللاއޭ   ރަސޫލާއެވެ.  ކޮބައިތޯއެވެ.    ގެ  މީހުންނަކީ  ސަލާމާތްވި 

" ފުޅުހަދީޘް ތިމަންނަބިއްޔާއާކުރެއްވިއެވެ.    ތިމަން  އިއެބައިމީހުންނީ 

 [ ނަބިއްޔާގެ ޞަޙާބީން ތިބިގޮތުގައި ތިބި މީހުންނެވެ." 
އިލާހުގެ  ތެދުވެގެންވާ   ވެރި  އޭނާގެ  އަޅާ  މުސްލިމް  ސީދާމަގަކީ 

އެދޭމަގެވެ.  ޟުުހަ ހޯދައިދިނުމަށް  ހިދާޔަތް  އެމަގަށް    هللاރަތުން 

ނިޢުމަތްދެއްވި ކުރައްވާވަޙީ އެކަލާނގެ  އެއީ  ފަދައިން    ފައިވާ 

ނަބިއް ޞިއްދީޤުން ޔުންމީހުންކަމުގައިވާ   ނާއިޝަހީދުން ،  ނާއިނާއި، 

ُمْستاِقيماا  މަގެވެ.    އިމްވިޞާލިޙްއަޅުން އެމަގެއްގައި ޤާ ِصرااِطي  ا  ذا ها }واأانَّ 
  } ُقونا ت ات َّ لاعالَُّكْم  ِبِه  واصَّاُكْم  ذاِلُكْم  ِبيِلِه  سا عاْن  ِبُكْم  فارَّقا  ف ات ا ُبلا  السُّ ت اتَِّبُعوا  واال  فااتَِّبُعوُه 

ފަހެ    އަދި"  [153 ]اْلنعام: ތެދުމަގެވެ.  ސީދާވެގެންވާ  ތިމަންއިލާހުގެ  މިއީ 

ތިޔަބައިމީ ތިޔަބައިމީހުން  އެމަގަށް  މަގުތަކަށް  އެނޫން  ތަބަޢަވާށެވެ.  ހުން 

ހިނގައިދާނެއެވެ.   ވަކިވަކިވެ  ތިޔަބައިމީހުން  އެއިރުން  ތަބަޢަނުވާށެވެ. 

ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވީ   ތިޔަބައިމީހުނަށް  އެކަލާނގެ  އެކަންތައްތަކަށް 

ނަމާދެއްގެ    ކޮންމެވާވެރިވުމަށްޓަކައެވެ." އަޅާ އޭނާގެ  ތިޔަބައިމީހުން ތަޤް 

ރަކުޢަތެއްގައި   ހަهللا ކޮންމެ  އަދި  ޟުގެ  ޙައްޤުމަގަށް  އޭނާ  ރަތުން 

މަގުފުރެދިފައިތިބި   ހަލާކުވެ  އަދި  ދަންނަވައެވެ.  އެދި  ހިދާޔަތަށް 

އެދި   އެއްކިބާކުރެއްވުމަށް  މަގުން  ނަޞާރާއިންގެ  ޔަހޫދީންނާއި 

قبلكم  ދަންނަވައެވެ.   كان  من  سنن    ފުޅު އި މިޙަދީޘްބުޚާރީގަ  "  ... "لتتبعن 

ذراعاا އައިސްފައިވާ ލަފްޒަކީ  وذراعاا  شرباا،  شرباا  قبلكم  كان  من  سنن    "لتتبعن 
ތިޔަބައިމީ" މަގުތަކަށް  މީސްތަކުންގެ  ކުރީގެ  ހުން  ތިޔަބައިމިހުންގެ 



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

77 

މުށަކަށް   މުށަކަށްފަހު  އަދި  ކައިވަތަކަށް  ކައިވަތަކަށްފަހު 

ޙަދީޘް އެވެ."  ތަބަޢަވަމުންދާނެ ލަފްޒަކީ    ފުޅުމުސްލިމްގައި  ވާރިދުވެފައިވާ 

 މިއެވެ.   "لتتبعن الذين من قبلكم شرباا بشرٍب، وذراعاا بذراع".

ޙަދީޘް  އައިސްފައިވާ  ބެހޭގޮތުން  ބައިބައިވެގެންދިއުމާ    ފުޅު އުއްމަތް 

ޢަޙްމަދުގެ   އިމާމް  ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.  ފަރާތުން  ޖަމާޢަތެއްގެ  ޞަޙާބީންގެ 

މިޙަދީޘްގެ   އަދި ޝެއިޚް    (16937) މުސްނަދުގައި  ބަލާށެވެ.  ތަޚްރީޖަށް 

އައްޞަޙީޙާގެ   ސިލްސިލާ  އިބްން    (204-203)އަލްބާނީގެ  މިޙަދީޘް 

ޞައްޙަކުރައްވާ ޢިރާޤީ  އަދި  ޝާޠިބީ  އަދި  ކަމުގައި   ތައިމިޔާ 

 އެވެ.  ފައިވެ ކުރައްވާ ންބަޔާ

އެވެ. މިތަނުގައިވާ    ގައިވާ އުއްމަތުގެ މާނައީ އުއްމަތުލް އިޖާބާފުޅުމިޙަދީޘް

އައްނާޖިޔާ   ފިރުޤަތު  މުސްލިމުންނެވެ.  ތިންބަޔަކީ  ސަލާމަތް  )ހަތްދިހަ 

ފިރުޤާ ނަބިއްޔާ    (ވެގެންވާ  ޞަޙާބީން    އަކީ  ނަބިއްޔާގެ  އަދި 

ޤާއިމްވި  ތިއްބެވި  ޙައްޤުމަގޮތުގައި  އެއްކިބާވެދިއުމުގެ  ގުު މީހުންނެވެ.  ން 

ވަޢީދުގެ   ނަރަކައިގެ  މީސްތަކުންވަނީ  ދެބައިގެ  ހަތްދިހަ  ސަބަބުން 

ގޮތުގައި ނިމިދި  އަހުލުވެރީންގެ  އެބައިމީހުންގެ  މޮޅަށް  އުއެވެ.  ން 

އިރާދަކުރައްވައިފި  تعاىل  هللاދެނެވޮޑިގެންވަނީ   އެކަލާނގެ  ނަމަ    އެވެ. 

ޢައެބައިމީ ޢަފޫކުރެއްވުމަށް  ޒާބުދެއްވަހުންނަށް  އަދި  ފަހުގައި    އެވެ. 

އިރާދަކުރައްވައި ވަނުމަށް  ނަމަސުވަރުގެއަށް  އެވެ.    އެގޮތުގައިވެދެ  ފި 

އުއްމަތު ނަބިއްޔާ'  ދަޢުވާ'  އް އެހެނަސް  ފަހުގައި    ފޮނުއްވުމަށް     އީ 

ފާޅުވި މިދުނިޔެއަށް  އަދި   ޤިޔާމަތާޖެހެންދެން  ޖިންނިއެއް  ކޮންމެ 

އިންސިއެކެވެ. މީގެ ތެރެއަށް ޔަހޫދީން އަދި ނަޞާރާއިން އަދި އެހެނިހެން  

މިއްލަތްތަ  ކާފިރު  ނަބިއްޔާ    ވަންނާނެ  އްހުރިހާ  ގެ    އެވެ. 
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من  ފަދައިންނެވެ.   ގައިވާފުޅު ޙަދީޘް  أحد  يب  يسمع  ال  بيده،  حممد  نفس  "والذي 
ميوت   مث  نصراين،  وال  يهودي  اْلّمة  من  هذه  كان  إالّ  به  أرسلت  ابلذي  يؤمن  ومل 

النار".  އަތްޕުޅުގައިވާ    "ތިމަން   أصحاب  އެފަރާތުގެ  ފުރާނަ  ނަބިއްޔާގެ 

ފޮނުއްވުމަށްފަހުގައި   ނަބިއްޔާ  ތިމަން  ބުނަމެވެ.  ގަންދެއްވާ  ފަރާތް 

ނަޞާރާއެއްއަވި  ޔަހޫދީއެއް ނުވަތަ  ތިމަން   ސް  ނަބިއްޔާގެ އަޑު    ވިޔަސް 

އިވުމަށްފަހުގަ ނަބިއް  އި އޭނާއަށް  )ތިމަން  ގެންނެވި  (  ޝަރީޢަތްޔާ 

އެވެ."    ކަމުގައި  އެއްއޭނާ ވާނީ ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރި  ،ޤަބޫލުނުކޮށްފިނަމަ 

ފަރާތް  ރާއިއަބޫހުރަ އިމާމް  ޕުޅުންގެ    ( ޙަދީޘް    (386مسلم  މި 

ފަތުވާ    ފައިވެ ކުރައްވާ ރިވާ ޝެއިޚުލްއިސްލާމްގެ  އަދި    (  218/ 7) އެވެ. 

 ބަލާށެވެ.  ފަތުވާއަށް  ( 157/ 2) ލަޖްނާގެ  

 

]والركوع   منه،  قوله:  واالعتدال  السبعة،  اْلعضاء  على  والسجود  منه،  والرفع 
الَِّذينا آماُنوا  ا  قوله تعاىل: }َيا أاي ُّها بني السجدتني، والدليل  ُعوا وااْسُجُدوا{   واجللسة  ارْكا

سبعة  77]احلج:  على  أسجد  أن  "أمرت  وسلم:  عليه  هللا  صلى  عنه  واحلديث   ،  ]
مجيع   ِف  والطمأنينة  املسيء  أعظم"،  حديث  والدليل  اْلركان،  بني  والرتتيب  اْلفعال، 

صالته عن أيب هريرة قال: بينما حنن جلوس عند النيب صلى هللا عليه وسلم إذ دخل  
مل   فإنك  فصل  "ارجع  فقال:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على  فسلم  فصلى  رجل 

غري   أحسن  ال  نبياا،  ابحلق  بعثك  والذي  قال:  مث  ثالاثا،  فعلها  فعلمن،  تصل"  هذا، 
تيسر   ما  اقرأ  مث  فكرب،  الصالة  إىل  قمت  "إذا  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيب  له  فقال 
اسجد   مث  قائماا،  تعتدل  حىت  ارفع  مث  راكعاا،  تطمئن  حىت  اركع  مث  القرآن،  من  معك 

 . اا، مث افعل ذلك ِف صالتك كلها"[حىت تطمئن ساجداا، مث ارفع حىت تطمئن جالس
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ގުނަވަނުގެ    ތެދުވުން، ހަތްއަދި ރުކޫޢުއިން  ކޫޢުއިން  ރުކޫޢު ކުރުމާއި ރު]

)ސަޖިދައިން    ހުރުން  މައްޗަށް ސަޖިދަކުރުން، އަދި އެގޮތުގައި އިޢުތިދާލުވެ

ދެސަޖިދަތެދުވުން(  ދަލީލަކީ    ،  މިކަމުގެ  އިނުން،  ގެ    هللا ދެމެދުގައި 

آماُنوا.  ބަސްފުޅެވެވަޙީ  الَِّذينا  ا  أاي ُّها وااْسُجُدوا{   }َيا  ُعوا    [77]احلج:ارْكا
ރުކޫޢަކޮށް   ތިޔަބައިމީހުން  މީސްތަކުންނޭވެ.  "އޭއީމާންވެއްޖެ 

أسجد  "  ކުރެއްވިއެވެ.ފުޅުޙަދީޘް    ރަސޫލާ  ސަޖިދަކުރާށެވެ." أن  أمرت 
أعظم" سبعة  މައްޗަށް ސަޖިދަކުރުމަށް    على    ތިމަން  هللا"ހަތްގުނަވަނުގެ 

ތަންތަނުގައި ހިނދުކޮޅަކަށް  ނަބިއްޔާއަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ." މިހުރިހައި  

ކުޅައުން، މިކަމުގެ    އޮތުން، މިހުރިހައި ރުކުންތަކެއް ތަރުތީބުކޮށް  ހިމޭންވެ

އަބޫހުރައިރާ     ފަރާތްޕުޅުން  ގެނަބިއްޔާ    ދަލީލަކީ 

މުކުރައްވާ ރިވާ އެއްދުވަހު  ފައިވާ  "އަހަރުމެން  ޙަދީޘެވެ.  ޞަލާތުގެ  ސީއު 

  އަރިހުގައި ވަނިކޮށް މީހަކު އެތަނަށް އައިސް ނަމާދުކުރުމަށް   ނަބިއްޔާ  

ޙަދީޘްރިިލާމްކުސައަށް    ފަހުގައި ނަބިއްޔާ     ކުރެއްވި ފުޅުއެވެ. އެހިނދު 

އެވެ."    ވެ އެވެ. އެނބުރި އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ ނަމާދު އަދި ނުކުރެ

ތިންމިގޮ  މަތި   ތަށް  ޢަމަލުކުރެއްވި ފަހަރު  އެއަށްފަހު    ން  އެވެ. 

އިބަ އެވެ   ދެންނެވި އެމީހާ ފޮނުއްވި  .  ޙައްޤުގޮތުގައި  ފަރާތް    ނަބިއްޔާ 

ނަމާދުކުރާކަ   ދަންނަވަމެވެ. ގަންދީ ހެޔޮކޮށް  ނުދަންނަމެވެ.    ށް މިއަށްވުރެ 

އުގަންނައި "ނަމާދަށް     ޙަދީޘްކުރެއްވިދެއްވާށެވެ.    އަޅުގަނޑަށް  އެވެ. 

އެއަށްފަހުގައި   ތަކުބީރުކިޔާށެވެ.  ޙަރަމްބަންނަ  ހުއްޓިހުރެ  ކޮއްޅަށް 

ފަސޭހަވި އާާޤުރު އެއަށްފަހުގައި    މިންވަރެއް  ންއިން  ކިޔަވާށެވެ. 

އެއަށްފަހު   ހިމޭންވާށެވެ.  ހިނދުކޮޅަކަށް  ރުކޫޢުގައި  އަދި  ރުކޫޢުކުރާށެވެ. 

ހިނ އިޢުތިދާލުގައި  އެއަށްފަހުގައި  ކޮދުތެދުވެ  ހުންނާށެވެ.  ހިމޭންވެ  ޅަކު 
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އޮންނާށެވެ.   ހިމޭންވެ  ހިނދުކޮޅަކު  ސަޖިދައިގައި  އަދި  ސަޖިދަކުރާށެވެ. 

ދެ ތެދުވެ  އިންނާށެވެ.    އެއަށްފަހު  ހިމޭންވެ  ހިނދުކޮޅަކު  ސަޖިދަދެމެދު 

 [ ނަމާދުގައި ޢަމަލުކުރާށެވެ."  އެއަށްފަހު މިގޮތަށް މުޅި
ހަތްގައި  ނުުމިތަ  ޢަމަލީ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ރުކުންތަކެވެ.    ރުކުނަކީ 

) އިމާމް    ފަރާތްޕުޅުންްއަބޫހުރައިރާގެ   އިމާމް    (757البخاري  مسلم  އަދި 
އެވެ. އިބްން    ފައިވެކުރައްވާ ރިވާ  ފުޅުމުސީއުއް ޞަލާތުގެ މިޙަދީޘް  (397)

ފަރާ  )  އިމާމް    ތްޕުޅުންޢައްބާސްގެ  ގުނަވަންތަކުގެ    ހަތް  (812البخاري 

އޮތްމައް ސަޖިދަކުރުމަށް    ފައިވެ ކުރައްވާ ރިވާމިފަދައިން    ފުޅުޙަދީޘް   ޗަށް 

أعظم:    ކުރެއްވިއެވެ. ފުޅު ޙަދީޘް   އެވެ. ރަސޫލާ   سبعة  على  أسجد  أن  "أمرت 
اجلبهة   أنفه    -على  على  بيده  وال    -وأشار  القدمني،  وأطراف  والركبتني  واليدين 

والشعر" الثياب    މައްޗަށް ސަޖިދަކުރުމަށް ތިމަންގުނަވަނުގެ    "ހަތް   نكفت 

މައްޗަށް   ނިތްކުރީގެ  އެއީ  ވެއެވެ.  އަމުރުވެވިގެން    –ނަބިއްޔާއަށް 

ނަބިއްޔާ   ކުރެއްވިއެވެ.  އެހިނދު  އިޝާރާތް  ދެ   -ނޭފަތަށް    އަދި 

ދެ އަދި  މައްޗަށް  ފައިގެ    އަތްތިލައިގެ  އަދި  މައްޗަށް  ކަކުލުގެ 

  އަދި   ފޭރާން  ހުންނަ  ލައިގެން  އަދިކޮޅުމައްޗަށެވެ.    އިނގިލިތަކުގެ

  އިސްތަށިގަނޑު:    އެބަހީ).  އެވެ  ނުވާނެ  ބޮނޑިކޮށްގެން   އިސްތަށިތައް

) " އިމާމް  .(ބަހައްޓުމެވެ   ދޫކޮށްލާފައި   ގޮތުގައި  އޮންނަ ވެސް  (  490مسلم 

 އެވެ.   ފައިވެކުރައްވާރިވާ ފުޅުމިޙަދީޘް

ތުމާނީނަ މަޑުމޮޅި  ވުމުގެ  ރުކުންތަކުގައި   :   ކަމާއެކުގައިވެ   މާނައަކީ 

ހުރެ ހިނދުކޮޅަ ހިމޭންވެ  އަވަސްވެ  ކު  މިއިން  އަދި  ކޮންމެނުގަތުމެވެ.     

ކުޑަ  ހަރަކާތެއްގައި ނުވަތަ  ގިނައިރުގައި    ހިނދުކޮޅަކަށް   އަވަސްނުވެ 

ތަރުތީ މަޑުކޮށްލުމެވެ.  މިހުރިހައި  ވިޔަސް  އެއްބުކުރުމަކީ   ހަރަކާތްތަކެއް 
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އަނެއް  ރަކާތަށް ޙަ ފުރަތަމަ  ރަކާތަށްޙަފަހު  ހުރުން    ،ދިއުމެވެ.  ޤިޔާމްގައި 

ރުކޫޢަށް ރުކޫޢުއިން  ، އެއަށްފަހުގައި  ތެދުވުންއެއަށްފަހުގައި   ،  

ސަޖިދަކުރުން ތެދުވެ    ،އެއަށްފަހުގައި  ސަޖިދައިން  އެއަށްފަހުގައި 

ކުރީން   ރުކޫޢުކުރުމުގެ  ހަނދާންނެތިވެ  އިށީނުން،  ދެސަޖިދަދެމެދު 

ރުކޫޢަށް   އަނބުރާ  ވާޖިބުވެގެންވަނީ  އޭނާއަށް  ސަޖިދަކޮށްފިނަމަ 

ހަނދާ ސަޖިދަކުރުމެވެ.  ރުކޫޢުކުރުމަށްފަހުގައި  ނެތިވެ  ން އެނބުރިދިއުމެވެ. 

 ކުރި ސަޖިދަ ބަލައިގެންނުވާނެއެވެ. 

 

قوله: ]والتشهد اْلخري ركن مفروض، كما ِف احلديث عن ابن مسعود رضي هللا عنه  
أن قبل  نقول  كنا  السالم   قال:  عباده،  من  هللا  على  السالم  التشهد:  علينا  يفرض 

تقولوا: السالم على هللا  على جربيل وميكائيل، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "ال  
والطيبات،   والصلوات  هلل،  التحيات  قولوا:  ولكن  السالم،  هو  هللا  فإن  عباده،  من 
الصاحلني،   هللا  عباد  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  هللا  ورمحة  النيب  أيها  عليك  السالم 
مجيع   "التحيات":  ومعىن  ورسوله"،  عبده  حممداا  أن  وأشهد  هللا،  إال  إله  ال  أن  أشهد 
والدوام،   والبقاء  والسجود،  والركوع،  االحنناء  مثل:  واستحقاقاا،  ملكاا  هلل  التعظيمات 

مشرك   فهو  هللا  لغري  شيئاا  منه  صرف  فمن  هلل،  فهو  العاملني  رب  به  يعظم  ما  ومجيع 
كافر، و "الصلوات" معناها: مجيع الدعوات، وقيل: الصلوات اخلمس، و "الطيبات  

من   يقبل  طيب، وال  النيب  هلل": هللا  أيها  عليك  "السالم  طيبها،  إالّ  واْلعمال  اْلقوال 
والرمحة  ابلسالمة  وسلم  عليه  هللا  صلى  للنيب  تدعو  وبركاته":  هللا  والربكة،   ورمحة 

تسلم   الصاحلني"،  هللا  عباد  وعلى  علينا  "السالم  هللا،  مع  يدعى  ما  له  يدعى  والذي 
والسال واْلرض،  السماء  ِف  صاحل  عبد  كل  وعلى  نفسك،  والصاحلون  على  دعاء،  م 

تشهد   له،  شريك  ال  وحده  هللا"  إالّ  إله  ال  أن  "أشهد  هللا،  مع  يدعون  وال  ُلم  يدعى 
حممداا   أن  وشهادة  هللا،  إالّ  حبق  السماء  ِف  وال  اْلرض  ِف  يعبد  ال  أن  اليقني  شهادة 
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  رسول هللا: أبنه عبد ال يعبد، ورسول ال يكّذب، بل يطاع ويتّبع، شرفه هللا ابلعبودية، 
ناِذيراا{   لِْلعاالاِمنيا  لِياُكونا  عاْبِدِه  عالاى  اْلُفْرقاانا  ن ازَّلا  الَِّذي  }ت ابااراكا  تعاىل:  قوله  والدليل 

 [[ . 1]الفرقان:

އެއީ    ފަހު] ރުކުނެކެވެ.  ފަރުޟުވެގެންވާ  ނަމާދުގައި  ابن  އައްތަޙިޔާތަކީ 
މައްޗަށް    ފައިވާވިދާޅުވެ    مسعود އަހަރުމެންގެ  ފަދައިންނެވެ. 

هللا  ތަޝައްހުދު ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި އަހަރުމެން ކިޔަމުއެވެ.   على  السالم 
وميكائيل،  جربيل  على  السالم  عباده،   ފުޅުޙަދީޘް  އެހިނދު ނަބިއްޔާ   من 

  ސަލާމްހުއްޓެވެ." އަށް    هللاގެ އަޅުތަކުންގެ ފަރާތުން    هللا ކުރެއްވިއެވެ. "

ނުބުނާށެވެ.   މިގޮތަށް  އެހެނަސް  السالم އީ  هللاތިޔަބައިމިހުން    އެވެ. 

ކިޔާށެވެ. މިފަދައިން  والطيبات،  " ތިޔަބައިމީހުން  والصلوات  هلل،  التحيات 
الصاحلني،   هللا  عباد  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  هللا  ورمحة  النيب  أيها  عليك  السالم 

إال   إله  ال  أن  ورسوله" أشهد  عبده  حممداا  أن  وأشهد  މާނައީ    ގެ   "التحيات":  .هللا، 

ހުރިހައި ކަންތަކެއް ޙައްޤުގޮތުގައި    ،ވެރިކަމާއި  ،އެންމެހައި މަތިވެރިކަމާއި

އަދި   ،ރުކޫޢުކުރުމާއި  އަށެވެ.  هللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ   ސަޖިދަކުރުން 

ވަނީ   ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން  ދުނިޔެމަތީގައިވާ    هللاތާއަބަދަށް  އަދި  އަށެވެ. 

ފަރާތަކީ  ކަމެއްގެެމަތިވެރި  ހުރިހާ ވެރި  ވުމެވެ.  هللا    މިއިން   ކަމުގައި 

ބައިވެރިކޮށްފި ފަރާތެއް  ނޫން  އެފަރާތް  ކަމެއްގައި  ހިނދުގައި    އެއްވެސް 

މުވެގެންދާނީ    އޭނާ ގޮތުގައެވެ.ޝްރިކެކާފިރު  ގެ    "الصلوات"  އްގެ 

ފަރުޟު  އިގައިމާނަ އެއީ  އަދި  ދުޢާއެއް  ނަމާދު  ހުރިހާ    ގޮތުގައި   ފަސް 

هلل":  ވެސް ބުނެވެއެވެ.  އެކަލާނގެއީ ރިވެތިފަރާތެކެވެ. އެއާއެކު   "الطيبات 
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ތެރެއިންވެސް    تعاىل هللا ޢަމަލުތަކުގެ  އަދި  ތެރެއިންވެސް  ބަސްތަކުގެ 

ورمحة  ޤަބޫލެއްނުކުރައްވައެވެ.    ކަމެއްމެނުވީރިވެތި  النيب  أيها  عليك  "السالم 
وبركاته":  ބަރަކާތް    هللا  އަދި  ރަޙްމަތް  ސަލާމަތްކަމާއި  ނަބިއްޔާއަށް 

الصاحلني" ލިބިދިނުމަށް ދުޢާކުރުމެވެ.  هللا  عباد  وعلى  علينا    އަމިއްލަ   "السالم 

ސަލާމަތްކަން އުޑުގައިވާ    ނަފްސަށް  އަދި  ބިމުގައި  އަދި  ލިބިދިނުމަށް 

އެދުމެވެ.   ލިބިދިނުމަށް  ސަލާމަތްކަން  އަޅުތަކުންނަށް  ޞާލިޙް  އެންމެހައި 

އޮތީ   އަޅުތަކުންނަށް  ޞާލިޙް  ދުޢާއެކެވެ.  އެދުމަކީ  ސަލާމަތްކަމަށް 

ال  ގައި ދުޢާ ކުޅައުމެއްނުވެއެވެ.  ކުއެ  تعاىل هللاދުޢާކޮށްދިނުމެވެ.   أن  "أشهد 
إالّ  هللا" إله  ލިބިވޮޑިގެންނުވާ    ،އެއްކައުވަންތަ    ބައިވެރިއަކު  އެއްވެސް 

އަދި   އުޑުގައި  ހެކިވަނީ  މިޝަހާދަތަށް  ކަމާއެކު  ޔަޤީން  އިލާހެވެ. 

ކުއްތަންކުރެވޭނެ    هللاބިމުގައިވެސް   އަޅުކަން  ޙައްޤުގޮތުގައި  ފިޔަވައި 

هللا: ނުވާކަމުގައިއެވެ.   ފަރާތެއް رسول  حممداا  أن   حممد   ވަރުން ހަމަކަށަ   وشهادة 

  ީއަޅެއްކަމާއިهللا އ ފަރާތެއް   އަޅުކަން  ގެ  ކުރެވޭނެ    ކުއްތަން 

އަދި   މަށާއިނޫންކަމުގައި ހެކިވުމެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ފޮނުއްވި ރަސޫލެއްކަ

ދޮގުނުކުރެވޭނެ  އެ  އެކަން  ކިޔަމަންވެ    ކަމާއެކު  ނަބިއްޔާއަށް 

  ނަބިއްޔާ      ންކުރުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެކަމުގައި ޔަޤީ  ތަބަޢަވާންޖެހޭނެ

الَِّذي  ދެއްވިއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ  އެއިލާހުގެ އަޅެއްކަމުގެ ޝަރަފު }ت ابااراكا 
لِ  عاْبِدِه  عالاى  اْلُفْرقاانا  ناِذيراا{ن ازَّلا  لِْلعاالاِمنيا  "ޢާލަމްތަކަށް    [1]الفرقان: ياُكونا 
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ފަރާތެއްކަމުގައި އަޅާއަށް  އިންޒާރުކުރައްވާ  އެކަލާނގެ  ޤުރުޢާން    ވުމަށް 

  [ބާވައިލެއްވި ކަލާނގެ މަތިވެރިވެވޮޑިގެންފިއެވެ."

ނަމާދުގެ  ކުރީގައި ކިޔާ ތަޝައްހުދަކީ    ސަލާމްދިނުމުގެ  ގައިނަމާދެއް  ކޮންމެ 

ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިންވާ ރުކުނެކެވެ. މިއީ ނަމާދުގެ އެގާރަވަނަ ރުކުނެވެ.  

ށް އިށީނުމެވެ. ސަޖިދައިން ތެދުވެ  ނަމާދުގެ ބާރަވަނަ ރުކުނަކީ ތަޝައްހުދަ

ދޫކޮށްފިއެވެ.    ސަލާމްދީފި ދެރުކުން  އެނަމާދުގައި  އޭނާގެ  ނަމަ 

އިށީނުމަށް ތަޝައްހުދު   ތަޝައްހުދައް  ހަނދާންކިޔުމަށް   ފަހު    ނެތިއްޖެ   

އެއް އެނަމާދުގައި  އޭނާ  މިދެކަންތަ  ނަމަ  ދޫކޮށްފިއެވެ.    އް ރުކުން 

ދޫކޮއްލައިފި ކިޔުން  ތަޝައްހުދު  އޭނާގެ  ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ  ނަމާދު    ނަމަ 

ގެ ފަރާތުން ގިނަ ލަފްޒުތަކަކުން  ބާޠިލްވާނެއެވެ. ތަޝައްހުދު ނަބިއްޔާ  

  ކަމުގައިކިޔައިފި    )ލަފްޒަކުން( އެއްވާރިދުވެފައިވެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ޞީޣާ

ދެއަވި އެއްނަމާދުގައި  އަދާކޮށްފިއެވެ.  އެވާޖިބު  އޭނާ  ދެ   ސް    ލަފްޒުގެ 

ކިޔުމެއްނުވެއެވެ.   ޝެއިޚް  ތަޝައްހުދު  ކޮށްދީފައިވާ    ކުރުޛި މިތަނުގައި 

مسعود ތަޝައްހުދަކީ   ވެ.   ވާރިދުވެފައިވާ ތަޝައްހުދެއަރިއަހުންްގެ   ابن 

مسعودއްހުދާމެދުގައި  ތަޝަ  އަދި މި   ނަބިއްޔާ    .ވިދާޅުވެފައިވެއެވެެ  ابن 

ޤުރުއެބައިމީހުންނަށް   އުގަންނައި ސޫންގެ  އާތަޝައްހުދު    ރަތެއް 

ދެއްވައެވެ. ތަަަަޝައްހުދޭ ކިޔެނީ    ފަދައިން ތިމަންމެންނަށް އުގަންނައި ދެއްވާ

أن  ކުރު ނިންމުމުގައި ޛިމި وأشهد  هللا،  إال  إله  ال  أن  ورسوله أشهد  عبده    حممداا 

މި އިމާމް    އައިސްފައިވުމެވެ.  ) ތަޝައްހުދު  އިމާމް  (  831البخاري  އަދި 
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 (   ތަޝައްހުދަށް   ގެ މިالبخاري ފައިވެއެވެ. އިމާމް  ކުރައްވާ ރިވާ  (402مسلم 

ޞަޙާބީ   އަހަރެމެންގެ  ވިދާޅުވެ ފަހުގައި  ނަބިއްޔާ  "މިއީ  ފައިވެއެވެ. 

ދިރި ކިޔުނުގޮތެވެ.  ހުންނެވިތެރޭގައި  ގެންދެވުމުން    هللا  އިރު  އެނަބިއްޔާ 

النيب على  މިގޮތަށް ކިޔަންފެއްޓީމެވެ. މިތަނުގެ މާނައީ : ޞަޙާބީން    السالم 

وبركاته"އެބައިމީހުން   هللا  ورمحة  النيب  أيها  عليك    ވިދާޅުވީއިރު  "السالم 

މުޚާތަބުގައެތަނު  ވަނީ  ނަބިއްޔާ    އި  ސިފައިގައެވެ.    ދުނިޔެ   ކުރެވޭ 

النيب" ފަހުގައި  ރެއްވުމަށްދޫކު على  އިބްވެފައިވާ މީހަކަށް  : ޣާޔަޢުނީ  "السالم 

) އެހެނަސް އިމާމް މާލިކްގެ  ނިސްބަތްކުރާ ލަފްޒުން ބުނުމެވެ.     ( 53موطأ 
އިސްނާދުން القاريّ އައިސްފައިވެއެވެ.    ޞައްޙަ  عبٍد  بن  الرمحن   عبد 

ހަމަކަށަވަރުން  ވިދާޅުވެ  اخلطاب ފައިވެއެވެ.  بن    މިންބަރު   عمر 

މީމަތީގައި ދަސްކޮށްހުންނަވާ  ތަޝައްހުދު    ދެއްވާ ސްތަކުންނަށް 

النيب  .  ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއެވެއަޑުއެހީމެވެ. އެއިރު   أيها  عليك  "السالم 
وبركاته" هللا  ލަފްޒު  ورمحة  މުޚާޠަބުކުރެވޭ  މިވަނީ   ން އުގަންނައިމިތަނުގައި 

ޞަޙާބީ   މިއީ    ހުންނަވައިގެން   ގައިމަތީ   މިންބަރު  ދެއްވާފައެވެ. 

 ގޮތެވެ.   ދެއްވާފައިވާ  މީސްތަކުންނަށް އުގަންނައި

ދުނިޔެ    މިކަމުން ދަލީލުކުރެވެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޞަހާބާއިން ނަބިއްޔާ  

މިދެގޮތަށްކުރެއްވުދޫ ޢަމަލުކުރެއްވި   މަށްފަހުގައި    ނ ުމިކަކަމެވެ.    ވެސް 

ފުޅާވެގެންވާ ނަމާދުކުރާ    ގޮތުގަ   މިވަނީ  މިގޮތަށްއެވެ.  ކިޔުން    މީހާއަށް 

وبركاته"  هللا  ورمحة  النيب  أيها  عليك  على  ކިޔުން    އަދި މިގޮތަށް   "السالم  "السالم 
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ޝެއިޚް    النيب" هللاހުއްދަވާނެއެވެ.  ވަރަށްވެސް    رمحه  މިތަނުގައިވަނީ 

ورمحة    ފުޅާކޮށް ތަޝައްހުދު ޝަރަޙަކޮށްދެއްވާފައެވެ.  النيب  أيها  عليك  "السالم 
އަށް    ނަބިއްޔާ    މިވަނީ  ފައިވިދާޅުވެ   ޝެއިޚްމާނައިގައި    ގެ  وبركاته"هللا  

ބަރަކާތް   އަދި  ރަޙްމަތް  އަދި    ލިބިވަޑައިގަތުމަށް ސަލާމަތްކަން 

މިއީ   ދުޢާ  އިއާ  هللاކޮށްދިނުމެކެވެ.  ދުޢާ  ދުޢާކުރުމެވެ.    އެއްފަދައަށް 

 އެވެ."  ކުރުމެއްނުވެ

هللا   عباد  على  "السالم  معىن:  ِف  يدعى  وقوله  والصاحلون  دعاء  "والسالم  الصاحلني": 
 ُلم وال يدعون مع هللا" 

ޞާލިޙުهللا" ސަލާމަތްކަން   ގެ  :   އަޅުތަކުންނަށް  ހުއްޓެވެ." 

އޮތީ   އަޅުތަކުންނަށް  ޞާލިޙް  ދުޢާއެކެވެ.  އެދުމަކީ  "ސަލާމަތްކަމަށް 

ހަ هللا ދުޢާކޮށްދިނުމެވެ.   އެދޭފަދައިން  ޟުގެ  ފަރާތުން  ރަތުން  އެމީހުންގެ 

 އެވެ."  އަށް އެދުމެއްނުވެދުޢާ

އަލްއުލޫހިއްޔާ  މިތަނުގައި ތައުޙީދު  ފަހެ   ފައެވެ.ދެއްވާބަޔާންކޮށް   މިވަނީ 

اِجدا  އިންނެވެ.  ފަދަ  ފައިވާކުރައްވާ ވަޙީ  هللاދުޢާއަކީ އަޅުކަމެކެވެ.  سا اْلما }واأانَّ 
داا{   أاحا اَّللَِّ  ماعا  تاْدُعو  فاال  އަށެވެ.    هللا މިސްކިތްތައް ވަނީ    "އަދި   [ 18]اجلن: َّلِلَِّ 

ތިޔަބައިމީހުން   އެހެން  هللا ފަހެ  ފަރާތަކަށް    އެއްވެސް  އާއެކު 

هو  ހުން ޘާބިތުވެފައިވެއެވެ.  އައަރި  ދުޢާނުކުރާށެވެ." ނަބިއްޔާ   "الدعاء 
)  ފުޅު"ދުޢާއަކީ އެއީ އަޅުކަމެވެ." މިޙަދީޘް   العبادة"  داود  އަދި    (1479أبو 
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ޞައްޙަ މުޙައްދިޘުން  ރިވާ  އެހެނިހެން    هللا ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާސަނަދުން 

ފަރާތަކުން ދުޢާއަށް އެދިގެންނުވާނެއެވެ. އަދި    ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް

އެދި   އެހެން   هللا މަދަދަށް  ފަރާ   މެނުވީ  ތަކުން  އެއްވެސް 

ފަދައިންނެވެ.   ވަޙީކުރައްވާފައިވާ  އެކަލާނގެ  އެއީ  އެދިގެންނުވާނެއެވެ. 

اَّللَِّ   ماعا  أاِإلاٌه  اْْلاْرِض  اءا  ُخلافا جياْعاُلُكْم  وا وءا  السُّ واياْكِشُف  داعااُه  ِإذاا  اْلُمْضطارَّ  جيُِيُب  }أامَّْن 
  } ُرونا تاذاكَّ ماا  ޙާލުޖެހިފައިވާ  [62]النمل:قاِليالا  އުނދަގޫ   ،މީހާ  "ދަތި 

ދުޢާކުރާ ދުޢާ،ހިނދުގައ  އެކަލާނގެއަށް  އެމީހާގެ  ކުރައްވައި  ި    ، އިޖާބަ 

ޚަލީފާއިންކަމުގައި  ،ކަންތަކުން ދުރުކުރައްވައ  އަދި ނުބައި ި އަދި ބިމުގައި 

މިހުރިހާ  ތިޔަބައިމީހުން ކޮށްދެއްވަނީ    ލައްވަވައި  ކަމެއް 

އިލާހުންތަކެއްވޭހެއްޔެވެ  هللا ؟އެވެ ކޮންފަރާތެއްތޯ އެހެން  އެކު   ؟އާ 

ނަބިއްޔާ   މަދުންނެވެ."  ވަރަށްވެސް  ހަނދުމަކުރަނީ    ތިޔަބައިމީހުން 

މަލާއިކަ  ނަބިއްޔުންނާއި  އެހެން  ޞާލިޙްތުއަދި  އަދި  އަޅުތަކުންނަށް    ން 

ހަهللاއޮތީ   ދުޢާކޮށްދިނުމެވެ.  ޟުރަަގެ  އެބައިމީހުނަށް  ގެ  هللاތުން 

އެދޭފަދައިޟުހަ އެދިގެންނުވާނެއެވެ.  ރަތުން  ފަރާތުން  އެބައިމީހުންގެ  ން 

އެދެންޖެހޭނީ   ކަންތަކުން  އެހެނިހެން  ހަهللا ދުޢާކޮށް  ރަތުންނެވެ.  ޟުުގެ 

هللاނަށް ޖެހޭނީ ދުޢާ ކޮށްދޭންށެވެ. ޝެއިޚް  ން އެހެންމީހު أن   رمحه  "وشهادة 
يطاع   بل  يكّذب،  ال  ورسول  يعبد  ال  عبد  أبنه  هللا:  رسول  މިގޮތަށް    ويتّبع" حممداا 

މި ކުރައްވާ ބަޔާން ގޮތުގައިވާ  ތަފައިވުމުން  އަޅެއްގެ   : މާނައަކީ  ނުގައިވާ 

ކުއްތަން   އެމީހަކަށް  އަޅުކަން  އަޅުވެތިވުމެވެ.  އޮތީ  އިންސާނާއަށް 
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އެކަ އޮތީ  ވުމުން  ގޮތުގައި  ރަސޫލެއްގެ  އެފަދައިން  ން  ކުރުމެއްނުވެއެވެ. 

ފަރާ  ކިޔަމަންގަންނަ  ކިޔަމަންވެ  ގޮތުގައި ތެދުކޮށް  ވުމެވެ." ޝެއިޚް  ތެއްގެ 

هللا الثالثة" رمحه  أن  ފައިވެއެވެ.  ކުރައްވާމިފޮތުގައި ބަޔާން  "اْلصول  شهادة 
هللا: رسول  މައްޗަށް    حممداا  ކަންތަކުގެ  އަމުރުކުރެއްވި   : މާނައީ  ގެ 

ކޮށް ބަޔާން  ކަންތައްތަ ދެއްވާދީކިޔަމަންވުން،    ތެދުކުރުން،   އްފައިވާ 

އިން އަދި  އަދި    ކާރު ނަހީކުރެއްވި  އެކަހެރިވުން،  ކަންތައްތަކުން  ކުރެއްވި 

ޝަރުޢުهللا އެނަބިއްޔާ  ދީނަށް  ނޫނީ  ކުރައްވާ ގެ  ގޮތުގައި  ފައިވާ 

 ވެ. ން މިއެ އަޅުކަންނުކުރު 

االحنناء،   مثل  واستحقاقاا،  ملكاا  هلل  التعظيمات  مجيع  "التحيات":  ]ومعىن  وقوله: 
يع ما  ومجيع  والدوام،  والبقاء،  والسجود،  فمن  والركوع،  هلل،  فهو  العاملني  رب  به  ظم 

 صرف منه شيئاا لغري هللا فهو مشرك كافر[ . 

މަތިވެރިކަމާއި  ގެ  ]"التحيات": އެންމެހައި  ހުރިހައި   ،ވެރިކަމާއި  ،މާނައީ 

ލިބިވޮޑިގެންވަނީ   ޙައްޤުގޮތުގައި  ރުކޫޢުކުރުމާއި    އަށެވެ.  هللاކަންތަކެއް 

އަށެވެ. އަދި    هللاސަޖިދަކުރުން އަދި ތާއަބަދަށް ދިރިދެމިވޮޑިގަތުން ވަނީ  

ހުރިހާދުނިޔެމަތީގައި  ވެރި   ވާ  ކަމުގައި    هللاފަރާތަކީ  މަތިވެރިމަކެއްގެ 

ފަރާތެއް    މިއިން  ވުމެވެ.  ނޫން  އެފަރާތް  ކަމެއްގައި  އެއްވެސް 

މުޝްރިކެއްގެ  ހިނދުގައި    ބައިވެރިކޮށްފި ކާފިރު  އޭނާވެގެންދާނީ 

 [ ގޮތުގައިއެވެ.
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ހަމައެކަނި  ވަޙީކުރައްވާ  وجلّ  عزّ  هللا އަޅުކަމަކީ  ފަދައިން  ފައިވާ 

ލިބިވޮ ޙައްޤެކެވެ ޑި އެކަލާނގެއަށް  ِإالَّ  . ގެންވާ  ْنسا  وااْْلِ اجلِْنَّ  لاْقُت  خا ماا  }وا
ْعُبُدوِن{   ތިމަން    هللا"ތިމަން    [56]الذارَيت:لِي ا އިންސީން    هللاޖިންނީންނާއި 

راُسوالا  ކުރުމަށް މެނުވީ ނަހައްދަވަމެވެ."  އަށް އަޅުކަން  أُمٍَّة  ُكلِّ  ِف  ب اعاثْ ناا  }والاقاْد 
اَّللَّا  اْعُبُدوا  الطَّاُغوتا  أاِن  "ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންއިލާހު   [36]النحل:{   وااْجتاِنُبوا 

ރަސޫލެއް އުއްމަތަކަށް  އެއީ    ކޮންމެ  އަށް   هللاފޮނުއްވީމެވެ. 

އެންގެވުމަށްޓަކައެވެ."    ން ޠާޣޫތު   އަޅުކަންކުރުމަށާއި ماا  ދުރުހެލިވުމަށް  }وا
فااْعُبُدوِن{   أاانا  ِإالَّ  ِإلاها  ال  أانَُّه  ِإلاْيِه  نُوِحي  ِإالَّ  راُسوٍل  ِمْن  ق اْبِلكا  ِمْن  ْلناا   [25]اْلنبياء:أاْرسا

އިލާހު ތިމަން  އިލާހަކު  "ހަމަކަށަވަރުން  ނުވާކަމަށް    މެނުވީ 

އިބަ ރަސޫލަކު  އެއްވެސް  ވަޙީނުކުރައްވާ  ނަބިއްޔާގެ  އެނަބިއްޔުންނަށް 

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހަމައެކަނި    އިލާހު ނުފޮނުއްވަމެވެ. ވެސް ތިމަންކުރީން

ޞަރުފު   އަޅުކަންތަކެއް  ހުރިހާ  އަޅުކަންކުރާށެވެ."  ތިމަންއިލާހަށް 

  އަޅުކަމުގެތެރެއިންވާ އެއްވެސް   ތަޢާލާއަށް އެކަންޏެވެ. މި   هللا ކުރުންއޮތީ  

އެނޫން ހުއްދައެއްނުވާނެ  ކަމެއް  ކުއްތަންކުރުން  ނަމާދު  ފަރާތަކަށް  އެވެ. 

އޮތީ   ކުރުން  ކުއްތަންކުރުން    هللاކުއްތަން  އަދި ސުޖޫދު  ރުކޫޢު  އަށެވެ. 

  ރަތުންނެވެ.ޟުގެ ހަهللا އެދި ދެންނެވުން އޮތީ    އަށެވެ. މަދަދަށް  هللاއޮތީ  

އޮތީ   ކުރުން  ހަهللا ދުޢާ  ހިމާޔަތްޟުގެ  އެދި  ކުރެއްވުމަށްްރަތުންނެވެ.   

ގެ    هللاރަތުންނެވެ. ތަވައްކުލު ކުރުން އޮތީ  ޟުގެ ހަ   هللاނެވުން އޮތީ  ދެން 

ފަދައިންނެވެ.   ވަޙީކުރައްވާފައިވާ  އެކަލާނގެ  ِإنَّ  ހަޒުރަތުންނެވެ.  }ُقْل 
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أاوَُّل   واأاانا  أُِمْرُت  ِلكا  واِبذا لاُه  رِيكا  شا ال  اْلعاالاِمنيا  رابِّ  َّلِلَِّ  وامماااِت  واحماْياايا  واُنُسِكي  الِت  صا
  } ހަމަކަށަވަރުން    "އިބަ  [163-162عام:]اْلناْلُمْسِلِمنيا ވިދާޅުވާށެވެ.  ނަބިއްޔާ 

ދިރިހުންނެވުމާއި  ތިމަން ކަތިލުމާއި،  ނަމާދާއި،  އަދި    ނަބިއްޔާގެ 

ޢާލަމްތަކުގެ   އެއްވެސް    هللا  ވެރިމަރުވުންވަނީ  އެކަލާނގެއަށް  އަށެވެ. 

ކުރައްވާފައިވަނީ    ފުޅު ނަބިއްޔާއަށް އަމުރު  ކަކު ނުވެއެވެ. އަދި ތިމަންޝަރީ

މިގޮތަށެވެ. އަދި ތިމަން ނަބިއްޔާއީ މިއުއްމަތުގެ މުސްލިމުންކުރެ އެންމެ  

  هللا ކަމެއް    މީހާއެވެ." އަޅުކަމުގެ ތެރެއިންވާ އެއްވެސް  ފުރަތަމަ މުސްލިމް

އެއްވެސް  އެހެން  އެއީ   ފިޔަވާ  ނަމަ  ކުއްތަންކޮށްފި  ފަރާތަކަށް 

ކާފިރުވެފައިވާ ޢިލްމު  ވެ.މުޝްރިކެކެ   އެކަލާނގެއަށް  މިކަމުގެ    މިއީ 

ޢާއްމު    އެމީހަކާ އޮތް  މައްޗަށް  މީސްތަކުންގެ  ފޯރައިފައިވާ  ހިސާބަށް 

އެހެނަަސް   ތެރެއިންވާ    މުސްލިމެއްގެ ޙުކުމެކެވެ.  އަޅުކަންތަކުގެ  ފަރާތުން 

ފަރާތަކަށް  هللا ކަމެއް   އެހެން  މީހަކަށް    ،ފިޔަވާ  މަރުވެފައިވާ  އެއީ 

ކަމުގައިވި އެދުނު  މަދަދަށް  ނުވަތަ  އެއިންސާނާއަކީ  އަދުޢާދެންނެވުން  ސް 

  އޭނާގެ   ،ގޮތުގައިވާ ހިނދުގައި  އެޙުކުމުގެ މަތިން ޖާހިލުވެފައިވާ މީހެއްގެ

ކާފިރުކުރު އޭނާ  ދާންދެން  ޤާއިމްވުމަށް  ޙުއްޖަތް    ން މައްޗަށް 

މި  މިއީ  ތެރޭގައިވާ    ގައިސަލައި މައް  ހުއްޓެންޖެހޭނެއެވެ.  ޢިލްމުވެރީންގެ 

އާއިބެހޭގޮތުން   ބިދުޢަ  އަހުލުލް  ބައެއް  އެއްޤައުލެވެ.  ދެޤައުލުންކުރެ 

هللاޝެއިޚް  رمحه  ابز  بن  العزيز  ހިނދުގައި  ސުވާލުކުރެވުނު އަރިއަހުން عبد 

ތަވައްސުލްކުރުން    ވެއެވެ. ވިދާޅުވެފައިމިގޮތަށް   ކައިރިން  "ވަލީވެރިން 
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ބެ އްގެ ޖާހުން ނުވަތަ  : އެވެނި މީހެ  ހިގެންދެއެވެ. ފުރަތަމައީ ދެބަޔަކަށް 

ޙައްޤަ  ކަންތައޭނާގެ  ބިދުޢައެކެވެ.  އްތަށްޓަކައި  މިއީ  އެދުމެވެ.  ކަށް 

އެ  : ދެވަނައީ  ކަމެއްނޫނެވެ.  ދުޢާކޮށް    ކާފިރުވާނެ  ކައިރިން  ވަލީވެރިން 

އޭ އެގޮތުން  އެދުމެވެ.  އަހަންނަށް    ކަންތަކަށް  ސައްޔިދެވެ. 

ޝިފާދެއްވާށެ  ބަލިން  ބޮޑުޝިރުކަކީނަޞްރުދެއްވާށެވެ.  މިއެވެ.    ވެ. 

ޒަމާނުގެ   ޖާހިލިއްޔަ  މިއީ  ތަވައްސުލުކުރުމެވެ.  މިއީވެސް  އެހެނަސް 

ގޮތަކީ   ފުރަތަމަ  ކަންތައްތަކެވެ.  ތެރެއިންވާ  ޝިރުކަށް  ޢަމަލުތަކުގެ 

ކަންތަކުގެވާޞިލު  ބުނެއުޅެ   ބިދުޢައެކެވެ.  ތެރެއިންވާ  ވާ  ވެ.  އެބައިމީހުން 

އެމީ ކަން އަހަރެމެން  ޞާލިޙް  ހުންކައިރިން  އެއީ  އެދެނީ  ތަކުގައި 

ހުރިހައި  ވަލީވެރިންނަށް  އަތްޕުޅުގައެވެ.    هللاކަމެއްވަނީ    ވުމުންނެވެ.  ގެ 

އޭނާބުނާނެ ވާޞިތާއެކޭ  އެހިނދުމިއީ  މިއީ    އެވެ.  ބުނަމެވެ. 

އައިގޮތެވެންްއެ ޢަމަލުކުރަމުން  މުޝްރިކުން  ހުން  އެބައިމީ.  މެކުރީންސުރެ 

އެހެންމީ ފަދަ  އޭނާ  އަދި  އަބޫޖަހުލު  ބަސްތަކަކީ  އަންނަ  ހުންގެ  ބުނަމުން 

އޭޙުސައިނެވެ.   އެދެމެވެ.  މަދަދަށް  އޭބަދަވީއެވެ.  އެގޮތުން  ބަސްތަކެވެ. 

ِإىلا  އެދެމެވެ. އެބައިމީހުން ބުނަމުންއެދަނީ  މަދަދަށް لِيُ قاّرِبُوانا  ِإالَّ  ن اْعُبُدُهْم  }ماا 
زُْلفا  ކޮށްދިނުމަށް    ރަތަށް ތިމަންމެން ކުއްތަން ޟު ގެ ހަ  هللا"   [3]الزمر:ى{  اَّللَِّ 

ނުކުރަމުއެވެ."   އަޅުކަމެއް  އެތަކެއްޗަށް  ތިމަންނަމެން  ُؤالِء  މެނުވީ  }ها
  } اَّللَِّ ِعْندا  عااُؤانا  ހަ  هللا"އެތަކެއްޗަކީ    [18]يونس:ُشفا ރަތުގައި  ޟުގެ 

މިދުޢާށް  ނަަ އަހަރެމެން ތަކެއްޗެވެ."  ކާފަރުވާނެ    ޝަފާއަތްތެރިވާނެ  އަކީ 
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ޢިލްމުވެރި  އިއާ  هللاއަދި   އެހެނަސް  ޝިރުކެކެވެ.  ކުރެވޭ  ން  މެދުގައި 

ކަމާމެދު ވަނީ ދެބަސްވެފައެވެ. އޭނާ    މީހެއް  އަކީ ކާފިރުވާނެ   މީހާ  މިފަދަ

ބަޔާންކޮށް   ޙުކުމް  މިކަމުގެ  އޭނާއަށް  ނުވަތަ  ޙުއްޖަތް  ކާފިރުވާނެތޯ 

  ތޯއެވެ. ފުރަތަމަ ޤައުލަކީ މިފަދަ ޤާއިމްކުރުމަށް ދާންދެން މަޑުކުރަންޖެހޭނެ

ކުފުރަށް   ޢަމަލެއްކޮށްފި ބޮޑުވެގެންވާ  އަރައިގެންފައިވާ ކާފަރެކެވެ.    މީހާއީ 

ޝިރުކެކެވެ  އޮތް  ފާޅުވާން  އެނގި  މިއީ  މިކަމުގެ    . ސަބަބަކީ  އަދި 

ވަންހަނާވެފަ  އްދަލީލުތަ ގޮތަކަށް  ޤައުލަކީ    އެއްއެއްވެސް  ދެވަނަ  ނެތެވެ. 

ބައެއްކަމުގައި  ޖާހިލުވެފައިވާ  މަތީން  މިޙުކުމުގެ  އެބައިމީހުންނަކީ 

އެބައިމީހުން   ޢިލްވެރިންތަކެއް  މަގުފުރެދިފައިވާ  ވެދިއުމެވެ. 

ނަށް މިކަންބަޔާންކޮށްދީ  ންވުމެވެ. އެހެންވުމުން އެބައިމީހު   މަގުފުރައްދާފައި

އެބައިމީހު ވިސްނަން މިކަން  އެކަލާނގެ  ނަށް  އެއީ  އިދޭންޖެހެވެ. 

ފަދައިންނެވެ.  ކުރައްވާފަވަޙީ راُسوالا{  އިވާ  عاثا  ن اب ْ ىتَّ  حا ِبنيا  ُمعاذِّ ُكنَّا  ماا  }وا
ރަސޫލަކު   [15]اإلسراء: ގާތަށް  އެބައިމީހުންގެ  ތިމަންއިލާހު    "އަދި 

ތިމަން   ޢަޒާބުދެއްވުމަކަށް  އެއްވެސްބަޔަކަށް  ދާންދެން  ފޮނުއްވައިފުމަށް 

ކަ އެބައިމީހުއިލާހު  ނާޅުއްވަމެވެ."  މިކަންން ނޑައެއް  ބަޔާންކޮށްދީ    ނަށް 

މިއީކަމުގައި  هللا ވަޙީބަސްފުޅަކީ  ނަބިއްޔާ    ގެ  އަދި  ގެ    ބުނެ 

ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފުޅު ޙަދީޘް  އޭނާއަށް  މީއީކަމުގައި  އޭނާ    ތަކަކީ  ފަހުގައި 

އެޙާލުގައި ހުރެއްޖެނަމަ  ޤާއިމްވެ  ކާފަރެއްގެ    އެގޮތުގައި  ވާނީ  އޭނާ 

ކޮންމެ ގޮތުގަ އެއަަ ވި  ޙާލެއްގައި  އެވެ.  ބޮޑުޝިރުކު   ސް  ގެ  ޢަމަލަކީ 
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ކާފިރުވާނެ ޢަމަލެކެވެ. އެހެނަސް އެކަން ކުރާމީހާގެ މައްޗަށް   ތެރެއިންވާ 

ކާފިރުވާނެތޯއެވެ  ބަހެއްބުނުމާ އޭނާ  ވިސްނަންޖެހެއެވެ.  ނުވަތަ   ؟މެދު 

ދެނެވޮޑިގަންނަ  މޮޅަށް  ޙާލަތް  ފަހަރެއްގައި  އޭނާގެ  އެކަލާނގެއެވެ.  ވަނީ 

އަހުލުވެރިން ފަތުރާގެ  ގޮތުގައި  އޭނާއީ  މީހެއްގެ  ވެދާނެއެވެ.    ފަދައިންވާ 

ޙުކުމަކީ   އޭނާގެ  އެހިނދު  ބަޔާންވެފައިނުވުމެވެ.  މިކަން  އޭނާއަށް  އެއީ 

މޮޅަށް  ނިމިދިއުން  އޭނާގެ  ޙުކުމެވެ.  އަހުލުވެރީންގެ    ފަތުރާގެ 

ންގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް  އެވެ. ނުބައި ޢިލްމުވެރި   هللاދެނެވޮޑިގަންނަވަނީ  

بن  އޮޅިފައެވެ." މިކަލިމަ ނަޤުލުކޮށްފައި މިވަނީ    އެވަނީއްްމިކަންތަ لسيد 
الغباشي الدين  العاملني   ފައިވާ ލިޔުއްވާ  سعد  رب  رمحة  املخالفني   "سعة  للجهال 

املسلمني" من  ال މިފޮތުގެ ފެށުމުގައި ޝެއިޚް   ފޮތުންނެވެ. للشريعة  عزيز  عبد 
هللا  رمحه  ابز  الغباشي ލިޔުނު  ފޮތް ގެ ރިސާލާއެއް    بن  الدين  سعد  بن  އަށް    سيد 

ޝެއިޚް    ފައިވެއެވެ.ލިޔެދެއްވާ  ه ،1403/ 5/ 7بتاريخ:   އޭގައި  އަދި 

 ވެއެވެ. ވެސް  ފައިދެއްވާ ފައިވާކަން ބަޔާންކޮށްވަޑައިގެންމިފޮތާމެދު އިޤްރާރުވެ 

ތަކްފީރު  ޤައުލަކީ  ދެވަނަ  މަޑުކޮށްލުމެވެ މިކަމުގެ  ގިނަ ނުކޮށް  ވަރަށް   .  

تيمية ޢިލްމުވެރިން މިޤައުލުގައި އިޤްރާރުވެފައިވެއެވެ.   ابن  اإلسالم  އަދި    شيخ 

الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  اإلسالم  ފައިވެއެވެ.  ވިދާޅުވެ   މިޤައުލު   شيخ  شيخ 
هللا رمحه  تيمية  )  ابن    : ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކިޔުނު ފޮތުގައި  (  731/ 2االستغاثة 

ބަޔާން  "ރަސޫލާ   ލިބުމަށްފަހުގައި  ކުރައްވާ ޝަރީޢަތުގައި  ޢިލްމު  ފައިވާ 

ފަރާތަކަށް    މިޝަރީޢަތުގައި ޟަރޫރީ ގޮތުން އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެއްވެސް
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ނަބިއްޔެއްކަމުގައި  ،ދުޢާކޮށް ޞާލިޙްއަވި  އެއީ  އަދި    އަޅެއްކަމުގައި   ސް 

އަދި  އަަވި މައްޔިތެއްކަމުގައިސް  އެދުމަކީ  އަަވި  ކޮންމެފަދަ  ސް 

 މަދަދަށް އެދޭ ލަފްޒަކުން ބުނިކަމުގައި  ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެއީ

އެދުނުކަމުގައި އަވި ކަންތަކަށް  ލަފްޒަކުން  އެހެން  ނުވަތަ    ސް 

ހަމައަވި އަދި  ނޫނީ    ސްމެއެވެ.  މައްޔިތަކަށް  ޝަރީޢަތުގައި  އެފަދައިން 

އެހެން ސަޖިދަޖެހުމަކީ  އެފަދަ  ހުރިހާ    ފަރާތަކަށް  އެހެން  މިފަދަ  އަދި 

ނަހީ  ކަންތަކެއް ކަންތައްތަކެއްކަކުރައްވާކުރުމަކީ  އެނގެއެވެ.    ންފައިވާ 

ރަސޫލާ    هللاކީ  ކަމިކަންތަ އެކަލާނގެ  ފައިވާ  ކުރައްވާޙަރާމް  އާއި 

ޖާހިލުކަން    ޝިރުކު އެހެނަސް  ފަހުގައި  ކުރުމެވެ.  ބޮއްސުންލައިގެންގޮސް 

އެ އައިސްފައިވާ  މިންވަރު  ފާޅުވެގެން  ޢިލްމުގެ     ވެމަދު   ރިސާލާތުގެ 

އެބައިމީހުން މީސްތަކުން  ތެރޭގައިވާއެތަކެއް  ކާ  ގެ    ރު ފަމީސްތަކުން 

ކަންތައްތަކުގައި   ވާޚިލާފު   ނަބިއްޔާ    އެމީހުނަށް ކުރަމުންދަނީ  

ކުން އެބައިމީހު ބަޔާންކޮށްދިނުމުގެ  މިމައްސަލައިގައި ނަށް  މިއީ  ރީގައެވެ. 

ބަޔާންކުރަމުން  މިހާ އިސްލާމް  އައި  ހިސާބާޖެހެންދެން  ދީނުގެ    ގޮތެވެ. 

މައްޗަށް   މިކަމުގެ  މީހާ  އެނގިފައިވާ  ޝަރީޢަތް  އަޞްލު 

އަޞްލުވަނީ  ވިދާޅުވެ އަދި    ފަރުވާބެހެއްޓުންވެއެވެ. މިދީނުގެ  ފައިވެއެވެ. 

ޢިލްމުގައި   އެމިގޮތުގައިއެވެ.  ފުންނާބުއުސް  މެ  ންދުވަސްވެފައިވާ 

ޝެއިޚުން   އަހަރުމެންގެ  އަހުރެން  ވިދާޅުވެ މަތީގައިވާ  މިއީ  ފައިވެއެވެ. 
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މެ ބޮޑުކަންތަކެވެ. އެހެނީ މިއީ  ންް ނަށް ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ އެންތިޔަބައިމީހު 

 މިދީނުގެ  އަޞްލެވެ." 

هللا رمحه  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم    ންކޮށްފައި ބަޔާ  ފަރާތްޕުޅުންގެ  شيخ 

( السنية  القادر "އަހަރުމެން  ބުނެފައިވެއެވެ.  ގައި    (66/ 1الدرر  ގެ    عبد 

ބަހައްޓަޤަބުރުމަތީ އަޅުކަންކުރަމުން  ފައިއިގައި  ބުދަށް  ގެންދާ    ހުރި 

البدوي މީހުންނާއި   ޤަބުރުމަތީ  أمحد  ބުދަށް  ގެ  ހަދާފައިވާ  ގައި 

އަދި  ހުން  މީ  އަޅުކަންކުރަމުންދާ ހުރެ  ޖާހިލުކަމާ  އެބައިމީހުންގެ 

  ނުވާތީ،   ފައިއޮޅުންފިލުވައިދީ  އަހަރުމެން  އެކަން   ،ނަށްއެބައިމީހުން 

ކާފަރު އަހަރެމެން  އެކަލާނގެއަށް    ،ހިނދު  ނުކުރާ  އެބައިމީހުން 

އަހަރެމެންކުރާ  ޝިރުކުނު މިއީފަހެ    މީހަކު  ކިހިނެއްތޯއެވެ.  ކާފަރުކުރާނީ 

 އެވެ." ބުހުތާނެއްތޯކޮންފަދަ 

الوهابއަދިވެސް   عبد  بن  حممد  الشيخ  مؤلفات    ( 33/ 3)   ގައި  جمموع 
މައްޗަށް ހެކިކޮށް އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައިވާ    هللاފައިވެއެވެ. " ވިދާޅުވެ  ގެ 

ޔަޤީންކަމާ ތައު  އެކު  ޢިލްމުގައި  ޢަމަލުކޮށް  ޙީިބުނަމެވެ.  މައްޗަށް  ދުގެ 

އަދި   ބަރީޢަވެ  އަހުލުވެރިޝިރުކުކުރުމުން  ކައިރިން  އޭގެ  ން 

ކޮންމެއެއްކިބާވެ  މީހަކީ  ތަނެއްގައި   ފައިވާ  ކޮންމެ  އަދި    ޒަމާނެއްގައި 

އެކަލާނގެ   ކާފަރުކުރަނީ  އަހަރުމެން  މުސްލިމެކެވެ.  ހުއްޓަސް 

އެހެން އެކުރާ   ބައިވެރިކުރާ  ފަރާތެއް  އިލާހުވަންތަކަމުގައި  އޭނާ  މީހާއަށް 
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ބާޠިލް ބަޔާން  ޝިރުކަކީ  ޙުއްޖަތް  އެއްޗެއްކަން  މައްޗަށް  އެމީހާގެ  ކޮށް 

 އެވެ."  ފަހުގަ ޤާއިމްކުރުމަށް

އަ"ތިޔަބައިމީ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދިވެސް   ކައިރީގައި  ރެންނަކީ ހަހުންގެ 

މީހެކޭ ބުނެހެދުމަކީ އަހަރެންގެ    ކުރަމުންދާ  ކާފަރު  ޢާއްމުކޮށްމީސްތަކުން  

ބުހުތާނެކެ  ބުނަމުންދާ  މައްޗަށް  އަހަރެންގެ  އެގޮތަށް  ޢަދުއްވުން  އަދި  ވެ. 

ބު  އަރެން  ބުނެއެވެ.  އަދި    هللا  ނަމެވެ.އެބައިމީހުން  ތަބަޢަވެ  ދީނަށް  ގެ 

އިސް އޭނާގެ  ކައިރިއަށް ނަ  އަށް ތަބަޢަވެހުރެ އޭނާ އަހަރެން  ރަސޫލާ  

އުޅޭހާ އިސްލާމް  ހިނދަކު  ރަށުގައި  އޭނާގެ  ނުފުދޭނެއެވެ.    އަދި  ކަމެއް 

ހަމަކަށަވަރުން   ބުހުތާނެކެވެ.  ބުނަމުންދާ  މައްޗަށް  އަހަރެންގެ  މިއީވެސް 

އެ  هللا ކޮންމެ    އިލާހުގެ އަށާއި  ބިމުގެ  ތަބަޢަވުންވަނީ  ރަސޫލާއަށް 

އަށާއި އެކަލާނގެ    هللا   ރުކުރަނީހިސާބެއްގައެވެ. އެހެނަސް އަހަރުމެން ކާފަ

ދީނަށް    ރަސޫލާ ޢަދާވަތްތެރިވެ    އިޤްރާރުވުމަށްގެ  އެއަށް  ފަހުގައި 

މަ ވަނުމަށް  އެދީނަށް  ހަމަ  މީސްތަކުންނަށް  އަދި  މީހާއެވެ.  ނާކުރާ 

ބުދަށް   އިނގުމަށްފަހުގައި  ކޮބައިކަން  ދީނަކީ  މުޝްރިކުންގެ  އެފަދައިން 

މީހާ އެއީ އަހަރުމެން   އަޅުކަންކޮށް މީސްތަކުންނަށް އެދީން ޒީނަތްތެރިކުރާ

މިއީ  ރުކުރާކާފަ ކާފަ  މީހެކެވެ.  އަހަރުމެން  އެބަޔަކު  ރުންކަމުގައި 

އެއީ   ޢިލްމުވެރިއަކުވެސް  ކޮންމެ  މިބިންމަތީގައިވާ  ދެކޭމީހުންނެވެ. 

މީހަކު  ދެކޮޅުވާކަޑައެޅިގެން   ޖާހިލުކަމުގައިވާ  ނުވަތަ  ފިޔަވައި    މީހަކު 

 " ބުނެއެވެ.  ރުން ކަމުގައިމިމީސްތަކުންނަކީ ކާފަފިޔަވައި 
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ފައިވެއެވެ. "އަހަރެންގެ ޢަދުއްވުން އަހަރެންގެ މައްޗަށް  ވެ ވިދާޅުއަދިވެސް  

  ބުނެއުޅެނީ އަހަރެންނަކީ އަހަރެންނަށް ހީކުރެވޭ ހީކުރުންތަކަށް މީސްތަކުން 

ކާފަކާފަ އަދި  މީހެކެވެ.  އަދި ރުކުރާ  މުވާލާތުކުރުމުންނާއި  ރުންނާ 

ޤާއިމްވެފައިނުވާ  ޙުއްޖަތް  މައްޗަށް  އޭނާގެ    ތަންދޮރުފިލައިފައިނުވާ 

ކަމުގައެވެ. މިއީ އެބައިމީހުން ބުނެފައިވާ    ރުކުރާޖާހިލުމީހާ އަހަރެން ކާފަ

ގެ    هللاވެ. އެބައިމީހުން ބޭނުންވަނީ މީސްތަކުން  ކެ ދޮގު ބުހުތާން ބަސްތަކެ

 ގެ މަތިން ދުރުކުރުމެވެ."  ދީނުންނާއި ނަބިއްޔާ  

الشيخ  آل  حسن  بن  الرمحن  عبد  بن  اللطيف  عبد    ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް   الشيخ 

ص:   والتقديس  التأسيس  الشيخ  ފައިވެއެވެ. " ވިދާޅުވެގައި   "99-98"منهاج 
هللا رمحه  މެ ބޮޑަށް  ން އަކީ މީސްތަކުން ކާފަރުކުރުމަށް ބަސްބުނުމަށް އެ  حممد 

ޤަބުރުތަކަށް    ވެ. ޤަބުރުތަކަށް އަޅުކަންކުރަމުންދާ އެކެ ހުއްޓިހުންނަ ފަރާތެ

އެ ދަޢުވަތު  ދުޢާކޮށް  ނުކުޅެދިފައިވާ  އިންސާނާއަށް  ހިނދުގައި    ދިނުމަށް 

އޭނާއަކީ   ހިނދުގައި  ޤާއިމްނުވާ  ޙުއްޖަތް  މައްޗަށް  އޭނާގެ  އަދި 

ޖަޒްމުކޮށް   هللا ކާފަރެއްކަމުގައި  އަދި  ވިދާޅުވެ   رمحه  ފައެއްނުވެއެވެ." 

ޝެއިޚް  هللا  މިފަދައިން  ފޮތްތަކުގައި    رمحه  ބައެއް  ގެ 

" ފައިވެއެ ކުރައްވާ ބަޔާން މީހުން    الكواز ވެ.  އަޅުކަންކުރާ  ޤުއްބަށް  ގެ 

ދިނުމަށްފަހުގައިން އެބައިމީހު ދަޢުވަތް  ދީން    هللاއަދި    ،ނަށް  ގެ 

ދަޢުވަތު ޚާލިސްކަމާއެކު ކުއްތަންކުރުމަށް  އެއިލާހަށް  ދިނުމަށްފަހުގައި    ގައި 

ކާފަ އަހަރުމެން  ހިނދުގައި،މެނުވީ  މުވައްޙިދު    ރުނުކުރާ  މުއުމިން 
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ކާފަ އަހަރުމެން  ބުނެ  ކިހިނެތްތޯއެވެ ހިޖުރަނުކުރެއޭ  ކުރާނީ  އަދި  ؟ރު   "

ސުވާލުކުރެވުނު   ބެހޭގޮތުން  މީސްތަކުންނާ  ޖާހިލުކަމުގައިވާ  މިފަދަ 

ޖަވާބުގައި   ޙުއްޖަތް "ފައިވެއެވެ.  ވިދާޅުވެހިނދުގައި  މައްޗަށް    އެމީހެއްގެ 

ދެނެގަތުމަށް  އެމަޢުރިފާކޮށް  ލިބިފައިވާޤާއިމްވެ  ފަސޭހަކަން   މީހާ   

 ރުވާނެއެވެ." ޤަބުރުތަކަށް އަޅުކަންކުރުމުން ކާފަ

هللاއަދިވެސް  ގެ ރަސޫލުން    هللا ފައިވެއެވެ. " ކުރައްވާ މިފޮތުގައި ބަޔާން  رمحه 

ދީނަކީ އެއީ ވާޖިބުވެގެންވާ    ތައުޙީދުގެ ދަޢުވަތް އަދި އިސްލާމް  ލެއްވިގޮވާ 

އެނގި ރަސޫލުން  ން ބަޔާ   ދީންކަމުގައި  އެކަލާނގެ  އަދި  މިހާ  ވެފައިވާ 

އިޤްރާރު ކަމުގައި  މިތައުޙީދު  އެކަންތަކާ  ވެެ ގޮވާލެއްވީ  އަޅާއަށް  ފައިވާ 

ހިނދު ގޮތުގައިވާ  އުޒުރެއްނުވާ  އެއްވެސް  އޭނާ    ،ޚިލާފްވެފައިވަނީ  އަދި 

ކުއްތަންކުރުމުން އެއްކިބާވެއްޖެ   هللاމިގޮތުގައިހުރެ   މީހާއީ    އަށް އަޅުކަން 

މީހެކެވެ ކާފަރުކުރެވޭނެ  އޭނާ  ޖަޒުމްކޮށް  ފަރާތަކަށް    هللا .  ނޫން 

ހެދުމަކީ   އަޅުކަންކޮށް އަދި އެކަލާނގެއަށް އެހެން ބައިވެރިންތަކެއް ގެނެސް

އަދި   މެދު  ޝެއިޚްވެސް  މީހަކާ  މިފަދަ  ޙުކުމާމެދު  މުސްލިމުން  އޮތް 

މިކަން    ނުކުރެވެ.  ޝައްކެތް ޝެއިޚް    ފައިކުރައްވާއިޤްރާރުއަހަރުމެންގެ 

ތުގެ އެހެން ޢިލްމުވެރިންނާ އެއްފަދަ ގޮތުގައެވެ. ޙުއްޖަތް  މަ މިވަނީ މިއުއް

ދަލީލުތަ  ޤާއިމްކުރުމަށްފަހުގައި ޙާލުގައި   އްއަދި  ބަޔާންވެގެންވާ  ފާޅުވެ 

هللا  ކުރުމެއްނުވެއެވެ. ޝެއިޚް   މެނުވީ ކާފަރު މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން    رمحه 

އަޅުކަންރަޤަބު މީސްތަކުންނަށް  ށް  އަންނަ  މީހު  ،ކުރަމުން  ނަށް  ން އެބައި 
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ނުވާނަމަ    ނަށް ފަސޭހަންބެހޭގޮތުން ޢިލްމު ދިނުމުގައި އެހެން މީހު   އެކަމާ

ކާފަރުކުރުމާ ހުއްޓިހުރެއެވެ.  މެެ އެނާ  هللا   اإلسالم  شيخ ދު  رمحه  تيمية    ابن 

  އްކަންތައްތަގެނެސްދެއްވި    "ރަސޫލާ    އެވެ.މުރާދަކީ މި  ބަސްފުޅުގެގެ

އެބަސްތަން ހުއެބައިމީ ފަހުމްވެ  ބަޔާންވެ  އެނގި    މުޚާޠަބުކުރެވުނު  އް ނަށް 

ބަޔާންވެވުނީ އޭނާއަށް  އެނގުމުން  ދޭހަވެ  އަދިވެސް  މީހާއަށް  އެވެ."  

އެއްވެސްމީވިދާޅުވެ  ޝެއިޚް  "އަހަރުމެންގެ  މުޖައްރަދު  ފައިވެއެވެ.  ހަކު 

 ފައެއްކުރައްވާ ޢަމަލެއްކޮށްގެން ނުވަތަ ޝިރުކެއްކުރުމުން އެފަރުދަކު ކާފަރު

ނުވާނެއެވެ. އެހެނަސް އެކަމަށް އެމީހަކު އަރައިގަތުމުން މަޑުޖެހި އޭނާއަށް  

އޭނާއަށް  ފަހުގައި  ވައިދެއްވުމަށް  އަންގަ   އްވާބަޔާންކޮށްދެ  އެކަމުގެ ޙުއްޖަތް

ދޫކޮށް   ހުއްޖަތްތަށް  ކާފިރުވެއެވެ.  ކޮށްފިމީއެކަން  ބަޔާންކޮށްދެވުނު  ހަކު 

ބަސްތަކުގައި  އްމިކަންތަ ޝެއިޚްގެ  އެއްތަޞަރީޙަކޮށް  ވުރެ    ނަށް  

 ފައިވެއެވެ." ކުރައްވާކުރުޛިގިނަތަންތަނުގައި 

عثيمني  الشيخ  بن  صاحل  بن  )  ވައިވާފޮތް  އްލިޔު حممد  املمتع  (  194/  6الشرح 
"އެހެނަސް  ވިދާޅުވެގައި    : ޖާހިލު  ފައިވެއެވެ  ތެރޭގައިވާ  މީސްތަކުންގެ 

ގޮތުގައި އޭނާހުރެ އަދި އޭނާ އިޢުތިޤާދް    އަދި އެއްވެސް ޝުބުހާތެއްނެތް

ދެކޭ އެއްވެސް    ގައި  މިތަނުގައި  ޙައްޤުގައިކަމެވެ.  އެހުރީ  އެނާ  ގޮތަކީ 

ނުވާ އެފަދަ  ޝައްކެތް  ޚައްޤުމަގުން    ގޮތުގައި  އަދި  މީހާ  ޚިލާފްވުމަށް 

މީހަކު    ގަތުމަށް އަދި ކުފުރުވުމަށް އޭނާ ނޭދެއެވެ. މިފަދަފާފައަކަށް އަރައި

ވެވޭނެ  ކާފަރު ދީނުގެ  ކުރުމަކީ  އޭނާއަކީ  އަޞްލުތަކުގެ    ކަމެއްނޫނެވެ. 
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  ސް މެއެވެ. ޒަކާތް ދޭންޖެހޭނެ އަވި  މައްޗަށް ޖާހިލުވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި

ރުވުމަކީ  އްކަމަށް އިޤްރާޟެއީމާންވުމާއި އަދި އެއީ ދީނުގައިވާ ފަރު  ކަމަށް

އެއާއެކު އުޞޫލެކެވެ.  ޖާހިލުވެފައިވާ  ވެސްދީނުގެ  މީހާ    މިކަމަށް 

މީގެ  ކާފަރުކޮށްގެން އެކިއެކި   ނުވާނެއެވެ.  މިއަދު  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

އެނގިގެންދެއެވެ.   ޙާލަތް  މުސްލިމުންގެ  ދިރިއުޅޭ  ހިސާބުތަކުގައި 

އެދި އެބައިމީހުން   މަދަދަށް  ކައިރިން  މައްޔިތުން    މަރުވެފައިވާ 

ޙަރާމް އެއީ  އެބައިމީހު  ގޮވާހިނދުގައި  ނޭން ކަމެއްކަމަށް  ގެއެވެ.  ނ ނަކަށް 

މިއީ   އޮޅިގެން  ކަމެއްގެ    އަށް   هللاއެބައިމީހުންނަށް  ފަދަ  ކުއްތަންވެވޭ 

އެކަލާނގެ    ގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް  މިއީ  އަދި  ދެކެވެ. 

ގޮތުގައިއަމުރުކުރައްވާ ކަމެއްގެ  ދީނުގައި    އިސްލާމް ދެކެވެ.    ފައިވާ 

އެބައިމީހުން   ބޭރުވެދާނެކަމަށް  އެދީނުން  އަދި  ތިބުމަށް  ގަދައަޅާ 

އިސްލާމް  ކަންތައްތަކަކީ  ކުރަމުންގެންދާ  އެބައިމީހުން    ބިރުވެތިވެއެވެ. 

ވާކަންތަ ގޮތުގައިއް ދީނުގައި  އަދި    މީހުން އިއެބަ  ތަކެއްގެ  ދެކެއެވެ. 

މީހަކު މިކަންތަން އެބައިމީހު  އެއްވެސް  ށްދިނުމަށް  ބަޔާންކޮ   އްނަށް 

ބައެއްގެ އައިސްފައި އުޒުރުލިބިގެންވާ  އެބައިމީހުންނީ    ނުވުމުން 

ޙައްޤުބަސް  މީހުން  ގޮތުގައިއެވެ.  ފަދައިން    ބަޔާންކޮށްދިނުމުން ދެކޮޅުވެދާ 

ޢިލްމުވެރި ނުވެއެވެ.  ތިއީމިބައިމީހުން  އެފަދަ  ން  ބުނުމުން    ޝިރުކެކޭ 

ކާބަފައިން އަހަރުމެންގެ  މިއީ  ބުނެއެވެ.  އަހަރުމެން  ކު  މީހުން  ރަނިކޮށް 

ކަންތަ ފަހުން  އްދުށް  އެބައެއްގެ    ކުރުކޮށްދެވުނުޛިތަކެވެ.  މީހުންނަކީ 
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             ވަޙީކުރެއްވި މީހުންނެވެ.    هللاމަތީން 

                 [  022الزخرف]   "  ެތިމަންމެންގ

ހަމަކަށަވަރުން   ތިމަންމެން  ވަނިކޮށް  މަތީގައި  ދީނެއްގެ  ކާބަފައިން 

މަތީގައި   އަޘަރުތަކުގެ  އެބައިމީހުންގެ  ހަމަކަށަވަރުން  އަދި  ދުށީމުއެވެ. 

 " ތިމަންމެން ހިނގަނީއެވެ.

الوهابމިތަނުގައި އަހަރެން   عبد  بن  حممد  اإلسالم    ސްފުޅުތަށްގެ ބަ  شيخ 

މި  ބަސްތަށް    އެޢިލްމުވެރިންގެ  މައްސަލައިގައި    ގެނެސްފައިވަނީ 

މީހަކަށް  އެއީ    އަޅުކަމުގައި  ހުރެ  ޖާހިލުކަމުގައި  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށެވެ. 

ޝިރުކުކުރެވުމުން އެމީހަކު މުޢައްޔަންކޮށް ކާފަރު ކުރުމުގެ މައްސަލައެވެ.  

  ވެ ބަޔާންވުމަށްކުރެވޭނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތް ޤާއިމް  އެމީހަކު ކާފަރު

حممد  ނުކުރެވޭނެއެވެ.    އެވެ. މިއަށްވުރެ ކުރިން ކާފަރެއް ފަހުގަ اإلسالم  شيخ 
الوهاب  عبد  އަދި  ރުއާނާއި ސުންނަތް  ގެ މައްޗަށް ޙަސަދަވެރިވެ އަދި ޤު   بن 

ސަލަފުންގެ   ދަޢުވަތުގެމައްޗަށް  މިއުއްމަތުގެ  މައްޗަށް    ބިނާވެފައިވާ 

މީސްތަކުން   ނުބައިބަސްތަށް  ޝެއިޚްގެ  އިދިކޮޅު  އަދި    މައްޗަށް  ބުނެ 

އެކަހެރި މީސްތަކުން  ޝެއިޚްއަކީ    އެދަޢުވަތުން  އެގޮތުން  ކުރެއެވެ. 

ކާފަ ގޮތުގައި  ކުރާ   ރުމުސްލިމުން  ޢާއްމުކޮށް    މީހެއްގެ  އަދި  ބުނެ 

ކުރަނީ  ރު  ބުނެއެވެ. އެހެނަސް ޝެއިޚް ކާފަ  ކުރާކަމަށް   ރުމީސްތަކުން ކާފަ

ޙުއްޖަތް މައްޗަށް  ބަޔާންކޮށްދެވިފައިވާ    އެމީހެއްގެ  އަދި  ޤާއިމްވެފިައވާ 
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އެނގިފައިވާ  މީހުންނެވެ.   ތްއަހުލުއްސުންނަ ގޮތުގައި    އަހަރެންނަށް 

  މަދު ދަރިވަރުންތަކެއް މި  ވަރަށްއަންނަ    ހޯދަމުން  ޢިލްމުވަލްޖަމާޢަތުގެ  

  ކަމުގައި   މީހުންނަށް އެއީ ޢައިބުގޮތެއް  އިޤްރާރުވާމައްސަލައިގައި މިގޮތަށް  

الوهاب ޝެއިޚުލް އިސްލާމް   ދެކެވެ. މިއީ ދެ عبد  بن  تيمية އަދި    حممد    ابن 

ޢިލްމުވެރި އެހެނިހެން  މިގޮތަށްއަދި  އިރު  ން    ދެކެވަޑައިގެންފައިވާ 

މައްޗަށް  ތަކުގެ  ޢައިބު  އެބަސްފުޅު  ނޫނީ   ބުނެވޭ  ނުވާނެއެވެ.    ބަހަކަށް 

ޢުޤޫބާތް ކުތައް  ކަންތަ  ގޮތްނޭގޭ  ހެޔޮކަން  ގައި  ބޮޑީ    ދިނުމަށްވުރެ 

ނޫންކަމުގައި މިނުވާނެ  ޢަފޫކުރުން  ވިދާޅުވެފައިވާ  ޝެއިޚުން    ދެ  އެވެ. 

އަދި އެއާ ދެކޮޅުވުމަށް    ބުނުމުން   ބަހެއްގެ ގޮތުގައި  އެއީ ޢައިބު  ބަސްފުޅު

ބެހެއްޓުމީ  ޢިލްމުވެރި  އަހުލުއްސުންނަތު  ޝައުގުވެރިކަން  ންނާ  ގެ 

އެހެންޚިލާފު އަހުލުއްސުންނަތާންމީހު  ވެފައިވާ  އިތުރަށް  ދެކޮޅުވެ    ނަށް 

ކިސަޑުފެންއެއްޗެއްގެ ވެވޭ  އެބައިމީހުން  ޝިކާރަކުރުމަށް  ކުރާ    ތެރޭގައި 

އެ އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ނޫނީ  އިސްލާމްއެހީއަކަށް  ދީނުގެ    ގޮތުން 

އެހީއެއް އިތުރު  ލިއްބައެއް  ޢަދުއްވުންނަށް  އެކަމުން  ނުދެއެވެ.    މެނުވީ 

ގޮއްވުންތަކާއި    ގޮތަކީ މިއަދު މިފެންނަ ބޮން  ދެކޭ   ޢަދުއްވުން  އެހެނީ އެ

الوهابތަންތަން ފަސާދުކުރުމުގެ އަޞްލަކީ އެބައިމީހުން   عبد  بن  ގެ    حممد 

ޢިލްމުވެރި  އްފޮތްތަ އަހުލުއްސުންނަތުގެ  އެހެނިހެން  ފޮތް އަދި   އްތަންގެ 

ތަޢުލީމީ   ބަލައި  މަންހައެބައިމީހުންގެ  މިއީ  ކިޔަވައިދިނުމެވެ.  ޖުތަކުގައި 

.  ކެވެެ ހޯދި ކޮންމެ މީހަކަށް އެނގިގެންދާނެ ދޮގު ނުބައިވެގެންވާ ބަސްތަކެ
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ޖަރީމާތަ  ތަން) ހިންގާ    އްމިނުބައިވެގެންވާ  ތަން  ބޮންގޮއްވުމާއި، 

ރައްދުދޭ  ހިންގާ    (ފަސާދުކުރުން މިޤައުމުގައި  މީހުންނަށް  މިބައި 

ޢިލްމުވެރި ހަމައަހުލުއްސުންނަތުގެ  އެބައިމީހުންގެ    ންނަކީ  މިފޮތްތަކުން 

ޢިލްމުވެރި ދިރާސާކޮށްފައިވާ    ންނެވެ. އެހެންތަޢުލީމީ މަންޙަޖުގައި ކިޔަވާ 

މިފޮތްތަ ޢިލްމުވެރި   އްމީހުން  މި  މިފޮތްތަށް    ންކިޔެވިފަދައިން  ވެސް 

މިފެންނަ   ފަރާތުން  މިބައިމީހުންގެ  އެހެނަސް  ކިޔަވައިހެދިއެވެ. 

ނުފެނެއެވެ. އުދަގޫތަކެއް  އިރާދަކުރެއްވި   އަނިޔާވެރިކަމާއި  އެކަލާނގެ 

ތައުފީޤް   ބަޔަކަށް  އިރާދަކުރެއްްވި  އެކަލާނގެ  އަދި  ހިދާޔަތް  ބަޔަކަށް 

ނުކުރެވޭހާ ގިނަ   ފަރާތުން ގުނާންގެ  މިޢިލްމުވެރި   ،ދެއްވާފަދައިން   ޢަދަދު 

ފެނިފައެވެ.   ފަރާތުން  ހަހުލުވެރި  މި  ފަސާދައިގެމަންފާތަކެއްވަނީ  ންގެ 

ނުބައި    ފެނިގެންގޮސްފައިއް  މިކަންތަ އެބައިމީހުންނަށް  ވަނީ 

މުސްލިމުންގެ   ތަބަޢަވެ  ބަސްތަކަށް  ބަލިކަށި  ވަދެވި  ވިސްނުންތަކަށް 

ވަކިވެ ދިޔަމީހުންނަށް    ދިއުމުންނެވެ.  ޖަމާޢަތުން  އަޅައި  ހައްދުފަހަނަ  މި 

ގެ ޞަޙާބީންގެ    ގައި މިޘާލެއްފަދަ ބަޔަކަށް ވެދިޔައީ ނަބިއްޔާ  މިކަމުގައި

ޚަވާރިޖީންނެވެ. ތިބެ    ނުބައި ވިސްނުންތަކެއްގެ މަތީގައިމައްޗަށް     ނުކުތް 

 وهللا املستعان. ބައެއްގެ މައްޗަށްވެސް ވާރިޘުންތަކެއްވެއެވެ.   ކޮންމެ

محيد   إنك  إبراهيم  على  صليت  كما  حممد  آل  وعلى  حممد  على  صل  ]"اللهم  قوله: 
ِف   البخاري  حكى  كما  اْلعلى،  املأل  ِف  عبده  على  ثناؤه  هللا  من  الصالة  جميد": 
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وقيل:   اْلعلى،  املأل  ِف  عبده  على  ثناؤه  هللا  صالة  قال:  العالية  أيب  عن  صحيحه 
 ستغفار، ومن اآلدميني: الدعاء[  الرمحة، والصواب اْلول. ومن املالئكة: اال

 ]"اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد":  

الصالة   ހަ  هللا  އަކީީ":  އެންމެ  ޟުގެ  އަޅާއަށް  އެކަލާނގެ  ރަތުން 

ގެ ޞަޙީޙުގައި    البخاريގޮތުގައި ޘަނާލެއްވުމެވެ. އިމާމް    މަތިވެރިވެގެންވާ 

العالية هللاފައިވާ ފަދައިންނެވެ.  ކުރައްވާ ގެ ފަރާތުން ބަޔާން  أيب  ކީ  އަ  صالة 

އެންމެ  هللا އަޅާއަށް  އަދި    މަތިވެރި  އެކަލާނގެ  ޘަނާލެއްވުމެވެ.  ގޮތުގައި 

ހެޔޮބަހަކީ   އެންމެ  މިކަމުގައި  އެހެނަސް  ރަޙްމަތެވެ.  އެއީ  ބުނެވެއެވެ. 

އިސްތިޣްފާރު  ފުރަތަމަބަހެވެ. ފަރާތުން  މަލާއިކަތުންގެ  ކުރުމެވެ.  އަދި 

 [  ދިނުމެވެ.  ންގެ ފަރާތުން ދުޢާކޮށްއާދަމުދަރި 

ނަބިއްޔާ    : ރުކުނަކީ  ތޭރަވަނަ  ޞަލަވާތް  ނަމާދުގެ  ކިޔުމެވެ.    އަށް 

އިބްރާހީމީ ޞަލަވާތެވެ.    އަށް ކިޔޭ އެންމެ ހެޔޮ ޞަލަވާތަކީ  ނަބިއްޔާ  

ނަބިއްޔާ    އެ ޞަޙާބީން  އެނަބިއްޔާގެ  އަރިއަހުން    ޞަލަވާތަކީ  ގެ 

ޞަލަވާތް ސުވާލު  ނަބިއްޔާއަށް  ކިހިނެތްތޯ  ދެންނެވުމުން ކިޔެވުންއޮތީ     

މިން އެބައިމީހު ދެއްވި ޞަލަވާތެވެ.  އުގަންނައި  އެތަކެއް    ނަށް  ޞަލަވާތް 

ވާރިދުވެގެން   ފަރާތުން  ޖަމާޢަތެއްގެ  ޞަޙާބީންގެ  ލަފްޒުތަކަކުން 

އެ އެވެ.  ސްފައިވެއައި ޞަލަވާތަކީ  ހެޔޮ  އެންމެ  ގޮތަކުން   ހުރިހައި 

عليه  އަދި ނަބިއްޔާގެ އާލުން އަދި އިބްރާހީމް    ޞަލަވާތުގައި ނަބިއްޔާ  
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ކުރެވިފައިވާ    ޞަލަވާތެއްގައި ޖަމަޢަ   އާލުން އެގެެއަދި އިބްރާހީމް  السالم

)ޞަލަވާތެވެ.  البخاري  ابن  عبد  އައިސްފައިވެއެވެ.  (3370صحيح  الرمحن 
ليلى އަހަރެންނާއި  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  أيب  عجرة كعب .     بن 

އަދި   ނަބިއްޔާވިދާޅުވިއެވެ ބައްދަލުވިއެވެ.   .   ްއަރެނ އަރިއަހުން  ގެ 

ހަދިޔާ   .އާދޭހެވެ  ދެންނެވީމެވެ. ދެންތޯއެވެ. އަހަރެން    އަޑުއެހި ހަދިޔާއެއް

  . އަހަރުމެން ނަބިއްޔާ  ވިދާޅުވިއެވެ އެހިނދު    އަޅުގަނޑަށް ދެއްވާށެވެ.

ސުވާލު އައަރި އޭ    ހުން  ތިޔަ    هللاދެންނެވީމެވެ.  ރަސޫލާއެވެ.  ގެ 

އެހެނީ   ކިހިނަކުންތޯއެވެ.  ކިޔުންއޮތީ  ޞަލަވާތް    هللاއަހުލުބައިތުންނަށް 

ދެއްވިއެވެ. ރަސޫލާ  އުގަންނަވައި  ގޮތް    ގޮވަންވީ  އަހަރެމެންނަށް ސަލާމް

  ްصّل  .  މިފަދައިން ކިޔާށެވެ ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ފުޅުޙަދީޘ "اللهم 
محيد   إنك  إبراهيم  آل  وعلى  إبراهيم  على  صليت  كما  حممد  آل  وعلى  حممد  على 
آل   وعلى  إبراهيم  على  ابركت  كما  حممد  آل  وعلى  حممد  على  ابرك  اللهم  جميد، 

   إبراهيم إنك محيد جميد".

اَّللَّا ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  هللا آماُنوا  }ِإنَّ  الَِّذينا  ا  أاي ُّها َيا  النَّيبِّ  عالاى  ُيصالُّونا  تاُه  ماالِئكا وا  
تاْسِليماا{   لُِّموا  واسا عالاْيِه  لُّوا  އާއި އެކަލާނގެ    هللا "ހަމަކަށަވަރުން    [ 56]اْلحزاب: صا

އީމާންވެއްޖެ    މަލާއިކަތުން ނަބިއްޔާ ގެ މައްޗަށް ސަލަވާތް ލައްވަތެވެ. އޭ

ނަބިއްޔާ  މީސްތަކުންނޭވެ. ޞަ    ތިބައިމީހުން  ސަލާމްއަށް    ލަވާތާއި 

  ޞާޙާބީންނަށް އުގަންނައި   ނަބިއްޔާ    ކުރާށެވެ."  އެދި ދުޢާ  ލެއްވުމަށް

އެބައިމީ ތަޝައްހުދުން  ނަބިއްޔާދެއްވާފައިވާ  ސަލާމް     ހުންވަނީ    އަށް 
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"السالم  ތަޝައްހުދުގައި    . އެވަޑައިގެންފައެވެވީގޮތް އުނގެނި   ދަންނަވާން
وبركاته"  هللا  ورمحة  النيب  أيها  ން  ވެއެވެ. ވުމުން ޞަޙާބީން ޞަލަވާތްކިޔަ   عليك 

ސުވާލު  އޮތް ނަބިއްޔާ    ގޮތާމެދު  އެހިނދު    އިބްރާހީމީ   ދެންނެވިއެވެ. 

އެބައިމީހު އުން ޞަލަވާތް  މިއާޔަތުގެ  ވަގަންނަނނަށް  ދެއްވިއެވެ.  އި 

كثريތަފްސީރުގައި   އެބައިމީވިދާޅުވެ   ابن    ވިދާޅުވެފައިވާހުން  ފައިވެއެވެ. 

ދަންނަވާނެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް –ބަސް   ސަލާމް  ގޮތް    އިބަނަބިއްޔާއަށް 

އެބައިމީ   –ގެއެވެ.އެނ ނަބިއްޔާ  ންހުއެއީ    ރަތެއް ސޫންގެ  އާޤުރު  ނަށް 

އުގަންނައި   ތަޝައްހުދުންނެވެ. ފަދައިން  أمحد    ދެއްވާފައިވާ  اإلمام 
)އަދި  ( 17072) احلاكم  އެވެ.    އިވެ ވިދާޅުވެފަ ގައި އަދި    (1/268مستدرك 

اْلنصاري مسعود  ނަބިއްޔާފައިވެކުރައްވާ ރިވާ   أيب  އަހަރެމެން      އެވެ. 

ތިއްބާ   ނަބިއްޔާ  އެއަރިހުގައި  އަދި  އައެވެ.  މިހަކު  ގެ     ތަނަށް 

އަދި  ފުޅުކުރިމަތި  އިށީނެވެ.  އައިސް  އޭ  ދެންނެވިއެވެެގައި  ގެ    هللا . 

ދަންނަވާންވީ ސަލާމް  އަށް  އިބަނަބިއްޔާ  ގޮތް    ރަސޫލާއެވެ.  

ކިހިނަކުންތޯއެވެ.ނ އި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކިޔަންވީ  ޞަލަވާތް    ގެއެވެ. 

އިބަ    هللا ހިނދުގައި    ނަމާދުގައި ދުޢާކުރާ  ންއަޅުގަނޑުމެ އިބަނަބިއްޔާއަށް  

ޞަލަވާތްލައް  ގެ  ފުޅު މިޙަދީޘް   . احلديثވައެވެ.....  ވަނަބިއްޔާއަށް 

إسحاقއިސްނާދުގައި   بن  ވެއެވެ. އެއީ މުދައްލިސެކެވެ. އެހެނަސް    حممد 

ނެތި   التيمي ތަދުލީސް  إبراهيم  بن  ފަރާތްޕުޅުން  ގެ  حممد 

"  ފައިވެއެވެ.ކުރައްވާ ރިވާ التيميއެރިވާޔަތުގައިވެއެވެ.  إبراهيم  بن    حممد 
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ރަސޫލާ   ނަމާދުގައި  އޭނާގެ  އަޅާ  މުސްލިމް  ކައިރިގައި    އަހަރެން 

  " މިތަނުން ފައިވެއެވެ.ކުރައްވާ ބަޔާން  ގޮތް އޮތް  ކިޔުން   ގެމައްޗަށް ޞަލަވާތް

ނަބިއްޔާ  ދަލީ   ލިބިދޭ  އައްތަޙިޔާތުގައި  ފަހު  ނަމާދުގެ  ގެމައްޗަށް    ލަކީ 

އިމާމް   ދަލީލުކުރެވެއެވެ.  ދެންނެވުން  ސަލާމް  އަދި  كثري ޞަލަވާތް    ابن 

ކިޔުމަކީ    ފަހުގައި ޞަލަވާތް  އައްތަޙިޔާތުގެ ޝަހާދަތަށް  ތަފްސީރުގައި ފަހު

الشافعيވާޖިބުކަމެއްގެ ގޮތުގައި   أمحد،    اإلمام  راهويهإسحاق  ،    اإلمام    بن 

މިބަސް    كثري ابن   ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާނަޤްލު  ފަރާތްޕުޅުން ގެ

ކުރީދެއްވާނަޤުލުކޮށް ފަދައިން  مسعود  ފައިވާ  ކުރުކޮށްދީ ޛިގައި  ފައިވާ  أيب 
ޙަދީޘް   اْلنصاري ޖުމްހޫރު ފުޅު ގެ  އެހެނަސް  ދަލީލުކޮށްދެއެވެ.  މިކަން  ން 

   ވާޖިބެއްނޫނެވެ.ން ދެކޭގޮތުގައި އެއީ ޢިލްމުވެރި 

ކުރުވަނިވި ޙާދިޘާއެއް ބަޔާންކުރަމެވެ. އެއީ    މިތަނުގައި އަހަރެން އަޖައިބު 

السعودية العربية  الشيخ  ގައި އުޅުއްވި    އިލް ގެ ޝަރުޤިއްޔާގެ އަލްޖުބަ   اململكة 
هللا  رمحه  املنصور  املنصور  ނެވެ. އަހަރެން މިޙާދިޘާ  ޕުޅުން ފަރާތު   اثين  اثين  الشيخ 

هللا  އަޑުއަހައިފައިވާ މީހެއްގެ ފަރާތުން އަޑުއެހީމެވެ.  ފަރާތްޕުޅުންްގެ    رمحه 

 ބިނާކޮށް އެ  އްމަތީގައި ބިނާތަ  ން ޤަބުރުގެޝެއިޚް އެޤައުމެއްގެ އަހުލުވެރި

ޝެއިޚް   ޤައުމަކަށް  އަޅައިފައިވާ  ޙައްދުފަހަނަ  މައްޗަށް  ޤަބުރުތަކުގެ 

ބިނާކޮށްފަކުރެއްވިއެވެެޒިޔާރަތް   މަތީގައި  ޤަބުރުތަކުގެ  ހުރި   އި. 

އަހުލުވެރި  ޖަމާޢަތެއްގެ  ތިބި  ހިނދު  މިސްކިތެއްގައި  ބައްދަލުވި  ންނާ 

އަހުލު ޤައުމުގެ  ޝެއިޚްގެ  އަދި  ޝެއިޚްއަށް  ންނަށް  ވެރި އެބައިމީހުން 
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ރަސޫލާ  އެބައިމީހުން  މަލާމާތްކޮށް   އެމީހުންނަކީ  ދެކެ    ބުންޏެވެ. 

ކައިރީ  ލޯބިވާބައެއް އެބައިމީހުން  ޝެއިޚް  އެހިނދު  ގައި ނޫނެވެ. 

ބަ ވިދާޅުވިއެވެ  ޤައުމުގައި  ކަލޭމެންގެ  ޒިނޭ  ނ.  ތަންތަނާއި  ވިއްކާ  ގުރާ 

ކަންތަ ފާޙިޝް  ހުރޭ  އްއަދި  ހެއްޔެވެކުރާތަންތަން  މީހުން  .    އެބައި 

ޝެއިޚް އާދޭހެވެ.  ދެންނެވިއެވެ އެހިނދު  ހުރެއެވެ.  ބައިވަރު   .  

އެއްމެ  ވިދާޅުވިއެވެ  އެފަދަ  ޤައުމުގައި  އަހަރުމެންގެ  ތަނެއްވެސް  . 

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.   އެބައިމީހުންނާ  ޝެއިޚް  އަދިވެސް  ނުވާނެއެވެ. 

ނަ ދެކޭގޮތުގައި  ނަބިއްޔާ  މާތިޔަބައިމީހުން  މައްޗަށް    ދުގައި  ގެ 

އެމީހުން   ކޮބާހެއްޔެވެ.  ޙުކުމަކީ  ވެ.  ދެންނެވިއެޞަލަވާތްކިޔުމުގެ 

ޝެއިޚް  މުސްތަޙައްބު  ދެ ވިދާޅުވިއެވެ   ކަމެކެވެ.  އަހަރެމެން  ކޭގޮތުގައި  . 

މީހާ އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޞަލަވާތް    އެއީ ނަމާދުގެ ރުކުނެކެވެ. ނަމާދުކުރާ

ލާ  ނުވާނެއެވެ. ވުމުން ރަސޫ   ނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙައެއް  ނުކިޔައިފި

  ީކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ. ދެކެ ބޮޑަށް ލޯބިވާކަމުގައި އައުލާވަނ 

ބަޔާން ފުރަތަމަ  ވަކުރައްވާ ޝެއިޚް  މައްސަލަ  ރަށްވެސް  ފައިވާ 

ގޮތުގައި  ނސާފުކޮށްއި  މައްސަލައެއްގެ  ދެވަނަ    ވިދާޅުވެފައިވާ ގެއެވެ. 

ކިޔުމަ  ޞަލަވާތް  ޢިލްމުވެރިނަމާދުގައި  ޖުމްހޫރު  މުސްތަޙައްބު  ކީ  ންއެއީ 

ދެ  ގޮތުގައި  ބުނުމުން  ކޭކަމެކެ ކަމެއްގެ  މިގޮތަށް  މިތަނުގައި  އެހެނަސް  ވެ. 

ންނާ ދެކޮޅަށް ބަސްބުނުން  އެއީ ކުށެއްނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އެބައި މީހު

އެގެންނަ    ވާތީއެވެ.  ކަމުގައި މައްޗަށް  އަހުލުއްސުންނަތުގެ  މިޤައުމުގެ 
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ކަންތައްތަކެވެ.   ބަރީއަވެގެންވާ  އެކަންތަކުން  އެބައިމީހުން  ޙުއްޖަތްތަކަކީ 

ނުވާ  އެއީ  އަތްލެވުން  މިތަނުގައި  އިރުގައި  ވާފަދައިންނެވެ.  ނެކަމަކަށް 

ކަން ޛި މިޤައުމުގައި  ކުރުކޮށްދީފައިވާ  ބުނަމެވެ.  އިތުރަށް  ޝަރުޢީ  ތަކުގެ 

ނިޔާ މަތިވެރިވެގެންވާ    ޙުކުމްތަކުގައި  ޝަރީޢަތުގެ    هللا ކަނޑައަޅަނީ  ގެ 

ޤައުމާއި އެނޫން ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް ކުރަމުން ގެންދަނީ    މައްޗަށެވެ. އެ

ނިކަމެ ހަދާފައިދެރަ  އަމިއްލައަށް  މިޤައުމުގައި   ވާ ތި  ޤާނޫނުތަކަށެވެ. 

އައްޝަރީޢާގެ  ކުއްލިއްޔަ އެތު  އެކި ގޮތުގައި  ކުއްލިއްޔާއެއް    ތަކެއް 

އެ ނުކުންނަ    ތަންތަނުގައިވެއެވެ.    ޤާޟީންގެ  ދަރިވަރުންތައްތަންތަނުން 

ހުރިހާ ގޮޮ އެފަދަ  ޤައުމުތަކުގައި  އެހެނިހެން  ތިބެއެވެ.  ތުގައި 

ތަނެއްތަކެޔާކުއްލިއް އެފަދަ  ނުވަތަ  އެކުއްލިއްޔާއަށް ހުރެއްއްގައި  ޖެނަމަ 

ވާނީ ކުއްލިއްޔަ އައްޝަރީޢާ ވަލް ޤާނޫނު މިނަމުންނެވެ.    ދެވިފައި  ނަން

ނަންދީފައިވުމުން   ޙައްޤު  މިފަދައިން    ބާޠިލް   އަދިއެތަންތަނަކީ 

 ގެއެވެ. ނ ތަނެއްކަމުގައި އެ

ޒިޔާރަތްކުރީމެވެ.   ގައ1398ިހިޖުރައިން     ޕާކިސްތާނަށް 

މައްސަލަތަކުގައި    ،އެތަނުގައިވަނިކޮށް ކޯޓްތަކުގައި  ޝަރުޢީނޫން 

އެބައިމީހުންނަށް   ވަކީލުންތަކެއް  މަސައްކަތްކުރާ  އިދިކޮޅުފަރާތުން 

ރައީސް    ނަޞޭޙަތެއް އަދި  ދަޢުވަތުދިނެވެ.  އަހަރެންނަށް  ضياء  ދިނުމަށް 
هللا رمحه   ކުރާ  ކައިޓަ ށްއެވެރިޔާ ޝަރީޢަތް ގެނައުމައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް    احلق 

ޝުކުރު އަދި    މަސައްކަތަށް  އިސްލާމީ  ދެންނެވީމެވެެއަދާކުރީމެވެ.   .
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  ގެ ޚަލްޤުނ އާއި އެކަލާ  هللاޝަރީޢަތާއި އަމިއްލަ ޤާނޫނު ތަކުގެ ފަރަޤަކީ  

ޝަރީޢަތަކީ  ކުރައްވާ އިސްލާމީ  ފަރަޤެވެ.  ތަކެތީގެ  ގެ    هللاފައިވާ 

ހެއްދެވި    هللاއައިސްފައިވާ ވަޙީއެކެވެ. ވަޟުއީ ޤާނޫނުތަކަކީ  ފަރާތްޕުޅުން  

ދުނިޔެއާ   އެބައިމީހުން  މުސްލިމުންނަށް  އެއްޗެކެވެ.  ގެނައި  މަޚްލޫގުން 

ޙުކުމްއާޚިރަތުގެ   އުފީޤް  ކުރުމުގެ ތަ  އުފާހޯދުމަށް އެކަލާނގެ ޝަރީޢަތަށް 

ކުރައްވާންދޭވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.    މިންވަރު  هللا

{   }أافاُحْكما  يُوِقُنونا ْوٍم  ِلقا ُحْكماا  اَّللَِّ  ِمنا  ُن  أاْحسا واماْن  ُغونا  ي اب ْ  [ 50]املائدة:اجلْااِهِليَِّة 

  "ފަހެއެބައިމީހުން އެދެނީ ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ޙުކުމް ހެއްޔެވެ. ޔަޤީންކުރާ

ޙުކުމް  هللاބަޔަކަށް   ޙުކުމަށްވުރެ  މޮޅީ  ގެ  ކާކުހެއްޔެވެ."   ފަހެ  ކުރުމަށް 

ْورااةا  ބަޔާންކުރެއްވިއެވެ.  ކުރައްވާ  އަހުލު ކިތާބީން ސިފަ الت َّ أاقااُموا  ُْم  أاهنَّ لاْو  }وا
ماا   وا ْْنِيلا  أاْرُجِلِهْم{  وااْْلِ ِْت  حتا ِمْن  وا ْوِقِهْم  ف ا ِمْن  ُلوا  اكا ْلا راهبِِّْم  ِمْن  ِإلاْيِهْم    [ 66]املائدة:أُْنِزلا 

އެބައިމީ އާއި  އިންޖީލު  އަދި  ތައުރާތަށް  އެބައިމީހުން  ވެރި  "އަދި  ހުންގެ 

  ފޮތަށް އެބައިމީހުން ޙުކުމް ޤާއިމްކުރި  ރަތުން ބާވައިލެއްވުނުޟުއިލާހުގެ ހަ

ފައިދަށުން  ނަމަ   އެބައިމީހުންގެ  މަތީންނާއި  އެބައިމީހުންގެ 

ރިޒުޤު ވަ  އެބައިމީހުންނަށް  އަދި  ْن  ުރެއްވިއެވެ.  ކ ޙީލިބުނީހެއްޔެވެ."  }فاما
  } حياْزانُونا ُهْم  واال  عالاْيِهْم  ْوٌف  خا فاال  ايا  ُهدا ގެ    هللا"ތިމަން    [ 38]البقرة:تاِبعا 

ބަޔަކަށް   ތަބަޢަވެއްޖެ  ބިރެއް ތެދުމަގަށް  އަދި    އެއްވެސް  ނެތެވެ. 

ހިތާމަކުރާނޭއެބައިމީހުން  ކަމުގައިވެސް  ނަކީ  އަދި    ބަޔަކު  ނުވެއެވެ."  

ِذْكِري  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  عاْن  أاْعراضا  واماْن  ياْشقاى  واال  ياِضلُّ  فاال  ايا  ُهدا ات َّباعا  ِن  }فاما
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اْلِقيااماةِ  ي اْوما  حناُْشُرُه  وا ضاْنكاا  ةا  ماِعيشا لاُه  ى{  فاِإنَّ  أاْعما "ދެން ތިމަން    [ 124-123]طه: 

ތަބަޢަވެއްޖެ  هللا ތެދުމަގަށް  އެމީހަކު    ގެ  ފަހެ  ދަންނާށެވެ.  މީހާ 

އެއްވެސް ނުވާނެއެވެ. އަދި    ނުދާނެއެވެ. އަދި އަބާއްޖަވެރި  މަގުފުރެދިގެން

ފުރަގަސްދީފި ޤުރުއާނަށް  ފަހެ   ތިމަންއިލާހުގެ  ދަންނާށެވެ.    މީހާ 

އެމީހަކަށް ޤިޔާމަތް   ހަމަކަށަވަރުން  އަދި  ދިރިއުޅުމެކެވެ.  ދަތި    އޮތީ 

އެމީހަކު   ފޮނުއްވޭނެއެވެ. ދުވަހުން  މަޙްޝަރަށް  ގޮތުގައި    ކަނުމީހެއްގެ 

ُدونِِه  ކުރެއްވިއެވެ. "އަދި ވަޙީ  ِمْن  ت اتَِّبُعوا  واال  رابُِّكْم  ِمْن  ِإلاْيُكْم  أُْنِزلا  ماا  }اتَِّبُعوا 
قاِليالا  ]اْلعراف: أاْولِيااءا   } ُرونا تاذاكَّ ماا  އިލާހުގެ    [3  ވެރި  "ތިޔަބައިމީހުންގެ 

ބާވައިލެއްވުނުޟުހަ   ޔަބައިމީހުން ތަބަޢަ ފޮތަށް ތި  ރަތުން ތިޔަބައިމީހުނަށް 

އެކަލާނގެ  އަދި  ތަބަޢަ  ވާށެވެ.  އެހީތެރިންތަކަށް  އެހެން    ފިޔަވައި 

   ނެވެ."ނުވާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ހަނދުމަކުރަނީ ވަރަށްވެސް މަދުން 

ހިތުގައި ރަސޫލާ   އެއްވެސް ޝައްކެއްނުވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ 

  ްމައިންބަފައިންނަށ ބޮޑަށް،  ދަރިންނަށްވުރެ  އޭނާގެ  ވުރެ    ގެމައްޗަށް 

 أنس ބޮޑަށް އަދި އެންމެހައި މީސްތަކުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވާންޖެއެވެ.  

  ެފަރާތްޕުޅުން ގ  ( ) އަދި    ( 15البخاري    ފައިވާ ކުރައްވާ ރިވާ  ( 169مسلم 

والناس    ފަދައިންނެވެ. وولده  والده  من  إليه  أحب  أكون  حىت  أحدكم  يؤمن  "ال 
  މީހެއްގެ ދަރިއަށް ވުރެ"ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުވެސް އެ  أمجعني" 

ބައްޕައަށް  އެންމެހައި  ވުރެ   ބޮޑަށް،  އަދި  ވުރެ    މީސްތަކުންނަށް   ބޮޑަށް 

  ދާންދެން އޭނާގެ އީމާންތެރި   މައްޗަށް ލޯބިވުމަށް  ބޮޑަށް ތިމަން ނަބިއްޔާ
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ކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވެއެވެ." ފާޅުކޮށް ބަޔާންވެ ފެންނަންހުރި ލޯބިވާކަމުގެ  

ދޫކުރެއްވި    އަށް ތަބަޢަވުމެވެ. އަދި ނަބިއްޔާ    ޢަލާމާތަކީ ނަބިއްޔާ  

ފަދައިންނެވެ.    ވުމެވެ. އެއީ އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވި  މަންހަޖުގައި ޤާއިމް

را  غاُفوٌر   ُ وااَّللَّ ُذنُوباُكْم  لاُكْم  واي اْغِفْر   ُ اَّللَّ حُيِْبْبُكُم  فااتَِّبُعوين  اَّللَّا  حتُِبُّونا  ُتْم  ُكن ْ ِإْن  ِحيٌم{  }ُقْل 
عمر  ޔަބައިމީހުން  ތި.  ވިދާޅުވާށެވެ "އެބައިމީހުންނަށް އިބަނަބިއްޔާ    [31ان:]آل 

ނަބިއްޔާއަށް    ދެކެ ލޯބިވާކަމުގައި ވަނީނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަން  هللا

ވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ.  ވެ ތިޔަބައިމީހުންދެކެ ލޯބި   هللا ވާށެވެ. އެއިރުން    ތަބަޢަ

ތިޔަބައިމީހު  ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި  އެކަލާނގެ  އަދި  ފާފަތަށް  ންގެ 

ރަޙީމްވަންތަ    هللاފުއްސަވާނެތެވެ.   ފުއްސަވާ  ފާފަ  ގިނަގިނައިން  އީ 

 އިލާހެވެ." 

 " وما بعدها: سنُن أقواٍل وأفعاٍل[ .   وابرك ...قوله: ]"

 [ .މީގެ ފަހުގައިވަނީ ސުންނަތް ޤައުލުތަކާ ފިޢުލުތަކެވެ "  وابرك ... ]"  

އަދި   ތަޝައްހުދަށް   : އިންނަ  ޞަލަވާތްމާނައީ  މީހާއަށެވެ.    ކިއުމަށް 

حممد(އެހެނަސް  على  ابرك  ކުރަށް  ޛި ކުރަށް ފަހުގައި ވަނީ އަދި  ޛިމި  )اللهم 

އިށީނުމަކީ ނަމާދުގައިވާ ސުންނަތް ފިޢުލެއް ނުވަތަ ޤައުލެކެވެ. ނަމާދުގެ  

ވަރަށްގިނައެވެ. ޤައުލުތަށް  ފިޢުލުތަކާއި  ފޮތްތަކުގައި    ފިޤުހު  ސުންނަތް 

يوسفލިޔެފައިވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި    ބައިތަށްމި بن    ލިޔުއްވާފައިވާ   مرعي 

 ހިމެނެއެވެ.  )دليل الطالب(
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  : ރުކުނަކީ  ސާދަވަނަ  އެއިން    ސަލާމް  ދެެނަމާދުގައިވާ  ދިނުމެވެ. 

ނިކުމެވޭނެ ޙަދީޘްނަމާދުން  التكبري  ފަދައިންނެވެ.    ގައިވާފުޅުއެވެ.  "حترميها 
التسليم" "އޭނާގެ މައްޗަށް ކަންތަށް ޙަރާމްވެދަނީ ތަކްބީރުންނެވެ.    وحتليلها 

ސަލާމް  ޙަލާލުވެދަނީ  މި  އަދި  ކުރީގައި  ބަޔާންވެ    ދިނުމުންނެވެ." 

 އެވެ. ގޮސްފައިވާނެ

القيمއިމާމް   هللا  ابن  ) ގެ    رمحه  املوقعني(  ފޮތުގައި    (  358/ 2)إعالم 

މެނުވީ ނަމާދުން    ފަހުގައި   ދިނުމަށް  ސަލާމް   ދެ   ފައިވެއެވެ. ކުރައްވާ ބަޔާން

ގެ ފަނަރަ ޞަޙާބީންގެ    ނަބިއްޔާ    އްތަފުޅުކަމުގައި ޙަދީޘް   ކުމެވޭނެނުނި

ސައްޙަ ނުވަތަ ޙަސަން    އްތަފުޅު ޙަދީޘް  އައިސްފައިވެއެވެ. އެފަރާތްޕުޅުން  

އެވެ. ބައެއް އަހުލުލް ޢިލްމު އެއްމެ ސަލާމަކުން ނަމާދުން    ދަރަޖައިގައިވެ

ބަޔާން   ނިކުމެވޭނެ ދެކުރައްވާކަމަށް  އެހެނަސް  ސަލާމުން    ފައިވެއެވެ. 

ބުނުމަކީ  ކުމެވޭނެނި އަދި    އައިސްފައިވާ   އްލުތަދަލީ   ކަމުގައި  ގޮތެވެ. 

 ގޮތެވެ.  ނުކުތުމަށް އެންމެ ހެޔޮ ހެޔޮ އަދި ޚިލާފުން އެންމެ ތަކީއެގޮ

ފަސް  މި ހިމެނޭ  ރުކުނުގައި  ރުކުންތަކެވެ.    ސާދަ  ޤައުލިއްޔަ  ރުކުނަކީ 

ފާތިޙާ  ނަޙަރަންބަން އެއީ   ފަހު  ތަކުބީރު،  އައްތަހިޔާތުކިޔުން،    ކިޔެވުން، 

ސަލަވާތް   ގެ   ނަބިއްޔާ   ދެ   މައްޗަށް  ސަލާމްދިނުން،    ކިޔެވުން، 

ރުކުންތަކެވެ.   ފިއުލިއްޔަ  ރުކުންތަކަކީ  ހުރި  އިތުރަށް  ދެން  އެއަށްފަހު 

يوسف بن  مرعي  الطالب  ޔުއްވާފައިވާލި  الشيخ  ނަމާދުގެ    މިފޮތުގައި  دليل 
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ސާދަ ބަޔާން  ރުކުންތަކަކީ  އެއަށްފަހުކަމުގައި   އްއެރުކުންތަ  ކުރައްވާ 

ނަބިއްޔާ    އައްތަހިޔާތު  ފަހު  ކުރައްވާކުރުޛި އަދި  އަށް    ކިޔުމާއި 

އެއް  ޞަލަވާތް ގޮތުގައި    ކިޔެވުން    ފައިވެއެވެ. ދެއްވާކުރުކޮށް ޛިރުކުނެއްގެ 

އިޢުތިދާލުގައި ހިނދުކޮޅަކު ޤާއިމްވެ ހުރުން އެއީ   ވެތެދު އިން އަދި ރުކޫޢު

ވެއެވެ. މިއީ މުސީއުއް ޞަލާތުގެ    ފައިކުރައްވާގޮތުގައި ބަޔާން  ރުކުނެއްގެ

"مث  ގައިވެއެވެ. ފުޅުޙަދީޘްގެ ނައްޞުގައި އައިސްފައިވާ ރުކުނެކެވެ. އެޙަދީޘް 
قائماا" تعتدل  حىت  ތެދުވެ ޢިއުތިދާލްގައި    އިން  "އެއަށްފަހުގައި ރުކޫޢު  ارفع 

الوهابޤާއިމްވެ ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކުރާށެވެ."   عبد  بن  حممد    ރުކޫޢު  شيخ 

ރުކޫޢު     އިން މަޑުވެގައި    ތެދުވުމާއި  އެއް  ހިނދުކޮޅަކު  ވަނީ   ހުރުން 

ގޮތުގައި ބަޔާންރުކުނު މިތަނުގައި    ފައެވެ.ކުރައްވާގެ  اإلسالم  ވުމުން  شيخ 
الوهاب عبد  بن  ތެދުވެ އިޢުތިދާލްވެ    އިން  ކަހަލައެވެ. ރުކޫޢުވިދާޅުވާ  حممد 

 ލުމެވެ. ކޮޅަކު މަޑުކޮށް ދުހިނ
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 ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް 

ريب  قوله:   "سبحان  وقول:  اإلحرام،  تكبرية  غري  التكبريات  مجيع  مثانية:  ]والواجبات 
ولك   "ربنا  وقول:  واملنفرد،  لإلمام  محده"  ملن  هللا  "مسع  وقول:  الركوع،  ِف  العظيم" 
بني   يل"  اغفر  "رب  وقول:  السجود،  ِف  اْلعلى"  ريب  "سبحان  وقول:  للكل،  احلمد" 

 [ . السجدتني، والتشهد اْلول، واجللوس له 

ވާޖި ] ތަކުބީރު  ބުތައްނަމާދުގެ  ހަރަމްބަންނަ   : ފިޔަވައި    އަށެކެވެ 

ތަކްބިރުތަ ހުރިހައި  ކިޔާ  ރުކޫޢުގައިއްނަމާދުގައި  ريب  ކިޔާ    ،  "سبحان 
ملن  މީހާ ކިޔާ    ކުރާ  ނަމާދު  އަދި އިމާމް އަދި ވަކިން  العظيم" هللا  "مسع 

احلمد"އަދި    محده" ولك  މީހަކަށް، ސަޖިދައިގައި    ނަމާދުކުރާ ކޮންމެ  "ربنا 

اْلعلى"ކިޔާ   ريب  يل"އަދި ދެސަޖިދަ ދެމެދު ކިޔާ    "سبحان  اغفر  ،  "رب 

އައްތަހިޔާތު އިށީނުން   ފުރަތަމަ  ކިޔުމަށް  އައްތަހިޔާތު  ފުރަތަމަ    ކިޔުން، 

 [ މިއެވެ. 

ވާޖިބެއް ވާޖިބް   އެއްމެ  ޤައުލިއްޔަ  ވާޖިބްތަކަކީ  ދެންހުރި  ތަކެވެ.  ފިޔަވައި 

  ކިޔުމަށް އިށީނުމެވެ.   ހަމައެކަނި ފިއުލިއްޔަ ވާޖިބަކީ ފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތު
قدامة  )ފޮތް  ލިޔުއްވި      ابن    މި   . އެވެ  ގައި ވިދާޅުވެފައިވެ  ( 2/180املغن 

ނަމާދުގެ  ހަތް އިމާމް  ވާޖިބުޤައުލިއްޔަ    ކަންތަށް  ގެ    أمحد  ކަމުގައި 

ޢިލްމުވެރި   އެވެ.  ވެ މަޝްހޫރުވެފައި  އަރިހުން ފިޤްހު  ގިނަ  ން  އެހެނަސް 

ގޮތުގައެއް  ވާޖިބު   ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ   ވެ ވިދާޅުވެފައިނޫނެވެ.    ކަމުގެ 



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

116 

"އިމާމް ފަރާތްأمحد   އެވެ.  އެކި  އައިސްފައި  މަޝްހޫރުވެ  ޕުޅުންގެ   ވަނީ 

ތަންތަނަށް ތިރިވުމުގައި ނުވަތަ އުފުލުމުގައި ކިޔާ ހުރިހާ ތަކްބީރުތަކާއި،  

محده   އާއި، އަދި    އަދި ސަޖިދައިގައި ކިޔާ ތަސްބީޙަ   ޢުގައި ރުކޫ  ملن  هللا    مسع 

احلمد މާއި، އުކި ولك  يل މާއި، ދެސަޖިދަދެމެދު  އު ކި   وربنا  اغفر  މާއި،  އު ކި   ريب 

އަދި    داودأبو އަދި    إسحاق މަކީ ވާޖިބެކެވެ. މިއީ  އުފުރަތަމަ އައްތަހިޔާތުކި

ދެކެވަޑަވާޖިބު  أمحد   އިމާމް ގޮތުގައި  ނުގަންނަވައެވެ. ކަންތައްތަކުގެ    އި 

 ." ސްފުޅެވެންގެބަމިއީ ގިނަ ފިޤްހު ޢިލްމުވެރި

ކަން ހުމި ވާޖިބުވެގެންވާ  ކަންތައްތަކަކީ  ابن  ގޮތުގައި  ގެ  ތަކެއް ތައްރިހައި 
أبو    މިއެވެ. ދަލީލަކީ   ކުރައްވާފައިވާ ބަޔާން ގައި   املغن ގެފޮތް  قدامة روى  "وقد 

عن   عمه،  عن  خالد  بن  حيىي  بن  علّي  عن  قال:  داود  أنه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب 
"مث يكرب، مث يركع حىت تطمئن   قوله:  يتوضأ" إىل  الناس حىت  من  "ال تتم صالة ْلحد 
مث   أكرب،  هللا  يقول:  مث  قائماا  يستوي  حىت  محده،  ملن  هللا  مسع  يقول:  مث  مفاصله، 

قاعداا  يستوي  حىت  رأسه  ويرفع  أكرب،  هللا  يقول:  مث  ساجداا،  يطمئن  حىت  مث  يسجد   ،
يقول: هللا أكرب، مث يسجد حىت تطمئن مفاصله، مث يرفع رأسه فيكرب، فإذا فعل ذلك  

صالته" َتت  عمه "އަބޫދާވުދު    فقد  عن  خالد  بن  حيىي  بن  علّي    عن 

  ފުޅު ޙަދީޘް   ނަބިއްޔާ    ފައިވެއެވެ.ކުރައްވާރިވާ  ތްޕުޅުންގެފަރާ 

ނަމާދު އެކަލާނގެ  ވެސް  "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއަކުގެ  ކުރެއްވިއެވެ. 

  ފުޅު ނުކުރައްވާނެއެވެ." މިޙަދީޘް  އެމީހަކު ވުޟޫކުރުމަށް ދާންދެން ޤަބުލެއް

ގެނެސް  މިލަފްޒާ ތަކްބިރުފައިވެދެއްވާ ހިސާބަށް  "އެއަށްފަހު   އެވެ. 
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ކުރާށެވެ. އަދި ރުކޫޢުގައި ހުރިހާ   އި ރުކޫޢުއަކި  ށެވެ. ދެން ތަކުބީރުއާާކި

ملن  މަޑުކުރާށެވެ.  އެއަށްފަހުގައި    ހުޅުތަކެއް ހިމޭންވުމަށް ދާންދެން  هللا  مسع 
އެއަށްފަހުގައި  އަކި  محده މަޑުކުރާށެވެ.  ހިނދުކޮޅަކު  ކޮޅަށްތެދުވެ  އި 

ހިމޭންކަމާއެކު    ޔައިތަކްބީރުކި ސަޖިދައިގައި  އަދި  ސަޖިދަކުރާށެވެ. 

އެއަށްފަހު  މަޑުކުރާށެވެ.   އިށީންނާށެވެ.  ތެދުވެ  ފުރިހަމައަށް  އަދި 

ހުރިހާ   ހިމޭންސަޖިދަކޮށް  އެއަށް   ހުޅުތަކެއް  މަޑުކުރާށެވެ.    ވަންދެން 

ބޯފަހުގަ ތަކްބީރު   އި  އުފުލައި  މިފަދައިން    ނީޔާާކި  މައްޗަށް  އެވެ. 

ފުރިހަމަވާނެ  ނަމާދު  އެމީހެއްގެ  ތަކްބީރަކީ    ޢަމަލުކުރުމުން  މިއީ  އެވެ." 

أيب    ސުނަނު." މިޙަދީޘް  ދަލީލެކެވެ ވާޖިބު އެއްޗެއްކަން ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ  
 އެވެ.   ފައިވެ ކުރައްވާ ޞައްޙަ އިސްނާދެއްގައި ބަޔާން  (857داود )

هللا الމިތަނުގައި  رمحه  محده ) މީޢު  ވަނީ ތަސް   شيخ  ملن  هللا  އެއީ    ކިޔުން   ( مسع 

ނަމާދުކުރާ އެކަނި  އަދި  އޮތްހާމީ  އިމާމްއަށް  ގޮތުގައި    އަށް  އެއްޗެއްގެ 

ކި  ފަކުރައްވާ ބަޔާން މައުމޫމާއަށް  އެއްޗެއް    އޮތް   ހަމައެކަނި  ންއުު އެވެ. 

ނަބިއްޔާ    ނޫންކަމުގައި ޞައްޙަގޮތެވެ.  މިކަމުގައި  މިއީ    އެވެ. 

قوله:  ފަދައިންނެވެ.    ފައިވާފުޅު ކުރައްވާޙަދީޘް  وفيه  به"،  ليؤمت  اإلمام  جعل  "إمنا 
قال: احلمد"  "وإذا  ولك  ربنا  فقولوا:  محده،  ملن  هللا    "ހަމަކަށަވަރުން އިމާމް   مسع 

މިޙަދީޘްވަނީ    ލެވިގެން ތަބަޢަވުމަށެވެ."    އެވެ.  ވެގައިފުޅު ތިޔަބައިމީހުން 

محده   "އިމާމް ملن  هللا  احلمد އިފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން  އަކި  مسع  ولك    ربنا 

  އަދި   أنس( ގައި  734  -732ފުޅު އިމާމް އަލްބުޚާރީ )ކިޔާށެވެ." މިޙަދީޘް 
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عنهما هللا  رضي  هريرة    ދެ   އެވެ. މި   ފައިވެކުރައްވާ ރިވާ  ތްޕުޅުންފަރާ  أيب 

ޙަދީޘް  ގައިފުޅު ޙަދީޘް  احلمدފައިވަނީ  ކުރައްވާ   ފުޅުވެސް  ولك     ربنا 

محدهކިޔާށެވެ.    ތިޔަބައިމީހުން ملن  هللا  ޙަދީޘްއު ކި  مسع    ފުޅު މަށް 

ޢިލްމުވެރިޢިލްމުވެރި އެވެ.    ނުވެއެއް  ފަކުރައްވާ ބައެއް  ތެރެއިން  ން  ންގެ 

محدهވެސް    މައުމޫމީން ملن  هللا  އެވެ.    ފައިވެކުރައްވާމަށް ބަޔާންއުުކި  مسع 

ނަބިއްޔާ   ދަލީލަކީ  ޢާންމު  ފުޅުކުރައްވާޙަދީތް  އެކަމުގެ  ފައިވާ 

އެއީ  ފުޅެ ޙަދީޘް  احلويرثވެ.  بن  )   ފަރާތްޕުޅުންގެ  مالك    ( 631البخاري 
أصلي" ފައިވާ  ކުރައްވާ ރިވާ رأيتموين  كما  ދީޘްފުޅުން  ވެ. މިޙަ ފުޅެ ޙަދީޘް މި   "صلوا 

محده" ލިބިދޭ ދަލީލަކީ ނަބިއްޔާ   ملن  هللا    މުން މައުމޫމީންއުުކި    "مسع 

محده"ވެސް ކަމުގައިވާ ޞަޙާބީން  ملن  هللا    އަނެއް  މެވެ. އެހެނަސްއުކި  "مسع 

محده"ވަނީ    ގައިފުޅު ޙަދީޘް  ملن  هللا  ربنا  ނަމަ ތިޔަބައިމީހުން    ކިޔައިފި  "مسع 
احلمد" ގައިވާ ޙުކުމް ޚާއްޞަކޮށްދޭ  ފުޅުޙަދީޘް  މިއީ ޢާންމު  ކިޔާށެވެ.  ولك 

ނަބިއްޔާ    މިފަދަ  ދަލީލެކެވެ. މިޘާލަކީ  ބެހޭގޮތުން    އެހެން  ބަންގިއާ 

) ތަކެވެ.   ފުޅު ކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅުޙަދީޘް  ) އަދި    (611البخاري    ( 383مسلم 

اخلدري   سعيد    ފައިވެއެވެ. ރަސޫލާ ކުރައްވާ ރިވާ  ތްޕުޅުންފަރާ ގެ أيب 

املؤذن"ކުރެއްވިއެވެ.  ފުޅުޙަދީޘް  يقول  ما  مثل  فقولوا  النداء  مسعتم    "إذا 

އާ  މީހާ ކި  ނަމަ ބަންގިގޮވާ  އިވިއްޖެ  ގޮވާ އަޑުގި ނަށް ބަންންތިޔަބައިމީހު "

މިޙަ އެހެނަސް  ކިޔާށެވެ."  ފަހަތުން  ޢާއްމު    ގައިފުޅު ޘް ދީފަދައިން  މިވާ 

)ޙުކުމް    مسلم  ފަރާ  عمر  ގައި    (385صحيح  ތްޕުޅުން  ގެ 
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ޙަދީޘް ކުރައްވާ ރިވާ ޚާއްޞަފުޅުންފައިވާ  އެއީ ކުރެވިފައިވެއެ    ވެ. 

الفالح"ގައި ފުޅު ޙަދީޘް  على  حي  الصالة،  على  ال  އިރުގައި   އިވޭ  އަޑު "حي 
 ވުމެވެ. މަށް ވާރިދުވެފައި  ކިޔު حول وال قّوة إالّ ابهلل

أو   منها سهواا  سقط  ما  ]فاْلركان:  ما  قوله:  والواجبات:  برتكه،  الصالة  بطلت  عمداا 
 سقط منها عمداا بطلت الصالة برتكه، وسهواا جربه السجود للسهو، وهللا أعلم[ . 

ދޫކޮށްފި] ނަމަ އޭނާގެ    ރުކުނެއް  ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ ޤަސްތުގައި 

ނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު    އެވެ. ވާޖިބެއް ގަސްތުގައި ދޫކޮށްފިނަމާދު ބާޠިލްވާނެ

ދޫކޮށްލެވިއްޖެ  ވާނެއެވެ.ބާޠިލް  އޮތީ   ހަނދާންނެތިގެން  އޭނާއަށް  ނަމަ 

  .[  وهللا أعلمކުށުސަޖިދަ ޖެހުމެވެ. 

މުސްތަޙައްބުކަން އަދި  ވާޖިބާތްތަކާއި،  ރުކުންތަކާއި،  ކީ  ކަ ތަތައްނަމާދުގެ 

ތެރެއިންވާ އެކިބައި ތަކުގެ  ނަމާދުގެ ޝަރުޢީ   ނަމާދުގެ    ކަންތަކެވެ. އަދި 

"ކަމުގައި   ތަޢުރީފު ޢަމަލުތަކެއް  ވާ  އަދި  ޤައުލުތަކަކާއި  ޚާއްސަވެގެންވާ 

މި  ތަކުބީރަކުން ނިންމުމެވެ."  ސަލާމްދިނުމަކުން  ތަޢުރީފުގެ    ފަށައި 

ކަމެއް  އެހުރިހާ  ވާ   ތެރެއަށް  ރުކުންތަކާއި،  ބުތަކާއި  ޖިި ވަންނާނެއެވެ. 

މެދު   މުސްތަޙައްބު ރުކުންތަކަކީގަކަންތަކުގެ  ފަރަޤުތަކެއްވެއެވެ.    އި 

ޙާލެއްގައިންކޮ ގެނެސްގެ   މެފަދަ  ކަންތަކެވެ.  ވެސް  ޖެހޭނެ  ންނަން 

ގެންނަން   އްޤަސްތުގައި ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ދޫކުރެވުނަސް އެރުކުންތަ

ދޫކޮށްފި ޖެހޭނެ ޤަސްތުގައި  ވާޖިބުތަކަކީ  ނަމާދު    އެވެ.  ނަމަ 
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ހިނދުގައި  ގެންެހަނދާންނެތި  ކަންކަމެވެ.ބާޠިލްވާނެ ދޫކުރެވިއްޖެ   

އިސްތިފްޠާޙް   ޖިދަކުށުސަ ދުޢާއުލް  އެހެނަސް  މަޖްބޫރުވާނެއެވެ.    ޖެހުމަށް 

ކަންތަ  ފަދަ އަޢޫޒުކި  އް މުސްތަޙައްބު  މިކަންތައުުނުވަތަ  ނަމާދުގައި    އްން 

ޘަވާބު އަޅާއަށް  އެކަންތަ  ގެނެސްގަތުމުން  ދޫކޮށްލާމީހާ    އްލިބޭނެއެވެ. 

ކަމުގައިވާ ންނަތަށް  ސުދޫކޮށްލަނީ    އްއެކަންތަ ބޭނުންނުވާ    ޢަމަލުކުރުމަށް 

"فمن  ފަދައިންނެވެ.    ގައިވާފުޅުނެއެވެ. ޙަދީޘްބާތްލިބޭ ހިނދު އޭނާއަށް ޢުޤޫ 
مّن" فليس  سّنيت  عن  މީހަކީ    "ތިމަން ނަބިއްޔާގެ ސުންނަތް ދޫކޮށްފި  رغب 

) ނޫނެވެ." ރަވާހު   މީހެއް ތެރެރިން ވާގެ  ނަބިއްޔާ ތިމަން   ( 5063البخاري 
) އަދި   ނަތް މިލަފްޒަކީ  ގައި އައިސްފައިވާ ސުންފުޅު މިޙަދީޘް  (1401مسلم 

ސުންނަތުގެ ހުރިހައި މާނަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ފުޅާކަންބޮޑު ކަލިމައެކެވެ.  

ނަބިއްޔާ   މުރާދުގައި  ނަބިއްޔާ    މިތަނުގެ  އަދި  މަގު،    ދޫކުރެއްވި 

ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ކޮންމެ ކަ މެއް  ޢުޅުއްވިގޮތް އަދި ޤުރުއާނާއި 

 އެވެ.  ހިމެނިގެންވެ

هللا   މިއީ رمحه  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  الصالة  " ފޮތް    ލިޔުއްވި   شيخ  شروط 
واجباهتا"  و  أركاهنا  ބަޔާންކޮށްދެވުނެ    و  އަހަރެންނަށް  ޝަރަޙައިގައި 

މަށް އަދި ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް  ދެއްވުުއަޅާ ދީނަށް ނަޞްރު  މިންވަރެވެ. އެ 

މަގު  ސަލަފުންގެ  މީސްތަކުން    ދެއްވައިބަޔާންކޮށް  އަދި  އެމަގަށް 

އަގުހުރިކުރައްވާތަބަޢަވުމަށް   މިންނެތް  އެ    هللاމަސައްކަތަށް    ފައިވާ 

އެދި  އަޅާއަށް   ޘަވާބުދެއްވުން  އަދި  އަޖުރު  އަދި  ގެ    هللاފާފަފުއްސަވައި 
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ދެއްވުން    ރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މުސްލިމުންނަށް ދީނުގެ ފިޤުހު ޟުހަ

އެ އަދި  ޘާބިތުކަންއެދި  ޙައްޤުމަގަށް  އެދި    ދީނުގެ  ގެ    هللاދެއްވުން 

عبده  .  ރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ ޟުހަ على  وابرك  وسلم  هللا  وصلى  جميب  مسيع  إنه 
 ورسوله حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތައް އަދި ވާޖިބުތައް 

 

 
 

122 

 މިފޮތުގައި އެކުލެވިގެންވާ ބައިތައް

 1 .............................................މުޤައްދިމާ 

 3 ނަމާދުގެ ޝަރުޠުތައް ....................................

 10 ވުޟޫގެ ޝަރުޠުތައް .....................................

 15 ވުޟޫގެ ފަރުޟުތައް .....................................

 25 ޙުކުމް .....................ވުޟޫކުރުމުގައި ބިސްމި ކިޔުމުގެ  

 27 ވުޟޫގެއްލޭ ކަންތައްތައް ..................................

 36 ނަމާދުގެ ބާކީހުރި ޝަރުޠުތައް .............................

 54 ނަމާދުގެ ރުކުންތައް .....................................

 115 ...................ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް ...................

 

 

 


