
 

ކުޅަދުންވަންތައެވެ. އަދި މިއަޅާ ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ. އަދި އިބައިލާހު ހުރިހާ 
އިބައިލާހީ  އަދި  މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ.  އަދި  ދެނެޮވޑިގެންވަމުއެވެ.  ކަމެއް 
އޭ  ގެއެވެ.  ރަސްކަލާނ ދެނެޮވޑިގެންވާ  މޮޅަށް  ކަމެއް  ހުރިހާ  ޣައިބުގައިވާ 

މިއަޅާގެ ، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ދީނާއި . ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ.. هللا! 
އިބައިލާހު  ހެޔޮކަމެއްކަމުގައި  މިއަޅާއަށް  ނަތީޖާގެގޮތުން  ކަންތަކުގެ 
ދޭވެ! މިންވަރުކޮށްދެއްވާނ މިއަޅާއަށް  އެކަންތައް  ފަހެ  ދެނެޮވޑިގެންވަނީނަމަ 

އެކަމުގައި  ދެން  ދޭވެ!  ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނ މިއަޅާއަށް  އެކަންތައް  އަދި 
 . މިކަމަކީ. ހަމަކަށަވަރުން  އަދި  ދޭވެ! ބަރަކާތްލައްވާނ މިއަޅާގެ . މިއަޅާއަށް 

މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެގޮތުން މިއަޅާއަށް ، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، ދީނާއި
ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން ، ނުބައިކަމެއްކަމުގައި އިބައިލާހު ދެނެޮވޑިގެންވަނީނަމަ

މިއަޅާ    އެކަންތައް އެކަންތަކުން  އަދި  ދޭވެ!  ދެއްވާނ ދުރުޮކށް 
މިންވަރުޮކށް  މިއަޅާއަށް  ހެޔޮކަންތައް  އަދި  ދޭވެ!  ދުރުކޮށްދެއްވާނ
އެކަމަށް  އަދި  މެއެވެ.  ވީނަމަވެސް  ކޮންމެތަނެއްގައި  އެއީ  ދޭވެ!  ދެއްވާނ

(4)މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ!"
 

 ؟ކުރިން ކުރާނީ އިސްތިޚާރާނަމާދުތަ ނުވަތަ މަޝްވަރާތަ

 (5)ކަމުގެ އަހުލުވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރާނީ އިސްތިޚާރާނަމާދު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 ؟އިސްތިޚާރާކުރުމަށްފަހު ކަންކުރަންވީ ކިހިނެތް

ބައެއްމީހުންނަށް ހީވެފައިވަނީ އިސްތިޚާރާނަމާދު ޮކށްގެން ނިދީމަ އޭނާއަށް 
އަދި  ފެންނާނެކަމަށެވެ.  ހުވަފެނެއް  ބަޔާންވާ  އިޚްތިޔާރުކުރަންވީގޮތް 
އޭނާގެ  ނިމުމުން  އިސްތިޚާރާނަމާދުޮކށް  އޭނާ  ދެކެނީ  އަނެއްބަޔަކު 

ގަޅުގޮތްކަމަށެވެ ރަނ މިދެކަމަކީވެސް    ( 6) . ހިތަށްއަރާނީ   ނަމަވެސް  
ކަންކަމަށް  މިފަދަ  ޘާބިތުކަންކަމަށްނުވާތީ  ދަލީލަކުން  ޞައްޙަ 

ޢިލްމުވެރިންނާއި އިސްތިޚާރާނަމާދަށްފަހު  ނުވަތަ   ،ބަރޯސާވުމެއްނެތެވެ.
އަށް هللا ތިބާއާހެޔޮއެދޭ މީހުންނާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު    ،ކަމުގެމާހިރުންނާއި

އިބްނު  ކުރަމުންދާށެވެ.  މަސައްކަތް  ގަޅުގޮތުގައި  ރަނ ބަޔާންވި  ވަކީލުޮކށް 
"ހަމަކަށަވަރުން އިސްތިޚާރާގެ މަޤްޞަދަކީ  ވިދާޅުވިއެވެ. رمحههههلل    އަލްޤައްޔިމް  

އަށް ވަކީލުޮކށް އެކަމުގައި ނިޔާކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުމެވެ. هللا 
އަދި އެއިލާހުގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމާއި ޢިލްމުފުޅުން ދެއްވުމަށް އެދި ހެޔޮގޮތުގައި 

، ކަމަށް ރުހުމުންَرب  އީ އޭނާގެ  هللا އަޅާއަށް އިޚްތިޔާރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމެވެ.  

އެފަދަގޮތެއްގައި  ލާޒިމުވެއެވެ.  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ކަންކުރުން  އެފަދައިން 
ކަމަކަށްފަހެ ، ނުވާމީހަކަށް ރަހަ ނުލިބެއެވެ. މިހުރިހާ  މީރު( ( އީމާންކަމުގެ 
ބާއްޖަވެރިކަމުގެ ، އޭނާއަށް އެއީ  ފަހެ  ރުހިއްޖެނަމަ  ނިޔާކުރެވުނުގޮތާއި 

 (7)".ޢަލާމާތެކެވެ

 وصل ى    وسل م على نبي نا حممد وعلى آلهلل وصحبهلل أمجعني. و حلمد   رب  لعاملني.

ލިޔުމެއްގެ  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ  ސައިޓުގައި  ދިސަލަފިއްޔާ  މިލީފްލެޓަކީ  ނޯޓް: 

 http://dhisalafiyyah.net/?p=6073 ޚުލާޞާއެވެ.
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04ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ

 ހެޔޮކަމަށް މަގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.

 C-142/2012/51ރެފް ނަންބަރު: 



 

 ؟އިސްތިޚާރާކުރުމަކީ ޮކބާ

ގެ މާނައަކީ: ދެ ކަމަކުންކުރެ ތިބާއަށް އެންމެ " إلسههتهههبههار " ޢަރަބި ބަހުގައި  
 ހެޔޮކަންބޮޑު ކަމަކަށް އެދުމެވެ.

ކަމެއް  ދެކަމެއްގެތެރެއިން  އިސްތިޚާރާއަކީ:  އިޞްތިލާޙުގައި  ޢިލްމުވެރީންގެ 
އެދެކަމުންކުރެ ހެޔޮކަމަށް މަގުދެއްކެވުމަށް ، އިޚްތިޔާރު ކުރަންޖެހިއްޖެމީހާ

 (1)އެދުމެވެ.

 އިސްތިޚާރާކުރުން ޝަރުޢުކުރެވުނު ޙިކްމަތެއް

ހުއްޓެވެ.  ކަންތައްތަކެއް  ޚުރާފީ  ތެރޭގައި  ޢަރަބީންގެ  ޒަމާނުގައި  ޖާހިލިއްޔަ 
މުހިންމުކަމަކަށް  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ދަތުރަކު  ޢަރަބީން  މިޘާލަކަށް 

ދޫނިތަކެއް ކައިރިއަށްގޮސް އެތަކެތި ފައްސާލައެވެ. ދެން ، ކުރިމަތިލައިފިނަމަ
އެއީ  ގޮއްސިނަމަ  އުދުހިފައި  ދޫނި  ވައަތްފަރާތަށް  ފަހެ 
އަދި  އެއްކިބާވެއެވެ.  ޤަޞްދުކުރިކަމުން  އޭނާކުރަން  ސުންޕާކަމެއްކަމުގައިދެކި 

 (2)އަނެއްބައިމީހުންމިފަދަ ކަންކަމުގައި ޤުރުއަތުލައިއުޅުނެވެ.

އަށަގެންފައިވަނިޮކށް  ޢަޤީދާގައި  އެބައިމީހުންގެ  ބޯދާކަންކަން  މިފަދަ 
އާދަކާދަތަކަށް  ޚުރާފީ  އެބައިމީހުންގެ  އައުމުން  ފާޅުވެގެން  އިސްލާމްދީން 
ބޯދާކަންކަމުގެ  މަނާކުރެވުނު  އެބައިމީހުންނަށް  އަދި  ކުރެވުނެވެ.  އިންކާރު 
އެހެންކަމުން  ގަންނައިދެވުނެވެ. އުނ ޢަމަލުތައް  ފައިދާހުރި  ބަދަލުގައި 
އާދަކާދަތައް  ބޯދާ  މިފަދަ  ވަރަށްގިނަ  ސަބަބުންވެސް  އިސްތިޚާރާނަމާދުގެ 

 ނެތިގެން ދިޔައެވެ.

 އިސްތިޚާރާކުރަންޖެހޭ ސަބަބު

ދަގޫ  އުނ ނިންމަން  ގޮތެއް  މީހަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ދިރިއުޅުމުގައި  ދުނިޔޭގެ 
ބޮޑެތި ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. މިގޮތުން ލަފާ އަދި އިރުޝާދު ހޯދަންޖެހޭ 
ދާން  ހަނ ވަނީ  މީހުން  ބައެއް  މަތިން  ފަރާތުގެ  މުހިންމު  އެންމެ 

ڄ   چ  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  هللا  ނައްތާލާފައެވެ. މާތް   ڦ   ڦ   ڦ ڦ   ڤ  

چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ ڄ   "އަދި މާނައީ:  (  ٤٤١)آل عههههمههههر  :  چ ڄ  
ފަހެ  ކުރައްވާށެވެ.  މަޝްވަރާ  އެބައިމީހުންނާ  ކަލޭގެފާނު  ކަންކަމުގައި 

އަށް هللاފަހެ ކަލޭގެފާނު  ، )ކަމަކާމެދު( ކަލޭގެފާނު ޢަޒުމު ކަނޑައަޅުއްވައިފިނަމަ
މީހުންދެކެ   ވަކީލުކުރާ  ހަމަކަށަވަރުން  هللا ވަކީލުކުރައްވާށެވެ. 

 ލޯބިވެޮވޑިގެންވެއެވެ."

 ؟އިސްތަޚާރާ ކުރަނީ ކޮންކަންކަމެއްގައި

އަދި  އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ.  ކަންކަމުގައި  މުބާޙު  ހަމައެކަނި  އަޞްލަކީ 
މަކްރޫހަކަންކަމުގައި  ޙަރާމްކަންކަމާއި  މުސްތަޙައްބުކަންކަމާއި  ވާޖިބުކަންކަމާއި 
ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ  ދެކަމެއް  މުސްތަޙައްބު  ނަމަވެސް  އިސްތިޚާރާނުކުރުމެވެ. 
ވާޖިބު  ތަނަވަސްވެގެންވާ  ވަގުތު  އަދި  އިސްތިޚާރާކުރެވިދާނެއެވެ.

 (3)ކަންކަމުގައިވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ؟އިސްތިޚާރާ ކުރަނީ ކިހިނެތް

ހެޔޮމަގު ، އެކަން ކުރާނޭ ގޮތަކީ އަޅާއަށް ކަމެއްގެ ނިމުން ނޭނގޭ ކަންކަމުގައި
ދެއްކެވުމަށް އެދި ދެރަކުޢަތުގެ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު ވާރިދުވެފައިވާ 
އެކަމަކީ  ފަހުއެވެ.  ސަލާމްދިނުމަށް    ދުޢާކުރާނީ  ދުޢާކުރާނީއެވެ. 

ހުރިކަމެއް ނުވަތަ ، ވިޔަފާރިއެއް ގުޅުން  ދަރިއަކާއި  ކައިވެންޏެއް ނުވަތަ 
ގޮތެއް  ވަކި  ކަންކަމުގައި  މުހިންމު   ދިމާވާ  ޙަޔާތުގައި  މިނޫނަސް 
މިނަމާދުކުރާނީ  އަދި  މުހިންމެވެ.  އިސްތިޚާރާކުރުން  ކުރީން  އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ 
ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން މަކްރޫހަނޫން ގަޑިތަކުގައެވެ. )ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން 

އިރު  އުސްމިނަށް  ލޮންސިއެއްގެ  ފަތިސްނަމާދަށްފަހު  ގަޑިތަކަކީ  މަކްރޫހަ 
 އަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި އަޞުރުނަމާދަށްފަހު އިރު އޮއްސެންދެނެވެ.(

 ؟ވަކި ޚާއްޞަ ސޫރަތެއް މިނަމާދުގައި ކިޔަންޖެހޭތަ

ފާތިޙާ ސޫރަތް ކިޔެވުމުގެ އިތުރުން މިނަމާދުގައި ވަކި ޚާއްޞަ ސޫރަތެއް 
ވާރިދުވެފައިވާކަން  ދަލީލަކުން  ޞައްޙަ  ކިޔަންޖެހޭކަމެއް  އާޔަތެއް  ނުވަތަ 

 އެނގޭކަށްނެތެވެ.

 އިސްތިޚާރާގެ ދުޢާ

رسدل    صل هى    عهلهيههلل   ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. هللا މާތް 
ގަންނައިދެއްވާ ފަދައިން   وسههههههههههل ههههههههههم އަހަރެމެންނަށް ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތެއް އުނ

ގަންނައި  އުނ އަހުރެމެންނަށް  އިސްތިޚާރާކުރަން  ކަންކަމުގައި  އެންމެހާ 
ދެއްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވައެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން 

ދެރަކުޢަތް   މީހަކު ފިޔަވައި  ފަރުޟުނަމާދު  ގަޞްދުޮކށްފިނަމަ  ކަމެއްކުރުމަށް 
ههههْرَ  بِههههعِههههْلههههِمههههَ   "   ނަމާދެއްކުރާށެވެ. ދެން ކިޔާށެވެ.   لههههلَّههههْيههههمَّ ِخي ْ َأْسههههتَههههِبههههيهْ

َوَأْسهتَههْقههِدْرَ  بِهْقههْدَرَِهَ   َوَأْسههَْلْهَ  ِمهْن َفْظههلِهَ   لْههَعهِ ههْيهِم  فَههِ نَّهَ  ََهههْقهِدْر َوَ  
أَْ ِدْر  َوََهْعَلْم  َوَ  أَْعَلْم  َوأَْنَت َعالَّْم  ْلْغيْهْدِب   للَّْيمَّ ِخْ  ْتهْنهَت ََههْعهلَهْم َأ َّ 

އެކަން )   ٰهههههههههههههههههَ    َ ْمههههههههههههههههرَ  ނުވަތަ  ނަންގަންނާށެވެ.  ކަމުގެ  ކުރަންއުޅޭ 
ههْر ِفْ ِدْ ِديْههِمْ َوَمههعههَاِشههْة َوعههاَ ِههبَههْة أَْمههرِْي فَهها ْههْدْرْ  ِفْ   ހިތަށްއަރުވާށެވެ.(  َخههيهْ

ههْرْ  ِفْ ََّّْ بههاَرِْ  ِفْ فِههْيهههلِل  َوِخْ  ْتههْنههَت ََهههْعههلَههْم َأ َّ ٰهههَ    َ ْمههرَ  ކުރަންއުޅޭ )   َوَيس 
هه ކަމުގެ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށްއަރުވާށެވެ.(   َشههرِل ِفْ ِدْ ِديْههِمْ

هَر َحهْيهْث   َوَمعَاِشْة َوعاَِ َبْة أَْمرِْي فَاْصرِْفهلْل َعم ْ َو ْصرِْفِمْ َعهْنههلْل َو  ْهْدْر ِفَ  ْيَهيهْ
އިބައިލާހުގެ ، ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާهللا!  "އޭ  މާނައީ:   " تهههَاَ  ََّّْ أَْرِيهههِمْ بِههههللِ 

ހެޔޮގޮތް  ޙަޟްރަތުން  އިބައިލާހުގެ  ޒަރިއްޔާއިން  ޢިލްމުފުޅުގެ 
ދެއްވުމަށް  ކުޅަދާނަކަން  އަދި  އެދެމެވެ. އިޚްތިޔާރުކޮށްދެއްވުމަށް 
ދެއްވުމަށް  ދަރުމަވަންތަކަމުން  މާތް   އިބައިލާހުގެ  އަދި  އެދިދަންނަވަމެވެ.
ކަމަކަށް  ހުރިހާ  އިބައިލާހު  ހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ  ދަންނަވަމެވެ.  އެދި 

1 2 3 

  حلمد   و لصال  و لسالم على رسدل    وعلى آلهلل وصحبهلل أمجعني.
އެއީ  ބުނުމުން  އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާށޭ  ނުވަތަ  އިސްތިޚާރާކުރާށޭ 
އެހެނީ  ގެއެވެ.  ނޭނ ގިނަބަޔަކަށް  ވަރަށް  މިއަދު  ކޮންކަމެއްކަން 

ކައިވެނި    މިއަދު ފާހަގަކުރެވެނީ  އިސްތިޚާރާނަމާދުކުރާކަމަށް  ގިނަބަޔަކު 
ހަމައެކަނިމިކަމަށް  އިސްތިޚާރާނަމާދަކީ  އެކަންޏެވެ. ކުރުމުގެކުރީން 

 އޮތްކަމެއްކަމަށްދެކުން އެއީ ވަރަށް ޮބޑު ކުށްހީއެކެވެ.


