
 ރޯދައިގެ ރުކުންތައް 

 ރުކުނެވެ. އެއީ: 2ރޯދައިގައިވަނީ 

. ނިޔަތްގަތުން )ރޯދައަށް ނިޔަތް ގަންނައިރު ދުލުން ނިޔަތް 1

 ކިޔާކަށް ނުޖެހޭނެ. ހިތުނިޔަތުން ފުދޭނެ.(

. ފަޖުރުލީއްސުރެ އިރު އޮއްސެއްޖައުމަށްދާންދެން ރޯދަ ގެއްލޭ 2

 އެންމެހާ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެގެން ހުރުން 

 ްގަސްދުގައި ކެއުން އަދި ބުއިނ 

  ާޙުކުމުގައިވ ބުއިމުގެ  އަދި  ކެއުން 

 ކަންތައްތައް )މިޘާލަކަށް އައިވީއެއް ގުޅުން(

 ްގަސްދުގައި ، ކާ ބާވަތުގެ އެއްޗެއް ނޫނަސ

ޑުގެ  ހަށިގަނ އެއްޗެއް  ނޭފަތުން  ގައާއި  އަނ

 ތެރެއަށް ވާޞިލުކުރުން  

 ްގަސްދުގައި ހޮޑުލުނ   

 ްޙައިޟުގެލެއާއި ނިފާސްކަމުގެލޭ އައުނ 

 ްގަސްދުގައި ޝަހުވާނީ އެދުން ފުއްދުނ  

 ރޯދައިގެ ބައެއް ސުްނނަތްަތއް

ގާތްކޮށްފައި  .1 ވަޤުތާ  ފަޖުރުގެ  އެބަހީ:  ( ލަސްކުރުން  ހާރުކެއުން 

ދިޔުމުގެކުރިން  ނަމާދަށް  ހާރުކައިގެން  ނަމަވެސް  ހާރުކެއުމެވެ. 

 ހަމަޖެހިލެވޭވަރުގެ ވަޤުތުކޮޅެއް އެދެމެދުގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.( 

މަޣްރިބުނަމާދު  .2 އެބަހީ:  ( އަވަސްކުރުން  ރޯދަވީއްލުން 

 ބަންގިގޮވުމުން ލަސްނުކޮށް ރޯދަވީއްލުމެވެ.( 

 . ރޯދަ ވީއްލާ ވަޤުތު ދުޢާކުރުން 3

ދުރުހެލިވުން  .4 ކަންކަމުން  އަޖުރުމަދުވާފަދަ  ރޯދަވެރިޔާގެ 

މިނޫނަސް އެހެނިހެން ފާފަތަކަކީވެސް ، )މިޘާލަކަށް: ޣީބަބުނުން

 ރޯދައިގެ އަޖުރަށް އުނިކަން ގެނެސްދޭ ކަންކަމެވެ.( 

ދަތް  .5 ދަނޑިން  އިރާކު  އެދެވިގެންވަނީ  އެންމެ  ( ދަތްއުނގުޅުން 

 އުނގުޅުމެވެ.(

ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ގިނަކުރުން )ޞަދަޤާތްކުރުމާއި ގިނައިން ޤުރުއާން  .6

 ކިޔެވުމާއި ރޭއަޅުކަން ކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް( 

އިތުރަށް  .7 އަޅުކަމުގައި  ދިހައިގައި  ފަހު  ރަމަޟާންމަހުގެ 

 ހީވާގިވުން.

  ރިވާކުރެއްވިއެވެ.އިބުނު ޢުމަރު 

ރޯދަ ވީއްލަވާއިރު  މާނައީ: "ރަސޫލާ 

)ކަރުހިއްކުން ފިލައިފިއެވެ. އަދި ނާރުތައް ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވައެވެ. 

 " ތެމިއްޖެއެވެ. އަދި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޖުރު ޘާބިތުެވއްޖެއެވެ.(
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06ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ:   

 ހެޔޮކަމަށް މަގުދައްކައިފިމީހާ އެކަން ކުރިމީހާ ފަދައެވެ.

 މިލިޔުން ބިންމައްޗަށް އެއްލަވާ ނުލައްވާ!، ގެ އިސްމުފުޅު ވާތީ މިލިޔުމުގައި 

ަރަމާޟްނަމުހގެ ޯރަދ 
 ެދެނަގތުން 

ފަހެ ތިޔަބަިއމީހުންގެ ތެރެއިން ”... މާނައީ: 
އެމައްސަރުގައި )އެބަހީ: ރަަމޟާންމަހުގަިއ( 

 “އެމަހުެގ ރޯދަހިފާހުށިކަމެވެ...، ޙާޟިރުވެހުރެއްޖެމީހާ

 

 ޢިމްރާން ުމޙައްަމދު ޢަލީ 

 C-142/2012/52ރެފް ނަންބަރ: 



 ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ
ކިޔަނީ   ޯރދައަށް  ބަހުގައި  މާނައަކީ ޢަރަބި  އޭގެ  އެވެ. 

އިޞްތިލާހުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  މަނާވެގަތުމެވެ.  ކަމަކުން 

ނިޔަތަކާއެކު ޚާއްޞަ  އިރު   ،ރޯދައަކީ:  ފަޖުރުލީއްސުރެ 

އޮއްސެއްޖައުމަށް ދާންދެން ކެއިންބުއިންފަދަ ރޯދަގެއްލޭ އެންމެހާ 

އަށްޓަކައި އަދާކުރެވޭ ކަމަކުން ދުރެހެލިވެގެން ހުރުމެވެ. މިއީ 

 އަޅުކަމެކެވެ.

 ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައިގެ މަތިވެރިކަން 

ފާފަތައް  އިސްވެގޮސްފައިވާ  ރޯދަހިފުމަކީ  ރަމަޟާންމަހު 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ފުއްސެވޭކަމެކެވެ. ނަބިއްޔާ 

ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަށް )އެބަހީ: އެއީ ފަރުޟުވެފައިވާ “މާނައީ:

އަޅުކަމެއްކަމަށް( އީމާންވެގެން އަދި އެއިން ލިބޭ ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް 

އެދިގެން ރޯދަ ހިފައިފި މީހެއްގެ އިސްވެގޮސްފައިވާ ފާފަތައް 

 ފުއްސެވިއްޖެއެވެ."  

 ނިޔާކަނޑައެޅޭ(  ރޭ /ލައިލަތުލްޤަދްރި )

އެއްހާސް  އެރެއަކީ  ރެއެކެވެ.  ރަމަޟާންމަހުގެ  ލައިލަތުލްޤަދްރިއަކީ 

މައްސަރަށްވުރެ އެރޭގެ ހެޔޮކަން ޮބޑުވެގެންވާ ރެއެކެވެ. އަދި އެއީ 

އާއި   ކީރިތި ޤުރުއާން ބާއްވާލެއްވުނު ރެއެވެ. ޖިބްރީލް  

އެރޭގެ  ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ފައިބާ  އެރޭ  މަލާއިކަތްބޭކަލުން 

ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ، ދަރުމައާއި ޘަވާބު ހޯދުމަށް

ރޭތަކުގައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ. އެރޭގެ ދަރުމައާއި 

މަސައްކަތް  ގަދައަޅާ  ބޭފުޅެއްވެސް  ކޮންމެ  ޘަވާބު ޙާޞިލުކުރުމަށް 

ކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ރޭއަޅުކަންކުރުމާއި ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި 

މާތް   އިތުރުކޮށްގެންނެވެ.  ޢަމަލުތައް  ހެޔޮ  އެނޫނަސް   އަދި 

 ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 

ڀ   چ  ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ  

ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

ڄ  ڄ         ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ      ڤ             ڤ   ٹ    چٹ   

  

ޤުރުއާން ” މާނައީ:   އެ  ގެ  ތިމަންރަސްކަލާނ ހަމަކަށަވަރުން 

[ 1( ] .ބާވައިލެއްވީ ލައިލަތުލްޤަދްރިގައެވެ. )ނިޔާކަނޑައެޅޭ ރޭގައެވެ

އަންގައިދިނީ  ކަލޭގެފާނަށް  ކޮބާކަން  ލައިލަތުލްޤަދްރިއަކީ  އަދި 

[ ލައިލަތުލްޤަދްރި އެއްހާސް މައްސަރަށްވުރެ 2ޮކންއެއްޗެއްތޯއެވެ. ] 

ޖިބްރީލްގެފާނު އެބޭކަލުންގެ ، [ މަލާއިކަތުންނާއ3ި]   .ހެޔޮކަން ޮބޑެވެ

ހުރިހާ ކަމަކާއި އަމުރުފުޅަކާއިގެން އެރޭ ، އިޛުނަފުޅާއެކު  ގެ

 [ އަލިކަން 4ފައިބާވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ފަޖުރުގެ  އެއީ   ]

 [“5].ފާޅުވެއްޖައުމަށްދާނދެން ސަލާމަތްކަން ލިބިގެންވާ ރެއެކެވެ

)ހަތާވީސް( ވިލޭރޭކަމަށް   22އެރެއަކީ ކަނޑައެޅިގެން ރަމަޟާންމަހުގެ  
ކޮންމެ  ފަހުދިހައިގެ  ރަމަޟާންމަހުގެ  ނަމަވެސް  ދެކިގެންނުވާނައެވެ. 

ގަދައަޅާ   އޭރުން  މަސައްކަތްކުރާށެވެރެއެއްގައިވެސް   . 
 އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެރޭގެ ދަރުމައާއި ޘަވާބު ޙާޞިލްވާނެއެވެ. 

ކިޔުން  އެރޭ  އެހެންވެ  ރެއެކެވެ.  ފޮރުވިފައިވާ  ލައިލަތުލްޤަދްރިއަކީ 

ދުޢާ ކިޔުން   ،ސުންނަތްވެގެންވާ  ގިނައިން  ރޭތަކުގައި  ރަމަޟާންމަހުގެ 

ނަބިއްޔާ  އަށް    އެދެވިގެންވެއެވެ. އެދުޢާއަކީ ޢާއިޝާ  

އުނގަންނަވާދެއްވި ދުޢާއެކެވެ. އެދުޢާގައިވަނީ:  

، ގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރައްވާ އިބައިލާހީ ! اهللއޭ ”މާނައީ: 

ޢަފޫކުރެއްވުމަށް ލޯބިކުރައްވާ އިލާހެވެ. ފަހެ މިއަޅާއަށް 
 “ ޢަފޫކުރައްވާނދޭވެ.

ތެރޭގައި  ޝަރުޠުތަކުގެ  ވާޖިބުވުމުގެ  ރޯދަ  ރަމަޟާންމަހުގެ 

، ރަށުގައި ޤާއިމްވެހުރުމާއި، ބާލިޣުވުމާއި، މުސްލިމެއްކަމުގައިވުމާއި

ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރުން ، ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމާއި

ހިމެނެއެވެ. އަދި އަންހެނެއްނަމަ ޙައިޟާއި ނިފާސްކަމުގެ ލެއިން 

ޠާހިރުވެފައިވުން )އެބަހީ: މެދުކެނޑިފައިވުން( ވެސް ހިމެނެއެވެ. 

ބާލިޣުނުވާ ކުޑަކުދިން ރޯދަ ހިފަން ތަމްރީނު ކުރުވުމުގެ ގޮތުން 

ކުރުވަންވާނީ  އެކަން  ނަމަވެސް  ބޭތިއްބިދާނެއެވެ. ޯރދައަށް 

 އެކުދިންގެ ޢުމުރާ ގުޅޭފަދަ ގޮތަށެވެ. 

 ރަމަޟާންމަުހގެ ރޯދަ ވާޖިބުުވމުގެ ޝަރުޠުތައް 
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 ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައިެގ ޙުކުމް

 މިއީ ިއސްލާމްކަމުެގ ހަތަރުަވނަ ރުކުނެވެ.

އެހެންކަމުން ރޯދަހިފުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމެއްެގ 

  މައްޗަށްާވ ަޢއިނިއްަޔ ފަރުެޟކެވެ.


