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a
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﳊﹶﻤﺪ ﷲِ ﺭﺏ ﺍﻟﹾﻌﺎﳌﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻭﺍﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺪ ﺍﻷَﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﹺﻳﻦ،
ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﹺﻪ ﻭﻣﻦﹺ ﺍﻫﺘﺪﻯ ﺑﹺﻬﺪﻳﹺﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮﻡﹺ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ .ﺃﹶﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
އެންމެ

ފުރިހަމަވެގެންވާ
ޙަޔާތް

ކައްވަޅަށްދާންދެން

ދީނަކީ
ހޭދަކުރަންވީ

އިސްލާމްދީނެވެ.
ހުރިހާގޮތެއް

މަންމަގެ

ބަނޑުން

ޝާމިލްކުރަނިވި

ވިހޭއްސުރެ
ޖާމިޢުދީނެކެވެ.

ހުރިހާރިވެތިކަމަކަށް ގޮވައިލާ އަދި ހުރިހާހުތުރުކަމަކުން މަނާކުރާ މަތިވެރިދީނެކެވެ .އިންސާނާގެ
ޙަޔާތް ބާޖަވެރިކޮށްދޭ އަދިއޭނާއަށް ރޫޙީޣިޛާ ޙާޞިލުކޮށްދޭ މާތްދީނެކެވެ .އިންސާނާގެ އެތެރެފުށާއި
ބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމަކީ މިދީން އެންމެބޮޑަށް ގޮވައިލާ އެއްކަންތަކެވެ .ފަހެ އިންސާނާގެ އެތެރެފުށް
ޠާހިރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ޢަޤީދާ ޠާހިރުކުރުމެވެ .ޝިރުކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި ،ޚުރާފީ ޚިޔާލުތަކާއި ،ބިދުޢަވެރި
ވިސްނުންތައް ހިތުންފިލުވައި ތައުޙީދުގެ ބިންގާ ހިތުގައި އެޅުމެވެ .އަދިބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމަކީ
އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ޠާހިރުކުރުމެވެ .އެބަހީ ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ އެންގެވިގޮތަށް ޢަމަލުތައް
ބެހެއްޓުމެވެ .އަދި ބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމުގެތެރޭގައި އޭނާގެ ޖިސްމާއި އޭނާގެ ފޭރާން ޠާހިރުކުރުން
ހިމެނެއެވެ .ފަހެ މިފޮތުގައި މިބަޔާންކުރާ ވާހަކަތައް ގުޅިގެންވަނީ މިޠަހާރަތާއެވެ .އެބަހީ ޖިސްމާއި
ފޭރާމުގެ ޠަހާރަތާއެވެ.
ޖިސްމު ދެގޮތަކަށް ނަޖިސްވެއެވެ .އެއީ ޙަޤީޤީގޮތުންނާއި ޙުކުމީގޮތުންނެވެ .ޙަޤީޤީގޮތުން
ޖިސްމުނަޖިސްވަނީ

ނަޖިސްއެއްޗެއް

ޖިސްމުގައި

ޖެހުމުންނެވެ.

އަދި

ޙުކުމީގޮތުން

ޖިސްމު

ނަޖިސްވަނީ ޙަދަޘްވެރިވުމުންނެވެ .މިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަކުން ނަޖިސްވިޔަސް ޠާހިރުވާންޖެހޭނީ
ފެނުންނެވެ .އަދި

ފެނުން ޠާހިރުވާންޖެހޭއިރު ފެނުގެޙަޤީޤަތާއި މަޢުލޫމާތު އެނގެންޖެހެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފޮތުގައި އެންމެފުރަތަމަ ފެނުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރީމެވެ .އެއަށްފަހުގައި ޙަޤީޤީނަޖިހުގެ
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ބާވަތްތައް

ދެން

ބަޔާންކުރީމެވެ.

ޙަދަޘްވެރިވުމާއި

ދެޙަދަޘުން

ޠާހިރުވާނެގޮތް

އެދެޙަދަޘުން

ބަޔާންކުރީމެވެ .އަދި ޠާހިރުވުމަށްޓަކައި ފެންނެތިއްޖެނަމަ ވެއްޔަކީ މިއުއްމަތުގެމީހުން ޠާހިރުވުމަށް
ހަމައެކަނި

މިއުއްމަތަށް

އެއްޗެކެވެ.

ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ

ބަޔާންކުރީމެވެ .އަދި މިފޮތަށް " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﱠﻬﺎﺭﺓ "

ވެލީގެވާހަކަވެސް

އެހެންކަމުން

ގެ ނަމުން ނަންދިނީމެވެ .ފަހެ ހުރިހާ

ފިޤުހުޢިލްމުވެރިން އެބޭކަލުންގެ ފިޤުހުފޮތްތައް " ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﹼﻬﺎﺭﺓ "

އިން ފައްޓަވާފައިވުން

ޠަހާރަތަކީ

ބައެއްއަޅުކަންތަކަށް

މިމައުޟޫޢުގެ

މުހިއްމުކަމަށް

ޝަރުޠެއްކަމަށްވުމާއެކު
ލާޒިމުކަމެކެވެ.

އަދި

ދަލީލުކުރެއެވެ.

ކޮންމެމުސްލިމެއްގެ
އަޅުގަނޑުމެން

އަދި

ކިބައިގައި

ދިވެހިންގެތެރޭގައި

މިކަމުގެ
މިއަދު

ފުރިހަމަ

މަޢުލޫމާތުހުރުމަކީ

މިމަޢުލޫމާތު

މަދުވެފައިވާތީ

އެބޭފުޅުންނަށް މިމައުޟޫޢުގެ މުހިއްމުކަމާއި މިމައުޟޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
އަޅުގަނޑު މިމައުޟޫޢު އިޚްތިޔާރުކުރީމެވެ .އަދި މިފޮތް ލިޔުނުއިރު އަޅުގަނޑު އެހީހޯދި ފޮތްތަކަކީ
ﺳﻴﺪ ﺳﺎﺑﻖ ގެ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺴﻨﺔ އާއި ،ﺍﺑﻦ ﺭﺷﺪ ގެ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﺘﻬﺪ އާއި ،ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ގެ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ އާއި،
ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﳉﻤﻞ ގެ ﻓﻘﻪ ﺍﳌﺴﻠﻢ އެވެ.
ދުޢާއަކީ ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ ،މިފޮތުގެ ފައިދާ ދިވެހިދަރިންނަށް ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވުމެވެ .އަދި

އެއުރެންނަށް މިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ﺗﻮﻓﻴﻖ

ދެއްވުމެވެ .އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ

މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި ނަޖާތުގެ ޒަރިއްޔާއެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ .ﺁﻣﲔ
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﲑ ﺇﱃ ﻋﻔﻮ ﺭﺑﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞﹼ
ﳏﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

 11ޞަފަރު 1429ހ.
 18ފެބުރުއަރީ 2008މ
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ފެނުގެ ބަޔާން
ފެން ބެހިގެންވާ ބައިތައް
) (1ޢާއްމުފެން:

ޢާއްމު ފެނުގެ މުރާދަކީ އެއްވެސް ޤައިދެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ފެނެވެ.

މިފެނަކީ ޠާހިރުވެގެންވާ އަދި ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ .މިފެނުގެ ހަތަރު ބާވަތެއް ވެއެވެ.
 -1ވާރޭފެނާއި ސުނޯއާއި ގަނޑުފެން .މިއީޠާހިރުވެގެންވާ އަދިޠާހިރުކޮށްދޭ ތިންފެނެކެވެ.

މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ ] Z M L K J I H G [ .ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ:
 [ ١١މާނައީ " :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އެކަލާނގެ އުޑުން ފެންވެއްސަވައެވެ .އެއީއެފެނުގެ
ޒަރީޢާއިން ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ ".އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަމާދަށް

ހަށަމްބަންނަވައި ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺑﺎﻋﺪﺑﻴﻨﹺﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺧﻄﹶﺎﻳﺎﻱ
ﻛﹶﻤﺎﺑﺎﻋﺪﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻕﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﻐﺮﹺﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﻧﻘﱢﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﹶﺎﻳﺎﻱ ﻛﹶﻤﺎ ﻳﻨﻘﱠﻰ ﺍﻟﺜﱠﻮﺏ ﺍﻷَﺑﻴﺾ ﻣﻦ

ﺍﻟﺪﻧﺲﹺ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾﺴِﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺧﻄﹶﺎﻳﺎﻱ ﺑﹺﺎﻟﺜﱠﻠﹾﺞﹺ ﻭﺍﻟﹾﻤﺎﺀِ ﻭﺍﻟﹾﺒﺮﺩ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺇﻻﹼ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މާނައީ:

" އޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވިރަސްކަލާކޮ! އިރުއަރާފަރާތާއި އިރުއޮއްސޭފަރާތާދެމެދު ،އިބަﷲ ދުރުކުރެއްވި
ފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެފާފަތަކާދެމެދު ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވިރަސްކަލާކޮ!
ހުދުހެދުން މިލައިން ސާފުކުރެވޭފަދައިން މިއަޅާގެ ފާފަތަކުން މިއަޅާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ! އޭހައްދަވާ
ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ސުނޯއާއި ،ފެނާއި ،ގަނޑުފެނުގެ ޒަރީޢާއިން މިއަޅާ ،މިއަޅާގެފާފަތަކުން
ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!"

-2

ކަނޑުގެފެން.

މިއީވެސް

ޠާހިރުވެގެންވާ

އަދި

ޠާހިރުކޮށްދޭ

ފެނެކެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
4
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ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ .އޭﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އަހުރެމެން ކަނޑުމަތީގައި
ދަތުރުފަތުރުކޮށް
އުފުލަމުއެވެ.ފަހެ،

އުޅެމުއެވެ.
އެއިން

އަދި

އަހުރެމެން

އަހުރެމެން

ބުއިމަށްޓަކައި

ވުޟޫކޮށްފިނަމަ

މަދުފެންފޮދެއް

އަހުރެމެން

ހުސްވެ

އަހުރެމެން

ބޯފެންފޮދު

ފެނަށްޖެހިދާނެއެވެ .ފަހެ ،ކަނޑުގެފެނުން އަހުރެމެންނަށް ވުޟޫކުރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީޠާހިރުވެގެންވާ އަދިޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ .އަދި

އެކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ ތަކެތިވެސް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳋﻤﺴﺔ(
-3

ޒަމްޒަމްފެން .މިއީވެސް

ޠާހިރުވެގެންވާ

އަދި

ޠާހިރުކޮށްދޭ

ފެނެކެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺳﻮﻝﹶ
ﺍﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﺩﻋﺎ ﺑﹺﺴِﺠﹺﻞﱟ ﻣﻦ ﻣﺎﺀِ ﺯﻣﺰﻡ ﻓﹶﺸﺮﹺﺏ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﻮﺿﺄﹶ"
"ހަމަކަށަވަރުން
އެދިވަޑައިގަތެވެ.

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޒަމްޒަމް
)ފެންބާލިދީއެއް

ގެނެވުމުން(

ފަހެ،އެއިން

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( މާނައީ:

ފެންބާލިދީއެއް

ގެނައުމަށް

ފެންފޮދު

ހިއްޕަވައި

އަދިވުޟޫކުރެއްވިއެވެ".

 -4ގިނަ ޒަމާނެއްވަންދެން ބޭނުންނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން.
މިފެންވެސް ޠާހިރުވުމަށް ޞައްޙަވެގެންވާކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
ސަބަބަކީ ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމް މިފެނުގައި ބާކީވެ އޮތީމައެވެ.

) (2އިސްތިޢުމާލުކުރެވިފައިވާފެން:
ގުނަވަންތަކުން

ވަކިވާފެނެވެ.

މިފެނުގެ

މިފެނުގެ މުރާދަކީ ވުޟޫކުރާމީހާއާއި ފެންވަރާމީހާގެ

ޠަހާރަތާމެދު

ޢިލްމުވެރިންގެމެދުގައިވަނީ

އިޚްތިލާފު

އުފެދިފައެވެ .ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މިފެންވެސް ޠާހިރުވުމަށް ޞައްޙަވެގެންވާކަމަށެވެ .އަދި
މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙްވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ .ސަބަބަކީ މިފެން ނަޖިސްވެގެންވާނެކަމަށް
އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ .އަދިކިއެއްތަ! ޠާހިރުވެގެންވާކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺭﺑﻴﻊ ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻮﺫ  ،ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވުޟޫކުރެއްވިގޮތް
5
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ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ
އަތްޕުޅު ދޮންނަވާ އަތްޕުޅުގައި ބާކީވެހުރި ފެނުން)އެބަހީ ހޭކިފައިހުރި ފެނުން( އިސްތަށިފުޅުގައި

ފެންފުއްސެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު
ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައި ހުންނަވަނިކޮށް މަދީނާގެ މަގެއްގެމަތިން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ
ބައްދަލުވެ ވަޑައިގަތެވެ .އެހިނދު ކުއްލިއަކަށް އަބޫހުރައިރާ އެކަލޭގެފާނާ ދުރަށްޖެހިވަޑައިގެންގޮސް
ހިނައި ޠާހިރުވެލެއްވިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"އޭ އަބޫހުރައިރާއެވެ! އޭރު ތިބާ އެދިޔައީ ކޮންތާކަށްހެއްޔެވެ؟ އަބޫހުރައިރާ ދެންނެވިއެވެ .އަހުރެން
އޭރުހުރީ ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައެވެ .އެހެންވެ ޠާހިރުކަންމަތީ ނެތީމާ ކަލޭގެފާނާއެކު މަޖުލީސްކުރަން
އަހުރެން ނުރުހުނީއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ " .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ އެވެ!

ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނަކު ނަޖިހެއް ނުވާނެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ(
އިސްވެދިޔަ ހަދީޘްފުޅުން މުސްލިމެއްގެ ހަށިގަނޑު ނަޖިސްނުވާނެކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން
ޠާހިރު އެއްޗެއްގައިޖެހި ފައިބާފެން ޠާހިރުވުމާމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ.

)) (3ސައިބޯނި ނުވަތަ ކުކުން ނުވަތަ ކާފޫރުފަދަ( ޠާހިރު އެއްޗެއް
އެކުވެފައިވާފެން:

ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމުގައިވާހައި ހިނދަކު )އެބަހީ ފެނުގެނަމުން ނުނިކުންނަހައި

ހިނދަކު( މިފެނަކީވެސް ޠާހިރު އަދި ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ .އެކަމަކު ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމުން ނިކުމެ
އެހެންނަމެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެފެނުން ޠާހިރުވުން ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް އެފެން
އޭގެޒާތުގައި ޠާހިރުވެގެން ވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުޢަޠިއްޔާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ދަރިކަނބަލުން "ޒައިނަބު"
އަވަހާރަވެގެން

އަހުރެމެން

އުޅެނިކޮށް

އެކަލޭގެފާނު

އަހުރެމެންގެގާތަށް

ވަޑައިގެން

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިންފަހަރު ނުވަތަ ފަސްފަހަރު ނުވަތަ ތިޔަކަނބަލުންނަށް ފެންނަނަމަ
އެއަށްވުރެގިނަ ފަހަރު ފެނުންނާއި ކުންނާރުފަތުފެނުން އެކަމަނާ ހިނަވާށެވެ .އަދި އެންމެ ފަހުފަހަރު
6
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ކާފޫރުފެނުން ނުވަތަ ކާފޫރުގެ ކޮންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ފެނުން ހިނަވާށެވެ .ފަހެ ހިނަވައި އަވަދިވުމުން
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަންގާށެވެ ".ފަހެ އުއްމުޢަޠިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެމެން އެކަމަނާ ހިނަވައި
އަވަދިވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް އަންގައިފީމުއެވެ .ދެންފަހެ އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅު
އަހުރެމެންގެ އަތަށް ދެއްވާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .މިއިޒާރުން އެކަމަނާގެ އެތެރޭކަފުން

ކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ(
އިސްވެދިޔަ ހަދީޘްފުޅުން އެނގޭގޮތުގައި ފެނާ ޠާހިރުއެއްޗެއް އެއްވިޔަސް ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމް
ބާކީވެ އޮތްހާ ހިނދަކު އެފެނަކީ ޠާހިރު އެއްޗެކެވެ .އަދި ޠާހިރު ކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ.

) (4ނަޖިހެއް ނުވަތަ ނަޖިސް އެއްޗެއް އެކުވެފައިވާފެން:

މިފެނުގެ ދެޙާލަތެއް

ވެއެވެ.
 -1އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ރަހަ ނުވަތަ ފެނުގެ ކުލަ ނުވަތަ ފެނުގެ ވަސް
ތަޣައްޔަރުވެފައިވުން .މިޙާލަތުގައި މިފެނުން ޠާހިރުވުން ހުއްދަވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން
އިޖްމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
 -2އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ ރަހައަށް ނުވަތަ ފެނުގެ ކުލައަށް ނުވަތަ ފެނުގެ ވަހަށް
އެއްވެސް

ބަދަލެއް

އައިސްފައިނުވުން.

އެބަހީ

ޢާއްމުފެނުގެ

އެއްވެސް

ޙުކުމަށް

ބަދަލެއް

އައިސްފައިނުވުން .މިޙާލަތުގައި މިފެނުން ޠާހިރުވުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ .މީގެދަލީލަކީ މަދީނާގައި

ހުރި "ﺑﻀﺎﻋﺔ"

އޭކިޔުނު ފެންވަޅެއްގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ޙަދީޘެވެ .އެވަޅަކީ ނަޖިސްތަކެތި

އެޅޭވަޅެކެވެ .އެވަޅުން ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ އަސްޙާބުބޭކަލުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ

ސުވާލުކުރެއްވުމުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﻟﹾﻤﺎﺀُ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﹶﻻﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻴﺊﹲ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( މާނައީ:

"އެފެން ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ .އެއްވެސް އެއްޗެއް އެފެން ނަޖިހެއް ނުކުރާނެއެވެ".

********
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ނަޖިހުގެ ބަޔާން
ނަޖިހުގެ މުރާދަކީ މުސްލިމާގެ މައްޗަށް އެއިން ޠާހިރުވުން އަދި ގައިން ތަނެއްގައި ޖެހިއްޖެނަމަ

އެތަންދޮވުން ވާޖިބުވެގެންވާ ހަޑި ކޮންމެއެއްޗެކެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެZ § ¦ [ .
]ﺍﳌﺪﺛﺮ [٤ :މާނައީ ":އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ޠާހިރު ކުރައްވާހުށިކަމެވެ ".އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ" .ﺍﻟﻄﱠﻬﻮﺭ ﺷﻄﹾﺮ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ:

" ޠާހިރުކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައެވެ".

ނަޖިހުގެ ބާވަތްތައް:
)ޝަރީޢަތުގައި

ނަޖިސް

ހިމަނުއްވާފައިވަނީ

ދެބަޔަކަށެވެ.

އެއީ

ޙިއްސީގޮތުންނާއި

ޙުކްމީގޮތުންނެވެ .ޙުކްމީގޮތުން ނަޖިހަކީ ޖުނުބުވެރިކަމާއި ،ޙައިޟުވެރިކަމާއި ،ނިފާސްވެރިކަމެވެ.
މިމައުޟޫގެ ދަށުން މިބަޔާންކުރަނީ ޙިއްސީގޮތުންވާ ނަޖިހުގެ ބާވަތްތަކެވެ(.
) (1މަރުވެފައިވާ ތަކެތި .މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ މުރާދަކީ ޛަބަޙަކުރުމަކާ ނުލައި ކޮންމެވެސް
އެހެން ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ .އަދި މިތަކެތި ދިރިތިބި ޙާލު މިތަކެތިން ކަނޑައިލެވޭ
ކޮންމެ މަސްކޮޅަކީވެސް މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ޙުކުމުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ﺃﺑﻮ ﻭﺍﻗﺪ ﺍﻟﻠﹼﻴﺜﻲގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﻴﺔﹲ ﻓﹶﻬﻮ ﻣﻴﺘﺔﹲ " )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(
ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ " .ﻣﺎﻗﹸﻄﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻬﹺﻴﻤﺔ ﻭﻫﻲ 
މާނައީ" :ޖަނަވާރަކުން އޭތި ދިރިއޮތް ޙާލު ކަނޑައިލެވޭ ކޮންމެމަސްކޮޅަކީ ފަހެ މަރުވެފައިވާ
އެއްޗެކެވެ".
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ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަހާއި އަދި ގޮށްފުޅަނގި މިބާވަތުން އިސްތިޘްނާވެގެންވެއެވެ .އެބަހީ މިދޭތި
މަރުވެފައި ވީނަމަވެސް ޠާހިރުވެގެން ވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅު

ﺠﺮﺍﺩ ،ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﺪﻣﺎﻥ ﻓﹶﺎﻟﹾ ﹶﻜﺒﹺﺪ
ކުރެއްވިއެވެ " .ﺃﹸﺣﻞﱠ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﻴﺘﺘﺎﻥ ﻭﺩﻣﺎﻥ :ﺃﹶﻣﺎ ﺍﻟﹾﻤﻴﺘﺘﺎﻥ ﻓﹶﺎﻟﹾﺤﻮﺕ ﻭﺍﻟﹾ 
ﻭﺍﻟﻄﱢﺤﺎﻝﹸ "

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( މާނައީ" :މަރުވެފައިވާ ދޭއްޗަކާއި ދެލެއެއް އަހުރެމެންނަށް

ޙަލާލުކުރެވުނެވެ .މަރުވެފައިވާ ދޭތި ދަންނައެވެ .އެއީ )ކަނޑުގައި އުޅޭ( މަހާއި ގޮށްފުޅަނގިއެވެ.
އަދި ދެލޭ ދަންނައެވެ .އެއީ މެއާއި ހުންކޮށްޓެވެ".
އަދި ލޭނުހުންނަ ތަކެތިވެސް )މިސާލަކަށް ހިނި ،މާމުއިކުޅަނދުރު ،ކަނޑާފަދަތަކެތި( މިބާވަތުން
އިސްތިޘްނާވެގެންވެއެވެ.

އެބަހީ

އެއްޗެއް

މިބާވަތުގެ

ކާއެއްޗެއްގެ

ތެރެއަށް

ވެއްޓުނަސް

އެނަޖިހެއްނުވާނެއެވެ .އިމާމް ޝާފިޢީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިބާވަތުގެ ތަކެއްޗަކީވެސް ނަޖިހެކެވެ.
އެކަމަކު ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ނަޖިހެއް ނޫންކަމަށެވެ.
މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ކަށްޓާއި ،އެތަކެތީގެ ދަޅާއި ،ކެހެރިއާއި ،ހަންފަދަ ތަކެތި ޠާހިރުވެގެން
ވެއެވެ .މިތަކެތި ނަޖިސްކަމަށް ދަލީލުކުރާނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނު

ޢައްބާސްގެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ކިބައިން

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

)ރަސޫލާގެ އަނބިއަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން( މައިމޫނާގެ އަޅުމީހަކަށް ހަދިޔާކުރެވުނު ބަކަށްޓެއް
މަރުވުމުން އެ އެއްލައިލާން އުޅޭތަން އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ.
"ތިޔަބައިމީހުން އޭގެ ހަންނަގައި އެހަން ދިބާޣުކޮށް އެއިން ފައިދާނުނަގަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ! )އެބަހީ
އެކަން ކުރާށެވެ "(.އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ .އެއީ މަރުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު
ކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ އެކެއުމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ( އަންޢާމް ސޫރަތުގެ

145ވަނަ އާޔަތުގައިވާ "ﻣﻴﺘﺔ"

)މަރުވެފައިވާ

ތަކެތި( މިކަލިމައިގެ ތަފްސީރުގައި

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އެއިން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ
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އޭގެ މަހެވެ .ފަހެ އޭގެ ހަމާއި ،ދަތާއި ،ކަށްޓާއި ،ކެހެރިފަދަތަކެތި ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ
ﺍﳌﻨﺬﺭ ﻭﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺣﺎﰎ(
) (2ލޭ .މިމައުޟޫޢުގައި

ލޭގެ މުރާދަކީ ޛަބަޙަކުރެވޭ ޙައިވާނުން އޮހޮރިއޮހޮރި ހުންނަ

ލެއާއި ،ޙައިޟުގެލެއާއި ،ނިފާސްގެލެއެވެ .އެކަމަކު މީގެ މަދުމިންވަރު މާފުވެގެން ވެއެވެ .އެބަހީ
ނިފާސްގެލޭ

ޙައިޟުގެލެއާއި

ހެދުމުގައި

ޖެހުމުން

ދޮވުމަށްފަހު

ކުލަ

ނުފިލައި

ހުއްޓަސް

މައްސަލައެއްނެތެވެ .އަދި ޛަބަޙަކުރެވޭ ޙައިވާނުގެ މަސްތަކުގައި ހޭކިފައިހުންނަ ލެއާއި އެމަސްތަކުގެ
ނާރުތަކުގައި

ނުނިކުމެ

ހުއްޓިހުންނަ

މަދު

މައްސަލައެއްނެތެވެ.

ލޭކޮޅަކުވެސް

މާތްﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ] Z z y x [ .ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ [١٤٥ :މިއާޔަތުގެ ތަފްސީރުގައި ﺍﺑﻦ
ﺟﺮﻳﺞ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .މިއާޔަތުގައި މިވާ ލޭގެ މުރާދަކީ އޮހޮރިއޮހޮރި ހުންނަ
ގިނަލެއެވެ .އަދި އޭގެ ނާރުތަކުގައި ނުނިކުމެ ހުއްޓިހުންނަ މަދުލޭކޮޅަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް

ނެތެވެ) ".ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ(

އަދި

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ތެލީތެރޭ މަސްފެންގަނޑުގައި ރޮނގުރޮނގަށް ލޭގެ

އަސަރުހުންނަ ޙާލު އަހުރެމެން މަސް ކައިހަދަމުއެވެ .އަދި ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -
ވިދާޅުވިއެވެ .މުސްލިމުން އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ޒަޚަމްތަކުން ލޭއަންނަޙާލު ނަމާދުކޮށް
އުޅުނެވެ) .ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ނަމާދަށް ހުންނަވަނިކޮށް

ޒަޚަމްވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު އެޒަޚަމުން ލޭއައިސްއައިސްހުރި ޙާލު ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ) .ﻓﺘﺢ
ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ( މުލިހިތަކުންނާއި

ބިހިތަކުން

އަންނަލޭ

އިސްވެދިޔަ

ދަލީލުތަކުގެ

މައްޗަށް

ބިނާކޮށް

މާފުވެގެންވެއެވެ .އަދި ގައިގައާއި ހެދުމުގައިޖެހޭ ދޮހާ ބެހޭގޮތުން ﺃﺑﻮ ﳎﻠﺰ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -އާ ސުވާލު
ކުރެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ .އާޔަތުގައި މާތްﷲ ޛިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ

ލޭގެ ވާހަކައެވެ .ދޮހުގެ ވާހަކައެއް ޛިކުރެއް ނުކުރައްވައެވެ .ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ދޮހާއި ފާދިޔަ ހެދުމުގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ދޮވުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ .އެކަމަކު
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އެއީނަޖިހެއްކަމަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ ".އެންމެ އައުލާކަން
ބޮޑުވެގެންވަނީ މިއިން ރައްކާތެރިވެވޭ އެންމެ ބޮޑުމިންވަރަކުން ރައްކާތެރިވުމެވެ.

) (3އޫރުމަސް .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެq p o n m l k j i [ .
Z~}| {zyxw vu tsr
]ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ[١٤٥ :

މާނައީ:

")އޭމުޙައްދުގެފާނެވެ!(

ކަލޭގެފާނު

މަރުވެފައިވާ

ވިދާޅުވާށެވެ.

އެއްޗެއްކަމުގައި ނުވަތަ އޮހޮރިއޮހޮރި ހުންނަ ލޭކަމުގައި ނުވަތަ އޫރުމަސްކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ މެނުވީ
ކާމީހާގެ

މައްޗަށް

އޭނާކެއުން

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ޙަރާމްއެއްޗެއް

ބާވައިލެވުނު

ވަޙީގެތެރޭގައި

ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވަމެވެ .ފަހެ އެތަކެއްޗަކީ ނަޖިސް ތަކެއްޗެވެ".

) (6،5،4އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ ހޮޑާއި ،އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި ،އޭނާގެ
ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހި .މިތަކެއްޗަކީ މިތަކެތި ނަޖިސްވުމުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ
ވަޑައިގެންފައިވާ ތަކެއްޗެވެ .އެކަމަކު ހޮޑުގެ މަދުމިންވަރު މާފުވެގެން ވެއެވެ .ހަމައެފަދައިން
ކާއެއްޗެއް ނުކާ ކިރުބޯ ޅަފިރިހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ނަޖިސްކަން ލުއިކުރެވިފައިވެއެވެ.
އެބަހީ މީހެއްގެ ހެދުމަށް އެކުއްޖާ ކުޑަކަމުގޮސްފިނަމަ އެތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިލުމުން ހެދުން
ޠާހިރުވާނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ﺃﻡ ﻗﻴﺲގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .އެއްދުވަހަކު

އެކަމަނާ ކާއުމުރަށް ނުފޯރާ އެކަމަނާގެ ޅަފިރިހެން ދަރިއަކު ގޮވައިގެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު ،އެކަލޭގެފާނުގެ އުނގުކޮޅުގައި އެކުއްޖާ
ބޭންދެވިއެވެ.

އެހިނދު

އެކުއްޖާ

އެކަލޭގެފާނުގެ

އުނގުކޮޅަށް

ކުޑަކަމުދިޔައެވެ.

ދެންފަހެ

އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ފެން ގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ .ފެން ގެނެވުމުން އެކުއްޖާ ކުޑަކަމުދިޔަ ތަނަށް
ފެން ވިހުރުވައިލެއްވިއެވެ .ނުއެއް ދޮންނަވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މިއީ އެކުއްޖާގެ ކާނާއަކީ ހަމައެކަނި
މައިމީހާގެ ކިރު ކަމުގައިވާނަމައެވެ .ފަހެ ކާއެއްޗެހި ކާންފެށުމަށްފަހު ދެން މީހެއްގެ އުނގަށް
ކުޑަކަމު ގޮސްފިނަމަ ޖެހޭނީ އެކުޑަކަމުދިޔަތަން ދޮންނާށެވެ.
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ދެން

ކިރުބޯ

ޅައަންހެން

ދަރިޔާގެ

ވާހަކަ

ދަންނައެވެ.

އެކުއްޖާ

މީހެއްގެ

އުނގަށް

ކުޑަކަމުގޮސްފިނަމަ ޖެހޭނީ އެތަން ދޮންނާށެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

" ﺑﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﻐﻼﹶﻡﹺ ﻳﻨﻀﺢ ﻋﻠﹶﻴﻪ ،ﻭﺑﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺠﺎﺭﹺﻳﺔ ﻳﻐﺴﻞﹸ "

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( މާނައީ)" :ހަމައެކަނި މައިމީހާގެ

ކިރުބޯ( ޅަފިރިހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ ތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިލެވެއެވެ) .އެބަހީ އެގޮތް ފުދޭނެއެވެ(.
އަދި އެފަދަ އަންހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ ތަން ދޮވެވެއެވެ) .އެބަހީ ފުދޭނީ އެގޮތެވެ"(.
މިޢުމުރުގައި ފިރިހެންކުއްޖާއާއި އަންހެންކުއްޖާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ޙުކުމް ތަފާތުވެގެންވުމުގެ
ޙިކްމަތް ޞަރީޙަކޮށް ސާބިތުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ .ޢިލްމުވެރިންގެ ތަފާތު ބަސްތައް
އައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ.
) (7ވަދުޔު .މިއީ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހު ނުވަތަ ބަރުއެއްޗެއް އުފުލުމުން ކުޑަކަމުދާ ދޮރުން
ބައެއްފަހަރު ނިކުންނަ ހުދުކުލައިގެ އޮލަ ފެނެކެވެ .މީގެ ނަޖިސްކަމާމެދު އެއްވެސް އިޚްތިލާފެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ .އެބަހީ މިއީ ނަޖިހެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .ވަދުޔު ދަންނައެވެ .ފަހެ
އެއީ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހު އަންނަ އެއްޗެކެވެ .އެއައުމުން ފަހެ އޭނާގެ ޛަކަރާއި އުރަވަޅި އޭނާ

ދޮންނަހުށިކަމެވެ .އަދި އޭނާ ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ .ހިނައިގަންނާނެކަމެއް ނެތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ(
އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ " .މަނި އަދި ވަދުޔު
އަދި މަޒްޔުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ .މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ހިނައިގަންނާށެވެ .ވަދުޔާއި މަޒްޔު

ބޭރުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ރީތިކޮށް ދޮވެސާފުކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻷﺛﺮﻡ(
) (8މަޒްޔު .މިއީ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން އައުމުން ކުރިމަތިފަރާތު ދޮރުން ނިކުންނަ
ކުލައެއް ނެތް ސާފު އޮލަ ފެނެކެވެ .މިއީ ފިރިހެނުންގެ ކިބައިންވެސް އަދި އަންހެނުންގެ
ކިބައިންވެސް އަންނަ ފެނެކެވެ .އަންހެނުންގެ ކިބައިން އަންނަލެއް ގިނަވާނެއެވެ .މިއީވެސް
ނަޖިހެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .ގައިން ތަނަކު ޖެހިއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ
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އެތަން ދޮންނާށެވެ .އެކަމަކު ހެދުމުގައި ޖެހިއްޖެނަމަ އެތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިލުމުން ފުދޭނެއެވެ.
ސަބަބަކީ މިއީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން އައުން ގިނަ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާތީ މިއިން ސަލާމަތްވުން
އުނދަގޫ ނަޖިހެކެވެ .އެހެންކަމުން ކިރުބޯ ޅަފިރިހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ނަޖިސްކަމަށްވުރެ
ލުއިކުރެވުމުގެގޮތުން މިނަޖިސް މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެންނަކީ ވަރަށްގިނައިން މަޒްޔުއަންނަ މީހަކީމެވެ.
ދެން މިކަމާބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރުމަށް މީހަކުގެ ކިބައިން އަހުރެން
އެދެފީމެވެ .އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަހުރެންގެ ކާވެނީގެ ޢަޤުދުގައި ވާތީއެވެ .ދެން އޭނާ
އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރުމުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާގެ ޛަކަރު ދޮވެފައި ވުޟޫކުރާ
ހުށިކަމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻒ ގެ ކިބައިންރިވާވެގެން
ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އަހުރެންގެ

ހެދުމުގައި މަޒްޔު ޖެހިއްޖެނަމަ އަހުރެން ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،

ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ " .ﻳ ﹾﻜﻔﻴﻚ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺄﹾﺧﺬﹶ ﻛﹶﻔﹼﺎﹰ ﻣﻦ ﻣﺎﺀٍ ﻓﹶﺘﻨﻀﺢ ﺑﹺﻪ ﺛﹶﻮﺑﻚ ﺣﻴﺚﹸ ﺗﺮﻱ ﺃﹶﻧﻪ ﻗﹶﺪ
ﺃﹶﺻﺎﺏ ﻣﻨﻪ" 

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މާނައީ" :ތިބާ ފެން އަތްގޮށްޓެއް ނަގައި ތިބާގެ ހެދުމުން

މަޒްޔު ޖެހުނުކަމަށް ތިބާއަށް ފެނުނު ތަނަށް އެފެން އަތްގޮށި ވިހުރުވައިލުމުން އެގޮތް ތިބާއަށް
ފުދޭނެއެވެ".
) (9މަނި .މިއީ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ފުދޭވަގުތު ފިރިހެނާގެ ޖިންސީގުނަވަނުން ނިކުންނަ
ދަރި އުފެދުމުގެބައި އެކުލެވޭ ހުދުކުލައިގެ އޮލަފެނެކެވެ .ބައެއްޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި
މިއީ

ނަޖިހެކެވެ.

މިހެން

ވިދާޅުވާ

ބޭކަލުންގެ

ތެރޭގައި

އިމާމުމާލިކާއި

އިމާމުއަބޫޙަނީފާ

ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ.
މިހެން ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމުޝާފިޢީއާއި އިމާމުއަޙްމަދު ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ.
މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙްވެގެންވާގޮތަކީ މިއެވެ .އެބަހީ މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ .އެކަމަކު ހެދުމުގައި
ތެތްކޮށް

ހުއްޓައި

ފެނިއްޖެނަމަ

ދޮވުމާއި

ހިކިފައި

ހުއްޓައި

ފެނިއްޖެނަމަ

ކަހައިލުން

މުސްތަޙައްބުވެގެން ވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ.
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އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ހެދުންކޮޅުގައި ޖެހިފައިވާ މަނި

ހިކިފައިވާނަމަ އަހުރެން ކަހައިލަމެވެ .އަދި ތެތްކޮށް ހުރިނަމަ ދޮވެލަމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ(
) (10މަސްކެއުން ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުންގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި ބޮޑުކަމުދާ
އެއްޗެހި .މިދޭއްޗަކީވެސް ނަޖިސް ދޭއްޗެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުމަސްޢޫދުގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޤަޟާޙާޖާ
ކުރައްވަންވެގެން ވަޑައިގަތެވެ .އަދި ތިންހިލަކޮޅު ގެނައުމަށް އަހުރެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ) .އެއީ
އެކަލޭގެފާނު އެއިން އިސްތިންޖާ ކުރެއްވުމަށެވެ (.ދެންފަހެ އަހުރެންނަށް ފެނުނީ ދެހިލަކޮޅެވެ .އަދި
ތިންވަނަ ހިލަކޮޅެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަތްކުރީމެވެ .އެކަމަކު ނުފެނުނެވެ .ދެން ތިންވަނަ އެތިކޮޅެއްގެ
ޖަނަވާރެއްގެ ހިކިފައިވާ ބޮޑުކަމު ނަޖިސްކޮޅެއް ނަގައިފީމެވެ .އަދި އެތިނެތިކޮޅު

ގޮތުގައި

އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ގެންގޮސް ދީފީމެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެދެހިލަކޮޅު ނަންގަވާ ޖަނަވާރު

ނަޖިސްކޮޅު އެއްލައިލެއްވިއެވެ .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ ނަޖިހެކެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
ފަހެ

މީގެ

މަދުމިންވަރު

މާފުވެގެން

ވެއެވެ.

އެއީ

އެމިންވަރުން

ރައްކާތެރިވުން

އުނދަގޫ

ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއެވެ .ﻭﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻭﺯﺍﻋﻲ  -ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ  -އަށް ދަންނަވައިފީމެވެ .މަސްކެއުން ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުތަކުގެ ކުޑަކަމު ނަޖިހުގެ ޙުކުމަކީ
ކޮބާހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ" .އަސްޙާބުބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި
އެތަކެތިން އިމްތިޙާނުވެ އުޅުނޫއެވެ .ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ޖިސްމުތަކުންނާއި ހެދުންތަކުން އެ ދޮވެއެއް
ނަހަދަތެވެ".
ދެން މަސްކެއުން ހުއްދަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ
ދަންނައެވެ.

މިދޭތި

ނަޖިސްވުމާމެދު

ޢިލްމުވެރިންގެ

މެދުގައިވަނީ

އިޚްތިލާފު

އުފެދިފައެވެ.

ރާޖިޙްވެގެންވަނީ މިއީ ނަޖިހެއް ނޫންކަމުގައެވެ .އެބަހީ މިއީ ޠާހިރު ދޭއްޗެވެ .ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ  -ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ-

ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަސްޙާބުބޭކަލުންގެ

ތެރެއިން

އެއްބޭކަލަކުވެސް

މިއީ

ނަޖިހެއްކަމުގައި

ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ ".މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ.
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އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ޢުކުލުޤަބީލާގެ ނުވަތަ ޢުރައިނާޤަބީލާގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް އައެވެ .ފަހެ
މަދީނާގެ ޖައްވު އެބައިމީހުންނާ ނުގުޅުމުގެސަބަބުން އެބައިމީހުން ބަލިވެއްޖެއެވެ .ދެން ޒަކާތުގެ

ޖަމަލުތަކުގެ ގާތަށް ގޮސް އޭގެކިރާއި އޭގެކުޑަކަމުދާއެއްޗެހި ބުއިމަށް އެބައިމީހުންނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަމުރުކުރެއްވިއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މިޙަދީޘްފުޅުން ދަލީލު ކުރަނީ ޖަމަލުގެ
ކުޑަކަމުދާއެއްޗެއްސަކީ

ނަޖިހެއް

ނޫންކަމަށެވެ.

ދެން

މަސްކެވޭ

އެހެނިހެން

ޖަނަވާރުތަކުގެ

ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހި ނަޖިސް ނޫންކަމުގައިވަނީ ޖަމަލުގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސަށް ޤިޔާސްކޮށްފައެވެ.
) (11ޖައްލާލާ .ޖައްލާލާއަކީ ،އިންސާނުންގެ ނަޖިހާއި މަސްކެއުން ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުތަކުގެ
ނަޖިސް ކައިއުޅޭ މަސްކެއުން ހުއްދަ ކޮންމެ ޖަނަވާރެކެވެ .އެއީ ޖަމަލުކަމުގައި ވިޔަސް ގެރިކަމުގައި
ވިޔަސް ބަކަރިކަމުގައި ވިޔަސް ކުކުޅުކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ .މިބާވަތުގެ ޖަނަވާރުގެމަށްޗަށް
ސަވާރުވުމާއި އޭގެކިރު ބުއިމާއި އޭގެމަސް ކެއުންވަނީ ދީނުގައި މަނާކުރެވިފައެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނުޢައްބާސްގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެން

ވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖައްލާލާގެ ކިރުބުއިން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ" .ޖައްލާލާއަށް ސަވާރުވުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(

އަދިވެސް އެހެންރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ " .ޙިމާރުމަސް

ކެއުމާއި ،ޖައްލާލާމަސްކެއުމާއި ،ޖައްލާލާއަށް ސަވާރުވުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ނަހީކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(
މިވައްތަރު ޖަނަވާރުގެ މަހާއި ކިރު ޙަލާލުވާނީ އޭތި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަނދެފައި ބާއްވައިގެން
އޭގެ މަހާއި ކިރު ޠާހިރުވަންދެން ނަޖިސްނޫން ތަކެތި ކާންދިނުމުންނެވެ .ބައެއްޢިލްމުވެރިންގެ
އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .ޖަމަލާއި ގެރި ސާޅީސްދުވަސް ވަންދެން ބަނދެފައި ބާއްވައިގެން
ނަޖިސްނޫންތަކެތި ކާންދޭށެވެ .އަދި ބަކަރި ހަތްދުވަސްވަންދެން ،އަދި ކުކުޅު ތިންދުވަސްވަންދެން
ބަނދެފައި ބާއްވައިގެން ނަޖިސްނޫންތަކެތި ކާންދޭށެވެ .އޭރުން އޭގެމަހާއި ކިރު ޙަލާލުވާނެއެވެ.
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) (12ބަނގުރާ.

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ

އަރިހުގައި

މިއީނަޖިހެކެވެ.

އެއީ

މާތްﷲގެ

މިވަޙީބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ+ * ) ( ' & % $ [ .
Z,

] ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [٩ :މާނައީ" :ބަނގުރަލާއި ،ޖުއާއާއި ،ބުދުތަކާއި ،ނަސީބުހުރިނެތްގޮތްބަލާ

ތީރުތަކާއި

މިހުރިހާ

ތަކެއްޗަކީ

ނަޖިސް

ތަކެއްޗެވެ.

ޝައިޠާނާގެ

ޢަމަލުތަކުގެތެރެއިންވާ

ޢަމަލުތަކެކެވެ ".އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ .މިއާޔަތުގައި
ނަޖިހުގެ މުރާދަކީ މަޢުނަވީނަޖިހެވެ .ޙަޤީޤީނަޖިހެއްނޫނެވެ .ސަބަބަކީ އާޔަތުގައި ރަލުގެފަހަތަށް
ތިނެއްޗެއްގެވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާ ނަޖިހުގެ ލަފްޒުއެބަޔާންކުރެއްވީ އެއަށްފަހުއެވެ .ހަމަޔަޤީނުންވެސް
ރަލުގެފަހަތަށް އެބަޔާންކުރެވުނު ތިނެއްޗަކީ ޙިއްސީގޮތުން ނަޖިހުގެ ސިފަކުރެވޭނެ ތިނެއްޗެއްނޫނެވެ.
އެހެންކަމުން އެތިނެތީގެ ކުރިއަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވާ ރަލަށްވެސް ޙިއްސީގޮތުން ނަޖިހުގެ

ސިފަކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ .މާތްﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެ½ ¼ » [ .
¾Z

]ﺍﳊﺞ [٣٠ :މާނައީ" :ފަހެ ނަޖިސްކަމުގައިވާ ބުދުތަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ

އެއްފަރާތްވާށެވެ ".މިއާޔަތުގައި ބުދުތަށް ނަޖިސްވެގެންވާކަމަށް އެވަނީވެސް މަޢުނަވީގޮތުންނެވެ.
ސަބަބަކީ އޭގައި އަތްލާމީހެއްގެ އަތް ނަޖިސްނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ .ކޮންމެއެއްޗެއްގެ އަސްލަކީ،
އެއެއްޗެއް ނަޖިސްކަމަށް ދަލީލުކުރާނެ ދަލީލެއް އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ޠާހިރުވެގެންވުމެވެ .އެއްޗެއް
ޙަރާމްވުމަކީ އޭތި ނަޖިސްވުމަށް ދަލީލުކުރާ ދަލީލެއްނޫނެވެ .އެކަމަކު ކޮންމެ ނަޖިސްއެއްޗެއް
ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.
ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.

މިސާލަކަށް
އެކަމަކު

އެއީ

ރަނާއި

ފަށުއިފޭރާން

ނަޖިހެއްނޫނެވެ.

އިސްތިޢުމާލުކުރުން

އަދިކިއެއްތަ!

ފިރިހެނުންނަށް

ޠާހިރުވެގެންވާ

ދޭއްޗެވެ.

އެހެންކަމުން ރާ ޙަރާމްވެގެންވުން ޙިއްސީގޮތުން އޭތިނަޖިސްވުމުގެމައްޗަށް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ.
މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙްވެގެންވަނީ މިގޮތެވެ.
) (13ކުއްތާ .ކުއްތާއަކީ ނަޖިސް އެއްޗެކެވެ .އޭތި ދޫ ބާނައިފި ކޮންމެ ކަންވާރެއް ހަތްފަހަރު
ދޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ .ފުރަތަމަފަހަރު ވެލިންނެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން
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ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ

ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻃﹸﻬﻮﺭ ﺇﹺﻧﺎﺀِ ﺃﹶ ﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻟﹶﻎﹶ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﹾﻜﹶﻠﹾﺐ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻐﺴِﻠﹶﻪ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﺃﹸﻭﻻﹶﻫﻦ
ﺑﹺﺎﻟﺘﺮﺍﺏﹺ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﲪﺪ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ކަންވާރުގެތެރެއަށް ކުއްތާއެއް

ދޫ ބާނައިފިނަމަ އެކަންވާރު ޠާހިރުވާނީ ހަތްފަހަރު އެކަންވާރު ދޮވުމުންނެވެ .ފުރަތަމަފަހަރު
ވެލިންނެވެ ".ދެން ކުއްތާގެ ކެހެރި ދަންނައެވެ .މި ނަޖިސްވުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ
އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ .ރާޖިޙްވެގެންވަނީ ކެހެރި ޠާހިރުވެގެންވުމެވެ.

########
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ޤަޟާޙާޖާގެ ބަޔާން
ޤަޟާޙާޖާކުރާމީހާ ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ އަދަބުތަކެއްވެއެވެ .އޭގެ ޚުލާޞާއަކީ:
 -1ﷲގެ އިސްމުފުޅު ލިޔެވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ނުވުން .އެކަމަކު
އެއެއްޗަކީ އަގުބޮޑު ނުވަތަ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތް އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ނުފެންނަގޮތަށް ޖީބުފަދަ
ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

" }ﳏﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ { މިފަދައިން ކަނޑައިނެގިފައިވާ އަނގޮޓިކޮޅެއް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ އަޅުއްވައެވެ .އެކަލޭގެފާނު ފާޚާނައަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު އަނގޮޓިކޮޅު ނަންގަވާ
ތަނެއްގައި ބާއްވަވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މިޙަދީޘް ﺿﻌﻴﻒ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤަޟާޙާޖާކުރުމުގެ
އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ޢިލްމުވެރިއަކު މިކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 -2މީސްތަކުންގެކިބައިން ދުރަށް ދިއުމާއި މީސްތަކުންނަށް ނުފެންނަގޮތަށް ފޮރުވިގެން އިނުން.
ޚާއްޞަގޮތެއްގައި

ބޮޑުކަމުދާހިނދުގައެވެ.

އޭނާ

އެއީ

ލަދުގަންނަފަދަ

އަޑެއް

މީސްތަކުންނަށް

އިވިދާނެތީއާއި ވަހެއްދުވާފާނެތީއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން

ވެއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺳﻠﹼﻢ ޤަޟާޙާޖާކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު

އެއްވެސްމީހަކަށް ނުފެނިއްޖައުމަށްދާދެން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(
 -3ފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ފާޚާނާއަށް ވަންނައިރުކިޔާ ދުޢާ ކިޔުން .މިދުޢާ ކިޔާނީ ފާޚާނައަށް
ވަނުމުގެ ކުރިންނެވެ .އެބަހީ ބޭރުގައި ހުރެފައެވެ .ޞަޙަރާއެއްގައި ޤަޟާޙާޖާކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
މިދުޢާ ކިޔާނީ ފޭރާން ކަޝްފުކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ފާޚާނާއަށް

ވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު މިފަދައިން ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެ ]" .ﺑﹺﺴﻢﹺ ﺍﷲ[ ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﻲ ﺃﹶﻋﻮﺫﹸ ﺑﹺﻚ
18

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



ﻣﻦ ﺍﻟﹾ ﺨﺒﺚ ﻭﺍﻟﹾﺨﺒﺎﺋﺚ"
އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި
އަންހެންޝައިޠާނުންގެ

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ " :މާތްﷲގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ.

ރަސްކަލާކޮ!
ކިބައިން

ފިރިހެންޝައިޠާނުންނާއި

ނުބައިވެގެންވާ

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

އެދި

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ނުބައިވެގެންވާ
ޙަޟުރަތަށް

ދަންނަވަމެވެ".
 -4ޤަޟާޙާޖާކުރަން އިންނައިރު އެއްވެސް ވާހަކައެއްނުދެއްކުން .މީހަކު ސަލާމް ގޮވިޔަސް
ސަލާމުގެ ޖަވާބުވެސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ .ބަންގިގޮވާއަޑު އިވުނަސް ބަންގިއަށް ދުލުން އިޖާބަދީގެން
ނުވާނެއެވެ .ހިތުން އިޖާބަ ދިނަސް އެންމެރަނގަޅެވެ .އަދި ކިނބިއްސެއް އެޅިއްޖެނަމަ ﷲއަށް
ޙަމްދުކުރާނީވެސް ހިތުންނެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކުޑަގެފިލި ކުރައްވަން
އިންނަވަނިކޮށް މީހަކު ދަމުން ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަކަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބެއް

ނުދެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
 -5ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިނދެ އަދި ޤިބްލައަށް ފުރަގަސްދީގެން އިނދެ އެކަން
ނުކުރުން.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އަބޫހުރައިރާގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻠﹶﺲ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻟﺤﺎﺟﺘﻪ
ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺴﺘﻘﹾﺒﹺﻞﹺ ﺍﻟﹾﻘﺒﻠﹶﺔﹶ ﻭﻻﹶ ﻳﺴﺘﺪﺑﹺﺮﻫﺎ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު

ޤަޟާޙާޖާކުރަން އިށީންނަހިނދު ފަހެ އޭނާ ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިނުލާހުށިކަމެވެ .އަދި ފުރަގަސްވެސް
ނުދޭހުށިކަމެވެ ".ފަހެ މިއީ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތް ހުސްބިމެއްގައި ނުވަތަ ހަނަފަސް ޞަޙަރާއެއްގައި
ޤަޟާޙާޖާކުރާ

ނަމައެވެ.

ބިނާއެއްގެތެރޭގައި

ކުރާކަމުގައިވާނަމަ

މައްސަލައެއްނެތެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްދުވަހަކު
އަހުރެން )ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުން( ޙަފްޞާގެ )އަދި އަހުރެންގެ އުޚްތާގެ( ގެކޮޅުގެ މައްޗަށް
އެރީމެވެ .އެހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޝާމްކަރައާވީދިމާލަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން
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ކަޢުބާއާވީ ފަރާތަށް ފުރަގަސްދެއްވައިގެން ޤަޟާޙާޖާކުރައްވަން އިންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ".

)ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ(
 -6އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަޑު އަދި އަޑިތަނެއް އިޚްތިޔާރުކުރުން .އެއީ ގަޔަށް ބުރާފާނެތީ
އެކަމުން

ރައްކާތެރިވުމަށެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި

މާތްﷲ

ﺃﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻷﺷﻌﺮﻱ

ގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ބަގީޗާއެއްގެ
ގާތުގައި އޮތް މަޑުތަނަކަށް ވަޑައިގެން ކުޑަގެފިލި ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ކުޑަގެފިލިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ފަހެ މަޑުތަނެއް ހޯދާހުށިކަމެވެ".

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ(
 -7ހަރުހަރަށް އެކަންނުކުރުން .އެއީ ފަހަރެއްގައި އެއިން ހަރެއްތެރޭގައި ވިހަގަދަ ދިރޭ
ސޫތްޕެއް

އިނުން

އެކަށީގެންވެއެވެ.

އަދި

އޭނައަށް

އޭގެސަބަބުން

ގެއްލުމެއް

ލިބުންވެސް

އެކަށީގެންވެއެވެ .ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﺳﺮﺟﺲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ހަރުހަރަށް ކުޑަކަމުދިއުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނަހީކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
 -8މީސްތަކުން އަރާމުކޮށްލަން މަޑުކުރާ ހިޔާގަނޑުގަނޑަށާއި ،މީސްތަކުން ހިނގާބިނގާއުޅޭ
މަގުމަގަށާއި،

މީސްތަކުން

ޖަމާވާ

ވާހަކަދެއްކުމަށް

އެކަންނުކުރުން.

ތަންތަނަށް

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻼﱠﻋﻨﻴﻦﹺ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻼﱠﻋﻨﺎﻥ ﻳﺎ

ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﺘﺨﻠﱠﻰ ﻓﻲ ﻃﹶﺮﹺﻳﻖﹺ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﹶﻭ ﻇﻠﱠﺘﻬﹺﻢ"
"ލަޢުނަތްލިއްބައިދޭ
ދަންނަވައިފިއެވެ.

ދެކަމަކުން
އޭﷲގެ

ތިޔަބައިމީހުން

ރަސޫލާއެވެ!

އެ

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ:

ރައްކާތެރިވާށެވެ".
ލަޢުނަތްލިއްބައިދޭ

ދެކަމަކީ

އަޞްޙާބުބޭކަލުން
ކޮބައިތޯއެވެ؟

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ މީސްތަކުން ހިނގައިބިނގައިއުޅޭ މަގުމަގަށް ޤަޟާޙާޖާކުރާމީހާގެ
އެކަމާއި އެބައިމީހުން އަރާމުކުރުމަށް މަޑުކުރާ ހިޔާގަނޑުގަނޑަށް ޤަޟާޙާޖާކުރާމީހާގެ އެކަމެވެ".
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ފެންވަރާތަނަށް

-9

އަދި

ކުޑަކަމުނުދިއުން.

)ދައުރުނުކުރާ(

ހުއްޓިއޮންނަ

ފެންގަނޑުގަނޑަށްވެސް އެކަން ނުކުރުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻣﻐﻔﹼﻞ ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺣﺪﻳﺚ

ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻻﹶ ﻳﺒﻮﻟﹶﻦ ﺃﹶ ﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﻲ
އެއްވެސްމީހަކު

އެމީހަކު

ﻣﺴﺘﺤﻤﻪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ
ކުޑަކަމު

ފެންވަރަންހުރިތަނަށް

ނުދާހުށިކަމެވެ".

މާތްﷲ

އަދި

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހުއްޓިއޮންނަ
)ދައުރުނުކުރާ(

ކުޑަކަމުދިއުން

ފެންގަނޑުގަނޑަށް

ޞަލަވާތްލެއްވި

ސަލާމާއި

ރަސޫލާ

ﷲގެ

ނަހީކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ(
 -10ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމު ނުދިއުން .އެއީ ގަޔަށް ބުރާފާނެތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށެވެ.
އަދިހަމަ އެއާއެކު ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމުދިއުމަކީ މުރުއްވަތްތެރިކަމާ އަދި ރިވެތި އާދަތަކާ
ޚިލާފުކަމެކެވެ .ގަޔަށް ބުރުމުން އަމާންވެގެންވާނަމަ ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމުދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަމަނާ

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކޮޅަށްހުންނަވައިގެން ކުޑަގެފިލި ކުރެއްވިކަމަށް މީހަކު
ތިޔަބައިމީހުންގެ

ބުނެފިނަމަ

ގާތުގައި

އެބަސް

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަލޭގެފާނު

ތެދުނުކުރާށެވެ.

އިށީނދެއިންނަވާގެން މެނުވީ އެކަން ނުކުރައްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺗﺮﻣﺬﻱ
ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ " .މިބާބުގައި އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ އަދި އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތަކީޢާއިޝަތުގެފާނުގެ

މިއެވެ".

ބަސްފުޅުން

އިސްވެދިޔަ

ކުޑަކަމުދިއުން

ކޮޅަށްހުރެގެން

ޙަރާމްވެގެންވާކަމަށް ދަލީލެއްނުކުރެއެވެ .ސަބަބަކީ އެކަމަނާގެ ގެކޮޅުން ބޭރުގައި ހިނގާބައެއްކަންތައް
އެކަމަނާއަށް އެނގިވަޑައިނުގަތުން އެކަށީގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺍﻟﻴﻤﺎﱐ ގެ
ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއްދުވަހަކު

ބަޔަކު

ކުނިއުކާ

ގޮނޑެއްގެކައިރިއަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވަޑައިގެން އެތަނަށް އެކަލޭގެފާނު ކޮޅަށް

ހުންނަވައިގެން ކުޑަގެފިލިކުރެއްވިއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( ،ﺇﻣﺎﻡ ﻧﻮﻭﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -
"އަހުރެންނަށް

އެންމެ

ލޮބުވެތިކަން

ބޮޑުގޮތަކީ
21
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ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކަމުދިއުމެވެ.

އަދި
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ކޮޅަށްހުރެގެން އެކަންކުރުންވެސް ހުއްދައެވެ .މިދެގޮތްވެސް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ
އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ".
 -11ޤަޟާޙާޖާކޮށް ނިމުމަށްފަހު ދެދޮރު )ކުޑަކަމުދާ ދޮރާއި ބޮޑުކަމުދާ ދޮރު( ރަނގަޅަށް
ސާފުކުރުން .އަދި މިއީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ފަހެ ހިލައިން ނުވަތަ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންނުވާ ،ހިކި
ޠާހިރު އަދި ނަޖިސް ފިލުވާދޭ )ޓިޝޫ ނުވަތަ ފޮތިފަދަ( ކޮންމެ އެއްޗަކުން އިސްތިންޖާކުރިޔަސް އަދި
ފެނުން ޠާހިރުވިޔަސް އަދި މިދެކަންތައް އެކުގައި ކުރިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅެވެ .މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻫﺐ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻐﺎﺋﻂ ﻓﹶﻠﹾﻴﺴﺘﻄﺐ ﺑﹺﺜﹶﻼﹶﺛﹶﺔ
ﺃﹶﺣﺠﺎﺭﹴ ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﺎ ﺗﺠﺰﹺﺉ ﻋﻨﻪ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު

)ޤަޟާޙާޖާކުރުމަށްޓަކައި( ފާޚާނައަށް ދާހިނދު )ފާޚާނާކޮށް ނިމުމުން( ފަހެ ތިން ހިލަކޮޅުން އޭނާ
އިސްތިންޖާކުރާހުށިކަމެވެ .ފަހެ އެވަރުން އޭނާއަށް ފުދޭނެއެވެ ".އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ )ޤަޟާޙާޖާކުރައްވަން( ފާޚާނައަށް ވެދެވަޑައި ގަންނަވާހިނދު އަހުރެންނާ އަދި އަހުރެންފަދަ
އެހެން

ކުޑަކުއްޖަކާ،

)އެކަލޭގެފާނަށް(

ފެންބާލިދީއަކާއި

ލޮންސިއެއް

އެކަލޭގެފާނު އެފެނުން އިސްތިންޖާކުރައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

އުފުލައިދެމެވެ.

ދެން

}ފަހެ އަނަސްގެފާނު ލޮންސި

ގެންގޮސްދެއްވީ އެކަލޭގެފާނު ޤަޟާޙާޖާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޅުހެއްދެވުމަށެވެ{.
ފަހެ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހުގައާއި ބޮޑުކަމުދިއުމަށްފަހުގައި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމާއި ކުޑަކަމުދާއިރު
ގަޔަށް ނުބުރާގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ދެމަހާނައެއްގެކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻧﻬﻤﺎ ﻳﻌﺬﱠﺑﺎﻥ،
ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺬﱠﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﻛﹶﺒﹺﻴﺮﹴ ﺃﹶﻣﺎ ﺃﹶﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻻﹶ ﻳﺴﺘﻨﺰﹺﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺒﻮﻝﹺ ،ﻭﺃﹶﻣﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﹶﻜﹶﺎﻥﹶ ﻳﻤﺸﻲ
ﺑﹺﺎﻟﻨﻤﻴﻤﺔ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :އެދެމީހުންނަށް ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބު އެބަލިބެއެވެ .އަދި ޢަޛާބުލިބެނީ
22
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މާބޮޑު

ކަމެއްގެ

ސަބަބަކުން

)އެބަހީ

ނޫނެވެ.

ކުޑަކަމެއްކަމުގައި

މީސްތަކުން

ހީކުރާ

ކަމެއްގެސަބަބުންނެވެ (.އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު ދަންނައެވެ .އޭނާ ކުޑަކަމުދާއިރު ކުޑަގެފިލިން
ރައްކާތެރިނުވެއެވެ .ނުވަތަ އެއިން ޠާހިރުނުވެއެވެ .ނުވަތަ އެއިން އިސްތިބްރާނުވެއެވެ .އަދި
އަނެކަކު ދަންނައެވެ .އޭނާ ދެބައޮޑުވަމުން ހިނގާމީހެއްކަމުގައިވިއެވެ".
-12

ކަނާތުން

ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ.

އިސްތިންޖާ
މާތްﷲ

ނުކުރުން.

އެއީ

ރުއްސުންލެއްވި

ހަޑިއެއްޗެހީގައި

އަބޫޤަތާދާގެ

ކިބައިން

ބީހުމުން

އެއަތް

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﺎﻝﹶ
ﻹﻧﺎﺀِ" )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺄﹾﺧﺬﹶﻥﱠ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺴﺘﻨﺞﹺ ﺑﹺﻴﻤﻴﻨﹺﻪ ،ﻭﻻﹶ ﻳﺘﻨﻔﱠﺲ ﻓﻲ ﺍ ِ
މާނައީ:

މީހަކު

"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ

ކުޑަގެފިލިކުރާހިނދު

ޛަކަރުގައި

އޭނާގެ

ކަނާތުން

އޭނާނުހިފާހުށިކަމެވެ .އަދި ކަނާތުން އޭނާ އިސްތިންޖާނުކުރާހުށިކަމެވެ .އަދި ކަންވާރުގެތެރެއަށް
)އެއްޗެއް ބޯހިނދު( ނޭވާނާޅާހުށިކަމެވެ".
 -13އިސްތިންޖާކޮށް ނިމުމަށްފަހު ބިންމަތީގައި އަތްފޮހެލުން .ނުވަތަ ސައިބޯނިފަދަ އެއްޗަކުން
ދޮވެލުން .އެއީ އަތުގައި ނަޖިހުގެ ވަސްހުރެއްޖެނަމަ އެވަސް ފިލުވައިލުމަށްޓަކައެވެ .މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފާޚާނައަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު އަހުރެން އެކަލޭގެފާނަށް ފެންބާލިދީއެއް
ގެންގޮސްދެމެވެ.

ދެން

އެކަލޭގެފާނު

އެއިން

އިސްތިންޖާކުރައްވާ

ބިންމަތީގައި

އަތް

ފުއްސަވައިލައްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
 -14ފާޚާނާކޮށް އަވަދިވެ ޠާހިރުވުމަށްފަހު ފޭރާމުން ،ޢައުރަގުނަވަނާދިމާލަށްވާ ތަނަށް ފެން
ވިހުރުވައިއިލުން.

އެއީ

ފިލުވައިލުމަށްޓަކައެވެ.

ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހި

ގަޔަށް

އެދިމައިން

ތަނެއް

އޭރުން

ބުރާފައި

ހުރެދާނެކަމުގެ

ތެތްކޮށްހުއްޓައި

ފެނިއްޖެނަމަ

ޝައްކު
އެއީ

ފެންވިހުރުވައިލި ތަނޭ ބުނެވޭނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޙަކަމް ބުނު ސުފްޔާނުގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކުޑަގެފިލި
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ކުރައްވާހިނދު )އެކަމުން އަވަދިވެ ވަޑައިގެން( ވުޟޫކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޭރާންކޮޅުން ލަދުވެތި

ގުނަވަންފުޅާދިމާއަށްވާ ތަނަށް ފެންވިހުރުވައިލައްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
 -15ފާޚާނާއަށް ވަންނައިރު ވާތުފައި އިސްކުރުމާއި ނިކުންނައިރު ކަނާތުފައި އިސްކުރުން .އަދި
ފާޚާނާއިން ނިކުންނައިރު ކިޔާދުޢާ ކިޔުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފާޚާނާއިން ނުކުމެ

ވަޑައިގަންނަވަމުން "ﻏﹸﻔﹾﺮﺍﻧﻚ"

})އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!(

މިއަޅާ

އިބަﷲގެ

ފާފަފުއްސެވުން އެދެމެވެ {.މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

!!!!!!!!
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ﻓﻄﺮﺓ ގެ ސުންނަތްތައް
ﺍﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ އެކަލާނގެ ނަބީބޭކަލުންނަށް ސުންނަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވިއެވެ .އަދި
އެކަންތައްތަކުގައި
މީސްތަކުންގެތެރެއިން

އެބޭކަލުންނާ

އިޤްތިދާވުމަށް

އެބޭކަލުންނަށް

އަހުރެމެންނަށް

ތަބާވިމީހުން

އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައިވާ

އަދި

ޝިޢާރުތަކެއްކަމުގައި

އެކަންތައްތައް ލެއްވިއެވެ .ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތްތަކޭ މިކިޔެނީ އެކަންތައްތަކަށެވެ .އެކަންތައްތަކުގެ
ބަޔާން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 -1ޚިތާނުކުރުން .ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިރިހެނާގެ ޖިންސީގުނަވަނުގެ އޮމާމަހުގެމަތިން ލެވިފައިވާ
ހަންކޮޅު ކަނޑައިލުމެވެ .އެއީ ހަޑިމިލަ އެތާނގައި ޖަމާވިޔަނުދިނުމަށާއި ،ކުޑަގެފިލިން ފުރިހަމައަށް
އިސްތިބްރާވުމަށާއި،

ޖިމާޢުވުމުގެ

އުނިނުވުމަށްޓަކައެވެ.

ލައްޒަތު

އަދި

އަންހެންކުއްޖާ

ޚިތާނުކުރާގޮތަކީ އެކުއްޖާގެ ފަރުޖުގެ މަތީގައިވާ މަސްކޮޅުން ކުޑަމިންވަރެއްކަނޑައިލުމެވެ .ޖުމްހޫރު
ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިއީ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި އަންހެނުންނަށް
މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ .މިކަން ކުރުމަށް ވަކި ޢުމުރެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނެތެވެ .ޢިލްމުވެރިން
ވިދާޅުވާގޮތުގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޅަޢުމުރުގައި މިކަންކުރުމެވެ .އެއީ ތަދު އިޙުސާސްވާލެއް ކުޑަވާނީ
ޅަޢުމުރުގައި ކަމަށްވީމައެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﺧﺘﺘﻦ
ﺣﻤﻦﹺ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﹶﺗﺖ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺛﹶﻤﺎﻧﻮﻥﹶ ﺳﻨﺔﹰ ،ﻭﺍﺧﺘﺘﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﹶﺪﻭﻡﹺ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
ﺇﹺﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞﹸ ﺍﻟﺮ 
މާނައީ:

"ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ އެކަލޭގެފާނުގެ

އުމުރުފުޅުން

އަށްޑިހައަހަރު

ފުރުމަށްފަހު

ޚިތާނުކުރެއްވިއެވެ .އަދި ޚިތާނުކުރެއްވީ ﻗﹶﺪﻭﻡ އޭ ކިޔޭ ހަތިޔާރަކުންނެވެ) .އެބަހީ އޮޑަލަކުންނެވެ(.
ނުވަތަ

ޝާމްކަރައިގެ ﻗﹶﺪﻭﻡ އޭ ކިޔުނު ރަށެއްގައެވެ".
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 -3،2ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ އިސްތަށިބޭލުމާއި ކިހިލިފަތްދަށުގައި
ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުން.
ގެއްލުންނުވާ

ބޭހެއްފަދަ

މިދެތަނުން

އިސްތަށިބޭލިޔސް

ނުވަތަ

ދުއްވާލިޔަސް

ފުދޭނެއެވެ.

އެއްޗެއްބޭނުންކޮށްގެން

އުފުރިޔަސް ނުވަތަ
އެކަމަކު

އެންމެ

ރަނގަޅުގޮތަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތެވެ .އެއީ މާތްﷲ އެކަލާނގެ ނަބިއްޔުންނަށް
އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަކީ އެކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފައިދާއާއި މަންފާހުރި ކަންތައްތަކެވެ.
އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަރާތެވެ.
 -5،4ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި ،މަތިމަސް ކުރުކޮށްކޮށުން ނުވަތަ ބޭލުން .މިދެގޮތްވެސް
ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދަޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺧﺎﻟﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﻴﻦ:
ﻭﻓﱢﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﱢﺤﻰ ﻭﺃﹶﺣﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﹺﺏ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން މުޝްރިކުންނާ

ޚިލާފުވާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ތުނބުޅިތައް ދިގުކުރާށެވެ .އަދި މަތިމަސްތައް ބައިލާށެވެ ".އަދި

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ

ﺨﺘﺎﻥﹸ،
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺧﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻔﻄﹾﺮﺓ :ﺍﻻﺳﺘﺤﺪﺍﺩ ،ﻭﺍﻟﹾ 
ﻭﻗﹶﺺ ﺍﻟﺸﺎﺭﹺﺏﹺ ،ﻭﻧﻄﹾﻒ ﺍﻹِﺑﻂ ،ﻭﺗﻘﹾﻠﻴﻢ ﺍﻷَﻇﹶﺎﻓﺮﹺ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިންވާ

ފަސްކަމެއްވެއެވެ .އެއީ ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންހުންނަ އިސްތަށިބޭލުމާއި ،ޚިތާނުކުރުމާއި،
މަތިމަސް ކުރުކޮށް ކޮށުމާއި ،ކިހިލިފަތް ދަށުގައިހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމާއި ،ނިޔަފަތިތައް
ކެނޑުމެވެ ".މަތިމަހާ ބެހޭގޮތުން ދެޙަދީޘްފުޅުގައި އައިސްފައިމިވަނީ ދެގޮތަށެވެ .އެހެންކަމުން
ދެގޮތްވެސް ހުއްދަކަން އެނގެއެވެ .މަޤްޞަދަކީ މަތިމަސް ދިގުވިޔަ ނުދިނުމެވެ .އެއީ ކައިހަދާއިރު
ކާއެއްޗެހި ތަތްލުމާއި އެއްޗެއް ބޯއިރު އޭގެތެރެއަށް އިސްތަށިތައް ވަނުމާއި މިފަދަހަޑިކަންތައްތައް
ވިޔަނުދިނުމަށެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﺧﺬﹾ ﻣﻦ ﺷﺎﺭﹺﺑﹺﻪ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻣﻨﺎ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :މަތިމަސް
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ނުކޮށާމީހަކީ އަހުރެމެންގެ ސުންނަތުގެ މަތީގައިވާ މީހެއްނޫނެވެ ".ފަހެ އިސްވެދިޔަ ފަސްކަންތަކުގެ
ތެރެއިން

ކޮންމެ

ކަމެއްވެސް

ހަފްތާއަކު

އެއްފަހަރުކުރުން

މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

އެއީ

ސާފުޠާހިރުކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ނަފްސަށް ރާޙަތްދިނުމަށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން
ޖިސްމުގައިވާ ބައެއްއިސްތަށި ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމަށް ދަތިކަމާއި މުޞީބަތް ޖައްސައެވެ.
މިކަންތައްތައް )އިސްވެދިޔަ ފަސްކަންތައް( ނުކޮށް އެންމެ ގިނަދުވަހު ހުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ
ސާޅީސްދުވަސް ވަންދެނެވެ .އެއަށްފަހުގައި އެކަންތައްތައް ނުކޮށްހުރުމަކަށް ޢުޛުރެއް ނެތެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .މަތިމަސް
ކުރުކުރުމަށާއި ،ނިޔަފަތިތައް ކެނޑުމަށާއި ،ކިހިލިފަތް ދަށުގައިހުންނަ އިސްތަށިތައް އުފުރުމަށާއި،

ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންހުންނަ އިސްތަށިތައް ބޭލުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
އަހުރެމެންނަށް

ވަޤުތު

ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ.

އެއީ

ސާޅީސްދުވަހަށްވުރެ

ގިނަދުވަސްވަންދެން

އެކަންނުކޮށް ނުބެހެއްޓުމަށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(
 -6ތުނބުޅިދިގުކުރުން .ތުނބުޅިއަކީ ފިރިހެނާއަށް މާތްﷲ ދެއްވި ޒީނަތެކެވެ .އަދި
ފިރިހެނާގެ މާތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ޝިޢާރެކެވެ .އަދި ފިރިހެނާގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ފާޅުކޮށްދޭ
ނިޝާނެކެވެ .ފަހެ ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާކަމެކެވެ .އަދި މުށުން ހިފައި މުށުގެ ތިރިއަށް
ދިގުވެފައިވާ އިސްތަށިކޮޅު ކޮށައިލުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ .އެއަށްވުރެކުރުކުރުމަކީ މަކުރޫހަކަމެކެވެ .އަދި
ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ .މިކަމާބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން
ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައިވަނީ އަމުރުގެ ލަފްޒެވެ .އަމުރުގެ ލަފްޒު ދަލީލުކުރާނީ
ވާޖިބުކަމަށެވެ.

އެއީ

ވާޖިބުކަމުން

މުސްތަޙައްބުކަމަށް

ބަދަލުކުރާނެ

އެހެން

ދަލީލެއް

އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ .އެފަދައެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއްނެތެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺧﺎﻟﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﻤﺸﺮﹺﻛﻴﻦ :ﻭﻓﱢﺮﻭﺍ ﺍﻟﻠﹼﺤﻰ ﻭﺃﹶﺣﻔﹸﻮﺍ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﹺﺏ) "ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން މުޝްރިކުންނާ ޚިލާފުވާށެވެ .ތުނބުޅިތައް ދިގުކުރާށެވެ .އަދި
މަތިމަސްތައް ބައިލާށެވެ ".ދެން ތުނބުޅީގައި މުށުން ހިފައި މުށުގެ ތިރިއަށް ދިގުވެފައިވާ
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އިސްތަށިތައް ކޮށުން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު
ޢުމަރުގެ ޢަމަލުފުޅެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙައްޖު ކުރައްވާހިނދު ނުވަތަ ޢުމްރާ ކުރައްވާހިނދު އެގޮތަށް
ކަންތައްކުރައްވާ

ކަމުގައި

ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި

ރިވާވެގެން

އައިސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ

މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ނުކޮށައި ބެހެއްޓުމެވެ .އެއީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން
ކޮށުން ސާބިތުނުވާތީއެވެ .އަދި އެކަލޭގެފާނު ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީއެވެ.
 -7ބޮލުގެ އިސްތަށި ދިގުނަމަ އެއިސްތައްޓަށް މާތްކޮށްހިތުން .އެބަހީ ބޮލުގައި ތެޔޮލުމާއި
ފުނާއަޅައި ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު

ކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﺷﻌﺮ ﻓﹶﻠﹾﻴﻜﹾﺮﹺﻣﻪ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ( މާނައީ" :އެމީހެއްގެ )ބޮލުގައި ދިގު(

އިސްތަށި ހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އެއިސްތައްޓަށް އޭނާ މާތްކޮށް ހިތާހުށިކަމެވެ ".ބޮލުގެ
އިސްތަށި ކަނދުރާއާ ހަމައަށް ދިގުކުރުމާއި ކަންފަތު ފޫޅާ ހަމައަށް ދިގުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
އަދި ބޯބޭލުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެކަމަކު ބޮލުގެ އެއްބައި ބޭލުމާއި އަނެއްބައި ދޫކޮށްލުން
ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.

މާތްﷲ

އިބުނު

ރުއްސުންލެއްވި

ޢުމަރުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﺣﻠﻘﹸﻮﺍ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﺃﹶﻭ
ﹶﺫﺭﻭﺍ ﻛﹸﻠﱠﻪ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން )ބޯބައިލާނަމަ( ބޯއެއްކޮށް ބައިލާށެވެ.

ނުވަތަ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ".

 -8ބޮލުގައާއި ތުނބުޅީގައި ޖަހާ ނުރަ ނުއުފުރާ

ބެހެއްޓުން .އަންހެނުންވެސް

އެކަނބަލުންގެ ބޮލުގައި ޖަހާ ނުރަ އުފުރައިގެން ނުވާނެއެވެ .ފަހެ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ﷲގެ

ރަސޫލާ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ " .ﹶﻻﺗﻨﺘﻒ ﺍﻟﺸﻴﺐ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ ،ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﻳﺸﻴﺐ
ﺣﺴﻨﺔﹰ ،ﻭﺭﻓﹶﻌﻪ ﺑﹺﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔﹰ ،ﻭﺣﻂﱠ ﻋﻨﻪ ﺑﹺﻬﺎ ﺧﻄﻴﺌﹶﺔﹰ" )ﺭﻭﺍﻩ
ﺷﻴﺒﺔﹰ ﻓﻲ ﺍ ِﻹﺳﻼﹶﻡﹺ ﺇﹺﻻﱠ ﻛﹶﺘﺐ ﺍﷲُ ﻟﹶﻪ ﺑﹺﻬﺎ 
ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(

މާނައީ)" :ބޮލުގައާއި ތުނބުޅީގައިޖަހާ( ނުރަ

ނުއުފުރާހުށިކަމެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މުސްލިމާގެ ނޫރެވެ .އެއްވެސްމުސްލިމަކު އޭނާ
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އިސްލާމްދީންމަތީ
އޭގެސަބަބުން

ހުންނަޙާލު

އޭނާއަށް

)އޭނާގެބޮލުގައި

ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ހެޔޮކަމެއް

ނުވަތަ

ތުނބުޅީގައި(

ލިއުއްވާދެއްވައެވެ.

އަދި

ނުރައެއްޖަހައިފިނަމަ
އޭނާގެ

ދަރަޖައެއް

މަތިވެރިކޮށްދެއްވައެވެ .އަދި އޭނާގެކިބައިން ފާފައެއް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ".

 -9ރަތް ހީނާފަތުންނާއި ކަޅުރަތްހީނާފަތުން ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ ހުދުކަން ނައްތައިލުން.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ

ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻴﻬﻮﺩ ﻭﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻻﹶ ﻳﺼﺒﹺﻐﻮﻥﹶ
ﻓﹶﺨﺎﻟﻔﹸﻮﻫﻢ) "ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން )އެބައިމީހުންގެ

ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ ނުރައިގައި( ކުލައެއް ނުޖައްސަތެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުންނާ
ޚިލާފުވާށެވެ ".އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺃﹶﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻏﹶﻴﺮﺗﻢ ﺑﹺﻪ
ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﺸﻴﺐ ﺍﻟﹾﺤﻨﺎﺀُ ﻭﺍﻟﹾ ﹶﻜﺘﻢ"
އެއެއްޗެއްގެ ޒަރީޢާއިން

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން،

)ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ( މިހުދުކަން ތިޔަބައިމީހުން

ނައްތައިލާ އެންމެ

ހެޔޮއެއްޗަކީ ހީނާފަތާއި ﺍﹶﻟﹾﻜﹶﺘﻢ އެވެ) ".ﺍﹶﻟﹾﻜﹶﺘﻢ އަކީ އިހުޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ކުލަޖެއްސުމަށް
ބޭނުންކުރި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެކެވެ .އޭގެއިން ނުކުންނަ ކުލައަކީ ކަޅުރަތްކުލައެވެ(.
ބޮލާއި ތުނބުޅީގައި ކުލަޖެއްސުމާމެދު އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެ.
އޭގެތެރެއިން ބައެއްބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކުލަނުޖެއްސުމެވެ .އަދި
ބައެއްބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކުލަޖެއްސުމެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން
ބައެއްބޭކަލުން

ރީނދޫކުލައިން

ކުލަޖެއްސެވިއެވެ.

ރަތްކުލަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި ބައެއްބޭކަލުން ﺍﹶﻟﹾﻜﹶﺘﻢ

އަދި

ބައެއްބޭކަލުން

ހީނާފަތުން

ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކަޅުރަތްކުލަޖެއްސެވިއެވެ.

އަދި ބައެއްބޭކަލުން ކުކުނުން ކުލަޖެއްސެވިއެވެ .އަދި އޭގެތެރެއިން ބައެއްބޭކަލުން ކަޅުކުލައިން

ކުލަޖެއްސެވިއެވެ" .ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ" ގައި ﺍﳊﺎﻓﻆ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ﺇﻣﺎﻡ ﺯﻫﺮﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -

ގެ

ކިބައިން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ .އިމާމު ޒުހުރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .މޫނުމަތި ވަރުގަދަކޮށް
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ހުރެއްޖެނަމަ އަހުރެމެން ކަޅުކުލައިން ކުލަޖައްސަމުއެވެ .ދެންފަހެ މޫނުމަތިން ކުލަވެއްޓި ދަތްތައް
ބަލިކަށިވާހިނދު އެކަން ދޫކޮށްލަމުއެވެ ".އެހެންކަމުން ބޮލުގެ ބައެއް އިސްތަށިހުދު އަދި ޒުވާންކަން
މުޅިން

ނުގެއްލޭމީހާ

ކަޅުކުލަ

އިސްތިޢުމާލުކުރުން

ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ދެންފަހެ

ޒުވާންކަން

މުޅިންގެއްލި ބޮލާއި ތުނބުޅި އެއްކޮށް ނުރައަށްވެފައިވާމީހާ ކަޅުކުލައިން ކުލަޖެއްސުން އެދެވިގެން

ނުވެއެވެ .ފަހެ މައްކާ ފަތަޙަވީދުވަހު އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަބޫޤުޙާފާ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް ގެނެވުނެވެ .އޭރު އަބޫޤުޙާފާގެ ބޮލާއި ތުނބުޅިވަނީ މުސްކުޅިކަމުން މުޅިން
ހުދުވެފައެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .އޭނާ ،އޭނާގެ
އަނބިމީހާގާތަށް ގެންދާށެވެ .އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ބޮލުގެކުލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން
ބަދަލުކޮށްލާހުށިކަމެވެ .އަދި ކަޅު ކުލައިން އޭނާ ދުރުކުރާށެވެ .އެބަހީ ކަޅުކުލައިން ކުލަ

ނުޖައްސާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
 -10ހުވަނދުލުން .ނަފްސު އުފާކޮށްދޭ އަދި ހިތްތަނަވަސްކޮށްދޭ އަދި ރޫޙު ތާޒާކޮށްދޭ އަދި
ޖިސްމު

މުރާލިކޮށްދޭ

ކޮންމެ

ހުވަނދެއް

އިސްތިޢުމާލުކުރުން

ހަމައެންމެރަނގަޅެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻞﹼ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ " .ﺣﺒﺐ ﺇﹺﻟﹶﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀُ ﻭﺍﻟﻄﱢﻴﺐ ﻭﺟﻌﻠﹶﺖ ﻗﹸﺮﺓﹸ
ﻋﻴﻨﹺﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް ދުނިޔެއިން އަންހެނުންނާއި

ހުވަނދު ލޮބުވެތިކުރެވުނެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ލޮލުގެ ފިނިކަން ލެއްވުނީ ނަމާދުގައެވެ ".އަދި

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ

ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻋﺮﹺﺽ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻃﻴﺐ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺮﺩﻩ ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﺧﻔﻴﻒ
ﺍﻟﹾﻤﺤﻤﻞﹺ ﹶﻃﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ( މާނައީ" :އެމީހެއްގެ މައްޗަށް

ހުވަނދެއް ހުށައެޅިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ އެރައްދުނުކުރާހުށިކަމެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން
އެއީ އުފުލުންލުއި މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެކެވެ ".އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުލްޚުދުރީގެ
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ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގޮމަކަސްތޫރިއާ ބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﺣﺪﻳﺚފުޅު ކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ އެންމެ މީރުވަސްދުވާ ހުވަނދެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

@@@@@@@@
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ވުޟޫގެ ބަޔާން
ﻭﺿﻮﺀ އަކީ ފެނުން އަދާކުރެވޭ ޠަހާރަތެކެވެ .މޫނާއި ،ދެއަތާއި ،ބޮލާއި ،ދެފައިތިލައާ
ގުޅުންހުރި ޠަހާރަތެކެވެ .އަދި ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ.

ﻭﺿﻮﺀ

ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމުގެ ދަލީލު.

ޤުރުއާނުން .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ& % $ # " ! [ .
'( )*/ .-,+
Z 21 0

]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [٦ :މާނައީ" :އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް

ތެދުވާހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާހަމައަށް
ދޮންނަހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ
ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެ".
ސުންނަތުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ " .ﹶﻻﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺍﷲُ ﺻﻼﹶﺓﹶ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ
ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ހަމައެކަކުގެ ނަމާދު ،އޭނާ

ޙަދަޘްވެރިވާހިނދު އޭނާ ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެން ﷲ ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެއެވެ".

އިޖްމާޢުން.

ވުޟޫ

ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ

ކަމަށް

މިދީނުގެ

ހުރިހާ

ދަންނަބޭކަލުން

އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި
ނުވެއެވެ.
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ﻭﺿﻮﺀ ގެ މާތްކަން.
ވުޟޫގެ

މާތްކަމާބެހޭގޮތުން

ޙަދީޘްފުޅުތައް

ވަރަށްގިނަ

ވާރިދުވެގެން

އައިސްފައިވެއެވެ.

އޭގެތެރެއިން ތިންޙަދީޘްފުޅަކުން ފުއްދައިލަމެވެ.
 -1މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺼﻨﺎﲜﻲ ގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﺫﹶﺍ ﺗﻮﺿﺄﹶ
ﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﻔﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹶﺴﻞﹶ
ﻀﻤﺾ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﻨﺜﹶﺮ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﹾ 
ﺍﻟﹾﻌﺒﺪ ﻓﹶﻤ 
ﻭﺟﻬﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﹺﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﹶﺷﻔﹶﺎﺭﹺ ﻋﻴﻨﻴﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﻳﺪﻳﻪ
ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﹶﻇﹶﺎﻓﺮﹺ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻣﺴﺢ ﺑﹺﺮﺃﹾﺳﻪ ﺧﺮﺟﺖ
ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﹸ ﹸﺫﻧﻴﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ ﺣﺘﻰ
ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺃﹶﻇﹶﺎﻓﺮﹺ ﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻪ .ﺛﹸﻢ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﺸﻴﻪ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻭﺻﻼﹶﺗﻪ ﻧﺎﻓﻠﹶﺔﹰ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ( މާނައީ" :އަޅާ ވުޟޫކުރަން ފަށައި ކޯދޮންނަހިނދު އޭނާގެ އަނގައިން
ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ .ދެން ނޭފަތަށް ފެންލައި ފޮޅައިލާހިނދު އޭނާގެ ނޭފަތުން ފާފަތައް
ނުކުމެގެން ދެއެވެ .ދެން މޫނުދޮންނަހިނދު އޭނާގެ މޫނުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ .އެއީ އޭނާގެ
ލޮލުގެ އެސްފިޔަތަކުގެދަށުން ފާފަތައް ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ .ދެން ދެއަތް ދޮންނަހިނދު އޭނާގެ
ދެއަތުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ .އެއީ އޭނާގެ ދެއަތުގެ ނިޔަފަތިތަކުގެދަށުން ފާފަތައް
ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ .ދެން ބޮލުގައި ފެންފޮހޭހިނދު އޭނާގެ ބޮލުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން
ދެއެވެ.

އެއީ

ދޮންނަހިނދު

އޭނާގެ
އޭނާގެ

ދެކަންފަތުން

ފާފަތައް

ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ.

ދެފައިތިލައިން

ފާފަތައް

އެއީ

ނުކުމެގެން

ދެއެވެ.

ދެން
އޭނާގެ

ދެފައިތިލަ
ދެފައިގެ

ނިޔަފަތިތަކުގެދަށުން ފާފަތައް ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ .ދެން އޭނާ ހިނގައިފައިދަނީ މިސްކިތަށެވެ.
އަދި އޭނާގެ ނަމާދުވާހުށީ އިތުރު އެއްޗަކަށެވެ) .އެބަހީ ވުޟޫގެސަބަބުން އޭނާގެ ފާފަތައް އެވަނީ
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ފޮހެވިފައެވެ .ދެން ނަމާދުން ފޮހެވޭކަށް އިތުރު ފާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ .އޭރުން ނަމާދުވާނީ އޭނާއަށް
ބޯނަހަކަށެވެ"(.
}އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ފާފަތަކުގެ މުރާދަކީ ކުދިފާފަތަކެވެ .ނަމާދުގެ ސަބަބުންވެސް
ފޮހެވޭނީ ކުދިފާފައެވެ .ބޮޑެތިފާފަތައް ފޮހެވޭނީ ތައުބާއިންނެވެ{.
 -2މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﹶﻻﹶ ﺃﹶﺩﱡﻟﻜﹸﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﺤﻮ
ﺨﻄﹶﺎﻳﺎ ،ﻭﻳﺮﻓﹶﻊ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ؟ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﺑﻠﹶﻰ ،ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺇﹺﺳﺒﺎﻍﹸ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮﺀِ
ﺍﷲُ ﺑﹺﻪ ﺍﻟﹾ 
ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﻜﹶﺎﺭﹺﻩ ،ﻭﻛﹶﺜﹾﺮﺓﹸ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﺎﺟﹺﺪ ،ﻭﺍﻧﺘﻈﹶﺎﺭ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓ؛ ﻓﹶﺬﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁﹸ،
ﻓﹶﺬﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁﹸ ،ﻓﹶﺬﹶﻟﻜﹸﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁﹸ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :އެކަމެއްގެ

ސަބަބުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ފާފަތައް ފުއްސަވާ އަދި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ ދަރަޖަތައް
މަތިވެރިކުރައްވާ ކަމެއްގެ އިރުޝާދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުދެއްވާނެހެއްޔެވެ؟"
އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .ނޫނެކެވެ .އެކަމުގެ އިރުޝާދުދެއްވާށެވެ! އޭﷲގެ ރަސޫލާއެވެ!
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެއީ ހިތްނުރުހޭ ޙާލަތްތަކުގައި )އެބަހީ ފިނިގަދަ ރޭތަކުގައި(
ވުޟޫ ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމާއި ،މިސްކިތްތަކާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތައް ގިނަވުމާއި) ،އެބަހީ މިސްކިތް
ދުރުވުމާއެކު މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދިއުމާއި( އެއްނަމާދަށްފަހު އަނެއްނަމާދަށް އިންތިޒާރުކުރުމެވެ.
ފަހެ ޖިހާދަށް ތައްޔާރުވުމަކީ އެއީއެވެ .ފަހެ ޖިހާދަށް ތައްޔާރުވުމަކީ އެއީއެވެ .ފަހެ ޖިހާދަށް
ތައްޔާރުވުމަކީ އެއީއެވެ".
-3

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އަބޫހުރައިރާގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅު

ކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﹶﻟﺴﻼﹶﻡ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﺩﺍﺭ ﹶﻗﻮﻡﹴ ﻣ ﺆﻣﻨﹺﻴﻦ ،ﻭﺇﹺﻧﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﺷﺎﺀَ ﺍﷲُ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻋﻦ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﹴ ﻻﹶﺣﻘﹸﻮﻥﹶ،
ﻭﺩﺩﺕ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻧﺎ ﻗﹶﺪ ﺭﺃﹶﻳﻨﺎ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﻨﺎ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﺃﹶﻭ ﻟﹶﺴﻨﺎ ﺇﹺﺧﻮﺍﻧﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ" :ﺃﹶﻧﺘﻢ ﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺﻲ
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ﻭﺇﹺﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﺍﻟﱠ ﺬﻳﻦ ﻟﹶﻢ ﻳ ﹾﺄﺗﻮﺍ ﺑﻌﺪ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ :ﻛﹶﻴﻒ ﺗﻌﺮﹺﻑ ﻣﻦ ﻟﱠﻢ ﻳﺄﹾﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻚ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ:
"ﺃﹶﺭﺃﹶﻳﺖ ﻟﹶﻮ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺟﻼﹰ ﻟﹶﻪ ﺧﻴﻞﹲ ﻏﹸﺮ ﻣﺤﺠﻠﹶﺔﹲ ﺑﻴﻦ ﻇﹶﻬﺮﻱ ﺧﻴﻞﹴ ﺩﻫﻢﹴ ﺑﻬﻢﹴ ﺃﹶﻻﹶ ﻳﻌﺮﹺﻑ ﺧﻴﻠﹶﻪ ؟ " ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ

ﺿﻮﺀِ ﻭﺃﹶﻧﺎ ﻓﹶﺮﻃﹸﻬﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﻮﺽﹺ،
ﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻮ 
ﺑﻠﹶﻰ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝﹶ ﺍﷲِ ،ﻗﹶﺎﻝﹶ " :ﻓﹶﺈﹺﻧﻬﻢ ﻳﺄﹾﺗﻮﻥﹶ ﻏﹸﺮﺍﹰ ﻣﺤ 
ﺃﹶﻻﹶ ﻟﹶﻴﺬﹶﺍﺩﻥﱠ ﺭﹺﺟﺎﻝﹲ ﻋﻦ ﺣﻮﺿﻲ ﻛﹶﻤﺎ ﻳﺬﹶﺍﺩ ﺍﻟﹾﺒﻌﻴﺮ ﺍﻟﻀﺎﻝﱡ ،ﺃﹸﻧﺎﺩﻳﻬﹺﻢ :ﺃﹶﻻﹶ ﻫﻠﹸﻢ ،ﻓﹶﻴﻘﹶﺎﻝﹸ :ﺇﹺﻧﻬﻢ ﺑﺪﻟﹸﻮﺍ
ﺑﻌﺪﻙ ،ﻓﹶﺄﹶﻗﹸﻮﻝﹸ :ﺳﺤﻘﹰﺎ ﺳﺤﻘﹰﺎ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :އޭ މިކަށްވަޅުތަކުގައިތިބި މުއުމިނުންނޭވެ!

ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމަތްކަން ހުއްޓެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނަކީވެސް މާތްﷲ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ
އެކަލޭގެފާނު

ވަރަށް

އަވަހަށް

އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ

ތިޔަބައިމީހުންނާ
ދިމާލަށް

ގޮސްބައްދަލުވާނެ

އެނބުރިވަޑައިގެން

ބަޔަކީމުއެވެ.

)ދެން

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ(.

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް އަރައެވެ .އަހުރެމެންގެ އަޚުންތައް އަހުރެމެންނަށް ފެންނާނެނަމައެވެ".
އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ .އަހުރެމެންނަކީ ކަލޭގެފާނުގެ އަޚުންނެއްނޫންތޯއެވެ؟
ރަސޫލާއެވެ!

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ތިޔަބައިމީހުންނަކީ

އޭﷲގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ޞަޙާބީންނެވެ .އަހުރެމެންގެ އަޚުންނަކީ އަދި މިހާތަނަށް )ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދަށް( ނާންނަމީހުންނެވެ".
އަޞްޙާބުބޭކަލުން
ނާންނަމީހުން

ދެންނެވިއެވެ.
)ޤިޔާމަތްދުވަހު(

މިހާތަނަށް
ކަލޭގެފާނު

ކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުން

ދެނެވަޑައިގަންނަވާނީ

ވުޖޫދަށް(

)ދުނިޔޭގެ

ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

އޭﷲގެ

ރަސޫލާއެވެ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ޚަބަރުދީބަލާށެވެ! މީހެއްގެ
މިލްކިއްޔަތުގައިވާ ،ހަތަރުމޮއްގަނޑާއި

ނިއްކުރިމަތިހުދު

އަސްތަކެއްގެތެރޭގައި ލާމެހިފައެވެ .އޭނާއަށް

އަހެކެވެ.

އެއަސްއޮތީ

އެއްކޮށްކަޅު

އެއަސް ނޭނގޭނެހެއްޔެވެ؟" އަޞްޙާބުބޭކަލުން

ދެންނެވިއެވެ .ނޫނެކެވެ .އެނގޭނެއެވެ .އޭﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ފަހެ އެބައިމީހުން )ޤިޔާމަތްދުވަހު( ވުޟޫގެ އަސަރުން އަތްފަޔާއި މޫނުތައް ވިދަވިދާހުރިޙާލު
އަންނާނެތެވެ .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ކުރިން ޙައުޟު )ފެންއާރު( ގާތަށްގޮސް
)އެބައިމީހުންގެ އިސްތިޤުބާލުގައި( ހުންނަވާނަމެވެ .ދަންނާށެވެ .ބަޔަކުމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ
ޙައުޟާ ދުރަށް ފަހައި ގެންދެވޭނެއެވެ .އެއީ ގެއްލިގެންއުޅޭ ޖަމަލު ފެނުމުން އޭތި ފަހައި
ގެންދެވޭފަދައިންނެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ގޮވާލައްވާނަމެވެ .އޭ އަންނާށެވެ! ފަހެ
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)އެވަގުތު(

ބުނެވޭނެއެވެ.

ކަލޭގެފާނު

ދުނިޔެދޫކުރައްވާ

ވަޑައިގަތުމުން

އެބައިމީހުން

ދީނަށް

ބަދަލުތައްގެނައެވެ .ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ދަންނަވާނަމެވެ) .އެބައިމީހުންނަށް( ހަލާކުހުއްޓެވެ.
ހަލާކުހުއްޓެވެ".

ﻭﺿﻮﺀ ގެ ﻓﹶﺮﺽ

ތައް.

ވުޟޫގެ ފަރުޟުތަކެއް ނުވަތަ ރުކުންތަކެއްވެއެވެ .ވުޟޫގެ ޙަޤީޤަތް ބިނާވެގެންވަނީ އެކަންތަކުގެ
މައްޗަށެވެ .އެއިންކަމެއް އުނިވެއްޖެނަމަ ޝަރުޢީގޮތުން އެއީ ވުޟޫއެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
އެކަންތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 -1ނިޔަތްގަތުން .ޢަރަބިބަހުގައި ނިޔަތުގެމާނައަކީ ކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޤަސްދެވެ.
ޝަރުޢީގޮތުން ނިޔަތުގެމާނައަކީ މާތްﷲގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް އެދޭޙާލު ،އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅަށް
ބޯލަނބާ ކިޔަމަންގަންނަޙާލު އަޅުކަންތަކުގެތެރެއިން އަޅުކަމެއްކުރުމަށް ޤަސްދުކުރުމެވެ .އަދި މިއީ
ހިތުގެ ޢަމަލެކެވެ .ދުލާބެހޭ ޢަމަލެއްނޫނެވެ .ދުލުން ނިޔަތްކިއުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުވެގެންވާ
ކަމެއްނޫނެވެ .ފަހެ ނިޔަތް ފަރުޟުވެގެންވާކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު

ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻷَﻋﻤﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﻴﻴﺎﺕ ﻭﺇﹺﻧﻤﺎ ﻟﻜﹸﻞﱢ ﺍﻣﺮﹺﻯﺀٍ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ "....ﺍﳊﺪﻳﺚ )ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ( މާނައީ" :ޢަމަލުތައްވާކަން ކަށަވަރީ ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ .އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ
މީހަކަށްވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތްކަމެކެވެ".
 -2އެއްފަހަރު މޫނުދޮވުން .އެބަހީ އެއްފަހަރު މޫނުމައްޗަށް ފެން އޮހޮރުވާލުމެވެ .ފަހެ
މޫނުގެ ޙައްދަކީ ނިއްކުރީގެ މަތީކައިރިންފެށިގެން ދިގަށް ތުނބުޅީގެ އެންމެ ތިރިއާހަމައަށެވެ .އަދި
އެއްކަންފަތުގެ ފޫޅުން ފެށިގެން ހުރަހަށް އަނެއްކަންފަތުގެ ފޫޅާހަމައަށެވެ.

36

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



 -3ދެއަތް ދެއުޅަނބޮށްޓާ ހަމައަށް އެއްފަހަރު ދޮވުން .މިދޮވުމުގައި އުޅަނބޮށިވެސް
ޝާމިލްކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އެއީ

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަލޭގެފާނުގެ

ދެއުޅަނބޮށިފުޅު ނުދޮންނަވައި ދޫކުރެއްވިކަން ސާބިތު ނުވާތީއެވެ.

 -4ބޮލުގައި ފެންފޮހުން.

ފަހެ ތެތްއަތް ބޮލުގައި ޖައްސައިލުމަކުން ނުވަތަ ތެތްއިނގިލި

ބޮލުގައި ޖައްސައިލުމަކުން ބޮލުގައި ފެންފޮހުނުކަމަކަށް ނުވާނެއެވެZ . - [ .
]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ[٦ 

މިއާޔަތުން ބައެއްބޭކަލުން ބޮލުން ބައެއްގައި ފެންފޮހުމުގެ މައްޗަށް އިސްތިދުލާލު

ކުރެއެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ކިބައިން ބޮލުގައި ފެންފޮހުމަށް ތިންގޮތެއް
ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.
) (1މުޅިބޮލުގައި ފެންފޮހުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުން ފެންފުއްސެވިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު
އެދެއަތްޕުޅުން ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ .އަދި ފުރަގަސްދެއްވިއެވެ .އެބަހީ ނިއްކުރިފުޅުމަތިން ފައްޓަވައި
އިސްތަށިފުޅުގައި އަތްޕުޅު ބީއްސަވަމުން ކަނދުރާފުޅާހަމައަށް ގެންދަވާ ހަމައިސްތަށިފުޅުގައި އަތްޕުޅު

ބީއްސަވަމުން ނިއްކުރިފުޅާހަމައަށް އަލުން އަނބުރައި ގެންނެވިއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
) (2ހަމައެކަނި ފަގުޑިމަތީގައި ފެންފޮހުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،
އެކަލޭގެފާނުގެ ފަގުޑިކޮޅުމަތީގައާއި ޚުއްފުމަތީގައި ފެން ފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
) (3ނިއްކުރިމަތީގައާއި ފަގުޑިމަތީގައި ފެންފޮހުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻐﲑﺓ ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
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ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވުޟޫކުރައްވައިފިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނިއްކުރިފުޅުމަތީގައާއި ފަގުޑިކޮޅުމަތީގައި

ފެންފުއްސެވިއެވެ .އަދި ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން ބޮލުގައި ފެންފޮހުމަށް ސާބިތުވެގެންވާ ތިންގޮތް
މިބަޔާން ކުރެވުނީއެވެ .ދަންނައެވެ .ހަމައެކަނި ބޮލުން ބައެއްގައި ފެންފޮހުން އެކަލޭގެފާނުގެ
ކިބައިން ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ .ފަގުޑިކޮޅު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނަވާއިރު ނިއްކުރިފުޅުމަތީގައި
ފެންފުއްސަވައި އަނެއްބައި ފަގުޑިކޮޅުމަތިން ފުރިހަމަކުރައްވައެވެ .އެހެންކަމުން ރާޖިޙްވެގެންވާގޮތަކީ
އަދި މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ފަގުޑިނާޅައިހުންނަމީހާ މުޅިބޮލުގައި ފެންފޮހުމެވެ.

 -5ދެފައިތިލަ ދެތަނބިކައްޓާއެކު ދޮވުން.

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ

ޢަމަލުފުޅުންނާއި ބަސްފުޅުން ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރު

ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްދަތުރެއްގައި އަހުރެމެންގެކިބައިން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ފަހަށްޖެހިވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ އަހުރެމެންނާ އެކަލޭގެފާނު ބައްދަލުވިއިރު ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތުވަނީ
ފަސްވެފައެވެ .ދެން އަހުރެމެން ވުޟޫކުރަން ފަށައިފީމުއެވެ .އަދި އަހުރެމެންގެ ފައިތަކުގައި
ފެންފޮހުނީމުއެވެ .ފަހެ ހަރުއަޑުފުޅުން އެކަލޭގެފާނު ނިދާއިއްވެވިއެވެ .ތަނބިކަށިތަކަށް ނުވަތަ
ފުންނާބުތަކަށް އަލިފާނުގެ އަޒާބުހުއްޓެވެ .މިފަދައިން ދެފަހަރު ނުވަތަ ތިންފަހަރު އެކަލޭގެފާނު
ނިދާއިއްވެވިއެވެ.

)އެބަހީ

އަޒާބުހުއްޓެވެ (.އަދި

ރަނގަޅަށް

ތަނބިކަށިތަކާއެކު

ދެފައި

ނުދޮންނަ

މީހުންނަށް

ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻟﻴﻠﻰ ވިދާޅުވިއެވެ" .ފައިތިލަ ދޮންނަންޖެހޭނީ

ތަނބިކައްޓާއި ފުންނާބާއެކުކަމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ހުރިހާ ޞަޙާބީން
އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ ".އިސްވެދިޔަ ވުޟޫގެ ފަރުޟުތަކުގެ އަޞްލަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ

އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ( ' & % $ # " ! [ .
) * Z 21 0 / . - , +
]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [ ٦ :މާނައީ" :އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ތެދުވާހިނދު ފަހެ
38
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ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް
ދޮންނަހުށިކަމެވެ".

 -6އިސްވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ތަރުތީބުންކުރުން.

އެބަހީ އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ

ތަރުތީބުންކުރުމެވެ .އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންއެވާ ތަރުތީބު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އެކަމުގެ ދަލީލަކީ
ދޮންނަންޖެހޭ ގުނަވަންތަކެއްގެ ދެމެދަށް ފެންފޮހެންޖެހޭ ގުނަވަނެއް ވައްދަވާފައިވުމެވެ .އަތާއި ފަޔަކީ
ދޮންނަންޖެހޭ ދެގުނަވަނެވެ .އެދެމެދަށް އެވަނީ ބޯވަދެފައެވެ .ބޮލަކީ ފެންފޮހެންޖެހޭ ގުނަވަނެކެވެ.
ޢަރަބިބަހުގައި އެއްވައްތަރެއްގެ ޙުކުމްތަކެއްގެ ދެމެދަށް ތަފާތުޙުކުމެއް ވަންނާނީ ފައިދާއަކަށްޓަކައެވެ.
މިތާނގައި އެފައިދާއަކީ ތަރުތީބެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ދުވަހަކުވެސް މިތަރުތީބުން
ނޫންގޮތަކަށް ވުޟޫނުކުރައްވައެވެ.

ފަހެ ﻭﺿﻮﺀ އަކީ އަޅުކަމެކެވެ .އަޅުކަންތަކުގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ތަބާވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ﻭﺿﻮﺀ ގެ ﺳﻨﺔ ތައް.
ވުޟޫގެ ސުންނަތްތަކުގެ މުރާދަކީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ބަސްފުޅާއި ޢަމަލުފުޅުން
ސާބިތުވެގެންވާ

އެކަމަކު

އެކަންތައްކުރުމަށް

އަމުރުކުރައްވާފައިނުވާ

އަދި

އެކަންތައްނުކުރި

މީހާގެމައްޗަށް އިންކާރުވެސްކުރައްވާފައިނުވާ ކަންތަކެވެ .އެކަންތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 -1ﻭﺿﻮﺀ ކުރަން ފަށާއިރު ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ ނަންފުޅުގަތުން) .އެބަހީ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ
މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ކިއުން(.

އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއްފަހަރެއްގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވުޟޫކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފެން
ހޯއްދެވިއެވެ .އެކަމަކު ނުފެނުނެވެ .ފަހެ އެހިނދު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގޮވައިލެއްވިއެވެ.
މިތާނގައި މިހުރީ ފެނެވެ .ފަހެ ފެންހުރި ކަންވާރެއްގެތެރެއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުލައްވައިގެން
ހުންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ތިޔަބައިމީހުން ﷲގެ
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އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން )އެބަހީ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ
ދެމެދުން

އިނގިލިފުޅުތަކުގެ

ފެން

ކިޔާ( ވުޟޫކުރަން ފަށާށެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ
އަހުރެންދެކުނީމެވެ.

އުތުރިއަރާތަން

މީސްތަކުން

އަދި

ވުޟޫކުރަމުންދިޔައެވެ .އެއީ އެންމެފަހުމީހާ ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެނެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ
ﺧﺰﳝﺔ(
-2

ދަތްއުނގުޅުން.

ދަތްއުނގުޅުމަށްޓަކައި
އެއިންލިބޭ

ޢިލްމުވެރިންނާއި

އެންމެރަނގަޅީ

ފައިދާތަކުގެތެރޭގައި

ބޭސްވެރިބޭކަލުން

އަރާކުދަނޑިއެވެ.

ހިރުގަނޑު

ވިދާޅުވާގޮތުގައި

ބޭސްވެރިބޭކަލުން

ވަރުގަދަކޮށްދިނުމާއި،

ވިދާޅުވާގޮތުގައި
ގިނަބަލިތައް

ދަތަށްޖެހޭ

ޖެހުނަނުދިނުމާއި ،ކާއެއްޗެހި ހަޖަމުކުރުމުގެބައި ގަދަކޮށްދިނުމާއި ،ކުޑަކަމުދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން
ހިމެނެއެވެ .ފަހެ މަޤްޞަދަކީ ދަތްތައް ރީތިކޮށް ސާފުކުރުމެވެ .މިމަޤްޞަދު ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ
އާލަތަކުން

ދަތްއުނގުޅިކަމުގައިވިއަސް

ޙާޞިލްވާނެއެވެ.

ސުންނަތް

މިޒަމާނުގައި

މިސާލަކަށް

ބުރުސްފަދަ ތަކެއްޗެވެ.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻟﹶﻮﻻﹶ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻖ ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹸﻣﺘﻲ
ﺿﻮﺀٍ"
َﻷَﻣﺮﺗﻬﻢ ﺑﹺﺎﻟﺴﻮﺍﻙ ﻋﻨﺪ ﻛﹸﻞﱢ ﻭ 
އުއްމަތުގެ

މީސްތަކުންގެމައްޗަށް

ދަތްއުނގުޅުމަށް

އެބައިމީހުންނަށް

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުނދަގުލެއްކަމުގައި
ތިމަންކަލޭގެފާނު

ނުވާނަމަ

ވުޟޫކުރާ

އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ".

ކޮންމެފަހަރަކު
އަދި

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﻟﺴﻮﺍﻙ ﻣﻄﹾﻬﺮﺓﹲ ﻟﻠﹾﻔﹶﻢﹺ ﻣﺮﺿﺎﺓﹲ ﻟﻠﺮﺏ"
)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މާނައީ" :ދަތްއުނގުޅުމަކީ އަނގައަށްވާ ޠާހިރުކަމެކެވެ .ﷲގެ
ޙަޟުރަތުންވާ ރުއްސެވުމެކެވެ".
ދަތްއުނގުޅުމަކީ

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ

ހުރިހާވަގުތެއްގައިވެސް

ފަސްވަގުތެއްގައި މުސްތަޙައްބުކަން ގަދަވެގެންވެއެވެ.
40
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) (1ވުޟޫކުރާވަގުތު (2) .ނަމާދުވަގުތު (3) .ﻗﺮﺁﻥ ކިޔަވާވަގުތު (4) .ނިދިންހޭލާވަގުތު.
) (5އަނގަ ތަޣައްޔަރުވާވަގުތު.

 -3ވުޟޫކުރަންފަށާއިރު އެންމެފުރަތަމަ ދެއަތްތިލަ ތިންފަހަރު

ދޮވުން .މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻭﺱ ﺑﻦ ﺃﻭﺱ ﺍﻟﺜﻘﻔﻲ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވުޟޫކުރައްވަން ފައްޓަވާއިރު )އެންމެފުރަތަމަ( ދެއަތްތިލަފުޅު

ދޮންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺍﺳﺘﻴﻘﹶﻆﹶ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﻐﻤﺲ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ
ﺣﺘﻰ ﻳﻐﺴِﻠﹶﻬﺎ ﺛﹶﻼﹶﺛﹰﺎ ،ﻓﹶﺈﹺﻧﻪ ﻻﹶ ﻳﺪﺭﹺﻱ ﺃﹶﻳﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﻳﺪﻩ) "ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(
ﺇﹺﻧﺎﺀٍ 
"ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު

ނިދިން

ހޭލާހިނދު

އޭނާގެއަތް

ތިންފަހަރު

މާނައީ:

ދޮވެފުމަށްދާންދެން

އެއްވެސްކަންވާރަކަށް އަތްނުބާނާހުށިކަމެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެއަތް ރޭގަނޑު ހޭދަވީތަނެއް
އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ".
 -4ތިންފަހަރު އަނގައަށްފެންލައި ކޯދޮވުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ ﺻﱪﺓ ގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﻀﻤﺾ"
ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻮﺿﺄﹾﺕ ﻓﹶﻤ 

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ( މާނައީ" :ތިބާ

ވުޟޫކުރާހިނދު އަނގައަށް ފެންލައި ކޯދޮންނަހުށިކަމެވެ".

-5

ތިންފަހަރު

ނޭފަތަށް

ފެންލުމާއި

ތިންފަހަރު

ނޭފަތްފޮޅައިލުން.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﹶﻠﹾﻴﺠﻌﻞﹾ ﻓﻲ ﺃﹶﻧﻔﻪ ﻣﺎﺀً ﺛﹸﻢ ﻟﻴﺴﺘﻨﺜﺮ"
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ވުޟޫކުރާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނޭފަތަށް

ފެންލާހުށިކަމެވެ .ދެން ނޭފަތް ފޮޅާލާހުށިކަމެވެ ".މިކަމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާގޮތަކީ ކަނާތުން
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ފެންލުމެވެ .އަދި ވާތުން ފޮޅައިލުމެވެ .އެއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން އެގޮތަށް
ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާތީއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ފެންގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ.
)ދެންފެން ގެނެވުމުން( ފަހެ ކޯދޮންނަވައި ނޭފަތްޕުޅަށް ފެންލެއްވިއެވެ .ދެން ވާތުން ފޮޅާލެއްވިއެވެ.

އެފަދައިން ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ވުޟޫކުރެއްވިގޮތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
އަނގައަށާއި ނޭފަތަށްފެންލުމުގައި ދެތަނަށް ވަކިންފެންލިޔަސް ،އެބަހީ ތިންފަހަރުކޯދޮވެފައި ދެން

ނޭފަތަށް ތިންފަހަރު ފެންލައި ތިންފަހަރު ފޮޅައިލިޔަސް ސުންނަތް ޙާޞިލްވާނެއެވެ .އެކަމަކު ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުން ސާބިތުވަނީ އަނގައަށާއި ނޭފަތަށް އެއްކޮށްފެންލުމެވެ .އެބަހީ
ފެންއަތްގޮށިނަގައި އެއިން އެއްބައި އަނގައަށްލައި އަނެއްބައި ނޭފަތަށްލައި ފޮޅައިލުމެވެ .އަދި
މިގޮތަށް ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ތިންއަތްގޮށިފެނުން ކޯދޮންނަވައި ނޭފަތްޕުޅަށް ފެންލެއްވިއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( އަދި ރޯދަވެރިޔާ ފިޔަވައި
އެހެންމީހުން ނޭފަތަށް ފެންލާއިރު މުބާލަޣާކުރުމަކީވެސް ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﻟﻘﻴﻂ ﺑﻦ ﺻﱪﺓ ގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެން
ދަންނަވައިފީމެވެ .އޭﷲގެ ރަސޫލާއެވެ .ވުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން އަހުރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވަބައްލަވާށެވެ!

ﺿﻮﺀَ ﻭﺧﻠﱢﻞﹾ ﺑﻴﻦ ﺍﻷَﺻﺎﺑﹺﻊﹺ ،ﻭﺑﺎﻟﻎﹾ ﻓﻲ ﺍ ﻻﺳﺘﻨﺸﺎﻕﹺ
އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﹶﺳﺒﹺﻎﹺ ﺍﻟﹾﻮ 
ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻜﹸﻮﻥﹶ ﺻﺎﺋﻤﺎ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( މާނައީ" :ތިބާ ވުޟޫ ފުރިހަމަކުރާހުށިކަމެވެ .އަދި

އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތައް ވިނަވައިލާހުށިކަމެވެ .އަދި ތިބާ ރޯދައަށް ހުންނަޙާލު މެނުވީ ނޭފަތަށް
ފެންލުމުގައި މުބާލަޣާކުރާހުށިކަމެވެ".
 -6ތުނބުޅި ވިނަވައިލުން .އެބަހީ ކަނާތުން ފެންއަތްގޮއްޓެއް ނަގައި ،ތުނބުޅީގެ ދަށުގައި
ޖައްސައި،

އިނގިލިތައް

ތުނބުޅީގެ

އިސްތަށިތަކުގެތެރެއަށް

ވައްދައި

އެއިނގިލިތަކުން

ޙަރަކާތްކޮށްލުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
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ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވުޟޫކުރައްވާހިނދު ފެންއަތްގޮއްޓެއް
ނަންގަވައި ތުނބުޅިފުޅުގެ ދަށަށްލައްވައެވެ .ދެން އެފެންފޮދުން ތުނބުޅިފުޅު ވިނަވައިލައްވައެވެ .އަދި
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

ވެރިރަސްކަލާނގެ

އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިން ކަންތައްކުރުމަށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ(
 -7އިނގިލިތައް ވިނަވައިލުން .އެބަހީ އަތާއި ފައިދޮންނައިރު އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތަކަށް
އިނގިލިލައްވައި

ސާފުކޮށްލުމެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި

މާތްﷲ

އިބުނުޢައްބާސްގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ
ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻮﺿﺄﹾﺕ ﻓﹶﺨﻠﱢﻞﹾ ﺃﹶﺻﺎﺑﹺﻊ ﻳﺪﻳﻚ ﻭﺭﹺﺟﻠﹶﻴﻚ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(
މާނައީ" :ތިބާ ވުޟޫކުރާހިނދު ތިބާގެ އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތައް ވިނަވައިލާހުށިކަމެވެ ".އަދި
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ ﺑﻦ ﺷﺪﺍﺩ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

އެކަލޭގެފާނުގެ

ކުޑަވައިއިގިލިފުޅުން

އެކަލޭގެފާނުގެ

ފައިންޕުޅުގެއިނގިލިފުޅުތައް ވިނަވައިލައްވަނިކޮށް އަހުރެންދެކުނީމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( އަދި އަނގޮޓިއެއް އަޅައިފައިވާމީހާ ވުޟޫކުރާއިރު އެއަނގޮޓި ޙަރަކާތްކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ.
އެއީ ރަނގަޅަށް އިނގިލީގައި ފެންޖެއްސުމަށެވެ .އަދި އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ އުޅާތައްވެސް
ޙަރަކާތްކޮށްލަން ޖެހޭނެއެވެ .އެއީ އަތުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެއްސުމަށެވެ .އަދި ވުޟޫފުރިހަމަކުރުމަށް
އައިސްފައިވާ އަމުރަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންގަތުމަށްޓަކައެވެ.
 -8ތިންތިންފަށްކުރުން .އެބަހީ ވުޟޫކުރާއިރު ދޮންނަންޖެހޭ ކޮންމެގުނަވަނެއް ޖެހިޖެހިގެން
ތިންފަހަރު
މިގޮތާޚިލާފަށް

ދޮވުމެވެ.

ޢާއްމުގޮތެއްގައި

އައިސްފައިވުން

)އެބަހީ

ސުންނަތްދެމިގެން
އެއްފަހަރު

ނުވަތަ

އައިސްފައިވަނީ
ދެފަހަރު

މިގޮތަށެވެ.

ދޮވުން

އަދި

ސާބިތުވެގެން

އައިސްފައިވުން( ދަލީލުކުރަނީ އެގޮތްވެސް ހުއްދަކަމަށެވެ .އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެމީހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިސް ﻭﺿﻮﺀ އާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރިއެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އޭނާއަށް ތިންތިންފަށްކުރައްވާ ދެއްކެވިއެވެ .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
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"ފުރިހަމަވެގެންވާ

ވުޟޫއަކީ

މިއަށްވުރެ

މިއެވެ.

އިތުރުކޮށްފިމީހާ

ދަންނައެވެ.

ފަހެ

އޭނާ

ކުށްކޮށްފިއެވެ .އަދި ޙައްދުފަހަނަޅައިފިއެވެ .އަދި އަނިޔާވެރިވެއްޖެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ
ﻣﺎﺟﻪ(

އަދި

މާތްﷲ

ޢުޘްމާނުގެފާނުގެކިބައިން

ރުއްސުންލެއްވި

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ތިންތިންފަށްކުރައްވަމުން
ވުޟޫކުރެއްވިއެވެ ".އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެއްފަހަރު ދޮންނެވިކަންވެސް އަދި ދެފަހަރު
ދޮންނެވިކަންވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .ދެން ބޮލުގައި ފެންފޮހުން ދަންނައެވެ .ގިނަ ރިވާޔަތްތައް
އައިސްފައިވަނީ އެއްފަހަރު ފެންފޮހުމަށެވެ.

-9

ކަނާތް

ކޮންމެގުނަވަނެއްގެ

އިސްކުރުން.
ކަނާތުގުނަވަން

އެބަހީ
ފުރަތަމަ

ދޮންނަގުނަވަންތަކުގެތެރެއިން
ދޮވުމެވެ.

ފަހެ

މާތްﷲ

ދެގުނަވަންވާ
ރުއްސުންލެއްވި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނު ފައިވާންކޮޅު ތުރުކުރެއްވުމުގައާއި ،ފުނާއެޅުއްވުމުގައާއި ،ޠާހިރުވެލެއްވުމުގައާއި،
އަދި ހުރިހާރިވެތިކަމެއްގައި ކަނާތްޕުޅު އިސްކުރެއްވުމަށް ލޯބިކުރައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( އަދި މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻟﹶﺒﹺﺴﺘﻢ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﻮﺿﺄﹾﺗﻢ ﻓﹶﺎﺑﺪﺅﻭﺍ
ﺑﹺﺄﹶﻳﻤﺎﻧﹺﻜﹸﻢ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުން ހެދުންލާހިނދު އަދި

ވުޟޫކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ކަނާތްފަރާތުން ފަށާހުށިކަމެވެ".
 -10އަތްއުނގުޅުން .އެބަހީ ވުޟޫކުރާއިރު ގުނަވަންތަކުގައި ފެންލުމާއެކު އަތް އުނގުޅުމެވެ.
މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް ފެންމުއްދެއްގެ ތިންބައިކުޅަދެބައި

ގެނެވުނެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެއިން ވުޟޫކުރައްވަމުން އަތްޕުޅުގައި އަތްއުނގުޅުއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
ﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ(
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މެދުކަނޑައިނުލުން .އެބަހީ ވުޟޫކުރާއިރު ގުނަވަންތައް ދޮވުމުގައި ގުޅުވައިގެން

-11

ކުރުމެވެ .އަދި ވުޟޫއާގުޅުން ނެތްކަމެއް އެދެމެދަށް ނުވެއްދުމެވެ .އަދި ގުނަވަންތައް ދޮވުމުގައި
މާބޮޑަށް

ދެގުނަވަންދެމެދު

ފަހެ

ލަސްނުކުރުމެވެ.

ސުންނަތް

ދެމިގެންއައިސްފައިވަނީ

މިގޮތުގެމައްޗަށެވެ.
 -12ދެކަންފަތުގައި ފެންފޮހުން .މިކަމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާގޮތަކީ ބޮލުގައި ފޮހުމަށްޓަކައި
ނެގި ފެންފޮދުން ،ދެއަތުގެ ދެޝަހާދަތްއިނގިލިން ދެކަންފަތުގެ އެތެރެފުށުގައި އަދި ދެއަތުގެ
ދެބޮޑުވައިއިނގިލިން ދެކަންފަތުގެ ބޭރުފުށުގައި އެއްފަހަރާ ،އަދި އެއްފަހަރު ފޮހުމެވެ .އެހެނީ
ހަމަކަށަވަރުން
ރުއްސުންލެއްވި

ވުޟޫކުރުމުގައި

ދެކަންފަތް
ކިބައިން

އިބުނުޢައްބާސްގެ

ހިމެނިގެންވަނީ

ބޮލުގެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ޙުކުމުގައެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

މާތްﷲ

ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﹶﻷُ ﹸﺫﻧﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﹾﺱﹺ"
)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(
ބައެއްކަމުގައެވެ.

ބޮލުގެ

)އެބަހީ

މާނައީ" :ދެކަންފަތްހިމެނިގެންވަނީ ބޮލުގެ

ޙުކުމުގައެވެ"(.

އަދިވެސް

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނުޢައްބާސްގެކިބައިންރިވާވެގެންވެއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻭﺿﻮﺀ ކުރެއްވިގޮތް

ބަޔާންކުރައްވަމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ދެން އެކަލޭގެފާނު )އެބަހީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ(

ފެން

އަތްގޮށްޓެއް

ނަންގަވާ

އެއިން

އިސްތަށިފުޅުގައާއި

ދެކަންފަތްޕުޅުގައި

ފެންފުއްސެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ( އަދިވެސް މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ،

އެކަލޭގެފާނުގެ

ދެޝަހާދަތްއިނގިލިފުޅުން

ދެކަންފަތްޕުޅުގެ

އެތެރެފުށުގައި

އަދި

ދެބޮޑުވައިއިނގިލިފުޅުން ދެކަންފަތްޕުޅުގެ ބޭރުފުށުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ(
 -13ހަތަރެސްފައިގެ ވިދުވަރު ދިގުކުރުން .އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
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ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺍﹸﻣﺘﻲ
ﺿﻮﺀِ ،ﻓﹶﻤﻦﹺ ﺍﺳﺘﻄﹶﺎﻉ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻄﻴﻞﹶ ﻏﹸﺮﺗﻪ
ﺠﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺁﺛﹶﺎﺭﹺ ﺍﻟﹾﻮ 
ﻳ ﹾﺄﺗﻮﻥﹶ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻣﺔ ﻏﹸﺮﺍ ﻣﺤ 
ﻓﹶﻠﹾﻴﻔﹾﻌﻞﹾ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ވުޟޫގެ އަސަރުން ހަތަރެސްފަޔާއި މޫނުތައް ވިދަވިދާހުރިޙާލު

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެ

ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން

މީސްތަކުން

އެމީހެއްގެ
ފަހެ

އެކަންކުރާހުށިކަމެވެ".

ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި

ވިދުވަރު

ވިދުވަރު

ދިގުކުރުމަށް

ދިގުކުރުމުގެ

މުރާދަކީ

އަންނާނެތެވެ.

ފަހެ

ކުޅަދާނަވެގެންވާމީހާ

ފަހެ

ގުނަވަންތަކުން

ދޮންނަން

ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދަށްވުރެ އިތުރަށް ދޮވުމެވެ .އެބަހީ މޫނުދޮންނައިރު ބޮލުންބަޔަކާއެކު ދޮވުމެވެ.
އަތްދޮންނައިރު އުޅަނބޮށިންމައްޗާއެކު ދޮވުމެވެ .ފައިދޮންނައިރު ތަނބިކަށިންމައްޗާއެކު ދޮވުމެވެ.

-14

ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމުގައި

އިސްރާފުނުކުރުމެވެ.

މާތްﷲ

މެދުމިންވަރު

ރުއްސުންލެއްވި

އިޚްތިޔާރުކުރުން.

އަނަސްގެފާނުގެ

ކިބައިން

އެބަހީ

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ޞާޢެއްގެފެނުން )ހަތަރުމުއްދު ފެނުން( ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ހިނައިގަންނަވައެވެ .އެއީ އެންމެގިނައިން ފަސްމުއްދުފެން ހަމަވަންދެނެވެ .އަދި މުއްދެއްގެ ފެނުން

ވުޟޫކުރައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

 -15ﻭﺿﻮﺀ ކޮށް ނިމިގެން ﻭﺿﻮﺀ

ދުޢާކިއުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު އޭނާ އެންމެފުރިހަމަގޮތުގައި ވުޟޫކޮށް } ،ﺃﹶﺷﻬﺪ
ﺃﹶﻥﹾ ﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻻﱠ ﺍﷲُ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﹶ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﻟﹶﻪ ﻭﺃﹶﺷﻬﺪ ﺍﹶﻥﱠ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ ﻭﺭﺳﻮﻟﹸﻪ{ 
މެނުވީ

އަޅުކަންވެވުން

އެއްކައުވަންތަކަމަށާއި،

ޙައްޤުވެގެންވާ
އެކަލާނގެއަށް

އެހެންއެއްވެސް
އެއްވެސް

}މާނައީ" :ﷲ

އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި،

ޝަރީކަކުނުވާކަމަށް

އެކަލާނގެ

އަޅުހެކިވަމެވެ.

އަދި

މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ {.މިފަދައިން
ކިޔައިފިނަމަ ،އޭނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގެ އަށްދޮރުކޮޅު ހުޅުވޭނެއެވެ .އޭނާ ބޭނުންދޮރުކޮޅަކުން
އޭނާއަށް ވަދެވޭނެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -އިސްވެދިޔަދުޢާގެ އިތުރަށް
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ކިއުމަށް އެހެންދުޢާއެއްވެސް ރިވާކުރެއްވިއެވެ .އެއީ "ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﹺﻴﻦ ﻭﺍﺟﻌﻠﹾﻨﹺﻲ ﻣﻦ

ﺍﻟﹾﻤﺘﻄﹶﻬﺮﹺﻳﻦ"

މާނައީ:

"އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި

ރަސްކަލާކޮ!

ތައުބާވާ

ތެރެއިން

މީހުންގެ

މިއަޅާލައްވާނދޭވެ! އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާލައްވާނދޭވެ!"

 -16ﻭﺿﻮﺀ

ދެރަކުޢަތް

ކޮށްނިމިގެން

ނަމާދެއްކުރުން.

ރުއްސުންލެއްވި

މާތްﷲ

އަބޫހުރައިރާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ބިލާލުގެފާނަށް

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"އޭބިލާލެވެ!

އިސްލާމްދީނުގައި

ތިބާކުރި

އެންމެ

އުއްމީދީޢަމަލުގެ ވާހަކަ ނިކަންބުނެބަލާށެވެ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން )މިޢުރާޖުގެރޭގައި( ސުވަރުގެއިން
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތިން ތިބާގެ ފިޔަވަޅުގެއަޑު އެއްސެވީމެވެ .ބިލާލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ.

އަހުރެން ވުޟޫކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު އެއީރޭގަނޑުވިޔަސް ދުވާލުވިޔަސް އެ ﻭﺿﻮﺀ އިން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
އަހުރެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވި ވަރަކަށް )ސުންނަތް( ނަމާދުކުރަމެވެ .މިއަށްވުރެ އުއްމީދީޢަމަލެއް
އަހުރެން ނުކުރަމެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ގެކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﻮﺀَ ﻭﻳﺼﻠﱢﻲ ﺭﻛﹾﻌﺘﻴﻦﹺ ﻳﻘﹾﺒﹺﻞﹸ ﺑﹺﻘﹶﻠﹾﺒﹺﻪ ﻭﻭﺟﻬﹺﻪ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻤﺎ ﺇﹺﻻﱠ ﻭﺟﺒﺖ ﻟﹶﻪ
"ﻣﺎ ﺃﹶﺣﺪ ﻳﺘﻮﺿﺄﹸ ﻓﹶﻴﺤﺴِﻦ ﺍﻟﹾﻮ 
ﺠﻨﺔﹸ"
ﺍﻟﹾ 

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :އެއްވެސްމީހަކު ފުރިހަމަގޮތުގައި ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެރަކުޢަތް،

އެދެރަކުޢަތަށް

އޭނާގެ

ހިތާއި

މޫނު

ކުރިމަތިކުރާޙާލު

)އެބަހީ

ފުރިހަމަ

ވިސްނުމާއި

އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު( ކޮށްފިނަމަ ،އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ".

ﻭﺿﻮﺀ ކުރުމުގައި މަކުރޫހަކަންތައްތައް.
ވުޟޫކުރާމީހާއަށް

އިސްވެދިޔަ

ވުޟޫގެ

ސުންނަތްތަކުގެތެރެއިން

ސުންނަތެއް

ދޫކޮށްލުން

މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ .އެއީ އޭގެ ޘަވާބުން އޭނާ މަޙުރޫމްނުވުމަށްޓަކައެވެ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން
މަކުރޫހަކަންތައްތައްކުރުން ،ޘަވާބުން މަޙުރޫމްވުން ވާޖިބުކުރެއެވެ.
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ﻭﺿﻮﺀ ގެއްލޭ ކަންތައްތައް.
 -1ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން އެއްޗެއްނުކުތުން .އޭގެތެރޭގައި ޝާމިލްވާ އެއްޗެއްސަކީ:

) (2-1ކުޑަކަމުނަޖިހާއި ބޮޑުކަމުނަޖިސް .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ@ ? > [ .
ZCB A

]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [٦ :މާނައީ" :ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ފާޚާނައިން

އަތުވެއްޖެނަމައެވެ ".މިއާޔަތުގައި "ﺍﻟﹾﻐﺎﺋﻂ"

ގެ މުރާދަކީ ކުޑަކަމުނަޖިހާއި ބޮޑުކަމުނަޖިހެވެ.

) (3ފުރަގަސްފަރާތުދޮރުން ނިކުންނަވައި .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ

ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻻﹶ ﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺍﷲُ ﺻﻼﹶﺓﹶ ﺃﹶ ﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺣﺪﺙﹶ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ:

"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެނަމާދު ،އޭނާ ޙަދަޘްވެރިވާހިނދު އޭނާ ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ".

ދެން

ޙަޟުރަމައުތު

މީހަކު

އަބޫހުރައިރާއަށް

ދަންނަވައިފިއެވެ.

އޭއަބޫހުރައިރާއެވެ! ޙަދަޘަކީކޮބައިތޯއެވެ؟ އަބޫހުރައިރާ ދެންނެވިއެވެ" .އެއީ ފުރަގަސްފަރާތުން
ނިކުންނަވައެވެ ".އަދިވެސް އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺟﺪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﹾﻨﹺﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ
ﻓﹶﺄﹶﺷﻜﹶﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀٌ ﺃﹶﻡ ﻻﹶ؟ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺨﺮﺟﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ ﺻﻮﺗﺎ ﺃﹶﻭ ﻳﺠﹺﺪ
ﺭﹺﻳﺤﺎ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ)" :ނަމާދުގައި( ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކަށް އޭނާގެ ބަނޑުގައި ވައިގެ

އުނދަގޫ އިޙުސާސްވެ ،އެވައި ބޭރުވީކަމަށް ނުވަތަ ބޭރުނުވާކަމަށް އޭނާއަށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ ،ފަހެ
އޭނާއަށް އޭގެ އަޑުއިވިއްޖައުމަށްދާންދެން ނުވަތަ އޭގެވަސްދުވައިފުމަށްދާންދެން އޭނާ )ނަމާދު ދޫކޮށް(
މިސްކިތުން ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ ".ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުގައި ވައިގެސަބަބުން ވުޟޫގެއްލުމަށް އޭގެއަޑާއި
ވަސް ޝަރުޠުކުރެވިގެންވީނަމަވެސް އަސްލުގައި އެއީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ .އަދިކިއެއްތަ! މިޙަދީޘްފުޅުގެ
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މުރާދަކީ

އަސްލު

ޔަޤީންވުމެވެ.

ވައިނިކުތްކަން

ވައިނިކުތްކަން

އެބަހީ

ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ

ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ.
) (6-5-4މަނި ،މަޒްޔު ،ވަދުޔު .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ދަންނައެވެ.

"މަނި

ޖެހޭނީ

އޭގެސަބަބުން

ހިނައިގަންނާށެވެ .އަދި މަޒްޔާއި ވަދުޔު ދަންނައެވެ .މިދޭތިންކުރެއެއްޗެއް ބޭރުވެއްޖެނަމަ ،ފަހެ
ތިބާގެޛަކަރު ދޮންނަހުށިކަމެވެ .އަދި ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ".
 -2ނިދުން .އެބަހީ ހޭވެރިކަން ފިލައިގެންދާ ގަދަނިންޖެވެ .އެއީ އޮށޯވެއޮވެ ނިދިއަސް އަދި

ދެފިނދުކިބަ ހަމަނުޖެހޭގޮތަށް އިށީނދެއިނދެ ނިދިއަސްމެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ
ﻋﺴﺎﻝ ގެ

ކިބައިން

އެކަލޭގެފާނު

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަހުރެމެން

ދަތުރެއްގެ

މަތީގައިވާނަމަ ތިންރެއާއި ތިންދުވަހު އަހުރެމެންގެ ޚުއްފުތައް ޖުނުބުވެރިވެގެން މެނުވީ ނުބޭލުމަށް
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ) .އެބަހީ އެޙާލަތުގައި ޖެހޭނީ
ހިނައިގަތުމަށްޓަކައި

ޚުއްފުތައް

ފެންފޮހުން

ބައިލާށެވެ.

އެކަމަކު

ޞައްޙައެއްނުވާނެއެވެ(.

ބޮޑުކަމުދިއުމުންނާއި ،ކުޑަކަމުދިއުމުންނާއި ،ނިދުމުންނެވެ) .އެބަހީ މިޙާލަތްތަކުގައި ޚުއްފުތައް
ބައިލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .ވުޟޫކޮށްފައި ފައިދޮވުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެމަތީ ފެންފޮހުމުން ފުދޭނެއެވެ"(.

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

ދެން

ހަމަޖެހޭގޮތަށް

ދެފިނދުކިބަ

އިށީނދެއިނދެގެން

ނިދުންދަންނައެވެ .އެގޮތަށްނިދުމަކުން ﻭﺿﻮﺀ އެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ

ޞަޙާބީން،

ބޯތައްއެލިއްޖައުމަށްދާންދެން

އެބޭކަލުންނަށް
ޢިޝާނަމާދަށް

)މިސްކިތުގައި

ތިބެ(

އިންތިޒާރުކޮށްކޮށް

ނިދިގެންގޮސް

ތިއްބަވަތެވެ.

ދެން

އެބޭކަލުންގެ
އެބޭކަލުން

ނަމާދުކުރައްވަތެވެ .އަދި ﻭﺿﻮﺀ އެއްނުކުރައްވަތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
 -3ބުއްދިފިލައިދިއުން .އެއީ މޮޔަވެގެންކަމުގައިވިޔަސް ،ނުވަތަ ހޭނެތިގެންކަމުގައިވިޔަސް،
ނުވަތަ

މަސްތުވެގެންކަމުގައިވިޔަސް،

ބޭހެއްގެ

ނުވަތަ
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ކުޑަކޮށްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ބޮޑުކޮށްކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .އަދި ދެފިނދުކިބަ ހަމަޖެހޭގޮތަށް
އިށީނދެއިންދައި އެހެންވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .އެބަހީ ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ .އެއީ ނިދީގެމައްޗަށް
ޤިޔާސްކޮށްފައެވެ .އެހެނީ ވުޟޫގެއްލޭކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ނިދިހިމެނިގެންވަނީވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި
މިސަބަބަށްޓަކައެވެ.

އެބަހީ ހަމަހޭވެރިކަން

ނެތިގެންދާތީއެވެ.

އެހެންކަމުން

ބުއްދިފިލައިދިއުން

ވުޟޫގެއްލުމަށް ނިންޖަށްވުރެ މާއައުލާކަންބޮޑެވެ.

 -4ހުރަހަކާނުލައި ޢައުރަގުނަވަނުގައި އަތްޖެހުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺑﺴﺮﺓ ﺑﻨﺖ
ﺻﻔﻮﺍﻥ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﺿﺄﹶ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻣﺲ ﺫﹶﻛﹶﺮﻩ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺼﻞﱢ 
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( މާނައީ" :އެމީހެއްގެ ޛަކަރުގައި އަތްބީއްސައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ
ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެން އޭނާ ނަމާދު ނުކުރާހުށިކަމެވެ ".އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﺿﻮﺀُ"
ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﺃﹶﻓﹾﻀﻰ ﺑﹺﻴﺪﻩ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺫﹶﻛﹶﺮﹴ ﻟﹶﻴﺲ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﹾﻮ 
)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ( މާނައީ" :އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ޛަކަރެއްގައި އަތްލައިފިމީހާދަންނައެވެ.
ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެމައްޗަށް ވުޟޫ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ ".ފަހެ އަންހެނާވެސް އޭނަގެ ފަރުޖުގައި
އަތްލައިފިނަމަ

ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ.

އަދި

ހުރަހެއްނެތި

އެހެންމީހެއްގެ

ޢައުރަގުނަވަނުގައި

އަތްލައިފިމީހާގެ ވުޟޫވެސް ގެއްލޭނެއެވެ.
ބައެއްޢިލްމުވެރިން

ވިދާޅުވާގޮތުގައި

ޢައުރަގުނަވަނުގައި

އަތްލިޔަސް

ވުޟޫނުގެއްލޭނެއެވެ.

އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްދުވަހަކު މީހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ .ޛަކަރުގައި
އަތްބީއްސައިފިމީހާ ވުޟޫކުރަންޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ނޫނެކެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ )ޛަކަރަކީ( ތިބާގެ ގައިގެ އެތިކޮޅެކެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
ކުރީގެ ދެޙަދީޘްފުޅާ މިޙަދީޘްފުޅު މިވަނީ ތަޢާރުޟުވެފައެވެ .އެހެންކަމުން
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ވިދާޅުވަނީ

ހަމައެކަނި

ޛަކަރުގައި

އަތްލުމަކުން

ވުޟޫނުގެއްލޭނެކަމަށެވެ.

ވުޟޫގެއްލޭނީ

ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެކު އަތުގެ ބަނޑުފުށުން އަތްލުމުންނެވެ .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި
ވުޟޫނުގެއްލޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުވަނީ މަންސޫޚުވެފައެވެ .އަދިވެސް މިމައްސަލާގައި
ތަފާތުބަސްފުޅުތައް

ވާރިދުވެގެން

އައިސްފައިވެއެވެ.

އެންމެ

ފަރުވާތެރިގޮތަކީ

ކޮންމެގޮތަކަށް

އަތްބީހުނުކަމުގައިވިޔަސް ވުޟޫކުރުމެވެ.

ﻭﺿﻮﺀ ނުގެއްލޭ ބައެއްކަންތައްތައް.
ބައެއްމީހުން ވުޟޫގެއްލޭކަމަށް ހީކުރާ އެކަމަކު ވުޟޫނުގެއްލޭ ކަންތައްތަކެއް މިމައުޟޫގެދަށުން
ބަޔާންކުރުމަށް ގަސްތުކުރަމެވެ .އެއީ އެކަންތައްތަކުގެސަބަބުން ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް ޞައްޙަދަލީލެއް
އައިސްފައިނުވާތީއެވެ .އެކަންތައްތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 -١އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ހުރަހަކާނުލައި ބީހުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،

އެކަލޭގެފާނު ރޯދައަށްހުންނަވާ އެކަމަނާއަށް ބޮސްދެއްވިއެވެ .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﺒﻠﹶﺔﹶ
ﻻﹶ ﺗﻨﻘﹸﺾ ﺍﻟﹾﻮﺿﻮﺀَ ﻭﻻﹶ ﺗﻔﹶﻄﱢﺮ ﺍﻟﺼﺎﺋﻢ) "ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﺭﺍﻫﻮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺒﺰﺍﺭ(
"ހަމަކަށަވަރުން

ބޮސްދިނުމަކުން

ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ.

އަދި

މާނައީ:

ރޯދައެއްވެސްނުގެއްލޭނެއެވެ".

އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއްއަނބިކަނބަލުންނަށް ބޮސްދެއްވިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު

ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ .އަދި ވުޟޫއެއްނުކުރައްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ( އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ދަމުނަމާދަށް ހުންނަވާއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި
އަހުރެން ނިދާފައި އޮންނަމެވެ .އަދި )ކޮޓަރިކޮޅު ކުޑަކަމުން( އަހުރެންގެ ދެފައި އޮންނަނީ
އެކަލޭގެފާނުގެ ޤިބުލާގައެވެ) .އެބަހީ އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާ ތަނުގައެވެ (.ފަހެ އެކަލޭގެފާނު
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ސަޖިދަކުރައްވާހިނދު

އަހުރެންގެ

ފައިގައި

އެހިނދު

ކޮށްޓަވައިލައްވައެވެ.

އަހުރެންގެފައި

ކުރުކޮށްލަމެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
 -2ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުންނޫންތަނަކުން ލޭއައުން .އެއީ ޒަޚަމަކުން އައިކަމުގައިވިޔަސް،
ސަބަބުން

ކަވާޖެހުމުގެ

ނޭފަތުން

އައިކަމުގައިވިޔަސް،

އައިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

މަދުން

އައިކަމުގައިވިޔަސް އަދި ގިނައިން އައިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -
ވިދާޅުވިއެވެ.

"މުސްލިމުން

އެބައިމީހުންގެ

އެބައިމީހުންގެ

ހަނގުރާމަތަކުގައި

ޒަޚަމްތަކުން

ލޭއަންނަޙާލު ނަމާދުކޮށް އުޅުނެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﲞﺎﺭﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ.
"މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރު މުލިއްސެއް ތުއްވައިލެއްވިއެވެ .އަދި އެއިން ލޭނިކުތެވެ.
އެކަމަކު ވުޟޫއެއް ނުކުރައްވައެވެ .އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻭﰱ ނަމާދުގައި
ހުންނަވަނިކޮށް

ލޭފޮދެއް

ކަރުފުޅުން

އެކަމަކު

އައެވެ.

ނަމާދު

ދޫނުކުރައްވާ

ނަމާދުގައި

ދެމިހުންނެވިއެވެ .އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމުގައި
ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުރިޙާލު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ .އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺎﺩ ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ނަމާދަށް
ހުންނަވަނިކޮށް

ގައިކޮޅަށް

އެކަމަކު

ތީރެއްއެރިއެވެ.

ދޫނުކުރައްވާ

ނަމާދު

ނަމާދުގައި

ދެމިހުންނެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎﹰ(
-3

ހޮޑުލުން.

ލީކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

އެއީ

އަނގަފުރައި

މިކަމުގެސަބަބުން

ލީކަމުގައިވިޔަސް

ނުވަތަ

ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް

އެއަށްވުރެ

ޙުއްޖަތަކަށް

މަދުން
ބެލެވޭވަރު

އެއްވެސްދަލީލެއް އައިސްފައެއްނެތެވެ.
 -4ޖަމަލުމަސް ކެއުން .މިއީ ހަތަރު ޚަލީފާއިންނާއި ،އެހެން ބައެއްޞަޙާބީންނާއި ،އަދި
ބައެއްތާބިޢީންގެ

ރައުޔެވެ.

އެބަހީ

މިބޭބޭކަލުންގެ

އަރިހުގައި

ޖަމަލުމަސް

ކައިގެން

ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ .އެކަމަކު ޖަމަލުމަސް ކައިގެން ވުޟޫކުރުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ އަންގަވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮﺓ ގެ
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސުވާލުކުރިއެވެ.

ކައިގެން

ބަކަރިމަސް

އަހުރެމެން

ވުޟޫކުރަންޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ ބޭނުންނަމަ ވުޟޫކުރާށެވެ .އަދި ބޭނުންނަމަ ވުޟޫނުކުރާށެވެ) .އެބަހީ
ބޭނުންގޮތެކެވެ"(.

ތިބާ

ދެން

އޭނާ

ޖަމަލުމަސް

ދަންނަވައިފިއެވެ.

ކައިގެން

އަހުރެމެން

ވުޟޫކުރަންޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އާއެކެވެ .ޖަމަލުމަސް ކައިގެން
ވުޟޫކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( ﺇﻣﺎﻡ ﻧﻮﻭﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ" .ދަލީލުގެގޮތުން
އެންމެވަރުގަދަވެގެންވަނީ
ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން

މިގޮތެވެ.

މިގޮތާ

އެބަހީ

ޖަމަލުމަސް

ޚިލާފުވީނަމަވެސްމެއެވެ".

ކައިގެން

އެހެންކަމުން

ވުޟޫގެއްލުމެވެ.
އެންމެފަރުވާތެރި

އެއީ
ގޮތަކީ

ވުޟޫކުރުމެވެ .އޭރުން އެއްވެސް ޝައްކެއް ބާކީވެނޯންނާނެއެވެ .އެހެންނޫނަސް ވުޟޫމައްޗަށް
ވުޟޫކުރުމަކީވެސް ހުއްދަކަމެކެވެ.

-5

ވުޟޫކޮށްގެންހުރިމީހާއަށް

ވުޟޫގެއްލުނުކަމަށް

ޝައްކުވުން.

ވުޟޫމަތީހުރިމީހާ

ވުޟޫހުރިކަމާ ނެތްކަމާދޭތެރޭ ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެޝައްކުން އެއްވެސްގެއްލުމެއްނުވާނެއެވެ.
އޭނާއަށް ވުޟޫގެއްލުނުކަން ޔަޤީންވެއްޖައުމަށްދާންދެން އޭނާގެވުޟޫނުގެއްލޭނެއެވެ .އެއީ އޭނާ
ނަމާދުގައި ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނަމާދުން ބޭރުގައިހުރިކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ .މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ

ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﺟﺪ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﹾﻨﹺﻪ ﺷﻴﺌﹰﺎ ﻓﹶﺄﹶﺷﻜﹶﻞﹶ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺃﹶﺧﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﺷﻲﺀٌ ﺃﹶﻡ ﻻﹶ؟ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻤﻊ َﺻﻮﺗﺎ ﺃﹶﻭ ﻳﺠﹺﺪ ﺭﹺﻳﺤﺎ" )ﺭﻭﺍﻩ
ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ)" :ނަމާދުގައި( ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކަށް އޭނާގެ ބަނޑުގައި ވައިގެ އުނދަގޫ

އިޙުސާސްވެ ،އެވައި ބޭރުވީކަމަށް ނުވަތަ ބޭރުނުވާކަމަށް ޝައްކުވެއްޖެނަމަ ،ފަހެ އޭނާއަށް އޭގެ
އަޑުއިވިއްޖައުމަށްދާންދެން ނުވަތަ އޭގެ ވަސްދުވައިފުމަށްދާންދެން އޭނާ )ނަމާދު ދޫކޮށް( މިސްކިތުން
ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ".

މިޙަދީޘްފުޅުގެ

އަސްލުމުރާދަކީ

ވައިބޭރުވިކަން

ޔަޤީންވުމެވެ.

އަޑުނުއިވުނަސް އަދި ވަސްނުދުވިއަސް ބޭރުވިކަން ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ.
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 -6ނަމާދުގައި ކަކަކަކައަޅައި ހީގަތުން .ނަމާދުގައި އަޑުއިވޭގޮތަށް ބާރަށް ހީގެންފިނަމަ
ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ .އެކަމަކު ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ .ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް
ﺿﻌﻴﻒ އެވެ.

-7

މައްޔިތާ

ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ.

ހިނުވުން.
އެއީ

މައްޔިތަކު

ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް

އުފުލުމަކުންވެސް

ހިނުވުމަކުން

އަދި

އައިސްފައިވާ

ދަލީލު ﺿﻌﻴﻒ

ވުމުގެ

ސަބަބުންނެވެ.

އެކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުން ވާޖިބު ކަންތައްތައް.
ތިންކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

-1

ނަމާދުކުރުމަށް.

އެއީ

ފަރުޟުނަމާދެއްވިޔަސް،

ސުންނަތްނަމާދެއްވިޔަސް،

އަދި

ކަށުނަމާދެއްވިޔަސްމެއެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ% $ # " ! [ .
& '() * / . - , +
Z 21 0

]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [٦ :މާނައީ" :އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް

ތެދުވާހިނދު ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާހަމައަށް
ދޮންނަހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެ ".އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﻻﻳﻘﹾﺒﻞﹸ ﺍﷲُ ﺻﻼﹶﺓﹰ ﺑﹺﻐﻴﺮﹺ ﻃﹸﻬﻮﺭﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :ﻭﺿﻮﺀ
ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ " .ﹶ
އަކާނުލައި އެއްވެސް ނަމާދެއް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ".

54

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



 -2ޠަވާފުކުރުމަށް .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺨﻴﺮﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ
"ﺍﻟﻄﱠﻮﺍﻑ ﺻﻼﹶﺓﹲ ﺇﹺﻻﱠ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﷲَ ﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺃﹶﺣﻞﱠ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﹾ ﹶﻜﻼﹶﻡ ،ﻓﹶﻤﻦ ﺗﻜﹶﻠﱠﻢ ﻓﹶﻼﹶ ﻳﺘﻜﹶﻠﱠﻢ ﺇﹺﻻﱠ ﺑﹺ 
ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(

މާނައީ" :ޠަވާފަކީ ނަމާދެކެވެ .އެކަމަކު އެއަޅުކަމުގައި ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ،

ވާހަކަދެއްކުން ޙަލާލުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ )ޠަވާފުކުރުމުގައި( ވާހަކަދައްކާމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ
ހެޔޮވާހަކައެއްމެނުވީ އޭނާނުދައްކާހުށިކަމެވެ".

-3

ޤުރުއާނުގައި

އަތްލުމަށް.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އިބުނުޢުމަރުގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﻻﹶ ﻳﻤﺲ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮﺁﻥﹶ ﺇﹺﻻﱠ ﻃﹶﺎﻫﺮ"

)ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳍﻴﺜﻤﻲ ﰲ ﳎﻤﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺋﺪ( މާނައީ" :ޠާހިރުވެގެންވާމީހަކުމެނުވީ

ޤުރުއާނުގައި ނުބީހޭހުށިކަމެވެ ".މިޙަދީޘްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ޠާހިރުވެގެންވާމީހަކަށްމެނުވީ ޤުރުއާނުގައި

އަތްލުން ހުއްދަނޫންކަމަށެވެ .ދެން "ﻃﺎﻫﺮ"
އިޚްތިލާފުވެ

ވަޑައިގެންފައެވެ.

ޠާހިރުވެގެންވާމީހާކަމަށެވެ.

އަދި

)ޠާހިރުވެގެންވާމީހާ( މިލަފްޒާމެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ

ބައެއްޢިލްމުވެރިން
ބައެއްޢިލްމުވެރިން

ވިދާޅުވަނީ

އެއީ

ކުޑަޙަދަޘުން

ވިދާޅުވަނީ

އެއީ

ބޮޑުޙަދަޘުން

ޠާހިރުވެގެންވާމީހާކަމަށެވެ .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުއުމިނުމީހާކަމަށެވެ .އަދި
ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ގައިގައި ނަޖިހެއްޖެހިފައިނުވާ މީހާކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން
ވުޟޫނުކޮށް ޤުރުއާނުގައި ބީހުން ހުއްދަނޫންކަމަށް ޙަދީޘްފުޅު ޞަރީޙަވެގެންނުވެއެވެ .އަދި މާތްﷲ

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެZ, +* )[ .

]ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ [ ٧٩:މާނައީ" :ޠާހިރުވެގެންވާ

ބަޔަކުމެނުވީ އެފޮތުގައި ނުބީހެއެވެ ".މިއާޔަތުގައި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ފޮތުގެމުރާދަކީ ﺍﻟﻠﱠﻮﺡ ﺍﻟﹾﻤﺤﻔﹸﻮﻅﹸ
ކަމަށެވެ .އަދި ޠާހިރުވެގެންވާބަޔަކުގެ މުރާދަކީ މަލާއިކަތުންކަމަށެވެ .އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި
ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބަޔަކު އެވިދާޅުވަނީ ޤުރުއާނުގައި އަތްލުމަށް ވުޟޫކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަމަށެވެ.
އަދި އަނެއްބަޔަކު އެވިދާޅުވަނީ ވުޟޫނުކޮށް ޤުރުއާނުގައި އަތްލެވިދާނެކަމަށެވެ .އަދި ވުޟޫނެތްމީހާ
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ޤުރުއާނުގައި

އަތްނުލައި

ޤުރުއާން

ކިޔެވުން

ހުރިހާ

ހުއްދަކަމަށް

ޢިލްމުވެރިން

އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ.

ވުޟޫކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ޙާލަތްތައް.
 -1ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އަށް ﺫﻛﺮ

ކުރާހިނދު .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻦ ﻗﻨﻔﺬ ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެއްދުވަހަކު މިކަލޭގެފާނު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻭﺿﻮﺀ ކުރައްވަން
ހުންނަވަނިކޮށް

އެކަލޭގެފާނަށް

ސަލާމްގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެކަމަކު

އެކަލޭގެފާނު

ސަލާމުގެ

ޖަވާބެއްނުދެއްވިއެވެ .ދެން ވުޟޫކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވައިފިއެވެ .އަދި
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ތިމަންކަލޭގެފާނު

ޠަހާރަތުގެމަތީ

ހުންނަވައިގެން

މެނުވީ

ﷲ

އަށް

ޛިކުރުކުރުމަށް ނުރުއްސަވަމެވެ .ތިމަންކަލޭގެފާނު އެވަގުތު ތިބާއަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުނުދެއްވީ
އެހެންވެގެންނެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( ފަހެ ވުޟޫމަތީހުރެ ﷲ އަށް
ޛިކުރުކުރުމަކީ އެންމެ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާގޮތެވެ .އެހެނެއްކަމަކު އެއްވެސްޙާލަތެއްގައި ޛިކުރުކުރުން
މަނާވެގެންނުވެއެވެ .އަދި ޖުނުބުވެރިޔާއަށްވެސް ޤުރުއާންފިޔަވައި އެހެނިހެން ޛިކުރުތައްކުރެވޭނެއެވެ.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހުރިހާވަގުތެއްގައި ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރައްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
 -2ނިދަން އޮށޯންނަހިނދު .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺑﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ ގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"ތިބާ )ނިދުމަށްޓަކައި( ތަންމައްޗަށް އަންނަހިނދު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރާށެވެ .ދެން

ތިބާގެ ކަނާތު އަރިކަށީމައްޗަށް އޮށޯންނާށެވެ .ދެން ތިބާ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ} .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺃﹶﺳﻠﹶﻤﺖ
ﻧﻔﹾﺴِﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﻭﺟﻬﺖ ﻭﺟﻬﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﻓﹶﻮﺿﺖ ﺃﹶﻣﺮﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻭﺃﹶﻟﹾﺠﺄﹾﺕ ﹶﻇﻬﺮﹺﻱ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺭﻏﹾﺒﺔﹰ
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ﻭﺭﻫﺒﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﻻﹶ ﻣﻠﹾﺠﺄﹶ ﻭﻻﹶ ﻣﻨﺠﺎ ﻣﻨﻚ ﺇﹺﻻﱠ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ،ﺁﻣﻨﺖ ﺑﹺ ﻜﺘﺎﺑﹺﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﺖ ﻭﺑﹺﻨﺒﹺﻴﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ

ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﺖ{

}މާނައީ :އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާގެ ނަފުސު އިބަރަސްކަލާނގެއަށް

ކިޔަމަންތެރިކުރަމެވެ .އަދި މިއަޅާގެ މޫނު އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށް ކުރިމަތިކުރަމެވެ .އަދި
މިއަޅާގެ

ކަންތައްތައް

ޙަވާލުކުރަމެވެ.

އިބަރަސްކަލާނގެއާ

އަދި

މިއަޅާގެ

ބުރަކަށި

އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ލަންބައިލަމެވެ .އިބަރަސްކަލާނގެ ރަޙުމަތަށްއެދި އިބަރަސްކަލާނގެ ޢަޛާބަށް
ބިރުވެތިވާޙާލުއެވެ .އިބަރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދާނެތަނެއް އަދި ސަލާމަތްވާން
ވަންނާނެތަނެއް ހަމަ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށްމެނުވީ ނުވެއެވެ .އިބަރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި
ފޮތަށާއި އިބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއަށް މިއަޅާ އީމާންވަމެވެ {.އަދި މިފަދައިން ކިޔައިގެން
ހުއްޓައި އެރޭ ތިބާމަރުވެއްޖެނަމަ ތިބާވާހުށީ ފިޠުރަތުގެ މަތީގައެވެ .އަދި ރޭގަނޑު ތިބާގެ އެންމެ
ފަހުބަހެއް ކަމުގައި މިދުޢާ ހަދާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( އަދި ޖުނުބުވެރިޔާގެ
ޙައްޤުގައި ،އޭނާއެރޭ ފަތިސްވަންދެން ހިނައިގަތުން ލަސްކުރާކަމުގައިވާނަމަ ވުޟޫކޮށްގެން ނިދުން
ސުންނަތްކަންގަދައެވެ.
އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ.

މާތްﷲ
އޭﷲގެ

ރުއްސުންލެއްވި
ރަސޫލާއެވެ!

އިބުނުޢުމަރުގެ
އަހުރެމެންކުރެ

ކިބައިން
މީހަކަށް

ރިވާވެގެންވެއެވެ.
ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައި

ނިދިދާނެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އާއެކެވެ .އޭނާ ވުޟޫކޮށްފިނަމައެވެ ".އަދި

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައި ހުންނަވައި ނިދިކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު

އެކަލޭގެފާނުގެ ޢައުރަގުނަވަން ދޮންނަވާ ނަމާދަށް ވުޟޫކުރައްވާފަދައިން ވުޟޫކުރައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ(
 -3ޖުނުބުވެރިޔާ ހިނައިގަތުން ލަސްކޮށްލާހިނދު .ޖުނުބުވެރިވެފައިވާމީހާ

އެއްޗެއްކާން

ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އެއްޗެއްބޯން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ )ހިނައިނުގަނެ( ދެވަނަފަހަރަށް
އަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ވުޟޫކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
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ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައިހުންނަވާހިނދު ،ފަރީއްކުޅުވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ،

ނުވަތަ ނިދިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ ވުޟޫކުރައްވައެވެ ".އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺎﺭ
ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ޖުނުބުވެރިޔާއަށް ،އޭނާ
އެއްޗެއްކާން ،ނުވަތަ އެއްޗެއްބޯން ،ނުވަތަ އޭނާ ނިދާންބޭނުންވާހިނދު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން

އޭނާ ވުޟޫކުރުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ވަނީ ލުއިކޮށްދެއްވާފައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
ްވ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއ ި

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺗﻰ ﺃﹶﺣﺪﻛﹸﻢ ﺃﹶﻫﻠﹶﻪ ﺛﹸﻢ
ﺃﹶﺭﺍﺩ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻌﻮﺩ ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﻮﺿﺄﹾ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާއާ
އެއްދާންކޮށް ދެން )ހިނައިނުގަނެ( ދެވަނަފަހަރަށް އެކަންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދު ފަހެ އޭނާ
ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ".

-4

ހިނައިގަންނަހިނދު.

ވާޖިބު

އެއީ

ހިނައިގަތުމެއްވިޔަސް

ނުވަތަ

ސުންނަތް

ހިނައިގަތުމެއްވިޔަސްމެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﹼﻢ ހިނައިގެންނެވިގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޖުނުބުގެ
ހިނެއިން ހިނައިގަންނަވާހިނދު އެންމެފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު ދޮންނަވައެވެ .ދެން
ކަނާތްޕުޅުން ވާތްޕުޅަށް ފެންއަޅުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢައުރަގުނަވަންފުޅު ދޮންނަވައެވެ .ދެން ނަމާދަށް

ވުޟޫކުރައްވާފަދައިން ވުޟޫކުރައްވައެވެ ".ﺍﳊﺪﻳﺚ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
 -5އަލިފާނުން ރޯފިލުވާފައިވާ އެއްޗެއްކާހިނދު .އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަލިފާނުން
ރޯފިލުވާފައިވާއެއްޗެއް ކައިފިނަމަ ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވެއެވެ .އެބަހީ ވުޟޫގެއްލެއެވެ .ދެން ފަހުންވަނީ
އެޙުކުމް މަންސޫޚުކުރައްވާފައެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން

އަޑުއެހީމެވެ" .ﺗﻮﺿﺄﹸﻭﺍ ﻣﻤﺎ ﻣﺴﺖ ﺍﻟﻨﺎﺭ"
)އެބަހީ

އަލިފާނުން

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :އަލިފާން ބީހިފައިވާއެއްޗެއް

ރޯފިލުވާފައިވާއެއްޗެއް(

ތިޔަބައިމީހުން
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ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ ".މިޙަދީޘްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުކަމަށެވެ .އެކަމަކު މިޙުކުމްވަނީ
މަންސޫޚުވެފައެވެ .އެކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺃﻣﻴﺔ ﺍﻟﻀﻤﺮﻱ ގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ބަކަރިއެއްގެ
ކޮނޑުމަސްގަނޑުން މަސްކަނޑުއްވާ އެއިން ފަރީއްކުޅުވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ .ފަހެ ނަމާދަށް
ބަންގިގޮވުމުން ވަޅި ބާއްވަވާފައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދަށް ވަޑައިގަތެވެ .އަދި ވުޟޫއެއްނުކުރައްވައެވެ".
)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މިޙަދީޘްފުޅުން

ވުޟޫކުރުން

ވާޖިބުނޫންކަން

އެނގެއެވެ.

ދެން

ބާކީވެއޮންނާނީ

މުސްތަޙައްބުގެ ޙުކުމެވެ.
 -6ކޮންމެނަމާދެއްކުރާހިނދު .އެބަހީ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ،ވުޟޫނުގެއްލުނުކަމުގައިވިޔަސް
ވުޟޫއާކުރުމެވެ .ފަހެ ވުޟޫނުގެއްލޭނަމަ ކޮންމެ ނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ .ވުޟޫގެ މާތްކަމުގެ މައުޟޫގެދަށުން ބަޔާންވެގެންދިޔަފަދައިން
ވުޟޫގެސަބަބުން އެތައްފާފަތަކެއް ފޮހެވިގެންދާއިރު ވުޟޫގިނަގިނައިން ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ!

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺑﺮﻳﺪﺓ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރައްވައެވެ .ފަހެ މައްކާފަތަޙަވީދުވަހު އެކަލޭގެފާނު
ވުޟޫކުރައްވާ ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސަވައިފިއެވެ .އަދި އެއްވުޟޫއިން އެތައްނަމާދެއްކުރައްވައިފިއެވެ.
ދެންފަހެ

މާތްﷲ

ޢުމަރުގެފާނު

ރުއްސުންލެއްވި

ދަންނަވައިފިއެވެ.

އޭﷲގެ

ރަސޫލާއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން މިއަދު ކަލޭގެފާނު ތިޔަކުރެއްވިކަމަކީ އެހެންޏާ ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާކަމެއްނޫނެވެ .ފަހެ
އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"އޭޢުމަރެވެ!

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ހަމަގަސްތުގައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

++++++++
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ޚުއްފުމަތީ ފެންފޮހުމުގެ ބަޔާން
ޚުއްފަކީ

ލެއްވުމަށްޓަކައި

ފަޔަށް

ނުވަތަ

ޖަނަވާރުހަމުން

ހަމުން

މަސްނޫޢީ

ހަދައިފައިވާއެއްޗެކެވެ .ޢާއްމުގޮތެއްގައި މީސްތަކުން ޚުއްފުލައްވައި އުޅެނީ ފިނިމޫސުމުގައެވެ .މިއީ
ވަރަށް

ކުރީއްސުރެ

އިސްތިޢުމާލުކުރަމުންއައި

މީސްތަކުން

ފިނިމޫސުމުގައި

އެއްޗެކެވެ.

ވުޟޫކުރަންޖެހޭ ކޮންމެފަހަރަކު ޚުއްފުބޭލުމަކީ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އުނދަގޫކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން
ފައިދޮވުމުގެބަދަލުގައި
ދަތުރުވެރިންނަށާއި،
ގަދަމީހުންނަށް
ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ޚުއްފުގައި

ފެންފޮހުމަށް

މުޤީމުންނަށާއި،

ފިރިހެނުންނަށާއި،

ފިނިމޫސުމުގައިވެސް
އެއީ

ޝަރީޢަތުގައިވަނީ

އަދި

ބޭނުމެއްޖެހިގެން

ހުއްދަދެއްވާފައެވެ.

އަންހެނުންނަށާއި،

ފަހެ

ބަލިމީހުންނަށާއި،

ހޫނުމޫސުމުގައިވެސް

ޚުއްފުގައި

ފެންފޮހުން

ޚުއްފުލެއްވިކަމުގައިވިޔަސް

ނުވަތަ

ބޭނުމެއްނެތި

ޚުއްފުލެއްވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކުޑަގެފިލިކުރައްވާ
ދެން ވުޟޫކުރައްވާ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެންދެކުނީމެވެ ".މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވީ ފައިދޮވުން ވާޖިބުކޮށްފައިވާ ވުޟޫގެއާޔަތް
ޝާމިލްވަނިވި މާއިދާސޫރަތް ބާވައިލެއްވުނު ފަހުންނެވެ .އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިރިވާޔަތްވާނީ
އެއާޔަތް

ޚާއްޞަކުރަނިވި

ދަލީލެއްގެ

ގޮތުގައެވެ.

އެބަހީ

ފައިދޮވުން

ވާޖިބުވާނީ

ޚުއްފުނުލައްވައިހުންނަމީހާއަށެވެ .އަދި ޚުއްފުލައްވައިގެންހުންނަމީހާއަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޚުއްފުގައި
ފެންފޮހުމެވެ.
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އިސްޓާކީނުމަތީ ފެންފޮހުން.
ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވާފަދައިން އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

އަސްޙާބުބޭކަލުންގެތެރެއިން ވަރަށްގިނަބޭކަލުންގެ ކިބައިން މިކަންސާބިތުވެގެންވެއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
 ﺭﲪﻪ ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ އާއި ،ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ އާއި ،ﺑﺮﺍﺀﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ އާއި ،ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ އާއި ،ﺃﺑﻮ ﺃﻣﺎﻣﺔ އާއި ،ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ އާއި ،ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺚ އާއި
މިބޭބޭކަލުން އިސްޓާކީނުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ .އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނާއި
އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިންވެސް އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ ".އަދި މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ އާއި ،ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺃﰊ ﺃﻭﰱ އާއި،

ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ގެ

ކިބައިންވެސް އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އަދި ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް
އިސްޓާކީނުގައި

ފެންފޮހުން

ހުއްދަކަމަށެވެ.

އަދި

ބައެއްޢިލްމުވެރިން

ޤިޔާސްކުރައްވާފައެވެ.

އެއީ

ޚުއްފުގައި

ވިދާޅުވެފައިވަނީ

ފެންފޮހުމުގެ
އިސްޓާކީނު

މައްޗަށް

ބޯވެގެންވާނަމަ

ފެންފޮހުން ހުއްދަކަމަށެވެ .އަދި ފައިއެނގޭވަރަށް ތުނިކަމުގައިވާނަމަ ފެންފޮހުން ހުއްދަނޫންކަމަށެވެ.
އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ގެ އަރިހުގައި އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ ތިންދުވަސް ނުވަތަ ހަތްދުވަސްކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ
އެރައުޔުން

އެކަލޭގެފާނު

ރުޖޫޢަވެވަޑައިގަތެވެ.

އަދި

އެކަލޭގެފާނު

އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި

އާލާސްކަންފުޅުގައި އިސްޓާކީނުގައި ފެންފުއްސެވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ .ދަންނައެވެ .ޚުއްފުގެ
މާނައިގައިހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެބަހީ ފައިތިލަ ފޮރުވޭގޮތަށް

ފަޔަށްލެއްވޭ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻐﲑﺓ ﺑﻦ
ﺷﻌﺒﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ﻭﺿﻮﺀ ކުރައްވައި ،އިސްޓާކީނާއި ފައިވާންކޮޅުމަތީގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( އަދި ޚުއްފުގައާއި އިސްޓާކީނުގައި ލޯވަޅުއެޅިފައިވީނަމަވެސް ޚުއްފުގެގޮތުގައި

ނުވަތަ އިސްޓާކީނުގެގޮތުގައި އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭހައިހިނދަކު ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ
ﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﹼﻮﺭﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ" .މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުންގެ ޚުއްފުތައް މީސްތަކުންގެ
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ޚުއްފުތައްފަދައިން

ލޯވަޅުތަކުން

ސަލާމަތްވެގެންނުވެއެވެ.

ފަހެ

ފެންފޮހުން

އެޙާލަތުގައި

މަނާވެގެންވީނަމަ އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން އެކަން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވީހެވެ".

ޚުއްފުމަތީގައާއި

ކޮންމެއެއްޗެއްގެމަތީގައި

އޭގެމާނައިގައިވާ

ފެންފޮހުން

ހުއްދަވެގެންވާ ޝަރުޠު.
ޚުފުގައާއި އޭގެމާނައިގައިވާ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވާ ޝަރުޠަކީ :ވުޟޫކޮށް
ދެފައި ދޮވެފައި އެއިން އެއްޗެއް ލައްވާފައިވުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .އެއްރެއަކު އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
އާއެކު ދަތުރެއްގެމަތީގައިވީމެވެ .ފަހެ އަހުރެން ،ބާލިދީއަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް )އެކަލޭގެފާނު
ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި( ފެންއަޅައިދިނީމެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅު ދޮންނަވާ ،އަދި އަތްޕުޅު
ދޮންނަވާ ،އިސްތަށިފުޅުގައި ފެންފުއްސަވައިފިއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފުކޮޅު ބޭލުމަށްޓަކައި
އަހުރެން

ގުދުވެއްޖައީމެވެ.

ފަހެ

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

")ޚުއްފު

ނުބައިލައި(

ދޫކޮށްލާށެވެ .އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުއްފުލެއްވީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު

ޠާހިރުވެގެންވާޙާލުގައެވެ) .އެބަހީ ވުޟޫކުރައްވާ ފައިންޕުޅު ދޮންނަވާފައެވެ) "(.ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ﻭﻣﺴﻠﻢ(

އަދި

ފައިން

ދޮވުން

ވާޖިބުވެގެންވާހިސާބު

ފޮރުވޭވަރުއެއްޗެއްކަމުގައި

ޚުއްފުވުން

ބައެއްޢިލްމުވެރިން ޝަރުޠުކުރައްވައެވެ.

ޚުއްފުގައާއި އެމާނައިގައިވާ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހެންޖެހޭތަން.
ޚުއްފުގައިފެންފޮހުމަށް

ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާގޮތަކީ

އޭގެމަތީފުށުގައި

ފޮހުމެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﻣﻐﲑﺓ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޚުއްފުގެ މަތީފުށުގައި ފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
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ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ( އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދީނުގެކަންތައްތައް

ބިނާވެގެންވާނަމަ

ރައުޔުގެމައްޗަށް

ޚުއްފުގެ

މަތީފުށަށްވުރެ އޭގެދަށްފުށް ފެންފޮހުމަށް މާއައުލާކަންބޮޑުވެގެންވީހެވެ) .އެއީ ހަޑިވާނީ ދަށްފުށްކަމަށް
ވާތީއެވެ (.ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފުކޮޅުގެ މަތީފުށުގައި

ފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(

ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތު.
ޚުއްފުގައިފެންފޮހުމަށް

މުޤީމަކަށް

)ރަށުގައި

ހުންނަމީހަކަށް(

މުއްދަތަކީ

ކަނޑައެޅިގެންވާ

ރެއަކާއި ދުވާލެވެ .އަދި ދަތުރުވެރިޔަކަށް ތިންރޭ ތިންދުވާލެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺻﻔﻮﺍﻥ ﺑﻦ
ﻋﺴﺎﻝ ގެކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަހުރެމެން

ވުޟޫކޮށްގެން

ޚުއްފުލައްވާހިނދު ދަތުރެއްގައިވާނަމަ ތިންރޭ ތިންދުވާލު އަދި ރަށުގައިވާނަމަ ރެއަކާއި ދުވާލު

ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުމަށާއި ޖުނުބުވެރިވެގެން މެނުވީ ޚުއްފު ނުބޭލުމަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻭﺃﲪﺪ ،ﻭﺍﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(
ބައެއްޢިލްމުވެރިން

ވިދާޅުވާގޮތުގައި

މުއްދަތު

ގުނަންފަށާނީ

ވުޟޫކޮށްގެން

ޚުއްފުލެއްވުމަށްފަހު

ވުޟޫގެއްލޭވަގުތުން ފެށިގެންނެވެ .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ
ޚުއްފުގައި އެންމެފުރަތަމަ ފެންފޮހޭވަގުތުންފެށިގެންނެވެ .ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީމިއެވެ.

ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހޭގޮތް.
ވުޟޫކޮށް އަވަދިވެގެން ޚުއްފުލެއްވުމަށްފަހު ދެންވުޟޫކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ފައިދޮވުމުގެބަދަލުގައި
ދެއަތުން

ކުޑަމިންވަރެއްގެ

ފެންފޮދެއްނަގައި

ޚުއްފުގެ

މަތީފުށުގައި

ދެއަތުން

ފޮހެލާނީއެވެ.

އިސްޓާކީނުގައިވެސް ފެންފޮހޭނީ ހަމަމިގޮތަށެވެ .ދަތުރުވެރިޔަކުނަމަ ތިންދުވަސްވަންދެން ޚުއްފު
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ފެންފޮހެމުންގެންދާނީއެވެ.

ނުބައިލައި

ޚުއްފުގައި

އެއްފަހަރުވެސް

ފެންފޮހެގެންހުއްޓައި

ޚުއްފުބައިލައިފިއްޔާ ،އޭނާގެ ވުޟޫހުރިނަމަ ،އޭނާޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފައިދޮވެލާށެވެ .އަދި އޭނާގެ
ވުޟޫނެތްނަމަ އޭނާ ޖެހޭނީ ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކުރާށެވެ .އެބަހީ ފައިވެސްދޮންނާށެވެ .އަދި
މުޤީމެއްނަމަ ރެޔަކާއި ދުވާލު ބަޔާންވެދިޔަފަދައިން ފެންފޮހެމުން ގެންދާނީއެވެ.

ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހުން ބާޠިލުކުރާ ކަންތައްތައް.
އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުން ބާޠިލުކުރެއެވެ.
 -1ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުން .އެބަހީ މުޤީމެއްނަމަ ރެޔަކާއި ދުވާލެވެ .ފުރަތަމަ
ފެންފޮހޭ ވަގުތުންފެށިގެން ރެޔަކާއި ދުވާލު ހަމަވުމުން ވުޟޫހުރިނަމަ ޚުއްފުބައިލައި ހަމައެކަނި
ފައިދޮވެލުމުން ފުދޭނެއެވެ .ވުޟޫނެތްނަމަ ޚުއްފުބައިލައި އަލުން ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކުރާނީއެވެ.
ދަތުރުވެރިޔެއްނަމަ ފުރަތަމަ ފެންފޮހޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ތިންރޭ ތިންދުވާލު ހަމަވުމުން ހަމަ ކުރިން
ދެންނެވިގޮތަށް ހަދާނީއެވެ.

-2

ޚުއްފުބޭލުން.

ވުޟޫހުރިނަމަ،

ހަމައެކަނި

އެބަހީ

އެއްފަހަރުވެސް

ފައިދޮވެލާނީއެވެ.

ފެންފޮހެގެންހުއްޓައި

އަދި

ވުޟޫނެތްނަމަ

ޚުއްފުބައިލައިފިއްޔާ،
އަލުން

ފުރިހަމައަށް

ވުޟޫކުރާނީއެވެ.
 -3ޖުނުބުވެރިވުން .ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުމަށްޓަކައި ޖެހޭނީ ޚުއްފުބައިލާށެވެ .އެއީ
ހިނައިގަންނައިރު މުޅިގައިގައި ފެންޖެއްސުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ.

$$$$$$$$
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ހިނައިގަތުމުގެ ބަޔާން
ހިނައިގަތުމުގެ މާނައަކީ ވަކިނިޔަތަކާއެކު މުޅިގަޔަށް ފެންއޮހޮރުވައިލުމެވެ .އަދި ހިނައިގަތުމަކީ

ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވަފައިވެއެވެZ76 5 4 3 [ .
]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ[٦ :

މާނައީ:

"އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ

ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން

ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ .އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެt sr q p [ .
¥ ¤ £ ¢ ¡ ~ } | {z y x w v u
¦ § ¨© Z° ¯ ® ¬ « ª

]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [٢٢٢ :މާނައީ" :އަދި

ކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން )މުއުމިނުން( ﺣﻴﺾ އާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރާނެތެވެ .ކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވާށެވެ .އެއީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަނބިންނާ
)ޖިމާޢުވުމުން(

ދުރުވާށެވެ.

އަދި

އެކަނބަލުން

ޠާހިރުވެއްޖައުމަށްދާންދެން

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާށެވެ) .އެބަހީ ޖިމާޢުނުވާށެވެ (.ފަހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާހިނދު ،މާތްﷲ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން އެކަނބަލުންގެގާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަންނާށެވެ) .އެބަހީ
އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވާށެވެ (.ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ،ގިނަގިނައިން
ތައުބާވާމީހުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ .އަދި ޠާހިރުވާމީހުންދެކެވެސް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ".
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ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާކަންތައްތައް.
 -1މަނިބޭރުވުން .އެބަހީ ޝަހުވާނީއެދުންވެރިކަމާއެކު މަނިބޭރުވުމެވެ .އެއީ ނިދައިފައި
އޮއްވައި

އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސް

ނުވަތަ

ހޭލައިހުއްޓައި

އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

އަދި

ފިރިހެނެއްގެކިބައިން އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނެއްގެކިބައިން އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސް
މެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﹶﻟﹾﻤﺎﺀُ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀِ" )ﺭﻭﺍﻩ
ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ފެންވާހުށީ ފެނުގެސަބަބުންނެވެ) .އެބަހީ ހިނައިގަތުންވާހުށީ މަނިބޭރުވުމުގެ

ސަބަބުންނެވެ "(.އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ
ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺃﻡ ﺳﻠﹶﻴﻢ )އަނަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅު( ވިދާޅުވިއެވެ .އޭ ﷲގެ
ރަސޫލާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،ޙައްޤުބަޔާންކުރެއްވުމަކަށް ލަދުފުޅުވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެ .ފަހެ
އަންހެނާގެ މައްޗަށް އޭނާ އިޙުތިލާމްވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުން

ވާޖިބުވާނެތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ " .އާއެކެވެ .އޭނާއަށް ފެން )މަނި( ބޭރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ".

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
މަނިބޭރުވުމުގެ

ތަފާތު

ގޮތްތަކެއްވެއެވެ.

އެގޮތްތައް

މިތާނގައި

ބަޔާންކޮށްލުމަކީ

މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
) (1އެއްވެސް ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމަކާ ނުލައި ،ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ގަދަފިންޏެއްގެ
ސަބަބުން،

ގަޔަށް

ލޮޑުކަން

ނާންނަގޮތަށް

މަނިބޭރުވުން.

މިޙާލަތުގައި

ހިނައިގަތުން

ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻓﹶﻀﺨﺖ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَ
ﻓﹶﺎﻏﹾﺘﺴِﻞﹾ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ(

މާނައީ:

"ފަހެ

ތިބާ،

މަނިބޭރުކޮށްލައިފިނަމަ ފަހެ ތިބާ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ".
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)(2

ނިދީގެތެރޭގައި

އިޙުތިލާމްވެ،

ނިދިންހޭލާހިނދު،

އަދި

މަނިފެންނަންނެތުން.

މިޙާލަތުގައިވެސް ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ .ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ.
"މިޙާލަތުގައި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ ".އަދި
އިސްވެދިޔަ ﺃﻡ ﺳﻠﹶﻴﻢ ގެ ރިވާޔަތުގައި އަންހެނާ އިޙުތިލާމްވެއްޖެނަމަ ،ހިނައިގަންނަންޖެހޭނެތޯ،
އެކަމަނާ،

އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ

މަނިބޭރުވެފައިވަނިކޮށް

ސުވާލުކުރެއްވުމުން

ފެނިއްޖެނަމަ

ހިނައިގަތުން

ޖަވާބުގައި

ވާޖިބުވާނެކަމަށެވެ.

އެޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވީވެސް
އެހެންކަމުން

އޭގެއިން

ދޭހަވާއެއްޗަކީ މަނިފެންނަންނެތްނަމަ ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނުވާނެކަމެވެ.
}އިޙުތިލާމްވުމަކީ

ނިދައިފައިއޮންނަހިނދު،

ހުވަފެނެއްފެނި

ޝަހުވާނީއެދުންވެރިކުރަނިވި

އެދުންފުދުމެވެ{.
) (3ނިދިން ހޭލާހިނދު އިޙުތިލާމްވީކަމެއް ނޭނގި ،އެކަމަކު ތެތްކަމެއް ފެންނަންހުރުން.
މިޙާލަތުގައި އޭނާއަށް އެއީމަނިކަން ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން

ފާޅުވެގެންވާގޮތުގައި

މަނިބޭރުއެވީ

އިޙުތިލާމުގެސަބަބުންނެވެ.

އެކަމަކު

އޭނާއެވަނީ އެކަން ހަނދާންނެތިފައެވެ .ދެން އެއީމަނިކަން ޔަޤީންނުވާނަމަ ރައްކާތެރިކަންބޮޑުގޮތަކީ
އޭނާހިނައިގަތުމެވެ .ފަހެ ﳎﺎﻫﺪ އާއި ﻗﺘﺎﺩﺓ  -ﺭﲪﻬﻤﺎ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ) .އެއީ މަނިކަން
ޔަޤީންނުވާނަމަ( އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ .ސަބަބަކީ

ޔަޤީންވެގެންވަނީ

ޠާހިރުކަން ބާކީވެއޮތުމެވެ .ފަހެ ޠާހިރުކަން ޝައްކުގެސަބަބަކުން ފިލައިގެންނުދާނެއެވެ.
) (4ހިތުގައި ޝަހުވާނީއެދުން އުފެދި ،މަނިބޭރުވާން ތައްޔާރުވާހިނދު ،ޛަކަރުގައި ހިފެހެއްޓުމުން
މަނިބޭރުނުވުން .މިޙާލަތުގައި އޭނާގެމައްޗަށް ހިނެއިން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ،ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވުމުގެ ޙުކުމް ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ
މަނިފެންނަންހުރުމުގެ މައްޗަށެވެ .ފަހެ ފެންނަންނެތްނަމަ އެޙުކުމް )ވާޖިބުކަން( ސާބިތެއްނުވާނެއެވެ.
އެކަމަކު

އޭނާ

އޮތްތަނުން

ތެދުވެ

ނުވަތަ

އިންތަނުން

މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ،އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.
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) (5ހެދުމުގައި މަނިހޭކިފައިހުއްޓައި ފެނި ،އަދި އެކަންވީއިރެއް ނޭނގި ،އަދި އެޙާލަތުގައި
ނަމާދުވެސްކޮށްފައިވުން.

އޭނާ

އޭނާޖެހޭނީ

މިޙާލަތުގައި

އެންމެފަހުން

ހިނައިގަތުމަށްފަހު

އޭނާނިދިއިރެއްބަލައި އޭގެފަހުން އޭނާކުރިނަމާދު އަލުންކުރާށެވެ.
 -2ދެޚިތާނު ބައްދަލުވުން .އެބަހީ ޚިތާނުކުރުމުން ޛަކަރުން ފާޅުވާންއިންނަ ހިސާބު
ފަރުޖަކަށްވެއްދުމެވެ.

އޭރުން

ހިނައިގަތުންވެސް

ވާޖިބުވީއެވެ.

ޖުނުބުވެރިވީއެވެ.

ދެމީހުންވެސް
އެއީ

އަދި

ދެމީހުންގެ

އެދުންނުފުދުނުކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެZ 76 5 4 3 [ .

މައްޗަށް
މާތްﷲ

] ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [ ٦ :މާނައީ" :އަދި

ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ ".އިސްލާމްދީނުގެ
ފިރިމީހާގެ

ކުރީކޮޅުގައި

ޛަކަރު

އަނބިމީހާގެ

ފަރުޖުގެތެރެއަށް

ހަމައެކަނި

ވައްދައިލުމަކުން

ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވެއެވެ .އޭރުގައި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވަނީ މަނިބޭރުވުމުންނެވެ .ދެން
އޭގެފަހުގައިވަނީ އެކަން މަންސޫޚުކުރައްވާފައެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﻠﹶﺲ ﺑﻴﻦ ﺷﻌﺒﹺﻬﺎ ﺍﻷَﺭﺑﻊﹺ ﺛﹸﻢ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻭﺟﺐ ﺍﻟﹾﻐﺴﻞﹸ  .ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ
ﺃﹶﻡ ﻟﹶﻢ ﻳﻨﺰﹺﻝﹸ"
އިށީނދެ

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ( މާނައީ" :އޭނާގެ )އަނބިމީހާގެ( ހަތަރެސްފައިގެ ދެމެދުގައި

އޭނައާއެކު

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ

)އޭނައާ

ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ(

ފަހެ

ހަމަކަށަވަރުން

ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ .އެއީ މަނިބޭރުވީކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މަނިބޭރުނުވިކަމުގައިވިޔަސް
މެއެވެ".

 -4،3ޙައިޟުގެލެއާއި ނިފާސްގެލޭ ކެނޑުން .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ| [ .
} ~ ¡ Z ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

]ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ [٢٢٢ :މާނައީ:

"އަދި އެކަނބަލުން ޠާހިރުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ.
ފަހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާ ހިނދު ،ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން ފަހެ
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ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންގެ ގާތަށް އަންނަހުށިކަމެވެ) .އެބަހީ އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަކަށް
ތިޔަބައިމީހުން

ޖިމާޢުވާހުށިކަމެވެ"(.
މިޙުކުމުގައި

ނިފާސްކަންވެސް

އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވީމައެވެ.

މިއާޔަތް

ޙައިޟާބެހޭގޮތުން

ޝާމިލްވެގެންވެއެވެ.
ފަހެ

ވިހާހިނދު

އެއީ

އައިސްފައިވީކަމުގައިވިޔަސް
އަޞްޙާބުބޭކަލުން
ދަންނައެވެ.

ލޭނުފެނިއްޖެނަމަ

އެކަމަށް
ރާޖިޙުގޮތަކީ

އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވުމެވެ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ވިހެއުމަކީ ލޭއަންނާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ
މަޤާމެކެވެ .މިގޮތަށް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކަމެއްވާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ މަޤާމުތަކުން ޝަރީޢަތުގައި ޙުކުމް
ސާބިތުވެއެވެ .މިސާލަކަށް ނިންޖަކީ ވައިބޭރުވެދާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ މަޤާމެކެވެ .އެހެންކަމުން ނިދީމާ
ވުޟޫގެއްލެއެވެ.

އަދި

ބައެއްޢިލްމުވެރިން

ވިދާޅުވާގޮތުގައި

އޭނާގެ

ހިނައިގަތުން

މައްޗަށް

ވާޖިބެއްނޫނެވެ .އެއީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައިނެތީމައެވެ.

-5

މަރުވުން.

މުސްލިމަކު

މަރުވާހިނދު

ދިރިތިބިމީހުންގެ

އޭނާހިނުވުން

މައްޗަށް

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ޖަމަލުމަތިން ވެއްޓިމަރުވި މީހަކާބެހޭގޮތުން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺍﻏﹾﺴِﻠﹸﻮﻩ ﺑﹺﻤﺎﺀٍ ﻭﺳﺪﺭﹴ" )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
މާނައީ:

"ފެނާއި

ކުންނާރުފަތުފެނުން

އޭނާ

ހިނުވާށެވެ".

ﺠﻨﺎﺋﺰ"
ފިޤުހުޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﹾ 
ގިނަވާހަކަތައް "ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻄﱠﻬﺎﺭﺓ"
 -6ކާފަރަކު

މިމައްސަލައިގެ
ގައެވެ.

އެއީ

ތަފްޞީލު

މިމައްސަލައިގެ

އާ ގުޅުންނެތީމައެވެ.

އިސްލާމްވުން .ކާފަރަކު އިސްލާމްވާހިނދު އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ" .ﲦﺎﻣﺔ ﺍﳊﻨﻔﻲ އަސީރެއްގެގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވުނެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު އޭނާގެގާތަށް ވަޑައިގެން ދަންނަވައެވެ" .އޭ ﲦﺎﻣﺔ އެވެ!
ތިބާބުނަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟" ފަހެ ﲦﺎﻣﺔ ދަންނަވައެވެ .ކަލޭގެފާނު ،އަހުރެން ޤަތުލުކުރައްވައިފިނަމަ
ތިޔަޤަތުލުކުރެއްވީ

އަގުހުރި

ލެއެއްގެ

ވެރިއެކެވެ.

އަދި

އަހުރެންގެ

މައްޗަށް

އިޙްސާންތެރިވެވަޑައިގެންފިނަމަ ތިޔައިޙްސާންތެރިވެވަޑައިގަތީ ޝުކުރުވެރިވާނެ މީހެއްގެމައްޗަށެވެ.
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އަދި ކަލޭގެފާނު މުދާ ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތް ވައްތަރެއްގެ މުދާ އަހުރެމެން
ކަލޭގެފާނަށް ދޭހުށީމުއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އަސީރުންގެ އަތުން
ފިދުޔަނަގައި

އެމީހުން

ދޫކޮށްލުމަށް

ލޯބިކުރައްވަތެވެ.

އަދި

އެބޭކަލުން

ވިދާޅުވަތެވެ.

މީނާ

ޤަތުލުކޮށްގެން އަހުރެމެން ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ދެން އެއްދުވަހަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ،
ﲦﺎﻣﺔ ގެ ގާތުން ވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ އެހިނދު އޭނާ އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް
އަބޫޠަލްޙާގެ ބަގީޗާއަށްގޮސް ހިނައިގަތުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ އޭނާ ހިނައިގަނެ ދެރަކުޢަތް
ނަމާދެއްކޮށްފިއެވެ.
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ދެން

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

"ހަމަކަށަވަރުން

ތިޔަބައިމީހުންގެ

އަޚާގެ

އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް

އިސްލާމްވުން

ރިވެތިވެ

ހެޔޮވެގެންވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( އަދި މިރިވާޔަތުގެ އަޞްލުވަނީ ﲞﺎﺭﻱ އާއި ﻣﺴﻠﻢ ގައެވެ.

ޖުނުބުވެރިޔާގެމައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައް.
 -1ނަމާދުކުރުން .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެw v u t s [ .
Z §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  ~ } | { z y x
]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ [٤٣ :މާނައީ" :އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން މަސްތުވެފައިތިބޭޙާލު،
ތިޔަބައިމީހުންނަށް )ދުލުން( ކިޔޭއެއްޗެއް އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން ނަމާދާ ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ .އަދި
ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެފައިތިބޭޙާލު ،ހިނައިގެންފުމަށްދާންދެން ،މަގުހުރަސްކުރާމީހެއްގެގޮތުގައި
މެނުވީ ނަމާދާ ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ) .އެބަހީ މިސްކިތަށް ނުވަންނަހުށިކަމެވެ "(.މިވާހަކަ ފަސްވަނަ
ނުޤުޠާގައި ބަޔާންވާހުއްޓެވެ.

-2

ޠަވާފުކުރުން.

މިކަމުގެ

ދަލީލު

"އެކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި

ވާޖިބުކަންތައްތައް" މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ.
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 -3ޤުރުއާނުގައި ބީހުމާއި އެފޮތް އުފުލުން .ހަތަރުއިމާމުންނާއި ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން
އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިކަމުގައިވަނީ

އެއްވެސް

އަދި

އަޞްޙާބުބޭކަލަކުވެސް

މިކަމާ

ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައެއްނެތެވެ .ހަމައެކަނި ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮﻱ އާއި ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ،ޖުނުބުވެރިޔާއަށް މިކަން
ބުނެފައިވެއެވެ.

ހުއްދަކަމަށް

މިބައިމީހުންގެ

ދަލީލަކީ

ﲞﺎﺭﻱ އާއި ﻣﺴﻠﻢ ގައި

ރިވާވެގެން

އައިސްފައިވާ ،ﻫﺮﻗﹸﻞ އަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެވެ .އެސިޓީފުޅުގައި

ވަނީ "ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ  .........ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ? > = < ; : [ :
@ON MLKJIHGFEDC BA
ZY X W V U T S R Q P

] ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ"[ ٦٤ :

މިފަދައިންނެވެ .ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެވެ.
ސިޓީފުޅުގައި އެވަނީ މިއާޔަތެވެ .ނަޞާރާއިން މިސިޓީފުޅުގައި ބީހޭނެކަން ހަމަޔަޤީނުންވެސް
އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ .ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ ޖަވާބަކީ ،ޤުރުއާނުގެ އާޔަތް ހިމެނޭ
ސިޓީތަކާއި،

ތަފްސީރުފޮތްތަކާއި،

މަނާކަމެއްނޫނެވެ.

ސަބަބަކީ

ފިޤުހުފޮތްތަކާއި

މިތަކެއްޗަށް

އަދި

ޤުރުއާނެކޭ

މިފަދައެނޫން
ނުކިޔޭނެއެވެ.

ފޮތްތަކުގައި
އަދި

ބީހުމަކީ

ޤުރުއާނަށްވާ

ޙުރުމަތްތެރިކަން މިތަކެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ.

-4

ޤުރުއާންކިޔެވުން.

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ

އަރިހުގައި

ޖުނުބުވެރިޔާގެ

މައްޗަށް

ޤުރުއާންކިޔެވުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ .މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ
ކިބައިން

ރިވާވެގެންވާ

ރިވާޔަތެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޖުނުބުވެރިޙާލަތް

ފިޔަވައި

އެއްވެސްޙާލަތެއް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ޤުރުއާން ކިޔަވައިވިދާޅުވުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ".

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﲞﺎﺭﻱ އާއި ،ﺇﻣﺎﻡ ﻃﱪﺍﱐ އާއި ،ﺩﺍﻭﺩ
ﺍﻟﻈﹼﺎﻫﺮﻱ އާއި ،ﺍﺑﻦ ﺣﺰﻡ އާއި މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޖުނުބުވެރިޔާއަށް ޤުރުއާންކިޔެވުން
ހުއްދައެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﲞﺎﺭﻱ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ" .ﺇﻣﺎﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ވިދާޅުވިއެވެ .ޙައިޟުވެރިޔާއަށް
71

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްކިޔެވުމަކު އެއްވެސްމައްސަލައެއްނެތެވެ .އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ޤުރުއާންކިޔެވުން އެއީ

މައްސަލައެއްކަމުގައި އިބުނުޢައްބާސް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﷲ

ހުރިހާވަގުތެއްގައި

އަށް

ރާޖިޙުވެގެންވާ

ޛިކުރުކުރައްވައެވެ ".މިމައްސަލައިގައި

ގޮތަކީ

ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތެވެ.
 -5މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން .ޖުނުބުވެރިޔާގެމައްޗަށް ،މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުން
ނުވަތަ ހުރުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ މިސްކިތުގެ ފެންޑާތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެން

ﺠﻨﺐﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ހަރުއަޑުފުޅުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺪ ﻻﹶ ﻳﺤﻞﱡ ﻟﺤﺎﺋﺾﹴ ﻭﻻﹶ ﻟ 
ﻭﺍﻟﻄﹼﱪﺍﱐ(

މާނައީ:

ޙަލާލުވެގެންނުވެއެވެ".

"ހަމަކަށަވަރުން
އަދި

މިސްކިތް،

އަންނަނިވި

ޙައިޟުވެރިއަކަށް

އާޔަތުން

ޖުނުބުވެރިޔާ

އަދި

ޖުނުބުވެރިއަކަށް،
މަޑުކުރުން

މިސްކިތުގައި

ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށް ދަލީލުލިބެއެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެv u t s [ .
¥¤ £ ¢¡~}|{zy xw
¦§  ] Zﺍﻟﻨﺴﺎﺀ[ ٤٣ :
އާޔަތުގެމާނައީ:
)ތިޔަބައިމީހުންގެ

}މިއާޔަތްބާވައިލެއްވިފައިވަނީ ރާ ޙަރާމްވުމުގެ ކުރިންނެވެ{.

"އޭއީމާންވެއްޖެ
ދޫތަކުން(

ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ.

އަދި

މީސްތަކުންނޭވެ!

ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ތިޔަބައިމީހުން

ތިޔަބައިމީހުން

ކިޔޭއެއްޗެއް

މަސްތުވެފައިތިބޭޙާލު

އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން

ޖުނުބުވެރިވެފައިތިބޭޙާލު

ނަމާދާ

ހިނައިގެންފުމަށްދާންދެން،

މަގުހުރަސްކުރާމީހެއްގެގޮތުގައި މެނުވީ ނަމާދާ )މިސްކިތާ( ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ ".މިއާޔަތުގައި
ޖުނުބުވެރިވެފައިވާ މީހާ ހިނައިނުގަނެ ނަމަދާ ކައިރިނުވާށޭ އޮތްބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ އޭނާ މިސްކިތާ
ކައިރިނުވާށެވެ.
އޭނާއަށްވެސް
ޖުނުބުވެރިޔާއަށް

މަގުހުރަސްކުރާމީހާއެއް

އެހެންނޫންނަމަ
ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައި
މިސްކިތުގައި

ނަމާދާ

މަޑުކުރުން

ކައިރިވުން

އިސްތިސްނާއެއްނުވީހެވެ.
ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.

ހުއްދަވެގެންނުވާކަން
72

އެހެނީ

އެހެންކަމުން

ބަޔާންވެއްޖެއެވެ.

އޭނާއަށް

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



ހުއްދަވެގެންވަނީ

މިސްކިތުތެރެއިން

މަގުހުރަސްކޮށްލުމެވެ.

ޙައިޟުވެރިޔާއަށްވެސްވަނީ

އަދި

ހަމަމިޙުކުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއްބޭކަލުން

"އަހުރެމެންގެތެރެއިން

މިސްކިތް

ޖުނުބުވެރިވެފައިވާޙާލު

ހުރަސްކުރައްވަތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺃﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ( އަދި ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺳﻠﻢ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ-
ވިދާޅުވިއެވެ.

"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ

އަޞްޙާބުބޭކަލުން،

އެބޭކަލުން

ޖުނުބުވެރިވެގެންވާޙާލު މިސްކިތް ހުރަސްކުރައްވާހައްދަވަތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ( އަދި މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެންނަށް

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"މިސްކިތުގައިއޮތް

މުސައްލަ

ގެނެސްދީބަލާށެވެ ".ދެން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .އަހުރެން މިހުރީ ޙައިޟުގެ ޙާލަތުގައެވެ .ފަހެ
އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ހަމަކަށަވަރުން

ކަނބުލޭގެ

ޙައިޟުވަނީ

ކަނބުލޭގެ

އަތަކުނޫނެވެ ".އަދި އިތުރުރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލެއްކަމުގައިވާ ،މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި މައިމޫނާގެ
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެމެންކުރެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލަކު
ޙައިޟުގައި އިންނަވާދުވަސްވަރު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް އެކަލޭގެފާނު ވެދެވަޑައިގެން އެކަމަނާގެ
އުނގުކޮޅުގައި އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެންއޮންނަވައި ޤުރުއާންކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ .ދެން އެކަމަނާ

ތެދުވެވަޑައިގެން މިސްކިތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މުސައްލަކޮޅު ފަތުރައިދެއްވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

ސުންނަތް ހިނެއިންތައް.
އެބަހީ އެހިނެއިންތައް ހިނައިގަތުމަށް ޝަރީޢަތުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ހިނެއިންތަކެވެ .ފަހެ
އެހިނެއިންތައް

ހިނައިގަންނަމީހާއަށް

ދަރުމަ

ސަވާބާއި

ލިބިގެންވެއެވެ.

އަދި

އެހިނެއިންތައް

ހިނައިނުގަންނަމީހާއަށް އެއްވެސް މަލާމާތެއް އަދި އެއްވެސް ޢުޤޫބާތެއް ލިބިގެންނުވެއެވެ .އަދި
އެހިނެއިންތައް ހަޔެކެވެ.
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ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



 -1ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން .ހުކުރުދުވަހަކީ ޚާއްޞަ
އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ތަނަކަށް މުސްލިމުން ޖަމާވާ ދުވަހެކެވެ .އެބަހީ ހުކުރުނަމާދުގެ
އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޖާމިޢުމިސްކިތަކަށް ޖަމާވާ ދުވަހެކެވެ .މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ
ބައްދަލުވެ އުފާ ފާޅުކުރާ ދުވަހެކެވެ .އެހެންކަމުން އެދުވަހުގައި މުސްލިމުން ސާފުޠާހިރުވެ،
މީރުވަސްދުއްވާ ،ރިވެތި ސޫރައެއްގައި ތިބުމަކީ ޝަރީޢަތް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻏﹸﺴﻞﹸ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﺟﹺﺐ
ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺤﺘﻠﻢﹴ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﱢﻴﺐﹺ ﻣﺎ ﻳﻘﹾﺪﺭ ﻋﻠﹶﻴﻪ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ބާލިޣުވެފައިވާ

ކޮންމެމީހެއްގެ މައްޗަށް ،ހުކުރުދުވަހު ހިނައިގަތުމާއި އޭނާގެ އަތުގައިވާ ހުވަނދަކުން ހުވަނދުލުން
ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ".
ވާޖިބުވެގެންނުވާކަން

އެބަހީ

ސުންނަތްކަން

އެނގޭތީއެވެ.

ގަދަވެގެންވެއެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

އެހެން

އެއީ

ޙަދީޘްފުޅަކުން

އަބޫހުރައިރާގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

ﺿﻮﺀَ ﺛﹸﻢ ﺃﹶﺗﻰ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔﹶ ﻓﹶﺎﺳﺘﻤﻊ ﻭﺃﹶﻧﺼﺖ ﻏﹸﻔﺮ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ
"ﻣﻦ ﺗﻮﺿﺄﹶ ﻓﹶﺄﹶﺣﺴﻦ ﺍﻟﹾﻮ 
ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻭ ﹺﺯﻳﺎﺩﺓﹸ ﺛﹶﻼﹶﺛﹶﺔ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ" )ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ(

މާނައީ" :ރިވެތިކޮށް ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކޮށް،

ހުކުރުނަމާދަށް އައިސް) ،އިމާމުގެ ޚުޠުބާ( ކަނުލައިއަހައި ،ހަނުލައި އިނދެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ.
އެހުކުރާއި އަނެއްހުކުރާއި ދެމެދުގައިވާ ހުރިހާ )ކުދި( ފާފައަކާއި އަދި އިތުރު ތިންދުވަހުގެ )ކުދި(
ފާފަ އޭނާއަށް ފުއްސަވައިދެވޭނެއެވެ ".މިޙަދީޘްފުޅުގައި ހުކުރުނަމާދަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް
ތަރުތީބުން

ބަޔާންކުރެވުނުއިރު

ވާހަކައެއް

ހިނައިގަތުމުގެ

އައިސްފައެއްނެތެވެ.

އެހެންކަމުން

ހުކުރުނަމާދަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނޫންކަން އެނގެއެވެ .އެކަމަކު ބައެއްޢިލްމުވެރިން ހިނައިގަތުން
ވާޖިބުކަމަށް ބުނުއްވަތެވެ .އެބޭކަލުން ދަލީލުނަންގަވާފައިވަނީ މިމައުޟޫގައި ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު
ޙަދީޘްފުޅުންނާއި އަދި އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎﺀَ ﺃﹶ ﺣﺪﻛﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻤﻌﺔ ﻓﹶﻠﹾﻴﻐﺘﺴِﻞﹾ"
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"ތިޔަބައިމީހުންކުރެ

މީހަކު

ހުކުރަށް

އަންނަހިނދު

ބައެއްޢިލްމުވެރިން

މިތިންޙަދީޘްފުޅު

ޖަމާކުރައްވާ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަދި

ގައިމިލަވެ

ގައިގެ

ފަހެ

އޭނާ

ފެންވަރާހުށިކަމެވެ".

ޙުކުމްނެރުއްވާފައިވެއެވެ.

ވަސްނުބައިވެފައިވާމީހާއަށް

އަދި

އެބޭކަލުން

ހިނައިގަތުން

ނުވަތަ

ފެންވެރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އެނޫން މީހުންނަށް މުސްތަޙައްބެވެ .މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺣﻖ ﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺴﻠﻢﹴ ﺃﹶﻥﹾ
ﻳﻐﺘﺴِﻞﹶ ﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﹶﻳﺎﻡﹴ ﻳﻮﻣﺎﹰ .ﻳﻐﺴِﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﹾﺳﻪ ﻭﺟﺴﺪﻩ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ކޮންމެ

ހަތްދުވަހަކުން އެއްދުވަހު ފެންވެރުން ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ .އެބަހީ
އެދުވަހު އޭނާގެ ބޮލާއި އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ދޮވުމެވެ".
ދެން

ހުކުރުދުވަހު

ވަގުތުގެވާހަކަ

ހިނައިގަންނަންޖެހޭ

ދަންނައެވެ.

ފަހެ

ހުކުރުދުވަހުގެ

ފަޖުރުލީއްސުރެ ހުކުރުނަމާދު ބަންގިއާހަމައަށް އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ .އަދި މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ
ހުކުރަށްދިއުމާ ހިނައިގަތުން ގުޅުވުމެވެ.
 -2ޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން .އެބަހީ ފިޠުރުޢީދު ނަމާދާއި
އަޟުޙާޢީދު ނަމާދެވެ .މިދެނަމާދަކީ ގިނަމުސްލިމުންތަކެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ ،އެކަކުއަނެކަކަށް
ފެނިދެނިވެ ،ސަލާންގަލާންކޮށް ،އުފާފާޅުކުރާ ދެނަމާދެކެވެ .މިގޮތަށް މީސްތަކުން މަސްހުނިވެ
ލާމެހިގެންއުޅޭ

ކޮންމެ

އެދެވިގެންވާކަމެކެވެ.
މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމުގައި

ތަނެއްގައި
ފަހެ

ސާފުޠާހިރުކަމަށް

ޢީދުނަމާދަށް

ދިއުމަށްޓަކައި
ކަމެކެވެ.

ދެކިވަޑައިގެންފައިވާ

އިސްކަންދިނުމަކީ
ހިނައިގަތުމަކީ
އެބޭކަލުން

ނިހާޔަތަށް
ޢިލްމުވެރިން
ވިދާޅުވާގޮތުގައި

މިހިނައިގަތުމާބެހޭގޮތުން ޞައްޙަޙަދީޘްފުޅެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނުވެއެވެ .އެކަމަކު ޞަޙާބީންގެ
ކިބައިން ޞައްޙަބަސްފުޅުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.
 -3މައްޔިތަކު ހިނަވާމީހާ ހިނައިގަތުން .ވަރަށްގިނަޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މައްޔިތަކު
ހިނަވާމީހާ ހިނައިގަތުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ
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ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﻣﻦ ﻏﹶﺴﻞﹶ ﻣﻴﺘﺎﹰ ﻓﹶﻠﹾﻴﻐﺘﺴِﻞﹾ ،ﻭﻣﻦ ﺣﻤﻠﹶﻪ ﻓﹶﻠﹾﻴﺘﻮﺿﺄﹾ" )ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﺍﻟﺴﻨﻦ( މާނައީ" :މައްޔިތަކު ހިނަވައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ .އަދި
އޭނާ )މައްޔިތާ( އުފުލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ .ފަހެ އޭނާ ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ ".ޙަދީޘްފުޅުގައި
ހިނައިގަތުމަށް

އަމުރުކުރެވިފައިވުން

ހިނައިގަތުން

ދަލީލުކުރަނީ

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމަށެވެ.

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވިއެވެ" .އަހުރެމެން މައްޔިތުން ހިނަވަމުއެވެ .އަދި އަހުރެމެންގެތެރެއިން ބައެއްމީހުން

ހިނައިގަނެތެވެ .އަދި ބައެއްމީހުން ހިނައިނުގަނެތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ(
 -4އިޙުރާމްބަނުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން .ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް އިޙުރާމްބަނުމަށްޓަކައި
ހިނައިގަތުމަކީ

ޖުމްހޫރު

ޢިލްމުވެރިންގެ

އަރިހުގައި

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ

ކަމެކެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
އިޙުރާމް ބެންނެވުމަށްޓަކައި ހެދުންކޮޅު ބައިލައްވާ ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ހަމަކަށަވަރުން

އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
 -5މައްކާއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން .މައްކާއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުމަކީ
މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
"ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ﺫﻱ ﻃﻮﻯ ގައި ރޭކުރައްވައި ،ހެނދުންވުމުން ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެން
ދުވާލު މައްކާއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވައެވެ .އަދި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އެކަން އެގޮތަށް
ކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ( އަދި ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ .މައްކާއަށް
ވަންނަހިނދު
ހިނައިނުގަތަސް

ހިނައިގަތުން

ހުރިހާޢިލްމުވެރިންގެ

ފިދުޔަކަތިލާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.

އަރިހުގައި
އަދި

)ހިނައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި( ވުޟޫކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ.
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މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

ވަރަށްގިނަޢިލްމުވެރިން

އަދި

ވިދާޅުވާގޮތުގައި
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-6

ޢަރަފާތުގައި

މަޑުކުރުމަށްޓަކައި

މަޑުކުރުމަށްޓަކައި

ހިނައިގަތުމީ

ހިނައިގަތުން.

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ.

ޙައްޖުވާއިރު

ޢަރަފާތްބިމުގައި

ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ،ﻧﺎﻓﻊ ގެކިބައިން

ރިވާކުރައްވައެވެ .ﻧﺎﻓﻊ ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
އިޙުރާމް ބެންނެވުމުގެކުރިން އިޙުރާމަށްޓަކައި ހިނައިގަންނަވައެވެ .އަދި މައްކާއަށް ވެންނެވުމަށާއި

ޢަރަފާތުގައި ހަވީރު މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ހިނައިގަންނަވައެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ(

ހިނެއިމުގެ ރުކުންތައް.
ޝަރުޢީހިނެއިމުގައި ދެކަމެއް ހިމެނިގެން މެނުވީ ހިނެއިން ޞައްޙައެއްނުވާނެއެވެ.
) (1ނިޔަތްގަތުން .އާދަތަކުން އަޅުކަންތައް ވަކިކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ނިޔަތެވެ .އަދި އެއީ ހިތުގެ
ޢަމަލެކެވެ .ދުލުގެ ޢަމަލެއްނޫނެވެ .ނިޔަތް ދުލުންކިޔުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުކަމެއްނޫނެވެ .އަދި
ކިއެއްތަ! ދީނުގައި އަލަށް ހަދައިގެން ކުރެވޭކަމެކެވެ .ދީނުގައި އަލަށް ހަދައިގެން ކުރެވޭ
ކޮންމެކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ .ފަހެ ނިޔަތުގެ ވާހަކަ "ވުޟޫގެ ފަރުޟުތައް" މިމައުޟޫގެދަށުން
ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ.

)(2

މުޅިހަށިގަނޑަށް

ފެންއޮހޮރުވާލުން.

އެބަހީ

ހަށިގަނޑުގެ

ހުރިހާތަނެއްގައި

ފެންޖެއްސުމެވެ .އަދި މުޅިހަށިގަނޑު ދޮވެލުމެވެ .މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ4 3 [ .
Z 65

]ﺍﳌﺎﺋﺪﺓ [٦ :މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެފައިވާނަމަ ފަހެ

ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ ".އެބަހީ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ .އަދި ހިނައިގަނެވޭނީ މުޅިގަޔަށް

ފެންއަޅާގެންނެވެ .އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެt s[ .
¤ £ ¢¡~}|{z y xwvu
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 ] Z §¦ ¥ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ[ ٤٣ :

މާނައީ" :އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން

މަސްތުވެގެންތިބޭޙާލު ،ތިޔަބައިމީހުންނަށް )ދޫތަކުން( ކިޔޭއެއްޗެއް އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން ނަމާދާ
ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ.

އަދި

ތިޔަބައިމީހުން

ޖުނުބުވެރިވެގެންތިބޭޙާލު،

ފެންވަރައިފުމަށްދާންދެން

މަގުހުރަސްކުރާމީހެއްގެގޮތުގައި މެނުވީ ނަމާދާ )މިސްކިތާ( ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ ".ފަހެ ފެންވެރުމުގެ
ޙަޤީޤަތަކީ މުޅިގަޔަށް ފެންއޮހޮރުވައިލުމެވެ.

ހިނެއިމުގެ ސުންނަތްތައް.
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ބަލާއިރު އިސްވެދިޔަ
ދެރުކުނުގެ އިތުރަށް އަދި އެހެން ކަންތައްތަކެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވެއެވެ .ހިނެއިން
ފުރިހަމަވާހުށީ އެކަންތައްތަކާއެކުގައެވެ .އެކަންތައްތައް ތަރުތީބުން ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 -1ދެއަތްތިލަ ތިންފަހަރު ދޮވުން.
 -2ކަނާތުން ވާތަށް ފެންއަޅައި ޢައުރަގުނަވަން ދޮވެލުން.
 -3ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރުން .ފެންދައުރުނުކުރާ ތަނެއްގައި ހުރެގެން
ފެންވަރާނަމަ ފައިދޮވުން ލަސްކޮށްލާނީއެވެ .އަދި ފެންވަރާއަވަދިވެގެން ފައިދޮށުގައި ޖަމާވެފައިވާ
ފެންގަނޑުން

ދުރަށްޖެހިލައި

ފައިދޮންނާނީއެވެ.

އަދި

ފެންދައުރުކުރާ

ތަނެއްގައި

ހުރެގެން

ފެންވަރާނަމަ އެންމެރަނގަޅީ ވުޟޫފުރިހަމައަށްކުރުމެވެ .އެބަހީ ފައިދޮވުން ލަސްނުކުރުމެވެ.
 -4ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ވިނަވައިލުމާއެކު ބޮލަށް ތިންފަހަރު ފެންއެޅުން .އެއީ
އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެއްސުމަށެވެ.
 -5މުޅިގަޔަށް ފެންއަޅައިލުން .ފުރަތަމަ ކަނާތްފަރާތަށެވެ .ދެން ވާތްފަރާތަށެވެ .އަދި ގަޔަށް
ފެންއަޅާއިރު ދެކަންފަތުގެ އެތެރެފުށުގައި ފެންޖެއްސުމާއި ،ކިހިލަފަތްދަށުގައި ފެންޖެއްސުމާއި،
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ފޫޅުގައި ފެންޖެއްސުމާއި ،ފައިގެއިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތަކުގައި ފެންޖެއްސުމާއި ،ގައިން އުނގުޅުމަށް
ކުޅަދާނަވެގެންވާހިސާބު އުނގުޅުމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެއެވެ.
މާތްﷲ

ޢާއިޝަތުގެފާނު،

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ

ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ގޮތްބަޔާންކުރެއްވި

އިސްވެދިޔަ

ހުރިހާކަމެއް

ރުއްސުންލެއްވި

ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެންނެވި

ރިވާޔަތުގައި

ބަޔާންވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ޖުނުބުގެހިނެއިން

ހިނައިވަޑައިގަންނަވާހިނދު

އެންމެފުރަތަމަ

ދެއަތްޕުޅު

ދޮންނަވައެވެ.

ދެން

ކަނާތްޕުޅުން ވާތްޕުޅަށް ފެންއަޅުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢައުރަގުނަވަންފުޅު ދޮންނަވައެވެ .ދެން ނަމާދަށް
ވުޟޫކުރައްވާފަދައިން

ވުޟޫކުރައްވައެވެ.

ދެން

އިސްތަށިފުޅަށް

ފެންއަޅުއްވާ

އިސްތަށިފުޅު

ވިނަވައިލައްވައެވެ .އަދި އިސްތަށިފުޅުތަކުގެބުޑުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެހުނުކަމަށް ހީފުޅުވުމުން

ތިންއަތްގޮށިފެން އިސްތަށިފުޅަށް އަޅުއްވައެވެ .ދެން މުޅިހަށިކޮޅަށް ފެންއޮހޮރުވާލައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻪ(
ހިނެއިމުގެތެރޭގައި ކުރާވުޟޫ ،ވުޟޫކޮށްގެންކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއްކުރުމަށް ފުދޭނެއެވެ .އިތުރު
ވުޟޫއެއްކުރާކަށް

ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެއީ

ވުޟޫކުރުމަށްފަހު

ހިނައިގަތުމުގެ

ތެރޭގައި

ނުވަތަ

ހިނައިގަތުމަށްފަހު ވުޟޫގެއްލޭފަދަ ކަމެއްނުކުރާނަމައެވެ.

އަންހެނާގެ ހިނެއިން.
އަންހެނުންވެސް ހިނައިގަންނަންޖެހޭނީ ހަމަފިރިހެނުންވެސް ހިނައިގަންނަގޮތަށެވެ .އެކަމަކު
އެކަނބަލުންގެ ބޮލުގެ ގަތައިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު މޮހައިލުން ވާޖިބެއްނޫނެވެ .ބޮލުގެ އިސްތަށިތަކުގެ
ބުޑުގައި ފެންޖެހުމުން ފުދޭނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އަންހެނަކު ދަންނަވައިފިއެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ!
ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުބޯ އަދި އިސްތަށިގަނޑުދިގު އަންހެނަކީމެވެ.
ޖުނުބުގެހިނެއިން ހިނައިގަންނައިރު އަހުރެންގެ އިސްތަށިގަނޑު މޮހައިލަންޖެހޭނެތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު
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ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ތިންއަތްގޮށިފެން ތިބާގެ ބޮލަށް އަޅައިލުމުން ތިބާއަށް
ފުދޭނެއެވެ .ދެން މުޅިހަށިގަނޑަށް ފެންއޮހޮރުވައިލާށެވެ .ފަހެ އޭރުން ތިބާހުންނާނީ ޠާހިރުވެފައެވެ".
އަދި އަންހެނާއަށް އޭނާ ޙައިޟުން ނުވަތަ ނިފާސްކަމުން

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
ޠާހިރުވާހިނދު

ކަފަކޮޅެއްގައި

އުނގުޅައިލުން

މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

ހުވަނދުކޮޅެއްލައި

މީރުވަސްދުވާ
އެއީ

އޭނާގެ

ލޭގެނުބައިވަސް

ފަރުޖުގެތެރޭގައި

ކަނޑުވައި

މީރުވަސް

ބެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ

ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺃﲰﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻳﺰﻳﺪ ޙައިޟުގެ ފެންވެރުމާބެހޭގޮތުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ ފެންހޯދާ އެފެނުން
ރަނގަޅަށް

ދެން

ވުޟޫކުރާށެވެ.

ބޮލަށް

ފެންއަޅާ

އިސްތަށިތަކުގެ

ބުޑުގައި

ރަނގަޅަށް

ފެންޖެހުމަށްދާންދެން ރަނގަޅަށް ބޯއުނގުޅައިލާށެވެ .ދެން މުޅިގަޔަށް ފެން އޮހޮރުވައިލާށެވެ .ދެން
ކަފަކޮޅެއްގައި ހުވނދުކޮޅެއްލައި އެއިން ޠާހިރުވާށެވެ ".ﺃﲰﺎﺀ ދަންނަވައިފިއެވެ .އެއިން ޠާހިރުވާނީ
ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ އެވެ! އެއިން ޠާހިރުވާށެވެ".
ދެން

ޢާއިޝަތުގެފާނު،

އަސްމާ

ދުރައްގެންދަވާ

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

އެވިދާޅުވަނީ

ލޭއައިތަނުގައި އެކަފަކޮޅު އުނގުޅައިލާށެވެ .ދެން ﺃﲰﺎﺀ ޖުނުބުގެ ފެންވެރުމާބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާ
ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ ފެންހޯދާ އެފެނުން ރަނގަޅަށް އަދި
ފުރިހަމައަށް

ވުޟޫކުރާށެވެ.

ދެން

ބޮލަށް

ފެންއަޅާ

އިސްތަށިތަކުގެ

ބުޑުގައި

ރަނގަޅަށް

ފެންޖެހުމަށްދާންދެން ރަނގަޅަށް ބޯއުނގުޅައިލާށެވެ .ދެން މުޅިގަޔަށް ފެން އޮހޮރުވައިލާށެވެ".
ޢާއިޝަތުގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

އަންޞާރިއްޔަ

އަންހެނުން

ދީންއުނގެނުމަކަށް ލަދަކުންނުތިބެތެވެ) .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

########
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ﺗﻴﻤﻢ ގެ ބަޔާން
ތަޔައްމުމުގެ ލުޣަވީމާނައަކީ ކަމަކަށް ގަސްތުކުރުމެވެ .އަދި ޝަރުޢީމާނައަކީ ނަމާދު ނުވަތަ
އެނޫން

އަޅުކަމެއްކުރުމުގެ

އެފަދަ

ނިޔަތުގައި،

މޫނާއި

ދެއަތުގައި

ފޮހުމަށްޓަކައި

ވެލީގެ

ގަސްތުކުރުމެވެ.

ﺗﻴﻤﻢ

ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމުގެ ދަލީލު.

ޤުރުއާނުން¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ [ .
¸ Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
ZÇÆ

]ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ [٤٣ :މާނައީ" :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބަލިމީހުން ކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ

ދަތުރެއްގެމަތީގައިވާނަމަ،
ތިޔަބައިމީހުން
ހިނައިގަތުމަށް(

ނުވަތަ

އަނބީންނާ
ފެން

ތަޔައްމުމުކުރާހުށިކަމެވެ.

ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު

ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ،

އެއްގޮތަކަށްވެސް
ފަހެ

ދެން

ނުފެނުނުނަމަ

ތިޔަބައިމީހުންގެ

ފާޚާނާއިން

އަތުވެއްޖެނަމަ،

ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ފަހެ

މޫނުތަކުގައާއި

ނުވަތަ

)ވުޟޫކުރުމަށާއި

ތިޔަބައިމީހުން
އަތްތަކުގައި

ޠާހިރުވެލިން
)އެވެލިން(

ފޮހޭހުށިކަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ އީ ގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރައްވާ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ
ރަސްކަލާނގެއެވެ".
ސުންނަތުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺃﻣﺎﻣﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺟﻌﻠﹶﺖ
ﺍﻷَﺭﺽ ﻛﹸﻠﱡﻬﺎ ﻟﻲ ﻭِﻷﻣﺘﻲ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍ ﻭﻃﹶﻬﻮﺭﺍ ،ﻓﹶﹶﺄﻳﻨﻤﺎ ﺃﹶﺩﺭﻛﹶﺖ ﺭﺟﻼﹰ ﻣﻦ ﺍﹸﻣﺘﻲ ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻓﹶﻌﻨﺪﻩ
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ﹶﻃﻬﻮﺭﻩ"

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ( މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނަށާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށްޓަކައި މުޅިބިން،

ނަމާދުކުރާތަނެއްކަމުގައާއި

ޠާހިރުކޮށްދޭ

އެއްޗެއްކަމުގައި

ލެއްވުނެވެ.

ފަހެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެ މީހަކާ ކޮންމެތަނަކުން ނަމާދުވަގުތު އައިސްހަމަކުރިނަމަވެސް ފަހެ އޭނާގެ ކައިރީގައި
އެވަނީ އޭނާ ޠާހިރުވާނެ ތަކެއްޗެވެ) .އެބަހީ ވެއްޔެވެ"(.
އިޖުމާޢުން .ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި ހިނެއުމާއި ވުޟޫކުރުމުގެބަދަލުގައި ތަޔައްމުމުކުރުން
ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމަށް އުއްމަތުގެ ހުރިހާދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މިއުއްމަތަށް ﺗﻴﻤﻢ

ޚާއްޞަވެގެންވުން.

ތަޔައްމުމަކީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މިއުއްމަތަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި

ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﺧﻤﺴﺎﹰ ﻟﹶﻢ ﻳﻌﻄﹶﻬﻦ ﺃﹶﺣﺪ ﹶﻗﺒﻠﻲ .ﻧﺼﺮﺕ
ﺑﹺﺎﻟﺮﻋﺐﹺ ﻣﺴِﻴﺮﺓﹶ ﺷﻬﺮﹴ ،ﻭﺟﻌﻠﹶﺖ ﻟﻲ ﺍﻷَﺭﺽ ﻣﺴﺠﹺﺪﺍ ﻭﻃﹶﻬﻮﺭﺍ ،ﻓﹶﺄﹶﻳﻤﺎ ﺭﺟﻞﹴ ﻣﻦ ﺃﹸﻣﺘﻲ ﺃﹶﺩﺭﻛﹶﺘﻪ
ﺍﻟﺼﻼﹶﺓﹸ ﻓﹶﻠﹾﻴﺼﻞﱢ ،ﻭﺃﹸﺣﻠﱠﺖ ﻟﻲ ﺍﻟﹾﻐﻨﺎﺋﻢ ﻭﻟﹶﻢ ﺗﺤﻞﱠ ﻷَﺣﺪ ﹶﻗﺒﻠﻲ ،ﻭﺃﹸﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﺸﻔﹶﺎﻋﺔﹶ ،ﻭﻛﹶﺎﻥﹶ ﺍﻟﻨﺒﹺﻲ
ﻳﺒﻌﺚﹸ ﻓﻲ ﻗﹶﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔﹰ ،ﻭﺑﻌﺜﹾﺖ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﻋﺎﻣﺔﹰ"

)ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ( މާނައީ" :ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

ކުރިން އެކަކަށްވެސް ދެވިފައިނުވާ ފަސް ޚުޞޫޞިއްޔަތެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެވިފައިވެއެވެ(1) .
އެއްމަސްދުވަހުގެ

ރާސްތާގެ

ބިރުވެރިކަމުން

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް

މަދަދުކުރެވުނެވެ.

)އެބަހީ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރު ކާފަރުންނާހަމައަށް ވާޞިލްވުމުގެ އެއްމަސްދުވަސްކުރިން އެބައިމީހުންގެ
ހިތްތަކަށް ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ބިރުވެރިކަން ވައްދަވައެވެ (2) (.އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މުޅިބިން،
ނަމާދުކުރާތަނެއްކަމުގައާއި

ޠާހިރުކޮށްދޭ

އެއްޗެއްކަމުގައި

ލެއްވުނެވެ.

ފަހެ

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

އުއްމަތުގެމީހަކު ކޮންމެތަނެއްގައި ހުރިނަމަވެސް އޭނައާ ނަމާދުވަގުތު އަރައިހަމަކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ
ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ.

)(3

އަދި

ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
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ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ އެކަކަށްވެސް އެމުދާ ޙަލާލެއްނުކުރެވެއެވެ (4) .އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް
ޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ޝަރަފުލިބިވަޑައިގަތެވެ (5) .އަދި ކޮންމެނަބިއްޔެއްވެސް ފޮނުއްވިފައިވަނީ
އެބޭކަލެއްގެ

ޤައުމުގެމީހުން

ގާތަށެވެ.

އަދި

ތިމަންކަލޭގެފާނު

ފޮނުއްވުނީ

އެންމެހައި

މީސްތަކުންގެގާތަށެވެ".

ﺗﻴﻤﻢ

ޝަރުޢުކުރެވުނު ސަބަބު.

މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ.
"އެއްފަހަރަކު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާއެކު ދަތުރެއްގައި އަހުރެމެން ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ.
ދެން

ﺑﻴﺪﺍﺀ އޭކިއުނު

ތަނާ

އަހުރެމެން

އަރައިހަމަވީހިނދު

އަހުރެންގެ

ހާރު

ކަނޑައިގެން

ވެއްޓިއްޖެއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނު އެހާރު ހޯދުމަށްޓަކައި އެތާނގައި މަޑުކުރައްވައިފިއެވެ .އަދި
މީސްތަކުންވެސް އެކަލޭގެފާނާއެކު މަޑުކޮށްފިއެވެ .އަދި އެތަނަކީ ފެންހުރިތަނެއްވެސްނޫނެވެ .އަދި
މީސްތަކުންގެއަތުގައިވެސް ފެނެއްނެތެވެ .ފަހެ މީސްތަކުން އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ )އަހުރެންގެ ބައްޕަގެ(
އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ .ޢާއިޝަތުގެފާނު ކުރައްވައިގެން އެއުޅޭކަންތައް ކަލޭގެފާނަކަށް
ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާހެއްޔެވެ.؟ ދެން އަބޫބަކުރުގެފާނު )ބައްޕަ( އަހުރެންގެ ގާތަށް ދުރުވެއްޖެއެވެ.
އަދި އޭރު ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އޮންނެވީ އަހުރެންގެ އުނގުގައި އިސްތަށިފުޅު
އަޅުއްވައިގެން ނިދިކުރައްވައިފައެވެ .ފަހެ ބައްޕަ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ރުޅިއިސްކުރައްވައިފިއެވެ .އަދި
މާތްﷲ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރަކަށް އަހުރެންނަށް ހަރުބަސް ބުނުއްވައިފިއެވެ .އަދި އަހުރެންގެ
އަރިކަށީގައި ވިއްކަވަންފައްޓަވައިފިއެވެ .ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަހުރެންގެ އުނގުގައި
އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނެވުމުގެސަބަބުން އަހުރެންނަށް )ތަދުވެގެން(
ޙަރަކާތެއްކޮށްލަންވެސް

ނުކެރުނެވެ.

ފަހެ

އެކަލޭގެފާނު

ފަތިސްވަންދެން

ނިދިކުރައްވާފައި

ތެދުވެވަޑައިގަތީ )ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި( ފެންނެތް ޙާލުގައެވެ .ފަހެ އެވަގުތު ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ތަޔައްމުމުގެ
ﻀﻴﺮ ވިދާޅުވިއެވެ .މިއީ ތިބޭކަލުންގެ އެންމެފުރަތަމަ
އާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ .އެހިނދު ﺃﹸﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺣ 
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ބަރަކާތެއްނޫނެވެ.

އޭ

އަބޫބަކުރުގެ

އަހުރެންސަވާރުވެއިންޖަމަލު

އާލުންނޭވެ!

އަހުރެމެން

ފަހެ

ދުރަށް

ޢާއިޝަތުގެފާނު

ފޮނުވައިލައިފީމުއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހިނދު

ދެން

އޭގެދަށުން

އަހުރެމެންނަށް ހާރުފެނިއްޖެއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

ﺗﻴﻤﻢ ކުރުން ހުއްދަވާ ސަބަބުތައް.
ކުޑަޙަދަޘުން ނުވަތަ ބޮޑުޙަދަޘުން ޙަދަޘްވެރިވެފައިވާމީހާއަށް ،އޭނާ ޙާޟިރުވެހުރިކަމުގައިވިޔަސް
ނުވަތަ ދަތުރެއްގެމަތީވީކަމުގައިވިޔަސް އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެތެރެއިން ސަބަބެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
 -1އެއްގޮތަކަށްވެސް ފެންނެތުން .ނުވަތަ ޠާހިރުވާވަރަށް ފެންނެތުން .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺑﻦ ﺣﺼﲔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއްފަހަރެއްގައި
އަހުރެމެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ އެކުގައި ދަތުރެއްގެމަތީގައި ވީމުއެވެ .ފަހެ
އެކަލޭގެފާނު
އެކަލޭގެފާނަށް

މީސްތަކުންނާގެން
ފެނިވަޑައިގަތީ

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ތިބާ

ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ.
މީހަކުދުރުގައި
ނަމާދުކުރުމުން

ނަމާދުކޮށް

އިންތަނެވެ.
މަނާވެގަތީ

އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވިތަނާ
އޭނާއަށް

އެކަލޭގެފާނު

ކޮންސަބަބަކާހުރެތޯއެވެ؟"

އޭނާ

ދެންނެވިއެވެ .އަހުރެން މިހުރީ ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައެވެ .އަދި ފެނެއްވެސް ނެތެވެ .އެކަލޭގެފާނު
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެހެންވީއިރު ތިބާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ވެލިން ތަޔަމުމުކުރުމެވެ .ފަހެ

އެގޮތް ތިބާއަށް ފުދޭނެއެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(

އަދި މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ގެ ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﱠﻴﺐ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﹺﻴﻦ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﺴﻪ
ﺑﺸﺮﺗﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟﻚ ﺧﻴﺮ) "ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ(
މުސްލިމުމީހާ

ޠާހިރުކޮށްދޭ

އެއްޗެކެވެ.

އެއީ
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ދިހައަހަރުވަންދެން

އޭނާއަށް

ފެން

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



ނުލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ .ދެން އޭނާއަށް ފެންލިބޭހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެފެން
ޖައްސާހުށިކަމެވެ .ފަހެ އެކަން އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ ".އެކަމަކު އޭނާއަށް ،ތަޔައްމުމުކުރުމުގެ
ކުރިން

މަސައްކަތްކުރުން

ފެންހޯދުމަށް

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

ދެން

ކައިރިހިސާބަކުން

ފެންލިބެންނެތްކަން ޔަޤީންވުމުން އޭނާ ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެ.
 -2ހަށިގަނޑުގައި ޒަޚަމު ނުވަތަ ފާރުހުރުން ނުވަތަ ބައްޔެއްހުރުން .ތަޖުރިބާގެދަށުން ނުވަތަ
އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރެއްގެ މަޝްވަރާގެދަށުން ،ފެންއިސްތިޢުމާލުކޮށްގެން ބަލި ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ
ޒަޚަމުހެޔޮވުން ލަސްވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އޭނާ ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި
ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެމެން ދަތުރެއްގައި
ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ.

އަހުރެމެންގެތެރެއިން

ފަހެ

މީހެއްގެބޮލުގައި

ހިލަޔަކުންޖެހި

އޭނާގެ

ބޯޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ .އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާއޮއްވައި އޭނާ އިޙުތިލާމުވެއްޖެއެވެ .ދެން އޭނާ ،އޭނާގެ
އެކުވެރިންނާ އޭނާއަށް ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ ސުވާލުކުރިއެވެ .ފަހެ އެމީހުން ބުނެފިއެވެ.
ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ .އެހެނީ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކަލޭ ކުޅަދާނަވެގެންވަމުއެވެ .ދެން އޭނާ
ފެނުން ހިނައިގެންފިއެވެ .ފަހެ އެހިނދު އޭނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ .ދެން އަހުރެމެން ދަތުރުނިންމާފައި
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އަތުވެއްޖައީމުއެވެ .ދެން އެކަލޭގެފާނަށް އެޚަބަރު
ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެބައިމީހުން އޭނާޤަތުލުކުރީއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެބައިމީހުން
ޤަތުލުކުރައްވާށިއެވެ! އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭޙާލު އެބައިމީހުން ސުވާލުނުކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ
ހަމަކަށަވަރުން ޖާހިލުކަމުގެ ޝިފާއަކީ ސުވާލުކުރުމެވެ .އޭނާ ތަޔައްމުމުކޮށް އެޒަޚަމުވީތަނުން
ވެލިކޮޅުފޮޅައިލިނަމަ ނުވަތަ އެތާނގައި ފޮތިކޮޅެއްބަނދެފައި އެފޮތިކޮޅުމަތީ ފެންފޮހެލައިފައި ދެން

ހަށިގަނޑުގެ ބާކީބަޔަށް ފެންއަޅައިލިނަމަ އެނާއަށް އެގޮތް ފުދުނީހެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(
-3

އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ

އިސްތިޢުމާލުކޮށްފިނަމަ

ވަރަށްވުރެ

ބޮޑަށް

ގެއްލުމެއްލިބިދާނެކަމަށް

ފެން

ފިނިވެގެންވުމާއި،

ބިރުހީވުމާއި،

އެފެން

އަދި

އެފެން

ހޫނުކުރެވޭނެ

އެއްވެސްގޮތެއްނެތުމެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
85

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



"ﺫﹶﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﹶﺳﻞ" އެވެކިޔުނު ހަނގުރާމައިގައި ޤާއިދެއްގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ)" .އެހަނގުރާމައިގައި( ވަރަށްފިނިރެއެއްގައި އަހުރެން އިޙުތިލާމުވެއްޖެއެވެ.
އަދި އަހުރެން ފެނުން ހިނައިގެންފިނަމަ އަހުރެން ހަލާކުވެދާނެކަމަށް އަހުރެން ބިރުގެންފީމެވެ .ދެން
އަހުރެން

ތަޔައްމުމުކޮށްގެން

ލަޝްކަރުގެމީސްތަކުންނާގެން

ފަތިސްނަމާދުކޮށްފީމެވެ.

ފަހެ

ހަނގުރާމަނިމުމުން އަހުރެމެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިހިނދު މީސްތަކުން
އެވާހަކަ އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"އޭ ﻋﻤﺮﻭ އެވެ! ތިބާޖުނުބުވެރިވެގެންވާޙާލު ،ތިބާގެއެކުވެރިންނާގެން ތިބާނަމާދުކުރިންހެއްޔެވެ؟" ފަހެ

އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .އަހުރެން ހަނދާންވީ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ގެ މިވަޙީބަސްފުޅެވެJ I [ .
Z Q P O N M LK

] ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ } [ ٢٩ :މާނައީ :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ

ނަފްސުތައް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލުނުކުރާހުށިކަމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ އީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް
ގިނަގިނައިން ރަޙުމްކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ { .ދެން އަހުރެން ތަޔައްމުމުކޮށްފައި ނަމާދުކުރީއެވެ.

ފަހެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ހިނިވަރުނަކުރައްވާ އަދި އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﹼﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ
ކަމަކާމެދު އެއްޗެކޭވިދާޅުނުވުން ދަލީލުކުރަނީ އެކަން ހުއްދަކަމަށެވެ .އަދި މިބާވަތުގެ ޙަދީޘަށް ކިޔަނީ
ތަޤްރީރީ ޙަދީޘެވެ.
 -4ފެންގާތުން ލިބެންހުރުމާއެކު އެފެންބޭނުންކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ އޭނާގެއަބުރަށް
ނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއްލިބިދާނެކަމަށް ބިރުގަތުން .ނުވަތަ އޭނާއާއި ފެނާއިދެމެދު
ދުޝްމަނެއްގެ

ނުވަތަ

މިނިކާޖަނަވާރެއްގެބިރުވެރިކަންވުން.

ނުވަތަ

އޭނާ

ޖަލެއްގައި

ހައްޔަރުވެފައިހުރުން .ނުވަތަ ފެން ،ވަޅެއްގެ އަޑީގައި ހުރެފައި އެފެން ނަގާނެ އާލާތެއްނެތުން.
އަދިހަމައެފަދައިން ހިނައިގެންފިނަމަ އޭނާއަށް ތުހުމަތެއްކުރެވިދާނެކަމަށް ބިރުގަތުން .މިސާލަކަށް
ކާވެނިކޮށްގެންއުޅޭ

ރަޙުމަތްތެރިއެއްގެ

ގޭގައި

ނިދައިފައިވަނިކޮށް

އިޙުތިލާމުވުމެވެ.

ހިނައިގެންފިނަމަ އޭނާގެރަޙުމަތްތެރިޔާ އޭނާއަށް ތުހުމަތެއްކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.
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 -5ތިމާ ބުއިމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެހެންމީހަކު ބުއިމަށްޓަކައި ނުވަތަ މާފުނުކުރެވޭފަދަ ނަޖިހެއް
ފިލުވައިލުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ނުވަތަ ހިނދުކޮޅެއްފަހުން ބޭނުންޖެހޭވަރު ފެންފޮދެއްހުރެއްޖެނަމަ އޭނާ

ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެ .އަދި އެފެންފޮދު ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނީއެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ -ﺭﲪﻪ
ﺍﷲ -ވިދާޅުވިއެވެ" .ދަތުރެއްގެމަތީގައިވާމީހާ ޖުނުބުވެރިވާހިނދު ،އަދި އޭނާގެ އަތުގައިވަނީވެސް
މަދުފެންފޮދެކެވެ .އެފެންފޮދުން އޭނާ ހިނައިގެންފިނަމަ ،އޭނާ ފެންބޮވައިގެންފާނެކަމަށް އޭނާ
ބިރުގަނެއެވެ.

އެހެންވެއްޖެނަމަ

ތަޔައްމުމުކުރާށެވެ.

އޭނާ

އެފެންފޮދުން

އަދި

އޭނާ

ހިނައިނުގަންނާށެވެ.
ފަހެ މިހުރިހާވާހަކަތަކެއް ޚުލާޞާކޮށްލާއިރު ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވުމަށް މިވަނީ މައިގަނޑު
ދެސަބަބެކެވެ .ފުރަތަމަސަބަބަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފެންނުލިބުމާއި ނުވަތަ ވާވަރަށް ފެންނުލިބުމެވެ.
ދެވަނަސަބަބަކީ

ފެންހުރުމާއެކުވެސް

އެފެންބޭނުންކުރުމުގެ

ކުޅަދާނަކަންނެތުމެވެ.

ދެން

ކުޅަދާނަނުވާޙާލަތްތައް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ .މަތީގައި ބަޔާންވެގެންއެވަނީ އޭގެ ތަފްޞީލެވެ.

ﺗﻴﻤﻢ ކުރެވޭ މާއްދާގެ ބާވަތްތައް.
ޠާހިރުވެލިންނާއި
ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ބިމުގެޖިންސުންވާ
މިސާލަކަށް

ހިލައާއި،

އެފަދަ
ކިސަޑާއި،

ކޮންމެމާއްދާއަކުން
މައްޓާއި،

ތަޔައްމުމުކުރުން

ހިރަފުސްފަދަބާވަތްތަކެވެ.

ޢަރަބިބަހުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި [  ] Z L K Jﺍﳌﺎﺋﺪﺓ[ ٦ :
މިއާޔަތުގައިވާ "ﺻﻌﻴﺪ" ގެ ލަފްޒަކީ އިސްވެދިޔަ ހުރިހާބާވަތެއް ޝާމިލްވާ ލަފްޒެކެވެ.
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ﺗﻴﻤﻢ ކުރާގޮތް.
ތަޔައްމުމުކުރާމީހާ އެންމެފުރަތަމަ ތަޔައްމުމުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނާނީއެވެ .ދެން ﺑﺴﻢ ﺍﷲ
ކިޔައިފައި ދެއަތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުން ބިންމަތީގައިޖަހާނީއެވެ .ދެން ދެއަތްތިލައަށް ފުމެލައި
މޫނުގައާއި ދެއަތްތިލައިގެ މަތީފުށުގައި ފޮހެލާނީއެވެ .އެންމެފުރަތަމަ ފޮހެލާނީ ކަނާތުގައެވެ.
ދެންވާތުގައެވެ .އަދި އަތުގައި ވެލިގިނަނޫންނަމަ އަތަށްފުމެނުލިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﻋﻤﺎﺭ ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެއްފަހަރަކު އަހުރެން ޖުނުބުވެރިވެއްޖެއެވެ .އެހިނދު އަހުރެންގެއަތުގައި ފެނެއްވެސްނެތެވެ .ދެން
އަހުރެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިގެންފައި ފުރޮޅެގެންފީމެވެ .އަދި އެއަށްފަހުގައި ނަމާދުކޮށްފީމެވެ .ދެން
އެވާހަކަ އަހުރެން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އަށް ދެންނެވުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ
މިގޮތަށް ހެދިނަމަ ތިބާއަށް ފުދުނީހެވެ ".ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ބިންމަތީގައި ޖައްސަވާ އަދި

ދެއަތްޕުޅަށް ފުމެލައްވާ ދެން މޫނުފުޅުގައާއި ދެއަތްތިލަފުޅުގައި ފުއްސެވިއެވެ) .ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
ތަޔައްމުމުކުރުމަށް އެންމެރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ މިއެވެ .އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް ވާރިދުވެގެން
އައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ .އެއީ މޫނުގައިފޮހުމަށް އެއްފަހަރު ބިންމަތީގައި އަތްޖެހުމާއި އަތުގައިފޮހުމަށް
އަނެއްފަހަރު ބިންމަތީގައި އަތްޖެހުމާއި އެބަހީ ދެފަހަރުއަތްޖެހުމާއި ،އަތުގެ އުޅަނބޮއްޓާހަމައަށް
ފޮހުމާއި ،އަދި ކޮނޑުހުޅާހަމައަށް ފޮހުމާއި ،މިގޮތްގޮތެވެ.

ﺗﻴﻤﻢ ކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަވާ ކަންތައްތައް.
ތަޔައްމުމަކީ ފެންނެތިގެންދާހިނދު ވުޟޫއާއި ހިނެއިމުގެބަދަލުގައި ކުރެވޭކަމެކެވެ .އެހެންކަމުން
އެދެކަންތައްކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަވާ ކޮންމެކަމެއް ތަޔައްމުމުކޮށްގެންވެސް ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ.
އެއީ ނަމާދުކުރުމާއި ،ޠަވާފުކުރުމާއި ،ޤުރުއާނުގައި ބީހުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ .އަދި ތަޔައްމުމު
ޞައްޙަވެގެންވުމަށް ނަމާދުވަގުތު ޖެހުން އެއީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ .އަދި ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަ
މީހާއަށް އޭނާއެކުރި ތަޔައްމުމުން އޭނާ ބޭނުންވަރަކަށް ފަރުޟުނަމާދުވެސް އަދި ސުންނަތްނަމާދުވެސް
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ކުރެވޭނެއެވެ .އެއީ ތަޔައްމުމު ބާޠިލުނުވާހައިހިނދަކުއެވެ .އަދި ކޮންމެނަމާދަކަށް ތަޔައްމުމެއްކުރުން
ލާޒިމެއްނޫނެވެ .ތަޔައްމުމުގެޙުކުމަކީ ހަމަވުޟޫގެޙުކުމެވެ .ފަހެ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ގެ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ

ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻄﱠﻴﺐ ﻃﹶﻬﻮﺭ ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻢﹺ ،ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢ ﻳﺠﹺﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﹺﻴﻦ ،ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﻭﺟﺪ ﺍﻟﹾﻤﺎﺀَ ﻓﹶﻠﹾﻴﻤﺴﻪ ﺑﺸﺮﺗﻪ ،ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺫﹶﻟﻚ ﺧﻴﺮ"
ޠާހިރުވެއްޔަކީ

ޠާހިރުކޮށްދޭ

މުސްލިމުމީހާ

)ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺴﻨﻦ( މާނައީ" :ހަމަކަށަވަރުން
އެއީ

އެއްޗެކެވެ.

އޭނާއަށް

ދިހައަހަރުވަންދެން

ފެންނުލިބުނުކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ .ދެން އޭނާއަށް ފެންލިބޭހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި
އެފެންޖައްސާހުށިކަމެވެ .ފަހެ އެކަން އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ".

ﺗﻴﻤﻢ ބާޠިލުވާކަންތައްތައް.
ވުޟޫގެއްލޭ

ތަޔައްމުމުވެސް

ކޮންމެކަމަކުން

އެހެނީ

ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ތަޔައްމުމަކީ

ވުޟޫގެބަދަލުގައި ކުރެވޭކަމެކެވެ .އަދި ހަމައެފަދައިން ފެންނެތިގެން ކުރިތަޔައްމުމު ފެންލިބުމުން
އަދި

ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް
އެތަޔައްމުމުން

ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް
ކުޅަދާނަކަންލިބުމުން

ނަމާދުކޮށްގެންހުއްޓައި

ކުޅަދާނަކަންލިބުނަސް

އެނަމާދު

ކުޅަދާނަކަންނެތިގެން

ބާޠިލުވާނެއެވެ.
ފެންލިބުނަސް

ދެން

އަލުންކުރުން

އެކަމަކު
ނުވަތަ

ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ.

ކުރިތަޔައްމުމު
ތަޔައްމުމުކޮށްގެން،

ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް
އެއީ

އެނަމާދުގެ

ވަގުތު

ބާކީވެއޮތްކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .ފަހެ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން
ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެމީހަކު

ދަތުރެއްގައިނިކުތެވެ.

ފަހެ

ނަމާދުވަގުތުޖެހުނުއިރު ،ދެމީހުންކުރެ އެކެއްގެއަތުގައިވެސް ފެނެއްނެތެވެ .ދެންދެމީހުން ޠާހިރުވެލިން
ތަޔައްމުމުކޮށްގެން

ނަމާދުކޮށްފިއެވެ.

ދެންފަހެ

ނަމާދުވަގުތު

ފާއިތުނުވަނީސް

ދެމީހުންނަށް

ފެންލިބިއްޖެއެވެ .ފަހެ އޭގެތެރެއިން އެކަކު ވުޟޫކޮށްގެން އަލުން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ .އަދި އަނެކަކު
އަލަކުން ނަމާދެއްނުކުރިއެވެ .ދެން ދެމީހުންމެ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އައިސް
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ފަހެ

އެވާހަކަދަންނަވައިފިއެވެ.

ދެވަނަފަހަރަށް

ނަމާދު

ނުކުރިމީހާއަށް

އެކަލޭގެފާނު

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިބާ ސުންނަތާ ދިމާކޮށްފިއެވެ .އަދި ތިބާގެނަމާދު ތިބާއަށް ފުދިއްޖެއެވެ".
އަދި

ވުޟޫކޮށްގެން

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

އަލުންނަމާދުކުރިމީހާއަށް

އަޖުރުލިބިގެންވެއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ(

"ތިބާއަށް

ދެފަހަރަށް

ދެންފަހެ ނަމާދުކުރަންފެށުމަށްފަހު ނަމާދުކޮށް

ނުނިމެނީސް ފެންލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަންލިބިއްޖެނަމަ ތަޔައްމުމު
ބާޠިލުވާނެއެވެ .އޭނާޖެހޭނީ ނަމާދު ދޫކޮށްލައި ވުޟޫކޮށްގެން އަލުންނަމާދުކުރާށެވެ .އެއީ މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ގެ އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުގައިވާފަދައިންނެވެ .އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ނުވަތަ
ޙައިޟުވެރިޔާ ،އިސްވެދިޔަ ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާ ސަބަބުތަކުގެތެރެއިން ސަބަބެއްދިމާވެގެން،
ތަޔައްމުމުކޮށް ،ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެންހުއްޓައި ފެންލިބުނަސް އެދެމީހުންވެސް ކޮށްފައިވާނަމާދު
އަލުންކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެކަމަކު ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަންލިބުނުހައިއަވަހަކަށް
ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެ.

އެއީ ހަމަ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺫﺭ ގެ އިސްވެދިޔަ

ރިވާޔަތުގައިވާފަދައިންނެވެ.

$$$$$$$$
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ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުމުގެ ބަޔާން
ޖަބީރާ )ދަގަނޑުބޭސް( ނުވަތަ ބެންޑޭޖު ނުވަތަ މަލަންފަދަތަކެތީގެ މަތީގައި ފެންފޮހުމަކީ
ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިންރިވާވެގެންވެއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .އަހުރެމެން ދަތުރެއްގައި ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ .ފަހެ އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން
މީހެއްގެބޮލުގައި ހިލަޔަކުންޖެހި އޭނާގެ ބޯޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ .އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާއޮއްވައި އޭނާ
އިޙުތިލާމުވެއްޖެއެވެ .ދެން އޭނާ ،އޭނާގެ އެކުވެރިންނާ އޭނާއަށް ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ
ސުވާލުކުރިއެވެ .ފަހެ އެމީހުން ބުނެފިއެވެ .ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ .އެހެނީ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް
ކަލޭކުޅަދާނަވެގެންވަމުއެވެ.

ދެން

އޭނާ

ފެނުން

ހިނައިގެންފިއެވެ.

ފަހެ

އެހިނދު

އޭނާ

ނިޔާވެއްޖެއެވެ .ދެންއަހުރެމެން ދަތުރުނިންމާފައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް
އަތުވެއްޖައީމުއެވެ.

ދެންއެކަލޭގެފާނަށް

އެޚަބަރު

ލިބިވަޑައިގަތުމުން

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"އެބައިމީހުން އޭނާޤަތުލުކުރީއެވެ .ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ އެބައިމީހުން ޤަތުލުކުރައްވާށިއެވެ! އެބައިމީހުންނަށް
ނޭނގޭޙާލު އެބައިމީހުން ސުވާލުނުކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެހަމަކަށަވަރުން ޖާހިލުކަމުގެ ޝިފާއަކީ
ސުވާލުކުރުމެވެ .އޭނާ ތަޔައްމުމުކޮށް އެޒަޚަމުވީތަނުން ވެލިކޮޅުފޮޅައިލިނަމަ ނުވަތަ އެތާނގައި
ފޮތިކޮޅެއްބަނދެފައި އެފޮތިކޮޅުމަތީ ފެންފޮހެލައިފައި ދެން ހަށިގަނޑުގެބާކީބަޔަށް ފެންއަޅައިލިނަމަ

އެނާއަށް އެގޮތް ފުދުނީހެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(
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ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުމުގެ ޙުކުމް.
ބިނދިފައިވާ
ފެންފޮހުމުގެ

ނުވަތަ

ބަދަލުގައި

ޒަޚަމުވެފައިވާ

ގުނަވަން

އެގުނަވަންމަތީ

އަޅައިފައިވާ

ދޮވުމުގެބަދަލުގައި
ޖަބީރާ

ނުވަތަ

ނުވަތަ

ގުނަވަންމަތީ

ބެންޑޭޖު

ނުވަތަ

މަލަންފަދަތަކެތީގެ މަތީގައި ފެންފޮހުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާކަމެކެވެ.

ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ވާޖިބުވެގެންވާ ޙާލަތު.
ބިނދިފައިވާމީހާ

ގުނަވަނެއް

ނުވަތަ

ގުނަވަނެއް

ޒަޚަމުވެފައިވާމީހާ

ވުޟޫކުރަން

ނުވަތަ

ހިނައިގަންނަން ބޭނުންވާހިނދު ފަހެ އެގުނަވަން ދޮވުން އޭނާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އެއީ
ހޫނުފެނުން

ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ.

ވޭންއިތުރުވެދާނެކަމަށް

ދެން

ބިރުގެންފިނަމަ

ދޮވުމުން

އިތުރަށް

ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް

އެގުނަވަންމަތީ ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ.

އަދި

ނުވަތަ

ފޮހުމުންވެސް

އިތުރަށް ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ ވޭންއިތުރުވެދާނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ އެގުނަވަންމަތީ ޖަބީރާ
ނުވަތަ ބެންޑޭޖު ނުވަތަ މަލަންފަދައެއްޗެއް އަޅައި އެމަތީގައި ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ .ގުނަވަންމަތީ
ޖަބީރާއަޅާއިރު

ކުރިން

ވަކިމުއްދަތެއްވެސް

ގުނަވަންދޮވުން

އެއީ

ޝަރުޠެއްނޫނެވެ.

އަދި

އަދިކިއެއްތަ!

ޢުޛުރު

ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ.

އޭގެމަތީ

ފެންފޮހުމަށް

ދެމިއޮތްހައިހިނދަކު

ވުޟޫކުރުމުގައިވެސް އަދި ހިނައިގަތުމުގައިވެސް އޭގެމަތީ ފެންފޮހެވޭނެއެވެ.

ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައް.
ގުނަވަނުން ޖަބީރާ ނައްޓައިލުމާއި ،ނުވަތަ ގުނަވަން ފަސޭހަވެގެން ޖަބީރާ ވެއްޓުމާއި ،ނުވަތަ
ނުވެއްޓުނަސް ގުނަވަން ފަސޭހަވުމާއި ،މިކަންކަމުން ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.

%%%%%%%%
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ﺣﻴﺾ ގެ ބަޔާން
ﺣﻴﺾ

ގެ ލުޣަވީމާނައަކީ ފެންހިނގާހިނގުމެވެ .ނުވަތަ ދެމޭދެމުމެވެ .ނުވަތަ އޮހޮރޭއޮހޮރުމެވެ.

އަދި ޝަރުޢީމާނައަކީ އަންހެނާގެ ފަރުޖުން އޭނާގެ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއެކު ،އެއްވެސްބައްޔަކާނުލައި،
އަދި ވިހެއުމަކާނުލައި ލޭއައުމެވެ.

ﺣﻴﺾ ގެ ވަގުތު.
ގިނަޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އަންހެންކުއްޖަކަށް ނުވައަހަރު ފުރުމުގެކުރިއަކުން
އެކުއްޖާ ޙައިޟެއްނުވާނެއެވެ .އަދި އެޢުމުރުގެކުރިން ލޭއައިސްފިނަމަ އެއީ ޙައިޟުގެ ލެއެއްނޫނެވެ.
އަދިކިއެއްތަ! އެއީ ކޮންމެވެސް ބަޔެއްގެސަބަބުން އައިލެއެކެވެ .އަދި ބައެއްފަހަރު ޙައިޟުގެ
ލޭއައުން ،އަންހެނާގެ އެންމެފަހު ޢުމުރާހަމައަށް ދެމިގެންދެއެވެ .އެހެނީ ޙައިޟުގެ އެންމެފަހު
މުއްދަތު

ބަޔާންކުރަނިވި

ވާރިދުވެގެން

އެއްވެސްދަލީލެއް

އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

ފަހެ

ޢުމުރުންދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނެއްގެކިބައިން ލޭފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ހަމަޙައިޟުގެލެއެވެ.

ﺣﻴﺾ ގެ ކުލަ.
ޙައިޟުގެލޭގައި އަންނަނިވި ކުލަތަކުން ކުލައެއްހުރުމަކީ ޝަރުޠުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
) (1ކަޅުކުލަ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺶ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ އިސްތިޙާޟާވާ ބޭކަނބަލެކެވެ .ފަހެ އެކަމަނާއަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ ،ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ.
އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ .ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ.
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ދެން )އެލޭކެނޑި( އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ ވުޟޫކުރާށެވެ .އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ.

އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ )ޙައިޟުގެ ލެއަށްފަހު އަންނަލެއަކީ( ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(
) (2ރަތްކުލަ .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެއީ ލޭގެއަސްލުކުލައެވެ.
) (3ރީނދޫކުލަ .އެއީ ފާދިޔަހުންނަކަހަލަގޮތަކަށް ރީނދޫކުލައަށްބުރަކޮށް ހުންނަލެއެވެ.
) (4އަޅި ނުވަތަ ކިލަނބުކުލަ .އެއީ ހުދުކުލައާ ކަޅުކުލައާ ދެމެދުގެ ކުލައެއްގައި ނުވަތަ
ކިލަނބުފެން ހުންނަކަހަލަ ގޮތެއްގައި ހުންނަލެއެވެ .ﻋﻠﻘﻤﺔ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻋﻠﻘﻤﺔ އޭނާގެ މަންމަ ﻣﺮﺟﺎﻧﺔ ގެ
ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ .ﻣﺮﺟﺎﻧﺔ ވިދާޅުވިއެވެ" .އަންހެންބޭކަނބަލުން ،ރީނދޫކުލައިގެ ލޭޖެހިފައިވާ
އެކަނބަލުންގެ

ކަފަގަނޑު

ކޮތަޅަކަށްލައި

ބަނޮދުކޮށްފައި

އެއީ

ޙައިޟުގެލޭތޯ

ބެލުމަށްޓަކައި

ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޮނުވައެވެ .ފަހެ ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ .ޠުހުރު )ހުދުފެން(

ފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަކަނބަލުން އަވަސްވެނުގަންނާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﻋﻠﹼﻘﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
ރީނދޫކުލައާއި ކިލަނބުކުލައިގެ އެއަންނަލޭފޮދު ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި ހިމެނޭނީ ޙައިޟުގެދުވަސްވަރު
އައިސްފިނަމައެވެ.

އަދި

ޙައިޟުގެދުވަސްވަރުނިމި

ޠުހުރު

)ހުދުފެން(

ފެނުމަށްފަހު

އެދެކުލައިގެއެއްޗެއް އަޔަސް އެއީ ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއް ި
ވ
ﺃﻡ ﻋﻄﻴﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ" .ޠުހުރަށްފަހުގައި އަންނަ

ރީނދޫކުލައިގެ އަދި އަޅިކުލައިގެ ލޭފޮދު އެއީ ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި އަހުރެމެންނުހިމަނަމުއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ
ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﳊﺎﻛﻢ(

ﺣﻴﺾ

ގެ މުއްދަތު.

ޙައިޟުގެ މުއްދަތުގެ މަދުމިނާއި ގިނަމިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސްދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން
އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

މިކަމުގައި

އިތުބާރުކުރެވިގެންވަނީ

އަންހެނާގެ

އާދަތަށެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ލޭފައިބާ އަންހެނާއާބެހޭގޮތުން ،އެކަމަނާ
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ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
"އޭނާ އާދައިގެމަތިން މައްސަރުން ޙައިޟުވާ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދަށް ބަލާށެވެ .އަދި އެދުވަސްތަކުގައި
އޭނާ ނަމާދުކުރުން ދޫކޮށްލާށެވެ .ދެން އޭނާ ހިނައިގަންނާށެވެ .އަދި ލޭއަންނަތަން ކަފަގަނޑެއްފަދަ
އެއްޗަކުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ .ދެންނަމާދުކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( އަދި
އާދަތެއް

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ

އަންހެނާ

ދަންނައެވެ.

އޭނާ

ލެއިން

ޙާޞިލުވާ

ޤަރީނާތަކަށް

ރުޖޫޢަވާހުށިކަމެވެ .އެބަހީ ލޭގެ ވަހަށާއި ކުލައަށްބަލައި އެއިން ދެނެގަންނަހުށިކަމެވެ .މާތްﷲ
ރުއްސުންލެއްވި ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺶ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ
އިސްތިޙާޟާވާ

ބޭކަނބަލެކެވެ.

ފަހެ

އެކަމަނާއަށް

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ﺣﺪﻳﺚފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ ،ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ .އަންހެނުންނަށް
ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ .ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ .ދެން
)އެލޭކެނޑި( އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ ވުޟޫކުރާށެވެ .އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ .އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން އެއީ )ޙައިޟުގެ ލެއަށްފަހު އަންނަލެއަކީ( ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ( ޙަދީޘްފުޅުން އެނގި ބަޔާންވާގޮތުގައި ޙައިޟުގެލެއަކީ އެހެންލޭތަކާ
މުޅިންތަފާތުލެއެކެވެ.
މިމައްސަލައިގައި

އަންހެނުންނަށް
ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތެވެ.

ރަނގަޅަށް

އެކަން
އަދި

އެނގޭނެއެވެ.

ބައެއްޢިލްމުވެރިން

މިބަޔާންކުރެވުނީ

އެބޭކަލުންގެ

އިޖުތިހާދާއި

ތަޖުރިބާގެދަށުން އަންހެނާ ޙައިޟުވާމުއްދަތުގެ މަދުމިނާއި ގިނަމިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ .ފަހެ
މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްލަމެވެ .ﺇﻣﺎﻡ ﺷﺎﻓﻌﻲ އާއި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ ގެ އަރިހުގައި ޙައިޟުގެ
މުއްދަތުގެ މަދުމިނީ ރެޔަކާއި ދުވާލެވެ .އަދި ގިނަމިނީ ފަނަރަދުވަހެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ގެ
އަރިހުގައި މަދުމިނީ ތިންރޭ ތިންދުވާލެވެ .އަދި ގިނަމިނީ ދިހަދުވަހެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ގެ
އަރިހުގައި މަދުމިނަކަށް މުއްދަތެއްނެތެވެ .ލޭތިއްކެއްއަޔަސް ޙައިޟުކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ .އަދި
ގިނަމިނީ ފަނަރަދުވަހެވެ.
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ދެ ﺣﻴﺾ ގެ ދެމެދުގައި ﻃﹸﻬﺮ ގެ މުއްދަތު.
ދެޙައިޟުގެ ދެމެދުގައިވާ ޠުހުރުގެ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނުގައި އެއްވެސްޙައްދެއް ނުވާކަމަށް
ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި މަދުމިނުގައިވަނީ އިޚުތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ.
ﺇﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ގެ ކިބައިން ތިންގޮތަކަށް ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ .އެއީ ފަނަރަދުވަހާއި،
ދިހަދުވަހާއި ،އަށްދުވަހެވެ .އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ އާއި ﺇﻣﺎﻡ ﺷﺎﻓﻌﻲ ގެ އަރިހުގައި މަދުމިނީ
ފަނަރަދުވަހެވެ .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ތޭރަދުވަހެވެ .އަދިބައެއްޢިލްމުވެރިން
ވިދާޅުވާގޮތުގައި

ސަތާރަދުވަހެވެ.

ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

^^^^^^^^

96

މަދުމިނަކަށްވެސް

ވަކިޙައްދެއް

ޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައް



ﻧﹺﻔﹶﺎﺱ ގެ ބަޔާން
ﻧﹺﻔﹶﺎﺱ އަކީ ވިހެއުމާގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިގެންދިއުމާގުޅިގެން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން އަންނަލެއެވެ.

ﻧﹺﻔﹶﺎﺱ

ގެ މުއްދަތު.

ﻧﻔﺎﺱ

ގެ

މުއްދަތުގެ

އެއްވެސް

މަދުމިނަކަށް

ޙައްދެއްނުވެއެވެ.

ވިހެއުމަށްފަހު

ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭގައި ލޭކަނޑައިގެންދިއަކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ވިހާހިނދު ލޭނައިކަމުގައިވިޔަސް ފަހެ
އޭނާ ޠާހިރުވެއްޖެއެވެ .އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ އަންހެނުންގެމައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ހުރިހާކަމެއް
އޭނާގެމައްޗަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ .އެއީ ނަމާދުކުރުމާއި ރޯދަހިފުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ .އަދި ﻧﻔﺎﺱ ގެ
މުއްދަތުގެ

ގިނަމިނީ

ސާޅީސްދުވަހެވެ.

މާތްﷲ

ރުއްސުންލެއްވި

ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ

ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ" .ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ ޒަމާނުގައި

ނިފާސްވެރިން އެކަނބަލުންގެ ނިފާސްކަމުގައި ސާޅީސްދުވަހު ތިބެތެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ( އަދި ﺇﻣﺎﻡ ﺗﺮﻣﺬﻱ މިޙަދީޘް ރިވާކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެ" .ނިފާސްވެރިން
އެކަނބަލުންގެ ނިފާސްކަމުގައި ސާޅީސްދުވަހު ނަމާދުނުކޮށް ތިބުމަށާއި އެކަމަކު އެއަށްވުރެކުރިން
ޠުހުރުފެނިއްޖެނަމަ ހިނައިގަނެ ނަމާދުކުރަން ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް ހުރިހައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި
ތާބީބޭކަލުންނާއި އެއަށްފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރިބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ".
ދެން ސާޅީސްދުވަސްފަހުން ލޭފެނިއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ .ފަހެ ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ
ނަމާދު ދޫނުކުރާހުށިކަމެވެ.
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ﺣﻴﺾ ވެރިޔާއަށާއި ﻧﹺﻔﹶﺎﺱ ވެރިޔާގެމައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައް.
ޖުނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ހުރިހާކަމަކާއި އިތުރު ދެކަންތައް ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި
ނިފާސްވެރިޔާގެ

މައްޗަށް

އަދި

ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ.

ބޮޑުޙަދަޘުން

މިތިންމީހުންނަކީވެސް

ޙަދަޘުވެރިވެފައިވާ ތިންމީހުންނެވެ .ފަހެ ޖުނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައް
އިސްވެބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ .ދެން ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި ނިފާސްވެރިޔާގެމައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ
އިތުރުދެކަމަކީ:
 -1ރޯދަހިފުން .ފަހެ ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި ނިފާސްވެރިޔާއަށް ރޯދަހިފުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
އަދި

އެރޯދަ

ރޯދަހިފިކަމުގައިވިޔަސް

ރޯދަކަމުގައިނުވާނެއެވެ.

ފަހެ

އެކަނބަލުންގެ

ޙައިޟުގެ

ދުވަސްވަރު އަދި ނިފާސްކަމުގެ ދުވަސްވަރު ފާއިތުވީރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް
ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .އެކަމަކު ފާއިތުވީނަމާދުތައް ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އެހެނީ ނަމާދަކީ
ކޮންމެދުވަހަކު

ތަކުރާރުވާ

ފަސްފަހަރު

އެނަމާދުތައް

އަޅުކަމަކަށްވުމާއެކު

ޤަޟާކުރުމަކީ

އެކަނބަލުންނަށްޖެހޭނެ ވަރަށްބޮޑު ތަކުލީފެކެވެ .އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތް އެކަނބަލުންނަށް އެކަން
މާފުކުރެއެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﳋﺪﺭﻱ ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ .އަޟުޙާޢީދުދުވަހު ނުވަތަ ފިޠުރުޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދުކުރާ މައިދާނަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ
ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ .ފަހެ އަންހެނުންގެ ޖަމާޢަތެއްކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
ހަމަކަށަވަރުން

"އޭ

އަންހެނުންނޭވެ!

ނަރަކައިގެ

ތިޔަކަނބަލުން
ގިނަބަޔަކީ

އަހުލުވެރިންކުރެ

ޞަދަޤާތްކުރާހުށިކަމެވެ.

އެހެނީ

ތިޔަކަނބަލުންކަމުގައި

)އެބަހީ

އަންހެނުންކަމުގައި( ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ ".ދެން އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ .އެއީ
ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ތިޔަކަނބަލުން
ލަޢުނަތްދިނުން

ގިނަކުރަމުއެވެ.

އަދި

ފިރިންނަށް

ނުކިޔަމަންތެރިވަމުއެވެ.

ތިޔަކަނބަލުންނަކީ

ބުއްދީގެގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުންއުނި ބަޔަކަށްވުމާއެކުވެސް ހަރުދަނާ ބުއްދިވެރި ފިރިހެނަކު ހައްދައިލައި
ކޮސްކޮށްލުމަށް

ތިޔަކަނބަލުންނަށްވުރެ

މަތީބަޔަކު
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އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ .ބުއްދީގެގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން އަހުރެމެންގެ އުނިކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އަންހެނާގެ ހެކިބަސް ފިރިހެނާގެ
ހެކިބަހުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައިކަމުގައި ނުވޭހެއްޔެވެ؟" އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ .ނޫނެކެވެ.
ތިޔަހެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ފަހެ އެއީ ބުއްދީގެގޮތުންހުރި އުނިކަމެވެ.
އަންހެނާ ޙައިޟުވާހިނދު އޭނާއަށް ނަމާދާއި ރޯދަ ދޫކޮށްލަން ނުޖެހޭހެއްޔެވެ؟" އެކަނބަލުން
ދަންނަވައިފިއެވެ .ނޫނެކެވެ .ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ފަހެ އެއީ

ދީނީގޮތުންހުރި އުނިކަމެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ.

އަހުރެން

އަދި

ޢާއިޝަތުގެފާނާ

ﻣﻌﺎﺫﺓ ގެ

ކިބައިން

ސުވާލުކޮށްފީމެވެ.

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ޙައިޟުވެރިޔާއަށް

ރޯދަ

ޤަޟާކުރަންޖެހޭއިރު ނަމާދު ޤަޟާކުރަންނުޖެހެނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ޢާއިޝަތުގެފާނު ދަންނަވައިފިއެވެ.
"ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހުގައި އަހުރެމެންވެސް ޙައިޟުވެއެވެ .ފަހެ ރޯދަ
ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ .އަދި ނަމާދު ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަކަށް

އަމުރެއްނުކުރައްވައެވެ) ".ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ(
 -2ވަޠީވުން .ހުރިހާޢިލްމުވެރިންގެ އިޖުމާޢުން މިކަން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ .އަދި ޤުރުއާނާއި
ސުންނަތުގައިވެސް މިކަންވަނީ ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ
ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ހަމަކަށަވަރުން

ޔަހޫދީން،

އެބައިމީހުންގެތެރެއިން އަންހެނަކު ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ އެއަންހެނާއާއެކު ކައިނަހަދަތެވެ .އަދި އެއްތާކު
އިށީނދެވެސް ނަހަދަތެވެ .ދެން އަޞްޙާބުބޭކަލުން ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ

ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ .ފަހެ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެsr q p [ .
¤ £ ¢ ¡ ~ } | {z y x w v u t
Z ° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥

] ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ} [ ٢٢٢ :މާނައީ:

"އަދި ކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން )މުއުމިނުން( ﺣﻴﺾ އާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރާނެތެވެ .ކަލޭގެފާނު
ވިދާޅުވާށެވެ .އެއީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ .ފަހެތިޔަބައިމީހުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަނބިންނާ
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)ޖިމާޢުވުމުން(

ދުރުވާށެވެ.

އަދި

އެކަނބަލުން

ޠާހިރުވެއްޖައުމަށްދާންދެން

ތިޔަބައިމީހުން

އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާށެވެ) .އެބަހީ ޖިމާޢުނުވާށެވެ (.ފަހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާހިނދު ،މާތްﷲ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން އެކަނބަލުންގެގާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަންނާށެވެ) .އެބަހީ
އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވާށެވެ (.ހަމަކަށަވަރުން މާތްﷲ ،ގިނަގިނައިން
ތައުބާވާމީހުންދެކެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ .އަދި ޠާހިރުވާމީހުންދެކެވެސް
ފަހެ

ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ

ހުރިހާކަމެއްކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﻣﺴﻠﻢ(

އަދި

ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ{".

ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ޖިމާޢުވުންނޫން

ﺇﻣﺎﻡ ﻧﻮﻭﻱ  -ﺭﲪﻪ ﺍﷲ  -ވިދާޅުވިއެވެ.

"މުސްލިމަކު ،ޙައިޟުވެރިޔާގެ ފަރުޖަށް ޖިމާޢުވުން ހުއްދަކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ
ކާފަރުވެ މުރުތައްދުވެއްޖެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް އިޢުތިޤާދުނުކުރާޙާލު ،ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ
ޙަރާމްވެގެންވާކަން ނޭނގިހުރެ ،ނުވަތަ އަނބިމީހާ ޙައިޟުވެފައިހުރިކަން ނޭނގިހުރެ ،އަނބިމީހާއާ
ޖިމާޢުވެއްޖެނެމަ އޭނާގެމައްޗަށް އެއްވެސްފާފައެއްނެތެވެ .އަދި ކައްފާރާއެއްވެސްނުވެއެވެ .އަދި
އަނބިމީހާހުރީ ޙައިޟުވެފައިކަން އެނގިހުރެ ،އެޙާލަތުގައި ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވާކަން އެނގޭޙާލު،
އެކަންކޮށްފިނަމަ

ފަހެ

އޭނާ

އެއަރައިގަތީ

ބޮޑުވެގެންވާ

ފާފައަކަށެވެ.

އެކަމުން

ތައުބާވުން

އޭނާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވާނެއެވެ .އަދި އޭނާގެމައްޗަށް ކައްފާރާ ވާޖިބުވެގެންވުމާމެދު ދެބަސްފުޅު
އައިސްފައިވެއެވެ .އޭގެތެރެއިން އެންމެޞައްޙަ ބަސްފުޅަކީ ކައްފާރާ ވާޖިބުވެގެންނުވުމެވެ .އަދި
ވިދާޅުވިއެވެ.

ޙައިޟުވެފައިވާ

އަނބިމީހާގެ

ފޫޅުންމައްޗާއި

ކަކުލުގެތިރިން

އަރާމުލިބިގަތުން

ޙަލާލުވެގެންވާކަމަށް ހުރިހާދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ .އަދި ކުރިމަތިފަރާތާއި
ފުރަގަސްފަރާތް ފިޔަވައި ފޫޅާއި ކަކުލާދެމެދުން އަރާމުލިބިގަތުންދަންނައެވެ .ގިނަޢިލްމުވެރިން އެކަން
ޙަރާމްކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ".
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ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ގެ ބަޔާން
ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ

ވުމަކީ އަންހެނާއަށްޖެހޭ ބައްޔެއްގެސަބަބުން އޭނާ އާދައިގެމަތިން ޙައިޟުވާ

މުއްދަތުފަހަނަޅައިދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ ފަރުޖުން ލޭއައުން ނުކެނޑި ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުރުމެވެ.

ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ވާ އަންހެނާގެ ޙާލަތްތައް.
އިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނާއަށް ތިންޙާލަތެއްވެއެވެ.
-1

އިސްތިޙާޟާވުމުގެ

ކުރިން

އޭނާގެ

އޭނާއަށް

މުއްދަތު

ޙައިޟުގެ

އެނގިގެންވުން.

މިޙާލަތުގައި އެމުއްދަތުގައި އަންނަލޭ އެއީ ޙައިޟުގެ ލޭކަމުގައި ބަލާނީއެވެ .އޭގެފަހުގައި އަންނަލޭ
އެއީ އިސްތިޙާޟާގެ ލެއެވެ .އެއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ގެ ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
ލޭފައިބާ އަންހެނާއާބެހޭގޮތުން ،އެކަމަނާ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އޭނާ އާދައިގެމަތިން މައްސަރުން ޙައިޟުވާ ދުވަސްތަކުގެ
ޢަދަދަށް

ބަލާށެވެ.

ހިނައިގަންނާށެވެ.

އަދި

އެދުވަސްތަކުގައި

އަދި

ލޭއަންނަތަން

އޭނާ

ނަމާދުކުރުން

ކަފަގަނޑެއްފަދަ

ދޫކޮށްލާށެވެ.

އެއްޗަކުން

ދެންނަމާދުކުރާށެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ(

ދެން

އޭނާ

ބަންދުކޮށްލާށެވެ.

ފަހެ އެދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު

ހަމަވުމުން އެއްފަހަރު ހިނައިގަންނާނީއެވެ .ދެން އޭގެފަހުގައި އޭނާގެ ޙުކުމަކީ ޠާހިރުވެގެންވާ
އަންހެނުންގެ ޙުކުމެވެ.
-2

އިސްތިޙާޟާވީއިރު

އޭނާގެ

ޙައިޟުގެ

މުއްދަތު

އޭނާއަށް

އެނގިގެންނުވުން.

އެއީ

އާދައިގެމަތިން އޭނާ ޙައިޟުވާ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު އޭނާ ހަނދާންނެތުމުގެ ސަބަބުން އެމުއްދަތު
އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވުމެވެ .ނުވަތަ އިސްތިޙާޟާވެގެންވާޙާލު އޭނާ ބާލިޣުވުމާއެކު އަދި ޙައިޟުގެލޭ
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ވަކިކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ލިބިފައިނުވުމުގެސަބަބުން އެމުއްދަތު އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވުމެވެ.
މިޙާލަތުގައި އޭނާގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލާނީ ހަދުވަސް ނުވަތަ ހަތްދުވަހެވެ .އެއީ މާތްﷲ
ﺣﻤﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ގެ ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ރުއްސުންލެއްވި 
އަހުރެންނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނަކީމެވެ .ފަހެ އެކަމާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ގެ އަރިހަށް އަހުރެން އަތުވެއްޖައީމެވެ .އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު
ހުންނެވީ އަހުރެންގެ އުޚުތު )އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން( ﺯﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ ގެ އަރިހުގައެވެ.
ފަހެ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ވަރަށްބޮޑަށް
އިސްތިޙާޟާވެއެވެ .އެކަމާބެހޭގޮތުން ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަދި ހަމަކަށަވަރުން
އެކަމަކާހުރެ އަހުރެންނަށް މިހުންނަނީ ނަމާދުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ .އަދި ރޯދަވެސް ނުހިފިފައެވެ.
ފަހެ

އެކަލޭގެފާނު

ސިފަކޮށްދެމެވެ".

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.
)އެބަހީ

އެތާނގައި

އެއަށްވުރެގިނައިން އާދެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު

"ތިމަންކަލޭގެފާނު
ކަފަގަނޑެއްޖަހާށެވެ(.

ކަނބުލޭގެއަށް
އަހުރެން

ކަފަގަނޑެއް

ދަންނަވައިފީމެވެ.

ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .އެތަނުގެތެރެއަށް

ބާރުކޮށް

ކަފަގަނޑުޖަހާށެވެ ".އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ލޭއޮހޮރެނީއެވެ .ފަހެ އެކަލޭގެފާނު
ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.

"ތިމަންކަލޭގެފާނު

ކަނބުލޭގެއަށް

ދެގޮތަކަށް

ކަންތައްކުރުމުގެ

މަޝްވަރާދެއްވަމެވެ .އޭގެތެރެއިން ކޮންމެގޮތަކަށް ކަނބުލޭގެ ކަންތައްކުރިޔަސް އެގޮތް ކަނބުލޭގެއަށް
ފުދޭނެއެވެ ".ދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ހަމަކަށަވަރުން ތިޔައީ ޝައިޠާނާކުރާ އުނދަގޫތަކުގެ
ތެރެއިން އުނދަގުލެކެވެ) .ފުރަތަމަގޮތް( ފަހެ ﷲގެ ޢިލްމުފުޅުގައި ހަދުވަހާއި ހަތްދުވަސް އެއީ
ކަނބުލޭގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލާށެވެ .ދެން ހިނައިގަންނާށެވެ .ދެން ކަނބުލޭގެއަށް
ރަނގަޅަށް ހިނައިޠާހިރުވެވިއްޖެކަމަށް ފެނިއްޖެހިނދު ،ފަހެ ސައުވީސްދުވަހު ނުވަތަ ތޭވީސްދުވަހު
ނަމާދުކުރަމުންދާށެވެ .އަދި ރޯދަވެސްހިފާށެވެ .ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތް ކަނބުލޭގެއަށްފުދޭނެއެވެ.
އަދި ކޮންމެމައްސަރެއްގައި އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާށެވެ .އެއީ އެހެންއަންހެނުންވެސް ޙައިޟުވެ،
އެކަނބަލުންގެ

ޙައިޟުގެމުއްދަތު

ނިމި،ޠުހުރުގެމުއްދަތު

ފެށޭހިނދު،

ޠާހިރުވާފަދައިންނެވެ.

)ދެވަނަގޮތް( އަދި ޢަޞުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރުނަމާދު ފަސްކޮށްޖަމާކުރުމަށް ކަނބުލޭގެއަށް
ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ހިނައިގެންފައި އެގޮތަށް އެދެނަމާދު ޖަމާކޮށްކުރާށެވެ .ދެން ޢިޝާނަމާދުގެ
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ވަގުތުގައި މަޣުރިބުނަމާދު ފަސްކޮށްޖަމާކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ހިނައިގެންފައި އެގޮތަށް
އެދެނަމާދު ޖަމާކޮށްކުރާށެވެ .އަދި ފަތިސްނަމާދަށްތެދުވެ ހިނައިގެންފައި ފަތިސްނަމާދުކުރާށެވެ .ފަހެ
ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ

މިފަދައިން

ނަމާދުކުރަމުންދާށެވެ.

އަދި

ރޯދަވެސްހިފަމުންދާށެވެ.

އަދި

ދެގޮތުންކުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެންމެލޮބުވެތިކަންބޮޑުގޮތަކީ މިއެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ(
 -3އޭނާ ޙައިޟުވުމުގައި އެއްވެސް އާދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމާއި އެކަމަކު އޭނާއަށް
ޙައިޟުގެލޭ ވަކިކުރަން އެނގުން .މިޙާލަތުގައި އޭނާ ޢަމަލުކުރާނީ އޭނާއަށް ޙައިޟުގެލޭ ވަކިކުރަން
އެނގޭއެނގުމުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﺃﰊ ﺣﺒﻴﺶ ރިވާކުރެއްވި
ޙަދީޘްފުޅުގައިވާފަދައިންނެވެ .ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ އިސްތިޙާޟާވާ ބޭކަނބަލެކެވެ .ފަހެ
އެކަމަނާއަށް ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ ފުޅުކުރެއްވިއެވެ" .ޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ،
ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ .އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ .ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު
ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ .ދެން )އެލޭކެނޑި( އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ
ވުޟޫކުރާށެވެ.

އަދި

ނަމާދުކުރާށެވެ.

އެހެނީ

ހަމަކަށަވަރުން

އެއީ

)ޙައިޟުގެ

ލެއަށްފަހު

އަންނަލެއަކީ( ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) ".ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻭﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲏ(

ﺍﺳﺘﺤﺎﺿﺔ ވާ އަންހެނާގެ ޙުކުމްތައް.
އިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނާއަށް ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ .ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންއެވަނީ
އެޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ.
 -1ނަމާދުކުރުމަށާއި އަދި އެހެންކަމެއްކުރުމަށް ވިޔަސް އެއްފަހަރުމެނުވީ އޭނާގެމައްޗަށް
ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ .އެއީ ޙައިޟުގެލޭ ކެނޑޭހިނދުގައެވެ .ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން
ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ .އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ.
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 -2ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރުން އޭނާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވާނެއެވެ .އެއީ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ގެ

ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ .އެރިވާޔަތުގައި ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﹼﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﹼﻢ ﺣﺪﻳﺚ
ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ " .ދެން ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ".
-3

ކުރިން

ވުޟޫކުރުމުގެ

ފަރުޖު

ކަފަފަދަ

ސާފުކޮށްލުމާއި

ރަނގަޅަށް

އެއްޗަކުން

ބަންދުކޮށްލުން.
 -4ނަމާދުވަގުތު ނުޖެހެނީސް ވުޟޫނުކުރުން .އެހެނީ އޭނާގެ ޠަހާރަތަކީ ޟަރޫރީޠަހާރަތެކެވެ.
އެހެންކަމުން

އޭގެވަގުތުގެކުރިއަށް

ނަމާދާގުޅުވައިގެން

އޭނާ

އެއިސްކުރުން

ވުޟޫކުރުމެވެ.

އޭނާއަށް

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން

ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ.
ކޮންމެނަމާދަކަށް

އެބަހީ

ވުޟޫކުރުމަށް

އަމުރުއައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު އެކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ .ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ
މިފަދައިންނެވެ.
 -5އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް އޭނާއާ ޖިމާޢުވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެހެނީ އެކަން ޙަރާމްވެގެންވާ
އެއްވެސްދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނެތެވެ .މާތްﷲ ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ
ކިބައިން

ރިވާވެގެންވެއެވެ.

އެކަލޭގެފާނު

ވިދާޅުވިއެވެ.

"އިސްތިޙާޟާވެފައިވާ

އަންހެނާއަށް

ނަމާދުކުރެވޭހިނދު އޭނާގެފިރިމީހާއަށް އޭނާއާ ޖިމާޢުވުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ .އެހެނީ ނަމާދު
މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ".

)ﺭﻭﺍﻩ

ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(

ނަމާދުކުރުމަށް

އެބަހީ

ޠާހިރުވުން

މާއައުލާކަން

ބޮޑުވެގެންވުމާއެކު ،ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުއްޓައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާއިރު ،އޭނާއާ ޖިމާޢުވުންވެސް
ހުއްދަވާނެއެވެ.
 -6އޭނާގެ ޙުކުމަކީ ހަމަޠާހިރު އަންހެނުންގެ ޙުކުމެވެ .ފަހެ އޭނާއަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި
ރޯދަވެސްހިފޭނެއެވެ .އަދި އިޢުތިކާފަށްވެސް އިނދެވޭނެއެވެ .އަދި ޤުރުއާންވެސް ކިޔެވޭނެއެވެ .އަދި
ޤުރުއާނުގައި

ބީހެވޭނެއެވެ.

އަދި

ޤުރުއާން

އުފުލައިވެސްހެދޭނެއެވެ.

އަދި

އެހެންހުރިހައި

އަޅުކަމެއްވެސް ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މިއީ ހުރިހައި ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެކެވެ.
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މިހައިހިސާބުން

މިފޮތުގައި

ލިޔަންގަސްތުކުރި

ހިސާބަށް

ލިޔެނިމުނީއެވެ.

ދުޢާއަކީ

މާތްﷲ،

މިފޮތުގެޒަރިއްޔާއިން ގިނަދިވެހިދަރިންތަކަކަށް އަގުހުރިފައިދާތަކެއް ދެއްވުމެވެ .އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ
މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ.

ﻭﺻﻠﱠﻰ ﺍﷲُ ﻭﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠﹶﻰ ﺧﻴﺮﹺ ﺧﻠﹾﻘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﹺﻪ ﺃﹶﺟﻤﻌﻴﻦ.
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