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a  
  مقدمة

   داحلَم ِهللا املالْع برو نيلاَألو ديس دمحا منديلَى سع الَمالسالَةُ والصن، واي ،نرِيآلخ
   أَما بعد،. يومِ الدينِبِهديِه إِلَى ه ومنِ اهتدى وعلَى آله وصحبِ

މަންމަގެ ބަނޑުން ވިހޭއްސުރެ . ފުރިހަމަވެގެންވާ ދީނަކީ އިސްލާމްދީނެވެ އެންމެ   
. ހޭދަކުރަންވީ ހުރިހާގޮތެއް ޝާމިލްކުރަނިވި ޖާމިޢުދީނެކެވެ ޙަޔާތްކައްވަޅަށްދާންދެން 

އިންސާނާގެ . އިލާ އަދި ހުރިހާހުތުރުކަމަކުން މަނާކުރާ މަތިވެރިދީނެކެވެހުރިހާރިވެތިކަމަކަށް ގޮވަ
އިންސާނާގެ އެތެރެފުށާއި . ޙަޔާތް ބާޖަވެރިކޮށްދޭ އަދިއޭނާއަށް ރޫޙީޣިޛާ ޙާޞިލުކޮށްދޭ މާތްދީނެކެވެ
ފުށް ފަހެ އިންސާނާގެ އެތެރެ. ބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމަކީ މިދީން އެންމެބޮޑަށް ގޮވައިލާ އެއްކަންތަކެވެ

ޚިޔާލުތަކާއި، ބިދުޢަވެރި  ޝިރުކުގެ ޚިޔާލުތަކާއި، ޚުރާފީ. ޠާހިރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ޢަޤީދާ ޠާހިރުކުރުމެވެ
އަދިބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމަކީ . ވިސްނުންތައް ހިތުންފިލުވައި ތައުޙީދުގެ ބިންގާ ހިތުގައި އެޅުމެވެ

ރަސޫލާ އެންގެވިގޮތަށް ޢަމަލުތައް އާއި އެކަލާނގެ هللا އެބަހީ . އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ޠާހިރުކުރުމެވެ
އަދި ބޭރުފުށް ޠާހިރުކުރުމުގެތެރޭގައި އޭނާގެ ޖިސްމާއި އޭނާގެ ފޭރާން ޠާހިރުކުރުން . ބެހެއްޓުމެވެ
އެބަހީ ޖިސްމާއި . ފަހެ މިފޮތުގައި މިބަޔާންކުރާ ވާހަކަތައް ގުޅިގެންވަނީ މިޠަހާރަތާއެވެ. ހިމެނެއެވެ

  .ފޭރާމުގެ ޠަހާރަތާއެވެ

ޙަޤީޤީގޮތުން . އެއީ ޙަޤީޤީގޮތުންނާއި ޙުކުމީގޮތުންނެވެ. ދެގޮތަކަށް ނަޖިސްވެއެވެ ޖިސްމު   
އަދި ޙުކުމީގޮތުން ޖިސްމު . ނަޖިސްވަނީ ނަޖިސްއެއްޗެއް ޖިސްމުގައި ޖެހުމުންނެވެޖިސްމު

ހޭނީ ކުން ނަޖިސްވިޔަސް ޠާހިރުވާންޖެމިދެގޮތުންކުރެ ކޮންމެގޮތަ. ޙަދަޘްވެރިވުމުންނެވެ ނަޖިސްވަނީ
. އަދި ފެނުން ޠާހިރުވާންޖެހޭއިރު ފެނުގެޙަޤީޤަތާއި މަޢުލޫމާތު އެނގެންޖެހެއެވެ. ނުންނެވެފެ

އެއަށްފަހުގައި ޙަޤީޤީނަޖިހުގެ . ފެނުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރީމެވެއެހެންކަމުން މިފޮތުގައި އެންމެފުރަތަމަ 
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ޠާހިރުވާނެގޮތް  ދެން ދެޙަދަޘުން ޙަދަޘްވެރިވުމާއި އެދެޙަދަޘުން. ބާވަތްތައް ބަޔާންކުރީމެވެ
ފެންނެތިއްޖެނަމަ ވެއްޔަކީ މިއުއްމަތުގެމީހުން ޠާހިރުވުމަށް  ޓަކައިއަދި ޠާހިރުވުމަށް. ބަޔާންކުރީމެވެ

އެހެންކަމުން ވެލީގެވާހަކަވެސް . ހަމައެކަނި މިއުއްމަތަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ

ފަހެ ހުރިހާ . ނަމުން ނަންދިނީމެވެ ގެ "كتاب الطَّهارة " އަދި މިފޮތަށް . ބަޔާންކުރީމެވެ

އިން ފައްޓަވާފައިވުން  "كتاب الطّهارة " ފިޤުހުފޮތްތައް  ގެފިޤުހުޢިލްމުވެރިން އެބޭކަލުން

އަދި ޠަހާރަތަކީ ބައެއްއަޅުކަންތަކަށް . ޟޫޢުގެ މުހިއްމުކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެމިމައު
ކަމުގެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތުހުރުމަކީ ޝަރުޠެއްކަމަށްވުމާއެކު ކޮންމެމުސްލިމެއްގެ ކިބައިގައި މި

ތީ އަދި އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިންގެތެރޭގައި މިއަދު މިމަޢުލޫމާތު މަދުވެފައިވާ. ލާޒިމުކަމެކެވެ
 އެބޭފުޅުންނަށް މިމައުޟޫޢުގެ މުހިއްމުކަމާއި މިމައުޟޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 އަދި މިފޮތް ލިޔުނުއިރު އަޅުގަނޑު އެހީހޯދި ފޮތްތަކަކީ . އަޅުގަނޑު މިމައުޟޫޢު އިޚްތިޔާރުކުރީމެވެ

 އާއި، فتح باب العناية ގެ علي القاري  އާއި، بداية اتهد ގެ ابن رشد  ި،އާއ فقه السنة  ގެ سيد سابق

  . އެވެ فقه املسلم ގެ  اجلمل إبراهيم

އަދި . ފުރިހަމަގޮތުގައި ދެއްވުމެވެ މިފޮތުގެ ފައިދާ ދިވެހިދަރިންނަށް نه وتعاىل،اهللا سبحاދުޢާއަކީ    

އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ . ދެއްވުމެވެ توفيق އެއުރެންނަށް މިފޮތުގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ

    آمني. މިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ އާޚިރަތުގައި ނަޖާތުގެ ޒަރިއްޔާއެއްކަމުގައި ލެއްވުމެވެ

  ز وجلّعكتبها الفقري إىل عفو ربه                            

  د إبراهيمحمم                   .ހ1429ޞަފަރު  11

                މ2008ފެބުރުއަރީ  18
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  ފެނުގެ ބަޔާން

  ފެން ބެހިގެންވާ ބައިތައް

 .ނުވާ ފެނެވެއްވެސް ޤައިދެއް އެކުލެވިގެންޢާއްމު ފެނުގެ މުރާދަކީ އެ :ޢާއްމުފެން )1(   

  .މިފެނުގެ ހަތަރު ބާވަތެއް ވެއެވެ .މިފެނަކީ ޠާހިރުވެގެންވާ އަދި ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ

 .މިއީޠާހިރުވެގެންވާ އަދިޠާހިރުކޮށްދޭ ތިންފެނެކެވެ .ވާރޭފެނާއި ސުނޯއާއި ގަނޑުފެން -1   

: األنفال [    I  H   GM  L  K  J  Z   ] .ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް

އެއީއެފެނުގެ  .ށް އެކަލާނގެ އުޑުން ފެންވެއްސަވައެވެއަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަ " :މާނައީ  ]١١
ނަމާދަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم އަދި." ކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެޒަރީޢާއިން ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރު

هم باعدبينِي وبين خطَاياي اللَّ" .ޙުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެހަށަމްބަންނަވައި ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާ
داعابكَميب رِبِ التغالْمرِقِ وشالْم لَّن نم ضياَألب بقَّى الثَّونا يكَم ايطَايخ نم قِّنِين مه
 :މާނައީ  )الترمذي الّرواه اجلماعة إ( "لْجِ والْماِء والْبردم اغِْسلْنِي من خطَاياي بِالثَّهالدنسِ اللَّ

ދުރުކުރެއްވި  هللاއިބަ ،އިރުއަރާފަރާތާއި އިރުއޮއްސޭފަރާތާދެމެދު !އޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވިރަސްކަލާކޮ "
 !ލާކޮއޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވިރަސްކަ !ފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެފާފަތަކާދެމެދު ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އޭހައްދަވާ  !ހުދުހެދުން މިލައިން ސާފުކުރެވޭފަދައިން މިއަޅާގެ ފާފަތަކުން މިއަޅާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
މިއަޅާގެފާފަތަކުން  ޒަރީޢާއިން މިއަޅާ، ގަނޑުފެނުގެ ފެނާއި، ،ސުނޯއާއި !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  !"ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

هللا މާތް .ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ ގެންވާ އަދިޠާހިރުވެމިއީވެސް  .ކަނޑުގެފެން -2   

رسول اهللا  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެ
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އަހުރެމެން ކަނޑުމަތީގައި  !ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ .އާ މީހަކު ސުވާލުކުރިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم
ދި އަހުރެމެން ބުއިމަށްޓަކައި މަދުފެންފޮދެއް އަހުރެމެން އަ .ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅެމުއެވެ

އިން އަހުރެމެން ވުޟޫކޮށްފިނަމަ ބޯފެންފޮދު ހުސްވެ އަހުރެމެން އެ ފަހެ،.އުފުލަމުއެވެ
رسول اهللا  ރެވިދާނެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ،ކަނޑުގެފެނުން އަހުރެމެންނަށް ވުޟޫކު ފަހެ، .ފެނަށްޖެހިދާނެއެވެ

އަދި  .އެއީޠާހިރުވެގެންވާ އަދިޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ" .ޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީ صلّى اهللا عليه وسلّم
 )رواه اخلمسة( ".އެކަނޑުގައި މަރުވެފައިވާ ތަކެތިވެސް ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ

هللا މާތް .ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެ މިއީވެސް ޠާހިރުވެގެންވާ އަދި .ޒަމްޒަމްފެން -3   

نَّ رسولَ أَ" .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެން ވެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން
 :މާނައީ )رواه أمحد( "بِِسجِلٍّ من ماِء زمزم فَشرِب منه وتوضأَ علَيه وسلَّم دعا صلَّى اُهللا اِهللا

ގެނައުމަށް  ފެންބާލިދީއެއް ޒަމްޒަމް اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولހަމަކަށަވަރުން "
ން ފެންފޮދު ހިއްޕަވައި ފަހެ،އެއި) ފެންބާލިދީއެއް ގެނެވުމުން( .އެދިވަޑައިގަތެވެ

  ."ކުރެއްވިއެވެއަދިވުޟޫ

 .ފެން ގިނަ ޒަމާނެއްވަންދެން ބޭނުންނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ -4   
 .އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން މިފެންވެސް ޠާހިރުވުމަށް ޞައްޙަވެގެންވާ

  .ސަބަބަކީ ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމް މިފެނުގައި ބާކީވެ އޮތީމައެވެ

ކުރާމީހާއާއި ފެންވަރާމީހާގެ މިފެނުގެ މުރާދަކީ ވުޟޫ :ފެންކުރެވިފައިވާއިސްތިޢުމާލު )2(   

ނީ އިޚްތިލާފު މިފެނުގެ ޠަހާރަތާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެމެދުގައިވަ .ގުނަވަންތަކުން ވަކިވާފެނެވެ
އަދި  .ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މިފެންވެސް ޠާހިރުވުމަށް ޞައްޙަވެގެންވާކަމަށެވެ .އުފެދިފައެވެ

ސަބަބަކީ މިފެން ނަޖިސްވެގެންވާނެކަމަށް  .މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙްވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ
 .ވެގެންވާކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެޠާހިރު! އަދިކިއެއްތަ .އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ

ކުރެއްވިގޮތް ވުޟޫ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ، بيع بنت معوذرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
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އެކަލޭގެފާނުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،ހަމަކަށަވަރުން " .ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ
އިސްތަށިފުޅުގައި ) އެބަހީ ހޭކިފައިހުރި ފެނުން(ހުރި ފެނުންއަތްޕުޅުގައި ބާކީވެއަތްޕުޅު ދޮންނަވާ 

  )رواه أمحد وأبو داود( ."ފެންފުއްސެވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނު  އެއްދުވަހަކު .ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް   
އާ  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول ކޮށް މަދީނާގެ މަގެއްގެމަތިން ޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައި ހުންނަވަނި

އެހިނދު ކުއްލިއަކަށް އަބޫހުރައިރާ އެކަލޭގެފާނާ ދުރަށްޖެހިވަޑައިގެންގޮސް  .ބައްދަލުވެ ވަޑައިގަތެވެ
    .ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތުމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ނައި ޠާހިރުވެލެއްވިއެވެހި
އަހުރެން  .އެދިޔައީ ކޮންތާކަށްހެއްޔެވެ؟ އަބޫހުރައިރާ ދެންނެވިއެވެއޭރު ތިބާ ! އަބޫހުރައިރާއެވެ އޭ"

އެހެންވެ ޠާހިރުކަންމަތީ ނެތީމާ ކަލޭގެފާނާއެކު މަޖުލީސްކުރަން  .ޙާލަތުގައެވެ ވެރިއޭރުހުރީ ޖުނުބު
 !އެވެ سبحان اهللا " .ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު مى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّ .އަހުރެން ނުރުހުނީއެވެ

   )رواه اجلماعة( ."ހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނަކު ނަޖިހެއް ނުވާނެއެވެ

އެހެންކަމުން  .ގެއެވެނނޑު ނަޖިސްނުވާނެކަން އެއިސްވެދިޔަ ހަދީޘްފުޅުން މުސްލިމެއްގެ ހަށިގަ   
  .ނެތެވެޠާހިރުވުމާމެދަކު ޝައްކެއް ޠާހިރު އެއްޗެއްގައިޖެހި ފައިބާފެން

 ޠާހިރު އެއްޗެއް) ވަތަ ކާފޫރުފަދަކުކުން ނުސައިބޯނި ނުވަތަ ) (3(   
އެބަހީ ފެނުގެނަމުން ނުނިކުންނަހައި (ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމުގައިވާހައި ހިނދަކު  :އެކުވެފައިވާފެން

އެކަމަކު ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމުން ނިކުމެ . ވެސް ޠާހިރު އަދި ޠާހިރުކޮށްދޭ ފެނެކެވެމިފެނަކީ) ހިނދަކު
އެހެންނަމަވެސް އެފެން  .ޠާހިރުވުން ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ އެހެންނަމެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެފެނުން

 .ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުޢަޠިއްޔާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް .އޭގެޒާތުގައި ޠާހިރުވެގެން ވެއެވެ
" ޒައިނަބު"ގެ ދަރިކަނބަލުން  مى اهللا عليه وسلّرسول اهللا صلّ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ރެމެން އުޅެނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންގެގާތަށް ވަޑައިގެން އަވަހާރަވެގެން އަހު
ފެންނަނަމަ  ނުވަތަ ތިޔަކަނބަލުންނަށް ފަސްފަހަރުތިންފަހަރު ނުވަތަ " .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

މެ ފަހުފަހަރު އަދި އެން .ވާށެވެކުންނާރުފަތުފެނުން އެކަމަނާ ހިނައެއަށްވުރެގިނަ ފަހަރު ފެނުންނާއި 
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އަވަދިވުމުން  ވައިފަހެ ހިނަ .ވާށެވެންމެވެސް ބާވަތެއްގެ ފެނުން ހިނަނުން ނުވަތަ ކާފޫރުގެ ކޮކާފޫރުފެ
އަހުރެމެން އެކަމަނާ ހިނަވައި  .ފަހެ އުއްމުޢަޠިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ." ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަންގާށެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ އިޒާރުކޮޅު  ،ދެންފަހެ އިތުރުއެކަލޭގެފާނު .އަވަދިވުމުން އެކަލޭގެފާނަށް އަންގައިފީމުއެވެ
މިއިޒާރުން އެކަމަނާގެ އެތެރޭކަފުން " .އަހުރެމެންގެ އަތަށް ދެއްވާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ

  )اجلماعة رواه( ."ކުރާށެވެ

ގޭގޮތުގައި ފެނާ ޠާހިރުއެއްޗެއް އެއްވިޔަސް ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމް ނއިސްވެދިޔަ ހަދީޘްފުޅުން އެ   
  .އަދި ޠާހިރު ކޮށްދޭނެ އެއްޗެކެވެ .އެފެނަކީ ޠާހިރު އެއްޗެކެވެ ހާ ހިނދަކުބާކީވެ އޮތް

މިފެނުގެ ދެޙާލަތެއް  :ނަޖިހެއް ނުވަތަ ނަޖިސް އެއްޗެއް އެކުވެފައިވާފެން )4(   

  .ވެއެވެ

ވަސް  ކުލަ ނުވަތަ ފެނުގެ ރަހަ ނުވަތަ ފެނުގެ އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ -1   
މިފެނުން ޠާހިރުވުން ހުއްދަވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  މިޙާލަތުގައި .ތަޣައްޔަރުވެފައިވުން

  .އިޖްމާޢުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

ވަހަށް  ކުލައަށް ނުވަތަ ފެނުގެ ރަހައަށް ނުވަތަ ފެނުގެ އެނަޖިހުގެ ސަބަބުން ފެނުގެ -2   
ދަލެއް އެބަހީ ޢާއްމުފެނުގެ ޙުކުމަށް އެއްވެސް ބަ. އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވުން

މީގެދަލީލަކީ މަދީނާގައި  .މިޙާލަތުގައި މިފެނުން ޠާހިރުވުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ .އައިސްފައިނުވުން
އެވަޅަކީ ނަޖިސްތަކެތި  .އޭކިޔުނު ފެންވަޅެއްގެ ވާހަކަ ނަންގަތް ޙަދީޘެވެ "بضاعة" ހުރި

އާ  اهللا عليه وسلّم لّىرسول اهللا صއެވަޅުން ވުޟޫކުރެވިދާނެތޯ އަސްޙާބުބޭކަލުން  .އެޅޭވަޅެކެވެ

 :މާނައީ  )رواه أمحد( "شيئٌ لْماُء طَهور الَينجسها" .ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެސުވާލުކުރެއްވުމުން 

  ".އެއްވެސް އެއްޗެއް އެފެން ނަޖިހެއް ނުކުރާނެއެވެ .އެފެން ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ"

  

********  
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  ނަޖިހުގެ ބަޔާން
     

ކީ މުސްލިމާގެ މައްޗަށް އެއިން ޠާހިރުވުން އަދި ގައިން ތަނެއްގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ނަޖިހުގެ މުރާދަ   

         Z §   ¦    ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .ޖިބުވެގެންވާ ހަޑި ކޮންމެއެއްޗެކެވެދޮވުން ވާތަންއެ

رسول اهللا އަދި  ."އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ޠާހިރު ކުރައްވާހުށިކަމެވެ ":މާނައީ   ]٤: املدثر [
  :މާނައީ )رواه مسلم( "اإليمان الطَّهور شطْر" .ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވާފައިވެއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

  ".އެއްބައެވެޠާހިރުކަމަކީ އީމާންކަމުގެ ދެބައިކުޅަ "

  

  :ނަޖިހުގެ ބާވަތްތައް

އީ ޙިއްސީގޮތުންނާއި އެ .ދެބަޔަކަށެވެ ޝަރީޢަތުގައި ނަޖިސް ހިމަނުއްވާފައިވަނީ(   
 .ނަޖިހަކީ ޖުނުބުވެރިކަމާއި، ޙައިޟުވެރިކަމާއި، ނިފާސްވެރިކަމެވެ ޙުކްމީގޮތުން .ޙުކްމީގޮތުންނެވެ

  .)މިމައުޟޫގެ ދަށުން މިބަޔާންކުރަނީ ޙިއްސީގޮތުންވާ ނަޖިހުގެ ބާވަތްތަކެވެ

ކާ ނުލައި ކޮންމެވެސް މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ މުރާދަކީ ޛަބަޙަކުރުމަ .މަރުވެފައިވާ ތަކެތި )1(   
މިތަކެތިން ކަނޑައިލެވޭ  އަދި މިތަކެތި ދިރިތިބި ޙާލު .އެހެން ގޮތަކަށް މަރުވެފައިވާ ތަކެއްޗެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ކޮންމެ މަސްކޮޅަކީވެސް މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ޙުކުމުގައި ހިމެނޭ އެއްޗެކެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެން ވެއެވެ ގެ ކިބައިންيثيواقد اللّ أبو

 ) رواه أبوداود( " فَهو ميتةٌ ماقُطع من الْبهِيمة وهي حيةٌ " .ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ حديث ،وسلّم
ދިރިއޮތް ޙާލު ކަނޑައިލެވޭ ކޮންމެމަސްކޮޅަކީ ފަހެ މަރުވެފައިވާ  ޖަނަވާރަކުން އޭތި" :މާނައީ
  ."ކެވެއެއްޗެ
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އެބަހީ މިދޭތި  .ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ މަހާއި އަދި ގޮށްފުޅަނގި މިބާވަތުން އިސްތިޘްނާވެގެންވެއެވެ   
ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا މާތް .މަރުވެފައި ވީނަމަވެސް ޠާހިރުވެގެން ވެއެވެ

ޙަދީޘްފުޅު  عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެންވެއެވެ

وأَما الدمان فَالْكَبِد  أَما الْميتتان فَالْحوت والْجراد، :أُحلَّ لَنا ميتتان ودمان " .ކުރެއްވިއެވެ
މަރުވެފައިވާ ދޭއްޗަކާއި ދެލެއެއް އަހުރެމެންނަށް " :މާނައީ) ماجه رواه أمحد وابن( " والطِّحالُ

 .ވެއި ގޮށްފުޅަނގިއެމަހާ) ކަނޑުގައި އުޅޭ(އެއީ . މަރުވެފައިވާ ދޭތި ދަންނައެވެ .ރެވުނެވެޙަލާލުކު
  ."އެއީ މެއާއި ހުންކޮށްޓެވެ. އަދި ދެލޭ ދަންނައެވެ

މިބާވަތުން  )މިސާލަކަށް ހިނި، މާމުއިކުޅަނދުރު، ކަނޑާފަދަތަކެތި(އަދި ލޭނުހުންނަ ތަކެތިވެސް    
ތެރެއަށް ވެއްޓުނަސް  ހީ މިބާވަތުގެ އެއްޗެއް ކާއެއްޗެއްގެއެބަ .އިސްތިޘްނާވެގެންވެއެވެ
 .އިމާމް ޝާފިޢީ ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިބާވަތުގެ ތަކެއްޗަކީވެސް ނަޖިހެކެވެ. އެނަޖިހެއްނުވާނެއެވެ

  .އެކަމަކު ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ނަޖިހެއް ނޫންކަމަށެވެ

ހަންފަދަ ތަކެތި ޠާހިރުވެގެން ގެ ދަޅާއި، ކެހެރިއާއި، މަރުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ކަށްޓާއި، އެތަކެތީ   
هللا މާތް .މިތަކެތި ނަޖިސްކަމަށް ދަލީލުކުރާނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ. ވެއެވެ

. ވިދާޅުވިއެވެ ނުއެކަލޭގެފާ. ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ހަދިޔާކުރެވުނު ބަކަށްޓެއް  މައިމޫނާގެ އަޅުމީހަކަށް) ތެރެއިން ގެކަނބަލުންއަނބިރަސޫލާގެ އަނބި(

. މަރުވުމުން އެ އެއްލައިލާން އުޅޭތަން އިތުރުއެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ
 އެބަހީ! (ކޮށް އެއިން ފައިދާނުނަގަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެން އޭގެ ހަންނަގައި އެހަން ދިބާޣުތިޔަބައިމީހު"

އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅު . އެއީ މަރުވެފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ.)" އެކަން ކުރާށެވެ
 އަންޢާމް ސޫރަތުގެ  )رواه اجلماعة(." ހަމަކަށަވަރުން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ އެކެއުމެވެ. "ކުރެއްވިއެވެ

هللا މާތް ތަފްސީރުގައި ގެއިމިކަލިމަ )މަރުވެފައިވާ ތަކެތި( "ميتة" ވަނަ އާޔަތުގައިވ145ާ

ހަމަކަށަވަރުން އެއިން ޙަރާމްކުރެވިފައިވަނީ . "ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
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رواه ابن (." ފަހެ އޭގެ ހަމާއި،  ދަތާއި، ކަށްޓާއި، ކެހެރިފަދަތަކެތި ޙަލާލުވެގެންވެއެވެ .އޭގެ މަހެވެ
  )وابن أيب حامت املنذر

 ޙައިވާނުން އޮހޮރިއޮހޮރި ހުންނަ ލޭގެ މުރާދަކީ ޛަބަޙަކުރެވޭ   ޟޫޢުގައިމިމައު .ލޭ) 2(   
އެބަހީ . މީގެ މަދުމިންވަރު މާފުވެގެން ވެއެވެއެކަމަކު . ޙައިޟުގެލެއާއި، ނިފާސްގެލެއެވެ، ލެއާއި

ހު ކުލަ ނުފިލައި ހުއްޓަސް ޙައިޟުގެލެއާއި ނިފާސްގެލޭ ހެދުމުގައި ޖެހުމުން ދޮވުމަށްފަ
އަދި ޛަބަޙަކުރެވޭ ޙައިވާނުގެ މަސްތަކުގައި ހޭކިފައިހުންނަ ލެއާއި އެމަސްތަކުގެ . ނެތެވެލައެއްމައްސަ

هللا މާތް .ލޭކޮޅަކުވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ ނާރުތަކުގައި ނުނިކުމެ ހުއްޓިހުންނަ މަދު

ابن ތަފްސީރުގައި  މިއާޔަތުގެ ] ١٤٥ :األنعام[  z  y  x  Z  ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

ންނަ އޮހޮރި ހުއޮހޮރިމިއާޔަތުގައި މިވާ ލޭގެ މުރާދަކީ . "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ -رمحه اهللا  - جريج
އަދި އޭގެ ނާރުތަކުގައި ނުނިކުމެ ހުއްޓިހުންނަ މަދުލޭކޮޅަކު އެއްވެސް މައްސަލައެއް . ގިނަލެއެވެ
 ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިންهللا އަދި މާތް )أخرجه ابن املنذر(." ނެތެވެ

ތެލީތެރޭ މަސްފެންގަނޑުގައި ރޮނގުރޮނގަށް ލޭގެ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 -رمحه اهللا  - احلسن البصريއަދި . ޙާލު އަހުރެމެން މަސް ކައިހަދަމުއެވެ އަސަރުހުންނަ
ށް އަންނަޙާލު ނަމާދުކޮމުސްލިމުން އެމީހުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ޒަޚަމްތަކުން ލޭ. ވިދާޅުވިއެވެ
މާދަށް ހުންނަވަނިކޮށް ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ނަهللا އަދި މާތް )ذكره البخاري(. އުޅުނެވެ
فتح (. ޙާލު ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ އެޒަޚަމުން ލޭއައިސްއައިސްހުރިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ޒަޚަމްވެ
ށް ބިނާކޮށް މުލިހިތަކުންނާއި ބިހިތަކުން އަންނަލޭ އިސްވެދިޔަ ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަ )الباري

އާ ސުވާލު  -رمحه اهللا  -  أبو جملزޖެހޭ ދޮހާ ބެހޭގޮތުން އި ހެދުމުގައިއަދި ގައިގައާ. މާފުވެގެންވެއެވެ
ޛިކުރުކުރައްވާފައިވަނީ هللا އާޔަތުގައި މާތް. އެއްވެސް މައްސަލައެއްނެތެވެ .ކުރެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ

 - رمحه اهللا  - ابن تيمية. އްވައެވެނުކުރަ ދޮހުގެ ވާހަކައެއް ޛިކުރެއް. ވާހަކައެވެ ލޭގެ
އެކަމަކު . ދޮހާއި ފާދިޔަ ހެދުމުގައި ޖެހިއްޖެނަމަ ދޮވުން ވާޖިބުވެގެން ވެއެވެ" . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
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އެންމެ އައުލާކަން  ".އެއީނަޖިހެއްކަމަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ
  .އެންމެ ބޮޑުމިންވަރަކުން ރައްކާތެރިވުމެވެބޮޑުވެގެންވަނީ މިއިން ރައްކާތެރިވެވޭ 

q  ]  .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް .އޫރުމަސް) 3(      p  o  n  m  l   k  j  i  

�  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u    t  s  r  Z                                      
މަރުވެފައިވާ . ވާށެވެގެފާނު ވިދާޅުކަލޭ!) އޭމުޙައްދުގެފާނެވެ(" :މާނައީ ]١٤٥: األنعام[

ންނަ ލޭކަމުގައި ނުވަތަ އޫރުމަސްކަމުގައި ވެއްޖެއްޔާ މެނުވީ އްކަމުގައި ނުވަތަ އޮހޮރިއޮހޮރި ހުއެއްޗެ
އިލެވުނު ވަޙީގެތެރޭގައި ކަލޭގެފާނަށް ބާވަނާކެއުން ޙަރާމްއެއްޗެއް ތިމަންކާމީހާގެ މައްޗަށް އޭ

  ." ފަހެ އެތަކެއްޗަކީ ނަޖިސް ތަކެއްޗެވެ. ނަވަމެވެނު ދެކިވަޑައި ނުގަންކަލޭގެފާތިމަން

 އޭނާގެ އާދަމުގެ ދަރިޔާގެ ހޮޑާއި، އޭނާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި، )4،5،6(   
މިތަކެތި ނަޖިސްވުމުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ  ކީމިތަކެއްޗަ .ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހި
ހަމައެފަދައިން . ޑުގެ މަދުމިންވަރު މާފުވެގެން ވެއެވެއެކަމަކު ހޮ .ތަކެއްޗެވެވަޑައިގެންފައިވާ 

. ކާއެއްޗެއް ނުކާ ކިރުބޯ ޅަފިރިހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ނަޖިސްކަން ލުއިކުރެވިފައިވެއެވެ
ލުމުން ހެދުން ފިނަމަ އެތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިސްމީހެއްގެ ހެދުމަށް އެކުއްޖާ ކުޑަކަމުގޮއެބަހީ 

އެއްދުވަހަކު ". ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެأم قيس ރުއްސުންލެއްވި هللا ތްމާ. ޠާހިރުވާނެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه އެކަމަނާ ކާއުމުރަށް ނުފޯރާ އެކަމަނާގެ ޅަފިރިހެން ދަރިއަކު ގޮވައިގެން 

ދެން އެކަލޭގެފާނު، އެކަލޭގެފާނުގެ އުނގުކޮޅުގައި އެކުއްޖާ . ގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތެވެ وسلّم
ދެންފަހެ . ދިޔައެވެލޭގެފާނުގެ އުނގުކޮޅަށް ކުޑަކަމުއެހިނދު އެކުއްޖާ އެކަ. ދެވިއެވެބޭން

މުދިޔަ ތަނަށް ން ގެނެވުމުން އެކުއްޖާ ކުޑަކަފެ. އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ފެން ގެނައުމަށް އެދިވަޑައިގަތެވެ
ކާނާއަކީ ހަމައެކަނި  މިއީ އެކުއްޖާގެ )متفق عليه(." ދޮންނަވައެވެ އްނުއެ. ލެއްވިއެވެފެން ވިހުރުވައި

ފަހެ ކާއެއްޗެހި ކާންފެށުމަށްފަހު ދެން މީހެއްގެ އުނގަށް . މައިމީހާގެ ކިރު ކަމުގައިވާނަމައެވެ
  . ކުޑަކަމު ގޮސްފިނަމަ ޖެހޭނީ އެކުޑަކަމުދިޔަތަން ދޮންނާށެވެ
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އެކުއްޖާ މީހެއްގެ އުނގަށް . ދެން ކިރުބޯ ޅައަންހެން ދަރިޔާގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ   
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން هللا މާތް. ކަމުގޮސްފިނަމަ ޖެހޭނީ އެތަން ދޮންނާށެވެކުޑަ

. ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "لُ الْغوالَبحضنمِ ي هلَيلُ  ،عسغي ةارِيلُ الْجوبހަމައެކަނި މައިމީހާގެ (" :މާނައީ  )رواه أمحد( "و

.) އެބަހީ އެގޮތް ފުދޭނެއެވެ. (ލެވެއެވެޑަކަމުދާ ތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިކު ޅަފިރިހެންކުއްޖާ) ކިރުބޯ
  .)" އެބަހީ ފުދޭނީ އެގޮތެވެ. (ހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ ތަން ދޮވެވެއެވެއަދި އެފަދަ އަން

އަންހެންކުއްޖާގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ޙުކުމް ތަފާތުވެގެންވުމުގެ  މިޢުމުރުގައި ފިރިހެންކުއްޖާއާއި   
ޢިލްމުވެރިންގެ ތަފާތު ބަސްތައް . ފައެއް ނުވެއެވެޙިކްމަތް ޞަރީޙަކޮށް ސާބިތުވެގެން އައިސް

  .އައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ

މުދާ ދޮރުން މިއީ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހު ނުވަތަ ބަރުއެއްޗެއް އުފުލުމުން ކުޑަކަ .ވަދުޔު) 7(   
ވެސް އިޚްތިލާފެއް މީގެ ނަޖިސްކަމާމެދު އެއް. ބައެއްފަހަރު ނިކުންނަ ހުދުކުލައިގެ އޮލަ ފެނެކެވެ

 .އެބަހީ މިއީ ނަޖިހެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ  .ނުވެއެވެއައިސްފައެއް 
ފަހެ . ވަދުޔު ދަންނައެވެ". ގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެهللا މާތް

 އެއައުމުން ފަހެ އޭނާގެ ޛަކަރާއި އުރަވަޅި އޭނާ. އެއީ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހު އަންނަ އެއްޗެކެވެ
 )رواه ابن املنذر(." ހިނައިގަންނާނެކަމެއް ނެތެވެ. އަދި އޭނާ ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ. ދޮންނަހުށިކަމެވެ

މަނި އަދި ވަދުޔު . " ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އިބުނުهللا އަދި މާތް
ވަދުޔާއި މަޒްޔު . މަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ހިނައިގަންނާށެވެ. އަދި މަޒްޔުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ

   )رواه األثرم(." ބޭރުވެއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ ރީތިކޮށް ދޮވެސާފުކުރާށެވެ

ކަން އައުމުން ކުރިމަތިފަރާތު ދޮރުން ނިކުންނަ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިމިއީ  .މަޒްޔު) 8(   
މިއީ ފިރިހެނުންގެ ކިބައިންވެސް އަދި އަންހެނުންގެ . ކުލައެއް ނެތް ސާފު އޮލަ ފެނެކެވެ

މިއީވެސް . އަންހެނުންގެ ކިބައިން އަންނަލެއް ގިނަވާނެއެވެ. ކިބައިންވެސް އަންނަ ފެނެކެވެ
ގައިން ތަނަކު ޖެހިއްޖެނަމަ ޖެހޭނީ . ޑައިގެންފައިވެއެވެނަޖިހެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަ



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

13 
 

. ލުމުން ފުދޭނެއެވެއި ޖެހިއްޖެނަމަ އެތަނަށް ފެން ވިހުރުވައިއެކަމަކު ހެދުމުގަ. އެތަން ދޮންނާށެވެ
އައުން ގިނަ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާތީ މިއިން ސަލާމަތްވުން ސަބަބަކީ މިއީ ޒުވާނުންގެ ކިބައިން 

އެހެންކަމުން ކިރުބޯ ޅަފިރިހެންކުއްޖާ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ނަޖިސްކަމަށްވުރެ . އުނދަގޫ ނަޖިހެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެކިބައިން هللا މާތް .ލުއިކުރެވުމުގެގޮތުން މިނަޖިސް މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ

. މީހަކީމެވެ އަހުރެންނަކީ ވަރަށްގިނައިން މަޒްޔުއަންނަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އާ ސުވާލުކުރުމަށް މީހަކުގެ ކިބައިން އަހުރެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން މިކަމާބެހޭގޮތުން 

ދެން އޭނާ . އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުން އަހުރެންގެ ކާވެނީގެ ޢަޤުދުގައި ވާތީއެވެ. އެދެފީމެވެ
ތިބާގެ ޛަކަރު ދޮވެފައި ވުޟޫކުރާ . "ވެމުން ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެއެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރު

ރިވާވެގެން ްގެ ކިބައިނ سهل بن حنيفރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )البخاري رواه(." ހުށިކަމެވެ
އަހުރެންގެ ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللا އޭ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެ

 ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟  ހެދުމުގައި މަޒްޔު ޖެހިއްޖެނަމަ އަހުރެން
ثَوبك حيثُ تري أَنه قَد  يكْفيك أَنْ تأْخذَ كَفّاً من ماٍء فَتنضح بِه" . ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

އި ތިބާގެ ހެދުމުން ތިބާ ފެން އަތްގޮށްޓެއް ނަގަ" : މާނައީ )رواه أبوداود والترمذي( "صاب منه أَ

ލުމުން އެގޮތް ތިބާއަށް ނަށް އެފެން އަތްގޮށި ވިހުރުވައިތަ މަޒްޔު ޖެހުނުކަމަށް ތިބާއަށް ފެނުނު
  ." ފުދޭނެއެވެ

ފިރިހެނާގެ ޖިންސީގުނަވަނުން ނިކުންނަ މިއީ ޝަހުވާނީ އެދުންވެރިކަން ފުދޭވަގުތު  .މަނި) 9(   
ބައެއްޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި . އޮލަފެނެކެވެ ދަރި އުފެދުމުގެބައި އެކުލެވޭ ހުދުކުލައިގެ

މިހެން ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމުމާލިކާއި އިމާމުއަބޫޙަނީފާ . މިއީ ނަޖިހެކެވެ
 .އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ. ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ
 .ވަޑައިގަނެއެވެބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމުޝާފިޢީއާއި އިމާމުއަޙްމަދު ހިމެނިމިހެން ވިދާޅުވާ 

އެކަމަކު ހެދުމުގައި . އެބަހީ މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ. ވެގެންވާގޮތަކީ މިއެވެމިމައްސަލާގައި ރާޖިޙް
ތެތްކޮށް ހުއްޓައި ފެނިއްޖެނަމަ ދޮވުމާއި ހިކިފައި ހުއްޓައި ފެނިއްޖެނަމަ ކަހައިލުން 

. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެهللا މާތް. އްބުވެގެން ވެއެވެމުސްތަޙަ
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 ކޮޅުގައި ޖެހިފައިވާ މަނިްގެ ހެދުނ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
  )دارقطين والبزاررواه ال( ".އަދި ތެތްކޮށް ހުރިނަމަ ދޮވެލަމެވެ. ހިކިފައިވާނަމަ އަހުރެން ކަހައިލަމެވެ

 ބޮޑުކަމުދާ މަސްކެއުން ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުންގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި) 10(   
ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުމަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا މާތް. މިދޭއްޗަކީވެސް ނަޖިސް ދޭއްޗެވެ .އެއްޗެހި

ާ ޤަޟާޙާޖ ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّއެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެއީ . (އަދި ތިންހިލަކޮޅު ގެނައުމަށް އަހުރެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. ކުރައްވަންވެގެން ވަޑައިގަތެވެ

އަދި . ދެންފަހެ އަހުރެންނަށް ފެނުނީ ދެހިލަކޮޅެވެ.) އެކަލޭގެފާނު އެއިން އިސްތިންޖާ ކުރެއްވުމަށެވެ
ތިންވަނަ އެތިކޮޅެއްގެ  ދެން. އެކަމަކު ނުފެނުނެވެ .ތްކުރީމެވެތިންވަނަ ހިލަކޮޅެއް ފެނޭތޯ މަސައްކަ

އަދި އެތިނެތިކޮޅު . ބޮޑުކަމު ނަޖިސްކޮޅެއް ނަގައިފީމެވެ ހިކިފައިވާޖަނަވާރެއްގެ  ގޮތުގައި 
ޖަނަވާރު ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެދެހިލަކޮޅު ނަންގަވާ . އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ގެންގޮސް ދީފީމެވެ

 )رواه البخاري(." އެއީ ނަޖިހެކެވެ. "އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ލެއްވިއެވެއްލައިނަޖިސްކޮޅު އެ
އެއީ އެމިންވަރުން ރައްކާތެރިވުން އުނދަގޫ . ފަހެ މީގެ މަދުމިންވަރު މާފުވެގެން ވެއެވެ

ه رمح -إمام أوزاعي  އަހުރެން . ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  -وليد بن مسلم . ކަމެއްކަމުގައި ވާތީއެވެ
ކީ މަސްކެއުން ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުތަކުގެ ކުޑަކަމު ނަޖިހުގެ ޙުކުމަ. ދަންނަވައިފީމެވެ ްއަށ -اهللا 

އަސްޙާބުބޭކަލުން އެބޭކަލުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ". ފަހެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ ކޮބާހެއްޔެވެ؟
ންނާއި ހެދުންތަކުން އެ ދޮވެއެއް ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ޖިސްމުތަކު. އެތަކެތިން އިމްތިޙާނުވެ އުޅުނޫއެވެ

  ".ނަހަދަތެވެ

ދެން މަސްކެއުން ހުއްދަ ޖަނަވާރުތަކުގެ ކުޑަކަމުދާ އެއްޗެއްސާއި ބޮޑުކަމުދާ އެއްޗެހީގެ ވާހަކަ    
. ލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެމިދޭތި ނަޖިސްވުމާމެދު ޢި .ދަންނައެވެ

رمحه  -ابن تيمية  .އެބަހީ މިއީ ޠާހިރު ދޭއްޗެވެ. ނޫންކަމުގައެވެ ވެގެންވަނީ މިއީ ނަޖިހެއްރާޖިޙް
އަސްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭކަލަކުވެސް މިއީ ނަޖިހެއްކަމުގައި . "ވިދާޅުވިއެވެ -اهللا

. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެهللا މާތް." ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ
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ފަހެ . ޢުކުލުޤަބީލާގެ ނުވަތަ ޢުރައިނާޤަބީލާގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް އައެވެ". ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި
ދެން ޒަކާތުގެ . މަދީނާގެ ޖައްވު އެބައިމީހުންނާ ނުގުޅުމުގެސަބަބުން އެބައިމީހުން ބަލިވެއްޖެއެވެ

رسول اهللا ނަށް ގޮސް އޭގެކިރާއި އޭގެކުޑަކަމުދާއެއްޗެހި ބުއިމަށް އެބައިމީހުން ޖަމަލުތަކުގެ ގާތަށް
މިޙަދީޘްފުޅުން ދަލީލު ކުރަނީ ޖަމަލުގެ  )متفق عليه(." ރެއްވިއެވެކުއަމުރު صلّى اهللا عليه وسلّم

ދެން މަސްކެވޭ އެހެނިހެން ޖަނަވާރުތަކުގެ . ކުޑަކަމުދާއެއްޗެއްސަކީ ނަޖިހެއް ނޫންކަމަށެވެ
  . އެއްޗެއްސަށް ޤިޔާސްކޮށްފައެވެ ކުޑަކަމުދާއެއްޗެހި ނަޖިސް ނޫންކަމުގައިވަނީ ޖަމަލުގެ ކުޑަކަމުދާ

ހުއްދަނޫން ޖަނަވާރުތަކުގެ  ޖައްލާލާއަކީ، އިންސާނުންގެ ނަޖިހާއި މަސްކެއުން .ޖައްލާލާ) 11(   
އެއީ ޖަމަލުކަމުގައި ވިޔަސް ގެރިކަމުގައި  .ނަޖިސް ކައިއުޅޭ މަސްކެއުން ހުއްދަ ކޮންމެ ޖަނަވާރެކެވެ

މިބާވަތުގެ ޖަނަވާރުގެމަށްޗަށް  .މުގައި ވިޔަސް މެއެވެވިޔަސް ބަކަރިކަމުގައި ވިޔަސް ކުކުޅުކަ
هللا މާތް. ކެއުންވަނީ ދީނުގައި މަނާކުރެވިފައެވެސަވާރުވުމާއި އޭގެކިރު ބުއިމާއި އޭގެމަސް 

       .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެ
رواه أبوداود ( ."ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولން ކިރުބުއިގެ ޖައްލާލާ"

رسول اهللا صلّى اهللا عليه އަށް ސަވާރުވުން ލާޖައްލާ". އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ  )والترمذي
ޙިމާރުމަސް "  .ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެއަދިވެސް އެހެން  )رواه أبوداود(." ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ وسلّم
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ޖައްލާލާމަސްކެއުމާއި، ޖައްލާލާއަށް ސަވާރުވުން، ކެއުމާއި

   )رواه أمحد وأبوداود(." ނަހީކުރެއްވިއެވެ

އްވައިގެން މިވައްތަރު ޖަނަވާރުގެ މަހާއި ކިރު ޙަލާލުވާނީ އޭތި ބަންދުކޮށްފައި ނުވަތަ ބަނދެފައި ބާ   
ބައެއްޢިލްމުވެރިންގެ  .ނޫން ތަކެތި ކާންދިނުމުންނެވެއޭގެ މަހާއި ކިރު ޠާހިރުވަންދެން ނަޖިސް

ވަންދެން ބަނދެފައި ބާއްވައިގެން  ޖަމަލާއި ގެރި ސާޅީސްދުވަސް. އަރިހުން ރިވާވެެގެން ވެއެވެ
އަދި ބަކަރި ހަތްދުވަސްވަންދެން، އަދި ކުކުޅު ތިންދުވަސްވަންދެން . ނަޖިސްނޫންތަކެތި ކާންދޭށެވެ
  .ޙަލާލުވާނެއެވެ އޭރުން އޭގެމަހާއި ކިރު. ކާންދޭށެވެ ޖިސްނޫންތަކެތިބަނދެފައި ބާއްވައިގެން ނަ
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ގެ هللاމާތް އެއީ. ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މިއީނަޖިހެކެވެ .ބަނގުރާ) 12(   

$  % &  '  )  (   *  +    ]  .މިވަޙީބަސްފުޅުގެ ސަބަބުންނެވެ

,Z]  ދުތަކާއި، ނަސީބުހުރިނެތްގޮތްބަލާ ބަނގުރަލާއި، ޖުއާއާއި، ބު" :މާނައީ ]٩: املائدة

ތަކުގެތެރެއިންވާ ޝައިޠާނާގެ ޢަމަލު. ތީރުތަކާއި މިހުރިހާ ތަކެއްޗަކީ ނަޖިސް ތަކެއްޗެވެ
މިއާޔަތުގައި . އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މިއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ ".ޢަމަލުތަކެކެވެ

ށް ތައި ރަލުގެފަހަސަބަބަކީ އާޔަތުގަ. އްނޫނެވެހެޙަޤީޤީނަޖި. ނަޖިހުގެ މުރާދަކީ މަޢުނަވީނަޖިހެވެ
 ހަމަޔަޤީނުންވެސް. ޗެއްގެވާހަކަ ބަޔާންކުރައްވާ ނަޖިހުގެ ލަފްޒުއެބަޔާންކުރެއްވީ އެއަށްފަހުއެވެތިނެއް

 .އްޗެއްނޫނެވެގޮތުން ނަޖިހުގެ ސިފަކުރެވޭނެ ތިނެއްޗަކީ ޙިއްސީށް އެބަޔާންކުރެވުނު ތިނެތަރަލުގެފަހަ
ތިނެތީގެ ކުރިއަށް ބަޔާން ކުރެވިފައިއެވާ ރަލަށްވެސް ޙިއްސީގޮތުން ނަޖިހުގެ އެހެންކަމުން އެ

½     «  ]. ވަޙީ ކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ސިފަކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ   ¼

¾Z   ]ފަހެ ނަޖިސްކަމުގައިވާ ބުދުތަކުން ތިޔަބައިމީހުން ދުރުވެ " :މާނައީ  ]٣٠: احلج

. ބުދުތަށް ނަޖިސްވެގެންވާކަމަށް އެވަނީވެސް މަޢުނަވީގޮތުންނެވެ މިއާޔަތުގައި." އެއްފަރާތްވާށެވެ
ކޮންމެއެއްޗެއްގެ އަސްލަކީ، . ސަބަބަކީ އޭގައި އަތްލާމީހެއްގެ އަތް ނަޖިސްނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ

އެއްޗެއް . އެއެއްޗެއް ނަޖިސްކަމަށް ދަލީލުކުރާނެ ދަލީލެއް އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ޠާހިރުވެގެންވުމެވެ
އެކަމަކު ކޮންމެ ނަޖިސްއެއްޗެއް . ރާމްވުމަކީ އޭތި ނަޖިސްވުމަށް ދަލީލުކުރާ ދަލީލެއްނޫނެވެޙަ

މިސާލަކަށް ރަނާއި ފަށުއިފޭރާން އިސްތިޢުމާލުކުރުން ފިރިހެނުންނަށް . ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ
. ޗެވެޠާހިރުވެގެންވާ ދޭއް! އަދިކިއެއްތަ. އެކަމަކު އެއީ ނަޖިހެއްނޫނެވެ. ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ

. އެހެންކަމުން ރާ ޙަރާމްވެގެންވުން ޙިއްސީގޮތުން އޭތިނަޖިސްވުމުގެމައްޗަށް ދަލީލެއް ނުކުރެއެވެ
  .މިމައްސަލާގައި ރާޖިޙްވެގެންވަނީ މިގޮތެވެ

ކޮންމެ ކަންވާރެއް ހަތްފަހަރު  އޭތި ދޫ ބާނައިފި .ކުއްތާއަކީ ނަޖިސް އެއްޗެކެވެ .ކުއްތާ) 13(   
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. ތަމަފަހަރު ވެލިންނެވެފުރަ. ދޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ
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 حديث ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

الَهن وأُات نْ يغِسلَه سبع مرطُهور إِناِء أَحدكُم إِذَا ولَغَ فيه الْكَلْب أَ" .ކުރެއްވިއެވެފުޅު
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެ ކަންވާރުގެތެރެއަށް ކުއްތާއެއް ": މާނައީ  )وأمحد رواه مسلم( "بِالترابِ

ފުރަތަމަފަހަރު . ދޫ ބާނައިފިނަމަ އެކަންވާރު ޠާހިރުވާނީ ހަތްފަހަރު އެކަންވާރު ދޮވުމުންނެވެ
ޖިސްވުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ މި ނަ. ދެން ކުއްތާގެ ކެހެރި ދަންނައެވެ." ވެލިންނެވެ

  .ރާޖިޙްވެގެންވަނީ ކެހެރި ޠާހިރުވެގެންވުމެވެ. އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ
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  ޤަޟާޙާޖާގެ ބަޔާން
     

  :އޭގެ ޚުލާޞާއަކީ. ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ އަދަބުތަކެއްވެއެވެ ޤަޟާޙާޖާކުރާމީހާ   

އެކަމަކު . ވިފައިވާ އެއްވެސް އެއްޗެއް އޭނާގެ އަތުގައި ނުވުންގެ އިސްމުފުޅު ލިޔެهللا -1   
އެއެއްޗަކީ އަގުބޮޑު ނުވަތަ ގެއްލިދާނެކަމުގެ ބިރުއޮތް އެއްޗެއްކަމުގައިވާނަމަ ނުފެންނަގޮތަށް ޖީބުފަދަ 

     . އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ތަނެއްގައި ބޭއްވިދާނެއެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه މިފަދައިން ކަނޑައިނެގިފައިވާ އަނގޮޓިކޮޅެއް  }حممد رسول اهللا { "
ނަންގަވާ  ވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު އަނގޮޓިކޮޅުފާޚާނައަށް އެކަލޭގެފާނު . އަޅުއްވައެވެ وسلّم

ޖާކުރުމުގެ ކަމުގައިވީނަމަވެސް ޤަޟާޙާ ضعيفމިޙަދީޘް  )رواه الترمذي(." އެވެތަނެއްގައި ބާއްވަވަ
  . އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ޢިލްމުވެރިއަކު މިކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައިވެއެވެ

. މީސްތަކުންގެކިބައިން ދުރަށް ދިއުމާއި މީސްތަކުންނަށް ނުފެންނަގޮތަށް ފޮރުވިގެން އިނުން -2   
ސްތަކުންނަށް އެއީ އޭނާ ލަދުގަންނަފަދަ އަޑެއް މީ. ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ބޮޑުކަމުދާހިނދުގައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން هللا މާތް .އިވިދާނެތީއާއި ވަހެއްދުވާފާނެތީއެވެ
ޤަޟާޙާޖާކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު  وسلّم عليه رسول اهللا صلّى اهللا". ވެއެވެ

   )رواه أبوداود(" .އެއްވެސްމީހަކަށް ނުފެނިއްޖައުމަށްދާދެން ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ

ޔާނީ ފާޚާނައަށް މިދުޢާ ކި .އަށް ވަންނައިރުކިޔާ ދުޢާ ކިޔުންފާޚާނާއަށް ވަންނަމުން ފާޚާނާ -3   
 ޖެހިއްޖެނަމަޞަޙަރާއެއްގައި ޤަޟާޙާޖާކުރަން . އެބަހީ ބޭރުގައި ހުރެފައެވެ. ނެވެވަނުމުގެ ކުރިން

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން هللا މާތް. މިދުޢާ ކިޔާނީ ފޭރާން ކަޝްފުކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ
 އަށްފާޚާނާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 اللَّهم إِني أَعوذُ بِك ]بِسمِ اهللا [". ން ވިދާޅުވާކަމުގައި ވިއެވެވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު މިފަދައި
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نم الْخو ثبالْخثائفق عليه( "بގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެهللاމާތް"  :މާނައީ )مت .

ޝައިޠާނުންނާއި ނުބައިވެގެންވާ ނުބައިވެގެންވާ ފިރިހެން! އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟުރަތަށް هللاއެދި މިއަޅާ އިބަ އަންހެންޝައިޠާނުންގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް

  ." ވަމެވެދަންނަ

މީހަކު ސަލާމް ގޮވިޔަސް . ޤަޟާޙާޖާކުރަން އިންނައިރު އެއްވެސް ވާހަކައެއްނުދެއްކުން -4   
ބަންގިގޮވާއަޑު އިވުނަސް ބަންގިއަށް ދުލުން އިޖާބަދީގެން . ސަލާމުގެ ޖަވާބުވެސް ދީގެން ނުވާނެއެވެ

އަށް هللاއެޅިއްޖެނަމަ  އަދި ކިނބިއްސެއް. ހިތުން އިޖާބަ ދިނަސް އެންމެރަނގަޅެވެ. ނުވާނެއެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ޙަމްދުކުރާނީވެސް ހިތުންނެވެ

ގެފިލި ކުރައްވަން ަކުޑ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަކަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބެއް . ގޮވާލިއެވެ އިންނަވަނިކޮށް މީހަކު ދަމުން ސަލާމް

  )رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي(  ."ނުދެއްވިއެވެ

ޤިބްލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން އިނދެ އަދި ޤިބްލައަށް ފުރަގަސްދީގެން އިނދެ އެކަން  -5   
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ނުކުރުން

إِذَا جلَس أَحدكُم لحاجته ". ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. ވިދާޅުވިއެވެ
މީހަކު  ތިޔަބައިމީހުންކުރެ" :މާނައީ )رواه أمحد ومسلم ( "قبلَةَ والَ يستدبِرهايستقْبِلِ الْ الَفَ

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

هللا މާތް. ބިނާއެއްގެތެރޭގައި ކުރާކަމުގައިވާނަމަ މައްސަލައެއްނެތެވެ. ޤަޟާޙާޖާކުރާ ނަމައެވެ
އެއްދުވަހަކު . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއް
ގެކޮޅުގެ މައްޗަށް ) އަދި އަހުރެންގެ އުޚްތާގެ(ޙަފްޞާގެ ) ރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލުން(އަހުރެން 
އްވައިގެން ޝާމްކަރައާވީދިމާލަށް ކުރިމަތިލަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެހިނދު . އެރީމެވެ
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 ."ދެކުނީމެވެކަޢުބާއާވީ ފަރާތަށް ފުރަގަސްދެއްވައިގެން ޤަޟާޙާޖާކުރައްވަން އިންނަވަނިކޮށް އަހުރެން 

   )رواه اجلماعة(

އެއީ ގަޔަށް ބުރާފާނެތީ . އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި މަޑު އަދި އަޑިތަނެއް އިޚްތިޔާރުކުރުން -6   
 ގެކިބައިން أبو موسى األشعريންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް. އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށެވެ

 ބަގީޗާއެއްގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު . އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ވެރިވާވެގެންވެއެ
 .އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ .ފިލި ކުރެއްވިއެވެމަޑުތަނަކަށް ވަޑައިގެން ކުޑަގެ ގާތުގައި އޮތް

 ."ކުޑަގެފިލިކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ފަހެ މަޑުތަނެއް ހޯދާހުށިކަމެވެ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންކުރެ"
   )رواه أمحد وأبوداود(

އެއީ ފަހަރެއްގައި އެއިން ހަރެއްތެރޭގައި ވިހަގަދަ ދިރޭ  .ހަރުހަރަށް އެކަންނުކުރުން -7   
ސް އަދި އޭނައަށް އޭގެސަބަބުން ގެއްލުމެއް ލިބުންވެ. ސޫތްޕެއް އިނުން އެކަށީގެންވެއެވެ

   . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبداهللا بن سرجس. އެކަށީގެންވެއެވެ
  )رواه أمحد والنسائي( ."ނަހީކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަރުހަރަށް ކުޑަކަމުދިއުން "

މީސްތަކުން ހިނގާބިނގާއުޅޭ  މީސްތަކުން އަރާމުކޮށްލަން މަޑުކުރާ ހިޔާގަނޑުގަނޑަށާއި، -8   
هللا މާތް. މަގުމަގަށާއި، މީސްތަކުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ޖަމާވާ ތަންތަނަށް އެކަންނުކުރުން

 ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

عنان يا الَّوما ال: قَالُوا " عنينِالَّوا الاتقُ" .އެވެފުޅުކުރެއްވި رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث

   :މާނައީ )رواه أمحد ومسلم( "الناسِ أَو ظلَّتهِم الَّذي يتخلَّى في طَرِيقِ" :رسولَ اِهللا؟ قَالَ

ކަލުން އަޞްޙާބުބޭ" .ލަޢުނަތްލިއްބައިދޭ ދެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ"
އެވެ؟ އެ ލަޢުނަތްލިއްބައިދޭ ދެކަމަކީ ކޮބައިތޯ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ. ދަންނަވައިފިއެވެ

ހިނގައިބިނގައިއުޅޭ މަގުމަގަށް ޤަޟާޙާޖާކުރާމީހާގެ އެއީ މީސްތަކުން . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
  ."ހާގެ އެކަމެވެއެކަމާއި އެބައިމީހުން އަރާމުކުރުމަށް މަޑުކުރާ ހިޔާގަނޑުގަނޑަށް ޤަޟާޙާޖާކުރާމީ
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) ދައުރުނުކުރާ(އަދި ހުއްޓިއޮންނަ . ފެންވަރާތަނަށް ކުޑަކަމުނުދިއުން -9   
ކިބައިން  ގެ عبد اهللا بن مغفّل ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް. ފެންގަނޑުގަނޑަށްވެސް އެކަން ނުކުރުން

 حديث ،عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ތިޔަބައިމީހުންކުރެ" :މާނައީ )رواه أبوداود( "الَ يبولَن أَحدكُم في مستحمه" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

هللا އަދި މާތް." އެމީހަކު ފެންވަރަންހުރިތަނަށް ކުޑަކަމު ނުދާހުށިކަމެވެމީހަކު އެއްވެސް
ހުއްޓިއޮންނަ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެން

ގެ ރަސޫލާ هللاފެންގަނޑުގަނޑަށް ކުޑަކަމުދިއުން ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި ) ދައުރުނުކުރާ(
   )رواه أمحد و مسلم(." ނަހީކުރެއްވިއެވެ

. މަށެވެއެއީ ގަޔަށް ބުރާފާނެތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވު. ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމު ނުދިއުން -10   
ދިއުމަކީ މުރުއްވަތްތެރިކަމާ އަދި ރިވެތި އާދަތަކާ އަދިހަމަ އެއާއެކު ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމު

. ގަޔަށް ބުރުމުން އަމާންވެގެންވާނަމަ ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމުދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ޚިލާފުކަމެކެވެ
     . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެބައިން ރިވާވެގެންވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެކިهللا މާތް
ކޮޅަށްހުންނަވައިގެން ކުޑަގެފިލި ކުރެއްވިކަމަށް މީހަކު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"

އެކަލޭގެފާނު . ގާތުގައި ބުނެފިނަމަ އެބަސް ތިޔަބައިމީހުން ތެދުނުކުރާށެވެ ތިޔަބައިމީހުންގެ
إمام ترمذي  އަދި  )رواه الترمذي والنسائي(." އިށީނދެއިންނަވާގެން މެނުވީ އެކަން ނުކުރައްވައެވެ

މިބާބުގައި އެންމެ ރިވެތިވެގެންވާ އަދި އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތަކީ . " ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا -
ކޮޅަށްހުރެގެން ކުޑަކަމުދިއުން ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އިސްވެދިޔަ ބަސްފުޅުން ." މިއެވެ

ސަބަބަކީ އެކަމަނާގެ ގެކޮޅުން ބޭރުގައި ހިނގާބައެއްކަންތައް . ވެނުކުރެއެވާކަމަށް ދަލީލެއްޙަރާމްވެގެން
ގެ  حذيفة اليماينރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެކަމަނާއަށް އެނގިވަޑައިނުގަތުން އެކަށީގެންވެއެވެ

އެއްދުވަހަކު ބަޔަކު ކުނިއުކާ . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ ކިބައިން
ވަޑައިގެން އެތަނަށް އެކަލޭގެފާނު ކޮޅަށް  اهللا عليه وسلّم سول اهللا صلّىر ކައިރިއަށްގޮނޑެއްގެ

.  ވިދާޅުވިއެވެ  -رمحه اهللا  -إمام نووي   ،)عليه متفق( ."ހުންނަވައިގެން ކުޑަގެފިލިކުރެއްވިއެވެ
އަދި . އަހުރެންނަށް އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުގޮތަކީ އިށީނދެއިނދެގެން ކުޑަކަމުދިއުމެވެ"
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ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم މިދެގޮތްވެސް. ރެގެން އެކަންކުރުންވެސް ހުއްދައެވެކޮޅަށްހު
  ."ސާބިތުވެގެންވެއެވެ އަރިހުން

ރަނގަޅަށް ) ކުޑަކަމުދާ ދޮރާއި ބޮޑުކަމުދާ ދޮރު(ޤަޟާޙާޖާކޮށް ނިމުމަށްފަހު ދެދޮރު  -11   
ހިކި  ،ނުވާއިން ނުވަތަ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންފަހެ ހިލަ .އަދި މިއީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .ސާފުކުރުން

 އަދި ކޮންމެ އެއްޗަކުން އިސްތިންޖާކުރިޔަސް) ޓިޝޫ ނުވަތަ ފޮތިފަދަ(ޠާހިރު އަދި ނަޖިސް ފިލުވާދޭ 
هللا މާތް. އެންމެ ރަނގަޅެވެފެނުން ޠާހިރުވިޔަސް އަދި މިދެކަންތައް އެކުގައި ކުރިޔަސް 

رسول اهللا صلّى  .އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރި
الَثَة أَحدكُم إِلَى الْغائط فَلْيستطب بِثَ هبذَإِذَا " .ކުރެއްވިއެވެފުޅު اهللا عليه وسلّم حديث

أَحهنع زِئجا تهارٍ فَإِنރެމީހަކު ތިޔަބައިމީހުންކު" :މާނައީ  )رواه أمحد والنسائي وأبو داود( "ج

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

رسول اهللا صلّى اهللا عليه " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފާޚާނައަށް ވެދެވަޑައި ގަންނަވާހިނދު އަހުރެންނާ އަދި އަހުރެންފަދަ ) ކުރައްވަންާޤަޟާޙާޖ( وسلّم 

ދެން . ފެންބާލިދީއަކާއި ލޮންސިއެއް އުފުލައިދެމެވެ) އެކަލޭގެފާނަށް(އެހެން ކުޑަކުއްޖަކާ، 
ފަހެ އަނަސްގެފާނު ލޮންސި {  )تفق عليهم(." އެކަލޭގެފާނު އެފެނުން އިސްތިންޖާކުރައްވައެވެ

   }.ގެންގޮސްދެއްވީ އެކަލޭގެފާނު ޤަޟާޙާޖާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޅުހެއްދެވުމަށެވެ

ފަހެ ކުޑަކަމުދިއުމަށްފަހުގައާއި ބޮޑުކަމުދިއުމަށްފަހުގައި ރަނގަޅަށް ސާފުކުރުމާއި ކުޑަކަމުދާއިރު    
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ ކަމެކެވެގަޔަށް ނުބުރާގޮތަށް އެކަން ކުރުމަކީ ވަރަށް 

رسول اهللا صلّى  އެއްދުވަހަކު. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
، نيعذَّباإِنهما " .ން ވަޑައިގަންނަވަމުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެއްގެކައިރިދެމަހާނަ  اهللا عليه وسلّم

فَكَانَ يمشي فَكَانَ الَ يستنزِه من الْبولِ، وأَما اآلخر  هماأَحد ن في كَبِيرٍ أَماوما يعذَّبا
ޢަޛާބުލިބެނީ  އަދި .އެދެމީހުންނަށް ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބު އެބަލިބެއެވެ" :މާނައީ )متفق عليه( "بِالنميمة
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އެބަހީ މީސްތަކުން ކުޑަކަމެއްކަމުގައި ހީކުރާ . (ން ނޫނެވެމާބޮޑު ކަމެއްގެ ސަބަބަކު
އޭނާ ކުޑަކަމުދާއިރު ކުޑަގެފިލިން . އެދެމީހުންކުރެ އެކަކު ދަންނައެވެ.) ކަމެއްގެސަބަބުންނެވެ
އަދި . ނުވަތަ އެއިން އިސްތިބްރާނުވެއެވެ. ނުވަތަ އެއިން ޠާހިރުނުވެއެވެ. ރައްކާތެރިނުވެއެވެ
  ."އޭނާ ދެބައޮޑުވަމުން ހިނގާމީހެއްކަމުގައިވިއެވެ. އަނެކަކު ދަންނައެވެ

އެއީ ހަޑިއެއްޗެހީގައި ބީހުމުން އެއަތް . ކަނާތުން އިސްތިންޖާ ނުކުރުން -12   
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ

إِذَا بالَ " .ކުރެއްވިއެވެ ފުޅު عليه وسلّم حديث اهللا رسول اهللا صلّى .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 )متفق عليه( "ِإلناِءأَحدكُم فَالَ يأْخذَنَّ ذَكَره بِيمينِه، والَ يستنجِ بِيمينِه، والَ يتنفَّس في ا

ނާތުން މީހަކު ކުޑަގެފިލިކުރާހިނދު އޭނާގެ ޛަކަރުގައި ކަ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ" :މާނައީ
އަދި ކަންވާރުގެތެރެއަށް . އަދި ކަނާތުން އޭނާ އިސްތިންޖާނުކުރާހުށިކަމެވެ. އޭނާނުހިފާހުށިކަމެވެ

  ."ނޭވާނާޅާހުށިކަމެވެ) އެއްޗެއް ބޯހިނދު(

ޗަކުން ނުވަތަ ސައިބޯނިފަދަ އެއް .އިސްތިންޖާކޮށް ނިމުމަށްފަހު ބިންމަތީގައި އަތްފޮހެލުން -13   
هللا މާތް. ހުރެއްޖެނަމަ އެވަސް ފިލުވައިލުމަށްޓަކައެވެނަޖިހުގެ ވަސް އަތުގައި އެއީ. ދޮވެލުން

رسول اهللا " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފެންބާލިދީއެއް  ފާޚާނައަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވާހިނދު އަހުރެން އެކަލޭގެފާނަށް صلّى اهللا عليه وسلّم

 ބިންމަތީގައި އަތްދެން އެކަލޭގެފާނު އެއިން އިސްތިންޖާކުރައްވާ . ންގޮސްދެމެވެގެ
  )رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه(." ފުއްސަވައިލައްވައެވެ

ދިމާލަށްވާ ތަނަށް ފެން ގުނަވަނާޠާހިރުވުމަށްފަހު ފޭރާމުން، ޢައުރަ ކޮށް އަވަދިވެފާޚާނާ - 14   
ދާއެއްޗެހި ގަޔަށް ބުރާފައި ހުރެދާނެކަމުގެ ޝައްކު އެއީ ކުޑަކަމު .އިލުންވިހުރުވައި

 އި ފެނިއްޖެނަމަ އެއީޓައްއޭރުން އެދިމައިން ތަނެއް ތެތްކޮށްހު. ފިލުވައިލުމަށްޓަކައެވެ
ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި ޙަކަމް ބުނު ސުފްޔާނުގެهللا މާތް. ތަނޭ ބުނެވޭނެއެވެ އިލިފެންވިހުރުވަ
ކުޑަގެފިލި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم". ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ވެރިވާވެގެންވެއެ
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ވުޟޫކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ފޭރާންކޮޅުން ލަދުވެތި ) އެކަމުން އަވަދިވެ ވަޑައިގެން(ކުރައްވާހިނދު 
   )رواه النسائي(." ލައްވައެވެވާ ތަނަށް ފެންވިހުރުވައިންފުޅާދިމާއަށްގުނަވަ

އަދި . ނާތުފައި އިސްކުރުންއި އިސްކުރުމާއި ނިކުންނައިރު ކައަށް ވަންނައިރު ވާތުފަފާޚާނާ -15   
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް. އިން ނިކުންނައިރު ކިޔާދުޢާ ކިޔުންފާޚާނާ

އިން ނުކުމެ ފާޚާނާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ هللاބަމިއަޅާ އި!) އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ({ "غُفْرانك" ވަޑައިގަންނަވަމުން

   )رواه أمحد وأبوداود والترمذي والنسائي(." މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ }.ފާފަފުއްސެވުން އެދެމެވެ
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  ސުންނަތްތައް ގެ فطرة
     

އަދި . ންނަތްތަކެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެއްވިއެވެސު އެކަލާނގެ ނަބީބޭކަލުންނަށް اهللا سبحانه وتعاىل   
އަދި . އެކަންތައްތަކުގައި އެބޭކަލުންނާ އިޤްތިދާވުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައިވާ ޝިޢާރުތަކެއްކަމުގައި މީސްތަކުންގެތެރެއިން އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވިމީހުން 
ންތައްތަކުގެ އެކަ. ތުގެ ސުންނަތްތަކޭ މިކިޔެނީ އެކަންތައްތަކަށެވެފިޠުރަ. އެކަންތައްތައް ލެއްވިއެވެ

  .ވަނީއެވެބަޔާން ތިރީގައި މި

ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިރިހެނާގެ ޖިންސީގުނަވަނުގެ އޮމާމަހުގެމަތިން ލެވިފައިވާ  .ޚިތާނުކުރުން - 1   
ގެފިލިން ފުރިހަމައަށް ކުޑައެއީ ހަޑިމިލަ އެތާނގައި ޖަމާވިޔަނުދިނުމަށާއި، . ހަންކޮޅު ކަނޑައިލުމެވެ

އަދި އަންހެންކުއްޖާ . އިސްތިބްރާވުމަށާއި، ޖިމާޢުވުމުގެ ލައްޒަތު އުނިނުވުމަށްޓަކައެވެ
ޖުމްހޫރު  .ފަރުޖުގެ މަތީގައިވާ މަސްކޮޅުން ކުޑަމިންވަރެއްކަނޑައިލުމެވެ ޖާގެއްޚިތާނުކުރާގޮތަކީ އެކު

ންހެނުންނަށް އަދި އަ. ކަމެކެވެ ވާޖިބުވެގެންވާ އީ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށްޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މި
ޢިލްމުވެރިން . ފައެއް ނެތެވެކުރުމަށް ވަކި ޢުމުރެއް ކަނޑައެޅި މިކަން. ވެގެންވާކަމެކެވެމުސްތަޙައްބު

އެއީ ތަދު އިޙުސާސްވާލެއް ކުޑަވާނީ . ވިދާޅުވާގޮތުގައި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ޅަޢުމުރުގައި މިކަންކުރުމެވެ
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ވީމައެވެޅަޢުމުރުގައި ކަމަށް

اختتن " .ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
انثَم هلَيع تا أَتمدعنِ بمحلُ الريلخ مياهرإِبتةً، واخننَ سبِالْقَو نمِتوالبخاري رواه( "د (

ޑިހައަހަރު ފުރުމަށްފަހު އަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން إبراهيم عليه السالم" :މާނައީ
.) ޑަލަކުންނެވެއެބަހީ އޮ. (ހަތިޔާރަކުންނެވެ އޭ ކިޔޭ قَدومއަދި ޚިތާނުކުރެއްވީ . ޚިތާނުކުރެއްވިއެވެ

  ."ނު ރަށެއްގައެވެއޭ ކިޔު قَدومޝާމްކަރައިގެ   ނުވަތަ 



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

26 
 

 ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެން ހުންނަ އިސްތަށިބޭލުމާއި ކިހިލިފަތްދަށުގައި - 2،3   
މިދެތަނުން އިސްތަށިބޭލިޔސް ނުވަތަ އުފުރިޔަސް ނުވަތަ  .ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުން

އެންމެ  އެކަމަކު. ގެއްލުންނުވާ ބޭހެއްފަދަ އެއްޗެއްބޭނުންކޮށްގެން ދުއްވާލިޔަސް ފުދޭނެއެވެ
އެކަލާނގެ ނަބިއްޔުންނަށް هللا އެއީ މާތް. ރަނގަޅުގޮތަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ގޮތެވެ

. އިޚްތިޔާރުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަކީ އެކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފައިދާއާއި މަންފާހުރި ކަންތައްތަކެވެ
  .ރާތެވެއަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާކަމެއް އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ފަ

މިދެގޮތްވެސް  .މަތިމަސް ކުރުކޮށްކޮށުން ނުވަތަ ބޭލުން ،ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި - 4،5   
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

: الفُوا الْمشرِكينخ" .ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث صلّى رسول اهللا .ވިދަޅުވިއެވެ
ارِبوا الشفُوأَحى وا اللِّحوفِّرفق عليه( "وންނާ ތިޔަބައިމީހުން މުޝްރިކު" :މާނައީ )مت

އަދި ." ލާށެވެއަދި މަތިމަސްތައް ބައި. ކުރާށެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ތުނބުޅިތައް ދިގު. ޚިލާފުވާށެވެ
 رسول .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިهللا މާތް

والْختانُ،  ستحداد،الا: خمس من الْفطْرة" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
ތެރެއިންވާ  ފިޠުރަތުގެ" :މާނައީ )متفق عليه( "ظَافرَِألوتقْليم ا بط،ِإلا، ونطْف وقَص الشارِبِ

ޚިތާނުކުރުމާއި، ، އެއީ ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންހުންނަ އިސްތަށިބޭލުމާއި. ފަސްކަމެއްވެއެވެ
ކޮށް ކޮށުމާއި، ކިހިލިފަތް ދަށުގައިހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމާއި، ނިޔަފަތިތައް މަތިމަސް ކުރު

އެހެންކަމުން . ދެގޮތަށެވެ ފުޅުގައި އައިސްފައިމިވަނީމަތިމަހާ ބެހޭގޮތުން ދެޙަދީޘް." ކެނޑުމެވެ
އެއީ ކައިހަދާއިރު . މަޤްޞަދަކީ މަތިމަސް ދިގުވިޔަ ނުދިނުމެވެ. ދެގޮތްވެސް ހުއްދަކަން އެނގެއެވެ

 ތައްކަންތައްފަދަހަޑިކާއެއްޗެހި ތަތްލުމާއި އެއްޗެއް ބޯއިރު އޭގެތެރެއަށް އިސްތަށިތައް ވަނުމާއި މި
. ންވެއެވެގެއިދު ބުނު އަރުޤަމްގެ ކިބައިން ރިވާވެރުއްސުންލެއްވި ޒަهللا މާތް .ވިޔަނުދިނުމަށެވެ

  .ވެފުޅުކުރެއްވިއެ وسلّم حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
މަތިމަސް " :މާނައީ )رواه أمحد والترمذي والنسائي( "من شارِبِه فَلَيس منا من لَم يأْخذْ"
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 ފަހެ އިސްވެދިޔަ ފަސްކަންތަކުގެ." މަތީގައިވާ މީހެއްނޫނެވެ ސުންނަތުގެ ކީ އަހުރެމެންގެނުކޮށާމީހަ
އެއީ  .ތެރެއިން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

ވަރުން އެހެނީ ހަމަކަށަ. ސާފުޠާހިރުކަން ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށާއި ނަފްސަށް ރާޙަތްދިނުމަށެވެ
. ޖިސްމުގައިވާ ބައެއްއިސްތަށި ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ޖިސްމަށް ދަތިކަމާއި މުޞީބަތް ޖައްސައެވެ

ނުކޮށް އެންމެ ގިނަދުވަހު ހުރުން ހުއްދަވެގެންވަނީ ) އިސްވެދިޔަ ފަސްކަންތައް(މިކަންތައްތައް 
هللا މާތް. ޢުޛުރެއް ނެތެވެ އެއަށްފަހުގައި އެކަންތައްތައް ނުކޮށްހުރުމަކަށް. ސާޅީސްދުވަސް ވަންދެނެވެ

މަތިމަސް . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ކުރުކުރުމަށާއި، ނިޔަފަތިތައް ކެނޑުމަށާއި، ކިހިލިފަތް ދަށުގައިހުންނަ އިސްތަށިތައް އުފުރުމަށާއި، 

  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمތައް ބޭލުމަށް ޢައުރަގުނަވަނުގެ ވަށައިގެންހުންނަ އިސްތަށި

އެއީ ސާޅީސްދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވަންދެން . އަހުރެމެންނަށް ވަޤުތު ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ
  )وأبو داود رواه أمحد(." އެކަންނުކޮށް ނުބެހެއްޓުމަށެވެ

އަދި . ދެއްވި ޒީނަތެކެވެهللا ތުނބުޅިއަކީ ފިރިހެނާއަށް މާތް .ތުނބުޅިދިގުކުރުން - 6   
އަދި ފިރިހެނާގެ ފިރިހެންވަންތަކަން ފާޅުކޮށްދޭ . ފިރިހެނާގެ މާތްކަން ހާމަކޮށްދޭ ޝިޢާރެކެވެ

އަދި މުށުން ހިފައި މުށުގެ ތިރިއަށް . ފަހެ ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާކަމެކެވެ. ނިޝާނެކެވެ
އަދި . ރެކުރުކުރުމަކީ މަކުރޫހަކަމެކެވެއެއަށްވު. ކޮށައިލުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެދިގުވެފައިވާ އިސްތަށިކޮޅު 

ގެ އަރިހުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިކަމާބެހޭގޮތުން . ތުނބުޅި ބޭލުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ
އަމުރުގެ ލަފްޒު ދަލީލުކުރާނީ . ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުތަކުގައިވަނީ އަމުރުގެ ލަފްޒެވެ

ކަމުން މުސްތަޙައްބުކަމަށް ބަދަލުކުރާނެ އެހެން ދަލީލެއް އެއީ ވާޖިބު. ވާޖިބުކަމަށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އެފަދައެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއްނެތެވެ. އަތުވެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ

عليه  رسول اهللا صلّى اهللا. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އިބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
متفق (  "وأَحفُوا الشوارِب وفِّروا اللّحى: خالفُوا الْمشرِكين" .ކުރެއްވިއެވެ ޅުފު وسلّم حديث

އަދި . ތުނބުޅިތައް ދިގުކުރާށެވެ .މުޝްރިކުންނާ ޚިލާފުވާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން" :މާނައީ )عليه
ށް ދިގުވެފައިވާ ދެން ތުނބުޅީގައި މުށުން ހިފައި މުށުގެ ތިރިއަ." މަތިމަސްތައް ބައިލާށެވެ
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ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު هللا ވާ ބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތްކޮށުން ހުއްދަކަމަށް ވިދާޅުއިސްތަށިތައް 
އެކަލޭގެފާނު ޙައްޖު ކުރައްވާހިނދު ނުވަތަ ޢުމްރާ ކުރައްވާހިނދު އެގޮތަށް . ޢުމަރުގެ ޢަމަލުފުޅެވެ

އެންމެ . އައިސްފައިވެއެވެ ކަންތައްކުރައްވާ ކަމުގައި ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި ރިވާވެގެން
ގެ އަރިހުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއީ . މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ނުކޮށައި ބެހެއްޓުމެވެ

  .އަދި އެކަލޭގެފާނު ތުނބުޅި ދިގުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. ކޮށުން ސާބިތުނުވާތީއެވެ

އެބަހީ ބޮލުގައި ތެޔޮލުމާއި  .ޓަށް މާތްކޮށްހިތުންބޮލުގެ އިސްތަށި ދިގުނަމަ އެއިސްތައް - 7   
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. އި ރީތިކޮށް ސާފުކޮށް ބެހެއްޓުމެވެފުނާއަޅަ

ފުޅު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

) ބޮލުގައި ދިގު(އެމީހެއްގެ " :މާނައީ )رواه أبو داود( "ر فَلْيكْرِمهانَ لَه شعمن كَ" .ކުރެއްވިއެވެ

ބޮލުގެ ." ފަހެ އެއިސްތައްޓަށް އޭނާ މާތްކޮށް ހިތާހުށިކަމެވެ. އިސްތަށި ހުރެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
. އިސްތަށި ކަނދުރާއާ ހަމައަށް ދިގުކުރުމާއި ކަންފަތު ފޫޅާ ހަމައަށް ދިގުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އެކަމަކު ބޮލުގެ އެއްބައި ބޭލުމާއި އަނެއްބައި ދޫކޮށްލުން . އަދި ބޯބޭލުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. ވެރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا މާތް. ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ

ا كُلَّه أَو احلقُو" .އެވެފުޅުކުރެއްވިرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ا كُلَّهوބޯއެއްކޮށް ބައިލާށެވެ) ބޯބައިލާނަމަ(ތިޔަބައިމީހުން " :މާނައީ  )رواه أمحد ومسلم( "ذَر .

  ." ނުވަތަ އެއްކޮށް ދޫކޮށްލާށެވެ

އަންހެނުންވެސް  .ބޮލުގައާއި ތުނބުޅީގައި ޖަހާ ނުރަ ނުއުފުރާ ބެހެއްޓުން - 8   
ގެ هللاފަހެ ސަލާމާއި ޞަލަވާތްލެއްވި . ގެން ނުވާނެއެވެގައި ޖަހާ ނުރަ އުފުރައިލުންގެ ބޮލުއެކަނބަ

الَتنتف الشيب فَإِنه نور الْمسلمِ، ما من مسلمٍ يشيب " .ސޫލާ ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެރަ
رواه ( "عنه بِها خطيئَةًورفَعه بِها درجةً، وحطَّ حسنةً،  شيبةً في اِإلسالَمِ إِالَّ كَتب اُهللا لَه بِها

ނުރަ ) ބޮލުގައާއި ތުނބުޅީގައިޖަހާ(" :މާނައީ  )والنسائي وابن ماجه أمحد وأبو داود والترمذي
އެއްވެސްމުސްލިމަކު އޭނާ . ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މުސްލިމާގެ ނޫރެވެ. ނުއުފުރާހުށިކަމެވެ
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ނުރައެއްޖަހައިފިނަމަ ) އޭނާގެބޮލުގައި ނުވަތަ ތުނބުޅީގައި(މަތީ ހުންނަޙާލު އިސްލާމްދީން
އަދި އޭނާގެ ދަރަޖައެއް . ހެޔޮކަމެއް ލިއުއްވާދެއްވައެވެ اهللا تعاىلއޭގެސަބަބުން އޭނާއަށް 

   ."އަދި އޭނާގެކިބައިން ފާފައެއް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ. މަތިވެރިކޮށްދެއްވައެވެ

 .ނައްތައިލުން ހީނާފަތުން ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ ހުދުކަންންނާއި ކަޅުރަތްރަތް ހީނާފަތު - 9   
رسول  .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

نَ  يصبِغوإِنَّ الْيهود والنصارى الَ" .ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم حديث اهللا صلّى اهللا
مهفُوالفق عليه( "فَخއެބައިމީހުންގެ (ހަމަކަށަވަރުން ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން " :މާނައީ  )مت

ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެބައިމީހުންނާ . ކުލައެއް ނުޖައްސަތެވެ) ނުރައިގައިބޮލާއި ތުނބުޅީގެ 
އެކަލޭގެފާނު . ވެއެވެކިބައިން ރިވާވެގެން ގެ أبو ذر ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް." ޚިލާފުވާށެވެ

إِنَّ أَحسن ما غَيرتم بِه " .ފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން، " :މާނައީ  )رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي( "لشيب الْحناُء والْكَتمهذَا ا

މިހުދުކަން ތިޔަބައިމީހުން ނައްތައިލާ އެންމެ ) ބޮލާއި ތުނބުޅީގެ(ން އެއެއްޗެއްގެ ޒަރީޢާއި
އިހުޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ކުލަޖެއްސުމަށް  އަކީ اَلْكَتم." (އެވެ اَلْكَتم ހެޔޮއެއްޗަކީ ހީނާފަތާއި

  .) އޭގެއިން ނުކުންނަ ކުލައަކީ ކަޅުރަތްކުލައެވެ. ބޭނުންކުރި ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެކެވެ

. ލާއި ތުނބުޅީގައި ކުލަޖެއްސުމާމެދު އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ މެދުގައި އިޚްތިލާފު އުފެދިފައިވެއެވެބޮ   
އަދި . އޭގެތެރެއިން ބައެއްބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކުލަނުޖެއްސުމެވެ

އަދި އޭގެތެރެއިން . ލަޖެއްސުމެވެބައެއްބޭކަލުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކު
އަދި ބައެއްބޭކަލުން ހީނާފަތުން . ބައެއްބޭކަލުން ރީނދޫކުލައިން ކުލަޖެއްސެވިއެވެ

. ބޭނުންކުރައްވައިގެން ކަޅުރަތްކުލަޖެއްސެވިއެވެ  اَلْكَتمއަދި ބައެއްބޭކަލުން . ރަތްކުލަޖެއްސެވިއެވެ
އަދި އޭގެތެރެއިން ބައެއްބޭކަލުން ކަޅުކުލައިން . އަދި ބައެއްބޭކަލުން ކުކުނުން ކުލަޖެއްސެވިއެވެ

ގެ  - رمحه اهللا -إمام زهري   -رمحه اهللا  -احلافظ ابن حجر ގައި  "فتح الباري" .ކުލަޖެއްސެވިއެވެ

މޫނުމަތި ވަރުގަދަކޮށް . "މު ޒުހުރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެއިމާ. ކިބައިން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
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ދެންފަހެ މޫނުމަތިން ކުލަވެއްޓި ދަތްތައް . ކަޅުކުލައިން ކުލަޖައްސަމުއެވެ ހުރެއްޖެނަމަ އަހުރެމެން
އެހެންކަމުން ބޮލުގެ ބައެއް އިސްތަށިހުދު އަދި ޒުވާންކަން ." އެކަން ދޫކޮށްލަމުއެވެބަލިކަށިވާހިނދު 

ދެންފަހެ ޒުވާންކަން . މުޅިން ނުގެއްލޭމީހާ ކަޅުކުލަ އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
މުޅިންގެއްލި ބޮލާއި ތުނބުޅި އެއްކޮށް ނުރައަށްވެފައިވާމީހާ ކަޅުކުލައިން ކުލަޖެއްސުން އެދެވިގެން 

رسول اهللا صلّى اهللا ފަހެ މައްކާ ފަތަޙަވީދުވަހު އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު އަބޫޤުޙާފާ . ނުވެއެވެ
ބުޅިވަނީ މުސްކުޅިކަމުން މުޅިން އޭރު އަބޫޤުޙާފާގެ ބޮލާއި ތުނ. ގެ އަރިހަށް ގެނެވުނެވެ عليه وسلّم

އޭނާގެ  ،އޭނާ. "ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . ހުދުވެފައެވެ
އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ އޭނާގެ ބޮލުގެކުލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗަކުން . އަނބިމީހާގާތަށް ގެންދާށެވެ

އެބަހީ ކަޅުކުލައިން ކުލަ . ދުރުކުރާށެވެ އަދި ކަޅު ކުލައިން އޭނާ. ބަދަލުކޮށްލާހުށިކަމެވެ
    )رواه مسلم(." ނުޖައްސާށެވެ

ނަފްސު އުފާކޮށްދޭ އަދި ހިތްތަނަވަސްކޮށްދޭ އަދި ރޫޙު ތާޒާކޮށްދޭ އަދި . ހުވަނދުލުން - 10   
هللا މާތް. ޖިސްމު މުރާލިކޮށްދޭ ކޮންމެ ހުވަނދެއް އިސްތިޢުމާލުކުރުން ހަމައެންމެރަނގަޅެވެ

رسول اهللا صلّ  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި 
حبب إِلَي من الدنيا النساُء والطِّيب وجعلَت قُرةُ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم حديث

يف نِييع الَةسائي رواه( "الصން ކަލޭގެފާނަށް ދުނިޔެއިން އަންހެނުންނާއި ތިމަ" :މާނައީ )أمحد والن

އަދި ." އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ލޮލުގެ ފިނިކަން ލެއްވުނީ ނަމާދުގައެވެ. ހުވަނދު ލޮބުވެތިކުރެވުނެވެ
رسول  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް

من عرِض علَيه طيب فَالَ يرده فَإِنه خفيف " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ سلّم حديثاهللا صلّى اهللا عليه و
އެމީހެއްގެ މައްޗަށް " :މާނައީ )مسلم والنسائي وأبو داود رواه( "طَيب الرائحة الْمحملِ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން . މެވެފަހެ އޭނާ އެރައްދުނުކުރާހުށިކަ. ހުވަނދެއް ހުށައެޅިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުލްޚުދުރީގެ هللا އަދި މާތް." މީރުވަސްދުވާ އެއްޗެކެވެއެއީ އުފުލުންލުއި 
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رسول اهللا صلّى ގޮމަކަސްތޫރިއާ ބެހޭގޮތުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
  ) رواه مسلم(." އެންމެ މީރުވަސްދުވާ ހުވަނދެވެ އެއީ. "ފުޅު ކުރެއްވިއެވެحديث ،اهللا عليه وسلّم
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  ވުޟޫގެ ބަޔާން
 މޫނާއި، ދެއަތާއި، ބޮލާއި، ދެފައިތިލައާ. އަދާކުރެވޭ ޠަހާރަތެކެވެ އަކީ ފެނުން وضوء   

  . އަދި ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ. ގުޅުންހުރި ޠަހާރަތެކެވެ

  .ދަލީލު މުގެޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަ وضوء

  !  "  #  $  %  &  ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ޤުރުއާނުން   
/      .  -  ,  +  *  )   (  '  

21  0  Z  ]ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ" :މާނައީ  ]٦: املائدة

ންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާހަމައަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުތެދުވާހިނދު ފަހެ 
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ. ދޮންނަހުށިކަމެވެ

 ." ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް .ސުންނަތުން   

الَيقْبلُ اُهللا صالَةَ أَحدكُم " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ވިދާޅުވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންކުރެ ހަމައެކަކުގެ ނަމާދު، އޭނާ " :މާނައީ )متفق عليه( "ذَا أَحدثَ حتى يتوضأَإِ

  ."ޤަބޫލު ނުކުރައްވާނެއެވެهللا މަށްދާންދެން ޙަދަޘްވެރިވާހިނދު އޭނާ ވުޟޫކޮށްފު

ލުން ދަންނަބޭކަ ކަމަށް މިދީނުގެ ހުރިހާ ވުޟޫ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ .އިޖްމާޢުން   
އަދި މިކަމާމެދު އެއްވެސް ޚިލާފެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި . ވެއެވެއިގެންފައިއެއްބަސްވެވަޑަ

  . ނުވެއެވެ
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  .ގެ މާތްކަން وضوء

. ހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ޙަދީޘްފުޅުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެވުޟޫގެ މާތްކަމާބެ   
  .އޭގެތެރެއިން ތިންޙަދީޘްފުޅަކުން ފުއްދައިލަމެވެ

އެކަލޭގެފާނު .ގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا الصناجبي ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް -1   

 إذَا توضأَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم حديثرسول اهللا صلّى اهللا عليه  ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
تجرخ ضمضفَم دبلَ  الْعفَإِذَا غَس ،هفأَن نا مطَايالْخ تجرخ ثَرنتفَإِذَا اس ،هيف نا مطَايالْخ
نيه، فَإِذَا غَسلَ يديه من وجهِه حتى تخرج من تحت أَشفَارِ عيوجهه خرجت الْخطَايا 

رخى تتح هيدي نا مطَايالْخ تجرخيدرِ يأَظَاف تحت نم ج تجرخ هأْسبِر حسفَإِذَا م ،ه
حتى من رِجلَيه  الْخطَايا من رأْسه حتى تخرج من أُذُنيه، فَإِذَا غَسلَ رِجلَيه خرجت الْخطَايا

هلَيرِ رِجأَظَاف تحت نم جرخإِلَى الْ. ت هيشكَانَ م لَةًثُمافن هالَتصو جِدسرواه مالك ( "م
އަޅާ ވުޟޫކުރަން ފަށައި ކޯދޮންނަހިނދު އޭނާގެ އަނގައިން " :މާނައީ )والنسائي وابن ماجه واحلاكم
ދެން ނޭފަތަށް ފެންލައި ފޮޅައިލާހިނދު އޭނާގެ ނޭފަތުން ފާފަތައް . ވެފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެ

އެއީ އޭނާގެ . ދެން މޫނުދޮންނަހިނދު އޭނާގެ މޫނުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ. ނުކުމެގެން ދެއެވެ
ދެން ދެއަތް ދޮންނަހިނދު އޭނާގެ . ލޮލުގެ އެސްފިޔަތަކުގެދަށުން ފާފަތައް ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ

ދަށުން ފާފަތައް އީ އޭނާގެ ދެއަތުގެ ނިޔަފަތިތަކުގެއެ. ދެއަތުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ
ދެން ބޮލުގައި ފެންފޮހޭހިނދު އޭނާގެ ބޮލުން ފާފަތައް ނުކުމެގެން . ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެ

އިތިލަ ދެން ދެފަ. ކަންފަތުން ފާފަތައް ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެއެއީ އޭނާގެ ދެ. ދެއެވެ
އީ އޭނާގެ ދެފައިގެ އެ. ދޮންނަހިނދު އޭނާގެ ދެފައިތިލައިން ފާފަތައް ނުކުމެގެން ދެއެވެ

. ދެން އޭނާ ހިނގައިފައިދަނީ މިސްކިތަށެވެ. ދަށުން ފާފަތައް ނުކުމެއްޖައުމަށްދާންދެނެވެނިޔަފަތިތަކުގެ
އޭނާގެ ފާފަތައް އެވަނީ  އެބަހީ ވުޟޫގެސަބަބުން(. އަދި އޭނާގެ ނަމާދުވާހުށީ އިތުރު އެއްޗަކަށެވެ
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އޭރުން ނަމާދުވާނީ އޭނާއަށް . ދެން ނަމާދުން ފޮހެވޭކަށް އިތުރު ފާފައެއް ނޯންނާނެއެވެ. ފޮހެވިފައެވެ
  ".)ބޯނަހަކަށެވެ

ނަމާދުގެ ސަބަބުންވެސް . އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުގައި ފާފަތަކުގެ މުރާދަކީ ކުދިފާފަތަކެވެ{   
  }.ފަތައް ފޮހެވޭނީ ތައުބާއިންނެވެބޮޑެތިފާ. ފޮހެވޭނީ ކުދިފާފައެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން ވެއެވެهللا މާތް -2   

أَالَ أَدلُّكُم علَى ما يمحو " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ سول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثر  .ވިދާޅުވިއެވެ
إِسباغُ الْوضوِء " :بلَى، يا رسولَ اِهللا، قَالَ: قَالُوا" بِه الدرجات ؟  بِه الْخطَايا، ويرفَعاُهللا 

علَى الْمكَارِه، وكَثْرةُ الْخطَا إِلَى الْمساجِد، وانتظَار الصالَة بعد الصالَة؛ فَذَلكُم الرباطُ، 
މެއްގެ ކައެ" :މާނައީ )والترمذي والنسائيرواه مالك ومسلم ( "اطُلكُم الربفَذَلكُم الرباطُ، فَذَ

ފާފަތައް ފުއްސަވާ އަދި އެކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަލާނގެ ދަރަޖަތައް  اهللا تعاىل ސަބަބުން
" ޔެވެ؟މަތިވެރިކުރައްވާ ކަމެއްގެ އިރުޝާދު ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުދެއްވާނެހެއް

! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ !ށެވެކަމުގެ އިރުޝާދުދެއްވާއެ. ނޫނެކެވެ. ދެންނެވިއެވެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން
) އެބަހީ ފިނިގަދަ ރޭތަކުގައި(އެއީ ހިތްނުރުހޭ ޙާލަތްތަކުގައި . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ

ކިތް އެބަހީ މިސް(ވުޟޫ ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމާއި، މިސްކިތްތަކާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތައް ގިނަވުމާއި، 
 .ރުކުރުމެވެދަށްފަހު އަނެއްނަމާދަށް އިންތިޒާއެއްނަމާ) ދުރުވުމާއެކު މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދިއުމާއި

ފަހެ ޖިހާދަށް . ފަހެ ޖިހާދަށް ތައްޔާރުވުމަކީ އެއީއެވެ. ފަހެ ޖިހާދަށް ތައްޔާރުވުމަކީ އެއީއެވެ
    ."ކީ އެއީއެވެތައްޔާރުވުމަ

އެކަލޭގެފާނު . އިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރަهللا މާތް -3   
ފުޅު  حديث ޤަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ވިދާޅުވިއެވެ

، وإِنا إِنْ شاَء اُهللا بِكُم عن قَرِيبٍ الَحقُونَاَلسالَم علَيكُم دار قَومٍ مؤمنِين، " .ކުރެއްވިއެވެ
 أَنتم أَصحابِي" :رسولَ اِهللا ؟ قَالَ أَو لَسنا إِخوانك يا: لُواقَا" قَد رأَينا إِخواننا وددت لَو أَنا 
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و دعا بوأْتي لَم نيا الَّذنانوا" إِخقَالُو :دعب أْتي لَّم نم رِفعت فكَي ي كتأُم نلَ اِهللا ؟ قَالَموسا ر: 
قَالُوا " أَرأَيت لَو أَنَّ رجالً لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَالَ يعرِف خيلَه ؟ "

 وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ، من الْوضوِء فَإِنهم يأْتونَ غُراً محجلين"  :بلَى يا رسولَ اِهللا، قَالَ
الض ريعالْب ذَادا يكَم يضوح نالٌ عنَّ رِجذَادأُ ،الُّأَالَ لَيهِميادقَالُ :نفَي ،لُما : أَالَ هلُودب مهإِن

دعلُبفَأَقُو ،قًا: كحقًا سحއިތިބި މުއުމިނުންނޭވެއޭ މިކަށްވަޅުތަކުގަ" :މާނައީ )رواه مسلم( "س! 

هللا ނަކީވެސް މާތްހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެން .ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ސަލާމަތްކަން ހުއްޓެވެ
ދެން . (އަވަހަށް ތިޔަބައިމީހުންނާ ގޮސްބައްދަލުވާނެ ބަޔަކީމުއެވެ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް

.) ން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެދިމާލަށް އެނބުރިވަޑައިގެ އެކަލޭގެފާނު އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ
." އަހުރެމެންގެ އަޚުންތައް އަހުރެމެންނަށް ފެންނާނެނަމައެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ހިތްޕުޅަށް އަރައެވެ

ގެ هللاއޭ ؟ ލޭގެފާނުގެ އަޚުންނެއްނޫންތޯއެވެއަހުރެމެންނަކީ ކަ. އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ
ތިޔަބައިމީހުންނަކީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . "ވިއެވެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްއެކަލޭގެ! ރަސޫލާއެވެ

." ނާންނަމީހުންނެވެ) ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދަށް(އަހުރެމެންގެ އަޚުންނަކީ އަދި މިހާތަނަށް . ޞަޙާބީންނެވެ
) ދުނިޔޭގެ ވުޖޫދަށް(މިހާތަނަށް ކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން . އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ

ގެ هللاކަލޭގެފާނު ދެނެވަޑައިގަންނަވާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟ އޭ) ޤިޔާމަތްދުވަހު(ނާންނަމީހުން 
މީހެއްގެ  !ތިޔަބައިމީހުން ނިކަން ޚަބަރުދީބަލާށެވެ. "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ! ރަސޫލާއެވެ

ކަޅު އެއްކޮށް އެއަސްއޮތީ. އްކުރިމަތިހުދު އަހެކެވެހަތަރުމޮއްގަނޑާއި ނި، މިލްކިއްޔަތުގައިވާ
އަޞްޙާބުބޭކަލުން " އެއަސް ނޭނގޭނެހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް . ރޭގައި ލާމެހިފައެވެތެގެއަސްތަކެއް
.   ނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެގެފާއެކަލޭ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ. އެނގޭނެއެވެ. ނޫނެކެވެ. ދެންނެވިއެވެ

 ރުން އަތްފަޔާއި މޫނުތައް ވިދަވިދާހުރިޙާލުވުޟޫގެ އަސަ) ތްދުވަހުޤިޔާމަ(ފަހެ އެބައިމީހުން "
ގާތަށްގޮސް ) ފެންއާރު(އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ކުރިން ޙައުޟު . އަންނާނެތެވެ

ބަޔަކުމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . ދަންނާށެވެ .ހުންނަވާނަމެވެ) އެބައިމީހުންގެ އިސްތިޤުބާލުގައި(
 އޭތި ފަހައިއެއީ ގެއްލިގެންއުޅޭ ޖަމަލު ފެނުމުން . ގެންދެވޭނެއެވެ އުޟާ ދުރަށް ފަހައިޙަ

ފަހެ  ! އޭ އަންނާށެވެ. ނަމެވެގޮވާލައްވާތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް . ގެންދެވޭފަދައިންނެވެ
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ދީނަށް  އެބައިމީހުން ކަލޭގެފާނު ދުނިޔެދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމުން. ބުނެވޭނެއެވެ) އެވަގުތު(
. ހަލާކުހުއްޓެވެ) ބައިމީހުންނަށްއެ(. ކަލޭގެފާނު ދަންނަވާނަމެވެފަހެ ތިމަން. ބަދަލުތައްގެނައެވެ

   ."ހަލާކުހުއްޓެވެ

  .ތައް ضفَر ގެ وضوء

ޟޫގެ ޙަޤީޤަތް ބިނާވެގެންވަނީ އެކަންތަކުގެ ވު. ވުޟޫގެ ފަރުޟުތަކެއް ނުވަތަ ރުކުންތަކެއްވެއެވެ   
 .އެއިންކަމެއް އުނިވެއްޖެނަމަ ޝަރުޢީގޮތުން އެއީ ވުޟޫއެއްކަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. މައްޗަށެވެ

  .ވަނީއެވެއެކަންތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި މިި

. ޢަރަބިބަހުގައި ނިޔަތުގެމާނައަކީ ކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޤަސްދެވެ .ނިޔަތްގަތުން - 1   
އަދި އެކަލާނގެ ޙުކުމްފުޅަށް  ،ގެ ރުހިވޮޑިގަތުމަށް އެދޭޙާލުهللاމާތްޝަރުޢީގޮތުން ނިޔަތުގެމާނައަކީ 
އަދި މިއީ . ކަންތަކުގެތެރެއިން އަޅުކަމެއްކުރުމަށް ޤަސްދުކުރުމެވެބޯލަނބާ ކިޔަމަންގަންނަޙާލު އަޅު

ދުލުން ނިޔަތްކިއުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުވެގެންވާ . ދުލާބެހޭ ޢަމަލެއްނޫނެވެ. ޢަމަލެކެވެހިތުގެ 
މަރުގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޢުهللا ފަހެ ނިޔަތް ފަރުޟުވެގެންވާކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތް. ކަމެއްނޫނެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އްވި ޙަދީޘްފުޅެވެރިވާކުރެ
رواه ( احلديث...." وإِنما لكُلِّ امرِىٍء ما نوى إِنما اَألعمالُ بِالنييات" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
އަދި ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ . ތްތަކަކުންނެވެޢަމަލުތައްވާކަން ކަށަވަރީ ނިޔަ" :މާނައީ )اجلماعة

  ." މީހަކަށްވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތްކަމެކެވެ

ފަހެ . އެބަހީ އެއްފަހަރު މޫނުމައްޗަށް ފެން އޮހޮރުވާލުމެވެ .އެއްފަހަރު މޫނުދޮވުން - 2   
އަދި . ނިއްކުރީގެ މަތީކައިރިންފެށިގެން ދިގަށް ތުނބުޅީގެ އެންމެ ތިރިއާހަމައަށެވެމޫނުގެ ޙައްދަކީ 

  .އެއްކަންފަތުގެ ފޫޅުން ފެށިގެން ހުރަހަށް އަނެއްކަންފަތުގެ ފޫޅާހަމައަށެވެ
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މިދޮވުމުގައި އުޅަނބޮށިވެސް  .ދެއަތް ދެއުޅަނބޮށްޓާ ހަމައަށް އެއްފަހަރު ދޮވުން - 3   
އެކަލޭގެފާނުގެ  ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّއެއީ . ލްކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެޝާމި

  .ށިފުޅު ނުދޮންނަވައި ދޫކުރެއްވިކަން ސާބިތު ނުވާތީއެވެދެއުޅަނބޮ

ފަހެ ތެތްއަތް ބޮލުގައި ޖައްސައިލުމަކުން ނުވަތަ ތެތްއިނގިލި  .ފޮހުންބޮލުގައި ފެން - 4   

     Z -  .  ]. ބޮލުގައި ޖައްސައިލުމަކުން ބޮލުގައި ފެންފޮހުނުކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ

املائدة[ އިސްތިދުލާލު  ފޮހުމުގެ މައްޗަށްން ބޮލުން ބައެއްގައި ފެންބޭކަލުމިއާޔަތުން ބައެއް ] ٦

ފޮހުމަށް ތިންގޮތެއް ގެ ކިބައިން ބޮލުގައި ފެން اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسول ފަހެ .ކުރެއެވެ
  .ސާބިތުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ން ގެ ކިބައި عبد اهللا بن زيدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .މުޅިބޮލުގައި ފެންފޮހުން) 1(   

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  .ފުއްސެވިއެވެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުން ފެންއެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުގައި އެ
ހީ ނިއްކުރިފުޅުމަތިން ފައްޓަވައި އެބަ. ގަސްދެއްވިއެވެރައަދި ފު. އެދެއަތްޕުޅުން ކުރިމަތިލެއްވިއެވެ

 ފުޅާހަމައަށް ގެންދަވާ ހަމައިސްތަށިފުޅުގައި އަތްޕުޅުއިސްތަށިފުޅުގައި އަތްޕުޅު ބީއްސަވަމުން ކަނދުރާ
   )متفق عليه(." ބީއްސަވަމުން ނިއްކުރިފުޅާހަމައަށް އަލުން އަނބުރައި ގެންނެވިއެވެ

ގެ  عمرو بن أميةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ފެންފޮހުން މަތީގައިހަމައެކަނި ފަގުޑި) 2(   

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

رواه (." އެކަލޭގެފާނުގެ ފަގުޑިކޮޅުމަތީގައާއި ޚުއްފުމަތީގައި ފެން ފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ
  )أمحد والبخاري

مغرية بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ފެންފޮހުން ތީގައާއި ފަގުޑިމަތީގައިނިއްކުރިމަ) 3(   
رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ شعبة
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 ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނިއްކުރިފުޅުމަތީގައާއި ފަގުޑިކޮޅުމަތީގައި. ވުޟޫކުރައްވައިފިއެވެ عليه وسلّم
  )رواه مسلم(." އަދި ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ .ފެންފުއްސެވިއެވެ

ގެ އަރިހުން ބޮލުގައި ފެންފޮހުމަށް ސާބިތުވެގެންވާ ތިންގޮތް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم   
ހަމައެކަނި ބޮލުން ބައެއްގައި ފެންފޮހުން އެކަލޭގެފާނުގެ . ދަންނައެވެ. މިބަޔާން ކުރެވުނީއެވެ

ފަގުޑިކޮޅު ތުރުކުރައްވައިގެން ހުންނަވާއިރު ނިއްކުރިފުޅުމަތީގައި . ސާބިތުވެގެންނުވެއެވެ ކިބައިން
އެހެންކަމުން ރާޖިޙްވެގެންވާގޮތަކީ . އްވައެވެއަނެއްބައި ފަގުޑިކޮޅުމަތިން ފުރިހަމަކުރަފެންފުއްސަވައި 

  .ފޮހުމެވެއަދި މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ފަގުޑިނާޅައިހުންނަމީހާ މުޅިބޮލުގައި ފެން

ގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ދެފައިތިލަ ދެތަނބިކައްޓާއެކު ދޮވުން - 5   

އްވި އިބުނުޢުމަރު ރުއްސުންލެهللا މާތް. ޢަމަލުފުޅުންނާއި ބަސްފުޅުން ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތެވެ
 سلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه وއަހުރެމެންގެކިބައިން އެއްދަތުރެއްގައި ". ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހެ އަހުރެމެންނާ އެކަލޭގެފާނު ބައްދަލުވިއިރު ޢަޞުރުނަމާދު ވަގުތުވަނީ . ފަހަށްޖެހިވަޑައިގަތެވެ
އަދި އަހުރެމެންގެ ފައިތަކުގައި . ދެން އަހުރެމެން ވުޟޫކުރަން ފަށައިފީމުއެވެ. ފަސްވެފައެވެ

ތަ ތަނބިކަށިތަކަށް ނުވަ. ފަހެ ހަރުއަޑުފުޅުން އެކަލޭގެފާނު ނިދާއިއްވެވިއެވެ. ފެންފޮހުނީމުއެވެ
މިފަދައިން ދެފަހަރު ނުވަތަ ތިންފަހަރު އެކަލޭގެފާނު . ޒާބުހުއްޓެވެފުންނާބުތަކަށް އަލިފާނުގެ އަ

ނަށް މީހުން އެބަހީ ތަނބިކަށިތަކާއެކު ރަނގަޅަށް ދެފައި ނުދޮންނަ. (ނިދާއިއްވެވިއެވެ
ފައިތިލަ ދޮންނަންޖެހޭނީ " .ވިދާޅުވިއެވެ الرمحن بن أيب ليلى عبد އަދި  .)ޒާބުހުއްޓެވެއަ

ހުރިހާ ޞަޙާބީން ގެ  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولތަނބިކައްޓާއި ފުންނާބާއެކުކަމަށް 
ގެ  اهللا تعاىلވުޟޫގެ ފަރުޟުތަކުގެ އަޞްލަކީ އިސްވެދިޔަ ." އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

#  $  %  &  '  )     !  "  ] .އަންނަނިވި ވަޙީބަސްފުޅެވެ

 *  ) -  ,  +  21  0  /      .  Z  
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ތެދުވާހިނދު ! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ" :މާނައީ  ]٦: املائدة[
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އަދި . ނބޮށިތަކާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަ
އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް . ފޮހޭހުށިކަމެވެތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެން

  ."ދޮންނަހުށިކަމެވެ

އެބަހީ އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ . ދިޔަ ހުރިހާކަމެއް ތަރުތީބުންކުރުންއިސްވެ - 6   

ލީލަކީ އެކަމުގެ ދަ. އާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންއެވާ ތަރުތީބު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ .ތަރުތީބުންކުރުމެވެ
އަތާއި ފަޔަކީ  .ގުނަވަނެއް ވައްދަވާފައިވުމެވެދޮންނަންޖެހޭ ގުނަވަންތަކެއްގެ ދެމެދަށް ފެންފޮހެންޖެހޭ 

. ބޮލަކީ ފެންފޮހެންޖެހޭ ގުނަވަނެކެވެ. އެދެމެދަށް އެވަނީ ބޯވަދެފައެވެ. ދޮންނަންޖެހޭ ދެގުނަވަނެވެ
. ތަފާތުޙުކުމެއް ވަންނާނީ ފައިދާއަކަށްޓަކައެވެ ތަރެއްގެ ޙުކުމްތަކެއްގެ ދެމެދަށްޢަރަބިބަހުގައި އެއްވައް

 ދުވަހަކުވެސް މިތަރުތީބުން صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللاއަދި  .މިތާނގައި އެފައިދާއަކީ ތަރުތީބެވެ
رسول اهللا އަޅުކަންތަކުގައި . އަކީ އަޅުކަމެކެވެ وضوء ފަހެ  .ނޫންގޮތަކަށް ވުޟޫނުކުރައްވައެވެ

  .އަށް ތަބާވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

 .ތައް سنةގެ  وضوء

ގެ ބަސްފުޅާއި ޢަމަލުފުޅުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمތްތަކުގެ މުރާދަކީ ވުޟޫގެ ސުންނަ   
ސާބިތުވެގެންވާ އެކަމަކު އެކަންތައްކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިނުވާ އަދި އެކަންތައްނުކުރި 

  .ވަނީއެވެއެކަންތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި މި .ކަންތަކެވެންކާރުވެސްކުރައްވާފައިނުވާ މީހާގެމައްޗަށް އި

 ).ކިއުން بسم اهللا އެބަހީ( .ގެ ނަންފުޅުގަތުން اهللا تعاىلކުރަން ފަށާއިރު  وضوء - 1   

      . އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވުޟޫކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފެން  اهللا صلّى اهللا عليه وسلم رسولއެއްފަހަރެއްގައި "

. ގޮވައިލެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ އެހިނދު . އެކަމަކު ނުފެނުނެވެ. ހޯއްދެވިއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުލައްވައިގެން ފަހެ ފެންހުރި ކަންވާރެއްގެތެރެއަށް . މިތާނގައި މިހުރީ ފެނެވެ

ގެ هللاތިޔަބައިމީހުން . ދެން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ހުންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ
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ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ . ވުޟޫކުރަން ފަށާށެވެ) ކިޔާ بسم اهللاއެބަހީ (އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން 

އަދި މީސްތަކުން . ރިއަރާތަން އަހުރެންދެކުނީމެވެއިނގިލިފުޅުތަކުގެ ދެމެދުން ފެން އުތު
والنسائي وابن  رواه البيهقي(." އެއީ އެންމެފަހުމީހާ ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެނެވެ. ވުޟޫކުރަމުންދިޔައެވެ

   )خزمية

ޢިލްމުވެރިންނާއި ބޭސްވެރިބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި  .ދަތްއުނގުޅުން - 2   
ބޭސްވެރިބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި . ނގަޅީ އަރާކުދަނޑިއެވެދަތްއުނގުޅުމަށްޓަކައި އެންމެރަ

ގިނަބަލިތައް  ހިރުގަނޑު ވަރުގަދަކޮށްދިނުމާއި، ދަތަށްޖެހޭއެއިންލިބޭ ފައިދާތަކުގެތެރޭގައި 
ކާއެއްޗެހި ހަޖަމުކުރުމުގެބައި ގަދަކޮށްދިނުމާއި، ކުޑަކަމުދިއުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން ޖެހުނަނުދިނުމާއި، 

މިމަޤްޞަދު ފުރިހަމަވާ ކޮންމެ . ފަހެ މަޤްޞަދަކީ ދަތްތައް ރީތިކޮށް ސާފުކުރުމެވެ .ހިމެނެއެވެ
ކަށް މިޒަމާނުގައި މިސާލަ. އާލަތަކުން ދަތްއުނގުޅިކަމުގައިވިއަސް ސުންނަތް ޙާޞިލްވާނެއެވެ

  .ރުސްފަދަ ތަކެއްޗެވެބު

. ލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް   

لَوالَ أَنْ أَشق علَى أُمتي " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން
 مهترٍءبِاََألموضكُلِّ و دنع اكوافعي والبيهقي( "لسތިމަންކަލޭގެފާނުގެ " :މާނައީ )رواه مالك والش

ވުޟޫކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ތަކުންގެމައްޗަށް އުނދަގުލެއްކަމުގައި ނުވާނަމަ އުއްމަތުގެ މީސް
هللا އަދި މާތް." ދަތްއުނގުޅުމަށް އެބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ

 ހަމަކަށަވަރުން. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "للرب ضاةٌ السواك مطْهرةٌ للْفَمِ مر" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ هللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديثرسول ا
ގެ هللا. ދަތްއުނގުޅުމަކީ އަނގައަށްވާ ޠާހިރުކަމެކެވެ" :އީމާނަ )والترمذي رواه أمحد والنسائي(

  ."ޙަޟުރަތުންވާ ރުއްސެވުމެކެވެ

އެކަމަކު . އިވެސް މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެދަތްއުނގުޅުމަކީ ހުރިހާވަގުތެއްގަ   
  .ފަސްވަގުތެއްގައި މުސްތަޙައްބުކަން ގަދަވެގެންވެއެވެ
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. ނިދިންހޭލާވަގުތު) 4. (ކިޔަވާވަގުތު قرآن) 3. (ނަމާދުވަގުތު) 2. (ވުޟޫކުރާވަގުތު) 1(   
  .ތަޣައްޔަރުވާވަގުތު އަނގަ) 5(

هللا މާތް .އަތްތިލަ ތިންފަހަރު ދޮވުންވުޟޫކުރަންފަށާއިރު އެންމެފުރަތަމަ ދެ - 3   
 .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أوس بن أوس الثقفيރުއްސުންލެއްވި 

ދެއަތްތިލަފުޅު ) އެންމެފުރަތަމަ(ވުޟޫކުރައްވަން ފައްޓަވާއިރު  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް  )واه أمحد والنسائير( ."ދޮންނަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ

رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 مه فَالَ يغمس يده فيإِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نو" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث صلّى اهللا عليه وسلّم

 :މާނައީ )رواه مسلم( "أَين باتت يده ثَالَثًا، فَإِنه الَ يدرِيناٍء حتى يغِسلَها إِ

ރު ދޮވެފުމަށްދާންދެން ހަތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު ނިދިން ހޭލާހިނދު އޭނާގެއަތް ތިންފަ"
ހޭދަވީތަނެއް  އަތް ރޭގަނޑުހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެ އެހެނީ. އެއްވެސްކަންވާރަކަށް އަތްނުބާނާހުށިކަމެވެ

  ."އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ

ގެ  لقيط بن صربةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ތިންފަހަރު އަނގައަށްފެންލައި ކޯދޮވުން - 4   

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިބާ " :މާނައީ )رواه أبو داود والبيهقي( "ذَا توضأْت فَمضمضإِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

  ."ވުޟޫކުރާހިނދު އަނގައަށް ފެންލައި ކޯދޮންނަހުށިކަމެވެ

هللا މާތް .ލުމާއި ތިންފަހަރު ނޭފަތްފޮޅައިލުންތިންފަހަރު ނޭފަތަށް ފެން - 5   
رسول اهللا صلّى  .ގެފާނުވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "فه ماًء ثُم ليستنثرإِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيجعلْ في أَن" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ وسلّم حديث اهللا عليه
ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނޭފަތަށް  ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ވުޟޫކުރާ" :މާނައީ )متفق عليه(

މިކަމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާގޮތަކީ ކަނާތުން ." ދެން ނޭފަތް ފޮޅާލާހުށިކަމެވެ. ފެންލާހުށިކަމެވެ
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ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން އެގޮތަށް هللا އެއީ މާތް. އަދި ވާތުން ފޮޅައިލުމެވެ. ފެންލުމެވެ
. ގަތެވެހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ފެންގެނައުމަށް އެދިވަޑައި" .ރިވާވެގެން އައިސްފައިވާތީއެވެ

. ދެން ވާތުން ފޮޅާލެއްވިއެވެ. ޅަށް ފެންލެއްވިއެވެޕުވައި ނޭފަތްފަހެ ކޯދޮންނަ) ދެންފެން ގެނެވުމުން(
اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  رسولމިއީ . އެފަދައިން ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ

   )رواه أمحد والنسائي( ."ވުޟޫކުރެއްވިގޮތެވެ

އެބަހީ ތިންފަހަރުކޯދޮވެފައި ދެން ، ފަތަށްފެންލުމުގައި ދެތަނަށް ވަކިންފެންލިޔަސްއަނގައަށާއި ނޭ   
رسول އެކަމަކު . ޙާޞިލްވާނެއެވެ ނޭފަތަށް ތިންފަހަރު ފެންލައި ތިންފަހަރު ފޮޅައިލިޔަސް ސުންނަތް

އެބަހީ . ވެގެ އަރިހުން ސާބިތުވަނީ އަނގައަށާއި ނޭފަތަށް އެއްކޮށްފެންލުމެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
އަދި . ފެންއަތްގޮށިނަގައި އެއިން އެއްބައި އަނގައަށްލައި އަނެއްބައި ނޭފަތަށްލައި ފޮޅައިލުމެވެ

ގެ ކިބައިން  عبد اهللا بن زيدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މިގޮތަށް ތިންފަހަރު ކަންތައްކުރުމެވެ

 اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولހަމަކަށަވަރުން " .ޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާ. ވެގެންވެއެވެރިވާ
 އަދި ރޯދަވެރިޔާ ފިޔަވައި )متفق عليه(." ޅަށް ފެންލެއްވިއެވެދޮންނަވައި ނޭފަތްޕުތިންއަތްގޮށިފެނުން ކޯ
هللا މާތް. ފެންލާއިރު މުބާލަޣާކުރުމަކީވެސް ސުންނަތްވެގެންވާ ކަމެކެވެ އެހެންމީހުން ނޭފަތަށް

އަހުރެން . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެގެންވެއެވެގެކިބައިން ރިވާ لقيط بن صربةރުއްސުންލެއްވި 
! އަހުރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވަބައްލަވާށެވެވުޟޫއާ ބެހޭގޮތުން . ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ. ނަވައިފީމެވެދަން

 شاقِاالستن ين اَألصابِعِ، وبالغْ فيأَسبِغِ الْوضوَء وخلِّلْ ب". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އަދި . ކަމެވެތިބާ ވުޟޫ ފުރިހަމަކުރާހުށި" :މާނައީ )رواه أبوداود والترمذي( "إِالَّ أَنْ تكُونَ صائما

ހުންނަޙާލު މެނުވީ ނޭފަތަށް  އަދި ތިބާ ރޯދައަށް .ލާހުށިކަމެވެވައިލިތަކުގެ ދޭތެރެތައް ވިނައިނގި
  ."ފެންލުމުގައި މުބާލަޣާކުރާހުށިކަމެވެ

އެބަހީ ކަނާތުން ފެންއަތްގޮއްޓެއް ނަގައި، ތުނބުޅީގެ ދަށުގައި  .ލުންވައިވިނަތުނބުޅި  - 6   
 އިސްތަށިތަކުގެތެރެއަށް ވައްދައި އެއިނގިލިތަކުން އިނގިލިތައް ތުނބުޅީގެ ޖައްސައި،

އެކަލޭގެފާނު . ވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا މާތް .ޙަރަކާތްކޮށްލުމެވެ
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 ވުޟޫކުރައްވާހިނދު ފެންއަތްގޮއްޓެއް رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން ". ވިއެވެވިދާޅު
އަދި . ދެން އެފެންފޮދުން ތުނބުޅިފުޅު ވިނަވައިލައްވައެވެ. ނަންގަވައި ތުނބުޅިފުޅުގެ ދަށަށްލައްވައެވެ

ގެފާނަށް ވެރިރަސްކަލާނގެ ތިމަންކަލޭ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ. ދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަ
   )رواه أبو داود والبيهقي(." އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިން ކަންތައްކުރުމަށެވެ

އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތަކަށް އެބަހީ އަތާއި ފައިދޮންނައިރު  .ލުންއިނގިލިތައް ވިނަވައި - 7   
 ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިންهللا މާތް. އިނގިލިލައްވައި ސާފުކޮށްލުމެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )رواه أمحد والترمذي وابن ماجه( "لَيكإِذَا توضأْت فَخلِّلْ أَصابِع يديك ورِج" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އަދި ." ވިނަވައިލާހުށިކަމެވެތިބާ ވުޟޫކުރާހިނދު ތިބާގެ އަތާއި ފައިގެ އިނގިލިތައް " :މާނައީ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ مستورد بن شدادރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުޑަވައިއިގިލިފުޅުން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم"
رواه أبو داود والترمذي (." ހުރެންދެކުނީމެވެފައިންޕުޅުގެއިނގިލިފުޅުތައް ވިނަވައިލައްވަނިކޮށް އަ

. އަދި އަނގޮޓިއެއް އަޅައިފައިވާމީހާ ވުޟޫކުރާއިރު އެއަނގޮޓި ޙަރަކާތްކޮށްލަންޖެހޭނެއެވެ )والنسائي
ވެސް އަދި އަންހެނުން އެކަނބަލުންގެ އުޅާތައް. އެއީ ރަނގަޅަށް އިނގިލީގައި ފެންޖެއްސުމަށެވެ

ރުމަށް އަދި ވުޟޫފުރިހަމަކު. އެއީ އަތުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެއްސުމަށެވެ .ތްކޮށްލަން ޖެހޭނެއެވެޙަރަކާ
  . އައިސްފައިވާ އަމުރަށް ފުރިހަމައަށް ކިޔަމަންގަތުމަށްޓަކައެވެ

އެބަހީ ވުޟޫކުރާއިރު ދޮންނަންޖެހޭ ކޮންމެގުނަވަނެއް ޖެހިޖެހިގެން  .ތިންތިންފަށްކުރުން - 8   
އަދި . ސުންނަތްދެމިގެން އައިސްފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ ޢާއްމުގޮތެއްގައި .ތިންފަހަރު ދޮވުމެވެ

ތުވެގެން އެބަހީ އެއްފަހަރު ނުވަތަ ދެފަހަރު ދޮވުން ސާބި(މިގޮތާޚިލާފަށް އައިސްފައިވުން 
رسول اهللا  އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެމީހަކު .ދަލީލުކުރަނީ އެގޮތްވެސް ހުއްދަކަމަށެވެ) އައިސްފައިވުން

رسول اهللا ފަހެ . އާ ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރިއެވެ وضوءއަރިހަށް އައިސް  ގެ صلّى اهللا عليه وسلّم
.     އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. އޭނާއަށް ތިންތިންފަށްކުރައްވާ ދެއްކެވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم،
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 ފަހެ އޭނާ. މިއަށްވުރެ އިތުރުކޮށްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފުރިހަމަވެގެންވާ ވުޟޫއަކީ މިއެވެ"
رواه أمحد والنسائي وابن (." އަދި އަނިޔާވެރިވެއްޖެއެވެ. އަދި ޙައްދުފަހަނަޅައިފިއެވެ. ކޮށްފިއެވެކުށް
. ވެރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا އަދި މާތް )ماجه

ރައްވަމުން ކުތިންތިންފަށް عليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން. "އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ
އެއްފަހަރު ދޮންނެވިކަންވެސް އަދި ދެފަހަރު އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ." ވުޟޫކުރެއްވިއެވެ

ގިނަ ރިވާޔަތްތައް . ދެން ބޮލުގައި ފެންފޮހުން ދަންނައެވެ. ދޮންނެވިކަންވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
  .އައިސްފައިވަނީ އެއްފަހަރު ފެންފޮހުމަށެވެ

އެބަހީ ދޮންނަގުނަވަންތަކުގެތެރެއިން ދެގުނަވަންވާ  .ންކަނާތް އިސްކުރު - 9   
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ކޮންމެގުނަވަނެއްގެ ކަނާތުގުނަވަން ފުރަތަމަ ދޮވުމެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه ". އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ޅު ތުރުކުރެއްވުމުގައާއި، ފުނާއެޅުއްވުމުގައާއި، ޠާހިރުވެލެއްވުމުގައާއި، އެކަލޭގެފާނު ފައިވާންކޮ وسلّم،

هللا އަދި މާތް )متفق عليه(." އަދި ހުރިހާރިވެތިކަމެއްގައި ކަނާތްޕުޅު އިސްކުރެއްވުމަށް ލޯބިކުރައްވައެވެ
 މަކަށަވަރުންހަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

م فَابدؤوا إِذَا لَبِستم وإِذَا توضأْت" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
انِكُممسائي(  "بِأَيرمذي والنތިޔަބައިމީހުން ހެދުންލާހިނދު އަދި " :މާނައީ )رواه أمحد وأبو داود والت

  ."ގެ ކަނާތްފަރާތުން ފަށާހުށިކަމެވެހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ވުޟޫކުރާ

 .އަތް އުނގުޅުމެވެ ކުގައި ފެންލުމާއެކުވުޟޫކުރާއިރު ގުނަވަންތައެބަހީ  .އަތްއުނގުޅުން - 10   
  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عبد اهللا بن زيدރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ގެ އަރިހަށް ފެންމުއްދެއްގެ ތިންބައިކުޅަދެބައި   عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللاހަމަކަށަވަރުން "
رواه (." ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެއިން ވުޟޫކުރައްވަމުން އަތްޕުޅުގައި އަތްއުނގުޅުއްވިއެވެ. ގެނެވުނެވެ
    )ابن خزمية
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ގެން ގުނަވަންތައް ދޮވުމުގައި ގުޅުވައި ވުޟޫކުރާއިރު އެބަހީ .މެދުކަނޑައިނުލުން - 11  
 އަދި ގުނަވަންތައް ދޮވުމުގައި. އަދި ވުޟޫއާގުޅުން ނެތްކަމެއް އެދެމެދަށް ނުވެއްދުމެވެ. ކުރުމެވެ

ފަހެ ސުންނަތް ދެމިގެންއައިސްފައިވަނީ  .ދެގުނަވަންދެމެދު މާބޮޑަށް ލަސްނުކުރުމެވެ
  . މިގޮތުގެމައްޗަށެވެ

ލުގައި ފޮހުމަށްޓަކައި މިކަމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާގޮތަކީ ބޮ .ދެކަންފަތުގައި ފެންފޮހުން - 12   
ފޮދުން، ދެއަތުގެ ދެޝަހާދަތްއިނގިލިން ދެކަންފަތުގެ އެތެރެފުށުގައި އަދި ދެއަތުގެ ނެގި ފެން

އެހެނީ  .އަދި އެއްފަހަރު ފޮހުމެވެ ،ހަރާއެއްފަ ދެބޮޑުވައިއިނގިލިން ދެކަންފަތުގެ ބޭރުފުށުގައި
هللا މާތް. ބޮލުގެ ޙުކުމުގައެވެ ހަމަކަށަވަރުން ވުޟޫކުރުމުގައި ދެކަންފަތް ހިމެނިގެންވަނީ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "اَُألذُنان من الرأْسِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން 
ދެކަންފަތްހިމެނިގެންވަނީ ބޮލުގެ " :މާނައީ )ينرواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والدارقط(

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް" .)އެބަހީ ބޮލުގެ ޙުކުމުގައެވެ. (ބައެއްކަމުގައެވެ
ކުރެއްވިގޮތް  وضوء ،رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އިބުނުޢައްބާސްގެކިބައިންރިވާވެގެންވެއެވެ

عليه  رسول اهللا صلّى اهللاއެބަހީ (ދެން އެކަލޭގެފާނު . "އެވެން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިބަޔާންކުރައްވަމު
ޅުގައި އިސްތަށިފުޅުގައާއި ދެކަންފަތްޕު ފެން އަތްގޮށްޓެއް ނަންގަވާ އެއިން )وسلّم

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ هللا އަދިވެސް މާތް )رواه ابن حبان وابن خزمية(." ފެންފުއްސެވިއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ

ޅުގެ އެތެރެފުށުގައި އަދި ހާދަތްއިނގިލިފުޅުން ދެކަންފަތްޕުއެކަލޭގެފާނުގެ ދެޝަ وسلّم،
رواه النسائي وابن ماجه (." ޅުގެ ބޭރުފުށުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެޑުވައިއިނގިލިފުޅުން ދެކަންފަތްޕުދެބޮ

   )حبانوابن 

އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުގެ މައްޗަށް އެއީ  .ހަތަރެސްފައިގެ ވިދުވަރު ދިގުކުރުން - 13   
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ބިނާކޮށެވެ
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إِنَّ اُمتي " .ވެފުޅުކުރެއްވިއެ صلّى اهللا عليه وسلّم حديث رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން. ވިދާޅުވިއެވެ
تلَ غُريطأَنْ ي كُمنم طَاعتنِ اسِء، فَموضآثَارِ الْو نم نيلجحا مغُر ةاميالْق مونَ يوأْتي ه

ވިދަވިދާހުރިޙާލު  ރުން ހަތަރެސްފަޔާއި މޫނުތައްވުޟޫގެ އަސަ" :މާނައީ )متفق عليه( "فَلْيفْعلْ

ފަހެ . ނުގެ އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އަންނާނެތެވެތިމަންކަލޭގެފާ
ތިޔަބައިމީހުންގެތެރެއިން އެމީހެއްގެ ވިދުވަރު ދިގުކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާމީހާ ފަހެ 

ފަހެ ވިދުވަރު ދިގުކުރުމުގެ މުރާދަކީ ގުނަވަންތަކުން ދޮންނަން  ."އެކަންކުރާހުށިކަމެވެ
. އެބަހީ މޫނުދޮންނައިރު ބޮލުންބަޔަކާއެކު ދޮވުމެވެ. ވުރެ އިތުރަށް ދޮވުމެވެކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދަށް
  .ފައިދޮންނައިރު ތަނބިކަށިންމައްޗާއެކު ދޮވުމެވެ. ންމައްޗާއެކު ދޮވުމެވެއަތްދޮންނައިރު އުޅަނބޮށި

އެބަހީ  .ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމުގައި މެދުމިންވަރު އިޚްތިޔާރުކުރުން - 14   
 .ވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا މާތް. އިސްރާފުނުކުރުމެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم )ހަތަރުމުއްދު ފެނުން( ޞާޢެއްގެފެނުން. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި މުއްދެއްގެ ފެނުން . އެއީ އެންމެގިނައިން ފަސްމުއްދުފެން ހަމަވަންދެނެވެ .ހިނައިގަންނަވައެވެ
    )متفق عليه( ."ވުޟޫކުރައްވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ هللا މާތް .ދުޢާކިއުން وضوءކޮށް ނިމިގެން  وضوء - 15   

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  .އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
أَشهد {  ،ފުރިހަމަގޮތުގައި ވުޟޫކޮށްތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު އޭނާ އެންމެ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث

 هللا": މާނައީ{  } الَّ إِلَه إِالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد اَنَّ محمدا عبده ورسولُه أَنْ

އެކަލާނގެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންއެއްވެސް އިލާހަކުނުވާކަމަށާއި، 
އަދި . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުނުވާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ ތަކަމަށާއި،އެއްކައުވަން

މިފަދައިން } .މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް އަޅުހެކިވަމެވެ
 އޭނާ ބޭނުންދޮރުކޮޅަކުން. ކިޔައިފިނަމަ، އޭނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގެ އަށްދޮރުކޮޅު ހުޅުވޭނެއެވެ

އިސްވެދިޔަދުޢާގެ އިތުރަށް  -اهللا  رمحه- إمام الترمذيއަދި  )رواه مسلم(" .އޭނާއަށް ވަދެވޭނެއެވެ
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 مناَللَّهم اجعلْنِي من التوابِين واجعلْنِي "އެއީ . ކިއުމަށް އެހެންދުޢާއެއްވެސް ރިވާކުރެއްވިއެވެ

نرِيطَهتތެރެއިން  މީހުންގެ ތައުބާވާ! އްވި ރަސްކަލާކޮއޭހައްދަވާބޮޑުކުރެ" :މާނައީ "الْم

  "!މިއަޅާލައްވާނދޭވެ ތެރެއިން އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ މީހުންގެ! މިއަޅާލައްވާނދޭވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ކޮށްނިމިގެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކުރުން وضوء - 16   

  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمرسول ހަމަކަށަވަރުން . އަބޫހުރައިރާގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އިސްލާމްދީނުގައި ތިބާކުރި އެންމެ ! އޭބިލާލެވެ. "ނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެބިލާލުގެފާ
ސުވަރުގެއިން ) މިޢުރާޖުގެރޭގައި(އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . އުއްމީދީޢަމަލުގެ ވާހަކަ ނިކަންބުނެބަލާށެވެ

. ބިލާލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ޅުގެއަޑު އެއްސެވީމެވެފިޔަވަގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތިން ތިބާގެ ތިމަންކަލޭ
 اهللا تعاىلއިން  وضوءއަހުރެން ވުޟޫކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު އެއީރޭގަނޑުވިޔަސް ދުވާލުވިޔަސް އެ 

މިއަށްވުރެ އުއްމީދީޢަމަލެއް . ނަމާދުކުރަމެވެ) ސުންނަތް(އަހުރެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވި ވަރަކަށް 
ގެކިބައިން  عقبة بن عامرރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )تفق عليهم(" .އަހުރެން ނުކުރަމެވެ

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

إِالَّ وجبت لَه  هِه علَيهِمايقْبِلُ بِقَلْبِه ووج ما أَحد يتوضأُ فَيحِسن الْوضوَء ويصلِّي ركْعتينِ"
ފުރިހަމަގޮތުގައި ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެރަކުޢަތް، އެއްވެސްމީހަކު " :މާނައީ )رواه مسلم( "الْجنةُ

އެބަހީ ފުރިހަމަ ވިސްނުމާއި (އެދެރަކުޢަތަށް އޭނާގެ ހިތާއި މޫނު ކުރިމަތިކުރާޙާލު 
  ." ސުވަރުގެ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް ) އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު

  .ކުރުމުގައި މަކުރޫހަކަންތައްތައް وضوء

ވުޟޫކުރާމީހާއަށް އިސްވެދިޔަ ވުޟޫގެ ސުންނަތްތަކުގެތެރެއިން ސުންނަތެއް ދޫކޮށްލުން    
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . އެއީ އޭގެ ޘަވާބުން އޭނާ މަޙުރޫމްނުވުމަށްޓަކައެވެ. މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ

  .އްތައްކުރުން، ޘަވާބުން މަޙުރޫމްވުން ވާޖިބުކުރެއެވެމަކުރޫހަކަންތަ
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  .ގެއްލޭ ކަންތައްތައް وضوء

  :އޭގެތެރޭގައި ޝާމިލްވާ އެއްޗެއްސަކީ .ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން އެއްޗެއްނުކުތުން - 1   

<  ?  @    ] .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ކުޑަކަމުނަޖިހާއި ބޮޑުކަމުނަޖިސް )1-2(   

C B  A Z  ]ނުވަތަ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކު ފާޚާނައިން " :މާނައީ] ٦ :املائدة

  .މުރާދަކީ ކުޑަކަމުނަޖިހާއި ބޮޑުކަމުނަޖިހެވެ ގެ "الْغائط" މިއާޔަތުގައި ."އަތުވެއްޖެނަމައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް .ފުރަގަސްފަރާތުދޮރުން ނިކުންނަވައި )3(   
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެރިވާވެގެންވެ

 :މާނައީ )متفق عليه( "ذَا أَحدثَ حتى يتوضأَالَ يقْبلُ اُهللا صالَةَ أَحدكُم إِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ

 اهللا تعاىلމަށްދާންދެން އޭނާ ޙަދަޘްވެރިވާހިނދު އޭނާ ވުޟޫކޮށްފުތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހެއްގެނަމާދު، "
. ދެން ޙަޟުރަމައުތު މީހަކު އަބޫހުރައިރާއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ." ޤަބޫލެއްނުކުރައްވާނެއެވެ

އެއީ ފުރަގަސްފަރާތުން . "އަބޫހުރައިރާ ދެންނެވިއެވެ؟ ޙަދަޘަކީކޮބައިތޯއެވެ! އޭއަބޫހުރައިރާއެވެ
 .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވާވެގެންވެއެވެއަދިވެސް އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރި." ނިކުންނަވައެވެ

ئًا بطْنِه شي إِذَا وجد أَحدكُم في" .ެފުޅުކުރެއްވިއެވ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث
أَو يجِد ع صوتا يسم فَأَشكَلَ علَيه أَخرج منه شيٌء أَم الَ؟ فَالَ يخرجن من الْمسجِد حتى

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

ޝައްކުވެއްޖެނަމަ، ފަހެ އޭނާއަށް  ބޭރުނުވާކަމަށްއުނދަގޫ އިޙުސާސްވެ، އެވައި ބޭރުވީކަމަށް ނުވަތަ 
) ނަމާދު ދޫކޮށް(ފުމަށްދާންދެން އޭނާ ދުވައިމަށްދާންދެން ނުވަތަ އޭގެވަސްއޭނާއަށް އޭގެ އަޑުއިވިއްޖައު

ވުޟޫގެއްލުމަށް އޭގެއަޑާއި ފަހެ މިޙަދީޘްފުޅުގައި ވައިގެސަބަބުން ." މިސްކިތުން ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ
މިޙަދީޘްފުޅުގެ ! އަދިކިއެއްތަ. ވަސް ޝަރުޠުކުރެވިގެންވީނަމަވެސް އަސްލުގައި އެއީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ
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އެބަހީ ވައިނިކުތްކަން ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ . ތްކަން ޔަޤީންވުމެވެއަސްލު މުރާދަކީ ވައިނިކު
  .ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا މާތް. މަނި، މަޒްޔު، ވަދުޔު) 4-5-6(   
އޭގެސަބަބުން ޖެހޭނީ . މަނި ދަންނައެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ބޭރުވެއްޖެނަމަ، ފަހެ ންކުރެއެއްޗެއް މިދޭތި. އަދި މަޒްޔާއި ވަދުޔު ދަންނައެވެ. ހިނައިގަންނާށެވެ

  ."ރާފަދައިން ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެއަދި ނަމާދަށް ވުޟޫކު. ތިބާގެޛަކަރު ދޮންނަހުށިކަމެވެ

އޮށޯވެއޮވެ ނިދިއަސް އަދި  އެއީ. އެބަހީ ހޭވެރިކަން ފިލައިގެންދާ ގަދަނިންޖެވެ .ނިދުން - 2   
صفوان بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ހަމަނުޖެހޭގޮތަށް އިށީނދެއިނދެ ނިދިއަސްމެއެވެ ކިބަދެފިނދު
 ރެމެން ދަތުރެއްގެއަހު. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عسال

  ލުމަށްނުބޭ ންދުވަހު އަހުރެމެންގެ ޚުއްފުތައް ޖުނުބުވެރިވެގެން މެނުވީތިންރެއާއި ތި މަތީގައިވާނަމަ
އެބަހީ އެޙާލަތުގައި ޖެހޭނީ ( .އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

 އެކަމަކު .)ފެންފޮހުން ޞައްޙައެއްނުވާނެއެވެ. ހިނައިގަތުމަށްޓަކައި ޚުއްފުތައް ބައިލާށެވެ
މިޙާލަތްތަކުގައި ޚުއްފުތައް  އެބަހީ( .ބޮޑުކަމުދިއުމުންނާއި، ކުޑަކަމުދިއުމުންނާއި، ނިދުމުންނެވެ

 ".)ވުޟޫކޮށްފައި ފައިދޮވުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގެމަތީ ފެންފޮހުމުން ފުދޭނެއެވެ. ބައިލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ޖެހޭގޮތަށް އިށީނދެއިނދެގެން ހަމަދެން ދެފިނދުކިބަ  )رواه أمحد والترمذي والنسائي(

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ގެއްލޭނެއެވެއެއް ނު وضوءމަކުން އެގޮތަށްނިދު. ނިދުންދަންނައެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ނިދިގެންގޮސް އެބޭކަލުންގެ ) މިސްކިތުގައި ތިބެ(ގެ ޞަޙާބީން، އެބޭކަލުންނަށް  وسلّم
ދެން އެބޭކަލުން . ތެވެތިޒާރުކޮށްކޮށް ތިއްބަވަނަމާދަށް އިންޢިޝާބޯތައްއެލިއްޖައުމަށްދާންދެން 

    )رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي(." އެއްނުކުރައްވަތެވެ وضوء އަދި. ނަމާދުކުރައްވަތެވެ

އެއީ މޮޔަވެގެންކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ހޭނެތިގެންކަމުގައިވިޔަސް،  .ބުއްދިފިލައިދިއުން - 3   
އަދި  .ސަބަބުންކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ އިވިޔަސް، ނުވަތަ ބޭހެއްގެނުވަތަ މަސްތުވެގެންކަމުގަ
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ދެފިނދުކިބަ ހަމަޖެހޭގޮތަށް  އަދި. ކުޑަކޮށްކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ބޮޑުކޮށްކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
އެއީ ނިދީގެމައްޗަށް . އެބަހީ ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ. އިންދައި އެހެންވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެއިށީނދެ

ވުޟޫގެއްލޭކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ނިދިހިމެނިގެންވަނީވެސް ޢާއްމުގޮތެއްގައި އެހެނީ . އެވެޤިޔާސްކޮށްފަ
އުން އެހެންކަމުން ބުއްދިފިލައިދި. އެބަހީ ހަމަހޭވެރިކަން ނެތިގެންދާތީއެވެ. މިސަބަބަށްޓަކައެވެ

  .ވުޟޫގެއްލުމަށް ނިންޖަށްވުރެ މާއައުލާކަންބޮޑެވެ

بسرة بنت ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ވަނުގައި އަތްޖެހުންހުރަހަކާނުލައި ޢައުރަގުނަ - 4   
رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން . އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ صفوان

داود  رواه أبو( "الَ يصلِّ حتى يتوضأَمن مس ذَكَره فَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ عليه وسلّم حديث
 ފަހެ އޭނާ. އެމީހެއްގެ ޛަކަރުގައި އަތްބީއްސައިފިމީހާ ދަންނައެވެ" :މާނައީ )ذي والنسائيوالترم

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އަދި މާތް." ވުޟޫކޮށްފުމަށްދާންދެން އޭނާ ނަމާދު ނުކުރާހުށިކަމެވެ
ليه وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا ع .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 "لَيه الْوضوُءبِيده إِلَى ذَكَرٍ لَيس دونه ستر فَقَد وجب ع من أَفْضى" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
. އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ޛަކަރެއްގައި އަތްލައިފިމީހާދަންނައެވެ" :މާނައީ )رواه أمحد وابن حبان(

ގެ ފަރުޖުގައި އޭނަފަހެ އަންހެނާވެސް ." ޟޫ ވާޖިބުވެއްޖެއެވެފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާގެމައްޗަށް ވު
އެހެންމީހެއްގެ ޢައުރަގުނަވަނުގައި ނެތި އަދި ހުރަހެއް. އަތްލައިފިނަމަ ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ

  . އަތްލައިފިމީހާގެ ވުޟޫވެސް ގެއްލޭނެއެވެ

. އެވެޟޫނުގެއްލޭނެބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޢައުރަގުނަވަނުގައި އަތްލިޔަސް ވު   
އެކަލޭގެފާނު . ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެ طلق بن عليރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްންގެ ދަލީލަކީ އެބޭކަލު

ޛަކަރުގައި . އާ ސުވާލުކުރިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްދުވަހަކު މީހަކު . ވިދާޅުވިއެވެ
. ނޫނެކެވެ. "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެލޭގެއަތްބީއްސައިފިމީހާ ވުޟޫކުރަންޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟ އެކަ

 )رواه أبو داود والترمذي والنسائي(." ތިބާގެ ގައިގެ އެތިކޮޅެކެވެ) ޛަކަރަކީ(ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 
އެހެންކަމުން ބައެއްޢިލްމުވެރިން . ކުރީގެ ދެޙަދީޘްފުޅާ މިޙަދީޘްފުޅު މިވަނީ ތަޢާރުޟުވެފައެވެ
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ވުޟޫގެއްލޭނީ . ރުގައި އަތްލުމަކުން ވުޟޫނުގެއްލޭނެކަމަށެވެވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި ޛަކަ
އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި . ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެކު އަތުގެ ބަނޑުފުށުން އަތްލުމުންނެވެ

އަދިވެސް މިމައްސަލާގައި . ވުޟޫނުގެއްލޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅުވަނީ މަންސޫޚުވެފައެވެ
ފަރުވާތެރިގޮތަކީ ކޮންމެގޮތަކަށް  އެންމެ. ޅުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެތަފާތުބަސްފު

  . އަތްބީހުނުކަމުގައިވިޔަސް ވުޟޫކުރުމެވެ

  .ކަންތައްތައްބައެއް ނުގެއްލޭ وضوء

ބައެއްމީހުން ވުޟޫގެއްލޭކަމަށް ހީކުރާ އެކަމަކު ވުޟޫނުގެއްލޭ ކަންތައްތަކެއް މިމައުޟޫގެދަށުން    
ޞައްޙަދަލީލެއް އެއީ އެކަންތައްތަކުގެސަބަބުން ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް . މަށް ގަސްތުކުރަމެވެބަޔާންކުރު

  .ވަނީއެވެރީގައި މިންތައްތަކުގެ ބަޔާން ތިއެކަ. އައިސްފައިނުވާތީއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތް .އަންހެނެއްގެ ގައިގައި ހުރަހަކާނުލައި ބީހުން - ١   
، رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން . އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެކިބައިން ރިވާވެ

إِنَّ الْقُبلَةَ ". އަދި ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ނަވާ އެކަމަނާއަށް ބޮސްދެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ރޯދައަށްހުން
قُضنالَ ت ضالْومائالص فَطِّرالَ تَء وار أخرجه إسحاق بن( "وމާނައީ )راهويه والبز: 

." އަދި ރޯދައެއްވެސްނުގެއްލޭނެއެވެ. ނެއެވެބޮސްދިނުމަކުން ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭ ހަމަކަށަވަރުން"
رسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެއަދިވެސް 

ދެން އެކަލޭގެފާނު . ނބިކަނބަލުންނަށް ބޮސްދެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއްއަ صلّى اهللا عليه وسلّم،
رواه أمحد وأبو داود والترمذي (." އަދި ވުޟޫއެއްނުކުރައްވައެވެ. ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ

رسول اهللا . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ )والنسائي
ކޮޅުގައި ދަމުނަމާދަށް ހުންނަވާއިރު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ޓަރިކޮ صلّى اهللا عليه وسلّم

އޮންނަނީ  އަހުރެންގެ ދެފައި) ކޮޓަރިކޮޅު ކުޑަކަމުން(އަދި . އަހުރެން ނިދާފައި އޮންނަމެވެ
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު .) އެބަހީ އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާ ތަނުގައެވެ. (އެކަލޭގެފާނުގެ ޤިބުލާގައެވެ
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އެހިނދު އަހުރެންގެފައި . ދަކުރައްވާހިނދު އަހުރެންގެ ފައިގައި ކޮށްޓަވައިލައްވައެވެސަޖި
  )متفق عليه(." ކުރުކޮށްލަމެވެ

ކަމުގައިވިޔަސް، އައި އެއީ ޒަޚަމަކުން .ދޮރަކުންނޫންތަނަކުން ލޭއައުން ދެދޮރުންކުރެ - 2   
މަދުން . މެއެވެގައިވިޔަސްކަވާޖެހުމުގެ ސަބަބުން އައިކަމުގައިވިޔަސް، ނޭފަތުން އައިކަމު

-رمحه اهللا  - ن البصري احلس .އައިކަމުގައިވިޔަސް އަދި ގިނައިން އައިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
މުސްލިމުން އެބައިމީހުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި އެބައިމީހުންގެ ޒަޚަމްތަކުން . "ވިދާޅުވިއެވެ

. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  -م خباري إما އަދި )البخاري رواه(." ލޭއަންނަޙާލު ނަމާދުކޮށް އުޅުނެވެ
. އަދި އެއިން ލޭނިކުތެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރު މުލިއްސެއް ތުއްވައިލެއްވިއެވެهللا މާތް"

ނަމާދުގައި  ابن أيب أوىف ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް. އެކަމަކު ވުޟޫއެއް ނުކުރައްވައެވެ
ނަމާދު ދޫނުކުރައްވާ ނަމާދުގައި މަކު އެކަ. ހުންނަވަނިކޮށް ކަރުފުޅުން ލޭފޮދެއް އައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޒަޚަމުގައި هللا އަދި މާތް. ދެމިހުންނެވިއެވެ
ނަމާދަށް  عباد بن بشرރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް. ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުރިޙާލު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

އެކަމަކު ނަމާދު ދޫނުކުރައްވާ ނަމާދުގައި . ވެހުންނަވަނިކޮށް ގައިކޮޅަށް ތީރެއްއެރިއެ
   )اًخزمية والبخاري تعليق رواه أبو داود وابن(" .ދެމިހުންނެވިއެވެ

 ވިޔަސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދުންއެއީ އަނގަފުރައި ލީކަމުގައި .ހޮޑުލުން - 3   
ބެލެވޭވަރު  މިކަމުގެސަބަބުން ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް ޙުއްޖަތަކަށް .ލީކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ

  .އެއްވެސްދަލީލެއް އައިސްފައެއްނެތެވެ

މިއީ ހަތަރު ޚަލީފާއިންނާއި، އެހެން ބައެއްޞަޙާބީންނާއި، އަދި  .ޖަމަލުމަސް ކެއުން - 4   
އެބަހީ މިބޭބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ޖަމަލުމަސް ކައިގެން . ބައެއްތާބިޢީންގެ ރައުޔެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا عليه ކައިގެން ވުޟޫކުރުމަށް  އެކަމަކު ޖަމަލުމަސް. ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ
 ގެ جابر بن مسرةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .އަންގަވާފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ وسلّم

އާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމީހަކު .  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
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ޖެހޭނެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ކައިގެން އަހުރެމެން ވުޟޫކުރަން މަސްބަކަރި. ސުވާލުކުރިއެވެ
އެބަހީ . (އަދި ބޭނުންނަމަ ވުޟޫނުކުރާށެވެ. ތިބާ ބޭނުންނަމަ ވުޟޫކުރާށެވެ" .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ޖަމަލުމަސް ކައިގެން އަހުރެމެން . އިފިއެވެދެން އޭނާ ދަންނަވަ ".)ތިބާ ބޭނުންގޮތެކެވެ
ޖަމަލުމަސް ކައިގެން . އާއެކެވެ. "ހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެވުޟޫކުރަންޖެހޭނެ

ގޮތުން ދަލީލުގެ" .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  -إمام نووي )  رواه أمحد ومسلم(." ވުޟޫކުރާށެވެ
އެއީ . އެބަހީ ޖަމަލުމަސް ކައިގެން ވުޟޫގެއްލުމެވެ. އެންމެވަރުގަދަވެގެންވަނީ މިގޮތެވެ

އެހެންކަމުން އެންމެފަރުވާތެރި ގޮތަކީ ." ރުޢިލްމުވެރިން މިގޮތާ ޚިލާފުވީނަމަވެސްމެއެވެޖުމްހޫ
އެހެންނޫނަސް ވުޟޫމައްޗަށް . އޭރުން އެއްވެސް ޝައްކެއް ބާކީވެނޯންނާނެއެވެ. ވުޟޫކުރުމެވެ

  .ވުޟޫކުރުމަކީވެސް ހުއްދަކަމެކެވެ

ވުޟޫމަތީހުރިމީހާ  .ކުވުންވުޟޫކޮށްގެންހުރިމީހާއަށް ވުޟޫގެއްލުނުކަމަށް ޝައް - 5   
. ވުޟޫހުރިކަމާ ނެތްކަމާދޭތެރޭ ޝައްކުވެއްޖެނަމަ އޭނާއަށް އެޝައްކުން އެއްވެސްގެއްލުމެއްނުވާނެއެވެ

 އީ އޭނާއެ. ޟޫނުގެއްލޭނެއެވެއޭނާއަށް ވުޟޫގެއްލުނުކަން ޔަޤީންވެއްޖައުމަށްދާންދެން އޭނާގެވު
هللا މާތް .ވިޔަސްމެއެވެ ރުގައިހުރިކަމުގައިބޭ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ނަމާދުން ނަމާދުގައި

رسول اهللا  .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
إِذَا وجد أَحدكُم في بطْنِه شيئًا فَأَشكَلَ علَيه " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم حديث

م جرأَخجرخالَ؟ فَالَ ي ٌء أَميش هن جِدسالْم نى متح مسا عيحرِي جِدي ا أَوتورواه ( "َص
ބަނޑުގައި ވައިގެ އުނދަގޫ  ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކަށް އޭނާގެ) ގައިނަމާދު(" :މާނައީ )مسلم

ޖެނަމަ، ފަހެ އޭނާއަށް އޭގެ ބޭރުވީކަމަށް ނުވަތަ ބޭރުނުވާކަމަށް ޝައްކުވެއް އިޙުސާސްވެ، އެވައި
މިސްކިތުން ) ނަމާދު ދޫކޮށް(ފުމަށްދާންދެން އޭނާ ވަސްދުވައި މަށްދާންދެން ނުވަތަ އޭގެއަޑުއިވިއްޖައު

ގެ އޭ. މިޙަދީޘްފުޅުގެ އަސްލުމުރާދަކީ ވައިބޭރުވިކަން ޔަޤީންވުމެވެ." ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ
  .ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ ވުޟޫގެއްލޭނެއެވެ ވިއަސް ބޭރުވިކަންއަޑުނުއިވުނަސް އަދި ވަސްނުދު



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

54 
 

ނަމާދުގައި އަޑުއިވޭގޮތަށް ބާރަށް ހީގެންފިނަމަ . އަޅައި ހީގަތުންކަކަނަމާދުގައި ކަކަ - 6   
 ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް. އެކަމަކު ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ. ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ

   .އެވެ ضعيف

މައްޔިތަކު ހިނުވުމަކުން އަދި އުފުލުމަކުންވެސް  .މައްޔިތާ ހިނުވުން - 7   
ވުމުގެ  ضعيف އެއީ ވުޟޫގެއްލޭނެކަމަށް އައިސްފައިވާ ދަލީލު. ވުޟޫއެއްނުގެއްލޭނެއެވެ

  .ސަބަބުންނެވެ

  

   .އެކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުން ވާޖިބު ކަންތައްތައް

  .އެވެތިންކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެ   

ފަރުޟުނަމާދެއްވިޔަސް، ސުންނަތްނަމާދެއްވިޔަސް، އަދި  އެއީ .ނަމާދުކުރުމަށް - 1   

!  "  #  $  %    ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. ކަށުނަމާދެއްވިޔަސްމެއެވެ

&  /      .  -  ,  +  *  ) ( '  
21  0  Z  ]ބައިމީހުން ނަމާދަށް ޔަތި! އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ" :މާނައީ] ٦: املائدة

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

رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  އަދި ."ފައިތައް ދެތަނބިކައްޓާހަމައަށް ދޮންނަހުށިކަމެވެ
 وضوء" :މާނައީ )رواه مسلم( "اُهللا صالَةً بِغيرِ طُهورٍالَيقْبلُ " .ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެحديث

  ."ޤަބޫލެއް ނުކުރައްވާނެއެވެ اهللا تعاىل  އަކާނުލައި އެއްވެސް ނަމާދެއް
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. ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި އިބުނުهللا މާތް .ޠަވާފުކުރުމަށް - 2   
         .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

رواه ( " بِخيرٍالَ يتكَلَّم إِالَّالطَّواف صالَةٌ إِالَّ أَنَّ اَهللا تعالَى أَحلَّ فيه الْكَالَم، فَمن تكَلَّم فَ"
 اهللا تعاىل، އެކަމަކު އެއަޅުކަމުގައި. ޠަވާފަކީ ނަމާދެކެވެ" :މާނައީ )والدارقطين الترمذي

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

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ރުއާނުގައި އަތްލުމަށްޤު - 3   
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެرسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"سمالَ ي رآنَ إِالَّ طَاهيف جممع الزوائد( "الْقُر ންވާމީހަކުމެނުވީ ޠާހިރުވެގެ" :މާނައީ )ذكره اهليثمي

މިޙަދީޘްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ޠާހިރުވެގެންވާމީހަކަށްމެނުވީ ޤުރުއާނުގައި " .ޤުރުއާނުގައި ނުބީހޭހުށިކަމެވެ

މިލަފްޒާމެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ ) ޠާހިރުވެގެންވާމީހާ( "طاهر"ދެން . އަތްލުން ހުއްދަނޫންކަމަށެވެ

ން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ކުޑަޙަދަޘުން ބައެއްޢިލްމުވެރި. އިޚްތިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ
އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ބޮޑުޙަދަޘުން . ޠާހިރުވެގެންވާމީހާކަމަށެވެ
އަދި . އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުއުމިނުމީހާކަމަށެވެ. ޠާހިރުވެގެންވާމީހާކަމަށެވެ

އެހެންކަމުން . މީހާކަމަށެވެ ހެއްޖެހިފައިނުވާބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ގައިގައި ނަޖި
هللا އަދި މާތް. ޞަރީޙަވެގެންނުވެއެވެ ވުޟޫނުކޮށް ޤުރުއާނުގައި ބީހުން ހުއްދަނޫންކަމަށް ޙަދީޘްފުޅު

 ޠާހިރުވެގެންވާ" :މާނައީ  ]٧٩:الواقعة[ Z, ( *+]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

 اللَّوح الْمحفُوظُ ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ފޮތުގެމުރާދަކީ މިއާޔަތުގައި." ބަޔަކުމެނުވީ އެފޮތުގައި ނުބީހެއެވެ

އެހެންކަމުން މިމައްސަލާގައި . އަދި ޠާހިރުވެގެންވާބަޔަކުގެ މުރާދަކީ މަލާއިކަތުންކަމަށެވެ. ކަމަށެވެ
. ޢިލްމުވެރިންގެ އެއްބަޔަކު އެވިދާޅުވަނީ ޤުރުއާނުގައި އަތްލުމަށް ވުޟޫކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަމަށެވެ

އަދި ވުޟޫނެތްމީހާ . އަނެއްބަޔަކު އެވިދާޅުވަނީ ވުޟޫނުކޮށް ޤުރުއާނުގައި އަތްލެވިދާނެކަމަށެވެ އަދި
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ޢިލްމުވެރިން  ކިޔެވުން ހުއްދަކަމަށް ހުރިހާ ޤުރުއާން ޤުރުއާނުގައި އަތްނުލައި
  . ވެއެވެ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައި

  

  .ވުޟޫކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ޙާލަތްތައް

ގެ ކިބައިން  مهاجر بن قنفذރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ކުރާހިނދު ذكر އަށް تعاىل اهللا - 1   

ކުރައްވަން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، وضوءއެއްދުވަހަކު މިކަލޭގެފާނު . ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު ސަލާމުގެ . ހުންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ސަލާމްގޮވާލެއްވިއެވެ

އަދި . ފިއެވެވަޑައިގެން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވައިދެން ވުޟޫކޮށް އަވަދިވެ. އްނުދެއްވިއެވެޖަވާބެ
އަށް هللا އިގެން މެނުވީ ތިމަންކަލޭގެފާނު ޠަހާރަތުގެމަތީ ހުންނަވަ". ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އްވީ ތިމަންކަލޭގެފާނު އެވަގުތު ތިބާއަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުނުދެ. ޛިކުރުކުރުމަށް ނުރުއްސަވަމެވެ
އަށް هللا ފަހެ ވުޟޫމަތީހުރެ  )رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه( ."އެހެންވެގެންނެވެ

އެއްވެސްޙާލަތެއްގައި ޛިކުރުކުރުން  އެހެނެއްކަމަކު. ޅުއިތުރުވެގެންވާގޮތެވެޛިކުރުކުރުމަކީ އެންމެ މޮ
. ނިހެން ޛިކުރުތައްކުރެވޭނެއެވެއަދި ޖުނުބުވެރިޔާއަށްވެސް ޤުރުއާންފިޔަވައި އެހެ. މަނާވެގެންނުވެއެވެ

رسول . "އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް
رواه أبو داود (." އަށް ޛިކުރުކުރައްވައެވެهللا ހުރިހާވަގުތެއްގައި  اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

   )والترمذي

ގެ ކިބައިން  اء بن عازببرރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ނިދަން އޮށޯންނަހިނދު - 2   

 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެم حديثلّرسول اهللا صلّى اهللا عليه وس. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
ދެން . ތަންމައްޗަށް އަންނަހިނދު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރާށެވެ) ނިދުމަށްޓަކައި(ތިބާ "

اَللَّهم أَسلَمت {. ދެން ތިބާ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ .އްޗަށް އޮށޯންނާށެވެތިބާގެ ކަނާތު އަރިކަށީމަ
،كإِلَي فِْسين كإِلَي رِيأَم تضفَوو ،كإِلَي هِيجو تهجوةً، وغْبر ،كإِلَي رِيظَه أْتأَلْجو 
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وبِنبِيك الَّذي  الَّ إِلَيك، آمنت بِكتابِك الَّذي أَنزلْتورهبةً إِلَيك، الَ ملْجأَ والَ منجا منك إِ
لْتسސު އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މިއަޅާގެ ނަފު! އޭހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ: މާނައީ{ }أَر

އަދި . ކުރިމަތިކުރަމެވެ ޙަޟުރަތަށް އަދި މިއަޅާގެ މޫނު އިބަރަސްކަލާނގެ. ކިޔަމަންތެރިކުރަމެވެ
އަދި މިއަޅާގެ ބުރަކަށި  .މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް އިބަރަސްކަލާނގެއާ ޙަވާލުކުރަމެވެ

ސްކަލާނގެ ރަޙުމަތަށްއެދި އިބަރަސްކަލާނގެ ޢަޛާބަށް އިބަރަ. އިބަރަސްކަލާނގެއަށް ލަންބައިލަމެވެ
ސަލާމަތްވާން އިބަރަސްކަލާނގެ ކިބަފުޅުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދާނެތަނެއް އަދި . ބިރުވެތިވާޙާލުއެވެ

އިބަރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި . އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟުރަތަށްމެނުވީ ނުވެއެވެވަންނާނެތަނެއް ހަމަ 
ގެން އަދި މިފަދައިން ކިޔައި} .ންވަމެވެފޮތަށާއި އިބަރަސްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ނަބިއްޔާއަށް މިއަޅާ އީމާ

އަދި ރޭގަނޑު ތިބާގެ އެންމެ . މަތީގައެވެޓައި އެރޭ ތިބާމަރުވެއްޖެނަމަ ތިބާވާހުށީ ފިޠުރަތުގެ އްހު
އަދި ޖުނުބުވެރިޔާގެ  )رواه أمحد والبخاري والترمذي(." ފަހުބަހެއް ކަމުގައި މިދުޢާ ހަދާށެވެ

ލަސްކުރާކަމުގައިވާނަމަ ވުޟޫކޮށްގެން ނިދުން  ނާއެރޭ ފަތިސްވަންދެން ހިނައިގަތުންޙައްޤުގައި، އޭ
. ލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންهللا މާތް. ސުންނަތްކަންގަދައެވެ
އަހުރެމެންކުރެ މީހަކަށް ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައި ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ. އެކަލޭގެފާނުވިދާޅުވިއެވެ
އަދި ." އޭނާ ވުޟޫކޮށްފިނަމައެވެ. އާއެކެވެ". ގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެނިދިދާނެހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭ

رسول . "އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
ވެރިޙާލަތުގައި ހުންނަވައި ނިދިކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާހިނދު ބުޖުނު اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

متفق ( ."ރަގުނަވަން ދޮންނަވާ ނަމާދަށް ވުޟޫކުރައްވާފަދައިން ވުޟޫކުރައްވައެވެއެކަލޭގެފާނުގެ ޢައު
   )عليه

އެއްޗެއްކާން  ޖުނުބުވެރިވެފައިވާމީހާ  .ނދުޖުނުބުވެރިޔާ ހިނައިގަތުން ލަސްކޮށްލާހި - 3   
ދެވަނަފަހަރަށް ) ހިނައިނުގަނެ(ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ އެއްޗެއްބޯން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

هللا މާތް. ޙައްބުވެގެންވެއެވެއޭނާ ވުޟޫކުރުން މުސްތައަނބިމީހާއާ ޖިމާޢުވާން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ 
رسول اهللا . "އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
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ވާހިނދު، ފަރީއްކުޅުވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ، ހުންނަޖުނުބުވެރި ޙާލަތުގައި صلّى اهللا عليه وسلّم
عمار ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް ."ޟޫކުރައްވައެވެނުވަތަ ނިދިކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެއްޖެނަމަ ވު

އަށް، އޭނާ ވެރިޔާބުޖުނު. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެبن ياسر
އެއްޗެއްކާން، ނުވަތަ އެއްޗެއްބޯން، ނުވަތަ އޭނާ ނިދާންބޭނުންވާހިނދު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން 

رواه أمحد (." ވަނީ ލުއިކޮށްދެއްވާފައެވެ  صلّى اهللا عليه وسلّمرسول اهللاއޭނާ ވުޟޫކުރުމަށް 

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެأبو سعيد اخلدريި ރުއްސުންލެއްވهللا އަދި މާތް )والترمذي

ه ثُم إِذَا أَتى أَحدكُم أَهلَ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث .ވިދާޅުވިއެވެ
ادأْ أَرضوتفَلْي دوعއާ ތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ" :މާނައީ )رواه أمحد ومسلم( "أَنْ ي

ދެވަނަފަހަރަށް އެކަންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދު ފަހެ އޭނާ ) ހިނައިނުގަނެ(އެއްދާންކޮށް ދެން 
  ." ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ

އީ ވާޖިބު ހިނައިގަތުމެއްވިޔަސް ނުވަތަ ސުންނަތް އެ .ހިނައިގަންނަހިނދު - 4   
رسول اهللا صلّى اهللا عليه ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު هللا މާތް. ހިނައިގަތުމެއްވިޔަސްމެއެވެ

ޖުނުބުގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ހިނައިގެންނެވިގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ وسلّم
ދެން . ވާހިނދު އެންމެފުރަތަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު ދޮންނަވައެވެންނަހިނެއިން ހިނައިގަ

ދެން ނަމާދަށް . ކަނާތްޕުޅުން ވާތްޕުޅަށް ފެންއަޅުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢައުރަގުނަވަންފުޅު ދޮންނަވައެވެ
   )متفق عليه( احلديث." ވުޟޫކުރައްވާފަދައިން ވުޟޫކުރައްވައެވެ

އިސްލާމްދީނުގެ ކުރީކޮޅުގައި އަލިފާނުން  .އިވާ އެއްޗެއްކާހިނދުއަލިފާނުން ރޯފިލުވާފަ - 5   
ދެން ފަހުންވަނީ . އެބަހީ ވުޟޫގެއްލެއެވެ. ރޯފިލުވާފައިވާއެއްޗެއް ކައިފިނަމަ ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވެއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް .އެޙުކުމް މަންސޫޚުކުރައްވާފައެވެ
ފުޅުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم حديث. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ

އަލިފާން ބީހިފައިވާއެއްޗެއް " :މާނައީ  )رواه أمحد ومسلم( "أُوا مما مست النارتوض" .އަޑުއެހީމެވެ

ކައިފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ތިޔަބައިމީހުން) އެބަހީ އަލިފާނުން ރޯފިލުވާފައިވާއެއްޗެއް(
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އެކަމަކު މިޙުކުމްވަނީ . މިޙަދީޘްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުކަމަށެވެ." ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ
ގެ ކިބައިން  عمرو بن أمية الضمريރުއްސުންލެއްވި هللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތް. މަންސޫޚުވެފައެވެ

ބަކަރިއެއްގެ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم،. "ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅެވެ
ފަހެ ނަމާދަށް . ކޮނޑުމަސްގަނޑުން މަސްކަނޑުއްވާ އެއިން ފަރީއްކުޅުވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ

." އަދި ވުޟޫއެއްނުކުރައްވައެވެ. ބަންގިގޮވުމުން ވަޅި ބާއްވަވާފައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދަށް ވަޑައިގަތެވެ
ދެން ބާކީވެއޮންނާނީ . މިޙަދީޘްފުޅުން ވުޟޫކުރުން ވާޖިބުނޫންކަން އެނގެއެވެ )تفق عليهم(

  .މުސްތަޙައްބުގެ ޙުކުމެވެ

ވުޟޫނުގެއްލުނުކަމުގައިވިޔަސް  ،ނަމާދަކަށް އެބަހީ ކޮންމެ .ކޮންމެނަމާދެއްކުރާހިނދު - 6   
. ރުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެނަމާދަކަށް ވުޟޫކު ކޮންމެފަހެ ވުޟޫނުގެއްލޭނަމަ  .ވުޟޫއާކުރުމެވެ

ވުޟޫގެ މާތްކަމުގެ މައުޟޫގެދަށުން ބަޔާންވެގެންދިޔަފަދައިން . އެހެންނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅުކަމެކެވެ
! ކީއްވެހެއްޔެވެ ވުޟޫގެސަބަބުން އެތައްފާފަތަކެއް ފޮހެވިގެންދާއިރު ވުޟޫގިނަގިނައިން ނުކުރަންވީ

رسول اهللا . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ވެގެންވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާ بريدةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
ފަހެ މައްކާފަތަޙަވީދުވަހު އެކަލޭގެފާނު . ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރައްވައެވެ صلّى اهللا عليه وسلّم

. އަދި އެއްވުޟޫއިން އެތައްނަމާދެއްކުރައްވައިފިއެވެ. ވުޟޫކުރައްވާ ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސަވައިފިއެވެ
. ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ. ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ދަންނަވައިފިއެވެهللا ދެންފަހެ މާތް

ފަހެ . ހަމަކަށަވަރުން މިއަދު ކަލޭގެފާނު ތިޔަކުރެއްވިކަމަކީ އެހެންޏާ ކަލޭގެފާނު ކުރައްވާކަމެއްނޫނެވެ
ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަން މިކުރެއްވީ ! އޭޢުމަރެވެ. "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ
   )رواه أمحد ومسلم(." ސްތުގައެވެހަމަގަ
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  ޚުއްފުމަތީ ފެންފޮހުމުގެ ބަޔާން
     

ޚުއްފަކީ ފަޔަށް ލެއްވުމަށްޓަކައި ޖަނަވާރުހަމުން ނުވަތަ މަސްނޫޢީ ހަމުން    
މިއީ . ޢާއްމުގޮތެއްގައި މީސްތަކުން ޚުއްފުލައްވައި އުޅެނީ ފިނިމޫސުމުގައެވެ. ހަދައިފައިވާއެއްޗެކެވެ

ފިނިމޫސުމުގައި . އެއްޗެކެވެ ކުރީއްސުރެ މީސްތަކުން އިސްތިޢުމާލުކުރަމުންއައި ވަރަށް
އެހެންކަމުން . ވުޟޫކުރަންޖެހޭ ކޮންމެފަހަރަކު ޚުއްފުބޭލުމަކީ ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އުނދަގޫކަމެކެވެ

ހެ ފަ. ފައިދޮވުމުގެބަދަލުގައި ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުމަށް ޝަރީޢަތުގައިވަނީ ހުއްދަދެއްވާފައެވެ
ބަލިމީހުންނަށާއި،  ،އިދަތުރުވެރިންނަށާއި، މުޤީމުންނަށާއި، ފިރިހެނުންނަށާއި، އަންހެނުންނަށާ

ފިނިމޫސުމުގައިވެސް އަދި ހޫނުމޫސުމުގައިވެސް ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުން  ގަދަމީހުންނަށް
ނެތި އެއީ ބޭނުމެއްޖެހިގެން ޚުއްފުލެއްވިކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ބޭނުމެއް. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ގެ ކިބައިން  جرير بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ޚުއްފުލެއްވިކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
ކުޑަގެފިލިކުރައްވާ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم" .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެރިވާވެގެންވެއެ
هللا މާތް." ހުރެންދެކުނީމެވެއްވާ އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފުގައި ފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަދެން ވުޟޫކުރަ

 އިސްލާމްވެވަޑައިގެންނެވީ ފައިދޮވުން ވާޖިބުކޮށްފައިވާ ވުޟޫގެއާޔަތް جرير بن عبد اهللاރުއްސުންލެއްވި 
އެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިރިވާޔަތްވާނީ . ވުނު ފަހުންނެވެއްޝާމިލްވަނިވި މާއިދާސޫރަތް ބާވައިލެ

އެބަހީ ފައިދޮވުން ވާޖިބުވާނީ  .ތުގައެވެއެއާޔަތް ޚާއްޞަކުރަނިވި ދަލީލެއްގެ ގޮ
އަދި ޚުއްފުލައްވައިގެންހުންނަމީހާއަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޚުއްފުގައި . ޚުއްފުނުލައްވައިހުންނަމީހާއަށެވެ

  .ފެންފޮހުމެވެ
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  .އިސްޓާކީނުމަތީ ފެންފޮހުން

 .ހުއްދަވެގެންވެއެވެ ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވާފަދައިން އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުންވެސް
إمام أبو داود . އަސްޙާބުބޭކަލުންގެތެރެއިން ވަރަށްގިނަބޭކަލުންގެ ކިބައިން މިކަންސާބިތުވެގެންވެއެވެ

اء بر އާއި، ابن مسعود އާއި، علي بن أيب طالبރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް" .ވިދާޅުވިއެވެ -اهللا رمحه -
އާއި  عمرو بن حريث އާއި، سهل بن سعد ،އާއި أبو أمامة ،އާއި بن مالك أنس އާއި، بن عازب

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނާއި هللا އަދި މާތް. މިބޭބޭކަލުން އިސްޓާކީނުގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ
هللا އަދި މާތް ".އިބުނުޢައްބާސްގެ ކިބައިންވެސް އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގެ  ابن عمر  އާއި، اهللا بن أيب أوىف بالل بن عبد އާއި، عمار بن ياسرރުއްސުންލެއްވި 
އަދި ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް . އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ރިވާވެގެންވެއެވެކިބައިންވެސް 

އެއީ ޚުއްފުގައި ފެންފޮހުމުގެ މައްޗަށް  .އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަކަމަށެވެ
ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްޓާކީނު ބޯވެގެންވާނަމަ  އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން. ޤިޔާސްކުރައްވާފައެވެ

. ރަށް ތުނިކަމުގައިވާނަމަ ފެންފޮހުން ހުއްދަނޫންކަމަށެވެއަދި ފައިއެނގޭވަ. ފެންފޮހުން ހުއްދަކަމަށެވެ
 .ގެ އަރިހުގައި އިސްޓާކީނުގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ  -رمحه اهللا  -   أبو حنيفة إمام އަދި 

ގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގަތުމުގެ ތިންދުވަސް ނުވަތަ ހަތްދުވަސްކުރިން އެކަލޭގެފާނުގެ އެކަމަކު އެކަލޭ
އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެވަޑައިގެންނެވި . އެކަލޭގެފާނު ރުޖޫޢަވެވަޑައިގަތެވެއެރައުޔުން 

އްފުގެ ޚު. ދަންނައެވެ. އާލާސްކަންފުޅުގައި އިސްޓާކީނުގައި ފެންފުއްސެވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ ފައިތިލަ ފޮރުވޭގޮތަށް . ގައިހިމެނޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެމާނައި

مغرية بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ފަޔަށްލެއްވޭ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން . "ދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ވި. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ شعبة

رواه أمحد ( ."އިސްޓާކީނާއި ފައިވާންކޮޅުމަތީގައި ފެންފުއްސެވިއެވެ އި،ކުރައްވަ عليه وسلّم، وضوء
އަދި ޚުއްފުގައާއި އިސްޓާކީނުގައި ލޯވަޅުއެޅިފައިވީނަމަވެސް ޚުއްފުގެގޮތުގައި  )والترمذي وابن ماجه

إمام . ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެއިސްތިޢުމާލުކުރެވޭހައިހިނދަކު ނުވަތަ އިސްޓާކީނުގެގޮތުގައި 
މުހާޖިރުންނާއި އަންޞާރުންގެ ޚުއްފުތައް މީސްތަކުންގެ . "ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  -سفيان الثّوري 
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ފެންފޮހުން ފަހެ އެޙާލަތުގައި . ޚުއްފުތައްފަދައިން ލޯވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވެގެންނުވެއެވެ
  ." ވީނަމަ އެބޭކަލުންގެ ކިބައިން އެކަން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވީހެވެމަނާވެގެން

  

 ފެންފޮހުން ގައާއި އޭގެމާނައިގައިވާ ކޮންމެއެއްޗެއްގެމަތީގައިޚުއްފުމަތީ
  .ޝަރުޠު ހުއްދަވެގެންވާ

 ވުޟޫކޮށް: ޚުފުގައާއި އޭގެމާނައިގައިވާ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހުން ހުއްދަވެގެންވާ ޝަރުޠަކީ   
ގެކިބައިން  مغرية بن شعبةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ދެފައި ދޮވެފައި އެއިން އެއްޗެއް ލައްވާފައިވުމެވެ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްރެއަކު އަހުރެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު (އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ފަހެ އަހުރެން، ބާލިދީއަކުން . އާއެކު ދަތުރެއްގެމަތީގައިވީމެވެ
ންނަވާ، އަދި އަތްޕުޅު ދެން އެކަލޭގެފާނު މޫނުފުޅު ދޮ. ފެންއަޅައިދިނީމެވެ) ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި

ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުއްފުކޮޅު ބޭލުމަށްޓަކައި . އިސްތަށިފުޅުގައި ފެންފުއްސަވައިފިއެވެ، ދޮންނަވާ
) ޚުއްފު ނުބައިލައި(. "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ ފަހެ. އަހުރެން ގުދުވެއްޖައީމެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުއްފުލެއްވީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން. ދޫކޮށްލާށެވެ
رواه أمحد والبخاري (" .)ވާ ފައިންޕުޅު ދޮންނަވާފައެވެއެބަހީ ވުޟޫކުރައް. (ޠާހިރުވެގެންވާޙާލުގައެވެ

ފައިން ދޮވުން ވާޖިބުވެގެންވާހިސާބު ފޮރުވޭވަރުއެއްޗެއްކަމުގައި ޚުއްފުވުން އަދި   )مومسل
  .ބައެއްޢިލްމުވެރިން ޝަރުޠުކުރައްވައެވެ

  

  .ޚުއްފުގައާއި އެމާނައިގައިވާ ކޮންމެއެއްޗެއްގައި ފެންފޮހެންޖެހޭތަން

هللا މާތް .ފޮހުމެވެ ގައިފުށުޚުއްފުގައިފެންފޮހުމަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާގޮތަކީ އޭގެމަތީ   
ل رسو. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن شعبة مغريةރުއްސުންލެއްވި 

رواه (." ޚުއްފުގެ މަތީފުށުގައި ފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
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. ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )أمحد وأبو داود والترمذي
ރައުޔުގެމައްޗަށް ބިނާވެގެންވާނަމަ ޚުއްފުގެ ދީނުގެކަންތައްތައް " .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެއީ ހަޑިވާނީ ދަށްފުށްކަމަށް ( .މާއައުލާކަންބޮޑުވެގެންވީހެވެ އޭގެދަށްފުށް ފެންފޮހުމަށް މަތީފުށަށްވުރެ
ފުށުގައި ޚުއްފުކޮޅުގެ މަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ عليه وسلّم، رسول اهللا صلّى اهللا ހަމަކަށަވަރުން.) ވާތީއެވެ

   )داود والدارقطين رواه أبو(." މެވެރެން ދުށީފެންފުއްސަވަނިކޮށް އަހު

  

  .މުއްދަތު ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ

ކަނޑައެޅިގެންވާ މުއްދަތަކީ ) ށްރަށުގައި ހުންނަމީހަކަ(ޚުއްފުގައިފެންފޮހުމަށް މުޤީމަކަށް    
صفوان بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. އަދި ދަތުރުވެރިޔަކަށް ތިންރޭ ތިންދުވާލެވެ .ރެއަކާއި ދުވާލެވެ

އަހުރެމެން ވުޟޫކޮށްގެން . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عسال
ންދުވާލު އަދި ރަށުގައިވާނަމަ ރެއަކާއި ދުވާލު ޚުއްފުލައްވާހިނދު ދަތުރެއްގައިވާނަމަ ތިންރޭ ތި

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޚުއްފުގައި ފެންފޮހުމަށާއި ޖުނުބުވެރިވެގެން މެނުވީ ޚުއްފު ނުބޭލުމަށް 

 )والنسائي ،والترمذي ،وابن خزمية ،وأمحد ،رواه الشافعي( ."އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
ވިދާޅުވާގޮތުގައި މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ ވުޟޫކޮށްގެން ޚުއްފުލެއްވުމަށްފަހު ބައެއްޢިލްމުވެރިން 
އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މުއްދަތު ގުނަންފަށާނީ . ފެށިގެންނެވެ ވުޟޫގެއްލޭވަގުތުން

  .ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީމިއެވެ. ޚުއްފުގައި އެންމެފުރަތަމަ ފެންފޮހޭވަގުތުންފެށިގެންނެވެ

  

  .ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހޭގޮތް

ފައިދޮވުމުގެބަދަލުގައި  ވުޟޫކުރާ ކޮންމެފަހަރަކު ވުޟޫކޮށް އަވަދިވެގެން ޚުއްފުލެއްވުމަށްފަހު ދެން   
. ދެއަތުން ކުޑަމިންވަރެއްގެ ފެންފޮދެއްނަގައި ޚުއްފުގެ މަތީފުށުގައި ދެއަތުން ފޮހެލާނީއެވެ

ދަތުރުވެރިޔަކުނަމަ ތިންދުވަސްވަންދެން ޚުއްފު . ތަށެވެއިސްޓާކީނުގައިވެސް ފެންފޮހޭނީ ހަމަމިގޮ
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 އެއްފަހަރުވެސް ޚުއްފުގައި ފެންފޮހެގެންހުއްޓައި. ންދާނީއެވެނުބައިލައި ފެންފޮހެމުންގެ
އަދި އޭނާގެ . އޭނާޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ފައިދޮވެލާށެވެ އޭނާގެ ވުޟޫހުރިނަމަ، ،ޚުއްފުބައިލައިފިއްޔާ

އަދި . އެބަހީ ފައިވެސްދޮންނާށެވެ. ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކުރާށެވެވުޟޫނެތްނަމަ އޭނާ ޖެހޭނީ 
  .މުޤީމެއްނަމަ ރެޔަކާއި ދުވާލު ބަޔާންވެދިޔަފަދައިން ފެންފޮހެމުން ގެންދާނީއެވެ

  

  .ޚުއްފުމަތީގައި ފެންފޮހުން ބާޠިލުކުރާ ކަންތައްތައް

  . ފުގައި ފެންފޮހުން ބާޠިލުކުރެއެވެއްއަންނަނިވި ކަންތައްތައް ޚު   

ފުރަތަމަ  .އެބަހީ މުޤީމެއްނަމަ ރެޔަކާއި ދުވާލެވެ .ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުން - 1   
ވުޟޫހުރިނަމަ ޚުއްފުބައިލައި ހަމައެކަނި  ދުވާލު ހަމަވުމުން ފެންފޮހޭ ވަގުތުންފެށިގެން ރެޔަކާއި

. ޟޫކުރާނީއެވެއަލުން ފުރިހަމައަށް ވު ޚުއްފުބައިލައި ވުޟޫނެތްނަމަ. ފައިދޮވެލުމުން ފުދޭނެއެވެ
ތިންރޭ ތިންދުވާލު ހަމަވުމުން ހަމަ ކުރިން  ފުރަތަމަ ފެންފޮހޭ ވަގުތުން ފެށިގެން ދަތުރުވެރިޔެއްނަމަ

  . ދެންނެވިގޮތަށް ހަދާނީއެވެ

 ބައިލައިފިއްޔާ،ސް ފެންފޮހެގެންހުއްޓައި ޚުއްފުއެބަހީ އެއްފަހަރުވެ .ޚުއްފުބޭލުން - 2   
އަދި ވުޟޫނެތްނަމަ އަލުން ފުރިހަމައަށް . ލާނީއެވެވުޟޫހުރިނަމަ، ހަމައެކަނި ފައިދޮވެ

     .ވުޟޫކުރާނީއެވެ

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

  

 

$$$$$$$$  
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  ހިނައިގަތުމުގެ ބަޔާން 

     

އަދި ހިނައިގަތުމަކީ  .ހިނައިގަތުމުގެ މާނައަކީ ވަކިނިޔަތަކާއެކު މުޅިގަޔަށް ފެންއޮހޮރުވައިލުމެވެ   

  3Z  4             5  76    ]. ވަޙީކުރައްވަފައިވެއެވެهللا މާތް. ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
ހެ ތިޔަބައިމީހުން އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަ" :މާނައީ ]٦: املائدة[

t  sr  q   p    ]. އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ

w  v  u  y  x  ¥   ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z  
®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  °   ¯Z    ]އަދި " :މާނައީ ] ٢٢٢: البقرة

ކަލޭގެފާނު . ން ސުވާލުކުރާނެތެވެއާ ބެހޭގޮތު حيض )މުއުމިނުން(ކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން 
ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަނބިންނާ . ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެއެއީ . ވިދާޅުވާށެވެ

އަދި އެކަނބަލުން ޠާހިރުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން . ދުރުވާށެވެ) ޖިމާޢުވުމުން(
هللا ތްހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާހިނދު، މާފަ.) ނުވާށެވެއެބަހީ ޖިމާޢު. (އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާށެވެ

އެބަހީ . (ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން އެކަނބަލުންގެގާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަންނާށެވެ
ގިނަގިނައިން ، هللاހަމަކަށަވަރުން މާތް.) ފަރުޖުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވާށެވެއެކަނބަލުންގެ 

  ."އަދި ޠާހިރުވާމީހުންދެކެވެސް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެތައުބާވާމީހުންދެކެ 
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  .ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާކަންތައްތައް

 އެއީ ނިދައިފައި. ވެއެބަހީ ޝަހުވާނީއެދުންވެރިކަމާއެކު މަނިބޭރުވުމެ .މަނިބޭރުވުން - 1   
އަދި . ޔަސްމެއެވެވީކަމުގައިވިކަންއެ ންވީކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހޭލައިހުއްޓައިއޮއްވައި އެކަ

 ފިރިހެނެއްގެކިބައިން އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ އަންހެނެއްގެކިބައިން އެކަންވީކަމުގައިވިޔަސް
އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ سعيد اخلدري أبوރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .މެއެވެ

رواه ( "اُء من الْماِءاَلْم" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا عليه . ވިދާޅުވިއެވެ
އެބަހީ ހިނައިގަތުންވާހުށީ މަނިބޭރުވުމުގެ . (ފެންވާހުށީ ފެނުގެސަބަބުންނެވެ" :މާނައީ  )مسلم

އެކަމަނާ . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أم سلمة ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް.)" ސަބަބުންނެވެ
ގެ هللاއޭ  .ވިދާޅުވިއެވެ) އަނަސްގެފާނުގެ މަންމާފުޅު( لَيمأم سމަކަށަވަރުން ހަ. ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހެ . މަކަށް ލަދުފުޅުވެވޮޑިނުގަންނަވައެވެޙައްޤުބަޔާންކުރެއްވު اهللا تعاىل،ހަމަކަށަވަރުން ! ރަސޫލާއެވެ

ލޭގެފާނު އަންހެނާގެ މައްޗަށް އޭނާ އިޙުތިލާމްވެއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެތޯއެވެ؟ އެކަ
." ބޭރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމައެވެ) މަނި(އޭނާއަށް ފެން . އާއެކެވެ. " ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

  )متفق عليه(

މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްލުމަކީ އެގޮތްތައް . ވުމުގެ ތަފާތު ގޮތްތަކެއްވެއެވެމަނިބޭރު   
  .މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ

 ސަބަބުން ނުވަތަ ގަދަފިންޏެއްގެ ނުލައި، ބައްޔެއްގެ އެދުންވެރިކަމަކާ އްވެސް ޝަހުވާނީއެ) 1(   
މިޙާލަތުގައި ހިނައިގަތުން . މަނިބޭރުވުން ގަޔަށް ލޮޑުކަން ނާންނަގޮތަށް، ސަބަބުން

ހަމަކަށަވަރުން . ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް. ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ

ا فَضخت الْماَء فَإِذَ" .އެކަލޭގެފާނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ اهللا عليه وسلّم، رسول اهللا صلّى
ބާރާއެކު  )ގަޔަށް އަސަރުކުރާގޮތަށް( ،ފަހެ ތިބާ" :މާނައީ )رواه أبو داود( "فَاغْتِسلْ

  ."މަނިބޭރުކޮށްލައިފިނަމަ ފަހެ ތިބާ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ
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. ވެ، އަދި ނިދިންހޭލާހިނދު، މަނިފެންނަންނެތުންމްނިދީގެތެރޭގައި އިޙުތިލާ )2(   
. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  -ابن املنذر . މިޙާލަތުގައިވެސް ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ

އަދި ." މިޙާލަތުގައި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖްމާޢުވެވަޑައިގެންފައެވެ"
އަންހެނާ އިޙުތިލާމްވެއްޖެނަމަ، ހިނައިގަންނަންޖެހޭނެތޯ، ގައި ގެ ރިވާޔަތު أم سلَيمއިސްވެދިޔަ 

ޖަވާބުގައި އެޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވީވެސް  އެކަމަނާ، އިތުރުއެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރެއްވުމުން
އެހެންކަމުން އޭގެއިން . މަނިބޭރުވެފައިވަނިކޮށް ފެނިއްޖެނަމަ ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެކަމަށެވެ

  . ޗަކީ މަނިފެންނަންނެތްނަމަ ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނުވާނެކަމެވެދޭހަވާއެއް

އިޙުތިލާމްވުމަކީ ނިދައިފައިއޮންނަހިނދު، ޝަހުވާނީއެދުންވެރިކުރަނިވި ހުވަފެނެއްފެނި {   
  }.އެދުންފުދުމެވެ

. އެކަމަކު ތެތްކަމެއް ފެންނަންހުރުން ،ނިދިން ހޭލާހިނދު އިޙުތިލާމްވީކަމެއް ނޭނގި) 3(   
. ތުގައި އޭނާއަށް އެއީމަނިކަން ޔަޤީންވެއްޖެނަމަ އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެމިޙާލަ

އެކަމަކު . ގެސަބަބުންނެވެގޮތުގައި މަނިބޭރުއެވީ އިޙުތިލާމުއެހެނީހަމަކަށަވަރުން ފާޅުވެގެންވާ
ތެރިކަންބޮޑުގޮތަކީ ދެން އެއީމަނިކަން ޔަޤީންނުވާނަމަ ރައްކާ. އޭނާއެވަނީ އެކަން ހަނދާންނެތިފައެވެ

އެއީ މަނިކަން ( .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحهما اهللا  -قتادة  އާއި جماهدފަހެ . އޭނާހިނައިގަތުމެވެ
ސަބަބަކީ ޔަޤީންވެގެންވަނީ . އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ )ޔަޤީންނުވާނަމަ

  .ފިލައިގެންނުދާނެއެވެ ފަހެ ޠާހިރުކަން ޝައްކުގެސަބަބަކުން. ޠާހިރުކަން ބާކީވެއޮތުމެވެ

މަނިބޭރުވާން ތައްޔާރުވާހިނދު، ޛަކަރުގައި ހިފެހެއްޓުމުން ، ހިތުގައި ޝަހުވާނީއެދުން އުފެދި )4(   
އެހެނީހަމަކަށަވަރުން . މިޙާލަތުގައި އޭނާގެމައްޗަށް ހިނެއިން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ. މަނިބޭރުނުވުން
ވާޖިބުވުމުގެ ޙުކުމް ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ  ހިނައިގަތުން، صلّى اهللا عليه وسلّم رسول اهللا

. ސާބިތެއްނުވާނެއެވެ) ވާޖިބުކަން(ފަހެ ފެންނަންނެތްނަމަ އެޙުކުމް  .މަނިފެންނަންހުރުމުގެ މައްޗަށެވެ
އެކަމަކު އޭނާ އޮތްތަނުން ތެދުވެ ނުވަތަ އިންތަނުން ތެދުވެ ޙަރަކާތްކޮށްލާހިނދު، 

  . އިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެމަނިބޭރުވެއްޖެނަމަ، އޭނާގެމައްޗަށް ހިނަ
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ހެދުމުގައި މަނިހޭކިފައިހުއްޓައި ފެނި، އަދި އެކަންވީއިރެއް ނޭނގި، އަދި އެޙާލަތުގައި  )5(   
އެންމެފަހުން  ހިނައިގަތުމަށްފަހު މިޙާލަތުގައި އޭނާޖެހޭނީ. އޭނާ ނަމާދުވެސްކޮށްފައިވުން

  .ރާށެވެއަލުންކު އޭނާނިދިއިރެއްބަލައި އޭގެފަހުން އޭނާކުރިނަމާދު

ހިސާބު  ންއިންނަފާޅުވާ އެބަހީ ޚިތާނުކުރުމުން ޛަކަރުން .ދެޚިތާނު ބައްދަލުވުން - 2   
އަދި ދެމީހުންގެ މައްޗަށް . އޭރުން ދެމީހުންވެސް ޖުނުބުވެރިވީއެވެ .ފަރުޖަކަށްވެއްދުމެވެ
هللا މާތް .އެއީ އެދުންނުފުދުނުކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ .ވާޖިބުވީއެވެ ހިނައިގަތުންވެސް

އަދި " :މާނައީ  ]٦: املائدة[     Z   5  76   3  4  ]. ޙީކުރައްވާފައިވެއެވެވަ

އިސްލާމްދީނުގެ " .ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ
ކުރީކޮޅުގައި ފިރިމީހާގެ ޛަކަރު އަނބިމީހާގެ ފަރުޖުގެތެރެއަށް ހަމައެކަނި ވައްދައިލުމަކުން 

ދެން  .އޭރުގައި ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވަނީ މަނިބޭރުވުމުންނެވެ. ނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވެއެވެހި
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް. އޭގެފަހުގައިވަނީ އެކަން މަންސޫޚުކުރައްވާފައެވެ

    هللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى ا ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
 أَنزلَ. إِذَا جلَس بين شعبِها اَألربعِ ثُم جهدها فَقَد وجب الْغسلُ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث

ހަތަރެސްފައިގެ ދެމެދުގައި ) އަނބިމީހާގެ(އޭނާގެ " :މާނައީ  )رواه أمحد ومسلم( "أَم لَم ينزِلُ

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ) އޭނައާ ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ(ތްކޮށްފިނަމަ އިށީނދެ އޭނައާއެކު މަސައްކަ
 ނިބޭރުވީކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ މަނިބޭރުނުވިކަމުގައިވިޔަސްއެއީ މަ. ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ

  ." މެއެވެ

|    ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا ތްމާ .ޙައިޟުގެލެއާއި ނިފާސްގެލޭ ކެނޑުން - 3،4   

}  ~    ¢   ¡�©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  Z    ]މާނައީ] ٢٢٢: البقرة:   

. ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ އަދި އެކަނބަލުން ޠާހިރުވެއްޖައުމަށް"
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން ފަހެ  اهللا تعاىلފަހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާ ހިނދު، 



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

69 
 

އެބަހީ އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަކަށް . (ލުންގެ ގާތަށް އަންނަހުށިކަމެވެތިޔަބައިމީހުން އެކަނބަ
މިއާޔަތް ޙައިޟާބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވީކަމުގައިވިޔަސް  .)"ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވާހުށިކަމެވެ

ކަލުން އެކަމަށް އެއީ އަޞްޙާބުބޭ. ނިފާސްކަންވެސް މިޙުކުމުގައި ޝާމިލްވެގެންވެއެވެ
ރާޖިޙުގޮތަކީ . ފަހެ ވިހާހިނދު ލޭނުފެނިއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ. ފައިވީމައެވެއިގެންއިޖުމާޢުވެވަޑަ

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ވިހެއުމަކީ ލޭއަންނާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ . އިގަތުން ވާޖިބުވުމެވެއޭނާގެމައްޗަށް ހިނަ
ގައި ޙުކުމް މިގޮތަށް ޢާއްމުގޮތެއްގައި ކަމެއްވާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ މަޤާމުތަކުން ޝަރީޢަތު. މަޤާމެކެވެ

އެހެންކަމުން ނިދީމާ . މިސާލަކަށް ނިންޖަކީ ވައިބޭރުވެދާނެކަމަށް ހީކުރެވޭ މަޤާމެކެވެ. ސާބިތުވެއެވެ
އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ހިނައިގަތުން . ވުޟޫގެއްލެއެވެ
  .އިނެތީމައެވެދަލީލެއް އައިސްފަ އެއީ އެކަމާބެހޭގޮތުން ޞަރީޙަ. ވާޖިބެއްނޫނެވެ

މުސްލިމަކު މަރުވާހިނދު ދިރިތިބިމީހުންގެ މައްޗަށް އޭނާހިނުވުން  .މަރުވުން - 5   
ޙައްޖަތުލްވަދާޢުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ޖަމަލުމަތިން ވެއްޓިމަރުވި މީހަކާބެހޭގޮތުން . ވާޖިބުވެގެންްވެއެވެ

 )متفق عليه( "ه بِماٍء وسدرٍاغِْسلُو". ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم
މިމައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު  ."ފެނާއި ކުންނާރުފަތުފެނުން އޭނާ ހިނުވާށެވެ" :މާނައީ

އެއީ މިމައްސަލައިގެ . ގައެވެ "كتاب الْجنائز" ފިޤުހުޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ

  .ވެއާ ގުޅުންނެތީމައެ "الطَّهارةكتاب "ގިނަވާހަކަތައް 

ކާފަރަކު އިސްލާމްވާހިނދު އޭނާގެމައްޗަށް ހިނައިގަތުން  .ކާފަރަކު އިސްލާމްވުން - 6   
އެކަލޭގެފާނު . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެهللا މާތް .ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

رسول اهللا صلّى އަދި . އަސީރެއްގެގޮތުގައި ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެނެވުނެވެ مثامة احلنفي. "ވިދާޅުވިއެވެ
! އެވެ مثامة އޭ. "ތަށް ވަޑައިގެން ދަންނަވައެވެކޮންމެދުވަހަކު ހެނދުނު އޭނާގެގާ اهللا عليه وسلّم

ކަލޭގެފާނު، އަހުރެން ޤަތުލުކުރައްވައިފިނަމަ . ދަންނަވައެވެ مثامة ހެފަ" ތިބާބުނަނީ ކީކޭހެއްޔެވެ؟
މައްޗަށް  ގެއަދި އަހުރެން. ވެޤަތުލުކުރެއްވީ އަގުހުރި ލެއެއްގެ ވެރިއެކެޔަތި

. ޝުކުރުވެރިވާނެ މީހެއްގެމައްޗަށެވެއިޙްސާންތެރިވެވަޑައިގަތީ ޔައިޙްސާންތެރިވެވަޑައިގެންފިނަމަ ތި



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

70 
 

އަދި ކަލޭގެފާނު މުދާ ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތް ވައްތަރެއްގެ މުދާ އަހުރެމެން 
ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އަސީރުންގެ އަތުން  ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّ. ކަލޭގެފާނަށް ދޭހުށީމުއެވެ

މީނާ . ކަލުން ވިދާޅުވަތެވެއެބޭއަދި . ފިދުޔަނަގައި އެމީހުން ދޫކޮށްލުމަށް ލޯބިކުރައްވަތެވެ
رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم، ޤަތުލުކޮށްގެން އަހުރެމެން ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ؟ ދެން އެއްދުވަހަކު 

ދެން އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް . ފަހެ އެހިނދު އޭނާ އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ. ވަޑައިގަތެވެ ގެ ގާތުން مثامة
ފަހެ އޭނާ ހިނައިގަނެ ދެރަކުޢަތް . އަބޫޠަލްޙާގެ ބަގީޗާއަށްގޮސް ހިނައިގަތުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

ނަށް އަޞްޙާބުބޭކަލުން رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން . ނަމާދެއްކޮށްފިއެވެ
ރިވެތިވެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚާގެ އިސްލާމްވުން . "ޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޙަދީ

  .ގައެވެ مسلم އާއި خباريއަދި މިރިވާޔަތުގެ އަޞްލުވަނީ  )رواه أمحد(." ހެޔޮވެގެންވެއެވެ

  

  .ރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައްޖުނުބުވެރިޔާގެމައްޗަށް ޙަ

  w  v  u  t  s  ]. ވާފައިވެއެވެވަޙީކުރައްهللا މާތް .ނަމާދުކުރުން - 1   
  §¦  ¥  ¤    £       ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    xZ  

 ތިޔަބައިމީހުން މަސްތުވެފައިތިބޭޙާލު،! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ" :މާނައީ ]٤٣: النساء[
އަދި . ވާހުށިކަމެވެނަމާދާ ކައިރިނު ކިޔޭއެއްޗެއް އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން) ދުލުން(ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

 ންދެން، މަގުހުރަސްކުރާމީހެއްގެގޮތުގައިހިނައިގެންފުމަށްދާ ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެފައިތިބޭޙާލު،
މިވާހަކަ ފަސްވަނަ " .)އެބަހީ މިސްކިތަށް ނުވަންނަހުށިކަމެވެ( .މެނުވީ ނަމާދާ ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ

    .ނުޤުޠާގައި ބަޔާންވާހުއްޓެވެ

ވުޟޫކުރުން  އެކަންތައްތައްކުރުމަށްޓަކައި"މިކަމުގެ ދަލީލު  .ކުރުންޠަވާފު - 2   
  . މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ" ވާޖިބުކަންތައްތައް
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ހަތަރުއިމާމުންނާއި ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން  .ޤުރުއާނުގައި ބީހުމާއި އެފޮތް އުފުލުން - 3   
އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކުވެސް މިކަމާ  .މިކަމުގައިވަނީ އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގެންފައެވެ

މިކަން ޖުނުބުވެރިޔާއަށް  ابن حزم، އާއި داود الظّاهريހަމައެކަނި . ޚިލާފުވެވަޑައިގެންފައެއްނެތެވެ
ގައި ރިވާވެގެން  مسلم އާއި خباريމިބައިމީހުންގެ ދަލީލަކީ . ހުއްދަކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ

އެސިޓީފުޅުގައި . ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެވެ اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم لرسو އަށް هرقُل  އައިސްފައިވާ،

?    ] :أن قال إىل ......... بسم اهللا الرمحن الرحيم"ވަނީ      >  =  <  ;  :

C   B  A  @    O  N    M  L  K  J  I  H  G  F  E  D

Q  P  R    X  W  V  U  T  S YZ        ]٦٤: آل عمران[  "

. ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمމިއީ . ވިދާޅުވިއެވެ ابن حزم. ނެވެމިފަދައިން
ނަޞާރާއިން މިސިޓީފުޅުގައި ބީހޭނެކަން ހަމަޔަޤީނުންވެސް . ސިޓީފުޅުގައި އެވަނީ މިއާޔަތެވެ

އާޔަތް ހިމެނޭ  އާނުގެޤުރު، ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ ޖަވާބަކީ. އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ
ތަކުގައި ބީހުމަކީ ތަފްސީރުފޮތްތަކާއި، ފިޤުހުފޮތްތަކާއި އަދި މިފަދައެނޫން ފޮތް ސިޓީތަކާއި،

އަދި ޤުރުއާނަށްވާ . ސަބަބަކީ މިތަކެއްޗަށް ޤުރުއާނެކޭ ނުކިޔޭނެއެވެ. މަނާކަމެއްނޫނެވެ
   .ޙުރުމަތްތެރިކަން މިތަކެއްޗަކަށް ނުވެއެވެ

މްހޫރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޖުނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖު .ޤުރުއާންކިޔެވުން - 4   
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ هللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް .ޤުރުއާންކިޔެވުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ
ޖުނުބުވެރިޙާލަތް ފިޔަވައި . "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެވެ

 ."ޤުރުއާން ކިޔަވައިވިދާޅުވުން މަނާއެއްނުކުރެއެވެ عليه وسلّم ول اهللا صلّى اهللارسއެއްވެސްޙާލަތެއް 
داود  އާއި، إمام طرباين އާއި، إمام خباريއަދި   )رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه(

ވުން މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ޖުނުބުވެރިޔާއަށް ޤުރުއާންކިޔެ އާއި ابن حزم އާއި، الظّاهري

ޙައިޟުވެރިޔާއަށް . ވިދާޅުވިއެވެ إبراهيم إمام. "ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ إمام خباريއަދި . ހުއްދައެވެ
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އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ޤުރުއާންކިޔެވުން އެއީ . ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްކިޔެވުމަކު އެއްވެސްމައްސަލައެއްނެތެވެ
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަދި  .މައްސަލައެއްކަމުގައި އިބުނުޢައްބާސް ދެކިވަޑައިނުގަންނަވައެވެ

މިމައްސަލައިގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ  ."އަށް ޛިކުރުކުރައްވައެވެهللا ހުރިހާވަގުތެއްގައި 
  . ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވާގޮތެވެ

ޖުނުބުވެރިޔާގެމައްޗަށް، މިސްކިތުގައި މަޑުކޮށްގެން އިނުން  .މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން - 5   
. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أم سلمةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ވަތަ ހުރުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެނު

މިސްކިތުގެ ފެންޑާތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެން  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 رواه ابن ماجه( "لحائضٍ والَ لجنبٍ حلُّإِنَّ الْمسجِد الَ ي". ހަރުއަޑުފުޅުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

މިސްކިތް، ޙައިޟުވެރިއަކަށް އަދި ޖުނުބުވެރިއަކަށް، ހަމަކަށަވަރުން " :މާނައީ )والطّرباين
އަދި އަންނަނިވި އާޔަތުން ޖުނުބުވެރިޔާ މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން ." ޙަލާލުވެގެންނުވެއެވެ

v    ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا ތްމާ. ހުއްދަވެގެން ނުވާކަމަށް ދަލީލުލިބެއެވެ   u  t  s

}  |  {  z  y    x  w    ¥   ¤    £       ¢  ¡  �  ~

§¦  Z  ]ވިފައިވަނީ ރާ ޙަރާމްވުމުގެ ކުރިންނެވެއްމިއާޔަތްބާވައިލެ{   ]٤٣: النساء. {

ލު ތިޔަބައިމީހުން މަސްތުވެފައިތިބޭޙާ! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ" :މާނައީއާޔަތުގެ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކިޔޭއެއްޗެއް އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން ނަމާދާ ) ތިޔަބައިމީހުންގެ ދޫތަކުން(

ށްދާންދެން، ތިބޭޙާލު ހިނައިގެންފުމައަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެފައި. ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ
މިއާޔަތުގައި ." ކަމެވެކައިރިނުވާހުށި) މިސްކިތާ(މެނުވީ ނަމާދާ  މަގުހުރަސްކުރާމީހެއްގެގޮތުގައި

ޖުނުބުވެރިވެފައިވާ މީހާ ހިނައިނުގަނެ ނަމަދާ ކައިރިނުވާށޭ އޮތްބަސްފުޅުގެ މުރާދަކީ އޭނާ މިސްކިތާ 
އެހެނީ . އެހެންނޫންނަމަ މަގުހުރަސްކުރާމީހާއެއް އިސްތިސްނާއެއްނުވީހެވެ. ކައިރިނުވާށެވެ

އެހެންކަމުން . ރާމްވެގެންވެއެވެއޭނާއަށްވެސް ޖުނުބުވެރިޙާލަތުގައި ނަމާދާ ކައިރިވުން ޙަ
އޭނާއަށް . ޖުނުބުވެރިޔާއަށް މިސްކިތުގައި މަޑުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާކަން ބަޔާންވެއްޖެއެވެ



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

73 
 

އަދި ޙައިޟުވެރިޔާއަށްވެސްވަނީ . ހުއްދަވެގެންވަނީ މިސްކިތުތެރެއިން މަގުހުރަސްކޮށްލުމެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުهللا މާތް. ހަމަމިޙުކުމެވެ
އަހުރެމެންގެތެރެއިން ބައެއްބޭކަލުން ޖުނުބުވެރިވެފައިވާޙާލު މިސްކިތް . "ވިދާޅުވިއެވެ

 - رمحه اهللا -أسلم  زيد بنއަދި  )رواه ابن أيب شيبة وسعيد بن منصور يف سننه(." ހުރަސްކުރައްވަތެވެ
ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން، އެބޭކަލުން  ليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا ع". ވިދާޅުވިއެވެ

هللا މާތްއަދި  )رواه ابن املنذر(." ޖުނުބުވެރިވެގެންވާޙާލު މިސްކިތް ހުރަސްކުރައްވާހައްދަވަތެވެ
رسول اهللا . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މިސްކިތުގައިއޮތް މުސައްލަ . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ ންނަށްއަހުރެ وسلّم صلّى اهللا عليه
ފަހެ . އަހުރެން މިހުރީ ޙައިޟުގެ ޙާލަތުގައެވެ. ދެން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ." ގެނެސްދީބަލާށެވެ

ހަމަކަށަވަރުން ކަނބުލޭގެ ޙައިޟުވަނީ ކަނބުލޭގެ ". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި މައިމޫނާގެ هللا ރުރަސޫލާގެ އަނބިކަނބަލެއްކަމުގައިވާ، މާތްއަދި އިތު ."އަތަކުނޫނެވެ

އަހުރެމެންކުރެ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލަކު ". އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ވެދެވަޑައިގެން އެކަމަނާގެ  އެކަލޭގެފާނު ޙައިޟުގައި އިންނަވާދުވަސްވަރު އެކަމަނާގެ އަރިހަށް

ދެން އެކަމަނާ . ކޮޅުގައި އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެންއޮންނަވައި ޤުރުއާންކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެނގުއު
رواه أمحد (." ތެދުވެވަޑައިގެން މިސްކިތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މުސައްލަކޮޅު ފަތުރައިދެއްވައެވެ

   )والنسائي

  

  .ސުންނަތް ހިނެއިންތައް

 ފަހެ. އްވާފައިވާ ހިނެއިންތަކެވެމަށް ޝަރީޢަތުގައި ބާރުއަޅުގަތުއިއެބަހީ އެހިނެއިންތައް ހިނަ   
އަދި އެހިނެއިންތައް  .ންތައް ހިނައިގަންނަމީހާއަށް ސަވާބާއި ދަރުމަ ލިބިގެންވެއެވެއެހިނެއި

އަދި . ލިބިގެންނުވެއެވެ ހިނައިނުގަންނަމީހާއަށް އެއްވެސް މަލާމާތެއް އަދި އެއްވެސް ޢުޤޫބާތެއް
   .ކެވެއެހިނެއިންތައް ހަޔެ
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ހުކުރުދުވަހަކީ ޚާއްޞަ  .ހުކުރުދުވަހު ހުކުރުނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން - 1   
އެބަހީ ހުކުރުނަމާދުގެ  .ޖަމާވާ ދުވަހެކެވެ ތަނަކަށް މުސްލިމުންޚާއްޞަ އަޅުކަމެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި 

މުސްލިމުން އެކަކު އަނެކަކާ  .އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ޖާމިޢުމިސްކިތަކަށް ޖަމާވާ ދުވަހެކެވެ
އެހެންކަމުން އެދުވަހުގައި މުސްލިމުން ސާފުޠާހިރުވެ،  .ބައްދަލުވެ އުފާ ފާޅުކުރާ ދުވަހެކެވެ

هللا މާތް. ސޫރައެއްގައި ތިބުމަކީ ޝަރީޢަތް ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ މީރުވަސްދުއްވާ، ރިވެތި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި 

غُسلُ الْجمعة واجِب " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން
ބާލިޣުވެފައިވާ " :މާނައީ )متفق عليه( "يقْدر علَيه علَى كُلِّ محتلمٍ وأَنْ يمس من الطِّيبِ ما

އްގެ މައްޗަށް، ހުކުރުދުވަހު ހިނައިގަތުމާއި އޭނާގެ އަތުގައިވާ ހުވަނދަކުން ހުވަނދުލުން ކޮންމެމީހެ
އެއީ އެހެން ޙަދީޘްފުޅަކުން . އެބަހީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވެއެވެ." ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް .ވާޖިބުވެގެންނުވާކަން އެނގޭތީއެވެ
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެންވެއެވެރިވާވެ

"نيا بم لَه رغُف تصأَنو عمتةَ فَاسعمى الْجأَت َء ثُموضالْو نسأَ فَأَحضوت نإِلَى  م ةعمالْج
ةعمالْج أَي ةُ ثَالَثَةادزِيރިވެތިކޮށް ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކޮށް، " :މާނައީ )رواه مسلم( "امٍو

. ކަނުލައިއަހައި، ހަނުލައި އިނދެއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ) އިމާމުގެ ޚުޠުބާ(ހުކުރުނަމާދަށް އައިސް، 
) ދިކު(ފާފައަކާއި އަދި އިތުރު ތިންދުވަހުގެ ) ކުދި(ވާ ހުރިހާ ގައިހުކުރާއި އަނެއްހުކުރާއި ދެމެދުއެ

މިޙަދީޘްފުޅުގައި ހުކުރުނަމާދަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް " .ނާއަށް ފުއްސަވައިދެވޭނެއެވެފާފަ އޭ
އެހެންކަމުން . އައިސްފައެއްނެތެވެތަރުތީބުން ބަޔާންކުރެވުނުއިރު ހިނައިގަތުމުގެ ވާހަކައެއް 

ހިނައިގަތުން  އެކަމަކު ބައެއްޢިލްމުވެރިން. ހުކުރުނަމާދަށް ހިނައިގަތުން ވާޖިބުނޫންކަން އެނގެއެވެ
ލުން ދަލީލުނަންގަވާފައިވަނީ މިމައުޟޫގައި ފުރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު އެބޭކަ. ވާޖިބުކަމަށް ބުނުއްވަތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا މާތް. ޙަދީޘްފުޅުންނާއި އަދި އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅުންނެވެ
 وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه މަކަށަވަރުންހަ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

       :  މާނައީ )متفق عليه( "لَى الْجمعة فَلْيغتِسلْإِذَا جاَء أَحدكُم إِ" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث
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އަދި ." މީހަކު ހުކުރަށް އަންނަހިނދު ފަހެ އޭނާ ފެންވަރާހުށިކަމެވެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ"
އެބޭކަލުން . މިތިންޙަދީޘްފުޅު ޖަމާކުރައްވާ ޙުކުމްނެރުއްވާފައިވެއެވެބައެއްޢިލްމުވެރިން 

ގައިމިލަވެ އަދި ގައިގެ ވަސްނުބައިވެފައިވާމީހާއަށް ހިނައިގަތުން ނުވަތަ . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
هللا މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް. އެނޫން މީހުންނަށް މުސްތަޙައްބެވެ. ފެންވެރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘްފުޅެވެރުއްސު

حق علَى كُلِّ مسلمٍ أَنْ " .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން
ކޮންމެ : "މާނައީ )متفق عليه( "أْسه وجسدهرفيه  يغِسلُ. يغتِسلَ في كُلِّ سبعة أَيامٍ يوماً

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

ފަހެ ހުކުރުދުވަހުގެ . ދެން ހުކުރުދުވަހު ހިނައިގަންނަންޖެހޭ ވަގުތުގެވާހަކަ ދަންނައެވެ   
މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ  އަދި. ފަޖުރުލީއްސުރެ ހުކުރުނަމާދު ބަންގިއާހަމައަށް އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

  .ދިއުމާ ހިނައިގަތުން ގުޅުވުމެވެހުކުރަށް

އެބަހީ ފިޠުރުޢީދު ނަމާދާއި . ޢީދުދުވަހު ޢީދުނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން - 2   
އެކަކުއަނެކަކަށް މިދެނަމާދަކީ ގިނަމުސްލިމުންތަކެއް އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ،  .ނަމާދެވެ އަޟުޙާޢީދު

ނިވެ މިގޮތަށް މީސްތަކުން މަސްހު. ދެކެވެނަމާދެފެނިދެނިވެ، ސަލާންގަލާންކޮށް، އުފާފާޅުކުރާ 
ލާމެހިގެންއުޅޭ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ސާފުޠާހިރުކަމަށް އިސްކަންދިނުމަކީ ނިހާޔަތަށް 

ޢީދުނަމާދަށް ދިއުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުމަކީ ޢިލްމުވެރިން  ފަހެ .ގެންވާކަމެކެވެއެދެވި
ދާޅުވާގޮތުގައި ވި އެބޭކަލުން . މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމުގައި ދެކިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމެކެވެ

ބީންގެ އެކަމަކު ޞަޙާ .ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނުވެއެވެ އްޙަޙަދީޘްފުޅެއްޞަ މިހިނައިގަތުމާބެހޭގޮތުން
  .އައިސްފައިވެއެވެ ވާރިދުވެގެން ކިބައިން ޞައްޙަބަސްފުޅުތައް

ންގެ އަރިހުގައި މައްޔިތަކު ވަރަށްގިނަޢިލްމުވެރި .ވާމީހާ ހިނައިގަތުންމައްޔިތަކު ހިނަ - 3   
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް .ވާމީހާ ހިނައިގަތުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެހިނަ
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 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ވަރުންހަމަކަށަ. ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެއެ. ރިވާވެގެންވެއެވެކިބައިން 
 وأصحاب رواه أمحد( "ن حملَه فَلْيتوضأْمن غَسلَ ميتاً فَلْيغتِسلْ، وم" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث
އަދި . ފަހެ އޭނާ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ. ވައިފިމީހާ ދަންނައެވެމައްޔިތަކު ހިނަ: "މާނައީ )السنن
ޅުގައި ޙަދީޘްފު ."ފަހެ އޭނާ ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ. އުފުލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ) މައްޔިތާ(އޭނާ 

. ހިނައިގަތުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވުން ދަލީލުކުރަނީ ހިނައިގަތުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމަށެވެ
އެކަލޭގެފާނު . ންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުهللا އެހެނީހަމަކަށަވަރުން މާތް

އަދި އަހުރެމެންގެތެރެއިން ބައެއްމީހުން . އަހުރެމެން މައްޔިތުން ހިނަވަމުއެވެ. "ވިދާޅުވިއެވެ
   )اخلطيب بإسناد صحيح رواه(." ނުގަނެތެވެއަދި ބައެއްމީހުން ހިނައި. ތެވެހިނައިގަނެ

ޙައްޖަށް ނުވަތަ ޢުމްރާއަށް އިޙުރާމްބަނުމަށްޓަކައި  .ޓަކައި ހިނައިގަތުންއިޙުރާމްބަނުމަށް - 4   
هللا މާތް .މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހިނައިގަތުމަކީ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ بن ثابت زيدރުއްސުންލެއްވި 

ބެންނެވުމަށްޓަކައި ހެދުންކޮޅު ބައިލައްވާ ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ހަމަކަށަވަރުން އިޙުރާމް 
    )رواه الدارقطين والبيهقي والترمذي(." ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ އެކަލޭގެފާނު

މައްކާއަށް ވަނުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުމަކީ  .ވަނުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުންމައްކާއަށް  - 5   
        .އްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުهللا މާތް. އްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެސްތަޙަމު
 ގައި ރޭކުރައްވައި، ހެނދުންވުމުން ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެން ذي طوىހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު "

އެކަން އެގޮތަށް  اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّى އަދި . މައްކާއަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވައެވެ ދުވާލު

މައްކާއަށް  .ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  - ابن املنذر އަދި   )رواه مسلم( ."ކުރައްވާކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި . ވަންނަހިނދު ހިނައިގަތުން ހުރިހާޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

 ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައިއަދި ވަރަށް. ހޭނެއެވެހިނައިނުގަތަސް ފިދުޔަކަތިލާކަށް ނުޖެ
   .ވުޟޫކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ) ހިނައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި(
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ތްބިމުގައި ޢަރަފާ ޙައްޖުވާއިރު. ޢަރަފާތުގައި މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުން - 6   
ގެކިބައިން  ، نافعم مالكإما. މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ހިނައިގަތުމީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާކަމެކެވެ

 عمر عبد اهللا بنރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ހަމަކަށަވަރުން. "ވިދާޅުވިއެވެ نافع  .ރިވާކުރައްވައެވެ

މައްކާއަށް ވެންނެވުމަށާއި އަދި . އިޙުރާމް ބެންނެވުމުގެކުރިން އިޙުރާމަށްޓަކައި ހިނައިގަންނަވައެވެ
   )رواه مالك(." ގަންނަވައެވެޢަރަފާތުގައި ހަވީރު މަޑުކުރުމަށްޓަކައި ހިނައި

  

  .ހިނެއިމުގެ ރުކުންތައް

  . ޝަރުޢީހިނެއިމުގައި ދެކަމެއް ހިމެނިގެން މެނުވީ ހިނެއިން ޞައްޙައެއްނުވާނެއެވެ   

އަދި އެއީ ހިތުގެ  .އާދަތަކުން އަޅުކަންތައް ވަކިކޮށްދޭ އެއްޗަކީ ނިޔަތެވެ .ނިޔަތްގަތުން) 1(   
އަދި . ނިޔަތް ދުލުންކިޔުމަކީ ޝަރުޢީގޮތުން ސާބިތުކަމެއްނޫނެވެ. ވެދުލުގެ ޢަމަލެއްނޫނެ. ޢަމަލެކެވެ
 ދީނުގައި އަލަށް ހަދައިގެން ކުރެވޭ. ދީނުގައި އަލަށް ހަދައިގެން ކުރެވޭކަމެކެވެ! ކިއެއްތަ

މިމައުޟޫގެދަށުން " ވުޟޫގެ ފަރުޟުތައް"ނިޔަތުގެ ވާހަކަ  ފަހެ. ކޮންމެކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ
  .ބަޔާންވެހިނގައްޖެއެވެ

އެބަހީ ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހާތަނެއްގައި  .މުޅިހަށިގަނޑަށް ފެންއޮހޮރުވާލުން) 2(   

3  4            ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا މާތް. އަދި މުޅިހަށިގަނޑު ދޮވެލުމެވެ .ފެންޖެއްސުމެވެ

5  6 Z       ]އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެފައިވާނަމަ ފަހެ: "މާނައީ ] ٦: املائدة 

އަދި ހިނައިގަނެވޭނީ މުޅިގަޔަށް . އެބަހީ ހިނައިގަންނަހުށިކަމެވެ." ތިޔަބައިމީހުން ޠާހިރުވާހުށިކަމެވެ

t s  ]. ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އަދި އެހެން އާޔަތެއްގައި މާތް. ފެންއަޅާގެންނެވެ

y    x  w  v  u  |  {  z    ¤     £       ¢  ¡  �  ~  }
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§¦  ¥  Z   ] ތިޔަބައިމީހުން ! އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ: "މާނައީ    ]٤٣: النساء

ކިޔޭއެއްޗެއް އެނގިއްޖައުމަށްދާންދެން ނަމާދާ ) ދޫތަކުން(މަސްތުވެގެންތިބޭޙާލު، ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
ށްދާންދެން އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިވެގެންތިބޭޙާލު، ފެންވަރައިފުމަ. ކައިރިނުވާހުށިކަމެވެ

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

  

  .ހިނެއިމުގެ ސުންނަތްތައް

ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެންނެވިގޮތަށް ބަލާއިރު އިސްވެދިޔަ  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم   
ހިނެއިން  .ނުގެ އިތުރަށް އަދި އެހެން ކަންތައްތަކެއްވެސް އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވެއެވެދެރުކު

  . ވަނީއެވެންތައްތައް ތަރުތީބުން ތިރީގައި މިއެކަ. ފުރިހަމަވާހުށީ އެކަންތައްތަކާއެކުގައެވެ

  . ދެއަތްތިލަ ތިންފަހަރު ދޮވުން - 1   

  .ވަން ދޮވެލުންކަނާތުން ވާތަށް ފެންއަޅައި ޢައުރަގުނަ - 2   

ތަނެއްގައި ހުރެގެން  ފެންދައުރުނުކުރާ .ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާފަދައިން ވުޟޫކުރުން - 3   
އަދި ފެންވަރާއަވަދިވެގެން ފައިދޮށުގައި ޖަމާވެފައިވާ . ފެންވަރާނަމަ ފައިދޮވުން ލަސްކޮށްލާނީއެވެ

ނެއްގައި ހުރެގެން ތަ ފެންދައުރުކުރާ އަދި. ޖެހިލައި ފައިދޮންނާނީއެވެފެންގަނޑުން ދުރަށް
  .އެބަހީ ފައިދޮވުން ލަސްނުކުރުމެވެ. ނަމަ އެންމެރަނގަޅީ ވުޟޫފުރިހަމައަށްކުރުމެވެފެންވަރާ

އެއީ  .ބޮލުގެ އިސްތަށިތައް ވިނަވައިލުމާއެކު ބޮލަށް ތިންފަހަރު ފެންއެޅުން - 4   
  .އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެއްސުމަށެވެ

އަދި ގަޔަށް  .ދެން ވާތްފަރާތަށެވެ. ފުރަތަމަ ކަނާތްފަރާތަށެވެ .އަޅައިލުންމުޅިގަޔަށް ފެން - 5   
ންފަތުގެ އެތެރެފުށުގައި ފެންޖެއްސުމާއި، ކިހިލަފަތްދަށުގައި ފެންޖެއްސުމާއި، ފެންއަޅާއިރު ދެކަ
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ށް ފޫޅުގައި ފެންޖެއްސުމާއި، ފައިގެއިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރެތަކުގައި ފެންޖެއްސުމާއި، ގައިން އުނގުޅުމަ
   .ހިސާބު އުނގުޅުމަށް ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭނެއެވެކުޅަދާނަވެގެންވާ

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمޢާއިޝަތުގެފާނު، ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް   

ހިނައިޠާހިރުވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތްބަޔާންކުރެއްވި ރިވާޔަތުގައި އިސްވެދިޔަ ހުރިހާކަމެއް 
  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަމަކަށަވަރުން ". ވިއެވެއެކަމަނާ ވިދާޅު. ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

ދެން . ޖުނުބުގެހިނެއިން ހިނައިވަޑައިގަންނަވާހިނދު އެންމެފުރަތަމަ ދެއަތްޕުޅު ދޮންނަވައެވެ
ދެން ނަމާދަށް . ކަނާތްޕުޅުން ވާތްޕުޅަށް ފެންއަޅުއްވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢައުރަގުނަވަންފުޅު ދޮންނަވައެވެ

ދެން އިސްތަށިފުޅަށް ފެންއަޅުއްވާ އިސްތަށިފުޅު . ފަދައިން ވުޟޫކުރައްވައެވެކުރައްވާވުޟޫ
އަދި އިސްތަށިފުޅުތަކުގެބުޑުގައި ރަނގަޅަށް ފެންޖެހުނުކަމަށް ހީފުޅުވުމުން  .ވިނަވައިލައްވައެވެ

 متفق(." ދެން މުޅިހަށިކޮޅަށް ފެންއޮހޮރުވާލައްވައެވެ. ތިންއަތްގޮށިފެން އިސްތަށިފުޅަށް އަޅުއްވައެވެ

   )عليه

 އިތުރު. ފުދޭނެއެވެ ވުޟޫކޮށްގެންކުރެވޭ ހުރިހާކަމެއްކުރުމަށް، ކުރާވުޟޫ ހިނެއިމުގެތެރޭގައި   
އެއީ ވުޟޫކުރުމަށްފަހު ހިނައިގަތުމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ . ނުޖެހޭނެއެވެ ވުޟޫއެއްކުރާކަށް

  .ހިނައިގަތުމަށްފަހު ވުޟޫގެއްލޭފަދަ ކަމެއްނުކުރާނަމައެވެ

  

  .ހިނެއިން އަންހެނާގެ

އެކަމަކު . އަންހެނުންވެސް ހިނައިގަންނަންޖެހޭނީ ހަމަފިރިހެނުންވެސް ހިނައިގަންނަގޮތަށެވެ   
ބޮލުގެ އިސްތަށިތަކުގެ . ލުގެ ގަތައިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު މޮހައިލުން ވާޖިބެއްނޫނެވެއެކަނބަލުންގެ ބޮ

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ سلمةأم ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ބުޑުގައި ފެންޖެހުމުން ފުދޭނެއެވެ
! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ހަމަކަށަވަރުން އަންހެނަކު ދަންނަވައިފިއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 .ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑުބޯ އަދި އިސްތަށިގަނޑުދިގު އަންހެނަކީމެވެ
އިސްތަށިގަނޑު މޮހައިލަންޖެހޭނެތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޖުނުބުގެހިނެއިން ހިނައިގަންނައިރު އަހުރެންގެ 
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މަކަށަވަރުން ތިންއަތްގޮށިފެން ތިބާގެ ބޮލަށް އަޅައިލުމުން ތިބާއަށް ހަ. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
." ފަހެ އޭރުން ތިބާހުންނާނީ ޠާހިރުވެފައެވެ. ދެން މުޅިހަށިގަނޑަށް ފެންއޮހޮރުވައިލާށެވެ. ފުދޭނެއެވެ

އަދި އަންހެނާއަށް އޭނާ ޙައިޟުން ނުވަތަ ނިފާސްކަމުން  )م والترمذيرواه أمحد ومسل(
ނދުކޮޅެއްލައި އޭނާގެ ފަރުޖުގެތެރޭގައި ޠާހިރުވާހިނދު ކަފަކޮޅެއްގައި މީރުވަސްދުވާ ހުވަ

އެއީ ލޭގެނުބައިވަސް ކަނޑުވައި މީރުވަސް . އުނގުޅައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
އެކަމަނާ . ފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެهللا މާތް. ބެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ

رسول اهللا صلّى اهللا   ޙައިޟުގެ ފެންވެރުމާބެހޭގޮތުން أمساء بنت يزيدހަމަކަށަވަރުން . ވިދާޅުވިއެވެ
ތިބާ ފެންހޯދާ އެފެނުން . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ. އާ ސުވާލުކުރިއެވެ عليه وسلّم

ބޮލަށް ފެންއަޅާ އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑުގައި ރަނގަޅަށް  ދެން. ނގަޅަށް ވުޟޫކުރާށެވެރަ
ދެން . ދެން މުޅިގަޔަށް ފެން އޮހޮރުވައިލާށެވެ. ފެންޖެހުމަށްދާންދެން ރަނގަޅަށް ބޯއުނގުޅައިލާށެވެ

ޠާހިރުވާނީ އެއިން . ދަންނަވައިފިއެވެ أمساء ."ކަފަކޮޅެއްގައި ހުވނދުކޮޅެއްލައި އެއިން ޠާހިރުވާށެވެ
 ."އެއިން ޠާހިރުވާށެވެ! އެވެ سبحان اهللا. "އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ؟ ކިހިނަކުންތޯއެވެ

އެކަލޭގެފާނު އެވިދާޅުވަނީ . ދެން ޢާއިޝަތުގެފާނު، އަސްމާ ދުރައްގެންދަވާ ވިދާޅުވިއެވެ
ވެރުމާބެހޭގޮތުން އެކަލޭގެފާނާ ޖުނުބުގެ ފެން أمساءދެން . އުނގުޅައިލާށެވެލޭއައިތަނުގައި އެކަފަކޮޅު 

ތިބާ ފެންހޯދާ އެފެނުން ރަނގަޅަށް އަދި ". އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ. ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
ދެން ބޮލަށް ފެންއަޅާ އިސްތަށިތަކުގެ ބުޑުގައި ރަނގަޅަށް . ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކުރާށެވެ

." ދެން މުޅިގަޔަށް ފެން އޮހޮރުވައިލާށެވެ. ފެންޖެހުމަށްދާންދެން ރަނގަޅަށް ބޯއުނގުޅައިލާށެވެ
 އެކަނބަލުން! އަންޞާރިއްޔަ އަންހެނުން ކިހާރަނގަޅުހެއްޔެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

   )متفق عليه( .ދީންއުނގެނުމަކަށް ލަދަކުންނުތިބެތެވެ
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مميގެ ބަޔާން ت  
އަދި ޝަރުޢީމާނައަކީ ނަމާދު ނުވަތަ . ތުކުރުމެވެތަޔައްމުމުގެ ލުޣަވީމާނައަކީ ކަމަކަށް ގަސް   

އެނޫން އެފަދަ އަޅުކަމެއްކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި، މޫނާއި ދެއަތުގައި ފޮހުމަށްޓަކައި ވެލީގެ 
  . ގަސްތުކުރުމެވެ

  

ميޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމުގެ ދަލީލު مت.  

²  ³   ¨  ©  ] .ޤުރުއާނުން      ±    °   ¯   ®  ¬   «  ª    ¶  µ  ´

¸  ¿  ¾  ½   ¼   »  º   ¹            Å   Ä      Ã  ÂÁ  À

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

އަތުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  އިންތިޔަބައިމީހުންކުރެމީހަކު ފާޚާނާ ދަތުރެއްގެމަތީގައިވާނަމަ، ނުވަތަ
ވުޟޫކުރުމަށާއި (މާޢުވެއްޖެނަމަ، ދެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން އަނބީންނާ ޖި

އިމީހުން ޠާހިރުވެލިން ފެން އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުފެނުނުނަމަ ފަހެ ތިޔަބަ) ހިނައިގަތުމަށް
) އެވެލިން(ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގައާއި އަތްތަކުގައި . ކުރާހުށިކަމެވެތަޔައްމުމު

އީ ގިނަގިނައިން ޢަފޫކުރައްވާ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ هللا ން މާތްހަމަކަށަވަރު. ފޮހޭހުށިކަމެވެ
  ."ރަސްކަލާނގެއެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أبو أمامةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ސުންނަތުން   

 جعلَت"  .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم ހަމަކަށަވަރުން .ވިދާޅުވިއެވެ

ِو يا لكُلُّه ضالَةُألاَألرالص يتاُم نالً مجر كَترا أَدمنا، فَأَيروطَها وجِدسم يتم  هدنفَع
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هروތިމަންކަލޭގެފާނަށާއި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށްޓަކައި މުޅިބިން، : "މާނައީ )رواه أمحد( "طَه

ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ . އެއްޗެއްކަމުގައި ލެއްވުނެވެކޮށްދޭ ގައާއި ޠާހިރުނަމާދުކުރާތަނެއްކަމު
ކޮންމެތަނަކުން ނަމާދުވަގުތު އައިސްހަމަކުރިނަމަވެސް ފަހެ އޭނާގެ ކައިރީގައި  އުއްމަތުގެ މީހަކާ

  .)" އެބަހީ ވެއްޔެވެ. (އެވަނީ އޭނާ ޠާހިރުވާނެ ތަކެއްޗެވެ

ކުރުން ޟޫކުރުމުގެބަދަލުގައި ތަޔައްމުމުއި ހިނެއުމާއި ވުޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގަ .އިޖުމާޢުން   
  .ދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެޝަރުޢުކުރެވިގެންވާކަމަށް އުއްމަތުގެ ހުރިހާ

  

  .ޚާއްޞަވެގެންވުން تيممމިއުއްމަތަށް 

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މިއުއްމަތަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ اهللا تعاىلތަޔައްމުމަކީ    
رسول اهللا صلّى  ހަމަކަށަވަރުން. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

نصرت . أُعطيت خمساً لَم يعطَهن أَحد قَبلي" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث اهللا عليه وسلّم
فَأَيما رجلٍ من أُمتي أَدركَته علَت لي اَألرض مسجِدا وطَهورا، مِسيرةَ شهرٍ، وجبِالرعبِ 

ولَم تحلَّ َألحد قَبلي، وأُعطيت الشفَاعةَ، وكَانَ النبِي ، وأُحلَّت لي الْغنائم الصالَةُ فَلْيصلِّ
ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ : "މާނައީ )متفق عليه( "إِلَى الناسِ عامةًوبعثْت يبعثُ في قَومه خاصةً، 

) 1. (ފަސް ޚުޞޫޞިއްޔަތެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ދެވިފައިވެއެވެކުރިން އެކަކަށްވެސް ދެވިފައިނުވާ 
އެބަހީ . (ގެ ބިރުވެރިކަމުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މަދަދުކުރެވުނެވެއެއްމަސްދުވަހުގެ ރާސްތާ

ކަލޭގެފާނުގެ ލަޝްކަރު ކާފަރުންނާހަމައަށް ވާޞިލްވުމުގެ އެއްމަސްދުވަސްކުރިން އެބައިމީހުންގެ މަންތި
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މުޅިބިން،  )2.) (ބިރުވެރިކަން ވައްދަވައެވެ اهللا تعاىل ތަކަށްހިތް

ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ފަހެ .ނަމާދުކުރާތަނެއްކަމުގައާއި ޠާހިރުކޮށްދޭ އެއްޗެއްކަމުގައި ލެއްވުނެވެ
އުއްމަތުގެމީހަކު ކޮންމެތަނެއްގައި ހުރިނަމަވެސް އޭނައާ ނަމާދުވަގުތު އަރައިހަމަކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ 

އަދި . އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ޣަނީމާމުދާ ޙަލާލުކުރެވުނެވެ) 3. (ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
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އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ) 4. (ނުކުރެވެއެވެތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކުރީގެ އެކަކަށްވެސް އެމުދާ ޙަލާލެއް
އަދި ކޮންމެނަބިއްޔެއްވެސް ފޮނުއްވިފައިވަނީ ) 5( .ތެވެޝަފާޢަތްތެރިވުމުގެ ޝަރަފުލިބިވަޑައިގަ
އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނީ އެންމެހައި . އެބޭކަލެއްގެ ޤައުމުގެމީހުން ގާތަށެވެ

  ."މީސްތަކުންގެގާތަށެވެ

  

  .ވުނު ސަބަބުޝަރުޢުކުރެ تيمم

.       އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ންވެއެވެރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެهللا މާތް   
. އާއެކު ދަތުރެއްގައި އަހުރެމެން ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެއްފަހަރަކު "

އަހުރެންގެ ހާރު ކަނޑައިގެން ހިނދު އޭކިއުނު ތަނާ އަހުރެމެން އަރައިހަމަވީ بيداءދެން 
އަދި . ދެން އެކަލޭގެފާނު އެހާރު ހޯދުމަށްޓަކައި އެތާނގައި މަޑުކުރައްވައިފިއެވެ. ވެއްޓިއްޖެއެވެ

އަދި . އަދި އެތަނަކީ ފެންހުރިތަނެއްވެސްނޫނެވެ. މީސްތަކުންވެސް އެކަލޭގެފާނާއެކު މަޑުކޮށްފިއެވެ
) އަހުރެންގެ ބައްޕަގެ( ފާނުގެފަހެ މީސްތަކުން އަބޫބަކުރުގެ. މީސްތަކުންގެއަތުގައިވެސް ފެނެއްނެތެވެ
ފާނަކަށް ޢާއިޝަތުގެފާނު ކުރައްވައިގެން އެއުޅޭކަންތައް ކަލޭގެ. އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

. އަހުރެންގެ ގާތަށް ދުރުވެއްޖެއެވެ) ބައްޕަ( ގެފާނުދެން އަބޫބަކުރު؟ .ހެއްޔެވެފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ
 އޮންނެވީ އަހުރެންގެ އުނގުގައި އިސްތަށިފުޅު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمރު އަދި އޭ

އަދި . ފަހެ ބައްޕަ އަހުރެންގެ މައްޗަށް ރުޅިއިސްކުރައްވައިފިއެވެ .އަޅުއްވައިގެން ނިދިކުރައްވައިފައެވެ
އަހުރެންގެ  އަދި. އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރަކަށް އަހުރެންނަށް ހަރުބަސް ބުނުއްވައިފިއެވެهللا މާތް

އަހުރެންގެ އުނގުގައި   رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ . ވިއްކަވަންފައްޓަވައިފިއެވެ އަރިކަށީގައި
) ތަދުވެގެން(އިސްތަށިފުޅު އަޅުއްވައިގެން ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނެވުމުގެސަބަބުން އަހުރެންނަށް 

ފަތިސްވަންދެން ނިދިކުރައްވާފައި ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ޙަރަކާތެއްކޮށްލަންވެސް ނުކެރުނެވެ
ތަޔައްމުމުގެ   اهللا تعاىلފަހެ އެވަގުތު . އެވެގަފެންނެތް ޙާލު) ވުޟޫކުރުމަށްޓަކައި(ތެދުވެވަޑައިގަތީ 

ކަލުންގެ އެންމެފުރަތަމަ މިއީ ތިބޭ .ވިދާޅުވިއެވެ أُسيد بن حضيرއެހިނދު . އާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ
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ދެން . ފަހެ ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ! ބޫބަކުރުގެ އާލުންނޭވެއޭ އަ. ބަރަކާތެއްނޫނެވެ
އެހިނދު އޭގެދަށުން . އަހުރެންސަވާރުވެއިންޖަމަލު އަހުރެމެން ދުރަށް ފޮނުވައިލައިފީމުއެވެ

   )متفق عليه(." އަހުރެމެންނަށް ހާރުފެނިއްޖެއެވެ

  

  .ސަބަބުތައް ކުރުން ހުއްދަވާ تيمم

ޙާޟިރުވެހުރިކަމުގައިވިޔަސް  އޭނާ، ބޮޑުޙަދަޘުން ޙަދަޘްވެރިވެފައިވާމީހާއަށް ން ނުވަތަކުޑަޙަދަޘު   
ނުވަތަ ދަތުރެއްގެމަތީވީކަމުގައިވިޔަސް އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެތެރެއިން ސަބަބެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ 

  . ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ލެއްވި ރުއްސުންهللا މާތް. ވަރަށް ފެންނެތުންނުވަތަ ޠާހިރުވާ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ފެންނެތުން -1   
އެއްފަހަރެއްގައި . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمران بن حصني

ފަހެ . އާ އެކުގައި ދަތުރެއްގެމަތީގައި ވީމުއެވެ اهللا عليه وسلّم رسول اهللا صلّىއަހުރެމެން 
ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެންނެވިތަނާ . އްވައިފިއެވެއެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރަ

ފާނު އޭނާއަށް އެކަލޭގެ. އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ މީހަކުދުރުގައި އިންތަނެވެ
އޭނާ " ތިބާ ނަމާދުކުރުމުން މަނާވެގަތީ ކޮންސަބަބަކާހުރެތޯއެވެ؟. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ފާނު އެކަލޭގެ. އަދި ފެނެއްވެސް ނެތެވެ. ޙާލަތުގައެވެއަހުރެން މިހުރީ ޖުނުބުވެރި. ދެންނެވިއެވެ
ފަހެ . މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ވެލިން ތަޔަމުމުކުރުމެވެތިބާގެ އިރުއެހެންވީ. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ގެ ކިބައިން  أبو ذر ރުއްސުންލެއްވިهللا އަދި މާތް  )متفق عليه(." އެގޮތް ތިބާއަށް ފުދޭނެއެވެ
 .ފުޅުކުރެއްވިއެވެحديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ

"ديعإِنَّ الص بالطَّي روإِنْ  طَهمِ، ولسالْمننِيس رشاَء عالْم جِدي لَم هسماَء فَلْيالْم دجفَإِذَا و ،
ريخ كفَإِنَّ ذَل ،هترشنن اهرو( "بޠާހިރުވެއްޔަކީ ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ )أصحاب الس

ފެން އެއީ ދިހައަހަރުވަންދެން އޭނާއަށް . މުސްލިމުމީހާ ޠާހިރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ
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ދެން އޭނާއަށް ފެންލިބޭހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި އެފެން . މެއެވެ ނުލިބުނުކަމުގައިވިޔަސް
ތަޔައްމުމުކުރުމުގެ  އަށް،އެކަމަކު އޭނާ." ނާއަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެފަހެ އެކަން އޭ. ޖައްސާހުށިކަމެވެ

ދެން ކައިރިހިސާބަކުން . ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ ކުރިން ފެންހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
  .ފެންލިބެންނެތްކަން ޔަޤީންވުމުން އޭނާ ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެ

ތަޖުރިބާގެދަށުން ނުވަތަ . އްޔެއްހުރުންހަށިގަނޑުގައި ޒަޚަމު ނުވަތަ ފާރުހުރުން ނުވަތަ ބަ -2   
ނުވަތަ  މަށްބަލި ބޮޑުވެދާނެކަ ފެންއިސްތިޢުމާލުކޮށްގެން، އިތުބާރުހުރި ޑޮކްޓަރެއްގެ މަޝްވަރާގެދަށުން

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މަށް ލަފާކުރެވޭނަމަ އޭނާ ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެލަސްވެދާނެކަހެޔޮވުން ޒަޚަމު
އަހުރެމެން ދަތުރެއްގައި . ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ. ވާވެގެންވެއެވެން ރިޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައި

ފަހެ އަހުރެމެންގެތެރެއިން މީހެއްގެބޮލުގައި ހިލަޔަކުންޖެހި އޭނާގެ . ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ
އޭނާގެ  ،އޭނާ ދެން. އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާއޮއްވައި އޭނާ އިޙުތިލާމުވެއްޖެއެވެ. ބޯޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ

. ފަހެ އެމީހުން ބުނެފިއެވެ. ސުވާލުކުރިއެވެޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ އޭނާއަށް ތަންނާ އެކުވެރި
ދެން އޭނާ . އެހެނީ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކަލޭ ކުޅަދާނަވެގެންވަމުއެވެ. ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ

ތުރުނިންމާފައި ދެން އަހުރެމެން ދަ. ފަހެ އެހިނދު އޭނާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ފެނުން ހިނައިގެންފިއެވެ
ދެން އެކަލޭގެފާނަށް އެޚަބަރު . ގެ އަރިހަށް އަތުވެއްޖައީމުއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم

އެބައިމީހުން  اهللا تعاىل .އެބައިމީހުން އޭނާޤަތުލުކުރީއެވެ. "މުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެލިބިވަޑައިގަތު
އެބައިމީހުން ސުވާލުނުކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ  އެބައިމީހުންނަށް ނޭނގޭޙާލު! ޤަތުލުކުރައްވާށިއެވެ

އޭނާ ތަޔައްމުމުކޮށް އެޒަޚަމުވީތަނުން . ހަމަކަށަވަރުން ޖާހިލުކަމުގެ ޝިފާއަކީ ސުވާލުކުރުމެވެ
ވެލިކޮޅުފޮޅައިލިނަމަ ނުވަތަ އެތާނގައި ފޮތިކޮޅެއްބަނދެފައި އެފޮތިކޮޅުމަތީ ފެންފޮހެލައިފައި ދެން 

رواه أبو داود وابن ماجه (." އެގޮތް ފުދުނީހެވެފެންއަޅައިލިނަމަ އެނާއަށް  ހަށިގަނޑުގެ ބާކީބަޔަށް
   )والدارقطين

ފިނިވެގެންވުމާއި، އަދި އެފެން  ބޮޑަށް ފެން ވަރަށްވުރެ އިސްތިޢުމާލުކުރެވޭ -3   
އިސްތިޢުމާލުކޮށްފިނަމަ ގެއްލުމެއްލިބިދާނެކަމަށް ބިރުހީވުމާއި، އެފެން ހޫނުކުރެވޭނެ 

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمرو بن العاصރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ނެތުމެވެތެއްއެއްވެސްގޮ
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" لذَاتالَسވެގައި ޤާއިދެއްގެ ގޮތުން އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވުނެއެވެކިޔުނު ހަނގުރާމައި "الس .
. މުވެއްޖެއެވެވަރަށްފިނިރެއެއްގައި އަހުރެން އިޙުތިލާ) އެހަނގުރާމައިގައި(. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ދެން . އަދި އަހުރެން ފެނުން ހިނައިގެންފިނަމަ އަހުރެން ހަލާކުވެދާނެކަމަށް އަހުރެން ބިރުގެންފީމެވެ
ފަހެ . އަހުރެން ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ލަޝްކަރުގެމީސްތަކުންނާގެން ފަތިސްނަމާދުކޮށްފީމެވެ

އަރިހަށް އައިހިނދު މީސްތަކުން  ގެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمހަނގުރާމަނިމުމުން އަހުރެމެން 
. ނަށް ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެން. އެވާހަކަ އެކަލޭގެފާނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ

ފަހެ " ތިބާޖުނުބުވެރިވެގެންވާޙާލު، ތިބާގެއެކުވެރިންނާގެން ތިބާނަމާދުކުރިންހެއްޔެވެ؟! އެވެ عمروއޭ "

J  I        ] .ގެ މިވަޙީބަސްފުޅެވެ اهللا تعاىلހުރެން ހަނދާންވީ އަ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ

  LK     N  M       O    P   QZ    ]އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ : މާނައީ{    ]٢٩: النساء

ތިޔަބައިމީހުންނަށް އީ هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް. ނަފްސުތައް ތިޔަބައިމީހުން ޤަތުލުނުކުރާހުށިކަމެވެ
. ދެން އަހުރެން ތަޔައްމުމުކޮށްފައި ނަމާދުކުރީއެވެ} . ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެގިނަގިނައިން ރަޙުމް

رواه (." ހިނިވަރުނަކުރައްވާ އަދި އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްނުވެއެވެ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ 
 ليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا ع  )أمحد وأبو داود واحلاكم والدارقطين وابن حبان، وعلّقه البخاري

އަދި މިބާވަތުގެ ޙަދީޘަށް ކިޔަނީ . ވުން ދަލީލުކުރަނީ އެކަން ހުއްދަކަމަށެވެނުކަމަކާމެދު އެއްޗެކޭވިދާޅު
  .ޙަދީޘެވެ ތަޤްރީރީ

ފެންގާތުން ލިބެންހުރުމާއެކު އެފެންބޭނުންކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަފްސަށް ނުވަތަ އޭނާގެއަބުރަށް  -4   
ނުވަތަ އޭނާއާއި ފެނާއިދެމެދު . ލިބިދާނެކަމަށް ބިރުގަތުންނުވަތަ އޭނާގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް

ނުވަތަ އޭނާ ޖަލެއްގައި . ނުވަތަ މިނިކާޖަނަވާރެއްގެބިރުވެރިކަންވުންދުޝްމަނެއްގެ 
. ނުވަތަ ފެން، ވަޅެއްގެ އަޑީގައި ހުރެފައި އެފެން ނަގާނެ އާލާތެއްނެތުން. ހައްޔަރުވެފައިހުރުން

މިސާލަކަށް . ކަމަށް ބިރުގަތުންފިނަމަ އޭނާއަށް ތުހުމަތެއްކުރެވިދާނެއަދިހަމައެފަދައިން ހިނައިގެން
އޭނާ . ގޭގައި ނިދައިފައިވަނިކޮށް އިޙުތިލާމުވުމެވެ ކާވެނިކޮށްގެންއުޅޭ ރަޙުމަތްތެރިއެއްގެ

  . ހިނައިގެންފިނަމަ އޭނާގެރަޙުމަތްތެރިޔާ އޭނާއަށް ތުހުމަތެއްކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ
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ނުވަތަ މާފުނުކުރެވޭފަދަ ނަޖިހެއް  ޓަކައި ނުވަތަ އެހެންމީހަކު ބުއިމަށްޓަކައިތިމާ ބުއިމަށް -5   
އޭނާ  ވަގުތުން ނުވަތަ ހިނދުކޮޅެއްފަހުން ބޭނުންޖެހޭވަރު ފެންފޮދެއްހުރެއްޖެނަމަ ފިލުވައިލުމަށްޓަކައި
رمحه -نبل إمام أمحد بن ح. އަދި އެފެންފޮދު ރައްކާކޮށްފައި ބަހައްޓާނީއެވެ. ތަޔައްމުމުކުރާނީއެވެ

އަދި އޭނާގެ އަތުގައިވަނީވެސް ، ދަތުރެއްގެމަތީގައިވާމީހާ ޖުނުބުވެރިވާހިނދު. "ވިދާޅުވިއެވެ -اهللا
އެފެންފޮދުން އޭނާ ހިނައިގެންފިނަމަ، އޭނާ ފެންބޮވައިގެންފާނެކަމަށް އޭނާ . މަދުފެންފޮދެކެވެ
ފެންފޮދުން އޭނާ އަދި އެ. އެހެންވެއްޖެނަމަ އޭނާ ތަޔައްމުމުކުރާށެވެ. ބިރުގަނެއެވެ

  .ހިނައިނުގަންނާށެވެ

ރުން ހުއްދަވުމަށް މިވަނީ މައިގަނޑު ޚުލާޞާކޮށްލާއިރު ތަޔައްމުމުކު ފަހެ މިހުރިހާވާހަކަތަކެއް   
. ނުވަތަ ވާވަރަށް ފެންނުލިބުމެވެ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފެންނުލިބުމާއި ފުރަތަމަސަބަބަކީ .ދެސަބަބެކެވެ

ދެން . އެފެންބޭނުންކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަންނެތުމެވެ ފެންހުރުމާއެކުވެސް ދެވަނަސަބަބަކީ
  .މަތީގައި ބަޔާންވެގެންއެވަނީ އޭގެ ތަފްޞީލެވެ. ކުޅަދާނަނުވާޙާލަތްތައް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ

  

  .ބާވަތްތައް މާއްދާގެކުރެވޭ  تيمم

މާއްދާއަކުން ތަޔައްމުމުކުރުން ކޮންމެ އެފަދަބިމުގެޖިންސުންވާ ޠާހިރުވެލިންނާއި    
. މައްޓާއި، ހިރަފުސްފަދަބާވަތްތަކެވެ މިސާލަކަށް ހިލައާއި، ކިސަޑާއި،. ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

   ]٦: املائدة [  L  K  JZ     ]ޢަރަބިބަހުގެ ޢިިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި 

   .ގެ ލަފްޒަކީ އިސްވެދިޔަ ހުރިހާބާވަތެއް ޝާމިލްވާ ލަފްޒެކެވެ "صعيد"މިއާޔަތުގައިވާ 
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ميކުރާގޮތް مت.  

 بسم اهللا ދެން. ތަޔައްމުމުކުރާމީހާ އެންމެފުރަތަމަ ތަޔައްމުމުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނާނީއެވެ   

ލައަށް ފުމެލައި ދެން ދެއަތްތި. ކިޔައިފައި ދެއަތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުން ބިންމަތީގައިޖަހާނީއެވެ
. ރަތަމަ ފޮހެލާނީ ކަނާތުގައެވެއެންމެފު. މޫނުގައާއި ދެއަތްތިލައިގެ މަތީފުށުގައި ފޮހެލާނީއެވެ

هللا މާތް. އަދި އަތުގައި ވެލިގިނަނޫންނަމަ އަތަށްފުމެނުލިޔަސް މައްސަލައެއްނެތެވެ. ދެންވާތުގައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ عمار بن ياسرރުއްސުންލެއްވި 

ދެން . ނދު އަހުރެންގެއަތުގައި ފެނެއްވެސްނެތެވެއެހި. އެއްފަހަރަކު އަހުރެން ޖުނުބުވެރިވެއްޖެއެވެ
ދެން . އަދި އެއަށްފަހުގައި ނަމާދުކޮށްފީމެވެ .ރޮޅެގެންފީމެވެއަހުރެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިގެންފައި ފު

ތިބާ . "މުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއަށް ދެންނެވު رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެވާހަކަ އަހުރެން 
ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުން ބިންމަތީގައި ޖައްސަވާ އަދި ." މަ ތިބާއަށް ފުދުނީހެވެމިގޮތަށް ހެދިނަ

  )متفق عليه(. ދެއަތްޕުޅަށް ފުމެލައްވާ ދެން މޫނުފުޅުގައާއި ދެއަތްތިލަފުޅުގައި ފުއްސެވިއެވެ
ރިދުވެގެން އަދި މިނޫންގޮތްގޮތަށްވެސް ވާ. ންމެރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ މިއެވެތަޔައްމުމުކުރުމަށް އެ
އެއީ މޫނުގައިފޮހުމަށް އެއްފަހަރު ބިންމަތީގައި އަތްޖެހުމާއި އަތުގައިފޮހުމަށް . އައިސްފައި އެބަހުއްޓެވެ

ހަމައަށް އަނެއްފަހަރު ބިންމަތީގައި އަތްޖެހުމާއި އެބަހީ ދެފަހަރުއަތްޖެހުމާއި، އަތުގެ އުޅަނބޮއްޓާ
  .ގޮތެވެފޮހުމާއި، އަދި ކޮނޑުހުޅާހަމައަށް ފޮހުމާއި، މިގޮތް

  

  .ކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަވާ ކަންތައްތައް تيمم

އެހެންކަމުން . ތަޔައްމުމަކީ ފެންނެތިގެންދާހިނދު ވުޟޫއާއި ހިނެއިމުގެބަދަލުގައި ކުރެވޭކަމެކެވެ   
. އެދެކަންތައްކޮށްގެން ކުރުން ހުއްދަވާ ކޮންމެކަމެއް ތަޔައްމުމުކޮށްގެންވެސް ކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ

އަދި ތަޔައްމުމު . ބީހުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ ދުކުރުމާއި، ޠަވާފުކުރުމާއި، ޤުރުއާނުގައިއެއީ ނަމާ
 ހުންނަ އަދި ތަޔައްމުމުކޮށްގެން. ޞައްޙަވެގެންވުމަށް ނަމާދުވަގުތު ޖެހުން އެއީ ޝަރުޠެއްނޫނެވެ

ތްނަމާދުވެސް މީހާއަށް އޭނާއެކުރި ތަޔައްމުމުން އޭނާ ބޭނުންވަރަކަށް ފަރުޟުނަމާދުވެސް އަދި ސުންނަ
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އަދި ކޮންމެނަމާދަކަށް ތަޔައްމުމެއްކުރުން . އެއީ ތަޔައްމުމު ބާޠިލުނުވާހައިހިނދަކުއެވެ. ކުރެވޭނެއެވެ
ގެ  أبو ذر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތްފަހެ  .ތަޔައްމުމުގެޙުކުމަކީ ހަމަވުޟޫގެޙުކުމެވެ. ލާޒިމެއްނޫނެވެ

 حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم .ވެއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

، فَإِذَا لَم يجِد الْماَء عشر سنِينالْمسلمِ، وإِنْ  طَهور الطَّيب إِنَّ الصعيد" .ފުޅުކުރެއްވިއެވެ
ريخ كفَإِنَّ ذَل ،هترشب هسماَء فَلْيالْم دجنن رواه( "وހަމަކަށަވަރުން " :މާނައީ  )أصحاب الس

އެއީ ދިހައަހަރުވަންދެން އޭނާއަށް . ޠާހިރުވެއްޔަކީ މުސްލިމުމީހާ ޠާހިރުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ
ދެން އޭނާއަށް ފެންލިބޭހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި . ވިޔަސްމެއެވެ ފެންނުލިބުނުކަމުގައި

  ."ފަހެ އެކަން އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. ހުށިކަމެވެޖައްސާއެފެން

  

  .ންތައްތައްބާޠިލުވާކަ تيمم

އެހެނީ ތަޔައްމުމަކީ . ކޮންމެކަމަކުން ތަޔައްމުމުވެސް ބާޠިލުވާނެއެވެ ވުޟޫގެއްލޭ   
އަދި ހަމައެފަދައިން ފެންނެތިގެން ކުރިތަޔައްމުމު ފެންލިބުމުން . ވުޟޫގެބަދަލުގައި ކުރެވޭކަމެކެވެ

ދާނަކަންނެތިގެން ކުރިތަޔައްމުމު އަދި ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަ .ބާޠިލުވާނެއެވެ
 ،އެކަމަކު ތަޔައްމުމުކޮށްގެން. ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަންލިބުމުން ބާޠިލުވާނެއެވެ

ފެންލިބުނަސް ނުވަތަ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް  ދެން ނަމާދުކޮށްގެންހުއްޓައިއެތަޔައްމުމުން 
އެއީ އެނަމާދުގެ ވަގުތު . ޖިބެއްނުވާނެއެވެކުޅަދާނަކަންލިބުނަސް އެނަމާދު އަލުންކުރުން ވާ

ގެ ކިބައިން  أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް. ބާކީވެއޮތްކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
ފަހެ . ދެމީހަކު ދަތުރެއްގައިނިކުތެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ .ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދެންދެމީހުން ޠާހިރުވެލިން . ގައިވެސް ފެނެއްނެތެވެނަމާދުވަގުތުޖެހުނުއިރު، ދެމީހުންކުރެ އެކެއްގެއަތު
ދެންފަހެ ނަމާދުވަގުތު ފާއިތުނުވަނީސް ދެމީހުންނަށް . ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ

އަދި އަނެކަކު . ފަހެ އޭގެތެރެއިން އެކަކު ވުޟޫކޮށްގެން އަލުން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. ފެންލިބިއްޖެއެވެ
ގެ އަރިހަށް އައިސް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمދެން ދެމީހުންމެ . ވެއަލަކުން ނަމާދެއްނުކުރިއެ
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ފާނު ފަހެ ނަމާދު ދެވަނަފަހަރަށް ނުކުރިމީހާއަށް އެކަލޭގެ. އެވާހަކަދަންނަވައިފިއެވެ
." އަދި ތިބާގެނަމާދު ތިބާއަށް ފުދިއްޖެއެވެ. ތިބާ ސުންނަތާ ދިމާކޮށްފިއެވެ. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

ތިބާއަށް ދެފަހަރަށް . "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެޟޫކޮށްގެން އަލުންނަމާދުކުރިމީހާއަށް އަދި ވު
ދެންފަހެ ނަމާދުކުރަންފެށުމަށްފަހު ނަމާދުކޮށް    )رواه أبو داود والنسائي(." އަޖުރުލިބިގެންވެއެވެ

ނަމަ ތަޔައްމުމު ނުނިމެނީސް ފެންލިބިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަންލިބިއްޖެ
هللا އެއީ މާތް. އޭނާޖެހޭނީ ނަމާދު ދޫކޮށްލައި ވުޟޫކޮށްގެން އަލުންނަމާދުކުރާށެވެ. ބާޠިލުވާނެއެވެ

އަދި ޖުނުބުވެރިޔާ ނުވަތަ  .ގެ އިސްވެދިޔަ ރިވާޔަތުގައިވާފަދައިންނެވެ أبو ذرރުއްސުންލެއްވި 
، ކުގެތެރެއިން ސަބަބެއްދިމާވެގެންއިސްވެދިޔަ ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާ ސަބަބުތަ ،ޙައިޟުވެރިޔާ

ނަސް އެދެމީހުންވެސް ކޮށްފައިވާނަމާދު ތަޔައްމުމުކޮށް، ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެންހުއްޓައި ފެންލިބު
އެކަމަކު ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް ކުޅަދާނަކަންލިބުނުހައިއަވަހަކަށް . އަލުންކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ގެ އިސްވެދިޔަ  أبو ذر ރުއްސުންލެއްވިهللا މާތް ހަމަ އެއީ  .ހިނައިގަތުން ވާޖިބުވާނެއެވެ
  .ރިވާޔަތުގައިވާފަދައިންނެވެ
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  މުގެ ބަޔާންޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހު
  

މަތީގައި ފެންފޮހުމަކީ  ނުވަތަ ބެންޑޭޖު ނުވަތަ މަލަންފަދަތަކެތީގެ) ދަގަނޑުބޭސް(ޖަބީރާ    
. ވެއެވެންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިންރިވާވެގެންރުއްސުهللا މާތް .ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

ތެރެއިން  އަހުރެމެންގެ ފަހެ. އަހުރެމެން ދަތުރެއްގައި ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ. ނު ވިދާޅުވިއެވެއެކަލޭގެފާ
އޭނާ  އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާއޮއްވައި. މީހެއްގެބޮލުގައި ހިލަޔަކުންޖެހި އޭނާގެ ބޯޒަޚަމުވެއްޖެއެވެ

 އޭނާގެ އެކުވެރިންނާ އޭނާއަށް ތަޔައްމުމުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ އޭނާ، ދެން. ޖެއެވެއިޙުތިލާމުވެއް
އެހެނީ ފެންއިސްތިޢުމާލުކުރުމަށް . ހުއްދައެއްނުވާނެއެވެ. ފަހެ އެމީހުން ބުނެފިއެވެ. ސުވާލުކުރިއެވެ

ފަހެ އެހިނދު އޭނާ . ދެން އޭނާ ފެނުން ހިނައިގެންފިއެވެ. ކަލޭކުޅަދާނަވެގެންވަމުއެވެ
ގެ އަރިހަށް  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއަހުރެމެން ދަތުރުނިންމާފައި ދެން. ނިޔާވެއްޖެއެވެ

. މުން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެދެންއެކަލޭގެފާނަށް އެޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތު. އަތުވެއްޖައީމުއެވެ
އެބައިމީހުންނަށް ! އެވެއެބައިމީހުން ޤަތުލުކުރައްވާށި اهللا تعاىل .އެބައިމީހުން އޭނާޤަތުލުކުރީއެވެ"

ނޭނގޭޙާލު އެބައިމީހުން ސުވާލުނުކުރީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެހަމަކަށަވަރުން ޖާހިލުކަމުގެ ޝިފާއަކީ 
އޭނާ ތަޔައްމުމުކޮށް އެޒަޚަމުވީތަނުން ވެލިކޮޅުފޮޅައިލިނަމަ ނުވަތަ އެތާނގައި . ސުވާލުކުރުމެވެ

އި ދެން ހަށިގަނޑުގެބާކީބަޔަށް ފެންއަޅައިލިނަމަ ފޮތިކޮޅެއްބަނދެފައި އެފޮތިކޮޅުމަތީ ފެންފޮހެލައިފަ
   )رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطين(." އެނާއަށް އެގޮތް ފުދުނީހެވެ

  

  

  

  



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

92 
 

  .ޙުކުމް ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުމުގެ

ބިނދިފައިވާ ނުވަތަ ޒަޚަމުވެފައިވާ ގުނަވަން ދޮވުމުގެބަދަލުގައި ނުވަތަ ގުނަވަންމަތީ    
އި އެގުނަވަންމަތީ އަޅައިފައިވާ ޖަބީރާ ނުވަތަ ބެންޑޭޖު ނުވަތަ ފެންފޮހުމުގެ ބަދަލުގަ

  . މަލަންފަދަތަކެތީގެ މަތީގައި ފެންފޮހުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާކަމެކެވެ

  

  .ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ވާޖިބުވެގެންވާ ޙާލަތު

ތަ ގުނަވަނެއް ބިނދިފައިވާމީހާ ނުވަތަ ގުނަވަނެއް ޒަޚަމުވެފައިވާމީހާ ވުޟޫކުރަން ނުވަ   
އެއީ . ހިނައިގަންނަން ބޭނުންވާހިނދު ފަހެ އެގުނަވަން ދޮވުން އޭނާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

ލުންވެދާނެކަމަށް ނުވަތަ އްދެން ދޮވުމުން އިތުރަށް ގެ. ހޫނުފެނުން ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ
ފޮހުމުންވެސް  އަދި. ވޭންއިތުރުވެދާނެކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ އެގުނަވަންމަތީ ފެންފޮހޭހުށިކަމެވެ

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

އަދި އޭގެމަތީ ފެންފޮހުމަށް . ނެވެޖަބީރާއަޅާއިރު ކުރިން ގުނަވަންދޮވުން އެއީ ޝަރުޠެއްނޫ
އޮތްހައިހިނދަކު ޢުޛުރު ދެމި! އަދިކިއެއްތަ. ވަކިމުއްދަތެއްވެސް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ

  . ވުޟޫކުރުމުގައިވެސް އަދި ހިނައިގަތުމުގައިވެސް އޭގެމަތީ ފެންފޮހެވޭނެއެވެ

  

  .ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ބާޠިލުވާ ކަންތައްތައް

ވެއްޓުމާއި، ނުވަތަ  ގެން ޖަބީރާފަސޭހަވެނައްޓައިލުމާއި، ނުވަތަ ގުނަވަން  ގުނަވަނުން ޖަބީރާ   
  .ވުމާއި، މިކަންކަމުން ޖަބީރާމަތީ ފެންފޮހުން ބާޠިލުވާނެއެވެނުވެއްޓުނަސް ގުނަވަން ފަސޭހަ

  

%%%%%%%%  
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ضيގެ ބަޔާން ح 

  

   ضيނުވަތަ އޮހޮރޭއޮހޮރުމެވެ. ނުވަތަ ދެމޭދެމުމެވެ. ފެންހިނގާހިނގުމެވެގެ ލުޣަވީމާނައަކީ  ح .

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

ضيގެ ވަގުތު ح.  

ގެކުރިއަކުން ގިނަޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި އަންހެންކުއްޖަކަށް ނުވައަހަރު ފުރުމު   
. ލެއެއްނޫނެވެ އަދި އެޢުމުރުގެކުރިން ލޭއައިސްފިނަމަ އެއީ ޙައިޟުގެ. އެކުއްޖާ ޙައިޟެއްނުވާނެއެވެ

 އަދި ބައެއްފަހަރު ޙައިޟުގެ. ކެވެއެއެއީ ކޮންމެވެސް ބަޔެއްގެސަބަބުން އައިލެ! އަދިކިއެއްތަ
އެހެނީ ޙައިޟުގެ އެންމެފަހު . ލޭއައުން، އަންހެނާގެ އެންމެފަހު ޢުމުރާހަމައަށް ދެމިގެންދެއެވެ

ފަހެ . މުއްދަތު ބަޔާންކުރަނިވި އެއްވެސްދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނުވެއެވެ
  . ޢުމުރުންދުވަސްވެފައިވާ އަންހެނެއްގެކިބައިން ލޭފެނުނުކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ހަމަޙައިޟުގެލެއެވެ

ضيކުލަގެ  ح.  

  . ން ކުލައެއްހުރުމަކީ ޝަރުޠުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެޙައިޟުގެލޭގައި އަންނަނިވި ކުލަތަކު   

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ فاطمة بنت أيب حبيشރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް .ކަޅުކުލަ) 1(   

رسول اهللا صلّى اهللا ފަހެ އެކަމަނާއަށް . ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ އިސްތިޙާޟާވާ ބޭކަނބަލެކެވެ
. ލައިގައެވެޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ، ހުންނާނީ ކަޅުކު. "އްވިއެވެފުޅުކުރެ حديث عليه وسلّم

. ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ. އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ



  ްޠަހާރަތުގެ ޙުކުމްތައ  

94 
 

. އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ. އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ ވުޟޫކުރާށެވެ) އެލޭކެނޑި(ދެން 
رواه (." ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) ޙައިޟުގެ ލެއަށްފަހު އަންނަލެއަކީ(މަކަށަވަރުން އެއީ އެހެނީ ހަ

   )أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطين

   .އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެއީ ލޭގެއަސްލުކުލައެވެ .ރަތްކުލަ )2(   

  .ބުރަކޮށް ހުންނަލެއެވެށްއައެއީ ފާދިޔަހުންނަކަހަލަގޮތަކަށް ރީނދޫކުލަ. ރީނދޫކުލަ )3(   

ގެ ކުލައެއްގައި ނުވަތަ އެއީ ހުދުކުލައާ ކަޅުކުލައާ ދެމެދު .އަޅި ނުވަތަ ކިލަނބުކުލަ )4(   

ގެ  مرجانةއޭނާގެ މަންމަ   علقمة بن أيب علقمة. ކިލަނބުފެން ހުންނަކަހަލަ ގޮތެއްގައި ހުންނަލެއެވެ
ރީނދޫކުލައިގެ ލޭޖެހިފައިވާ ، ންހެންބޭކަނބަލުންއަ. "ވިދާޅުވިއެވެ مرجانة. ކިބައިން ރިވާކުރައްވައެވެ

އެކަނބަލުންގެ ކަފަގަނޑު ކޮތަޅަކަށްލައި ބަނޮދުކޮށްފައި އެއީ ޙައިޟުގެލޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 
) ހުދުފެން(ޠުހުރު . ފަހެ ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހަށް ފޮނުވައެވެ
  )رواه مالك وعلّقه البخاري(." ން އަވަސްވެނުގަންނާށެވެފެނިއްޖައުމަށްދާންދެން ތިޔަކަނބަލު

ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި ހިމެނޭނީ ޙައިޟުގެދުވަސްވަރު  ކިލަނބުކުލައިގެ އެއަންނަލޭފޮދުރީނދޫކުލައާއި 
ފެނުމަށްފަހު ) ހުދުފެން(އަދި ޙައިޟުގެދުވަސްވަރުނިމި ޠުހުރު . އައިސްފިނަމައެވެ

    ިވރުއްސުންލެއްهللا މާތް. ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ އެދެކުލައިގެއެއްޗެއް އަޔަސް އެއީ

ة أمޠުހުރަށްފަހުގައި އަންނަ . "އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ عطي
رواه (." އެއީ ޙައިޟުގެލޭކަމުގައި އަހުރެމެންނުހިމަނަމުއެވެ ފޮދުނދޫކުލައިގެ އަދި އަޅިކުލައިގެ ލޭރީ

   )اكمواحل أبو داود

ضيގެ މުއްދަތު ح.  

ޙައިޟުގެ މުއްދަތުގެ މަދުމިނާއި ގިނަމިން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސްދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން    
هللا މާތް. ށެވެކުރެވިގެންވަނީ އަންހެނާގެ އާދަތަމިކަމުގައި އިތުބާރު. އައިސްފައެއްނުވެއެވެ

ލޭފައިބާ އަންހެނާއާބެހޭގޮތުން، އެކަމަނާ  .ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ أم سلمة ރުއްސުންލެއްވި
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  . ވިއެވެފުޅުކުރެއްފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް. އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه
އަދި އެދުވަސްތަކުގައި . މައްސަރުން ޙައިޟުވާ ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދަށް ބަލާށެވެ އޭނާ އާދައިގެމަތިން"

ފަދަ އަދި ލޭއަންނަތަން ކަފަގަނޑެއް. ދެން އޭނާ ހިނައިގަންނާށެވެ. ލާށެވެއޭނާ ނަމާދުކުރުން ދޫކޮށް
އަދި   )أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رواه( ."ދެންނަމާދުކުރާށެވެ. އެއްޗަކުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ

އޭނާ ލެއިން ޙާޞިލުވާ ޤަރީނާތަކަށް . އް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އަންހެނާ ދަންނައެވެއާދަތެ
هللا މާތް. އެބަހީ ލޭގެ ވަހަށާއި ކުލައަށްބަލައި އެއިން ދެނެގަންނަހުށިކަމެވެ. ވާހުށިކަމެވެރުޖޫޢަ

ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ . ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ فاطمة بنت أيب حبيشރުއްސުންލެއްވި 
 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمފަހެ އެކަމަނާއަށް . އިސްތިޙާޟާވާ ބޭކަނބަލެކެވެ

އަންހެނުންނަށް . ޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ، ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ. "ފުޅުކުރެއްވިއެވެديثح
ދެން . ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ

އެހެނީ . އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ. އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ ވުޟޫކުރާށެވެ) އެލޭކެނޑި(
رواه أبو داود (." ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) ޙައިޟުގެ ލެއަށްފަހު އަންނަލެއަކީ(ހަމަކަށަވަރުން އެއީ 

ޙަދީޘްފުޅުން އެނގި ބަޔާންވާގޮތުގައި ޙައިޟުގެލެއަކީ އެހެންލޭތަކާ  )والنسائي وابن حبان والدارقطين
މިބަޔާންކުރެވުނީ . އެނގޭނެއެވެ އަންހެނުންނަށް އެކަން ރަނގަޅަށް. މުޅިންތަފާތުލެއެކެވެ

އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން އެބޭކަލުންގެ އިޖުތިހާދާއި . މިމައްސަލައިގައި ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތެވެ
 ފަހެ .ތަޖުރިބާގެދަށުން އަންހެނާ ޙައިޟުވާމުއްދަތުގެ މަދުމިނާއި ގިނަމިން ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ

ގެ އަރިހުގައި ޙައިޟުގެ  إمام أمحد އާއި إمام شافعي. މެވެށްޓަކައި މިތާނގައި ބަޔާންކޮށްލަމަޢުލޫމާތަ
ގެ  إمام أبو حنيفةއަދި . އަދި ގިނަމިނީ ފަނަރަދުވަހެވެ. މުއްދަތުގެ މަދުމިނީ ރެޔަކާއި ދުވާލެވެ

ގެ  إمام مالكއަދި . އަދި ގިނަމިނީ ދިހަދުވަހެވެ. ތިންރޭ ތިންދުވާލެވެއަރިހުގައި މަދުމިނީ 
އަދި . ލޭތިއްކެއްއަޔަސް ޙައިޟުކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. ށް މުއްދަތެއްނެތެވެއަރިހުގައި މަދުމިނަކަ
   .ގިނަމިނީ ފަނަރަދުވަހެވެ
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  .ގެ މުއްދަތު طُهر  ގެ ދެމެދުގައި حيضދެ 

ދެޙައިޟުގެ ދެމެދުގައިވާ ޠުހުރުގެ މުއްދަތުގެ ދިގުމިނުގައި އެއްވެސްޙައްދެއް ނުވާކަމަށް    
. އަދި މަދުމިނުގައިވަނީ އިޚުތިލާފުވެވަޑައިގެންފައެވެ. ވަޑައިގެންފައިވެއެވެޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ

އެއީ ފަނަރަދުވަހާއި، . ރިވާވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ ކަށްގެ ކިބައިން ތިންގޮތަ إمام مالك
ގެ އަރިހުގައި މަދުމިނީ  إمام شافعي އާއި أبو حنيفة إمامއަދި . ދިހަދުވަހާއި، އަށްދުވަހެވެ

އަދިބައެއްޢިލްމުވެރިން . އަދި ބައެއްޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި ތޭރަދުވަހެވެ. ހެވެފަނަރަދުވަ
ރާޖިޙުވެގެންވާގޮތަކީ މަދުމިނަކަށްވެސް ވަކިޙައްދެއް . ވިދާޅުވާގޮތުގައި ސަތާރަދުވަހެވެ

  . އިސްފައެއްނުވެއެވެއަ ޅައިފައިވާ ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެންކަނޑައަ

  

  

^^^^^^^^  
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   ގެ ބަޔާން اسفَنِ

  

  .ނުވަތަ ބައިގެންދިއުމާގުޅިގެން އަންހެނާގެ ފަރުޖުން އަންނަލެއެވެއަކީ ވިހެއުމާގުޅިގެން  نِفَاس  

  .ގެ މުއްދަތު نِفَاس

ވިހެއުމަށްފަހު . ގެ މުއްދަތުގެ މަދުމިނަކަށް އެއްވެސް ޙައްދެއްނުވެއެވެ نفاس   

ސް ނުވަތަ ވިހާހިނދު ލޭނައިކަމުގައިވިޔަސް ފަހެ ހިނދުކޮޅެއްގެތެރޭގައި ލޭކަނޑައިގެންދިއަކަމުގައިވިޔަ
އަދި ޠާހިރުވެގެންވާ އަންހެނުންގެމައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވާ ހުރިހާކަމެއް . އޭނާ ޠާހިރުވެއްޖެއެވެ

ގެ  نفاسއަދި . އެއީ ނަމާދުކުރުމާއި ރޯދަހިފުންފަދަ ކަންތައްތަކެވެ. އޭނާގެމައްޗަށް ލާޒިމުވާނެއެވެ
ގެ ކިބައިން  أم سلمةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. ޅީސްދުވަހެވެގެ ގިނަމިނީ ސާމުއްދަތު

ގެ ޒަމާނުގައި  رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم. "އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ
رواه أمحد وأبو داود (." ނިފާސްވެރިން އެކަނބަލުންގެ ނިފާސްކަމުގައި ސާޅީސްދުވަހު ތިބެތެވެ

ނިފާސްވެރިން ". ކުރެއްވުމަށްފަހު ވިދާޅުވިއެވެރިވާ މިޙަދީޘް مام ترمذيإއަދި  )والترمذي وابن ماجه
އެއަށްވުރެކުރިން  ނަމާދުނުކޮށް ތިބުމަށާއި އެކަމަކު އެކަނބަލުންގެ ނިފާސްކަމުގައި ސާޅީސްދުވަހު

ހުރިހައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި  ޠުހުރުފެނިއްޖެނަމަ ހިނައިގަނެ ނަމާދުކުރަން ފަށަންޖެހޭނެކަމަށް
." ބޭކަލުންނާއި އެއަށްފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ޢިލްމުވެރިބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެތާބީ

އޭނާ ފަހެ ގިނަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ . ދެން ސާޅީސްދުވަސްފަހުން ލޭފެނިއްޖެނަމަ ދަންނައެވެ
  .ނަމާދު ދޫނުކުރާހުށިކަމެވެ
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ضيވެރިޔާއަށާއި ح  ކަންތައްތައް އްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާވެރިޔާގެމަ نِفَاس.  

ޖުނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ހުރިހާކަމަކާއި އިތުރު ދެކަންތައް ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި    
އަދި މިތިންމީހުންނަކީވެސް ބޮޑުޙަދަޘުން . މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ ނިފާސްވެރިޔާގެ

ނުބުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ ކަންތައްތައް ފަހެ ޖު .ޙަދަޘުވެރިވެފައިވާ ތިންމީހުންނެވެ
ދެން ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި ނިފާސްވެރިޔާގެމައްޗަށް ޙަރާމްވެގެންވާ . ހިނގައްޖެއެވެ އިސްވެބަޔާންވެ
  :އިތުރުދެކަމަކީ

. ފަހެ ޙައިޟުވެރިޔާއަށާއި ނިފާސްވެރިޔާއަށް ރޯދަހިފުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ .ރޯދަހިފުން -1   
 ފަހެ އެކަނބަލުންގެ ޙައިޟުގެ. ދަހިފިކަމުގައިވިޔަސް އެރޯދަ ރޯދަކަމުގައިނުވާނެއެވެއަދި ރޯ

މައްޗަށް  ދުވަސްވަރު ފާއިތުވީރޯދަތައް ޤަޟާކުރުން އެކަނބަލުންގެ ދުވަސްވަރު އަދި ނިފާސްކަމުގެ
މާދަކީ އެހެނީ ނަ. އެކަމަކު ފާއިތުވީނަމާދުތައް ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

މަކަށްވުމާއެކު އެނަމާދުތައް ޤަޟާކުރުމަކީ ކޮންމެދުވަހަކު ފަސްފަހަރު ތަކުރާރުވާ އަޅުކަ
ންނަށް އެކަން އެހެންކަމުން ޝަރީޢަތް އެކަނބަލު. އެކަނބަލުންނަށްޖެހޭނެ ވަރަށްބޮޑު ތަކުލީފެކެވެ

އެކަލޭގެފާނު . ވެއެވެގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން أبو سعيد اخلدريރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް. މާފުކުރެއެވެ
رسول اهللا صلّى  މައިދާނަށް ޢީދުނަމާދުކުރާއަޟުޙާޢީދުދުވަހު ނުވަތަ ފިޠުރުޢީދުދުވަހު . ވިދާޅުވިއެވެ

މުން ޖަމާޢަތެއްކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަފަހެ އަންހެނުންގެ . ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ اهللا عليه وسلّم
އެހެނީ . ކަނބަލުން ޞަދަޤާތްކުރާހުށިކަމެވެތިޔަ! އަންހެނުންނޭވެ އޭ. "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

އެބަހީ (ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިގެ އަހުލުވެރިންކުރެ ގިނަބަޔަކީ ތިޔަކަނބަލުންކަމުގައި 
އެއީ . ދެން އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ." ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ) އަންހެނުންކަމުގައި

ތިޔަކަނބަލުން . "ދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެފާނު ޙަ! ވެގެ ރަސޫލާއެهللاކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އޭ 
ތިޔަކަނބަލުންނަކީ . އަދި ފިރިންނަށް ނުކިޔަމަންތެރިވަމުއެވެ. ލަޢުނަތްދިނުން ގިނަކުރަމުއެވެ

ބުއްދީގެގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުންއުނި ބަޔަކަށްވުމާއެކުވެސް ހަރުދަނާ ބުއްދިވެރި ފިރިހެނަކު ހައްދައިލައި 
." ށް ތިޔަކަނބަލުންނަށްވުރެ މަތީބަޔަކު ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެކޮސްކޮށްލުމަ
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ބުއްދީގެގޮތުންނާއި ދީނީގޮތުން އަހުރެމެންގެ އުނިކަމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ . އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ
ފިރިހެނާގެ އަންހެނާގެ ހެކިބަސް . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ 

. ނޫނެކެވެ. އެކަނބަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ" އެއްބައިކަމުގައި ނުވޭހެއްޔެވެ؟ހެކިބަހުގެ ދެބައިކުޅަ
. ފަހެ އެއީ ބުއްދީގެގޮތުންހުރި އުނިކަމެވެ. "ފާނު ހަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ. ތިޔަހެންވެއެވެ

އެކަނބަލުން " ނުޖެހޭހެއްޔެވެ؟ރޯދަ ދޫކޮށްލަން އަންހެނާ ޙައިޟުވާހިނދު އޭނާއަށް ނަމާދާއި 
ފަހެ އެއީ . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ. ދޫކޮށްލަން ޖެހެއެވެ. ނޫނެކެވެ. ދަންނަވައިފިއެވެ

. ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ معاذةއަދި  )متفق عليه(." ދީނީގޮތުންހުރި އުނިކަމެވެ
ޙައިޟުވެރިޔާއަށް ރޯދަ . ވާލުކޮށްފީމެވެއަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސު. އެކަމަނާވިދާޅުވިއެވެ

 .ޤަޟާކުރަންޖެހޭއިރު ނަމާދު ޤަޟާކުރަންނުޖެހެނީ ކީއްވެތޯއެވެ؟ ޢާއިޝަތުގެފާނު ދަންނަވައިފިއެވެ
ފަހެ ރޯދަ . ގެ އަރިހުގައި އަހުރެމެންވެސް ޙައިޟުވެއެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليه"

އަދި ނަމާދު ޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަކަށް . އެވެޤަޟާކުރުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރައްވަ
   )متفق عليه(." އަމުރެއްނުކުރައްވައެވެ

އަދި ޤުރުއާނާއި . އެވެހުރިހާޢިލްމުވެރިންގެ އިޖުމާޢުން މިކަން ޙަރާމްވެގެންވެ .ވަޠީވުން -2   
ގެފާނުގެ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްهللا މާތް. ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ ވަނީމިކަން ސުންނަތުގައިވެސް

ހަމަކަށަވަރުން ޔަހޫދީން، . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަދި އެއްތާކު . އެބައިމީހުންގެތެރެއިން އަންހެނަކު ޙައިޟުވެއްޖެނަމަ އެއަންހެނާއާއެކު ކައިނަހަދަތެވެ

އާ  وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهދެން އަޞްޙާބުބޭކަލުން . ނަހަދަތެވެ އިށީނދެވެސް

sr  q   p    ]. މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފިއެވެ اهللا تعاىلފަހެ . ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ

  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |   {z  y  x  w  v  u  t

 °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥Z  ]  މާނައީ{   ]٢٢٢: البقرة :

ކަލޭގެފާނު . ން ސުވާލުކުރާނެތެވެއާ ބެހޭގޮތު حيض )މުއުމިނުން(އަދި ކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން "
ތިޔަބައިމީހުން ޙައިޟުގެ ދުވަސްވަރު އަނބިންނާ ފަހެ. އެއީ ހަޑިމުޑުދާރު އެއްޗެކެވެ. ވިދާޅުވާށެވެ
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ތިޔަބައިމީހުން ހިރުވެއްޖައުމަށްދާންދެން ޠާ އަދި އެކަނބަލުން. ދުރުވާށެވެ) ޖިމާޢުވުމުން(
هللا ތްމާފަހެ އެކަނބަލުން ޠާހިރުވާހިނދު، .) ވާށެވެއެބަހީ ޖިމާޢުނު. (އެކަނބަލުންނާ ކައިރިނުވާށެވެ

އެބަހީ . (ތިޔަބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިތަނުން އެކަނބަލުންގެގާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަންނާށެވެ
ގިނަގިނައިން ، هللاހަމަކަށަވަރުން މާތް.) އެކަނބަލުންގެ ފަރުޖުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ޖިމާޢުވާށެވެ

 }."އަދި ޠާހިރުވާމީހުންދެކެވެސް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. ބިވެވޮޑިގަންނަވައެވެތައުބާވާމީހުންދެކެ ލޯ
ޖިމާޢުވުންނޫން . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم رسولފަހެ 

. ވިދާޅުވިއެވެ -رمحه اهللا  - إمام نووي   އަދި   )ومسلم رواه أمحد(." ހުރިހާކަމެއްކުރާށެވެ
ވެރިޔާގެ ފަރުޖަށް ޖިމާޢުވުން ހުއްދަކަމުގައި އިޢުތިޤާދުކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ މުސްލިމަކު، ޙައިޟު"

އެގޮތަށް އިޢުތިޤާދުނުކުރާޙާލު، ހަނދާންނެތިގެން ނުވަތަ އަދި . ކާފަރުވެ މުރުތައްދުވެއްޖެއެވެ
 އަނބިމީހާއާ ،ޙަރާމްވެގެންވާކަން ނޭނގިހުރެ، ނުވަތަ އަނބިމީހާ ޙައިޟުވެފައިހުރިކަން ނޭނގިހުރެ

އަދި . އަދި ކައްފާރާއެއްވެސްނުވެއެވެ. ޖިމާޢުވެއްޖެނެމަ އޭނާގެމައްޗަށް އެއްވެސްފާފައެއްނެތެވެ
އަނބިމީހާހުރީ ޙައިޟުވެފައިކަން އެނގިހުރެ، އެޙާލަތުގައި ޖިމާޢުވުން ޙަރާމްވެގެންވާކަން އެނގޭޙާލު، 

އެކަމުން ތައުބާވުން . އެކަންކޮށްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ އެއަރައިގަތީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކަށެވެ
ބަސްފުޅު އަދި އޭނާގެމައްޗަށް ކައްފާރާ ވާޖިބުވެގެންވުމާމެދު ދެ. އޭނާގެމައްޗަށް ވާޖިބުވާނެއެވެ

އަދި . އޭގެތެރެއިން އެންމެޞައްޙަ ބަސްފުޅަކީ ކައްފާރާ ވާޖިބުވެގެންނުވުމެވެ. އައިސްފައިވެއެވެ
އި ކަކުލުގެތިރިން އަރާމުލިބިގަތުން ޙައިޟުވެފައިވާ އަނބިމީހާގެ ފޫޅުންމައްޗާ. ވިދާޅުވިއެވެ

އަދި ކުރިމަތިފަރާތާއި . ޙަލާލުވެގެންވާކަމަށް ހުރިހާދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
ގިނަޢިލްމުވެރިން އެކަން . ފުރަގަސްފަރާތް ފިޔަވައި ފޫޅާއި ކަކުލާދެމެދުން އަރާމުލިބިގަތުންދަންނައެވެ

   ".ވިދާޅުވެއެވެ ޙަރާމްކަމަށް

  

  

````````  
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  ގެ ބަޔާން  استحاضة
    

އާދައިގެމަތިން ޙައިޟުވާ  އަންހެނާއަށްޖެހޭ ބައްޔެއްގެސަބަބުން އޭނާވުމަކީ  استحاضة    

  .ފަހަނަޅައިދިޔައިރުވެސް އޭނާގެ ފަރުޖުން ލޭއައުން ނުކެނޑި ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުރުމެވެމުއްދަތު

  .ވާ އަންހެނާގެ ޙާލަތްތައް استحاضة

  . އިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނާއަށް ތިންޙާލަތެއްވެއެވެ   

. އިސްތިޙާޟާވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް އޭނާގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތު އެނގިގެންވުން -1   
އޭގެފަހުގައި އަންނަލޭ . މުއްދަތުގައި އަންނަލޭ އެއީ ޙައިޟުގެ ލޭކަމުގައި ބަލާނީއެވެމިޙާލަތުގައި އެ

. ގެ ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ أم سلمةރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް އެއީ. އެއީ އިސްތިޙާޟާގެ ލެއެވެ
. އާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ وسلّم رسول اهللا صلّى اهللا عليهލޭފައިބާ އަންހެނާއާބެހޭގޮތުން، އެކަމަނާ 

އޭނާ އާދައިގެމަތިން މައްސަރުން ޙައިޟުވާ ދުވަސްތަކުގެ . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެފަހެ އެކަލޭގެ
ދެން އޭނާ . އަދި އެދުވަސްތަކުގައި އޭނާ ނަމާދުކުރުން ދޫކޮށްލާށެވެ. ދަދަށް ބަލާށެވެޢަ

. އަދި ލޭއަންނަތަން ކަފަގަނޑެއްފަދަ އެއްޗަކުން ބަންދުކޮށްލާށެވެ. ހިނައިގަންނާށެވެ
ފަހެ އެދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދު   )أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه رواه( ."ދެންނަމާދުކުރާށެވެ

ޠާހިރުވެގެންވާ ދެން އޭގެފަހުގައި އޭނާގެ ޙުކުމަކީ . ވުމުން އެއްފަހަރު ހިނައިގަންނާނީއެވެހަމަ
  .އަންހެނުންގެ ޙުކުމެވެ

އެއީ . އިސްތިޙާޟާވީއިރު އޭނާގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތު އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވުން -2   
ގެ ސަބަބުން އެމުއްދަތު އޭނާ ހަނދާންނެތުމު ދުވަސްތަކުގެ ޢަދަދުއާދައިގެމަތިން އޭނާ ޙައިޟުވާ 

އެކު އަދި ޙައިޟުގެލޭ ނުވަތަ އިސްތިޙާޟާވެގެންވާޙާލު އޭނާ ބާލިޣުވުމާ. އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވުމެވެ
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 .ބަބުން އެމުއްދަތު އޭނާއަށް އެނގިގެންނުވުމެވެސަވަކިކުރުމުގެ ކުޅަދާނަކަންވެސް ލިބިފައިނުވުމުގެ
هللا އެއީ މާތް. ބަލާނީ ހަދުވަސް ނުވަތަ ހަތްދުވަހެވެ އޭނާގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތުކަމުގައި މިޙާލަތުގައި

 .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ގެ ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ حمنة بنت جحشރުއްސުންލެއްވި 
ފަހެ އެކަމާބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި . އަހުރެންނަކީ ވަރަށްބޮޑަށް އިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނަކީމެވެ

އެހިނދު އެކަލޭގެފާނު . ގެ އަރިހަށް އަހުރެން އަތުވެއްޖައީމެވެ عليه وسلّمرسول اهللا صلّى اهللا 
. ގެ އަރިހުގައެވެ بنت جحش زينب) އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން(ހުންނެވީ އަހުރެންގެ އުޚުތު 

ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ވަރަށްބޮޑަށް ! ގެ ރަސޫލާއެވެهللاއޭ . ފަހެ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
އެކަމާބެހޭގޮތުން ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަދި ހަމަކަށަވަރުން . ޟާވެއެވެއިސްތިޙާ

. އަދި ރޯދަވެސް ނުހިފިފައެވެ. މިހުންނަނީ ނަމާދުވެސް ނުކުރެވިފައެވެ ނަށްއެކަމަކާހުރެ އަހުރެން
 އްކަފަގަނޑެތިމަންކަލޭގެފާނު ކަނބުލޭގެއަށް . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެފަހެ އެކަލޭގެ
. ންނަވައިފީމެވެއަހުރެން ދަ.) އެބަހީ އެތާނގައި ކަފަގަނޑެއްޖަހާށެވެ." (ސިފަކޮށްދެމެވެ

އެތަނުގެތެރެއަށް ބާރުކޮށް . "ފާނު ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެއެކަލޭގެ. އާދެއެވެ އެއަށްވުރެގިނައިން
ފަހެ އެކަލޭގެފާނު . ހަމަކަށަވަރުން ލޭއޮހޮރެނީއެވެ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ." ކަފަގަނޑުޖަހާށެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ކަނބުލޭގެއަށް ދެގޮތަކަށް ކަންތައްކުރުމުގެ " .ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
އޭގެތެރެއިން ކޮންމެގޮތަކަށް ކަނބުލޭގެ ކަންތައްކުރިޔަސް އެގޮތް ކަނބުލޭގެއަށް . މަޝްވަރާދެއްވަމެވެ

 ކުރާ އުނދަގޫތަކުގެތިޔައީ ޝައިޠާނާ ހަމަކަށަވަރުން. "ދެން ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ." ފުދޭނެއެވެ
ގެ ޢިލްމުފުޅުގައި ހަދުވަހާއި ހަތްދުވަސް އެއީ هللاފަހެ  )ފުރަތަމަގޮތް( .ތެރެއިން އުނދަގުލެކެވެ

ދެން ކަނބުލޭގެއަށް . ދެން ހިނައިގަންނާށެވެ. ކަނބުލޭގެ ޙައިޟުގެ މުއްދަތުކަމުގައި ބަލާށެވެ
ފަހެ ސައުވީސްދުވަހު ނުވަތަ ތޭވީސްދުވަހު ، ޖެހިނދުފެނިއްރަނގަޅަށް ހިނައިޠާހިރުވެވިއްޖެކަމަށް 

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތް ކަނބުލޭގެއަށްފުދޭނެއެވެ. އަދި ރޯދަވެސްހިފާށެވެ. ނަމާދުކުރަމުންދާށެވެ
އެއީ އެހެންއަންހެނުންވެސް ޙައިޟުވެ، . އަދި ކޮންމެމައްސަރެއްގައި އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާށެވެ

 .ޠާހިރުވާފަދައިންނެވެ އްދަތު ފެށޭހިނދު،ގެމުއްދަތު ނިމި،ޠުހުރުގެމުޙައިޟުއެކަނބަލުންގެ 
އަދި ޢަޞުރުނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރުނަމާދު ފަސްކޮށްޖަމާކުރުމަށް ކަނބުލޭގެއަށް  )ދެވަނަގޮތް(

 ދެން ޢިޝާނަމާދުގެ. ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ހިނައިގެންފައި އެގޮތަށް އެދެނަމާދު ޖަމާކޮށްކުރާށެވެ
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ވަގުތުގައި މަޣުރިބުނަމާދު ފަސްކޮށްޖަމާކުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ހިނައިގެންފައި އެގޮތަށް 
ފަހެ  .އަދި ފަތިސްނަމާދަށްތެދުވެ ހިނައިގެންފައި ފަތިސްނަމާދުކުރާށެވެ. އެދެނަމާދު ޖަމާކޮށްކުރާށެވެ

އަދި . ދަވެސްހިފަމުންދާށެވެއަދި ރޯ. ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ މިފަދައިން ނަމާދުކުރަމުންދާށެވެ
أمحد وأبو داود  رواه(." ދެގޮތުންކުރެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެންމެލޮބުވެތިކަންބޮޑުގޮތަކީ މިއެވެ

   )والترمذي

އް ކަނޑައެޅިފައިނެތުމާއި އެކަމަކު އޭނާއަށް ނާ ޙައިޟުވުމުގައި އެއްވެސް އާދަތެއޭ -3   
އޭނާ ޢަމަލުކުރާނީ އޭނާއަށް ޙައިޟުގެލޭ ވަކިކުރަން  މިޙާލަތުގައި. ޙައިޟުގެލޭ ވަކިކުރަން އެނގުން

ރިވާކުރެއްވި  فاطمة بنت أيب حبيشރުއްސުންލެއްވި هللا އެއީ މާތް .އެނގޭއެނގުމުގެ މައްޗަށެވެ
ފަހެ . ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަނާއަކީ އިސްތިޙާޟާވާ ބޭކަނބަލެކެވެ. ޙަދީޘްފުޅުގައިވާފަދައިންނެވެ

ޙައިޟުގެލޭކަމުގައިވާނަމަ، . "ފުޅުކުރެއްވިއެވެ حديث ى اهللا عليه وسلّمرسول اهللا صلّއެކަމަނާއަށް 
ފަހެ އެލޭއަންނަދުވަސްވަރު . އަންހެނުންނަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭނެއެވެ. ހުންނާނީ ކަޅުކުލައިގައެވެ

އަނެއްލެއަށް ބަދަލުވާހިނދު ފަހެ ތިބާ ) އެލޭކެނޑި(ދެން . ނަމާދުން ތިބާ އެއްކިބާވާށެވެ
ޙައިޟުގެ ލެއަށްފަހު (އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ . އަދި ނަމާދުކުރާށެވެ .ވުޟޫކުރާށެވެ
  ) رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطين(." ނާރަކުން އަންނަލެއެކެވެ) އަންނަލެއަކީ

  

  .ވާ އަންހެނާގެ ޙުކުމްތައް استحاضة

ތިރީގައި ބަޔާންވެގެންއެވަނީ . އެވެއިސްތިޙާޟާވާ އަންހެނާއަށް ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެ   
  . އެޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ

ނަމާދުކުރުމަށާއި އަދި އެހެންކަމެއްކުރުމަށް ވިޔަސް އެއްފަހަރުމެނުވީ އޭނާގެމައްޗަށް  -1   
ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން . އެއީ ޙައިޟުގެލޭ ކެނޑޭހިނދުގައެވެ. ހިނައިގަތުން ވާޖިބެއްނުވާނެއެވެ

  . އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ. ވަނީ މިފަދައިންނެވެވިދާޅުވެފައި
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ގެ  صحيح البخاريއެއީ . މައްޗަށް ވާޖިބުވާނެއެވެކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރުން އޭނާގެ -2   
 حديث رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّمއެރިވާޔަތުގައި . ރިވާޔަތުގައިވާ ފަދައިންނެވެ

   ."ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރާހުށިކަމެވެ ދެން. " ފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ

އެއްޗަކުން ރަނގަޅަށް  ކަފަފަދަވުޟޫކުރުމުގެ ކުރިން ފަރުޖު ސާފުކޮށްލުމާއި  -3   
  . ބަންދުކޮށްލުން

. އެހެނީ އޭނާގެ ޠަހާރަތަކީ ޟަރޫރީޠަހާރަތެކެވެ. ނަމާދުވަގުތު ނުޖެހެނީސް ވުޟޫނުކުރުން -4   
އެބަހީ . ށް އެއިސްކުރުން އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެއެހެންކަމުން އޭގެވަގުތުގެކުރިއަ

އެހެނީހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެނަމާދަކަށް ވުޟޫކުރުމަށް . ނަމާދާގުޅުވައިގެން އޭނާ ވުޟޫކުރުމެވެ
ފަހެ ޖުމްހޫރުޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ . އަމުރުއައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފުޅު އެކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ

   .މިފަދައިންނެވެ

އެހެނީ އެކަން ޙަރާމްވެގެންވާ . އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށް އޭނާއާ ޖިމާޢުވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ -5   
ރުއްސުންލެއްވި އިބުނުޢައްބާސްގެ هللا މާތް. އެއްވެސްދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއްނެތެވެ

އަންހެނާއަށް  އިސްތިޙާޟާވެފައިވާ. "އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެހެނީ ނަމާދު . އަށް އޭނާއާ ޖިމާޢުވުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެފިރިމީހާނަމާދުކުރެވޭހިނދު އޭނާގެ

 ވުން މާއައުލާކަންއެބަހީ ނަމާދުކުރުމަށް ޠާހިރު )البخاري رواه( ."މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ
އޭނާއާ ޖިމާޢުވުންވެސް ވާއިރު، ލޭއޮހޮރިއޮހޮރިހުއްޓައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން، އެކުބޮޑުވެގެންވުމާ
  .ހުއްދަވާނެއެވެ

އަދި . ފަހެ އޭނާއަށް ނަމާދުކުރެވޭނެއެވެ. އޭނާގެ ޙުކުމަކީ ހަމަޠާހިރު އަންހެނުންގެ ޙުކުމެވެ -6   
އަދި . ކިޔެވޭނެއެވެ އަދި ޤުރުއާންވެސް. އިނދެވޭނެއެވެ ށްވެސްއަދި އިޢުތިކާފަ. ރޯދަވެސްހިފޭނެއެވެ

އަދި އެހެންހުރިހައި . އުފުލައިވެސްހެދޭނެއެވެ އަދި ޤުރުއާން. އެވެޤުރުއާނުގައި ބީހެވޭނެ
  . ކަމެކެވެ އަދި މިއީ ހުރިހައި ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެވަޑައިގެންފައިވާ. ކުރެވޭނެއެވެ އަޅުކަމެއްވެސް
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، هللاދުޢާއަކީ މާތް. މިހައިހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔަންގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެނިމުނީއެވެ
އަދި ނިކަމެތިއަޅާގެ . ތުގެޒަރިއްޔާއިން ގިނަދިވެހިދަރިންތަކަކަށް އަގުހުރިފައިދާތަކެއް ދެއްވުމެވެމިފޮ

  . ހެޔޮޢަމަލުގެ މީޒާނަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެމިކުޑަކުޑަ މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ 

   حصه ولَى آلعو دمحم هلْقرِ خيلَى خع لَّمسلَّى اُهللا وصنويعمأَج بِه.    
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