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 ފެށުން 
 

   ،     ،        

   .  

 :  

އިސްވެދިޔަ އުއްމަތްތަކުގެ . ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ހަތަރުވަނަ ރުކުނެވެ،  ފަހެ
މައްޗަށް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވުނު ފަދައިން މިއުއްމަތުގެ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވުނީ 

. މަށްޓަކައެވެއަށް ތަޤުވާވެރިވު އެއީ މާތް . ވަރަށް ޮބޑު ޙިކުމަތެއް އޭގައި އެކުލެވިގެން ވާތީއެވެ

އެމަހުގައި ރޯދަ ހިފަންވީ ،  މިއަޅުކަމުެގ މަޤްސަދު އެންމެ ރަނގަޅަށް ފުރިހަމަ ކުރެވޭނީ،  އެހެންކަމުން
 .ގޮތް އެނގިގެންކަމާއިމެދަކު ޝައްކެއްނެތެވެ

މުހިއްމު ދި އަ،  އިތްތަކާސުންނަ،  އޭގެ ޙިކުމަތާއި،  މި ފޮތަކީ ރޯދައިގެ ޙުކުމުތަކާއި،  އެގޮތުން
އަދި  .ފޮތެކެވެ ކަށް އަޅުގަނޑު ލިޔެ ހިމަނައިލާކުރު ގޮތަ  ޚުލާޞާވަރަށް  އަދަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބައެއް 

ރަމަޟާންމަހުގެ . ފަރުޟު ރޯދައަށެވެ ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑު އިސްކަންދީފައިވަނީ ޚާއްޞަކޮށް މިފޮތް 
ސުންނަތް ރޯދަތަކާ ބެހޭގޮތުން މިފޮތުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިފައެއް . ރޯދައަށެވެ
މަސްދަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ބަލާފައިވަނީ  މައިގަނޑު  މި ފޮތް ލިޔުމަށްޓަކައި . ނުވާނެއެވެ

 ޞާލިޙު އަލްޢުޘެއިމީން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް  އިބްނު  އަލްޢައްލާމާ މުޙަންމަދު  ޝެއިޚްފަޟީލަތުއް

  ފައުޒާން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތް  އިބްނުއަލްޢައްލާމާ ޞާލިޙު  ޝެއިޚް އާއި ފަޟީލަތުއް 

 .އެވެ

މި ފޮތް ލިޔުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި އަޅުގަނޑަށް އެހީތެރިވެދެއްވި އަލްއުސްތާޛާ ،  ހަމައެހެންމެ
މަރިޔަމް ޝަބާނާ އާއި އަލްއަޚް ޝިފްޒާން އަޙުމަދާއި އަލްއަޚް ޒަމްޒަމް ފާރިޝްއަށް ހިތުގެ އެންމެ 

 .ކުރަމެވެއަޑިން އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރު އަދާ
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  މިފޮތުގެ ފައިދާއާއި ،  އުއްމަތަށް މުސްލިމު  ދިވެހި،  ކުޑަ ފޮތުގެ ސަބަބުން މި،  ދުޢާއަކީ

އަދި މިނިކަމެތި އަޅާގެ މި މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން އެ  .ކޮށްދެއްވުމެވެމިންވަރު  މާތް ،  މަންފާ

 .މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ ށާއި މިއަޅާގެ މައިންބަފައިންނަށް އިލާހުގެ މަޣްފިރަތާއި ދިންނެވުން މިއަޅާއަ

 

 ލިޔުނީ 

  ޝަފީޢު ޢަބްދު 

 ހ 3311ޝަޢުބާން  8

 މ 8138ޖޫން  88
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  އަކީ ކޮބާ؟ރޯދަ 

 ""މާނައަކީ ލުޣަވީ ޢަރަބި  ޞިޔާމްގެ .އެވެ ޢަރަބި ބަހުން ރޯދައަށް ކިޔަނީ 

ދިވެހި ބަހުގައި ޞިޔާމްގެ  .ދިވެހި މާނައަކީ ހިފުން ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމެވެއަލްއިމްސާކުގެ  .މިއެވެ
  .ރޯދަ ހިފުމެވެ މުރާދަކީ 

. ށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެއަ އެީއ މާތް ،  (ނުވަތަ މާނާގައި)ޝަރުޢީ އިޞްޠިލާޙުގައި 

ސީ އެދުންތަކާއި ޖިން،  ނުކައި ނުބޮއެ،  އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެން އިރުއޮއްސެންދެން ފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ 
 .އެކަންކަމުން މަނާވެ ހުރުމެވެ،  ހައި ކަމަކުން ދުރުވެއަދިވެސް ރޯދަ ފާސިދުކޮށްލާ ހުރި

 

 ޝަރުޢުކުރެވުނީ ކޮންއިރަކު؟ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ 

     .އަހަރުއެވެ 8ފަރުޟުކުރެވުނީ ހިޖުރައިން ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ މި އުއްމަތުގެ މައްޗަށް  

އެހެނީ . ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިއްޕެވިއެވެ 9  މާތް ނަބިއްޔާ ، އެހެންކަމުން 

  .ވަނަ އަހުރުކަމުގައިވާތީއެވެ 33ހިޖުރައިން  ސުވަރުގެ ވަޑައިގަތީއެކަލޭގެފާނު 

. އޮތީ އިޚްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ،  ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވުނު ފުރަތަމަ ކޮޅު،  ނަމަވެސް
މިސްކީނަކަށް ކާން  ވަހަކުދެވަނަ ގޮތަކީ ރޯދަ ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދު. އެއްގޮތަކީ ރޯދަ ހިފުމެވެ

ނެތަސް މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ  ނުވަތަ،  ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުއްޓަސް ރޯދަ،  އެހެންކަމުން. ދިނުމެވެ
  .އިޚްތިޔާރުވަނީ ދެވިފައެވެ

ރޯދަ ހިފުމަށް ކުޅަދާނަކަން ،  އެހެންކަމުން. ކުރެވުނެވެ ފަހުން މި ޙުކުމް މަންސޫޚު،  ވެސްނަމަ
ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ،  އިސްތިސްނާވީމިކަމުން . ފަރުޟުވެގެންދިޔައެވެ ލިބިގެންވާ އެންމެން ރޯދަ ހިފުން 

އެބައިމީހުންނަށް އޮތް ޙުކުމަކީ ބަދަލުގައި . ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންނުވާ މީހުންނެވެ
  .މިސްކީނަކަށް ކާން ދިނުމެވެ 

 

 



 މަހު ރޯދަ ރަމަޟާން 
 

 

 

 
6 

 މިއްޔަތު ން ރޯދައިގެ މަޤާމާއި އަހަ އި އިގެ ފަރުޟިއްޔަތާރޯދަ ރަމަޟާންމަހު 
 

 

 :ޔަތު މިއް ން ރޯދައިގެ މަޤާމާއި އަހަ . ހ

އިސްލާމްދީނުގެ . ފަރުޟުކުރައްވާފައިވާ ފަރުޟެކެވެ ންމަހުގެ ރޯދައަކީ މާތް ޟާރަމަ

މާތް އާނުގެ އާޔަތްތަކާއި ދަލީލުކޮށްދެނީ ކީރިތި ޤުރު މިކަމުގެ ފަރުޟިއްޔަތަށް . ވެކުނެހަތަރުވަނަ ރު

 މުޅި އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ،  އެއަށްފަހު. ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުންނެވެނަބިއްޔާ 

 . އިޖްމާޢުންވެސް މެއެވެ

މެދު އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރީން އިންކާރުކޮށްފި މީހަކާ ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތަށް 
. ތައުބާވާންށެވެ ންމުއެމީހަކު ޖެހޭނީ އެކަ  .އެއީ މުރުތައްދު ކާފަރެއް ކަމަށެވެ ފައިވަނީއިޖްމާޢުވެލައްވާ

  . އެމީހެއްގެ ހައްދަކީ މުރުތައްދެއްގެ ގޮތުގައި ޤަތުލުކޮށްލެވުމެވެ،  އުބާވާން އިންކާރުކޮށްފިނަމަތަ
މި ހައްދު އޭނާގެ މައްޗަށް ޤާއިމުކުރުމުގެ ޒިންމާއަކީ އިސްލާމީ ޙާކިމެއްގެ މައްޗަށްވާ ،  ނަމަވެސް
 ޖަހައިގެން ގެ ޙުކުމް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޢާންމު ރައްޔިތުން އެފަދަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުފުރު  .ކަމެކެވެ

 . ނުވާނެއެވެ

 

 :ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތު ޤުރުއާނުން . ށ

 :ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ،  ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ފަރުޟުކުރައްވަމުން،  މާތް 

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ

٣٨١ 

 ކުރެވުނުފަރުޟުތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް  !މީސްތަކުންނޭވެއޭ އީމާންވެއްޖެ “: މާނައީ
 ވެރިތަޤްވާތިޔަބައިމީހުން ( އެއީ. )ފަރުޟުކުރެވިއްޖެއެވެމައްޗަށްވެސް ރޯދަ  ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ."ވުމަށްޓަކައެވެ
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 :ވަޙީކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ 381ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  އަދިވެސް މާތް 

ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  چ

  چى    ...ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ

މީސްތަކުންނަށް ހުރި ( އެއީ. )ބާވައިލެއްވުނު މަހެވެ ޤުރުއާންއެމަހެއްގައި ،  ރަމަޟާންމަހަކީ: "މާނައީ
،  ފަހެ. ކަމުގައެވެ ވަކިކޮށްދެނިވި ހެކިތަކެއް ބާޠިލު،  ހައްޤާއި،  ތެދުމަގެއް ކަމުގައްޔާއި ހިދާޔަތާއި

 ."ެއ މަހުގެ ރޯދަ ހިފާހުށި ކަމެވެ،  މައްސަރު ދެކެފިމީހެއް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެ 
 

 :ން ޘު ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތު ޙަދީ . ނ

ގަިއ ފުޅު ޘް ގެ މަޝްހޫރު ޙަދީކީރިތި ރަސޫލާ 

އެ ޙަދީޘްފުޅުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމްދީން . ންމަހުގެ ރޯދަ ހިމަނުއްވާފައިވެއެވެޟާރަމަ
  ނަމާދު ،  ކިޔުމާއިކަލިމަދެއެއީ ޝަހާދަތުގެ . ވެމަށެކަ ބިނާވެގެންވަނީ ފަސްކަމެއްގެ މައްޗަށް 

ޞަޙީޙް . ޖުވުމެވެގެފުޅަށްގޮސް ޙައް،  މަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފުމާއިރަ،  ޒަކާތްދިނުމާއި ، ޤާއިމުކުރުމާއި
 .ރިވާވެގެންވެއެވެފުޅު ބުޚާރީއާއި މުސްލިމުގައި މިޙަދީޘު

ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިވާ  އެކަމުގެ މަތިވެރިކަމާއި ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތާއި، ހަމައެހެންމެ
އިތުރު ޙަދީޘްފުޅުތަކުގެ ޛިކުރު ،  އެހެންކަމުން. ޙަދީޘްފުޅުތައް ވަރަށް ގިނަ ގުނަވެފައި މަޝްހޫރެވެ

އިސްވެބަާޔންވެދިޔަ ޙަދީޘްފުޅުން ،  ނިޔަތުގައި ކުރުކޮށްލުމުގެ ،  ކުރުމުގެ ބަދަލުގައިމިތަނުގައި 
 .ފުއްދައިލަމެވެ

 

 :އިޖްމާޢުން  އުއްމަތުގެ ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތު . ރ

ނާއި ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރީން  ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގެ ޞަރީޙަ
ރޯދައިގެ ފަރުޟިއްޔަތާއިމެދު  .ވަނީ ރޯދައަކީ ފަރުޟެއްކަމަށް އިޖްމާޢުވެފައެވެމުޅި މުސްލިމު އުއްމަތް 

 .ޢިލްމުވެރިން އިޚްތިލާފުވެނުލައްވައެވެ
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 ރޯދަ ވާޖިބުވަނީ ކޮން ބައެއްގެ މައްޗަށް؟ރަމަޟާންމަހު 

 :މީހުންގެ ޝަރުޠުތައް  ޖިބުވެގެންވާރޯދަ ވާރަމަޟާންމަހު 

 މުސްލިމެއް ކަމުގައިވުން  -3
 މުކައްލަފެއް ކަމުގައިވުން  -8
 ރޯދަހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން  -1
 (ދަތުރުވެރިއެއްކަމުގައި ނުވުން)މުޤީމެއްކަމުގައިވުން  -3
 (ޙައިޟު ނިފާސް ފަދަ ކަމެއް) ރޯދަ ހިފުން މަނާކުރާ ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައި ނެތުން  -1

 

ރަމަޟާންމަސް ޖެހުމުން ރޯދަ ހިފުން ،  ޝަރުޠު އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި ޖަމާވެއްޖެ މީހަކު 1މި 
  .ޝަރުތާ ބެހޭގޮތުން ބަލައިލާނަމެވެ 1ކުރުގޮތަކަށް މި ،  އެހެންކަމުން. ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ

 : މުސްލިމެއް ކަމުގައިވުން  -3
 .ހުރި ކޮންމެ މުސްލިމެކެވެ ގެންހިތުން ތެދުކޮށް ދުލުން ކިޔައި މިއީ ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ 

އޭނާ އިސްލާމްވެއްޖެއުމަށް . ކާފަރެއްގެ މައްޗަށް ރޯދަ ވާޖިބުވެގެނެއް ނުވެއެވެ،  އެހެންކަމުން
އެ މަހުގައި ފާއިތުވި ،  އަދި އޭނާ އިސްލާމްވީ ރަމަޟާންމަސް ތެރޭގައި ކަމަށްވާނަ. ދާންދެނެވެ
ނަމަވެސް އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ  .ޤަޟާކުރުމެއްވެސް އޭނާގެ މައްޗަކަށް ނުވެއެވެރޯދަ 

 . ބާކީބައިގައި ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭކަމެކެވެ
 

 

 :މުކައްލަފެއް ކަމުގައިވުން  -8
އެއީ އަންހެނަކަށްވިޔަސް އަދި . މިއީ ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ

 .މެއެވެއަދި އެއީ އަޅަކަށް ވިޔަސް އަދި މިނިވަނަކަށް ވިޔަސް. މެއެވެވިޔަސްފިރިހެނަކަށް
އަދި ފެންނަ އެއްޗެހި ކަންކަމާމެދު ވިސްނާ ފިކުރުކުރާ ،  ކީބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި މީހަ

ބުއްދިފިލާ ގޮސްފައިވާ މޮޔަ ،  ކުރުކޮށް ދަންނަވާނަމަ. އަދި ފަހުމުވާ މީހާއެވެ ން އެނގޭ ދަންނަ
ސްކުޅިވުމުގެ ސަބަބުން ބުއްދި ގޯސްވެފައިވާ ނުވަތަ ބުއްދިއަށް އަދި މު  .ކޮންމެ މީހެކެވެނޫން 

އެފަދައިން ބުއްދި ފިލާފައިވާ ނުވަތަ ބުއްދިއަށް  .މީހެކެވެއަސަރުކޮށްފައިވާ ނުވާ ކޮންމެ 
އެފަދަ މީހަކު ރޯދަ  .އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ރޯދަ ވާޖިބުވެގެނެއް ނުވެއެވެ

  .އެ ރޯދަ ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ،  ފިއެއްކަމަކުހި
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އެ . ޢަލާމާތެއް ފައުޅުވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެކެވެބާލިޣުވެފައިވާ ކަމުގެ ،  ބާލިޣުވެފައިވާ މީހަކީ
،  އަހަރުފުރުން 31ނުވަތަ އުމުރުން ،  ކުރިމަތި ފަރާތުގައި އިސްތަށި ފެޅުން،  ޢަލާމާތްތަކަކީ

އެީއ . އަންހެނެއްކަމުގައިވާ ނަމަ އެއް ޢަލާމާތް އިތުރުވެއެވެއަދި ،  ނުވަތަ މަނި ބޭރުވުން
 . މިއެވެ،  ޙައިޟުވާން ފެށުން

  .ބާލިޣުނުވާ ކުޑަ ކުދިން ރޯދަ ހިފުމަކީ އަމުރުކުރެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ،  އެހެންކަމުން
ދަ އެކަމަށް ޢާދަކުރުވުމުގެ ގޮތުން އެ ކުއްޖަކަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކުން ރޯ، ނަމަވެސް

އެކުދިން ހިފާ ރޯދަ  .ހިފުވުމަކީ މައިންބަފައިންގެ މައްޗަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
 .އޭގެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނީ މައިންބަފައިންނަށެވެ. ޞައްޙަވާނެއެވެ

 

 :ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ހުރި މީހެއްކަމުގައިވުން  -1
 . ރޯދަ ހިފުމަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ ކޮންމެ މީހަކީ ރޯދަ ހިފުން ވާޖިބުވެގެންވާ މީހެކެވެ

 :އެއީ. ރޯދަހިފުމަށް ނުކުޅެދޭ މީހުން ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ
 

މުސްކުޅިވުމުގެ ،  މިސާލަކަށް :ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ރޯދަ ހިފުމަށް ނުކުޅެދޭކަމެއް މެދުވެރިވުން  .ހ
ނުވަތަ ފަސޭހަ ވުމުގެ އުއްމީދު ނެތް ޮބޑު ،  ރޯދަ ނުހިފޭ ހިސާބަށް ދިއުންސަބަބުން 

 . ބައްޔެއް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ހިފުމަށް ނުކުޅެދުން
މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އޮތް ޙުކުމަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މިސްކީނަކަށް 

 .ޗަކަށް ނުވެއެވެރޯދަ ހިފުމެއް މިބައިމީހުންގެ މައް .ކާން ދިނުމެވެ
 

 :ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ މާތް

 چڳ       ...ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ     ...چ

ރޯދަ )އަދި އުނދަގޫކަމާއިއެކު އެކަމަށް ކުޅަދާނަވާމީހާގެ މައްޗައްއޮތީ ": މާނައީ
 ."ފިދުޔަ ދިނުމެވެ( ދޫކޮށްލުމާއެކު

 

ފަސޭހަ ވުމުގެ ،  މިސާލަކަށް :ކަމެއް މެދުވެރިވުން ވަޤުތީ ގޮތުން ރޯދަ ހިފުމަށް ނުކުޅެދޭ  .ށ
 . އުއްމީދު އޮތް ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތް މީހާ
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އަދި ބަލި . މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށް އޮތީ ބަލި ފަސޭހަވަންދެން ރޯދަ ނުހިފާ މަޑުކުރުމެވެ
މިސްކީނުންނަށް ބަދަލުގައި ކާން ދިނުމަކީ . )ފަސޭހަވުމުން ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމެވެ

 .( މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ

 :ވަޙީކުރައްވަނީ މާތް

 چى         ...ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ   ...چ

،  ނުވަތަ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާ މީހާ،  ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިވެއުޅޭމީހާ ،  ފަހެ: "މާނައީ

އެހެން ދުވަސްތަކަކުން އެ ޢަދަދު ހަމަކުރުން ( ރަމަޟާންމަހުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ)
 ."ހުއްޓެވެ

 

 :މުޤީމެއްކަމުގައިވުން  -3
ދަތުރުވެރިއެއްގެ ،  އެހެންކަމުން. މުޤީމަކީ ދަތުވެރިއެއްގެ ޙުކުމުން ކެނޑިފައިވާ ކޮންމެ މީހެކެވެ

 .ރޯދަ ހިފުން ވާޖިބު ވެގެނެއްނުވެއެވެ ދަތުރުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ،  ހާ ހިނދަކުޙުކުމުގައި ވާ
. އަދި ބޭނުންނަމަ ނުހިފާ ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ރޯދަ ޞައްޙަވާނެއެވެ. ބޭނުންނަމަ ހިފިދާނެއެވެ

ޟާކުރުމަކީ ފާއިތުވި ރޯދަތައް ޤަ،  ދަތުރުވެރިއެއްގެ ޙުކުމުން ފިލައިދިއުމުން،  ނަމަވެސް
  .މިބައިމީހުންގެ މައްޗަށްވާ ވާޖިބެކެވެ

 

 :މެދުވެރިވެފައި ނެތުން ރޯދަ ހިފުން މަނާ ކުރާ ކަމެއް  -1
ޙައިޟު ނިފާސް ،  އެހެންކަމުން. ޙައިޟު ނިފާސް ފަދަ ކަންކަމެވެ،  ރޯދަ މަނާ ކުރާ ކަންކަމަކީ

އެއީ ނަމާދު   . ރޯދަ ހިފުމަކީ މުޅިން ޙަރާމްކަމެކެވެ،  ލަތުގައި އިނދެހާއެ،  ވެރިންގެ މައްޗަށް 
،  ނަމަވެސް. ވެފައިވާ ފަދައިންނެވެލަތުގައި އެކަނބަލުންގެ މައްޗަށް ޙަރާމްހާކުރުންވެސް އެ

އެކަނބަލުން މި ،  އެއާ ޚިލާފަށް. ނަމާދު ފަހުން ޤަޟާކުރަން ނުޖެހުމެވެ،  ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ
   .ލަތުން ވީއްލުމާއެކު ރޯދަ ޤަޟާކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެހާ
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 ބިތުކުރާނީ ކިހިނެއް؟ރޯދަމަސް ވަދެއްޖެކަން ސާ 

 .ޘާބިތުކުރެވޭނީ ދެގޮތަކަށެވެކަން ދަމަސް ވަދެއްޖެރޯ

ޢަދުލުވެރި  -8އަމިއްލައަށް ހަނދު ފެނުން ނުވަތަ  -3) .ފެނުން ހަނދު  ރަމަޟާންމަހުގެ .ހ
މުކައްލަފަކަށް ހަނދު ފެނިއްޖެކަމަށް ހެކި ބަސް ދިނުމުން ރޯދަމަސް ވަދެއްޖެކަން އެ ހިސާބުން 

 .(ސާބިތުވީއެވެ

 .މަކުރުންޝަޢުބާން މަހުގެ ތިރީސްދުވަސް ހަ( ނުވެއްޖެނަމަ ބިތު ސާ ހަނދު  ރަމަޟާންމަހުގެ) .ށ

. ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވެއެވެ ޝާރާތްކުރައްވާ މާތް ނަބިއްޔާ މިކަމަށް ޢި

  

ހަނދު ( ޝައްވާލުމަހުގެ)އަދި . ފެނިއްޖެނަމަ ރޯދަ ހިފާށެވެ ހަނދު ( ރަމަޟާންމަހުގެ): "މާނައީ
ޢަދަދުން ،  މަވަރު ނުވެއްޖެނަ ފެންނަ ހަނދު،  ވިލާތައް ބޯވެ،  ފަހެ. ފެނުމުން ރޯދަ ހިފުން ހުއްޓާލާށެވެ

 ."ހަމަކުރާށެވެ( ދުވަސް 11ޝަޢުބާންމަހުގެ )
 

 ރޯދައަށް ނިޔަތް ގަތުން 

އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ހުރިހައި އަޅުކަމަކީވެސް ނިޔަތުގެ މައްޗަށް ބިނާވާންޖެހޭ  މާތް 

ެއ ،  އެހެންނޫންނަމަ. އަށް އެ އަޅުކަމެއް ޚާލިޞްކުރަން ޖެހޭނެއެވެ މާތް . އަޅުކަންތަކެކެވެ

 . އަޅުކަމެއްގެ ޘަވާބާއި ދަރުމައިން އެމީހަކު މަޙްރޫމުވާނެއެވެ

ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ  ބިއްޔާ މުޙަންމަދު ތުގެ މާތް ނައުއްމަ،  އެހެނީ

: މާނައީ  .މިފަދައިންނެވެ

ކޮންމެ ،  އަދި ހަމައެފަދައިން. ޢަމަލުތައް ބިނާވެގެންވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ،  ހަމަކަށަވަރުން"

ގެ  މާތް ،  ޘަވާބާއި ދަރުމަ ލިބޭނީ،  އެބަހީ." އޮތީ އެމީހަކު ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ މީހަކަށްވެސް 

އެމީހަކަށް އޮތީ ،  ދުނިޔެވީ އެދުމަކަށް އެދިހުރެކޮށްފިނަމަ. ވަޖުހުފުޅަށް އެދިގެން އެ ޢަމަލެއްކޮށްފިނަމައެވެ
 .އާޚިރަތުގެ ޘަވާބާއި ދަރުމައިން މަޙްރޫމުވާނެއެވެ. އެކަމެކެވެ

ރަމަޟާންމަހުގެ ،  އެހެން ހުރިހައި އަޅުކަންތަކަށް ނިޔަތް ލާޒިމުވެގެންވާ ފަދައިން،  އެހެންކަމުން
ކުރިން  ޖުރުއްސާދިޤުގެ އަލިވިލުމުގެފަ ،  ވުމާއިއެކު. ރޯދަ ހިފުމަށްވެސް ނިޔަތް ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ
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  އެހެނީ މާތް ނަބިއްޔާ . ބެކެވެރޯދަ ހިފުމަށް ނިޔަތް ގަތުމަކީ ވާޖި ފަރުޟު

.ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ

 ."މީހަކަށް ރޯދައެއް ނުވެއެވެ  ރޯދަހިފުމަށްޓަކައި ރޭގަނޑު ނިޔަތް ނުގަނެފި “: މާނައީ
ސުންނަތުން ވާރިދުވެފައި ) ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ސުންނަތް ރޯދަތައްވެސް ،  އަދި ހަމައެފަދައިން

 (އައްޔާމުލް ބީދު ފަދަ ރޯދަތައް،  ޢާޝޫރާ ރޯދަ،  ޢަރަފާތް ދުވަހުގެ ރޯދަ ،  މިސާލަކަށް،  ހުންނަ ރޯދަތައް
. ންނެވެކުރީ އެދުވަހެއްގެ ފަޖުރުއްސާދިޤުގެ އަލިވިލުމުގެ،  ހިފަން ނިޔަތް ގަންނަން ޖެހޭނީ ރޭގަނޑު

. ދުވާލު ގަޑީގައިވެސް ނިޔަތް ގަނެވިދާނެއެވެ،  ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ސުންނަތް ރޯދައެއްނަމަ،  ނަމަވެސް 
ޝަރުޠަކީ ފަޖުރުވުމަށްފަހު ރޯދަ ގެއްލޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް އެދުވަހުގެ އެ ހިސާބަށް އޭނާ ،  ނަމަވެސް

 .ކޮށްފައިނުވުމެވެ
 

 :3 ލުވާންޖެހޭ ނުކުތާ މާ ސަ * 

. ހިތަށް އެރުވުމެވެއެއީ ރޯދަހިފަން ،  ނަމަ އިރޯދައިގަ. ވެޔަތުގެ މަޤާމަކީ ހިތެނި. ދަންނައެވެ
ދުލުން ނިޔަތް ކިޔުމަކީ . ވެއްލަކީ ހިތެސް ނިޔަތުގެ މަޤާމަކީ ނުވަތަ މަޙައެހެނީ ހުރިހާ އަޅުކަމެއްގައިވެ
،  ދުލުން ނިޔަތް ކިޔުން،  ގައިއަރިހުގިނަ ދަންނަބޭކަލުން ،  އެހެންކަމުން. ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ

 .މިކަމަށް ސަމާލުވުން ހުއްޓެވެ،  ވުމާއިއެކު .އަލަށް އުފެދިފައިވާ ބިދުޢައެކެވެ ދީނުގައި  އެއީ
 

 ރޯދައިގެ ވަޤުތު 

 އަށް ވަރަށް ފުރިހަމަ،  އަޅުގަނޑުމެން ރޯދައަށް ތިބެންވީ ވަޤުތު ،  ވަނީ  هللاކީރިތިވަންތަ މާތް 
 :ޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ ވަޙީކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެސުބް هللاއެގޮތުން މާތް . ބާޔާންކޮށްދެއްވާފައެވެ

 چڱ       ...ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ     ...چ

ތެރެއިން  ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެފަޖުރުގެ ސަބަބުން . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއި ހަދާށެވެ:"މާނައީ
ރޭވެއްޖަުއމަށް ދާނދެން ،  ދެން އެއަށްފަހު. ފަތިހުގެ އަލިކަން ފާޅުވެ އެނގިއްޖައުމަށް ދާނދެނެވެ

 ."ތިޔަބައިމީހުން ރޯދަ ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ
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ވަޤުތަކީ ކަނޑައަޅުއްވާ ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ  މުސްލިމުން ރޯދަހިފުމަށް މާތް ،  އެހެންކަމުން

 .ން ފެށިގެން އިރު އޮއްސުމަށް ދާންދެނެވެފަޖުރުއްޞާދިޤުގެ އަލިފާޅުވީއްސުރެ

 ތައް ރޯދަ ފާސިދުވެދާ ކަން 

  ްޖިމާޢުވުނ: 
ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވާލު . މިއީ ރޯދަ ފާސިދުކޮށްލާ ކަންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮބޑު ކަންތަކެވެ

މަނިބޭރުވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް ރޯދަ ،  ހިނގައިފިނަމަ އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ،  ރޯދައަށްހުރެ
އެމީހަކު ރޯދަ ޤަޟާކުރުމާއިއެކު ކައްފާރާ . އަދި އެއީ ޮބޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ .ގެއްލޭނެއެވެ

  ތަނަވަސްކަން ނެތް އެކަމުގެ . އަޅަކު މިނިވަން ކުރުމެވެ،  އެއީ. އަދާކުރުން ވާޖިބު ވާނެއެވެ
 01،  އެކަމަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާ މީހާ. ރޯދަ ހިފުމެވެ ޖެހިޖެހިގެން ދެމަހު،  މީހާ

 . މިސްކީނުންނަށް ކާން ދިނުމެވެ
 

 މީހަކު މާތް ނަބިއްޔާ . ރިާވކުރެއްވިއެވެ އަބޫ ހުރައިރާ : މިކަމުގެ ދަލީލަކީ

އަޅުގަނޑު ! ގެ ރަސޫލާއެވެ . "ގެ އަރިއަހަށް އައިސް ދެންނެވިއެވެ 

ތިބާ ހަލާކުވީ ”: ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ   ރަސޫލާ “! ހަލާކުވެއްޖެއެވެ

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވާލު އަޅުގަނޑުގެ . "އޭނާ ދެންނެވިއެވެ" ؟ކޮންކަމަކުން ހެއްޔެވެ

 ދެން ރަސޫލާ ." އަންހެނުންނާއިއެކު އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުންހިންގައިގެންނެވެ

. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ" ؟އަޅަކު މިނިވަންކުރާނެހާ މިންވަރު އެބަހުރިހެއްޔެވެ. "ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ
ފަހެ ޖެހިޖެހިގެން ދެމަސްދުވަހު ރޯދައަށްހުރުން . ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ." ނޫނެކެވެ"

ފަހެ . "ރެއްވިއެވެރަސޫލާ ޙަދީޘްކު." ނޫނެކެވެ. "އޭނާ ދެންނެވިއެވެ" ؟ތިބާއަށް ކުޅަދާނަހެއްޔެވެ
. އޭނާ ދެންނެވިއެވެ" ؟ފަސްދޮޅަސް މިސްކީނުންނަށް ކާންދޭނެހާ އެއްޗެހި ތިބާއަތުގައި ވޭހެއްޔެވެ

ކަދުުރ އަޅާފައިވާ  ކީރިތި ރަސޫލާ . ދެން އޭނާ އިށީނެވެ." ނޫނެކެވެ"

އެހިނދު އޭނާ ." ޤާތްކުރާށެވެމިއިން ޞަދަ. "އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެއްޗެއް ގެނެސްދެއްވިއެވެ
ފަހެ މިރަށުގައި  ؟އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ ފަޤީރު ބަޔަކަށް ތޯއެވެ. "ދެންނެވިއެވެ

އެހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާގެ ." އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ އެއަށް ބޭނުނޮްބޑު ބަޔަކު ނުވެއެވެ
ފަހެ ތިބާގެ . "ރެއްވިއެވެއަދި ޙަދީޘްކު. ކޮލުދަތްޕުޅުތައް ފެންނަވަރަށް ހިނިވަރުނަ ކުރެއްވިއެވެ

 .() ."ކާންދޭށެވެ ގޭމީހުންނަށް 
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މިޙަދީޘުން ،  ދުވާލު ރޯދަ އަށް ހުރެ އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުން ހިންގާމިހުން ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތް
 .ވަރަށް ރަނގަޅައް އެނގެއެވެ 

 

  ިއެއްޗެއް ކެއުން ނުވަތަ ބުއިން  ގަސްތުގައ: 
އެފިނަމަ ނަމަ ނުވަތަ ބޮގައި އެއްޗެއް ކައިފި ރޯދައަށް ހުރި މީހާ ގަސްތު،  ދުވާލުގައިރޯދަމަހު 

  އެހެނިހެން ރޯދަވެރިންނެކޭ ،  ރޯދަ ފާސިދުވިޔަސް،  ނަމަވެސް. އޭނަގެ ރޯދަ ފާސިދުވާނެއެވެ
ބުއިމުން ދުރުވުން އޭނާވެސް ކެއިން ،  ދުވަހުގެ ބާކީ އޮތްބައިގައި، ދައިންއެއްފަ

،  އެއަށްފަހު .ބާވާން ޖެހޭނެއެވެއަށް ތައު މާތް ، އެމީހަކު،  ދެން. ވެގެންވެއެވެވާޖިބު

  .ޤަޟާކުރަންޖެހޭނެއެވެ،  އެ ފަސާދުވި ރޯދަ،  ރަމަޟާންމަސް ނިމުމަށްފަހު
ހޮޅިެއއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ނޭވާލާ ހޮޅީގެ ތެރެއިން މައިދާއަށް ކާނާއާއި ދިޔާ ،  އަދި ހަމައެފަދައިން

ނަށް މިކަން ޢާންމުކޮށް ފެނިގެންދަނީ ބަލިމީހުން . ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެއެއްޗެހި ވާސިލުވުމުންވެސް 
 . ހުރެ ކެއުން ބުއިމަށް ނުކުޅެދޭ ފަދަ މީހުންނާ މެދުގައެވެނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބަކާ

 

  ާލައިގެން މަނި ބޭރުވުން  ގަސްތަކ: 
ބޮސްދިނުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ބީހުމުގެ ހެނެއްގެ ޖިސްމުގައިޝަހުވަތާއި އެކު އަން،  އެއީ

ނުވަތަ އެފަދަ މަންޒަރެއް ބެލުމުގެ  ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ ޚިޔާލެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން 
މިފަދަ . މަނި ބޭރުވުމެވެ ސަބަބުން ނުވަތަ އަމިއްލަ އަތުން ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް

  .ވެއެމީހެއްގެ ރޯދަ ފާސިދުވާނެއެ،  ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން މަނި ބޭރުވެއްޖެނަމަ
މިފަދައިން ރޯދަ ފާސިދުކޮށްލައިފި މީހެއްގެ މައްޗަށް އޮތީ އެކަމަށް ތައުބާވެ އެ ،  އެހެންކަމުން

ޖިމާޢުވުމުގެ ސަބަބުން ދޭން ޖެހުނު ފަދަ ކައްފާރައެއް ދިނުން . )ރޯދަ އަލުން ޤަޟާކުރުމެވެ
 .(ޚާއްޞަ ކަމެކެވެ ޖިމާޢުވުމުގެ ބަޔަށް ،  އެއީ ހަމައެކަނި. މިބައިމީހުންގެ މައްޗަކަށް ނުވެއެވެ

 :ނުކުތާއެއް  8 މުޙިންމު * 
،  (ގައިބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ނިދީ މިސާލަކަށް)ނުލައި މަނި ބޭރުވެއްޖެނަމަ ގަސްތަކާ * 

އަދި އޭނާގެ ރޯދައަށް އެކަމުގެ ސަބަބުން . ފާސިދެއް ނުވާނެއެވެ މީހެއްގެ ރޯދަ  އެފަދަ 
ޖުނުބުވެރިވުމުގެ ،  އޭނަގެ މައްޗަށް އޮތްހާވެސް ކަމަކީ. އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ
  .ސަބަބުން ހިނައިގަންނަން ޖެހުމެވެ
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އިރު ،  އި ހުރި މީހާރޭަގނޑު އެމީހާ ކުރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ޖުނުބުވެރިވެފަ،  އަނެއް ނުކުތާއަކީ* 
މި މީހާގެ މައްޗަށް އޮތީ . އެރިއިރުވެސް އޭނާ ފެންނުވަރާ ހުރެއްޖެނަމަ ދެން ހަދާނެތޮކެވެ

 .ރޯދައަކަށް އެކަމުން އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. އަވަހަށް ފެންވަރައިގަތުމެވެ
 

  ްބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފިލުވަން ޖަހާ އިންޖެކްޝަނ: 
. ފާސިދުވާނެއެވެމިފަދަ ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުންނަ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިފިނަމަ އެމީހެއްގެ ރޯދަ 

އެއްވެސް  އް ނުހިމެނޭ އިންޖެކްޝަނެއްގެޚިލާފަށް މިފަދަ އެއްވެސް ކަމެ މިއާ،  ނަމަވެސް
 .އެމީހެއްގެ ރޯދަ ފާސިދެއް ނުވާނެއެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ

 

  ްލޭ އެޅުނ: 
ރޯދަވެރިޔާގެ ހަށިގަނޑުން ގިނަ އަދަދަކަށް ލޭ އޮހޮރުމުގެ ސަބަބުން ލޭ އަޅަން ،  މިސާލަކަށް
އެ ރޯދަ ،  އެހެންކަމުން. ރޯދަ ފާސިދުވާނެއެވެ،  މިފަދައިން ލޭ އަޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ. ޖެހުމެވެ

 .ފަހުން ޤަޟާކުރަންޖެހޭނެއެވެ 
 

  ްޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގެ ލޭ ފައުޅުވުނ: 
ނިފާސްވެރިންގެ މައްޗަށް އެ މުއްދަތުގައި ރޯދައަށް ހުރުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ވެރިންނާއި ޙައިޟު
މިބައިމީހުންނަށް އޮތީ ރޯދަމަސް ނިމުމުން އެ މުއްދަތުގައި ދޫކުރަން ޖެހުނު ރޯދަތައް . ކަމެކެވެ

 .ޤަޟާކުރުމެވެ
 

  ްރޯދަވެރިޔާގެ ގައިން ލޭ ބޭރުކުރުނ:  
މިކަހަލަ ކަމެއް . ލޭ ހަދިޔާކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކުރުމެވެ ބަލިމީހަކަށް ،  މާއިމިއީ ޙިޖާމާކުރު

 .ކޮށްފިނަމަ އެމީހެއްގެ ރޯދަ ގެއްލޭނެއެވެ
މިސާލަކަށް . ލޭނެއެވެނުގެއްލޭގެ ކުޑަ މިންވަރެއް ބޭރުވުމުގެ ސަބަބުން ރޯދައެއް ،  ނަމަވެސް 

މަދު  ނަގާ ލޭގެ ޓެސްޓު ހަދަން ،  ސަބަބުން އަންނަ ލޭހަށިގަނޑުން ތަނެއް ހަލާކުވުމުގެ 
،  ދަތެއް އުފުރުމުގެ ސަބަބުން،  ދައިންހަމަ އެފަ. ސަބަބުން ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ ލޭފޮދެއްގެ

 .ނޯށުން އަންނަ ލޭގެ ސަބަބުންވެސް ރޯދައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ،  ގަނޑުން އަންނަ ލެޔާއިހިރު
 

 

  ުގައި ހޮޑުލުން ގަސްތ:  
ޭބ ،  ނަމަވެސް. ރޯދަ ފާސިދުވާނެއެވެގައި ހޮޑުލައިފިނަމަ އޭނަގެ ރޯދަވެރިޔާ ގަސްތު

ރޯދައެއް  .އިޚްތިޔާރުގައި ހޮޑުލެވުނެއް ކަމަކު ރޯދައަކަށް އެކަމުގެ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ
  .ނުގެއްލޭނެއެވެ
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 ރޯދައިގެ ޙިކުމަތްތަކާއި ފައިދާތައް 

ބުއިމާއި ކެއުމާއި ،  އެހެނީ. ކައިރިކޮށްދޭ އަޅުކަމެކެވެ އަކީ އަޅާ އޭނާގެ ވެރި ރައްބާ ރޯދަ -3
ސުވަރުގެ ޙާޞިލްކުރުމަށް ،  މާއިޖިންސީ އެދުން އޭނާ ދޫކޮށްލަނީ އެފަރާތުގެ ރުހިވޮޑިގަތު

 .ކަމަށްވާތީއެވެ
 

ނަފްސު ،  އެހެނީ. ރޯދައަކީ އަޅާގެ ނަފްސުގެ މައްޗަށް ކޮންޓުރޯލް ގެންނަން ދަސްކޮށްދޭ ކަމެކެވެ -8
 އޭނާގެ ހަވާ ،  މިކަމުގެ ސަބުބުން. އެދޭ ކަންތައްތަކުން އޭނާ ނަފްސު މަތަކޮށް ހިފަހައްޓައެވެ

ގެ ރުއްސެވުން ހޯދުމާ ދިމާލަށް  މާތް ،  ޙަޔާތުގެ ނައު،  ށް ކޮންޓުރޯލު ލިބިނަފްސުގެ މައްޗަ

 .މިސްރާބުޖަހާލައެވެ
 

އަށް  ޙިކުމަތަކީ މާތް  ވާޟިޙު އެންމެ  ރޯދައިގެ ޙިކުމަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދި  -1

 :ވަޙީކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ މާތް ،  އެހެނީ. ތަޤުވާވެރިވުމެވެ

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ

٣٨١ 

ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީހުންގެ މައްޗަށް  !އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ“: މާނައީ
( އެއީ. )މައްޗަށްވެސް ރޯދަ ފަރުޟުކުރެވިއްޖެއެވެ ތިޔަބައިމީހުންގެފަރުޟުކުރެވުނު ފަދައިން 

 ."ވުމަށްޓަކައެވެ ތިޔަބައިމީހުން ތަޤްވާވެރި
 

އެ އިލާހު އަމުރުކުރެއްވި ކަންތައް އަދާކުރުމާއި ނަހީ ކުރެއްވި ،  އަށް ތަޤުވާވެރިވުމަކީ މާތް 

  .ކަންތަކުން ދުރުވުމެވެ
 

 މާތް  އެމީހުންނަށް ،  މުއްސަނދިން،  ކަމަކީ އިން ހިމެނޭ އަނެއްރޯދައިގެ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެ  -3

އަދި . ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރުމެވެއަށް  މާތް ،  ނދިކަމުގެ ނިޢުމަތާމެދުދެއްވާފައިވާ މުއްސަ 

އެބައިމީހުންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ،  ތިމާގެ ފަޤީރު މުސްލިމުންގެ ފަޤީރުކަމުގެ ޙާލު އިޙްސާސްކޮށް
 .ޞަދާޤާތްކުރުމެވެ
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މައިދާއަށް އަރާމުގެ ،  ރޯދައިގެ ޙިކުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ އަނެއް މުޙިންމު ކަމަކީ  -1
 .ޞިއްޙީގޮތުން އޭގެ ފައިދާ ސާބިތުވެފައިވާ ކަމެކެވެ،  މިކަމަކީ. ވަޤުތުކޮޅެއް ލިބުމެވެ

 

ރޯދަހިފުމުގެ ސަބަބުން އަޅާއަށް ،  ފައިދާއަކީ ދާތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލްވާ އެނެއް ރޯދައިގެ ފައި -0
 .އޭއީ އޭނާގެ ޝަހްވަތުގެ މައްޗަށް އޭނާ ކެތްތެރިވާ ކެތްތެރިވުމުންނެވެ. ކެތްތެރިވާން ދަސްވުމެވެ

 

އަޅުކަންތައް ކުރުމަށް ،  ގަޔާވެ ގެ ސަބަބުން އަޅުކަންތަކާއި އަޅާރޯދަހިފުމު،  އަނެއް ފައިދާއަކީ -7
 .ރުވުމެވެއަދި މުންކަރާތްތަކުން ދު. ފަސޭހަވުމެވެ

 

 ދަބުތައް ރޯދައިގެ އަ 

މި އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި . ނީ ރޯދައިގެ ބައެއް އަދަބުތަކާމެދުއެވެމިބައިގައި މި ބަލާލާ 
 .އެކަމަށް ސަމާލުވެލައްވާށެވެ،  އެހެންވީމާ. ވާޖިބުކަންތަކާއި ސުންނަތް ކަންތައްވެސް އެކުލެވިގެންވެއެވެ

 :ވެގަތުން ވީއްލުމަށް އަވަސް  އިރުއޮއްސުމުން ރޯދަ  -3
:ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ އެހެނީ މާތް ނަބިއއްޔާ 

މީސްތަކުން ރޯދަ ވީއްލުން އަވަސް ކުރާހާ : " މާނައީ

  ."ފިލައިނުދާހުއްޓެވެއިމީހުން ހެޔޮކަން އެބަ( އިރުއޮއްސުމާއެކީ: އެބަހީ)ހިނދަކު 
 

 :ރޯ ކަދުރުން ނުވަތަ ހިކި ކަދުރުން ނުވަތަ ފެނުން ރޯދަ ވީއްލުން  -8

. ފާނު ވިދާޅުވިއެވެރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެ މާތް 

ނަމާދުކުރެއްވުމުގެ ކުރިން  ނަބީ ": މާނައީ

ހިކި ކަދުރު . ޅަކުންނެވެހިކި ކަދުރު ކޮ ،  ރޯ ކަދުރު ނެތިއްޔާ. ރޯ ކަދުރުން ފަރީއްކުޅުއްވައެވެ
 ".ފޮދެއް ހިއްޕަވައެވެފެން ، ނެތިއްޔާ

 

 :ރޯދަވީއްލާއިރު ދުޢާކުރުން  -1

. ޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ  މާތް ނަބިއްޔާ،  އެހެނީ

،  ހަމަކަށަވަރުން : "މާނައީ

ނުކުރެވޭ  ރައްދު( އިޖާބަ ނުކުރައްވާ)އިރު ކުރާ ދުޢާ ރޯދަވެރިޔާއަށްޓަކައި އޭނަ ރޯދަ ވީއްލާ
 ".ހުއްޓެވެ
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 .ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ  ކީރިތި ރަސޫލާ 

 :އެގޮތުން

 

އަދި އިބަ އިލާހުގެ ރިޒްޤުން ،  ހިފައިފީމުއިބައިލާހަށްޓަކައި މިއަޅާ ރޯދަ ! އޭ “: މާނައީ

  ."މިއަޅާ ރޯދަ ވީއްލަމެވެ
 

ނާރުތަކަށް ތާޒާކަން )އަދި ނާރުތައް ތެމިއްޖެއެވެ . ކަރު ހިއްކުން ފިލައިފިއެވެ: "މާނައީ

 ."ގެ އިރާދަފުޅުން އަޖުރު ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ އަދި މާތް (. ލިބިއްޖެއެވެ
 

ރޯދަީވއްލާ ހިނދު  އިސްވެދިޔަ ދެ ދުޢާއަކީވެސް މާތް ނަބިއްޔާ 

،  އެހެންކަމުން. ވި ކަމަށް ޞައްޙަމަގުން ވާރިދުވެފައި ހުރި ދުޢާތަކެކެވެއެކަލޭގެފާނު ކިޔުއް

 . އަޅުގަނޑުމެން ރޯދަ ވީއްލާއިރު އެ ދުޢާތައް ކިޔުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ
 

 

 :ހާރު ކެއުން ލަސްކުރުމާއި އެކަމަށް ސަމާލުވުން  -3

 :ވެމިފަދައިންނެޙަދީޘްފުޅުކުރައްވަނީ  މާތް ނަބިއްޔާ ،  އެހެނީ

. ގައި ބަރާކާތް ހުއްޓެވެހާރު ކެއުމު،  ހަމަކަށަވަރުން،  ފަހެ. ތިޔަބައިމީހުން ހާރު ކާށެވެ: "މާނައީ
( ގާތްކޮށް ވީހާވެސް ވަގުތާއި)،  ރޯދަވީއްލުމާއިއަވަހަށް ( ރޯދަވީއްލާ ވަގުތު އައުމުން)އަދި 

 ."ފިލައިނުދާނެއެވެ ހާރުކެއުން ލަސް ކުރާހާ ހިނދަކު މީސްތަކުން ހެޔޮކަމުން
ވީހާވެސް ފަތިހާ . ހާރު ކެއުން ވީހާވެސް ދަން ކުރުމެވެ،  ސުންނަތް ގޮތަކީ،  އެހެންކަމުން

 . ކައިރިވި ވަރެއް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ
 

 :ބިތު ވީދާޅުވިއެވެޘާއިބްނު  ލެއްވި ޔަޒީދުރުއްސުން  މާތް 

ދެން . އެކުގައި ހާރު ކެއިމޫއެވެ  އަހުރެމެން މާތް ނަބިއްޔާ: "މާނައީ

ޔަޒީދު ކައިރިން އަނަސް . އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން ތެދުވިއެވެ، އެއަށްފަހު
ހާރުކެއުމާއި ބަންގި ޮގވުމާއި ދޭތެރޭ ހުރީ ކިހާ ވަޤުތެއްގެ ތަފާތުތޯއެވެ؟ : ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
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ވާ ފަންސާސް އާޔަތް ކިޔަ: އެބަހީ. )ފަންސާސް އާޔަތުގެ މިންވަރެވެ: ޒީދު ޖަވާބުދެއްވިއެވެޔަ
 .(" ނިމޭހާ ވަޤުތު ކޮޅެކެވެ

 

 

 :ންތަކުން އަތްފަޔާއި ދޫ ރައްކާތެރި ކުރުން ކަ  ޙަރާމް  -1

: ކުރެއްވިއެވެޘްޙަދީ މާތް ނަބިއްޔާ 

: މާނައީ

ފަހެ ،  އް ނަމަތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ރޯދައަށް ހުރި ދުވަހެ. ރޯދައަކީ އައްޑަނައެކެވެ“
. އަދި ބޭކާރު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ރައްކައުތެރިވާށެވެ. ޝަހްވާނީ އެދުންތަކުން އެމީހަކު ދުރުވާށެވެ

އަހުރެން ،  ހަމަކަށަވަރުން. ބުނާށެވެއަދި މީހަކު އޭނާއި ޒުވާބުކޮށް ފުރައްސާރަކޮށް ހަދަނީ ނަމަ 
 ".މިހުރީ ރޯދައަށެވެ

 :ކުރެއްވިއެވެޙަދީޘްފުޅު   އަދިވެސް މާތް ނަބިއްޔ

ނުބައި ”:މާނައަކީ 

ފަހެ !( ދަންނާށެވެ)ޖާހިލު ޢަމަލު ކުރާމީހުން  (ނުބައި ޢަމަލު)ބަސްތައް ބުނުން ދޫނުކޮށް އަދި 

 ".އެދޮިވޑިއެއް ނުގަނެއެވެ އެފަދަ މީހެއްގެ ކެއިން ބުއިމުން ދުރުވެހުރުމަށް މާތް 
 

 :ރޯދަވެރީންނަށް ރޯދަވީއްލުން ދިނުން  -0
އެކަމުގެ ޘަވާބާއި  .މަތިވެރި ކަމެކެވެ ވަރަށް ރޯދަ ވެރީންނަށް ރޯދަ ވީއްލުން ދިނުމަކީ 

ގެ ޙަދީޘްފުޅުތަކުން ފެންނަން   ދަރުމައިގެ ވާހަކަތައް މާތް ނަބިއްޔާ 

  .އެބަހުއްޓެވެ

 :ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ  ކީރިތި ރަސޫލާ 

ރޯދަވެރިއަކަށް “: މާނައަކީ

އެއީ . ރޯދަވީއްލުން ދީފި މީހަކަށް އެ ރޯދަވެރިޔާއަށް ލިބޭ އަޖުރު އޭނައަށްވެސް ލިބޭ ހުއްޓެވެ
 ".އެ ރޯދަވެރިޔާގެ އަޖުރުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުނިވުމެއްނެތިއެވެ

 
 

 :އިތުރުކުރުން  ދީލަތިކަން ޞަދަޤާތްކުރުމާއި  -7

  ލަތިކަން ރަމަޟާންމަސް ގެ ދީ މަދު ގެ ރަސޫލާ މުޙަން  ،  އެހެނީ
އެގޮތުން ފަޤީރުންނަށާއި . އިތުރު ކުރައްވައެވެއެކަލޭގެފާނު އިންތިހާއަށް ،  ޖެހުނީމަ

ޢާންމު މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދީލަތިވެ ވަޑައިގެން  އަދި  މިސްކީނުންނަށް
 . ޞަދަޤާތްކުރައްވާ އުޅުއްވިއެވެ
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މި   އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށްވަނީ އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ،  އެހެންކަމުން

ތުރު ރަމަޟާން މަހުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީލަތިކަމާއި ޞަދަޤާތްކުރުން އި،  ސުންނަތް ދިރުވާ
 .މިއީ ވަރަށް މަތިވެރި ކަމެކެވެ. ކުރުމެވެ

 

 :ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުން ގިނަ ކުރުން  -8
ކޮންމެ ،  އަދި. ރަމަޟާން މަހަކީ އެ މަހެއްގައި ކީރިތި ޤުރުއާން ބާވައިލެއްވުނު މަސްވަރެވެ

 ޖިބްރީލް ،  މާތް ނަބިއްޔާ ،  ޟާންމަހުގައިރެއްގެ ރަމައަހަ

ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރައްވާ ދެ ފަހަރަށް ޚަތިމްކުރައްވާ ކަމަށް ސުންނަތުން ، އެކުއާ
 .ވާރިދުވެފައިވެއެވެ

ޤުުރއާން ،  ލައްވާވާ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާއެބޭކަލުން ކުރައް،  އަދި އުއްމަތުގެ ސަލަފުން
 .ތިލާވަތު ކުރުމަށް ވަޤުތު ހުސްކުރައްވައެވެ

ޤުރުއާން ރަމަޟާން މަހުގައި ،  އެހެންކަމުން. ވަރެވެރަމަޟާންމަހަކީ ޤުރުއާނުގެ މަސް
ރަމަޟާންމަހުގައި ޚަތިމެއް ކުރެވޭތޯ . މާތް ވެގެންވާ މޮޅު އިތުރު ސުންނަތެކެވެ، ތިލާވަތުކުރުމަކީ

ޘަވާބަށް ރަމަޟާންމަހުގެ ދަރުމަޔާއި ،  އެހެންނޫންނަމަ. ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ބަލަންޖެހޭނެއެވެ
 .އާން ކިޔެވި މީހެކޭ ދެންނެވުމަކީ އުދަނގޫ ކަމެކެވެއެދިގެން ޤުރު

 

 :ރަމަޟާންމަހުގައި ޤިޔާމްކުރުން  -9

ރަމަޟާންމަހުގައި . ރަމަޟާންމަހުގައި ޤިޔާމުއްލައިލް ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
މަތިވެރިކަމަށް  މި އަޅުކަމުގެ . އަދާކުރެވޭ މި ޤިޔާމުއްލައިލަށް ކިޔަނީ ތަރާވީޙެވެ

. ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ  ޢިޝާރާތްކުރައްވާ މާތް ނަބިއްޔާ

ޘަވާބާއި : "މާނައީ،  

އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ދަރުމައަށް އެދިހުރެ ރަމަޟާންމަހުގައި ޤިޔާމްކޮށްފި މީހެއްގެ 
 ."ފުހެވިއްޖެއެވެ

 

 :އިޢްތިކާފުކުރުން  -31
ޮކންމެ ރޯދަމަހެއްގެވެސް ފަހު ދިހަގައި ،  އުއްމަތުގެ ނަބިއްޔާ 

އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެ ފަހު ،  ހަމައެހެންމެ. ކަމަށް ޘާބިތުވެފައިވެއެވެއިޢްތިކާފުކުރައްވާ 
 . ހި ދުވަހު އިޢްތިކާފުކުރެއްވިއެވެރޯދަމަހުގައި ވި
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މަތިން  މާތް ،  އިޢްތިކާފުކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް ވަނީ ގިނަ ގިނައިން ޤުރުއާން ތިލާވަތުކުރުމާއި

. މިފަދަ އަޅުކަންތަކުގައި މަޝްޣޫލުވެ ހުރުމެވެ،  ދުޢާކުރުމާއި،  ޛިކުރުކުރުމާއި،  ހަނދުމަކުރުމާއި

ގެ  ދުނިޔޭގެ ހަލަބޮލިކަމުން އެކަހެރިވެ މާތް ،  މަޤްޞަދަކީވެސްއިޢްތިކާފު ކުރުމުގެ ، އެހެނީ

 .ރުހުން ލިބޭފަދަ އަޅުކަންތައް ކުރުމަށް މިސްކިތުގައި ހުސްވެގަތުމެވެ
 

 :ލައިލަތުލް ޤަދްރި ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  -33
. ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެ އުއްމަތު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙަންމަދު 

ރަމަޟާން “: މާނައީ 

ޤަދްރިވިލޭ ރޭ ހޯދަން ލައިލަތިލްއޮނަހިރު ރޭ ތަކުން  މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގެ
 ."މަސައްކަތްކުރާށެވެ

ކާފަށް މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި އިޢްތި ރޯދަ،  އެކަލޭގެފާނު ،  އެހެންކަމުން

ޤަދްރިވިލޭ ރޭގެ ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް ދަހިވެތިވެ ވަޑައިގެން އެ ރޭ ލައިލަތިލް. ންނަވައެވެއި
އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުން އެކަމަށް ބާރު އަޅުއްވާ އަދި ހެޔޮ . ހޯއްދެވުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ
 .ށް ހިއްވަރު ދެއްވާ އުޅުއްވައެވެޢަމަލުތައް ގިނަ ކުރުމަ 

 :ނީއަޅުކަން ކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަހަމައެފަދައިން އެ ރޭ 

ޘަވާބާއި “: މާނައީ  .މިފަދައިންނެވެ 

ޤަދްރިވިލޭ ރޭ ޤިޔާމްކޮށްފި މީހެއްގެ އިސްވެދިޔަ ފާފަތައް ލައިލަތިލްދަރުމައަށް އެދި ހުރެ 
 ."ފުހެވިއްޖެއެވެ

،  ޒިކުރު ކުރުމާއި،  ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި،  ތަހައްޖުދު ނަމާދު ކުރުމާއި،  އެ ރޭ ޤިޔާމްކުރުމަކީ

އެ މިފަދަ ކަންތަކުގައި ،  ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވުމާއި އިސްތިޣްފާރުކޮށް މާތް ،  ދުޢާކުރުމާއި

 .ރޭގެ ވަޤުތު ޣަނީމާކުރުމެވެ

ގެ  ކީރިތި ރަސޫލާ ،  ޢަންހާ ޢާއިޝާ ރަޟިޔަ ން މިނީއުއްމުލް މުއު 

އެކަމަނާ ކިޔުއްވަންވީ ،  އެނގިލައްވައިފިނަމައެ ރޭ އެކަމަނާއަށް . އަރިހުން ސުވާލު ދެންނެވިއެވެ

. ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. ކަލިމައަކީ ކޮބައިކަމާ މެދުގައެވެ

އީ  އިބަ ،  އޭ ހައްދަވާ ޮބޑުކުރެއްވި . ކިޔުއްވާށެވެ: "މާނައީ

މިއަޅާއަށް ،  އެހެންކަމުން . ފާފަ ފުއްސަވާ އަދި ފާފަ ފުއްސެވުމަށް ލޯބި ޮވޑިގަންނަވާ ފަރާތެވެ
 ."ފުއްސަވާފާދޭއެވެ
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 :މަހުގައި ޢުމްރާވުން  ރަމަޟާން  -38
އަދި ހައްޖަކާއި އެއްފަދަ  .ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރާ ޢުމްރާއަކީ ވަރަށް މުސްތަޙައްބު އަޅުކަމެކެވެ

އެކު ޙައްޖެއް ކުރުމާއި އެއްވަރުގެ  ތް ނަބިއްޔާ ނުވަތަ މާ. ކަމެކެވެ

 .ކަމެކެވެ

. ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަނީ މިފަދައިންނެވެގެ ރަސޫލާ  ،  އެހެނީ

ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރެވޭ : "މާނައީ 

ތިމަންކަލޭގެފާނާއި އެކު : ނުވަތަ ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ -ޢުމްރާއެއް ޙައްޖަކާއި އެއްފަދައެވެ 
 " އެއްފަދައެވެ ވުމާއިޙައްޖެއް 

 

 ރޯދާ ޤަޟާކުރުން 

  ީރި މީހުންނާއި، ރޯދަ ދޫކުރި މީހުންނާއި، އުޛުރަކާ ނުލައި ރޯދަ ދޫކު ރޯދަ  އެކު އުޛުރަކާ  ޝަރުޢ
ފަދަ ކަމެއް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ރޯދަ ގެއްލުނު އެންމެންވެސް ރޯދަ ފަހުން ޤަޟާކުރަން ފާސިދުވެދާ 
 :މިފަދައިންނެވެވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ هللا އެހެނީ މާތް  .ޖެހޭނެއެވެ 

 

 چ  ڳ   ...  ڇڇ  ڇ  چ   چ   ...چ

383 
 

 ޢަދަދު އެހެންދުވަސްތަކަކުން އެ ( އެ މައްސަރުގެ ރޯދަ ދޫކޮށްލައިފިނަމަ): "މާނައީ
 ."ހުށްޓެވެ ހަމަކުރުން 

 

  ެ؛މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ ގަތުން ރޯދަ ޤަޟާކުރުމަށް އަވަސްވ 
އެންމެ އެދެވިގެންވަނީ ރަމަޟާންމަސް ނިމުމާއެކު ދޫކުރެވިފައިވާ  ރޯދަ ޤަޟާކުރާ މީހާގެ މައްޗަށް

އޭނަގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއިން އަވަހަށް ބަރީއަވުމުެގ  .ދަތައް އަވަހަށް ޤަޟާކުރުމެވެރޯ
ނަމަވެސް އަވަހަށް ޤަޟާކުރުމުގެ ހިޔާލެއްނެތް ނަމަ އަނެއް ރަމަޟާންމަސް . ގޮތުންނެވެ
އެހެނީ، ރޯދަ . ޒުމު ކަނޑައަޅުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެއެކަން ކުރުމަށް ޢަ ހުމުގެ ކުރިން އައިސްޖެ

އަނެއް ރަމަޟާންމަހާ ހަމައަށް އެ ވަޤުތު . ޤަޟާކުރުމުގެ ވަޤުތުވަނީ ތަނަވަސްވެގެންނެވެ
 .ދިގުދެމިގެންވެއެވެ
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ކީ، ހަމައެފަދައިން ރޯދަ ޤަޟާކުރާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ އެދެވިގެންވާ މުސްތަޙައްބު ގޮތަ
އެ ގެއްލިފައިވާ ރޯދަ ވަކިވަކިން ޤަޟާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޖައްސަޖައްސައިގެން އެކީއެކައްޗަކަށް 

ވަކިވަކިންވެސް . ނަމަވެސް އެގޮތަށް ހިފުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. ޤަޟާކުރުމެވެރޯދަތައް 
 .ޤަޟާކުރެވިދާނެއެވެ

ޝަޢުބާން މަސް ވަދެއްޖެނަމަ، ، އަދިހަމައެހެންމެ، ރޯދަ ޤަޟާކުރުން ފަސްކޮށްލައިގެން ހުއްޓައި
ޝަޢުބާން މަހުގައި އޭނައަށް ލިބިފައިވާ  .ޟާކުރުމަށް އަވަސްވެގަންނަން ޖެހޭނެއެވެރޯދަ ޤަ

ދުވަސްތަކާއި އޭނަ ޤަޟާކުރަން ޖެހޭ ޢަދަދާ އެއްވަރުނަމަ، ޖައްސަޖައްސައިގެން ރޯދަތައް ހިފައި 
މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ދެން އެ ރޯދަތައް ޝަރުޢީ އުޛުރެއް . ޤަޟާކޮށް ނިންމުން ވާޖިބުވާނެއެވެ

 .ފަސް ނުކުރެވޭނެއެވެ
 

  ް؛ރޯދަ ޤަޟާނުކޮށް ހުއްޓާ އަނެއް ރަމަޟާންމަސް ބައްދަލުކުރުނ 
އޭނަގެ ރޯދަތައް ޤަޟާނުކޮށް ލަސްކޮށްފިނަމަ،  ބައްދަލުކުރަންދެންއައު ރަމަޟާންމަސް 

ޟާންމަހުގައި ދޫކުރި އަދި ކުރީ ރަމަ. ރަމަޟާންމަހުގައި ރޯދަ ހިފުމެވެ މައްޗަށްވަނީ، އައު
 .ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން ޤަޟާކުރުމެވެ ރޯދަތައް އައު 

ލައިގެން ނަމަ، އައު ރަމަޟާންމަސް ބައްދަލުވިއިރުވެސް ޤަޟާ ނުކުރެވުނީ ޝަރުޢީ އުޛުރަކާ 
ކުރަން ޖެހޭ ޤަޟާ މަޟާންމަހުގެކުރީ ރަ، ނިމުމުން ވަނީ އައު ރަމަޟާންމަސް  އޭނަގެ މައްޗަށް

 . ދިނުންފަދަ ކަމެއް އޭނަގެ މައްޗަކަށް ނުވެއެވެ ފިދުޔަ. ވެރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމެ
ނަމަވެސް، އެއްވެސް ޝަރުޢީ އުޛުރަކާނުލައިނަމަ، އައު ރަމަޟާންމަސް ނިމުމުން ދެން އޭނަ 

 ފިދުޔަ ދިނުމަކީ . ދޭންޖެހޭނެއެވެމަހުގެ ރޯދަތައް ޤަޟާކުރުމާއެކު ފިދުޔަ ކުރީ ރަމަޟާން
އެރަށެއްގެ ކާންދޭން ޖެހޭ މިންވަރަކީ، . ދިނުމެވެމިސްކީނަކަށް ކާންޤަޟާކުރާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 

ޞާޢަކީ  .ރެވެޞާޢެއްގެ މިންވަ 8/3ބާވަތުން  ކައިއުޅޭ ޮގވާމުގެ  ޢާންމުކޮށް  މީހުން 
 .ރާމެވެކިލޯގް 3.1ގާތްގަނޑަކަށް 

 

  ަޤަޟާކުރަންޖެހިފައިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ރޯދ 
ކަންތައް ( ވާރިޘުން)ރޯދަ ޤަޟާކުރަންޖެހޭ މީހަކު އެ ރޯދަތައް ނުހިފާ ހުއްޓާ މަރުވެއްޖެނަމަ 

 ހެއްޔެވެ؟ކިހިނެއް ކުރާނީ 
ރަންވީ ގޮތާމެދު ކަންތައް ކު( ވާރިޘުން)ރޯދަ ޤަޟާކުރަންޖެހިފައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ 

މިއީ  ނަމަވެސް . އުފެދިފައެވެޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިޚްތިލާފު 
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ށް ނުވަދެ، ޢިލްމުވެރިންގެ އިޚްތިލާފުތަކަ ރޯދައާބެހޭގޮތުން ލިޔެވޭ ޚުލާޞާފޮތެއް ކަމަށް ވުމާއެކު، 
 .ޚުލާޞާކޮށް ބަޔާންކޮށްދޭނަމެވެ އެންމެ ބުރަވާ ރައުޔު  ރައުޔުތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑު

 

މީހުން ދެބަޔަކަށް  ރޯދަ ޤަޟާކުރަންޖެހިފައިވާ ނަމަވެސް ޤަޟާނުކޮށް ހުއްޓާ މަރުވާ
 .ބެހިދާނެއެވެ

 

އެއީ  .މީހުންނެވެ  ފުރުޞަތު ނުލިބި މަރާ ބައްދަލުކުރާ  އެއްބަޔަކީ ރޯދަ ޤަޟާކުރުމަށް . ހ
ނުވަތަ ބައްޔެއްެގ . އިވެސް ވެދާނެއެވެރޯދަތައް ޤަޟާ ކުރެވޭހާ މުއްދަތު ނުލިބުންކަމުގަ

ނުވަތަ ދަތުރުމަތީގައި އުޅެންޖެހުމުގެ ސަބަބުން . ސަބަބުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ
 .އަދި ރޯދަ ހިފުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ނެތުން ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ . ކަމަށްވެސް ވެދާނެއެވެ

ރައުޔަކީ އެބައިމީހުންގެ  ޢިލްމުވެރިންގެ( ގިނަ)މިބައިމީހުންނާ ބެހޭގޮތުން ޖުމްހޫރު 
  .ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

 

ދެވަނަ ބަޔަކީ، އެބައިމީހުންނަށް ރޯދަ ޤަޟާކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުމަށްފަހު ވެސް ޤަޟާނުކޮށް . ށ
މިބައިމީހުންގެ ވާރިޘުންގެ މައްޗަށްވަނީ ޤަޟާކުރަން  .ހުއްޓާ މަރާ ބައްދަލުކުރާ މީހުންނެވެ 

މިއީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ . ޖެހޭ ކޮންމެ ރޯދައަކަށް މިސްކީނަކަށް ކާންދިނުމެވެ
ޢަންހުގެ هللا ޢަންހާއާއި އިބްނު ޢައްބާސް ރަޟިޔަهللا ޢާއިޝާ ރަޟިޔަ. ރައުޔެވެ

 .ފަތުވާއަކީ މިއީކަމަށްވެސް ރިވާވެފައިވެއެވެ

 

 (ގެ ރަޙްމަތުން މާތް )ބައިތައް  ކުރިމި ހިސާބުން މި ފޮތުގައި ލިޔުމަށް އަޅުގަނޑު ގަސްތު 

މާތް މިއަޅާއަށް ،  އުނިކަމެއްވާނަމަމި ފޮތުގައި ކުށެއްވާނަމަ ނުވަތަ  އަޅުގެ ދުޢާއަކީ. ލިޔެ ނިމުނީއެވެ

 މިއަޅާއަށާއި ކިޔުންތެރީންނަށް  މިފޮތުގެ މަންފާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދި . ޢަފޫކޮށްދެއްވުމެވެ 

 .. މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ
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