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 ލީޢަރާން މުޙައްމަދު މްޢިނިމާލް މުޙައްމަދު /  ފަޟީލަތުއްޝައިޚްލިޔުނީ: 

 މުޙައްމަދު ޝާހިދު/  ކުރީ: މުޙައްމަދު ސިނާން ޢާމުރާޖަ

 ފީފުޢަސައިން ޙުޓް ހެދީ: އުލޭއަ
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 ވުޟޫ

 އަކީ ރިވެތިކަމެވެ.ވުޟޫގެ ލަފްޒީ މާނަ

ވުޟޫގެ ގުނަވަންތައް  ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ރު ފެން ބޭނުން ކޮށްގެންޠަހޫ ވުޟޫގެ އިޞްތިލާޙީ މާނައަކީ

   ފައިިތލައެވެ.( ،ބޮލާއި ،މޫނާއި ،އަތާއިންތަކަކީ ގަޅަށް ދޮވުމެވެ. )ވުޟޫގެ ގުނަވަރަނ

 ވުޟޫގެ މާތްކަން

ޢަލައިހިވަސައްލަމަ هللا ޞައްލަهللا ޢަންހު ކިބައިން ރިވާވެފައިވެއެވެ. ރަސޫލު هللا އަބޫހުރައިރާ ރަޟިޔަ 

 ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ.

 

ދަރަޖަތައް  ގެ ސަބަބުންމެއްފުއްސަވާ އަދި އެކަފާފަތައް هللا "އެކަމެއްގެ ސަބަބުން މާނައީ: 

 ވާނެހެއްޔެވެ؟"ގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނުދެއްއްގެ އިރުޝާދު ތިމަންކަލޭމަތިވެރިކުރައްވާ ކަމެ

ކެވެ. އެކަމުގެ ހާބުބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. ނޫނެއަޞް

އެކަލޭގެފާނު  އެވެ!ގެ ރަސޫލާهللاއިރުޝާދުދެއްވާށެވެ! އޭ

 :އެވެ. "އެއީ ހިތްނުރުހޭ ޙާލަތްތަކުގައި )އެބަހީޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި

ވުޟޫ ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމާއި،  (ފިނިގަދަ ރޭތައްފަދަ ދަތި ވަގުތުތަކުގައި

މިސްކިތް  :)އެބަހީ މާލަށް ފިޔަވަޅުތައް ގިނަވުމާއިމިސްކިތްތަކާ ދި

އެއްނަމާދަށްފަހު  ،މާއި(އެކު މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދިއުދުރުވުމާ

ތެރިވުމަކީ ރައްކާ (ނަމާދަށް) ،ފަހެ އަނެއްނަމާދަށް އިންތިޒާރުކުރުމެވެ.

 ."އެއީ އެވެ
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 ވުޟޫ ކުރާ ގޮތް

)އެންމެ މޮޅުއިތުރީ މިސްވާކު ނުވަތަ އިރާކު  .ދަތް އުނގުޅުން

 .ދަނޑިބޭނުންކޮށްގެން ދަތް އުނގުޅުން(

 " މިފަދައިން ކިޔާފައި ފެށުން. "

 ފަހަރު ދޮވުން. 3ހަމަޔަށް  ދެ އަތްތިލަ ކުޑަހުޅާ

 

ޓެއް ނަގާ ފެން ގޮށްކަނާއަތުން  ން ކުރާނެ ގޮތަކީމިކަ ނޭފަތަށް ފެންލުން. ދޮވުމާއެކުލައި ކޯއަނގަޔަށް ފެން

ލާނީއެވެ. މިގޮތަށް އަންގަޔަށް ނޭފަތަށްލައި  އެފެން އަނގަޔަށާއި

ހަމައެއާއެކު ނޭފަތަށް ފެންލައި ފެންލައި ރަނގަޅަށް ކޯދޮވެލާނީއެވެ. 

 ކަންތައްކުރާނީއެވެ.ފަހަރު  3މިފަދައިން  ވައަތުން ފޮޅައިލާނީއެވެ.

މޫނުގެ ޙައްދަކީ ނިއްކުރީގެ   ފަހަރު ދޮވުން. 3މޫނު 

އެންމެ ތިރިއާހަމައަށެވެ. އަދި  ކައިރިންފެށިގެން ދިގަށް ދަތްދޮޅީގެމަތީ

އެއްކަންފަތުގެ ފޫޅުން ފެށިގެން ހުރަހަށް އަނެއްކަންފަތުގެ 

 ފޫޅާހަމައަށެވެ.

މިގޮތަށް ދޮންނައިރު  ފަހަރު ދޮވުން. 3އުޅަނބޮއްޓާއެކު ދެދެ އަތް 

 ރަނގަޅަށް ފެންޖެއްސުން. އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރޭގައި
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ކުރިން ފަށައިގެން އީ ނިއްއެ ފުހުން. ފަހަރު ފެން 1 އި ކަންފަތުގައިބޮލާ

ށް ކަނދުރާއިން ނިތްކުރިއާ ހަމައަ ކަނދުރާއާ ހަމައަށް އަދި އަނބުރާ ގޮސް

އިތުރު ފެނެއް  އެއަށްފަހު ބީއްސާލުމެވެ. )ފެނުން ތެތްމާލާފައިވާ( ދެއަތްތިލަ

ންފަތުގެ ލައި ދެއަތުގެ ދެބޮޑުވައި އިނގިލިން ދެކަބޭނުންކުރުމަކާއި ނު

ގެ އެތެރެ ގެ ދެޝަހާދަތް އިނގިލިން ކަންފަތުއަދި ދެއަތު ބޭރުފުށުގަ

 އި ފެންފޮހެލުމެވެ.ފުށުގަ

 

 

 

 އަދި ވާއަތުގެ ކުޑަވައި ފަހަރު ދޮވުން. 3އެކު ދެ ފައިތިލަ ތަނބިކަށްޓާ

 މެވެ.ފެން ޖެއްސުރަނގަޅަށް  ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ދޭތެރޭގައިއިނގިލިން 

 

 

 

 

 ވުޟޫ ދުޢާ ކިޔުން

 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ. އަދި "هللا 

އެކަލާނގެއަށް އެއްވަސް ބައިވަރިއަކު ނުވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެއީ އެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ. އަދި 

 މުޙައްމަދުގެފާނީ އެއިލާހުގެ އަޅާކަމާށާއި އެއިލާހުގެ ރަސޫލާކަމަށްވެސް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ."
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ރަސްކަލާކޮ! ތައުބާވާ މީސްތަކުންނާއި ޠާހިރުވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މިއަޅާ "އޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވި 

 ލައްވާނދޭވެ!"

 

ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަދި އެންމެހާ ޙަމްދު ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! އޭ ހައްދަވާ هللا"އިބަ 

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އިބަ هللا ތަޢުރީފެއް އިބަ 

ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ هللا އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށް މިއަޅާ ހެކިވަމެވެ. މިއަޅާ އިބަ 

އަށް މިއަޅާ ތައުބާވަމެވެ."هللا ވެ. އަދި އިބަ ފުއްސަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެ

 ކަންތައްތައް: ވުޟޫ ކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވާ

 ކުރާހިނދު. ނަމާދު ކުރަން ގަސްދު -1

 ބީހުމުގެ ކުރިން. ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި( :)އެބަހީ ފުގައިމުޞްޙަ -2

 ގެފުޅު ވަށައި ޠަވާފް ކުރުމުގެ ކުރިން.هللا ކަޢުބަތު -3

 .ނިދުމުގެ ކުރިން -4

 ޝަރުޠުތައް:ވުޟޫގެ 

އަހަރު ފުރިފައިވާ  7ވުޟޫ ކުރާ ކުއްޖާ އަކީ  -1

ވެސް ވުޟޫ )އެއަށްވުރެ ކުޑަކުދިން ވުން.ކުއްޖަކަށް

 (ކުރުމަކީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.

 ހިތުން ނިޔަތް ގަތުން. -2

 ރު ފެނަކުން ވުޟޫކުރުން.ޠަހޫ -3
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ފިލުވައިލުން. )މިސާލު: ޗަކަސް، ވުން މަނާކުރާ ތަކެތި ލުގުނަވަންތަކަށް ފެން ވާޞިވުޟޫގެ  -4

 ދަވާދު، ކިއުޓެކްސް(

 ވުޟޫ ގެއްލޭ ކަންތައްތައް:

 ކުޑަކަމު ދިއުން، ބޮޑުކަމު ދިއުން އަދި ފުރަގަސް ފަރާތުން ވައި ބޭރުވުން. -1

 .(ހޭނެތުންނިދުން ނުވަތަ ހަމަހޭ ފިލައިގެން ދިއުން )މިސާލު:  -2

 ޖަމަލު މަސްކެއުން. -3

ރާތް ނުވަތަ ފުރަގަސް ކުރިމަތި ފަ އަތުގެ ބަނޑުފުށުން އެކުރިކަމާސް ހުރަހެއްނެތި އެދުންވެއެއްވެ -4

 .ބީހުންސް ބޭރުވާ ހިސާބުގައި( )ނަޖި ފަރާތު

 

 :ވުޟޫ ނުގެއްލޭ ކަންތައްތައް

 .ހޮޑުލުން .1

ދެދޮރުންކުރެ ދޮރަކުން ނޫންތަނަކުން  .2

 .ލޭއައުން

ހެނެއްގައިގައި ހުރަހެއްނެތި އަން .3

 .ންއަތްލު

މީހާއަށް ވުޟޫ ވުޟޫ ކޮށްގެން ހުރި  .4

 .ގެއްލުނުކަމަށް ޝައްކުވުން

)އެބަހީ: ނަމާދު ހިނދު  އްޖެދަށް ތެދުވެމީހުން ނަމާވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިއީމާންމާނައީ "އޭ 

އަތްތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ،ފަހެ ކޮށްފި ހިނދު(ކުރަން ގަސްތު
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 އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެވެ. ފޮހޭށެ (ފެން)ހުންގެ ބޯތަކުގައި މީވެ. އަދި ތިޔަބައިށެދޮންނާ އުޅަނބޮށިތަކާއެކު

 "…ވެށެދޮންނާ ފައިތައް ދެތަނބިކަށްޓާއެކު

 


