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E  ާ207  .....................................................................................................ަނމާދު  ަތުއބ 

E  ަމާދު  ކޭތ  208  ........................................................................................................ަނ

E  ާ214  .............................................................................................ަނމާދު  ިއްސތްިސޤ  
E  ަ220  ................................................................................................ިތލަާވުތގެ ަސިޖދ  
  ްނ  220  ...................................................................................ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދއިގެ މާތްަކ
  ް221  ......................................................................................ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދއިގެ ުޙުކމ 
  ް221  .......................................................................................................ަސިޖަދަވޅަުތއ 
  ެގ ްނަތްއަތއް ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދުކުރަމްށ ަޝުރުޠެވ  226  ....................................................ްނވާ ަކ
  ާ227  ................................................................................ުދޢާ  ިތލަާވުތގެ ަސިޖާދަގިއ ިކޔ 



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 9 

  ް227  .............................................................................ަނމުާދަގިއ ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދކުުރނ 

E  ަ228  ...............................................................................................ުޝކުުރގެ ަސިޖދ  

E  ު229  ......................................................................................................ަސިޖދަ  ކުށ 
  ުިއފިްއަޔތު  ުކށ  230  ...................................................................................ަސޖިަދއިގެ ަކ
  ު231  ..........................................................ަސިޖަދކުުރްނ ަޝުރުޢުކެރވިގްެނވާ ޙާލަތަްތއް  ުކށ 

E  ާ235  ......................................................................................ަޢުތަގިއ ަނމާުދުކުރން ަޖމ 
  ްަބލްުނަންށ  ،ައްނހުެންނ ަޖމާަޢަތްށ ޙިާޟުރުވނ ަބލްުނ ގަޭގިއ ަނމުާދުކުރްނ ެއަކނ ައިދ ެއަކނ

 237  ............................................................................................ައުއލެާވގްެނުވން  ،މާތްވެ 
  ާުދުރ ައިދ ަޖމާަޢތް  ގެއ  ު ްއބެުވގެްނުވން  ޮބޑ  238  ....................މްިސިކުތަގިއ ަނމުާދުކުރްނ މްުސަތަޙ
  ާްއބެުވގެްނުވން  މްިސިކަތްށ ާދއިުރ ަމޑަުމިއިތރިަކމ  239  ...............................ެއުކ ދިުއްނ މްުސަތަޙ
  ުްއބެުވގެްނުވން  ިއމާމ  240  .....................................................ީމހާ ަނމުާދ ލުއިުކުރްނ މްުސަތަޙ
  ަުކަގިއ ިއމާަމށް ިއމާަމްށ ަތބާުވްނ ވާޖިުބެވގްެނުވމާިއ ޙ  241  ...ުވެރ ިއްސުވްނ ަޙާރމެްވގްެނުވން  ަރކާތްަތ
  ު243  ..................................................ެއުކ ެއަކުކ ަހަމެވްއޖަެނަމ ަޖމާަޢަތަކްށުވން  ީމހާއާ  ިއމާމ 
  ު244  ........................................................ީމހާ ަމުއމަޫމަކްށ ަބަދލުުވްނ ުހްއަދެވގްެނުވން  ިއމާމ   
  ާ245  ...............................................................ިމްނަވރު  ިލބޭ  ެއުކ ަމުއމަޫމްށ ަރުކަޢތް  ިއމާމ 
  ް247  .................................................................ަޖމާަޢުތްނ ފަަހްށޖެުހްނ ުހްއަދކާުރ ުޢުޛުރަތއ 
  ާ248  ....................................................................ީމހާ  ިއމާުމަކްނުކުރްނ ެއްނެމ ަޙްއުޤެވގްެނވ 
  ް250  .................................................................ެއަބެޔްއގެ ިއމާުމަކްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހނ 

E  ް252  ......................ީމހާ ަމުއމުޫމްނާނ ިދމާައްށ ެއނުބރިލުން  ަފުހ ިއމާމު  ަސލާމިްދުނަމށ 

E  ްމާުދުކުރނ ިއ ިއމާުމެވ ަނ   252  ......................................ައްނހާެނ ައްނހުެންނގެ ަޖމާަޢެތއަްގ

E  ާ253  ...........................................................ެބހޭ ަތފުާތ ަބެއްއ މްަސައަލަތއް  ިއމާމަުކމ  
  ާިއ ުހެރ ިއމާުމަކްނުކުރން  ީމހާ ަމުއމުޫމްނަނށް  މު ިއމ  253  .................................ުވެރ ުއްސަތެންއަގ

  ުިތާދުވން  ަމުއމުޫމްނ ިއމާމު  ،ީމހާއާިއ ަމުއމުޫމްނާނ ެދެމުދ ުހަރެހްއވާ ޙާލު  ިއމާމ  254  ........ީމހާއާ އުިޤ

  ުިއްނ ީމަހުކ ިއމާުމަކަމްށ ިއސް  ިއމާމ ަގިއ ަމުއމުޫމްނގެ ތެެރ   254  ...............ުކުރން ީމހާ ަނމުާދގެ ތޭެރ

  ު256  ...........................................................................ީމހާގެ ަފަހތްުނ ަތުބލީުޣކުުރން  ިއމާމ 
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E  ުްއލު  ަނމުާދަގިއ ިއމާމ   256  ......................................................ީމހާާއިއ ަމުއމޫމުްނގެ ަމަޙ
  ާ256  ..........ީމަހުކ ަނމުާދުކާރަނަމ ިއމާުމމީހާއާިއ އާޭނ ުހްނަންނޖެހޭ ަމަޙްއލު  ެއުކ ެއްނމެ  ިއމާުމމީހާއ  
  ާވާަނަމ ިއމާުމމީހާއާިއ ަމުއމުޫމްނގެ  ެއުކ ެދމީުހްނ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ިގނަ  ިއމާުމމީހާއ ީމުހްނ

 257  ................................................................................................................ަމަޙްއލު 

  ު257  ............................................................................ައްނހުެންނާނިއ ުކޑުަކިދްނގެ ަމަޙްއލ  

  ެަގިއ ެއަކެހރިޮކްށ ަނމުާދުކުރން  ަސުފގ   258  .................................................................ަފަހުތ
E  ް260  ...........................................................................................ަނމަާދްށ ަސފުހުެދނ 

  ްނ ާނތްފާަރުތގެ މާތްަކ ކްެއގެ ަކ  263  ..............................ފަުރަތަމ ަސުފގެ މާތްަކމާިއ ުހރިހާ ަސުފަތ

E  ުްއުޓން  ުކރާ ަނމާދ  264  ...................................................ިއުރ ކުިރމަތީަގިއ ުސުތާރ ެބެހ

  ު266  ..................................................................................................ުސުތާރގެ ިމްނަވރ  

  ާ267  ...............................................ީމހާއާ ުސުތާރއާ ެދެމުދ ުހްނަންނޖެހޭ ުދުރިމން  ަނމުާދުކރ 

  ުވާ ުސުތާރައީކ ަމުއމުޫމްނަންށެވްސވާ ުސުތރާ  ިއމާމ  267  .........................................ެއވެ ީމހާައްށ

  ް268  ...ީމހާއާ އާޭނގެ ުސުތާރއާ ެދެމުދްނ ުހަރްސކުުރަމީކ ަޙާރމެްވގްެނވާ ަކެމެކވެ ހްުނނަ  ަނމުާދުކަރނ 
  ް268  ....................................ީމހާ މަަތުކުރން  ހްުނަނ ީމހާގެ ުކރިމިަތްނ ުހަރްސުކރާ  ަނމުާދުކަރނ  

  ަުނަވަތ ިޙމާެރްއ ުނަވަތ  ީމހާއާ ޭއާނގެ ުސުތާރއާ ެދެމުދްނ ައްނހަެނކު  ަނމުާދުކަރްނ ހްުނނ
ްއތާެއްއ ުހަރްސޮކްށިފަނަމ އާޭނގެ ަނމުާދ ބާިޠލުުވން  ަކޅު   269  .............................................ުކ

E  ް270  ........................................................................ަނމުާދުކުރްނ ަމާނެވގެްނވާ ަތްނތަނ  
E  ްމާުދުކުރނ ަގިއ ަނ ުޢބާގެ ތޭެރ   274  .............................................................................ަކ
E  ްްނަތްއަތއް ަނމުާދަގިއ ކުުރްނ ުހްއަދެވެގނ  275  .............................................ވާ ަބެއްއ ަކ
E  ްްނަތްއަތއ  283  ..............................................................................ަނމުާދ ަމކުޫރަހވާ ަކ

E  ްްނަތްއަތއ  288  ................................................................................ަނމުާދ ބާިޠލުވާ ަކ

E  ް291  ..............................................................................................ަނމުާދ ޤާަޟުކުރނ  
E 293  .................................................................................................ީމހާގެ ަނމާދު ަބިލ  
E  ު295  ......................................................................................................ަނމާދު  ަޚުއފ 
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  ެަގިއ ަމުޣިރުބ ަނމުާދުކާރނ   299  ........................................................ޮގތް  ަހނގުާރަމިއގެ ަވގުުތ

  ެްނާދ ަވގުުތ ަނމުާދުކާރނ  299  ............................................................ޮގތް  ަހނގުާރަމ ަގަދެވގެ

E  ަ300  ...........................................................................................ުތުރެވިރާޔގެ ަނމާދު ދ 
  ު300  ..........................................................................ަރކުަޢތް ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރން  ހަަތރ  

  ު302  ...........................................................................................ޤްަޞުރުކުރުމގެ މާަސފަތ 

  ު303  .............................................................................ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރްނ ފޭެށ ހާިސބ 

 ިރާޔ ަނމުާދ ފިުރ ން ަދުތުރެވ ުކ؟ ަހަމައްށ ުކާރީނ ޮކ   303  ..................................................ަވގުަތ

  ުތް ަނމުާދުކުރން  ަދުތރ  305  .......................................................................މީަތަގިއ ުސްނަނ

  ު307  ........................................................................................ުދަވުހ ަދުތުރކުުރން  ުހުކރ 

E  ް307  ...........................................................................................ެދަނމުާދ ަޖމްުޢކުުރނ 

  ް307  .............................................................................................ިއްސޮކްށ ަޖމްުޢކުުރނ 

  ްޮކްށ ަޖމްުޢުކުރނ  308  ..............................................................................................ފްަސ

  ްފުާތަގއާިއ މުޒްަދިލފަާގިއ ަޖމްުޢުކުރނ  308  ........................................................................ަޢަރ

  ު309  .......................................................................................މީަތަގިއ ަޖމްުޢކުުރން  ަދުތރ 

  ާ311  ......................................................................................ޭރެވހޭ ިހނުދ ަޖމްުޢކުުރން ވ  

  ްްނ ަޖމްުޢކުުރނ  312  ........................................................ަބްއެޔްއ ުނަވަތ ުޢުޛެރްއގެ ަސަބުބ

  ް313  ....................................................................................ޖިެހގްެނ ަޖމްުޢކުުރން  ބޭުނެމއ 

E  ކިާއ، ަޖްއުވ ނުދަތ ނުދަތކިާއ، ެއްއަގމުގެ ުއަޅ ނޑުގެ ުއަޅ ނުދަތކުަގިއ ަކ ގެ ުއަޅ
 314  ........................................................................................................ަނމުާދުކުރން 

E  ް314  .................................................................................................ަދުތުރގެ ުދާޢަތއ 

E  ު317  ......................................................................................................ަނމާދު  ުހކުރ 

  ުން  ުހުކރ  317  ...........................................................................................ުދަވުހގެ މާތްަކ

  318  ..........................................................................................ުދަވުހ ުދޢާކުުރން  ުކރު ުހ 

  ުرسول اهللا ވިލެޭރއާިއ ުހކުުރުދަވުހ  ުހުކރr  ް319  ...........ގެ ަމްއަޗްށ ަޞލަވާތްިކެޔުވްނ ިގަނުކުރނ 

  ުަރތް ިކެޔުވން  ުދަވހާިއ ުހުކރު  ުހުކރ  320  ...............................................ުދަވުހގެ ޭރ ަކުހފޫުސ



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 12 

 ކިައ ފްެނަވަރިއ ީރ  320  ..................................................................ިތުވން ުހުކަރްށ ދިުއަމްށަޓ

  ްްސ ުކިރައުކްނ ުހުކަރށ  321  .......................................................................ދިުއން  ީވަހިއެވ

  ާނޑަުތްއ ިގރ ުކްނގެ ޮކ  322  ..........................................................................ުކުރން ނު މްީސަތ

  ުތް  ުހުކރ  323  ................................ަނމުާދުކުރްނ ަޝުރުޢުކެރވިގްެނުވން  ަނމުާދގެ ކުިރްނ ުސްނަނ

  ަޖެހްެނ ފ  325  .....................................ަބަދލޮުކްށލުން  ަށިއިފަނަމ ތަން މްިސިކުތަގިއ ިއނެދ ތާްއާޔ

E  ު326  ..............................................................................ަނމުާދ ވާޖިުބެވގެްނުވން  ުހކުރ  
E  ު328  ..ުނވާ ީމުހން ަނމުާދ ވާޖިުބެވގެްނވާ ީމުހްނާނިއ ވާޖިުބެވގެން ެއަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ުހުކރ 

E  ު330  .............................................................................................ަނމުާދގެ ަވގުތު ުހކުރ 

E  ުވާ ަޢަދދު ަނމުާދގެ ޖަ ުހކުރ  332  .....................................................................މާަޢތް ަހަމ

E  ް334  .................................................................................................ުހކުުރކުެރވޭ ަތނ 

E  ާ335  .......................................................................................................ުހކުުރ ޚުުޠބ 

  ުުވމާިއ، ޭއާނ ިމްނަބރު  ޚަޠީބ މީަތ ިއށީުނމްުނ  ީމހާ ިމްނަބަރްށ ައާރ ިހނުދ ަސލާމޮްގ
ްނިގިދުނމިާއ، ަމުއމުޫމްނ އާޭނާއ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލުން   336  ...................................................ަބ

  ެިއ ެއްނމ ގެ ަމްއަޗްށ  rرسول اهللا ައްށ ަޙމްުދުކުރމާިއ، ެދްނ هللاފަުރަތަމ މާތް  ޚުުޠބާަގ
ހަތް  ުކްނަންށ ަނޭސ ިދުނމާިއ، ުޤުރއާުނގެ އާަޔތަްތްއ  ަޞަލވާތް ިކެޔުވމާިއ، މްީސަތ

 337  .........................................................................................................ާޝިމލުުކުރން 

  ްެދެމުދ ިހނުދޮކަޅަކްށ ިއށީނެދލްުނ ިދުނމާިއ ެދުޚޠުބާގެ  ުހެރގްެނ ެދުޚޠުބާ  ޮކަޅށ
 340  ...............................................................................................ަޝުރުޢުކެރވިގްެނުވން 

  ާ341  ............................................................ުނުކުރން ިދުނމާިއ ޚުޠުބާ ިދގު  ައޑަުހުރޮކްށ ޚުޠުބ 

  ުނޑިައލުން  ީމހާައްށ ަކެމއް  ޚަޠީބ ްނ ޚުުޠބާ މުެދަކ  343  .................................................ިދމާެވގެ

  ުކާ ވާަހަކެދްއުކްނ ަޙާރމެްވގްެނުވން  ޚުުޠބާ ެދެވމްުނާދ ިހނުދ ަމުއމުޫމްނ ެއަކކ  344  ..............ައެނަކ

  ު345  ........................................................................................ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވން  ުހުކރ 

  ުީމހާ  ަރކުަޢުތްނ ަބަޔަކްށ ަލްއަވިއިލ ަރުކަޢަތްށ ުނަވަތ ަފހު  ަނމުާދގެ ަފހު  ުހުކރ
ްނަތްއުކަރްނ ޖެހޭ   346  ..........................................................................................ޮގތް  ަކ

  ުތުްކުރން ަނމުާދގެ ކުިރން  ުހުކރ  347  .......................................................ާނިއ ފުަހްނ ުސްނަނ
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E  ު349  ..........................................ުދަވެހްއަގިއ ަޖމާުވން  ުދަވހާ ެއއް  ުދަވހާިއ ީޢދު  ުހކުރ 

E  ު350  ........................................................................................................ަނމާދު  ީޢދ  
  ު350  ........................ލުން ަނމަާދްށ ފްެނެވުރމާިއ، ުހަވނުދލުމާިއ، ައުތަގިއވާ ެއްނެމރީިތ ހުެދން  ީޢދ 

  ުުއން  ުދަވުހ ީޢދު  ިފުޠުރޢީދ ގެ ުކިރްނ ެކ  351  ..............................................ަނމަާދްށ ިނުކުތުމ

  ް351  .............................................................................................މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތުނ 

  ް352  ...........................................................ައްނހުެންނާނިއ ުކޑުަކިދްނ މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތުނ 

  ުުކުރން  ާދ ަމގާިއ ަނމުާދްނ ެއނުބރި ަނމަާދށް  ީޢދ  352  ...............................ައްނަނ ަމގު ަތފުާތ

  ު353  ...............................................................................................ަނމުާދގެ ަވގުތު  ީޢދ 

  ުްނިގޮގުވމާިއ ަޤަމތްިދުނމާ  ީޢދ  353  ..............................................................މުެދ  ަނމަާދްށ ަބ

  ުުކީބރު  ީޢދ ަގިއ ަތ ަޢުތ  354  .................................................................ިކުޔން ަނމުާދގެ ެދަރުކ

  ުތުްކުރމާ  ީޢދ  355  ...................................................މުެދ  ަނމުާދގެ ކުިރްނާނިއ ަފުހްނ ުސްނަނ

  ު355  ..................................................ީމުހން  ަނމުާދ ެއަބެއްއގެ ިކަބިއްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ  ީޢދ 

  ު355  ...............................................................................................ަނމުާދގެ ޚުުޠބާ  ީޢދ 

  ު356  ..........................................................................................ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވން  ީޢދ 

  ު357  ..........................................................................................ަނމުާދ ޤާަޟކުުރން  ީޢދ 

  ުުބިއމާިއ ުއފާފާޅުުކުރން ުދަވުހ  ީޢދ ިއްނ  358  ....................................................................ެކ

  ުން  ުދަވުހ ުކެރވޭ ެހޔޮ  ަމުހގެ ފަުރަތަމ ިދހަ  ަޙްއޖ ލަުތުކގެ މާތްަކ  359  ..................................ަޢަމ

  ުިނާޔިކުޔން  ީޢދ ަކްށ ަތުހ  360  ..............................................................ުދަވުހ ެއަކުކ ައެނަކ

  ުކީބުރިކުޔްނ ުކީބުރިކުޔން (ެދޢީުދގެ ުދަވްސަތުކަގިއ ަތ  360  ...........................................)ޮބޑަުތ

E  ް362  ...................................................................................މްިސިކތްަތކެާބހޭ ުޙކުމަްތއ 

  ްނ ާނުކުރުމގެ މާތްަކ  362  ..................................................................................މްިސިކތް ިބ

  ް363  ...........................................................މްިސިކތާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލާ ިހނުދ ުދޢާުކުރނ 

  ް365  .......................................................މްިސިކަތްށ ަވްނަނމުްނާނިއ ިނުކްނަނމްުނ ުދޢާުކުރނ 

  ްނ  366  ............................................މްިސިކތާ ިދމާައްށ ިހނގުމާިއ މްިސިކުތަގިއ ިއުނުމގެ މާތްަކ

  ްތް (މްަސިޖުދ  ަތޙިްއަޔުތލ  366  ................................................................)މްިސިކުތ ުސްނަނ
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  ް367  ............................................................................................ެއްނމެމާތް މްިސިކތްަތއ 

  ް367  .........................................................................................މްިސިކތް ީޒަނތެްތިރުކުރނ 

  ް368  ...................................................މްިސިކތް ޠާހިުރުކުރމާިއ މްިސކިުތަގިއ ީމުރވްަސުދްއުވނ 

 ކިެތްނ މްިސިކތް ަރްއކާެތިރުކުރން  ަހިޑ  369  ......................................................................ަތ

  ްނ ކިެތ ޯހުދަމްށ މްިސިކުތަގިއ ިއުޢލުާނުކުރމިާއ މްިސިކުތަގިއ ަގެނިވްއުކ ގްެއިލަފިއވާ ަތ
 370  ....................................................................................................ުވން ަމުކޫރަހެވގެން 

  ަ370  ..................................................................................ުނުކުރން  މްިސިކުތަގިއ ައޑަުގދ 

  ް371  .......................................................................................މްިސިކުތަގިއ ވާަހަކެދްއުކނ 

  ިުބިއމާިއ ނ ިއްނ  371  .......................................................ުދްނ ުހްއަދެވގްެނުވން މްިސިކުތަގިއ ެކ

  ްްނ ިއުނނ  372  ...................................................................މްިސިކުތަގިއ ެދައތް ަމަހިއަލިއެގ

  ްުބގެ ެދެމުދަގިއ ަނމުާދުކުރނ  372  ..............................................................މްިސިކުތގެ ެދަތނ
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  وبعد . )٧١ – ٧٠األحزاب: (
فضيلة الشލިޔުއްވާފައިވާ  د إبراهيميخ حمم "تاَكب މިފޮތަކީ ނަމާދާބެހޭ " ةالَالص 

ހުރި ފޮތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑު ދުށް  ގޮތުން ދިވެހިބަހުން ލިޔެވިފައި
ގަޅު ފޮތެވެ. މިފޮތަކީ ޢިލްމީ ގޮތުންނާއި އަދަބީ ގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިންނަށް ނއެންމެ ރަ

ލި ހަމަކޮންމެ މީހަކަށް މިފޮތުގައި ޞައްޙަ ކިޔައި ލިބިފައިވާ އަގުހުރި ޖަވާހިރެކެވެ. މިފޮތް
 މަޢުލޫމާތު މީސްތަކުންނަށް ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އަޅުގަނޑުގެ އަޚު މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
ކުރައްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކާއި އުފުއްލަވާފައިވާ ބުރަ އިޙުސާސް ކުރެވޭނެއެވެ. 
ފޮތުގައި ޝައިޚުގެ އަމިއްލަ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް ނެތެވެ. ޢިލްމީ އަމާނާތް އޭގެ އެންމެ 

ބުރަވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ދަލީލުގެ  ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކާ ޝައިޚު
ޗަށެވެ. ޞައްޙަ ދަލީލުތައް ގެންނަވާފައިވަނީ ކީރިތި ޤުރުއާނުންނާއި މާތްނަބިއްޔާ މައް
rްޙާލަތެއްގައި ނޫނީ  ގެ ސުންނަތުންނެވެ. އެދެމަޞަދަރުން ދަލީލެއް ފެންނަން ނެތ

ގެ  rނުވެއެވެ.  ކީރިތި ރަސޫލާ  އެއްވެސް މުޖުތަހިދެއްގެ ރައުޔެއް ގެންނަވާފައެއް
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ޚުރީޖު ނުކުރައްވަވާ ދޫކޮށްލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެއްވެސް ޙަދީޘްފުޅެއް ތަ
ދޭންޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ  ނަޒަރުގައި މީސްތަކުންގެ އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަން މިފޮތަށް

މިއީއެވެ. މިފޮތް އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ކިޔައި ނިމުނުއިރު އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި 
ދަރަކާއި އިޙުތިރާމެއް ދެވިފައެވެ. އަދި މިފޮތުގެ މުއައްލިފް މިފޮތަށްވަނީ ވަރަށްމަތިވެރި ޤަ

އިސްލާމްދީނަށާ މުސްލިމުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް ފަޟީލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް 
އަށް މިކޮށްދެއްވި އަގުހުރި ޢިލްމީ ޚިދުމަތަށްޓަކާ އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ

  ވެރި އިޙުތިރާމެއް ދެވިފައެވެ.  ވަނީ ވަރަށްމަތި އެލޮބުވެތި އަޚާއަށް
ފަރުޟު ފަސްނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ފަރުޟު 

. ދީނުގެ ތަނބެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އެންމެ  ކުރެވުނު އެންމެޚާއްޞަ އަޅުކަމެވެ
. ވީމާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެމީހަކު ކުރާނަމާދު އެއީ  ފުރަތަމަ ޙިސާބު ބެއްލެވޭ އަޅުކަމެވެ

ނަމާދަކަށް ހަދަން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. ދީނުގެ  ގެ ޙަޟުރަތުގައި މަޤުބޫލުهللا
ގޮތަކަށް އަދާކުރުމަށް ފަރުޟުކުރެވިފައި ހުރި  ފެންނަހާ އެއްވެސް އަޅުކަމަކީ މީހަކު ހިތަށް

. ކޮންމެ އަޅުކަމެއްވެސް އަދާކުރަންޖެހޭނީ ރަސޫލު ކަންތައްތަކެއް  rهللا ނޫނެވެ
ގޮތް  ނަމާދުފުޅުކުރެއްވި rކޮށްދެއްވި ގޮތަށެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ އުއްމަތަށް ދަސް

 rއަޞްޙާބު ބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގަތެވެ. އުއްމަތުގެ މީހުންނަށް އެމާތް ނަބިއްޔާ 
ކުރެއްވެވި ވަޞިއްޔަތުގައި އައިސްފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. " ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު 

ނަމާދު  rهللا ތަށް ނަމާދުކުރާށެވެ." ކީރިތި ރަސޫލުކުރައްވަނިކޮށް ތިޔަބައިމީހުން ދުށްގޮ
ކުރައްވަނިކޮށް ޞަޙާބީން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތައް 
އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަމައަށް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެހުރިހާ ރިވާޔަތްތަކެއް ފަޟީލަތުއް 

ވެ. ވީމާ ސުންނަތާ މްގެ މިފޮތުގައި ގެންނަވާފައި ވެއެމަދު އިބްރާހީޝައިޚު މުޙައް
ދޭން އޮތް  އެއްގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކުރަން އެދޭ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް އަޅުގަނޑު

. ކަމުގައި މިފޮތް ކަމުގައި ނުވަތަ އުސްތާޛެއް ގެ އެދުރެއްނަޞޭޙަތަކީ އޭނާ   ހެދުމެވެ
ބަލަންޖެހޭ ހަމަތަކަކާއި  މީހަކު ލިޔާ ފޮތަކަށް ޢިލްމީ ދަރަޖައެއް ދިނުމަށްޓަކާ

މީހުންނަށް  ތަކެއް ހުރެއެވެ. މައުޟޫޢުތައް ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތެވެ. ކިޔާއުޞޫލު
ފަސޭހަކަމާއި އެކު ވިސްނޭފަދަ ސާދާ ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްފައި ހުރުމެވެ. މަޢުލޫމާތު 
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ހޯދި މަޞްދަރުތައް އެނގެން ހުރުމެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް މިފޮތުގައި ގެންނަވާފައިވަނީ 
ބަލާއިރު ފޮތަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ މަތީދަރަޖަ  ހަމައަށެވެ. ވީމާ ޢިލްމީ ގޮތުންވަރަށް ފުރި
. މިފޮތަށް   ދިނުން ޙައްޤެވެ

ލަތުއްޝައިޚު މުޙައްމަދު ފަޟީ ގެ ދުޢާއަކީ މިފޮތުގެ މުޞައްނިފުއަޅުގަނޑު
ތަޢާލާ هللاށް މިފަދަ ޢިލްމީ ފޮތްތައް ލިޔުއްވުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު އިބްރާހީމަ

މުދަލާއި  ،ށް ދެއްވަވާޢުމުރު ޝައިޚަ ވުމެވެ. ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތާއި ދިގުމިންވަރުކޮށްދެއް
!ދަރިފަސްކޮޅުގައި ބަރަކާތް ލައް އަކީ މިހާރު މިތިބަ  " الةالص كتاب "ޝައިޚުގެ  ވާށިއެވެ

 ވެސް ސުންނަތާތިބިހާ ޖީލުގެ ހުރިހާ އެންމެނަށްގެ މީހުންނާއި ފަހުން އަންނަން ޖީލު
! ދަސްކޮށްދޭ އަގުހުރި ފޮތެއް އެއްގޮތަށް ނަމާދުކުރަން   އާމީން. ކަމުގައި ލައްވާށިއެވެ
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 ،هاَائدأَ نِسحو هاَتمقاَإِبِ مهرمأَو ،هدباَى علَع ةَالَالص ضري فَذالَّ ِهللا دماحلَ
ولَّعق جاَالنح الَالفَواخلُبِ حوعِش يهاَف، وجفُ هاَلَعناًقاَر بيمياَاِإل نن رِفْالكُو، ناَوهةًي نِع 

ي نِومتيأَر ماَا كَولُّصوالصالَةُ والسالَم علَى نبِيِّناَ محمد القاَئلِ: ". رِكَناملُو ِءشاَحالفَ
ونقَلُوا إِلَيناَ  ،مِياَالق قحالَّذين قاَموا بِأَمرِه  وعلَى آله وأَصحاَبِه اَألتقياَِء البررة ،"يلّصأُ

 هالَتص ،طفْرِيالَ تو اطنَ إِفْروي دّلصي هأَوكَماَ رولَعى من ذَحذْا حوهم ولَسك بِسلَيهم 
   . أَماَّ بعد:نِيالدّ مِوى يلَإِ

އަށެވެ. އެކަލާނގެއީ هللاއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ މާތްއެންމެހާ ޙަމްދު ތަޢުރީފެ
އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި 

ށް ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް އެއުރެންނަ ތިއެނަމާދު ރިވެ ،އެނަމާދު ޤާއިމުކުރުމަށާއި
ތްތެރިވުމުގެ މައްޗަށް އަދި އެނަމާދުގައި ޚުޝޫޢައަމުރުކުރެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. 

. އަދި އީމާންކަމާއި ،ފާސްވުމާއި ކާފިރުކަމާއި  ،ކާމިޔާބުވުންލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
ފާޙިޝްކަންތައްތަކާއި މުންކަރާތްތަކުން  ،ދެމެދު ފަރަގުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައާއި

މީހުން ނަހީކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި އެނަމާދު ލެއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި "ތިޔަބައި
 ،ކުރެއްވިކުރާށެވެ." މިފަދައިން ޙަދީޘްތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ ދުށްގޮތަށް ނަމާދު

ތަޤުވާވެރި ހެޔޮލަފާ އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ހުރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުގެފާނަށާއިއަ
ގެ އަޞްހާބުންނަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމްހުއްޓެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ އެކަލޭގެފާނު ،އާލުންނާއި

ގޮތުގައި ޢަމަލުކުރެއްވި ބޭކަލުންނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  އެއަމުރުފުޅަށް ޙައްޤު
 އެއްވެސް އުނިއިތުރު ،ނަމާދުކުރައްވަނިކޮށް އެބޭކަލުން ދެކެވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް

އަހުރެމެންނާ ހަމައަށް އެނަމާދު ނަޤުލުކޮށްދެއްވި ބޭކަލުންނެވެ. އަދި  ،ކުރެއްވުމަކާ ނުލައި
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އަދި އެބޭކަލުން ހިންގެވި  ،ދުވަހާ ހަމައަށް އެބޭކަލުން އުޅުއްވި ގޮތަށް އުޅުނު ޤިޔާމަތް
ފަހު  ހުރިހާ އެންމެން މިޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި ޝާމިލުކުރަމެވެ. އެއަށް ،މަގުން ހިނގި
.   ދަންނައެވެ

.  ފުރަތަމަ އަދާކުރަން ފަހު އެންމެ ނަމާދަކީ އިސްލާމްވުމަށް ޖެހޭ އަޅުކަމެވެ
ނުގެ އަސާސެވެ. އަދި އެދީނުގެ ޚުލާޞާއެވެ. ފަހެ އެނަމާދު އަދާކުރުން ދީ އިސްލާމް

ކަމަކުން އޭނާ  މީހާ ދަންނައެވެ. ހުރިހާ ނުބައި ޙައްޤުވެގެންވާ ގޮތުގައި އަދާކޮށްފި
 ސަލާމަތްވާނެއެވެ. އަދި ރިވެތި އަޚުލާޤުން އޭނާ ޒީނަތްތެރިވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ހެޔޮ

ޖަވެރިވާނެއެވެ. އް. އަދި ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް އޭނާއަށް ބާމަގެއް އޭނާއަށް ފަހިވާނެއެވެ
 .ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެهللا އޭނާގެ މައްޗަށް ރުހިވޮޑިގަންނަވާނެއެވެ. މާތްهللا އަދި މާތް

[  #  "  !!   )  (  '  &  %Z ):٢-١ املؤمنون (  : މާނައީ
ރެންގެ ނަމާދުގައި ނަކީ އެއުންހަމަކަށަވަރުން މުއުމިނުން ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. އެއުރެ"

W  V  U  T   ]ޚުޝޫޢަތްތެރިވާ މީހުންނެވެ." އަދިވެސް ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
  X!     \  [  Z!   c  b  a  `     _  ^Z  ) :٩املؤمنون 

: "އަދި އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވާ  )١١ –  މާނައީ
ކީ އެބައިމީހުންނެވެ. އެބައިމީހުންނަށް ފިރުދައުސް މީހުންނެވެ. ވާރުތަވާ ބަޔަ

  ވާރުތަވެއެވެ. އެތާނގައި އެބައިމީހުން ދެމިތިބޭ ޙާލުއެވެ." 
މީހުން ދަންނައެވެ. ފަހެ  ނަމާދު އަޅާ ،ނާއިމީހުން ދެންފަހެ ނަމާދު ނުކުރާ

ފިއެވެ. އެބައިމީހުން އިސްލާމްދީން މުގުރާލައިފިއެވެ. އަދި އެދީން ފުރަގަހަށް އެއްލާލައި
هللا އާ ޝަރީކުކޮށްފިއެވެ. މާތްهللاމާތް ،އަދި ހަވާނަފްސަށް އަޅުކަންކޮށް

z     y  x  w  }  |  {  ~�  ¡  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
£  ¢   Z  ) :އެއުރެ )٥٩مرمي" : ނަށް ފަހު (އިސްވެދިޔަ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް ންމާނައީ

) ނުބައި އެދުމަށް  ނަގައިލިއެވެ. އަދި އަމިއްލަބަޔަކު އަޔެވެ. އެބައިމީހުން ނަމާދު  ފަހު
   ތަބާވިއެވެ. ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބާ ފަހުން އެބައިމީހުން ބައްދަލުކުރާނެތެވެ."
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 ތިން ،ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުކުރެވެނީهللاފަހެ ދީނުގެ ޢަމަލުތައް މާތް
ދެއްކެވި  rرسول اهللا އެކުއެވެ. އެއީ އިސްލާމްވުމާއި، އިޚުލާޞްތެރިވުމާއި،  ޝަރުޠަކާ

މާތް  ކުރުމެވެ. ފަހެ ނަމާދަކީ ދީނީ ޢަމަލެކެވެ. އަދި އެންމެ ގޮތަށް އެއަމަލެއް
. އަޅާ هللا މާތް ކުރާ ނަމާދުގައި މިތިން ޝަރުޠު ފުރިހަމަވުން ލާޒިމެވެ. އަޅުކަމެވެ

A  @  ?  J  I  H  G  F  E  D  C    B  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

KZ ) :އިސް )٨٥آل عمران" : ދީނެއް  ލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެންމާނައީ
ނުކުރެވޭހުއްޓެވެ.  މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން ޤަބޫލު އިޚުތިޔާރުކޮށްފި

ވެގެންވާ މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ." އަދިވެސް ގެއްލެނި ،އާޚިރަތުގައި އޭނާވާހުށީ އަދި

 )٥البينة: (  n   m  l  k  j  i  h    oZ] އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
: "އަދި އަޅުކަން   ،އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީهللا ،އަށް ޚާލިޞްކުރާ ޙާލުهللاމާނައީ

އެއުރެންނަށް އަމުރުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ." އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
[È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á Z  ) :ހަމަކަށަވަރުން  )٢١األحزاب" : މާނައީ
ދެންފަހެ  ނަމޫނާއެއް ވިއެވެ." ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރިވެތި ،ގެ ކިބާގައިގެ ރަސޫލާهللا

 އެގޮތް ދޫކޮށް އެހެން ،ފަހު ގޮތް އެމީހަކަށް އެނގުމަށް ނަމާދުކުރެއްވި rرسول اهللا 
ޤަބޫލުކުރައްވާނެތޯއެވެ؟ ފަހެ هللا އޭނާގެ ކިބައިން އެކަން މާތް ،ގޮތެއްގައި ހިފައިފިނަމަ

 (رواه البخاري ومسلم)" يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّص" ފައިވެއެވެ.އްވާކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا 
 : "ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ ދުށްގޮތަށް ނަމާދުކުރާށެވެ." މާނައީ

އަހުރެން ނަމާދުކުރާނީ މިވެނި  ،ކުރައްވާފައި ވަނިކޮށްފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްމި
ބުނުން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް  ބެއްގައިވާ ގޮތަށެވެ. މިހެންއެވެނި މަޒުހަ

 ،ހުއްދަވާނެތޯއެވެ؟ ދެން މިހެން ދެންނެވުމުން މީހަކު ހިތަށް އަރައިފާނެއެވެ. އެހެންވިއްޔާ
! ދަންނައެވެ. އެބޭކަލުންނަކީ  ހަމަ އިމާމުންނަށް އެނގިވަޑައި ނުގަންނަވަނީ ބާއެވެ
. އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ފުރިހަމަ ޢިލްމެއް هللا މަވެސް މާތްނަ ޢިލްމުގެ ކަނޑުތަކެކެވެ

. އެބޭކަލުން  ނުދެއްވައެވެ. އެކަކަށް ނޭނގޭ ކަންތައް އަނެކަކަށް އެނގެއެވެ
އެކު އަހުރެމެންނާ ހަމައަށް އެބޭކަލުން  އިޚުލާޞްތެރިކަމާ ،ޙާޞިލުކުރެއްވި ޢިލްމު
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. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ޞަރީޙަ ނައްޞެ ނުގެންނެވި  ބިވަޑައިއް ލިފޯރުކޮށްދެއްވިއެވެ
ތަކުގައި އެބޭކަލުންވަނީ އިޖުތިހާދުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ އެބޭކަލުންގެ މަސްއަލަ

 . .ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ޙައްޤުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ إِذَا حكَم " އްވާފައިވެއެވެ
انرأَج فَلَه ابفَأَص دهتفَاج ماكفَ ،الْح كَمإِذَا حورأَج طَأَ فَلَهفَأَخ دهت(رواه اجلماعة)" اج 

: "ޙާކިމު ނުވަތަ ޢިލްމުވެރިޔާ ޙުކުމެއް ފަހެ (ޞަރީޙަ ދަލީލެއް  ،ކުރާ ހިނދު މާނައީ
) އިޖުތިހާދުކޮށް ޙައްޤާ ދިމާވެއްޖެނަމަ ފަހެ އޭނާއަށް  ،ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އެޙުކުމުގައި

. (އެއީ ޙައްޤާ ދި މާވުމުގެ އަޖުރާއި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ.) އަދި ދެއަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ
އޭނާއަށް  ،ނުވެއްޖެނަމަ ފަހެ އިޖުތިހާދުކޮށް ޙައްޤާ ދިމާ ،ކުރާ ހިނދު އޭނާ ޙުކުމެއް

އެބޭކަލުންގެ އެއްއަޖުރު ލިބިގެންވެއެވެ. (އެއީ ހަމައެކަނި އިޖުތިހާދުގެ އަޖުރެވެ.)" ފަހެ 
ޖެހޭނީ ދަލީލުވާ ކޮޅަކަށެވެ. އަދި  ންތަކުގައި އަހުރެމެން ދާއިޖުތިހާދީ މަސްއަލަ

ޞައްޙަ ދަލީލާ އިދިކޮޅަށްވާ ކޮންމެ ބަހަކީ ބާޠިލުވެގެންވާ ބަހެކެވެ. އެއީ  ،ޞަރީޙަވެގެންވާ
 - رمحه اهللا - ވީނަމަވެސް މެއެވެ. އިމާމު މާލިކު ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔަކު ވިދާޅުވެފައި ކިތަންމެ

މާނައީ:  (املوطأ) "رِبقَا الْذَٰه بحصاَ الَّإِ دريو هلوقَ نم ذُخؤي دحأَ لُّكُ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ބަސް ރައްދުކުރެވޭނެ  އަދި ބައެއް ،ބަސް ޤަބޫލުކުރެވި މީހަކީވެސް އޭނާގެ ބައެއް "ކޮންމެ

) ފިޔަވައެވެ." ފަހެ އިމާމު rرسول اهللا މީހެކެވެ. އެއީ މިމަހާނާގެ ވެރިޔާ (އެބަހީ 
ބޮޑު ޢިލްމުވެރިޔާއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  މަދީނާގައި ހުންނެވި އެންމެ މާލިކަކީ އެޒަމާނުގައި

ނެތި  އެވަނީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައެވެ. އެއްވެސް އިމާމުވެރި ބޭކަލަކު ދަލީލެއް
! އެބޭކަލުން ވަނީ  އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވުމަކަށް އަމުރުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

 ހަތަރު ،މެދު ފަހެ މިމަސްއަލައާ ވަޑައިގެންފައެވެ. ބަރީއަވެތަކުން އެފަދަ ބަސް
. މު ކަމެއްތާނގައި ނަޤުލުކޮށްލުމަކީ މުހިންމި ތައްއިމާމުންގެ ބަސްފުޅު    ކަމުގައި ދެކެމެވެ

.  اِإلماَم أَبو حنِيفَة: (ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ ނުޢުމާނު ބުނު ޘާބިތެވެ
    . އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިންވެޙަނަފީމަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ މިކަލޭގެފާނަށެ

ވަނަ އަހަރުގައެވެ.)  150ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން  80
  )63/  1(ابن عابدين يف " احلاشية "  "يبِهذْم وهفَ ثُيداحلَ حص اذَإِ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
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: "ޙަދީޘް ޞައްޙަވެއްޖެނަމަ އެއީ އަހުރެންގެ މަޒުހަބެވެ." އަދިވެސް  ފަހެ ،މާނައީ
(ابن عابدين " هناَذْخأَ نيأَ نم ملَعي ملَ ماَ ناَلوقَبِ ذَخأْي نْأَ دحَأل لُّحي الَ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

: "އަހުރެމެންގެ ބަހުގައި، އެބަސް އަހުރެމެން  )293/  6يف " حاشيته على البحر الرائق "  މާނައީ
ގެން އެކަކަށްވެސް ހުއްދަވެ ތަނަކުންކަން ނޭނގެނީސް، ހިފުން ހަމަ ލުކުރީ ކޮންޙާޞި

 ربخىل وعاَت اِهللا بتاَك فلخاَي الًوقَ تلْا قُذَإِ"އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ނުވެއެވެ."
الرسلِو r َفاتكُرا قَوو50(الفالين يف اإليقاظ ص  "يل( :  ،ގެ ފޮތާއިތަޢާލާ"هللا  މާނައީ

) ޚިލާފުވާ ބަހެއް އަހުރެން ބުނެފިނަމަ އަހުރެންގެ  rرسول اهللا  ގެ ސުންނަތާ (ޙަދީޘާ
  ބަސް ދޫކޮށްލާށެވެ."

(ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މާލިކު ބުނު އަނަސް ބުނު މާލިކު ބުނު  اِإلماَم ماَلك:
ފާނަށެވެ. މާލިކީ މަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ މިކަލޭގެއަބޫޢާމިރު އަލްއަޞްބަޙީއެވެ. 
ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ  93އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

 ،بيصأُو ئُطخأُ رشب ناَأَ ماَنإِ" ވަނަ އަހަރުގައެވެ.) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 179ހިޖުރައިން 
 بتاَكالْ قِافوي ملَ ماَ لُّكُو ،هوذُخفَ ةَنـالسو بتاَكالْ قافَو ماَ لُّكُي فَيِأْي را فورظُانفَ
وـالسفَ ةَناتكُروه "ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންނަކީ  )32/  2يف اجلامع  (ابن عبد الرب" : މާނައީ

. އަހުރެންނަށް ގޯސްކޮށްވެސް ބުނެވޭ ނެއެވެ. އަދި ހެޔޮކޮށްވެސް އިންސާނަކީމެވެ
ފަހެ ޤުރުއާނާ ން އަހުރެންގެ ރައުޔަށް ބަލާށެވެ. ނެއެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުބުނެވޭ

ސުންނަތާ ދިމާވެއްޖެ ކޮންމެ ރައުޔެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން ހިފާށެވެ. އަދި ޤުރުއާނާ 
އަދިވެސް  ނުވެއްޖެ ކޮންމެ ރައުޔެއް ތިޔަބައިމީހުން ދޫކޮށްލާށެވެ." ސުންނަތާ ދިމާ

(ابن " r يبِالن الَّإِ كرتيو هلوقَ نم ذُخؤيو الَّإِ r يِّبِالن دعب دحأَ سيلَ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
91/  2يف اجلامع  عبد الرب( " : ބަސް  އެމީހެއްގެ ބައެއް ،ފަހުގައި އަށް rرسول اهللا މާނައީ

رسول އެކަކުވެސް ނުވެއެވެ. އެއީ  ނުލެވޭނެ ހަމަ ބަސް ދޫކޮށް އަދި ބައެއް ،ޤަބޫލުކުރެވި
  ވެ."ފިޔަވައެ rاهللا 

:يعافالش ފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ މުޙައްމަދު ބުނު އިދުރީސް ބުނު ( اِإلماَم
ޝާފިޢީމަޒުހަބު ޢައްބާސް ބުނު ޢުޘްމާނު ބުނު ޝާފިޢު އަލްހާޝިމީ އަލްމުއްޠަލިބީއެވެ. 
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 އުފަންވެވަޑައިގަތީ އިމާމު އަބޫޙަނީފާ އަވަހާރަވެނިސްބަތްވެގެންވަނީ މިކަލޭގެފާނަށެވެ. 
ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި  150ނެވި އަހަރުގައެވެ. އެބަހީ ހިޖުރައިން ވަޑައިގެން

.  204ހިޖުރައިން އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ   عمجأَ"ވަނަ އަހަރުގައެވެ.) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
 لِوقَل هاَعدي نْأَ هلَ لَّحي ملَ r اِهللا لِوسر نع ةٌنس هلَ نَباَتاس نِم نَّى أَلَع نَوملسمالْ
: "އެމީހަކަށް  )68(الفالين ص  "دحأَ ގެ ކިބައިން ސުންނަތެއް  rرسول اهللا މާނައީ

) ފާޅުވެ ބާޔާންވެއްޖެ މީހާ ނަތް ދޫކޮށްލުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ބަހަކަށް އެސުން ،(ޙަދީޘެއް
. ނުވާ އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެން " އަދިވެސް ކަމަށް ހުރިހާ މުސްލިމުން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ
 لِوسر ةنسا بِولُوقُفَ r اِهللا لِوسر ةنس فالَي خبِتاَي كف متدجا وذَإِ"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

: " ) 63/  1( النووي يف اموع  "تلْقُ ا ماَوعدوr  اِهللا ގެ ސުންނަތާ  rرسول اهللا މާނައީ
) ޚިލާފު ބަހެއް އަހުރެންގެ ފޮތު  rرسول اهللا  ،ން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ(ޙަދީޘާ

ގެ ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ތިޔަބައިމީހުން ބުނާށެވެ. އަދި އަހުރެން ބުނެފައިވާ ބަސް 
 اِهللا لِوسر نع ربخالْ هاَيف حص ةلَأَسم لُّكُ"ދޫކޮށްލާށެވެ." އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

r عنأَ دلِه بِ لِقْالنالَخلْقُ ماَ فناَأَفَ ،ت اجِرع عهاَن فياَي حتي وبعد موأبو نعيم يف  "يت)
: "އެމަސްއަލައަކާ )107/  9احللية  رسول  ،އަހުރެން ބުނެފައިވާ ބަހާ ޚިލާފަށްމެދު  މާނައީ

އް އެކޮންމެ މަސްއަލަޙަދީޘް ޞައްޙަވެއްޖެ  ގެ ކިބައިން މުޙައްދިޘުންގެ އަރިހުގައި rاهللا 
އަހުރެން  ،ފަހުގައިވެސް ދަންނައެވެ. ފަހެ އަހުރެންގެ ޙަޔާތުގައާއި އަދި މަރުވުމަށް

  މެވެ."ނައަހުރެން އަނބުރައި ގެން ،ބަސް އެމަސްއަލައާ ބެހޭގޮތުން ބުނެފައިވާ
:دمފުރިހަމަ ނަންފުޅަކީ އަޙުމަދު ބުނު ޙަންބަލް ބުނު ހިލާލު  اِإلماَم أَح)
ނީ އަލްމަރުވަޒީއެވެ. ޙަންބަލީ މަޒުހަބު ނިސްބަތްވެގެންވަނީ ބުނު އަސަދު އައްޝައިބާ

ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އަދި  164މިކަލޭގެފާނަށެވެ. އުފަންވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 
ي نِدلّقَت الَ"ވަނަ އަހަރުގައެވެ.) ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  241އަވަހާރަވެވަޑައިގަތީ ހިޖުރައިން 

الَو قَتّلماَ دكاًل الَو الشافعاَأل الَي ووزاعالثَّ الَي ويرِو، وذْخ من حأَ ثُيذُخاو "م (ابن القي
: "އަހުރެންނަށް ތަޤުލީދު )302/  2عني يف إعالم املوقّ ނުކުރާށެވެ. (ދަލީލަކާ ނުލައި  މާނައީ

ށާއި، އަހުރެންގެ ބަހުގައި ނުހިފާށެވެ.) އަދި މާލިކަށާއި، ޝާފިޢީއަށާއި، އައުޒާޢީއަ
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 ނެންގެވި ތަނަކުން ދަލީލުނުކުރާށެވެ. އެބޭކަލުން ދަލީލު  ޘައުރީއަށްވެސް ތަޤުލީދު
ނަގާށެވެ.)" އަދިވެސް  ނަގާށެވެ. (އެބަހީ ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން ދަލީލު

ي دنع وهو يأْر هلُّكُ ةَفَينِي حبِأَ يأْرو كلماَ يأْري واعزواَأل يأْر"ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ساٌءو، إِوالْ ماَنحةُج رِي اآلثاَف "އައުޒާޢީގެ   )149/  2يف اجلامع  (ابن عبد الرب" : މާނައީ

ރައުޔާއި، މާލިކުގެ ރައުޔާއި، އަބޫޙަނީފާގެ ރައުޔާއި، މިހުރިހާ ރައުޔަކީ ހަމަ ރައުޔެވެ. 
ށަވަރުން . އަދި ހަމަކައަދި އަހުރެންގެ ގާތުގައި އެހުރިހާ ރައުޔެއް ހަމަހަމަވެގެންވެއެވެ

 اِهللا لِوسر ثَيدح در نم"ތަކުގައެވެ." އަދިވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޙުއްޖަތްވަނީ ޙަދީޘް
r َفهو لَعفاَى ش كَلَه182(ابن اجلوزي يف املناقب ص " ة( " : ގެ ޙަދީޘް  rرسول اهللا މާނައީ

." ށީ ހަލާކެއްގެ ތުންފަތްމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާ ވާހު ރައްދުކޮށްފި   މަތީގައެވެ
ފަހެ ތިބާގެ ކުރިމަތީގައި އެވަނީ އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތަކެވެ. ދެން 
ފިކުރުކޮށްބަލާށެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ޞައްޙަ ދަލީލާ އިދިކޮޅަށް އެބޭކަލުންނަށް ތަބާވުން 

މަވެސް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެގޮތަށް މީހަކު އެބޭކަލުންނާ ތަބާވީނަ ޞައްޙަވެގެންވާނެ
ޖަމާޢަތުގެ  އެބޭކަލުން އޭނާގެ ކިބައިން ބަރީއަވެގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސުނަތް

ކަމަށް ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެމީހަކު  އަހުލުވެރިއެއް
.   ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރަމުންދާ ހުރިހާ ޢަމަލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ޞައްޙަ ދަލީލު ހޯދުމެވެ

 ބެހޭގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ. ފަރުޟު މިފޮތަކީ ނަމާދާފަހެ 
މިފޮތުގައި  ،ނަމާދަކަށް ދާންދެން ނަމާދުތަކުން ފެށިގެން ހުރިހާ ސުންނަތް

.  ބަޔާންކުރެވިފައި ތަކުގައި އަދި ބައެއް މަސްއަލައެކުއެވެ.  ޞައްޙަ ދަލީލުތަކާވާނެއެވެ
ވާނެއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑު  ގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ޢިލްމުވެރިންގެ އިޚުތިލާފާއި އޭގެ ރާޖިޙު

 ފަހުގައި މަޢުލޫމާތު ގެ ޙަޟުރަތުން މަދަދަށް އެދުމަށްهللاމާތް ،މިފޮތް އެކުލަވައިލުމުގައި
:   ނެގި ފޮތްތަކަކީ

  މުއައްލިފު          ފޮތް          މުއައްލިފު        ފޮތް
  

قْفه ـالسة:ن           يِّسق.بِساَ د    ةُفَص ي.نِلباَاَأل       ة:الَالص  
ناَأل لُير:طاَو           الشاوِيح:              ي.نِكاَورالَةُ التي. نِلباَاَأل       ص  
 زد:عاَاملَ اد           ابم.يِّالقَ ن              ةُفَص ة:الَالص       ثَالعيني.م  
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ةُالَالص أَوكاَحرِتاَ مهاَك:   ابم.يِّالقَ ن              مجمتاَالفَ وعى:و               ابن تيمة.ي  
  د.شر نبا       د:هِتجاملُ ةُايدبِ      ي.وِوالن                     وع:مجاملَ
الترغيب والتراملُ  :      يبهناملُ      .يرِذي:نِغ         ابقُ ندة.ام  

ޤަށްޓަކައި ޝައިޚު އަލްބާނީ ތަޙުޤީޤުކުރައްވާފައިވާ އަދި ޙަދީޘްތަކުގެ ތަޙުޤީ
ފޮތްތަކުން މަދަދު ހޯދީމެވެ. އަދި ޟަޢީފު ޙަދީޘެއް ގެނެސްފައިވާނަމަ އޭގެ ޟަޢީފުކަން 

 ،ބޭފުޅަކަށްވެސް ފަހެ މިފޮތް ވިދާޅުވެއްޖެ ކޮންމެވާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައި
 އެނގިގޮތް  ކުރާނެއިރާދަކުރެއްވިޔާ ޤުރުއާނާ ސުންނަތުގެ އަލީގައި ނަމާދު

 އެނަމާދުތައް ކުރާނެ ،ނަމާދުތަކާއި އިތުރުން ސުނަތް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އަދި އޭގެ
  ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.  ގޮތްވެސް އެނގި

ލޮބުވެތި އެންމެހާ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް  ،އަޅުގަނޑަށާއިهللا ދުޢާއަކީ މާތް
.  ދީންދެކެ ލޯބިވުމުގެ ހެޔޮ އަދި އަޅަމެންގެ ހިތުގައި ދީނީ ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ

ވަގުތުގައި ބަރާބަރަށް  ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކޮށްދެއްވުމެވެ. އަދި ނަމާދު އޭގެ
ނަމާދު އަޅަމެންނަށް  ،ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ

ތަށް ނަމާދުކުރުމުގެ ގޮ ވިގެނަސްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ އަޅަމެންނަށް އެނަމާދުކުރަން އެންގެ
ފީޤުދެއްވުމެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން އެދެނީ ނިކަމެތިއަޅާގެ މިކުޑަކުޑަ ތައު ހެޔޮ

ދުވަހުގައި ހެޔޮކަމުގެ މީޒާނުގައި  ޤިޔާމަތް ،މަސައްކަތް ޤަބޫލުކުރައްވާ
ޝާމިލުކޮށްދެއްވުމެވެ. އަދި އެދުވަހުގެ ގަދަފަދަ ޢަޛާބުން ނަޖާވުމުގެ ޒަރިއްޔާއެއް 

  إنه مسيع جميب.މުގައި ލެއްވުމެވެ. ކަ
 نمو بِهحصو هلَى آلعو دمحبِيِّناَ من هلْقرِ خيلَى خع كباَرو لَّمسلَّى اُهللا وصو

  ساَر علَى نهجِه واستن بِسنته إِلَى يومِ الدّينِ.
 

 
29- 3 1430   

  މ. 2009  ޗުމާރި  -26
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  ުަނމާދ  

ގެ އަންނަނިވި هللاގެ މިމާނާގައި  صالةގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ދުޢާއެވެ.  الصالة
: މާނައީ  )١٠٣التوبة: (  r  q     xw  v  u   t   sZ] ހިމެނެއެވެ.  ބަސްފުޅު

"އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ 
." ދުޢާ އެއުރެންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް   ކަމުގައި ވެއެވެ

 ޚާއްޞަ، ޚާއްޞަ ނިޔަތަކާއެކުގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ  الصالةދެންފަހެ 
ތަކުބީރުން  ،މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާކިޔޭ ޚާއްޞަ ބަސްތަކެއްގެ  ޢަމަލުތަކަކާއި، ދުލުން

. ،ފެށި . އެބަހީ ނަމާދެވެ   ސަލާމުން ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ
އަށް އަދާކުރެވޭ هللاއަޅުކަމެއްގެ އަޞްލެވެ. އަދި  ނަމާދަކީ ހުރިހާ

ކަންތައް  ކިޔަމަންތެރިކަމުގެ އަސާސެވެ. އަދި ފާފަތައް ފޮހެވޭ ޒަރިއްޔާއެކެވެ. ނުބައި
.   މަނާކޮށްދޭ އައްޑަނައެކެވެ

  

  ީދުނަގިއ ަނމުާދގެ ަމޤާމް  ިއްސލާމް 
ދީނުގައި ނަމާދަށް  ނުވާ މަޤާމެއް އިސްލާމް އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް ދެވިފައި

ދެވިފައިވެއެވެ. ފަހެ ނަމާދަކީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދީން ޤާއިމުވެ އޮންނަ ދީނުގެ ތަނބެވެ. 
موده الصالَةُ، وذروةُ ، وعأْس اَألمرِ اِإلسالَم"رއްވާފައިވެއެވެ. ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا 

: "ދީނުގެ އަޞްލަކީ އިސްލާމްކަމެމާ  )1(سناَمه اجلهاَد في سبِيلِ اِهللا" .ނާއީ (އެބަހީ  ވެ
. އަދި އެދީނުނބޯލަ ގެ ބައި ކިޔަމަންގަތުމެވެ.) އަދި އެދީނުގެ ތަނބަކީ ނަމާދެވެ

." ނަމާދަهللاކުރިބޯއްޓަކީ   ކީ އަޅުކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެގެ މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމެވެ
 ޑައިގެންނެވިމިޢުރާޖު އަރައިވަ rرسول اهللا ވާޖިބުކުރެއްވި އަޅުކަމެވެ. هللا ފުރަތަމަ 

                                                           
 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. )1
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އެނަމާދު هللا އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް މާތް ،ޠާއެއް ނެތިރޭގައި އެއްވެސް ވާސި
 rرسول اهللا . "ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެهللا ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. މާތް

ނަމާދު  މިޢުރާޖު އަރައިވަޑައިގެންނެވި ރޭގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ފަންސާސް
. ދެން ނިދާ ފަރުޟުކުރެވުނެވެ. ދެން މަދުކުރެވެމުންގޮސް ފަސް  ނަމާދަށް ހެދުނެވެ
! ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން  ގެ ޙަޟްރަތުގައި އިއްވިއްޖެ ވަޙީهللاއިއްވެވުނެވެ. އޭ މުޙައްމަދެވެ

ނަމާދު  ފަންސާސް ،ނަމާދު ނުވާނެއެވެ. އަދި ކަލޭގެފާނަށް މިފަސް ފުޅެއް ބަދަލެއްބަސް
އަދި  )1(ވާބު ލިބޭނެއެވެ.)"ނަމާދުގެ ޘަ ނަމާދުން ފަންސާސް ފަދައެވެ. (އެބަހީ ފަސް

ފުރަތަމަ އަޅާގެ  ދުވަހުގައި އެންމެ ޤިޔާމަތް ،ގެ ޙައްޤުތަކުގެ ތެރެއިންهللاނަމާދަކީ 
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ލެވެ. މާތްޙިސާބުބެއްލެވޭނެ ޢަމަ

 لُوأَ"އްވާފައިވެއެވެ. ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 تدسفَ نْإِ، وهلمع رئساَ حلَص تحلَص نْإِ، فَةُالَالص ةمياَقالْ موي دبعالْ هبِ بسحاَي ماَ
: "ޤިޔާމަތް )2("هلمع رئساَ دسفَ އެކަމަކުން އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ  ،ދުވަހު މާނައީ

 ނގަޅުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާފުރަތަމަ ޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ. ފަހެ ނަމާދު ރަ އެންމެ
ޢަމަލެއް  ފާސިދުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާހުއްޓެވެ. އަދި ނަމާދު  ޢަމަލެއް ރަނގަޅުވާ

ދުނިޔެ ދޫކުރައްވައި  rرسول اهللا ހުއްޓެވެ." އަދި ނަމާދަކީ  ސިދުވާފާ
ފަހުގެ ވަޞިއްޔަތްޕުޅެވެ.  އެކަމެއްގެ ވަޞިއްޔަތްކުރެއްވި އެންމެ ،ވަޑައިގަންނަވަމުން

الصالَةَ الصالَةَ "ދިޔައެވެ.  ރައްވަމުންކުޙަދީޘްފަހު ނޭވައިފުޅުގައި  އެކަލޭގެފާނުގެ އެންމެ
 لَكَتا مموكُمانمތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ.   )3("أَي" : މާނައީ

މީހުންނަށްވެސް  ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޅު
  ރައްކާތެރިވާށެވެ." 
ގޮތުން އައިސްފައިވާ އާޔަތްތަކަށް  ބެހޭ ޤުރުއާނުގައި ނަމާދާ ކީރިތި
ސާފުކޮށް  ނަމާދުގެ މަޤާމާއި ނަމާދުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަން ވަރަށް ،ބެލިކަމުގައިވިޔަސް

                                                           
 وصححه األلباين. ،رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه )1

 وصححه األلباين.رواه الطّرباين يف األوسط  )2

 رواه أمحد وأبوداود. )3
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. ބައެއް ބަޔާންވެގެން ގެ ޒިކުރާ ގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ هللاފަހަރު  ދާނެއެވެ
´  µ  ¶  ¸  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އައިސްފައިވެއެވެ. މާތް

  ¿¾  ½   ¼  »º     ¹Z   :ހަމަކަށަ  )٤٥(العنكبوت" : ވަރުން މާނައީ
) މަނާކޮށްދެއެވެ. އަދި އެންމެ  ނަމާދު، ފާޙިޝްކަންތައްތަކާއި މުންކަރާތްތަކުން (އިންސާނާ

." އަދިވެސް އެކަލާނގެ هللاބޮޑުވެގެންވާ އެއްޗަކީ  ގެ ޒިކުރުކަން ކަށަވަރެވެ

: "އަދި   )١٤طه: (   Z/  0  1] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މާނައީ
 ފަހަރު ޒަކާތާ ދު ޤާއިމުކުރާށެވެ." އަދި ބައެއްހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައި ނަމާهللا ތިމަން

£  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ. މާތް
§¦  ¥ ¤Z   :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު )١١٠(البقرة" :  މާނައީ

." އަދި ބައެއް ގެން ނަމާދުގެ ގުޅި ފަހަރު ކެތްތެރިކަމާ ޤާއިމުކުރާށެވެ. އަދި ޒަކާތްދޭށެވެ
¡  ¢  ]  ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

¤£Z   ) :އަދި ކެތްތެރިކަމާއި ނަމާދުން ތިޔަބައިމީހުން މަދަދަށް  )٤٥البقرة" : މާނައީ
ފަހަރު ޤުރުބާނީއާ ގުޅިގެން ނަމާދުގެ ވާހަކަ އައިސްފައިވެއެވެ.  އެދޭށެވެ." އަދި ބައެއް

  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £Z  »  ]ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަޙީهللا މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  )١٦٢األنعام: ( : "ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ މާނައީ

ނަމާދާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޤުރުބާނީއާއި، ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދިރިހުރުމާއި، މަރުވުން 
  އަށެވެ." هللاވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި 

އެދީން  ،އިރު ދީނުގައި ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ އަޅުކަންތަކަށް ބަލާ ސްލާމްއި
އަޅުކަމަކަށް ދީފައިވާ  ހުރިހާ އެހެން ،ނަމާދަށް ދީފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުކަން

ޖެހެއެވެ.  މީހާ ނަމާދުކުރަން ވުރެ ބޮޑެވެ. ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުންނަ އަހައްމިއްޔަތުކަމަށް
މީހާ  އޮންނަ ބަލިވެ ،މީހާއާއި ހުންނަ ހެއެވެ. ގަދަވެޖެ ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރަން

އިނދެގެން  އިށީނދެ ،މީހާ ހުންނަން ނުކުޅެދިގެންވާ ޖެހެއެވެ. ކޮޅަށް ނަމާދުކުރަން
އޮވެގެން  އޮށޯވެ ،މީހާ އިނުމަށް ނުކުޅެދިގެންވާ ޖެހެއެވެ. އިށީނދެ ނަމާދުކުރަން
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! އެންމެ ނަމާދުކުރަން . އަދިކިއެއްތަ  ،ކާތެރި ވަގުތުކަމުގައިވާނުރައް ޖެހެއެވެ
  ނުވެއެވެ.  ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައިވެސް ނަމާދު ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެން
ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު هللا ނަމާދަށް ފަރުވާކުޑަކުރުމުގެ މައްޗަށް މާތް

z     y  x  w  }  |  {  ~�  ¡  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
£  ¢   Z  ) :އެއުރެ )٥٩مرمي" : ފަހު (އިސްވެދިޔަ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް  ނަށްންމާނައީ

) ނުބައި އެދުމަށް  ބަޔަކު އަޔެވެ. އެބައިމީހުން ނަމާދު ނަގައިލިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަހު
ތަބާވިއެވެ. ފަހެ ގަދަފަދަވެގެންވާ ޢަޛާބާ ފަހުން އެބައިމީހުން ބައްދަލުކުރާނެތެވެ." 

G  F!      K  J  I] އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

M  LZ  ) :ނަމާދުކުރާ )٥ – ٤املاعون" : މީހުންނަށް ހަލާކުހުއްޓެވެ.  މާނައީ
  މީހުންނެވެ." އެބައިމީހުންނަކީ އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަށް ޣާފިލުވާ

   

ުމގެ ުޙުކމް  ަނމާދު    ެއޅު
ކަމަށް  ފުރެއްބޭރުވާ ކު އެޅުމަކީ ދީނުން ނަމާދު ،ޙާލު ނަމާދަށް އިންކާރުކުރާ

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ދެންފަހެ ނަމާދު  ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ ހުރިހާއުއްމަތުގެ 
އެކު ކަންނެތްކަމުން ނުވަތަ  ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކޮށް އެކަމަށް އީމާންވުމާ ފަރުޟުވެގެންވާ

ކަމަށް އަދި  އެޅުމަކީވެސް ކުފުރެއް ނުލައި ފަރުވާކުޑަކަމުން ނަމާދު ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ
ޞަރީޙަ ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން  ކަމަށް އެތައް ޤަތުލު ވާޖިބުވެގެންވާއެކަމުގެ ސަބަބުން 
  އައިސްފައިވެއެވެ. 
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

 . بين الرجلِ وبين الشرك " ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
الْكُفْرِ توالَةالص كމީހާއާ ޝިރުކާ އަދި ކުފުރާ ދެމެދުގައިވާ ހުރަހަކީ   )1("ر" : މާނައީ

  ދާނެއެވެ.)"  ނަމާދެވެ. (އެބަހީ ނަމާދު އެޅުމުން އެހުރަސް ނެތިގެން
                                                           

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. )1
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ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . الْعهد الَّذى بيننا وبينهم " އްވިއެވެ.ރެކުޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

كَفَر ا فَقَدكَهرت نالَةُ فَمއަހުރެމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި  )1("الص" : މާނައީ
. ފަހެ އެނަމާދު ) ދެމެދުގައިވާ ޢަހުދަކީ ނަމާދެވެ މީހާ  އަޅައިފި (މުނާފިޤުންނާއި

  ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ."
ޢާޞްގެ ކިބައިން  ބުނުލް ބުނު ޢަމްރުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 حديثދައްކަވަމުން  ނަމާދުގެ ވާހަކަފުޅު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެއްދުވަހަކު 
حافظْ ومن لَم ي ،من حافَظَ علَيها كَانت لَه نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم الْقيمة"ކުރެއްވިއެވެ. 

 ا لَمهلَيعورتن لَه ان اًكُنهرالَ باةً اًوجالَ نانَ  ،وامهنَ ووعرفونَ وقَار عم ةاميالْق موكَانَ يو
لَفنِ خب ىأُبނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ )2("و" : މީހާ ދަންނައެވެ.  މާނައީ

ކަމުގައާއި،  ކަމުގައާއި، ބުރުހާނެއް ވަހުގައި ނޫރެއްދު އެނަމާދު އޭނާއަށް ޤިޔާމަތް
) ނަޖާއެއް މީހާ  ނުވެއްޖެ ކަމުގައި ވާނެއެވެ. އަދި ނަމާދުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރި (ޢަޛާބުން

ކަމުގައާއި، (ޢަޛާބުން)  ކަމުގައާއި، ބުރުހާނެއް ދަންނައެވެ. އެނަމާދު އޭނާއަށް ނޫރެއް
ވާހުށީ ޤާރޫނާއި،  ދުވަހުގައި އޭނާ ޤިޔާމަތްކަމުގައި ނުވާނެއެވެ. އަދި  ނަޖާއެއް

 އެކުގައެވެ." ފަހެ ނަމާދަށް ރައްކާތެރި ފިރުޢައުނާއި، ހާމާނާއި އަދި އުބައްޔު ބުނު ޚަލަފާ
އެކު ވާނޭކަން ދަލީލުކުރަނީ އޭނާ  ދުވަހު ކުފުރުގެ އިމާމުންނާ މީހާ ޤިޔާމަތް ނުވާ

. ޢައްލާމާ އިބުނުލް ޤައްޔިމު  ކާފިރުވާނޭ . "ނަމާދުގެ  -رمحه اهللا  -ކަމަށެވެ ވިދާޅުވިއެވެ
. އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކުރާ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވުން ދޫކޮށްލާ އެއްޗަކީ  މީހާ ދަންނައެވެ

. ނުވަތަ އޭނާގެ  . ނުވަތަ އޭނާގެ ރިޔާސަތެވެ . ނުވަތަ އޭނާގެ ވެރިކަމެވެ އޭނާގެ މުދަލެވެ
ށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ ވިޔަފާރިއެވެ. ފަހެ އޭނާގެ މުދާ އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮ

އެކުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވެރިކަން އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ  ޤާރޫނާ
އެކުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ރިޔާސަތާއި އޭނާގެ ފުރަދާނަކަން އޭނާ  އޭނާވާހުށީ ފިރުޢައުނާ

                                                           
 وصححه األلباين. رواه أمحد وأصحاب السنن )1

 وصححه األلباين.رواه أمحد والطّرباين وابن حباّن  )2
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އެވެ. އަދި އޭނާގެ ވިޔަފާރި އެކުގަ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ ހާމާނާ
 އޭނާ ނަމާދުން ޣާފިލުކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާވާހުށީ އުބައްޔު ބުނު ޚަލަފާ

   )1(އެކުގައެވެ."
رسول ވިދާޅުވިއެވެ. " -رمحه اهللا-ބުނު ޝަޤީޤު އަލްޢުޤައިލީ هللا އަދި ޢަބްދު

ދޫކޮށްލުން އެއީ  އެޅުން ފިޔަވައި އެއްވެސް ޢަމަލެއް ނަމާދު ،ލުންގެ އަޞްޙާބުބޭކަ rاهللا 
   )2(ނުގަންނަވަތެވެ." ކަމުގައި ދެކިވަޑައި ކުފުރެއް

ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާމު   -رمحه اهللا-އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު އަލްމަރުވަޒީ 
ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ.   -رمحه اهللا-އިސްޙާޤު ބުނު ރާހްވައިހި 
ގެ އަރިހުން  rرسول اهللا ކަމަށް  ކާފިރެއްމީހާއަކީ  "ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދު އަޅާ
ވަގުތު  އެފަދައިން ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް ނަމާދު ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަމަ

ނުކޮށް  ނުލައި ގަސްތުގައި ނަމާދު ދަންދެން ޝަރުޢީ އެއްވެސް ޢުޛުރަކާ ފާއިތުވެ
."ގެ އަރިހުން ސާ rرسول اهللا ކަމަށް  މީހަކީ ކާފިރެއް ހުރެއްޖެ    )3(ބިތުވެގެންވުމެވެ

ވިދާޅުވިއެވެ. "އަސްޙާބުބޭކަލުންގެ  -رمحه اهللا -އިބުނު ޙަޒްމު  އަދި އިމާމު
     أبو هريرة  އާއި،معاذ بن جبل   އާއި،عبد الرٰمحن بن عوف  އާއި،عمر بن اخلطاّب ތެރެއިން 

ވެއެވެ. އާއި، އަދިވެސް އެނޫން ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެން  -رضي اهللا عنهم-
މީހަކީ  ހުރެއްޖެ ދަންދެން ގަސްތުގައި ނުކޮށް ނަމާދެއް އެނަމާދުގެ ވަގުތު "ފަރުޟު
  )4(ވެފައިވާ ކާފިރެކެވެ."މުރުތައްދު

. "ނަމާދު އޭގެ ވަގުތު  - رمحه اهللا-املنذري  އަދި އިމާމު ވިދާޅުވިއެވެ
 ޞަޙާބީންގެ ބޮޑު ކަމަށް މީހާ ކާފިރުވެގެންވާ ހުރެއްޖެ ފާއިތުވަންދެން ގަސްތުގައި ނުކޮށް

ކިބައިންނާއި އެބޭކަލުންނަށް ފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި އެތައް ބޭކަލެއްގެ  ޖަމާޢަތެއްގެ
عبد اهللا بن  އާއި، عمر بن اخلطاّبކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ސަޙާބީންގެ ތެރެއިން 

                                                           
 الصالة وأحكام تاركها البن القيم. )1

 وصححه األلباين.رواه الترمذي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  )2

 .مد بن نصر بن احلجاج املروزيحمل تعظيم قدر الصالة )3

 قيم.الصالة وأحكام تاركها البن ال )4
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     أبو الدرداء  އި،އާجابر بن عبد اهللا  އާއި، معاذ بن جبل އާއި،عبد اهللا بن عباّس  އާއި،مسعود 
މިއެންމެ ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި މިބޭކަލުންނަށް   - رضي اهللا عنهم-

  އާއި،إسحاق بن راهويه   އާއި،أمحد بن حنبل ފަހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން 
     އާއި،أبو أيوب السختياين   އާއި،بة احلكم بن عتي  ،އާއިإبراهيم النخعي   އާއި،عبد اهللا بن املبارك 

އާއި  -اهللا مرمحه-زهري بن حرب   އާއި،أبو بكر بن أيب شيبة   އާއި،أبو داود الطّيالسي 
  )1(އަދިވެސް މިނޫން ބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ."

ކަމަށް  މީހާ ޤަތުލުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ދެންފަހެ ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އް ދަންނައެވެ. މާތްތަޙަދީޘްލީލުކުރާ ދަ

 rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
وأَنَّ محمدا  اُهللاأُمرت أَنْ أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ الَ إِلَه إِالَّ "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
، ويقيموا الصالَةَ، ويؤتوا الزكَاةَ، فَإِذَا فَعلُوا ذَلك عصموا منى دماَءهم اِهللا رسولُ

: " )2(اِهللا"وأَموالَهم إِالَّ بِحق اِإلسالَمِ، وحسابهم علَى  މީސްތަކުންނާ މާނައީ
މަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ. އެއީ އެބައިމީހުން ހަނގުރާމަކުރެއްވުމަށް ތި

ކަމަށާއި  އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންهللا
 ދީފުމަށް ގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެ އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް ޒަކާތްهللاމުޙައްމަދުގެފާނީ 

ދީނުގައި ޤަތުލުކުރުން  މަލުކޮށްފިނަމަ އިސްލާމްދާންދެނެވެ. ފަހެ އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ޢަ
ހުންގެ ލެޔާއި މުދާ އެބައިމީހުން ގެ ސަބަބުން ފިޔަވައި އެބައިމީވާޖިބުވާ ޙައްޤެއް

ގެ هللاތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކޮށްފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ޙިސާބުވަނީ 
  މައްޗަށެވެ."

މާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުސަލަهللا އަދި މާތް
إِنه يستعملُ "ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  އެކަމަނާ

 يقَد سلم ولَكن من رضعلَيكُم أُمراُء فَتعرِفُونَ وتنكرونَ فَمن كَرِه فَقَد برِئ ومن أَنكَر فَ

                                                           
 الترغيب والترهيب. )1

 رواه البخاري ومسلم. )2
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توعولَ  :. قَالُوا"ابسا رقَالَ اِهللاي ملُهقَاتا" :أَالَ نلَّوا صހަމަކަށަވަރުން  )1("الَ م" : މާނައީ
 ކުރާ ނުބައި ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވެރިންތަކެއް ވެރިކުރެވޭނެއެވެ. ފަހެ (އެބައިމީހުން

) ތިޔަބައިމީހުން ދެނެގަންނާނެތެވެ. އަދި (އެކަން ) ތިޔަބައިމީހުން ކަންތައްތައް ތައްތަކަށް
) ނުރުހިއްޖެ މީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  އިންކާރުވެސްކުރާނެތެވެ. ފަހެ (އެކަންތައްތަކަށް
) އިންކާރުކޮށްފި މީހާ ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ބަރީއަވެއްޖެއެވެ. އަދި (އެކަންތައްތަކަށް

) ރުހި (އެބައިމީހު . އެކަމަކު (އެކަންތައްތަކަށް ) ތަބާވެއްޖެސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ މީހާ  ންނާ
." އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ.  ބަރީއަ ނުވާނެއެވެ. އަދި ސަލާމަތް ނުމެވާނެމެއެވެ

ކުރެއްވިއެވެ. "ނޫނެކެވެ.  حديثއަހުރެމެން އެބައިމީހުންނާ ހަނގުރާމަކުރާނެތްތޯއެވެ؟ 
ހަނގުރާމަކުރުން ހިނދަކުއެވެ." ފަހެ އަނިޔާވެރި ވެރިންނާ  އެބައިމީހުން ނަމާދުކުރާހައި

 ނުކުރާ ކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު އެހެއްދެވީ ނަމާދެވެ. އެބަހީ ނަމާދު މަނާވެގެންވާ ސަބަބެއް
.   ކަމުގައިވާނަމަ ހަނގުރާމަކޮށް އެބައިމީހުންގެ ލޭއޮހޮރުވާލެވޭނެއެވެ

  

ުމގެ ުޙުކމާ  ުކގެ ިއމާމްުނގެ ަރުއޔު  ެބހޭ  ަނމުާދ ެއޅު   ޮގުތްނ މުަޒަހުބަތ
ނަމާދު  ،ޙާލު ފަދައިން ނަމާދަށް އިންކާރުކުރާ ދިޔަ ކުރިންވެސް ބަޔާންވެ

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ ކަމަށް ހުރިހާ ފިނަމަ ކާފިރުވާނެއަޅައި
 ނެތި އެކަމަކު ފަރުވާކުޑަކަމުން ނުވަތަ ކަންނެތްކަމުން ނަމާދު ފަހެ އިންކާރުކުރުމެއް
އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ.  ކަލުންގެ މެދުގައިވަނީމެދު ދަންނަބޭ އަޅައިފިނަމަ ކާފިރުވުމާ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ   -اهللا مرمحه-މާލިކު  އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، އިމާމު
ނުވާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު ފާސިޤުވާނެކަމަށް އެބޭކަލުންވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ކާފިރު

ނުވެއްޖެނަމަ ޙައްދެއްގެ ގޮތުން އޭނާ  ތައުބާލައިދެވޭނެއެވެ.  ފަހެ އޭނާއަށް ތައުބާ
 ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިމާމު ކަމަށް އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު ޖެހޭނެ ޤަތުލުކުރަން

ކަމަށެވެ. އެހެނެއްކަމަކު އޭނާ  ނުކުރެވޭނެ އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާ ޤަތުލު
ކަމަށް  ޖެހޭނީ ބަންދުކޮށްފައި ޓަންތަޢުޒީރުކޮށް ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އޭނާ ބަހައް
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ކަމަށް ވާރިދުވެފައިވާ  މީހާ ކާފިރުވާނެ އަޅާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިބޭކަލުން ނަމާދު
ކަމަށެވެ. އަދި  އެޅުންނަމާދު  ،އް މާނަކުރައްވާފައިވަނީ އެއީ އިންކާރުކުރާ ޙާލުތަޙަދީޘް

ގެ އަންނަނިވި هللاގެތެރޭގައި ނަންގަވާފައިވެއެވެ. އޭ ޢާއްމު ބައެއް ނައްޞުތަކުން ދަލީލު

Y  X   W  V  U  T  ] ވަޙީބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

`    _  ^   ]  \  [    Z  aZ   ) :ހަމަކަށަވަރުން   )١١٦النساء" : هللا މާނައީ
ނގެ އެކަލާނގެއާ ޝަރީކުކުރެވޭ ފާފައެއް ނުފުއްސަވައެވެ. އަދި އެނޫން ފާފަތައް އެކަލާ

." އަދި   rرسول اهللا އިރާދަކުރެއްވި މީހަކަށް ފުއްސަވައިދެއްވައެވެ
. ކުރަޙަދީޘް وإِنى  ،فَتعجلَ كُلُّ نبِى دعوته ،دعوةٌ مستجابةٌ يلكُلِّ نبِ"އްވާފައިވެއެވެ

توعد أْتبتةً  ياخفَاعشتيُألم ةاميالْق موفَهِ ،يا يلَةٌ ناَء -   ئأُ  - اُهللاإِنْ ش نم اتم نمتيم 
: "ކޮންމެ ނަބީބޭކަލަ )1("شيئًا ِهللاالَ يشرِك بِا ވެވޭ ދުޢާއެއް ބަކަށްމެ އިޖާމާނައީ

ވެސް އެބޭކަލެއްގެ ދުޢާއަށް ނަބީބޭކަލަކު އެވެ. ފަހެ ކޮންމެލިބިވަޑައިގެންނެވި
ލެއްވެސް ވަނީ އެދުޢާކުރައްވާފައެވެ.) އަދި ބޭކަ އަވަސްވެވަޑައިގަތެވެ. (އެބަހީ ކޮންމެ

ދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް ޝަފާޢަތްތެރިވެ  ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ، ޤިޔާމަތް
އާ هللاވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ވަންހަނާކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތުން 

) ޙާޞިލުވާނެއެވެ."  މީހަކަށް މަރުވެއްޖެ ކޮންމެ ،ޙާލު ނުކުރާ ޝަރީކު އެ (ޝަފާޢަތް
أَسعد الناسِ بِشفَاعتى يوم الْقيامة من "އްވާފައިވެއެވެ. ކުރަޙަދީޘްއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު 

: "ޤިޔާ  )2("، خالصا من قَلْبِهاُهللاالَ إِلَه إِالَّ  :قَالَ ދުވަހުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  މަތްމާނައީ
الَ  ،ޙާލު ވެގެންވާ މީހަކީ ހިތުން އިޚްލާޞްތެރި އެންމެ ބާއްޖަވެރިވެގެންވާނެޝަފާޢަތުން 

  މީހާއެވެ."  ކިޔައިފި اُهللاإِلَه إِالَّ 
ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ.  ޙުޤީޤު ބަޔާންކުރައްވަމުން އިމާމުމިމަސްއަލައިގެ ތަ

މީހާ  އަޅާ ދުގައި ނަމާނެތި ގަސްތު ގޮތަކީ ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް "ޙައްޤުވެ ރާޖިޙުވެގެންވާ
މީހާއަކީ  ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ . އޭނާ ޤަތުލުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނީކާފިރުވެގެންވުމެވެ
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ޞަރީޙަވެ ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ.  ތައްޙަދީޘްކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ  ކާފިރެއް
 ތަކުންޙަދީޘް ދެމެދު ލެވިފައިވާ ހުރަހަކީ ނަމާދުކަން އެ ފަހެ މީހާއާއި ކާފިރުކަމާ

އަޅައިފިނަމަ ކުފުރުގެ ޙުކުމް އޭނާގެ މައްޗަށް  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން ނަމާދު
ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭކަލުން  ސާބިތުވެގެންވާނެއެވެ. މިމަސްއަލާގައި އިޚްތިލާފުވެ

ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކުން އެއްވެސް މިންވަރެއް މިފަދައިން އަހުރެމެން ނުބުނުން 
ތެރެއިން  ކަށަވަރުން އަހުރެމެން ބުނަމުއެވެ. ކުފުރުގެހަމަ އެވެ. އެހެނީނުކުރެ ލާޒިމެއް
.  ވައްތަރުގެ ކުފުރު، ފާފަފުއްސެވުމާއި ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވުން މަނާއެއް ބައެއް ނުކުރެއެވެ

މިސާލަކަށް ޤިބުލައިގެ އަހުލުވެރިން (ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިގެން ތިބޭމީހުން) 
ޢަމަލު އެބައިމީހުން  ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ބައެއް ކުފުރެއްފަރާތުން  ޝަރުޢުކުރެއްވި

 ޖާގައެއް ކުފުރެވެ. ފަހެ މިފަދަ ޙުކުމްތައް ތައުވީލުކުރުމަށް އެއްވެސް ކުރުމުންވާ
   )1(ނެތެވެ."

  

  ީމުހން  ެއަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ަނމުާދކުުރްނ ވާޖިުބެވގްެނވާ 
މީހެއްގެ މައްޗަށް  ވާ ކޮންމެބާލިޣުވެފައި ،ހުރި ސަލާމަތުން ބުއްދި ،މުސްލިމު

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. މާތް
رفع الْقَلَم عن "ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

تمِ حائنِ النع نِ ثَالَثعظَ وقيتسبِى يالصى يتلَ حقعى يتح وننجنِ الْمعو ملتح2("ي( 
މީހާ،  ވަނީ އުފުލިގެންނެވެ. އެއީ ނިދައިފައިވާލަންމީހެއްގެ ކިބައިން ގަ : "ތިންމާނައީ

އޭނާ ހޭލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖާ، އެކުއްޖާ ބާލިޣުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. 
." މީހާ، އޭނާ ބުއްދި ފައިވާފިލައި އަދި ބުއްދި   އައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެ
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ްއޖާގެ ަނމާދު    ުކޑުަކ
ކަމުގައިވިޔަސް އެކުއްޖާގެ  ނުވި އްޗަށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުކުޑަކުއްޖާގެ މަ

އެކު އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން އެކުއްޖާއަށް ނަމާދުކުރުމަށް  ފުރުމާ އަހަރު އުމުރުން ހަތް
ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް  ފުރުމުން ނަމާދު އަހަރު . އަދި ދިހައަމުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް  އެކުއްޖާއަށް އަދަބުދޭން

 rرسول اهللا އިރަށް އެކަމަށް އެކުއްޖާ އާދަކުރުވުމަށެވެ.  ބާލިޣުވާންވާ
واضرِبوهم علَيها  ،بِالصالَة وهم أَبناُء سبعِ سنِنيمروا أَوالَدكُم "އްވާފައިވެއެވެ. ކުރަޙަދީޘް

نِنيرِ سشاُء عنأَب مهو، ف مهنيقُوا بفَراجِعِ يوضތިޔަބައިމީހުން  )1("الْم": މާނައީ
ފުރޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުމަށް  އަހަރު ތިޔަބައިމީހުންގެ ދަރިންނަށް، އެކުދިންނަށް ހަތް

) އެކަމުގެ ފުރޭ ހިނދު (ނަމާދު އަހަރު ކުރާށެވެ. އަދި ދިހައަމުރު މައްޗަށް  ނުކޮށްފިނަމަ
) ތަންމަތިތަކުގައި އެކުދިންގެ ދެމެދު  . އަދި (އެއުމުރުގައި އެކުދިންނަށް އަދަބުދޭށެވެ

  ނުދޭށެވެ.)" ތިބިޔަ ތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން ނިދަން ވަކިކުރާށެވެ. (އެބަހީ އެއް
  

  ުކގެ ަޢަދދު ަނމުާދތަ  ަފުރޟު 
هللا ނަމާދެވެ. މާތް ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ފަސްهللا ރެޔަކާއި ދުވާލު މާތް

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  طَلْحة بن عبيد اهللاރުއްސުންލެއްވި 
ގެ އަރިހަށް އައެވެ. އޭނާގެ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު 

! ނަމާދުތަކުން މާތްهللاވިފައެވެ. ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. އޭ ބޯވަނީ ހޭ هللا ގެ ރަސޫލާއެވެ
! ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  އަހުރެންގެ މައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ

ކޮށްފިއްޔާ  ނަމާދެވެ. އެކަމަކު ތިބާ ސުންނަތް ނަމާދެއް ވިއެވެ. "ފަސްކުރެއްޙަދީޘް
." ފަ އަހުރެންގެ މައްޗަށް هللا ހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. ރޯދަތަކުން މާތްހަމަރަނގަޅެވެ
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! ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  . ކުރެއްޙަދީޘްފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ ވިއެވެ
ހިފައިފިނަމަ  މަހުގެ ރޯދައެވެ. އެކަމަކު ތިބާ ސުންނަތް ރޯދައެއް ޟާން"ރަމަ

." ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ އަހުރެންގެ މައްޗަށް هللا . ޒަކާތުން މާތްހަމަރަނގަޅެވެ
! މާތް  طَلْحةރުއްސުންލެއްވި هللا ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ

ކަމެއް އަންގަވައިދެއްވިއެވެ. ދެން އޭނާއަށް ދީނުގެ ހުރިހާ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
އަހުރެންގެ هللا ނަމެވެ. މާތްބު ފަރާތް ގަންދީ ދެންނެވިއެވެ. ކަލޭގެފާނު މާތްކުރެއްވި އޭނާ

 މައްޗަށް ފަރުޟުކުރެއްވި ކަންތައްތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރެއް އަހުރެން އިތުރެއް
ކުރާނަމެވެ. ފަހެ (އޭނާ  ނުކުރާނަމެވެ. އެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއް އުންޏެއް ނުމެ

 އްވިއެވެ. "އޭނާ އެބުނީ ތެދެއްކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ފަހު)  އެނބުރި ދިއުމަށް
ކަމުގައިވާނަމަ  އޭނާ އެބުނީ ތެދެއްކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ." ނުވަތަ " ކަމުގައިވާނަމަ އޭނާ

  )1(އޭނާ ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ."
  

އް    ަނމުާދގެ ަވގުތަުތ
ނަމާދަކީ ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަޅުކަމެކެވެ. އެއަޅުކަން 

. ވަޙީهللا އެވަގުތުތަކުގައި އަދާކުރުން ލާޒިމްވެގެންވެއެވެ. މާތް s    ] ކުރައްވާފައިވެއެވެ
  y    x  w  v  u   tZ  ) :ހަމަކަށަވަރުން   )١٠٣النساء" : މާނައީ

." އަދި އެވަގުތުތައް  ނަމާދަކީ މުއުމިނުންގެ މައްޗަށް ވަގުތު ކަނޑައެޅިގެންވާ އެއްޗެކެވެ
އެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެهللا ޤުރުއާނުގައި އިޖުމާލުކޮށް ބަޔާންވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. މާތް

 [     ~  }     |  {  z  y    ¨  §  ¦¥  ¤  £   ¢  ¡�
   ©Z  ) :އަދި ދުވާލުގެ ދެކޮޅުގައި ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ.  )١١٤هود" :  )2(މާނައީ
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. ނަމާދާއި ޢަޞުރު އެބަހީ ފަތިސް )2  ނަމާދެވެ
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 ކަންތައްތައް ނުބައި ހަމަކަށަވަރުން ހެޔޮ )1(އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކެއްގައިވެސް މެއެވެ.
މީހުންނަށްވާ ނަސޭހަތެކެވެ."  ރާމިއީ ނަސޭހަތް ޙާޞިލުކު )2(ކަންތައްތައް ދުރުކޮށްދެއެވެ.

=   <  ?  @  C  B  A  ]އަދިވެސް އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
K     J    I  H   G  FE  DZ ) :އިރުމެދުން  )٧٨اإلسراء" : މާނައީ

ތިހުގެ އަދި ފަ )3(ހަމައަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރާށެވެ. ފިލީއްސުރެ ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމާ
ކިޔެވުމަށް  ހަމަކަށަވަރުން ފަތިހުގެ ޤުރުއާން އެހެނީ )4(ކިޔެވުން ލާޒިމްކުރާށެވެ. ޤުރުއާން

 ޤުރުއާނުގައި ނަމާދު ފަހެ މިއީ ކީރިތި )5(މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވާކަމުގައިވެއެވެ."
ވަނީ ވަގުތުތައް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންވެފައި ވަގުތުތައް ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެވެ. އަދި ނަމާދު

  ގެ ސުންނަތުންނެވެ. rرسول اهللا 
ބުނު ޢަމްރު ބުނުލްޢާޞްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
كَطُوله ما لَم  وكَانَ ظلُّ الرجلِ ،وقْت الظُّهرِ إِذَا زالَت الشمس" ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް

رصرِ الْعضحي، سمالش فَرصت ا لَمرِ مصالْع قْتوبِ  ،وغي ا لَمرِبِ مغالْم الَةص قْتوو
فَقالش، طسلِ اَألواللَّي فاِء إِلَى نِصشالْع الَةص قْتوطُلُوعِ  ،و نحِ مبالص الَةص قْتوو

الْفَجسمطْلُعِ الشت ا لَمرِ م، الَةنِ الصع ِسكفَأَم سمالش تفَإِ ،فَإِذَا طَلَع نيب طْلُعا تهن
نقَري طَانيނަމާދު ވަގުތަކީ އިރުމެދުން ފިލީއްސުރެ މީހާގެ  މާނައީ: "މެންދުރު )6("ش

ނަމާދު ވަގުތު ޖެހެންދެނެވެ.  އެއްވަރުވަންދެނެވެ. އެބަހީ ޢަޞުރު ނާގުމިހިޔަނި އޭނާގެ ދި
) އިރު  އަދި ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތަކީ (މީހާގެ ހިޔަނި އޭނާގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީއްސުރެ

                                                           
. ނަމާދާއި ޢިޝާ ރިބުއެބަހީ މަޣު )1  ނަމާދެވެ

. ނަމާދާއި ޢިޝާ ރިބުއެބަހީ މަޣު )2  ނަމާދެވެ

ދެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ އިރުމެދުން ފިލުމަށް ފަހު ކުރެވޭ ދެނަމާދަކީ މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞުރު ނަމާ )3
 އަނދިރިކަން ވެރިވާ ވަގުތު ކުރެވޭ ދެނަމާދަކީ މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދެވެ.

. އެބަހީ )4  ފަތިސް ނަމާދުކުރާށެވެ

. އެބަހީ )5   ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތަކީ މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވާ ވަގުތެކެވެ

  رواه مسلم. )6
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)  ރަތްވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތަކީ (އިރު އޮއްސުނީއްސުރެ
(ރަތްވިލާ ނަމާދު ވަގުތަކީ  ރަތްވިލާ އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ޢިޝާ

) ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އެބަހީ  އޮއްސުނީއްސުރެ
ނަމާދު ވަގުތަކީ ފަޖުރުގެ އަލިކަން  ހަމައަށެވެ. އަދި ފަތިސް ރޭގަނޑުގެ މެދާ
އަރާ ހިނދު ނަމާދުކުރުމުން  އަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ އިރު ފާޅުވީއްސުރެ އިރު

އަރަނީ ޝައިޠާނެއްގެ ދެދަޅުގެ  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިރުވެ. އެއްކިބާވާށެ
".    ދެމެދުންނެވެ

ގެ ކިބައިން هللاވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުރުއްސުންލެއްهللا އަދި މާތް
ގެ އަރިހަށް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

. ފަހެ އިރު ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ.  ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
ނަމާދު  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ޢަޞުރު ފިލި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު މެދުން

ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 
ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ  އެއްޗެއްގެ ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ކޮންމެ

ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން މަޣުރިބު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ  ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރު
 . އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ޢިޝާ ވަގުތު  އޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މަޣުރިބު ފަހެ އިރު
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 
 ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ރަތްވިލާ އޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢިޝާ

ގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ފަތިސް ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލު
ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ފަޖުރުގެ އަލިކަން 

ދުވަހު މެންދުރު  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން އަނެއް ފާޅުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 

އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވީ  މާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ކޮންމެނަ
ނަމާދު ވަގުތު  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ޢަޞުރު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު

އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 
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އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނުގެ ދެގުނައާ  ފަހެ ކޮންމެ ނަމާދުކުރައްވާށެވެ.
ކުރެއްވިއެވެ. ދެން މަޣުރިބު ވަގުތުގައި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރު ނަމާދުއެއްވަރުވީ 

ވަގުތެއްގައެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތީ ދެދުވަހުވެސް އެއް
އެއްބައި ވޭތުވި ހިނދު  އެއްބައި ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ ދެން ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ

) ޢިޝާ . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު (އެވަގުތު  އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތެވެ
ބޮޑަށް އަލިވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ފަތިހު ވަރަށް
ވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެ

 ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ޖިބްރީލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ކޮންމެ އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް
   )1(ނަމާދެއްގެ ދެވަގުތުގެ ދެމެދުގައި އެވަނީ އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ."

  

  ަނމުާދ ަވގުތު  މްެނުދރު 
ނަމާދުގެ ވަގުތު  ންދުރުމެ ންޙަދީޘުދިޔަ ދެ ބަޔާންވެގެން އިސްވެ

.  ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރުމެދުން ފިލާ ބަޔާންވެއްޖެއެވެ. ފަހެ މެންދުރު ވަގުތުގައެވެ
ނަމާދު  އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވަންދެން މެންދުރު އަދި ކޮންމެ

. އެއީ އިރު ނުލައެވެ.  ކޮޅުވަގުތު އިންނަ ހިޔަނި މެދުން ފިލާ ވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ
ވަގުތު އިންނަ ހިޔަނިކޮޅު ނުލައެވެ.  މެދުން ފިލާ އެބަހީ ހިޔަނީގެ ދިގުމިން ބަލާނީ އިރު

ނަމާދު އެނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުން  ގަދަވެގެންވާ ދުވަހެއްނަމަ މެންދުރު ދެންފަހެ ހޫނު
 އެހައި ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ހޫނު މަޑުވެލަންދެނެވެ. ހޫނު ފަސްކޮށްލުން މުސްތަޙައްބު
  ވެގެންވަނީ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ކުރުމެވެ.  ގަދަނޫންނަމަ މުސްތަޙައްބު

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
. "ފިނިގަދަ ދުވަހެއްނަމަ  ނަމާދު  މެންދުރު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
 رواه أمحد والنسائي والترمذي. )1
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ނަމާދު  ދަ ދުވަހެއްނަމަ އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުއަވަސްކުރައްވައެވެ. އަދި ހޫނުގަ
".   )1(ލަސްކުރައްވައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . إِذَا اشتد الْحر فَأَبرِدوا "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

فَإِنَّ ش ،الَةبِالصمنهحِ جفَي نم رةَ الْحހޫނުގަދަވާ ހިނދު ފަހެ    )2("د " : މާނައީ
.  ވަގުތުގައި (އެބަހީ ހޫނު ނަމާދު ފިނި ތިޔަބައިމީހުން މެންދުރު ) ކުރާށެވެ މަޑުވުމުން

  ގަދަވުންވަނީ ނަރަކައިގެ އާވިންނެވެ." ހަމަކަށަވަރުން ހޫނު އެހެނީ
ވަންދެން  ރުމުގެ މުރާދަކީ ޢަޞުރުނަމާދު ފަސްކު ދަންނައެވެ. މެންދުރު

. މުރާދަކީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އިރު ފަސްކުރުމެއް  ތިރިވެލައި ހޫނު ނޫނެވެ
  )3(މަޑުވެލަންދެން ލަސްކޮށްލުމެވެ.

  

  ަނމުާދ ަވގުތު  ަޢުޞރު 
ވަގުތު އިންނަ ހިޔަނިކޮޅު  ފިލާ މެދުން ވަގުތު ފެށެނީ އިރު ނަމާދު އަޞުރު

ގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވާ ވަގުތުންނެވެ. އަދި އޭގެ ހިޔަނި އޭގެ ނުލައި އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އޭ
ނަމާދު ވަގުތު  ހަމައަށް ޢަޞުރު ދެގުނައާ އެއްވަރުވަންދެން އެބަހީ އިރު ރަތްވެއްޖައުމާ
ސުމާ ދެމެދު އެއޮންނަ ވަގުތުކޮޅު އްދެމިގެންވެއެވެ. ދެން އެވަގުތުން ފެށިގެން އިރުއޮ

ވަގުތެކެވެ. އަދި އެވަގުތަކީ  ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަ ރުދަންނައެވެ. އެއީ އެވަގުތުގައި ޢަޞު

                                                           
 بخاري.رواه ال )1

 رواه البخاري ومسلم. )2

މަދީނާއަކީ  ހޫނު މޫސުމުގައި  ވަރަށް ހޫނުގަދަ  ރަށެކެވެ.  އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ  ޒަމާނުގައި އެބޭކަލުން   )3
ނަމާދުކޮށް އުޅުއްވީ ބިން މަތީގައެވެ. އެބޭކަލުން މެންދުރު ނަމާދުކުރައްވާ އިރު ސަޖިދައިން 

ޕަވައިގެންނެވެ. އެއީ އެވެލިކޮޅު ފިނިކުރުމަށެވެ. އަނެއް ރަކުޢަތުގެ ތެދުވެވަޑައިގަންނަވަނީ ވެލިމުށް ހިއް
ސަޖިދަކުރައްވާއިރު އެތާނގައި އެވެލިކޮޅު ފަތުރައިލައްވަތެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އެހައި ހޫނު 

ނަމަ ނަމާދުގެ ޤައުމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ނެތް
 ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ނަމާދުކުރުމެވެ.
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. ޟަރޫރީهللا ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ  އަށް ޒިކުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެކެވެ
ހަމައަށް ފަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއް  ޢަޞުރު ނަމާދު އިރުއޮއްސުމާ

ޔަސް އޭނާގެ ކިބައިން ފުދޭނެއެވެ. ނަމާދުކުރި މީހާ އެވަގުތު ޢަޞުރު ދިމާވެއްޖެ
ކަމުގައިވާނަމަ އެއީ އޭނާއަށް  މިސާލަކަށް ދަތުރުވެރިޔަކު ދަތުރުން އާދެވުނީ އެވަގުތު

 . ލީލުކުރަނީ އެފަދަ ދަ ޙަދީޘްގެ އަންނަނިވި  rرسول اهللا ދިމާވި އެފަދަ ޙާލަތެކެވެ
درك ركْعةً من الْعصرِ قَبلَ أَنْ من أَ" ވާފައިވެއެވެ.ކުރައްޙަދީޘްޙާލަތްތަކަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

رصالْع كرأَد فَقَد سمالش برغއިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ޢަޞުރު )1("ت" : ނަމާދުން  މާނައީ
ނަމާދު  މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް ޢަޞުރު ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެ އެއް

ނަމާދު  ރެއް ނެތި އެވަގުތާ ހަމައަށް ޢަޞުރުލިބިއްޖެއެވެ." އަދި އެއްވެސް ޢުޛު
ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.  rرسول اهللا ފަސްކުރުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް 

ى إِذَا تلْك صالَةُ الْمنافقِ يجلس يرقُب الشمس حت" އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 
نقَر نيب تطَ يِكَانيالش ذْكُرا الَ يعبا أَرهقَرفَن قَام يالً اَهللاانا إِالَّ قَليهއެއީ  )2("ف" : މާނައީ

. އޭނާ އިރަށް ބަލަބަލައި އިނދެއެވެ. ޝައިޠާނާގެ ދެދަޅުގެ  މުނާފިޤު މީހާގެ ނަމާދެވެ
ޖެހޭ ހިނދު)  ވަންނަ ހިނދު (އެބަހީ ހުޅަނގު ފަރާތު އުދަރެހުގައި އިރު ދެމެދަށް އިރު

 ރަކުޢަތުގައި ވަރަށް ރަކުޢަތް ކޮށްލައެވެ. އަދި އެހަތަރު އަވަހަށް ހަތަރު ވެ އަވަސްތެދު
  އަށް ޒިކުރެއްވެސް ނުކުރެއެވެ."هللاމަދުން މެނުވީ އޭނާ 

  

  ަނމުާދ ަވގުތު  ަމުޣިރބު 
ތުންނެވެ. އަދި ރަތްވިލާ އްސޭ ވަގުފެށެނީ އިރުއޮ ނަމާދު ވަގުތު މަޣުރިބު

هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ގުތު ދެމިގެންވެއެވެ. މާތްއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެވަ
. ހަމަކަށަވަރުން  ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

وقْت صالَة الْمغرِبِ إِذَا غَابت الشمس ما لَم يسقُط " ވިއެވެ.ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا 
                                                           

 رواه اجلماعة. )1

 رواه مسلم. )2
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فَق1("الش( : ނަމާދު ވަގުތަކީ އިރު އޮއްސުނީއްސުރެ ރަތްވިލާ  "މަޣުރިބު މާނައީ
ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން  rرسول اهللا އޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ." ފަހެ 

ނަމާދުކުރެއްވީ  ދެދުވަހުވެސް މަޣުރިބު ގައިޙަދީޘުނަމާދުތަކުގެ ވަގުތުތައް ބަޔާންކޮށްދެވި 
. އެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެއީ އި އެއް  ދަލީލުކުރަނީ މަޣުރިބު ޙަދީޘްރުއޮއްސުނު ވަގުތެވެ

.  ވެގެންވާ މުސްތަޙައްބު ކުރުން ނަމާދު އަވަސްކޮށް ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި   ކަމަށެވެ
  

  ަނމުާދ ަވގުތު  ިޢޝާ 
ފެށެނީ ރަތްވިލާ އޮއްސުމުންނެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ  ނަމާދު ވަގުތު ޢިޝާ

ހަމައަށް  އެއްބައި ވޭތިވުމާ ވަތަ ތިންބައިކުޅަހަމައަށް ނު އެއްބައި ވޭތިވުމާ ދެބައިކުޅަ
. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ރަތްވިލާ އޮއްސުނީއްސުރެ ރޭގަނޑުގެ 
ކަލުން (އަޞްޙާބުބޭކަލުން) ދެމެދު އެވާ ވަގުތުގައި އެބޭ އެއްބައި ވޭތުވުމާ ތިންބައިކުޅަ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އަދި މާތް )2(ކަމުގައިވިއެވެ." ނަމާދުކުރައްވާ ޢިޝާ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

"لَوتلَى أُمع قالَ أَنْ أَشي َؤأَنْ ي مهترَألمهفنِص لِ أَواللَّي اَء إِلَى ثُلُثشوا الْعرމާނައީ:  )3("خ
ކަމުގައި ނުވާނަމަ ރޭގަނޑުގެ  ކަމެއް "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އުނދަގޫ

ނަމާދު  އެއްބަޔާ ހަމައަށް ޢިޝާ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ނުވަތަ ދެބައިކުޅަ ތިންބައިކުޅަ
 ހެ މިބަޔާންވެންނަށް އަމުރުކުރެއްވީމުހެވެ." ފަމީހުފަސްކުރުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެބައި

. ދެން ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ ދިޔައީ ޢިޝާ އެއްބައި  ނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ވަގުތެވެ
 ޙާލަތެއް ވޭތުވީއްސުރެ ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެން އެއޮންނަ ވަގުތު ދަންނައެވެ. ޟަރޫރީ

ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތުގައި ނަމާދު  އްޖެހިގެން މެނުވީ އެވަގުތަށް ފަސްކުރުން ރަނގަޅެ

                                                           
 رواه مسلم. )1

 رواه البخاري. )2

 وصححه األلباين.رواه أمحد والترمذي وابن ماجه  )3
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هللا އެކަން ސާބިތުވެއެވެ. މާތް ންޙަދީޘުއަދާކުރިކަމުގައިވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. އަންނަނިވި 
رسول ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

. ކުރެޙަދީޘް rاهللا  يصلِّ  النومِ تفْرِيطٌ إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يف أَما إِنه لَيس"އްވިއެވެ
: "ދަންނައެވެ. ހަމަކަށަވަރުން   )1("َء وقْت الصالَة اُألخرىيالصالَةَ حتى يجِ މާނައީ

! ފަރުވާކުޑަކަންވަނީ އަނެއް . އަދިކިއެއްތަ  ނިދުމަކު އެއްވެސް ފަރުވާކުޑަކަމެއް ނުވެއެވެ
  މީހާގެ މައްޗަށެވެ." ހުންނަ ނުކޮށް ދާންދެން ނަމާދު ޖެހިއްޖައުމަށް ދު ވަގުތުނަމާ

ވަގުތަށް އެބަހީ  ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް އެނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ފަހު ޢިޝާ
އެއްބަޔާ ހަމައަށް  އެއްބަޔާ ހަމައަށް ނުވަތަ ދެބައިކުޅަ ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތްވެގެންވެއެވެ.  ފަސްކުރުން މުސްތަޙައްބު

ނަމާދު  ޢިޝާ rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްރެއަކު 
ފަސްކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ރޭގަނޑުގެ ބޮޑުބައެއް ވޭތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި 

އްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން ލެއްޕެވި މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށް އަވަހާރަފުޅު
ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި  އެކަލޭގެފާނު ނިކުމެވަޑައިގެން އެބޭކަލުންނާގެން ޢިޝާ

ނުވާނެނަމަ މިއީ  އެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އުނދަނގޫކުރެއްވިޙަދީޘް
".    )2(މިނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

ހުން އެއްވެސް ނިދުމާއި އެނަމާދުގެ ފަ ނަމާދުގެ ކުރިން އަދި ޢިޝާ
 ނުވާ ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުމަކީ މަކްރޫހަ ދެކަންތަކެވެ. އެހެނީ ފައިދާއެއް

ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް  ފަހަރަށް ޢިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ނިދުމަކީ ގިނަ ހަމަކަށަވަރުން ޢިޝާ
 ފަހަރު ނަމާދުގެ ވަގުތުވެސް ފާއިތުކޮށްލާ ކަމެކެވެ. ފާއިތުކޮށްލާ ކަމެކެވެ. އަދި ބައެއް

ނުވާ ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުން  ދެން އެނަމާދުގެ ފަހުން އެއްވެސް ފައިދާއެއް
. އަދި ބައެއް ދަންނައެވެ. އެއީ ފައިދާއެއް  ނުވާ ކަންތައްތަކުގައި ވަގުތު ނަގައިލުމެވެ

ވެދެއެވެ.  ލެވުމުގެ ސަބަކަށްނުހޭނަމާދަށް  ނަމާދަށާއި ފަތިސް ދަމު ފަހަރު އެކަންތައް
ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު أبو برزة األسلمي ލެއްވި ރުއްސުންهللا މާތް

                                                           
 رواه مسلم. )1

 والنسائي.  رواه مسلم )2
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 rرسول اهللا ނަމާދު ފަސްކުރެއްވުމަށް  ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ޢިޝާ
ފަހުން (ފައިދާއެއް  ލޯބިކުރައްވައެވެ. އަދި އެނަމާދުގެ ކުރިން ނިދުމަށާއި އެނަމާދުގެ

) ވާހަކަދެއްކުމަށް އެކަލޭގެފާނު     )1(ނުރުއްސަވައެވެ."ނެތް
ހުރި ވާހަކަތަކުގައި މަޝްޣޫލުވުން ދަންނައެވެ. ފަހެ  ދެންފަހެ ފައިދާ

! ބައެއް  ވާބުވެސްވާހަކަތަކުން ޘަ އެކަންތައް މަކްރޫހަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
 ،ޢިލްމުގެ މުޠާލަޢާކުރުމާއި ވާހަކަދެއްކުމާއި، ދީނީ ލިބެއެވެ. މިސާލަކަށް ދީނީ

. މާތް ންމުރާޖަޢާކުރު ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަދަ ކަންތައްތަކެވެ
ނަމާދަށް ފަހުގައި  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ބައެއް ރޭރޭ ޢިޝާ

އެކުގައި މުސްލިމުންގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭގޮތުން  އަބޫބަކުރުގެފާނާ rرسول اهللا 
   )2(އެކުގައި ވަމެވެ." ހުރެންވެސް އެބޭކަލުންނާވާހަކަފުޅުދައްކަވައެވެ. އަދި އަ

  

  ަނމުާދ ަވގުތު  ފިަތސް 
ޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވާ  ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ފަޖުރުއް ފަތިސް

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްއަރަންދެން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ.  ވަގުތުންނެވެ. އަދި އިރު
ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބުނު ޢަމްރު ބުނުލްޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާهللا ޢަބްދު

وقْت صالَة الصبحِ من " އްވިއެވެ.ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
سمطْلُعِ الشت ا لَمرِ مފަތިސް )3("طُلُوعِ الْفَج" : ނަމާދު ވަގުތަކީ ފަޖުރުގެ  މާނައީ

  ނެވެ."އަރައިފުމަށް ދާންދެ އަލިކަން ފާޅުވީއްސުރެ އިރު
ވެގެންވެއެވެ.  ފެށުން މުސްތަޙައްބު ނަމާދު ހުއްޓައި ފަތިސް އަނދިރިކަން

ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެގޮތަށް  އަދި އަލިވަންދެން ނަމާދު ދިގުކުރުންވެސް މުސްތަޙައްބު
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا ގެ ފަރާތްޕުޅުން ސާބިތުވާތީއެވެ. މާތް rرسول اهللا 
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ކިބައިން ރިވާވެގެން ނަމާދު  ފަތިސް rرسول اهللا ވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ރާފިޢު ބުނު هللا އަދި މާތް )1(އަނދިރީގައި ކުރައްވާކަމުގައި ވިއެވެ."

 rرسول اهللا  ޚަދީޖުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
: "ތިޔަބައިމީހުން  )2("جرِ فَإِنه أَعظَم لَألجرِأَسفروا بِالْفَ" ކުރެއްވިއެވެ.ޙަދީޘް މާނައީ

ގޮތުން  ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެގޮތް އަޖުރުގެ އަލީގައި ފަތިސް
ޖަމްޢުކުރައްވާ ޢިލްމުވެރިން ނެރުއްވާފައިވާ ނަތީޖާއަކީ  حديث ބޮޑުވެގެންވެއެވެ." މިދެ
ގައި ނިންމުމެވެ. އެބަހީ ނަމާދުގައި ދިގުކޮށް ނަމާދު ފަށައި އަލީ އަނދިރީގައި ފަތިސް

  ކިޔަވައި ނަމާދު ދިގުކުރުމެވެ.
 ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ދަންނައެވެ. ފަތިސް

ހަމައަށް ދެމިގެންވެއެވެ.  ނަމާދުގެ ވަގުތާ އެކު އަނެއް ވަގުތާ އެނަމާދުގެ ޟަރޫރީ
 ހަމައަށެވެ. އަދި މެންދުރު އެރުމާ ގެންވަނީ އިރުނަމާދުގެ ވަގުތު ދެމި ދެންފަހެ ފަތިސް

 ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެ ކަމަށް ހުރިހާ ނުވާ ގުތު ދެމިގެންނަމާދާ ހަމައަށް އެވަ
  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 
 ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެ ނަމާދުގެ އެއް އެރުމުގެ ކުރިން ފަތިސް ފަހެ އިރު

މިފަދައިންނެވެ.  ނަމާދެއްވެސް ހަމަ ހާނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ. ހުރި ސްމީހާއަށްވެސް ފަތި
އެބަހީ އެނަމާދެއްގެ ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އެނަމާދުން އެއްރަކުޢަތް ލިބުނުނަމަވެސް 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އެނަމާދު އެމީހަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ. މާތް
. ހަމަކަށަ  rرسول اهللا ވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: "ނަމާދުން    )3("من أَدرك ركْعةً من الصالَة فَقَد أَدرك الصالَةَ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް މާނައީ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާއަށް އެނަމާދު  ރަކުޢަތްވެސް ލިބިއްޖެ އެއް މީހާ ދަންނައެވެ

   ލިބިއްޖެއެވެ."
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ން  ަނމުާދގެ ަވގުތު   ުހެރުވަމްށ ުޢުޛަރަކށް  ުނޮކށް  ެއަނމުާދ  ،ެދން ފާއިުތަވ
ްނަތްއަތއް    ެބލެވޭ ަކ

އެއީ ނިދުމާއި ހަނދާންނެތުމެވެ. ފަހެ ނަމާދުނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ހޭލެވޭ 
ޖެހޭނެއެވެ. އެއީ އޭނާއަށް އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. އެއީ ކޮންމެ  އިރަށް އެނަމާދުކުރަން

ން ނެތިއްޖެނަމަ ހަނދާންވާ އިރަށް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި ހަނދާ ވަގުތެއް
. އެއީ އޭނާއަށް އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް އެނަމާދުކުރަން  ޖެހޭނެއެވެ

صالَةً  أَحدكُم يإِذَا نِس" ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ޙަދީޘް rرسول اهللا ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. 
ا إِذَا ذَكَرلِّهصا فَلْيهنع امن اأَوތިޔަބައިމީހުން )1("ه" : ކުރެ މީހަކު ނަމާދެއް  މާނައީ

ނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު  ނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނަމާދެއް ހަނދާން
." އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

. ކުރެޙަދީޘް rاهللا رسول ޅުވިއެވެ. ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާރިވާ  يمن نِس"އްވިއެވެ
كا إِالَّ ٰذلةَ لَها الَ كَفَّارها إِذَا ذَكَرلِّهصالَةً فَلْيނަމާދެއް ހަނދާންނެތިއްޖެ )2("ص" :  މާނައީ

. އެނޫން އިތުރު  މީހާ ފަހެ އެނަމާދު ހަނދާންވާ ހިނދު އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
  ."ކައްފާރާއެއް އެކަމަކަށް ނުވެއެވެ

  

އް    ަނމުާދކުުރްނ ަނީހުކެރިވގެްނވާ ަވގުތަުތ
ދާންދެން އެދެމެދުގައި  އަރައިފުމަށް ފަހު އިރު ނަމާދުކުރުމަށް ފަތިސް

ކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. އަދި އިރު އަރާ ހިނދު ނަމާދުކުރުން  ނަމާދެއް
ދި އިރު އަރައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. އަ މަނާވެގެންވެއެވެ. އެއީ ތީރެއްގެ މިންވަރަށް އިރު

ޖެހޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. އެއީ އިރު މެދުން ފިލައިފުމަށް  މެދު
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ފަހު އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން  ނަމާދުކުރުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ޢަޞުރު
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا ކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. މާތް އެދެމެދުގައި ނަމާދެއް
 rرسول اهللا ންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެ

الَ صالَةَ بعد الصبحِ حتى ترتفع الشمس، والَ صالَةَ بعد الْعصرِ حتى "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް
سمالش يبغފަތިސް )1("ت" : އުމަށް އަރައި މަތިވެއްޖަ ފަހު އިރު ނަމާދަށް މާނައީ

ފަހު އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް  ނަމާދަށް ނުވެއެވެ. އަދި ޢަޞުރު ދާންދެން އެއްވެސް ނަމާދެއް
ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު هللا ނުވެއެވެ." އަދި މާތް ދާންދެން އެއްވެސް ނަމާދެއް

. އަހުރެން  ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
! ނަމާދާ ބެހޭهللاއޭ  ދަންނަވައިފީމެވެ.  ގޮތުން އަހުރެންނަށް ޚަބަރުދެއްވަ ގެ ނަބިއްޔާއެވެ

! އެކަލޭގެފާނު  ނަމާދުކުރާށެވެ. ދެން އިރުއަރައި  ވިއެވެ. "ފަތިސްކުރެއްޙަދީޘްބައްލަވާށެވެ
. އެހެނީ  މަތިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނަމާދުކުރުމުން އެއްކިބާވެގެން ހުންނާށެވެ

ދެމެދުންނެވެ. އަދި އެވަގުތު ކާފިރުން  އިޠާނެއްގެ ދެދަޅުހަމަކަށަވަރުން އިރުއަރަނީ ޝަ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދަށް  . ދެން ނަމާދުކުރާށެވެ އިރަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ

ޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން  މެދު މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވެވަޑައިގަނެތެވެ. އެއީ އިރު
. ނަމާދުކުރުމުން އެއްކިބާވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަ ށަވަރުން އެވަގުތަކީ ނަރަކަ ކެކިއަރާ ވަގުތެވެ

ފިލާ ހިނދު ދެން ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދަށް  ފަހެ އިރު މެދުން
ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ.  މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވެވަޑައިގަނެތެވެ. އެއީ ތިބާ ޢަޞުރު
. އެހެނީދެން އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން ނަމާދުކުރުމު  ން އެއްކިބާވާށެވެ

ދެމެދަށެވެ. އަދި އެވަގުތު ކާފިރުން  ހަމަކަށަވަރުން އިރުއޮއްސެނީ ޝައިޠާނެއްގެ ދެދަޅު
   )2(އިރަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ."

ކަމަށް ދަލީލުތައް  އެދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ ބަޔާންވެ
ކަމަށް  ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ތަކުގައި ބައެއްނަމަވެސް އެވަގުތު ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. އެހެން

ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވާ ނަމާދު  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. ޝަރުޢީ ބައެއް
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حديث  ގެ އަންނަނިވި rرسول اهللا އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ 
މާނައީ:  )1("نها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرهاأَحدكُم صالَةً أَو نام ع يإِذَا نِس" ބަސްފުޅެވެ.

ނުކޮށް  ނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ނަމާދެއް ކުރެ މީހަކު ނަމާދެއް ހަނދާން "ތިޔަބައިމީހުން
." ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު އެނަމާދު  އަދި ސަބަބެއްވާ ކޮންމެ ކުރާހުށިކަމެވެ
މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި  ސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލްނަމާދެއް އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ. މި

 ގެ އަންނަނިވި rرسول اهللا ފަދަ ނަމާދުތަކެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ  ވުޟޫގެ ދެރަކުޢަތް
 )2("ركْعتينِ يفَالَ يجلس حتى يصلِّ إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد" ބަސްފުޅެވެ.حديث 

 : މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންނަ ހިނދު ފަހެ އޭނާ  ކުރެ ން"ތިޔަބައިމީމާނައީ
 ދެރަކުޢަތްކޮށްފުމަށް ދާންދެން އޭނާ މިސްކިތުގައި ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ." އަދި އެއް

ނަމާދުގެ  ސުންނަތް ފާއިތުވުމުން ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ފަހު ދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނަށް މެންދުރު
. އި ރާޖިޙުވެގެންވާކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ މިމަސްއަލާގަ ފަހުން އެސުންނަތް   ގޮތަކީ މިއެވެ
 ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދޭން ފެށުމުން ސުންނަތް ފަރުޟު

ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް  ހުއްޓައި ޤަމަތްދިން ނަމާދެއް ކުރަން ނުވެއެވެ. އަދި ސުންނަތް
هللا . މާތްނަމާދުގައި ބައިވެރިވާށެވެ ނަމާދު ދޫކޮށްލާފައި ފަރުޟު ޖެހޭނީ ސުންނަތް

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
إِذَا أُقيمت الصالَةُ فَالَ صالَةَ إِالَّ "ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 

: "ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވޭ ހިނދު ފަރުޟު  )3("الْمكْتوبةُ  ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދު މާނައީ
  ނުވެއެވެ." ނަމާދެއް
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  ަބްނގި  "اَألذَان"
ގެ هللاގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ އިޢުލާނެވެ. ނުވަތަ އިޢުލާނުކުރުމެވެ. މާތް اَألذَان
. އެކަލާނގެ  أَذَانބަސްފުޅުގައި  އަންނަނިވި ވަޙީ ގެ ލަފްޒުވަނީ މިމާނައިގައެވެ

A  @  ?   >  =  <  ;  E  D  C  B  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
  KJ   IH  G  FZ   ) :މިއީ ނަޙުރުގެ )٣التوبة" : މަހުގެ  ދުވަހު (ޙައްޖު މާނައީ

)  ދިހަވަނަ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާގެ ފަރާތްޕުޅުން މީސްތަކުންނަށްވާ هللاދުވަހު
ވޮޑިގެންނެވެ. އަދި  ވަނީ މުޝްރިކުންގެ ކިބައިން ބަރީއަވެهللاއިޢުލާނެކެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

  ވަޑައިގެންނެވެ." ވަނީ ބަރީއަވެ ސޫލާވެސްއެކަލާނގެ ރަ
ވަގުތު  ލަފްޒުތަކަކުން ނަމާދު މާނައަކީ ޚާއްޞަ ގެ ޝަރުޢީ اَألذَانދެންފަހެ 

ކަމަށް ކުރެވޭ  ވަގުތު ވަދެއްޖެ ކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ނަމާދު ޙާޟިރުވެއްޖެ
  އިޢުލާނެވެ. އެބަހީ ބަންގިއެވެ. 
ލަފްޒުތަކަކުން ޢަޤީދާގެ  ޢާރެކެވެ. މަދުދީނުގެ ޝި ބަންގިއަކީ އިސްލާމް

ގެ ކިބްރިޔާވަންތަކަން هللاމަސްއަލަތައް ޝާމިލްކުރަނިވި ނިދާއެކެވެ. ފެށިފައިވަނީ 
ބަޔާންކުރުމުންނެވެ. ނިމިފައިވަނީ އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ. 

ޢިލްމުވެރިން  ންފައެވެ. ބައެއްވަޑައިގެ މެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޚްތިލާފުވެ ބަންގީގެ ޙުކުމާ
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ  ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ވިދާޅުވަނީ ވާޖިބެއް

އިރު ބޮޑަށް  ކަމަށެވެ. ފަހެ ބަންގިގޮވުމަށް ވާރިދުވެފައިވާ ނައްޞުތަކަށް ބަލާ ކަމެއް
 ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިންރުއްސުންލެއްވި މާލިކު هللا ކަމަށެވެ. މާތް ދޭހަވަނީ ވާޖިބެއް

 rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެމެންނަށް 
 )1("إِذَا حضرت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم ولْيؤمكُم أَكْبركُم"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

: "ނަމާދު ޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ޙާޟިރުވާ ހިނދު ފަހެ ތިވަގުތު  މާނައީ
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) ބަންގި . އަދި ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި (ނަމާދަށް ކުރެ  ދޭހުށިކަމެވެ
." މީހާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އިމާމަކަށް ބޮޑު އެންމެ    ވާހުށިކަމެވެ

. "އިމާމު - رمحه اهللا -އިބުނު ޤުދާމާ  އިމާމު ޢަޠާއު ބުނު  ވިދާޅުވިއެވެ
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.   -اهللا مرمحه-އައުޒާޢީ  އިމާމު މުޖާހިދާއި، އިމާމު އަބީރަބާޙާއި،

ކު ބުނު ޙުވައިރިޘަށާއި މާލި rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން  ބަންގިގޮވުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. އެހެނީ
އޭނާގެ އެކުވެރިންނަށް އެކަމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޚުދު އެކަލޭގެފާނާއި، 

 ޚަލީފާއިންނާއި، އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަން އެކަލޭގެފާނުގެ ހަތަރު
 ކުރެއްވުމުގައި ދެމިތިއްބެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް އަމުރުކުރެއްވުމާއި އެކަން

   )1(ކުރުން ވާޖިބުވުމުގެ މައްޗަށެވެ." ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުން ދަލީލުކުރަނީ އެކަން
  

ން    ަބްނީގގެ މާތްަކ
 ތައްޙަދީޘްގިނަ  ގޮތުން ވަރަށް ބެހޭ މީހުންގެ މާތްކަމާ އި ބަންގިގޮވާބަންގިއާ

ތެރެއިން އަންނަނިވި ބަސްފުޅުތައް  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ
  ހިމެނިގެންވެއެވެ.
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. ހަމަކަށަވަރު . ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ لَو يعلَم "ރެއްވިއެވެ
 )2("اَألولِ، ثُم لَم يجِدوا إِالَّ أَنْ يستهِموا علَيه الَستهموا داِء والصفّالنِّ يفالناس ما 

: "ބަންގި ވާބާއި ދަރުމަ މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ ހުރި ޘަ ގައިފުރަތަމަ ސަފު އާއިމާނައީ
 ނެތްނަމަ (އެކަން ގޮތެއް ކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން ފިޔަވައި އިތުރު ދެން އެކަން

) އެބައިމީހުން ގުރުއަތުވެސް ." ކުރުމަށްޓަކައި   ލީހެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
 .بن قدامةالاملغين  )1

 والنسائي. والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )2
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والْمؤذِّنُ يغفَر لَه مد  ،ومالَئكَته يصلُّونَ علَى الصف الْمقَدمِ َهللاإِنَّ ا"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ
هتوابِسٍ ،صيطْبٍ ور نم هعمس نم قُهدصيو، هعلَّى مص نرِ مثْلُ أَجم لَهމާނައީ:  )1("و

ރަޙުމަތްލައްވައެވެ. އަދި މަލާއިކަތުން هللا ސަފަށް މާތް މަ"ހަމަކަށަވަރުން ފުރަތަ
މީހާއަށް އޭނާގެ އަޑު  ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ. އަދި ބަންގިގޮވާ

 ފޯރާފަނިވި ހިސާބެއްގެ މިންވަރަށް ފާފަފުއްސެވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ އަޑުއެހި ކޮންމެ
އްވިޔަސް އޭނާ ތެދުކުރެއެވެ. (އެބަހީ އެއްޗެ އެއްޗެއްވިޔަސް ހިކި އެއްޗެއް އެއީ ތެތް
އެކު ނަމާދުކުރާ އެންމެންގެ  ކަމަށް ހެކިދެއެވެ.) އަދި އޭނާއާ އޭނާއަކީ ތެދުވެރިއެއް

  އަޖުރު އޭނާއަށް ވެއެވެ."
ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  أبو الدرداءރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް

 . ما "ރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ف ثَالَثَة نطَانُ يميالش هِملَيذَ عوحتالَةُ إِالَّ اسالص يهِمف قَامالَ تذَّنُ وؤالَ ي ةيމާނައީ:  )2("قَر

 ނުދެވި އަދި އެބައިމީހުންގެ މެދުގައި ނަމާދު މީހުންހަމަވެ، ބަންގި "ރަށެއްގައި ތިން
  ޤާއިމުނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ޝައިޠާނާ ވެރިވާނެއެވެ."

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . اِإلمام ضامن والْمؤذِّنُ "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: "އިމާމު )3("رشد اَألئمةَ واغْفر للْمؤذِّنِنيمؤتمن اللَّهم أَ މީހާއަކީ (މައުމޫމުންގެ)  މާނައީ
) އަމާނާތް  މީހާއެވެ. އަދި ބަންގިގޮވާ ޒިންމާދާރު މީހާއަކީ (ވަގުތަށް ބަންގިގޮވުމުގެ

! އިމާމުންނަށް ހެޔޮ މީހެކެވެ. އޭ ހައްދަވާ ޙަވާލުވެވިފައިވާ ތް ގޮ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ބަންގިދޭ !" ދައްކަވާށިއެވެ   މީހުންނަށް ފާފަފުއްސަވާށިއެވެ

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. عقْبة بن عامر ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
 . އްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
 وصححه األلباين. رواه أمحد والنسائي )1

  صحيح اجلامع.يف وصححه األلباينرواه أمحد  )2
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"اعر نم كبر بجعمٍ ييغَن الَ يفذِّنُ بِالصؤلِ يبالْج ةيظأْسِ شلِّرصيو قُولُ ا يةُهللافَي زع 
دبوا إِلَى عظُرلَّ انجالَ يوالص يمقيذِّنُ وؤذَا يهنم افخيةَ ي دبعل تغَفَر يقَد  هلْتخأَدو

: "ފަރުބަދައިން ބައެއްގަ )1("الْجنةَ އި ބަކަރި ހުއިހައްޕަން އުޅުނު މީހެއްގެ ކިބައިން މާނައީ
ތިބާގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ އުފާވެވޮޑިގަންނަވައެވެ. އެއީ އޭނާ ނަމާދަށް ބަންގިދެއެވެ. 

ގެ މިއަޅާއަށް هللاވަޙީކުރައްވައެވެ. ތިމަންهللا އަދި ނަމާދުކުރެއެވެ. ފަހެ ކީރިތިވަންތަ 
) ބަންގި ނިކަން .  ދެއެވެ. ބަލާށެވެ. އޭނާ (ނަމާދަށް އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކުރެއެވެ
هللا ގެ އަޅާއަށް ތިމަންهللاއަށް ބިރުވެތިވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންهللاތިމަން

  ދެއްވައިފީމެވެ. އަދި އޭނާ ސުވަރުގެ ވައްދަވައިފީމެވެ." ފާފަފުއްސަވައި
  

  ޮގތް  ަޝުރުޢވީ ،ަބްނިގ ަޝުރުޢުކެރްއުވުނ ަސަބބާިއ
ތަމަ އަހަރުގައެވެ. ފަހެ ބަންގި ބަންގި ޝަރުޢުކުރެއްވުނީ ހިޖުރައިން ފުރަ

ގޮތުން ވާރިދުގެންވާ  ގޮތާއި ބެހޭ ޝަރުޢުކުރެއްވުނު ސަބަބާއި ބަންގި ޝަރުޢުވީ
.   ބަސްފުޅުތައް ދަންނައެވެ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
. މުސްލިމުން ޖަމާވެ ނަމާދު . ވަގު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ތުތައް މިންވަރުކޮށް އުޅެތެވެ

ދުވަހަކު  އަދި އެކަކުވެސް އޭރުގައި ނަމާދަށް ބަންގިގޮވައެއް ނޫޅެއެވެ. ދެން އެއް
ބަޔަކު ބުނެފިއެވެ.  ގޮތުން ވާހަކަދައްކައިފިއެވެ. އެއް ބެހޭ މީސްތަކުން ޖަމާވެ އެކަމާ
. އަދި އަ ފަދަ ރަނގަބީލެއް ހަދަމާ ނަޞާރާއިންގެ ރަނގަބީލު ބަޔަކު  ނެއްހިނގާށެވެ

! ޔަހޫދީންގެ ނާގޫރު ހިނގާށެވެ. ފަހެ  ފަދަ ނާގޫރެއް ހަދަމާ ބުނެފިއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
. ނަމާދަށް ބަންގިދޭނެ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުވަންވީ  ނޫން ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

! ފަހެ  ! ތެދުވެ ނަމާދަށް ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ހެއްޔެވެ . "އޭ ބިލާލެވެ އްވިއެވެ
    )2(ންގިދޭށެވެ."ބަ
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ގެ ކިބައިން  عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް
. ނަޞާރާއިންނާ އެއްގޮތްކުރެއްވުމަށް      ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކައި ޙާލު، މީސްތަކުން ނަމާދަށް ޖަމާކުރެއްވުމަށްޓަ ނުގަންނަވާ ރުހިވަޑައި rرسول اهللا 
ބީލުޖެހުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވަނިކޮށް އަހުރެން ނިދާފައި އޮއްވައި އަހުރެންނަށް ރަނގަ

ހުވަފެނުގައި ފެންނަނީ ރަނގަބީލެއް ހިފައިގެން އަހުރެންގެ ގާތަށް މީހަކު އައީތީއެވެ. ފަހެ 
! ތިޔަ ރަނގަބީލު ވިއްކަންވީهللاއަހުރެން އޭނާއަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ   ގެ އަޅާއެވެ

ކީއްހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން  ޔެވެ؟ އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ. އެއިން ތިބާ ކުރާނީހެއް ނޫން
ދަންނަވައިފީމެވެ. އެއިން އަހުރެމެން ނަމާދަށް ގޮވާނީއެވެ. އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ. 

އެކެވެ. ނހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އާ ގޮތެއް ބުނެދެން އެއަށްވުރެ މާރަނގަޅު
. އޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ ބޮޑީ  (އެންމެ أَكْبر أَكْبر اُهللا اُهللا. ތިބާ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ

ބޮޑީ  އެވެ. އެންމެهللاބޮޑީ  (އެންމެ أَكْبر أَكْبر اُهللا اُهللاއެވެ.) هللاބޮޑީ  އެވެ. އެންމެهللا
ޅުކަންވެވުން މެނުވީ އަ(هللا أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاއެވެ.) هللا

.  ކަމަށް އަޅު ނުވާ އެއްވެސް އިލާހަކު ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން މެނުވީ هللاހެކިވަމެވެ
ހެކިވަމެވެ.)  ކަމަށް އަޅު ނުވާ އެއްވެސް އިލާހަކު އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން

ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ ( أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا
 ގެ ރަސޫލާهللاހެކިވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މުޙައްމަދުގެފާނީ  ކަމަށް އަޅު ގެ ރަސޫލާهللا

.)  ކަމަށް އަޅު (ނަމާދަށް  علَى الصالَة يعلَى الصالَة ح يحހެކިވަމެވެ
 علَى الْفَالَحِ يفَالَحِ حعلَى الْ يحއަވަސްވެގަންނާށެވެ. ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.) 

 اُهللا(ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ. ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް އަވަސްވެގަންނާށެވެ.) 
މެނުވީ (هللا الَ إِلَه إِالَّ اُهللاއެވެ.) هللاބޮޑީ  އެވެ. އެންމެهللاބޮޑީ  (އެންމެ أَكْبر أَكْبر اُهللا

ނުވެއެވެ.) ދެން އެމީހަކު  އިލާހަކު އެއްވެސް އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން
ނުވެ އަލުން އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ. އަދި ތިބާ  އިރުތަކެއް ހިނގައްޖެއެވެ. މާގިނަ

 ،أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ،أَكْبر أَكْبر اُهللا ُهللاَ"ނަމާދަށް ޤަމަތްދޭނަމަ މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. 
قَد  ،قَد قَامت الصالَةُ ،علَى الْفَالَحِ يح ،علَى الصالَة يح ،رسولُ اِهللا أَشهد أَنَّ محمدا
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 rرسول اهللا ދެންފަހެ ހެނދުންވުމުން  "الَ إِٰله إِالَّ اُهللا ،أَكْبر أَكْبر اُهللا اُهللا )1(،قَامت الصالَةُ
ހުވަފެނުގެ ވާހަކަ ދަންނަވައިފީމެވެ. ގެ އަރިހަށް އަހުރެން އައިސް އަހުރެންނަށް ފެނުނު 

. "هللا ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘްފަހެ އެކަލޭގެފާނު  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ތެދު ހުވަފެނެކެވެ
ގޮސް ތިބާއަށް ހުވަފެނުގައި ފެނުނު އެއްޗެއް ބިލާލަށް  އެކު ތެދުވެގެން ފަހެ ބިލާލާ

. އެހެނީ ދޭހު އުނގަންނައިދޭށެވެ. ދެން ބިލާލު އެކަލިމަތަކުން ބަންގި ށިކަމެވެ
." ދެން އަހުރެން  ހަމަކަށަވަރުން ތިބާއަށް ވުރެ ބިލާލުގެ އަޑު ގަދަވެފައި ރީތިވެގެންވެއެވެ

ގޮސް ބިލާލަށް އުނގަންނައިދީފީމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  އެކުގައި ތެދުވެގެން ބިލާލާ
ހުންނަވަނިކޮށް  އެކަލިމަތަކުން ބަންގިދެއްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ގޭގައި

އެއަޑުއައްސަވައި އަވަސްއަވަހަށް ރިދާކޮޅު ދަންމަވަމުން ވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ. 
 ފަރާތް ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް ހުވަފެނުގައި ޙައްޤާއިގެން ކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވި

 rرسول اهللا  އެފެނިވަޑައިގަތް ގޮތަށް އަހުރެންނަށްވެސް ހުވަފެނުގައި ފެނިއްޖެއެވެ. ފަހެ
  )2(އަށެވެ."هللاހުރީ  ޙަމްދެއް "ފަހެ ހުރިހާ  "ه الْحمدفَللَّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

  

ިއފިްއަޔތު    ަބްނީގގެ ަކ
 ކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އެތިން ބަންގީގެ ތިން

  ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ. 
أَشهد أَنَّ ދެފަހަރު.  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاފަހަރު.  ރުހަތަأَكْبر  اُهللا - 1

.  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު.  علَى الصالَة يحދެފަހަރު.  محمداً رسولُ اِهللا    ދެފަހަރު
ކަލިމައެވެ. އެއީ  ރަފަހަރު. އޭރުންވާނީ ފަނަ އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު.أَكْبر  اُهللا

.ގައިޙަދީޘުރިވާކުރެއްވި  عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهއިސްވެދިޔަ،    ވާ ފަދައިންނެވެ
ފަހު، ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ ޝަހާދަތެއް  ކިޔުމަށް ފަހަރު ހަތަރުأَكْبر  اُهللا - 2

ންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު އަޑުމަޑުކޮށް ކިޔާނީއެވެ. ދެން އަލުން ދެޝަހާދަތުން ކޮ
                                                           

 މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދު ޤާއިމުވެއްޖެއެވެ." )1

 وصححه األلباين.وابن ماجه وابن خزمية والترمذي وقال حديث حسن صحيح  وأبو داود رواه أمحد )2
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 علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު.  علَى الصالَة يحރުކޮށް ކިޔާނީއެވެ. ދެން ފަހަރު އަޑުހަދެ
 ފަހަރު ކިޔާނީއެވެ. އޭރުންވާނީ ނަވާރަ އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު.أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު. 

. މިއީ މާތް  rاهللا رسول ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށް هللا ކަލިމައެވެ
  )1(އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެކެވެ.

أَشهد أَنَّ محمداً ދެފަހަރު.  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللا - 3
.  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. އަލުންވެސް  رسولُ اِهللا أَشهد أَنَّ محمداً ދެފަހަރު

.  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު.  علَى الصالَة يحދެފަހަރު.  اِهللا رسولُ أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު
هللا ކަލިމައެވެ. މިއީވެސް މާތް ފަހަރު. އޭރުންވާނީ ސަތާރަ އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު.

ފަހެ  )2(ކެވެ.އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެ rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށް 
  ކައިފިއްޔަތު ޞައްޙަވެ ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ބަންގީގެ މިތިން

 ކިޔުމަށް ދެފަހަރު علَى الْفَالَحِ يحނަމާދުގެ ބަންގީގައިނަމަ  ދެންފަހެ ފަތިސް
ކިއުން  ވުރެ ނަމާދު ހެޔޮވެގެންވެއެވެ.) ދެފަހަރު (ނިދުމަށް النومِ  ةُ خير منلصالَاَފަހު 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތްޝަރުޢު

. އޭ  ! ބަންގިދޭންهللاއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގޮތް އަހުރެންނަށް  ޖެހޭ ގެ ރަސޫލާއެވެ
އުނގަންނައިދެއްވާށެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށް އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ. 

. ފަތިސްކުރެޙަދީޘްއަދި  ةُ خير لصالَاَ"ނަމާދުގައިނަމަ މިފަދައިން ވިދާޅުވާށެވެ.  އްވިއެވެ
نمِ موالَاَ ،النلصنم ريمِ ةُ خواُهللا، الن راُهللا، أَكْب رإِالَّ اُهللا، أَكْب ފަހެ މިކަލިމަ   )3("الَ إِلَه

 އި ކިޔުން ޞައްޙަވެގެންނަމާދެއްގެ ބަންގީގަ ނޫން އެހެން ނަމާދުގެ ބަންގި ފަތިސް
  ނުވެއެވެ.

  
  

                                                           
 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين. )1

 رواه مسلم. )2

 وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود  )3
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ިއފިްއަޔުތ   ގެ ަކ   ަޤަމުތ
 އައިސްފައިވެއެވެ. އެތިން ކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން ގެ ތިންޤަމަތު

  ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
أَشهد أَنَّ ދެފަހަރު.  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاފަހަރު.  ހަތަރުأَكْبر  اُهللا - 1

قَد ދެފަހަރު.  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު.  علَى الصالَة يحދެފަހަރު.  محمداً رسولُ اِهللا
ފަހަރު. އޭރުންވާނީ  އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު.  قَامت الصالَةُ

 rرسول اهللا  ސުންލެއްވި އަބޫ މަޙްޛޫރާއަށްރުއްهللا ކަލިމައެވެ. މިއީ މާތް ސަތާރަ
   )1(އުނގަންނައިދެއްވި ގޮތެކެވެ.

أَشهد أَنَّ ފަހަރު.  އެއް أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللا - 2
 އެއް فَالَحِعلَى الْ يحފަހަރު.  އެއް علَى الصالَة يحފަހަރު.  އެއް محمداً رسولُ اِهللا

.  އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު.  قَد قَامت الصالَةُފަހަރު.  ފަހަރު
 عبد اهللا بن زيد بن عبد ربهރުއްސުންލެއްވި هللا ކަލިމައެވެ. މިއީ މާތް އޭރުންވާނީ އެގާރަ

ދި އެއީ ތެދު ހުވަފެންފުޅެއްކަމުގައި އަ )2(އަށް ހުވަފެންފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގެންނެވި ގޮތެވެ.
.ކުޙަދީޘްވަނީ  rرسول اهللا    ރައްވާފައެވެ

أَشهد أَنَّ ފަހަރު.  އެއް أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللا - 3
 އެއް لْفَالَحِعلَى ا يحފަހަރު.  އެއް علَى الصالَة يحފަހަރު.  އެއް محمداً رسولُ اِهللا

ފަހަރު.  އެއް الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު. أَكْبر  اُهللاފަހަރު.  އެއް قَد قَامت الصالَةُފަހަރު. 
 )3(ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެކެވެ. - رمحه اهللا - ކަލިމައެވެ. މިއީ އިމާމުމާލިކު ވާނީ ދިހައޭރުން

ކުރައްވާތީ  ހުލުވެރިން ކަންތައްސަބަބަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މަދީނާގެ އަ

                                                           
 رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح وصححه األلباين. )1

 وصححه األلباين.لترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن خزمية وا وأبو داود رواه أمحد )2

 بداية اتهد البن رشد. )3
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އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީ އެގޮތަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި އެޒަމާނުގެ 
.   މަދީނާގެ އަހުލުވެރިންގެ ޢަމަލަކީ ޙުއްޖަތެކެވެ

 ގޮތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި ތިންވަނަ ގޮތާއި ދެވަނަ ފަހެ ފުރަތަމަ
   ނުވެއެވެ. ބިތުވެގެންގެ އަރިހުން ސާ rرسول اهللا ގޮތް 

  

ްނަތްއުކަރން  ަބްނީގގެ ައޑުއިވޭ    ޮގތް  ޖެހޭ  ީމުހްނ ަކ
ކިޔާ ކަލިމަތައް އޭނާގެ  މީހާ މީހަކު ބަންގިދޭ ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ކޮންމެ

އާއި  علَى الصالَة يحވެގެންވެއެވެ. އެއީ  އެގޮތަށް ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ފަހަތުން ހަމަ
حلَى الْفَالَحِ يالَ މިދެކަލިމަ ފިޔަވައެވެ. މިދެކަލިމައިގެ ބަދަލުގައި ކިޔާނީ  علَ ووالَ ح

ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ  ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް އަދި ނުބައި ކަމެއް (ހެޔޮ قُوةَ إِالَّ بِاِهللا
. މާތް ގެ ޙަޟްރަތުންهللاބާރެއްވެސް  ރުއްސުންލެއްވި هللا މެނުވީ ނުވެއެވެ.) މިކަލިމައެވެ
رسول ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  އަބޫސަޢީދުގެ

. ކުޙަދީޘް rاهللا  މާނައީ:  )1("إِذَا سمعتم النداَء فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ الْمؤذِّنُ"ރެއްވިއެވެ
 މަތައް އޭނާކަލި ކިޔާމީހާ  "ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހިނދު ފަހެ ބަންގިދޭ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ކިޔާގޮތަށް ކިޔާށެވެ." އަދި މާތް
 .  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކުރެ  ކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންأَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاމީހާ  އްވިއެވެ. "ބަންގިދޭކުރެޙަދީޘް
ކިޔާ ހިނދު  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاކިޔާށެވެ. ދެން أَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاމީހަކުވެސް  މެކޮން

أَشهد ކިޔާ ހިނދު  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللاކިޔާށެވެ. ދެން  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ ކިޔާ ހިނދު  علَى الصالَة يحށެވެ. ދެން ކިޔާ أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا

.  الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاކިޔާ ހިނދު  علَى الْفَالَحِ يحކިޔާށެވެ. ދެން  بِاِهللا ކިޔާށެވެ
ކިޔާ  الَ إِلَه إِالَّ اُهللاކިޔާށެވެ. ދެން ر أَكْب أَكْبر اُهللا اُهللاހިނދު  ކިޔާأَكْبر  أَكْبر اُهللا اُهللاދެން 

                                                           
 رواه اجلماعة. )1
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މީހާ  އެކު ކިޔައިފި ކިޔާށެވެ. މިފަދައިން ހިތުގެ އިޚުލާޞްތެރިކަމާ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހިނދު 
   )1(ސުވަރުގެވަންނާނެއެވެ."

ގޮތަށް  ދިޔަ މީހަކަށް ބަޔާންވެ ކޮންމެ ފަހެ ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހަމަ
މީހަކު  ނެތް ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ވުޟޫ މުސްތަޙައްބު ބަންގިއަށް ޖަވާބުދިނުން

ކަމުގައިވިޔަސް، ޖުނުބުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ޙައިޟުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، 
ކުއްޖަކު  މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކުޑަ ނިފާސްވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޮޑު

 ކުރަން ހުންނަ ބަޔަކީ ނަމާދެއް މެއެވެ. މިކަމުން އިސްތިޘްނާވެގެންވާ ކަމުގައިވިޔަސް
 އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި އެއްދާންކުރަން އޮންނަ، މީހާއާއި މީހާއާއި، ފާޚާނާގައި އިންނަ

  މީހާއެވެ. 
މީހާ ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން ބަންގިއަށް  ކިޔަވަން އިންނަ ފަހެ ޤުރުއާން

ކިޔަން  ދި ފިލާވަޅެއްޖެހޭނެއެވެ. އަ ކިޔެވުން ހުއްޓައިލަން ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ޤުރުއާން
މީހާ ބަންގި  ވަގުތު މިސްކިތަށް ވަންނަ އެފަދައެވެ. އަދި ބަންގިދޭ މީހާވެސް ހަމަ އިންނަ

ކުރަން ނުފަށައި ހުރުން  ނިމެންދެން ބަންގިއަށް ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ސުންނަތެއް
. މުސްތަޙައްބު   ވެގެންވެއެވެ

އާއި އަދި ބަންގީގެ މީހާ ބަންގިދީ ނިމޭ ހިނދު އޭނާ ދެންފަހެ ބަންގިދޭ
ވެގެންވެއެވެ.  ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން މުޞްތަޙައްބު rرسول اهللا މީހުން  އަޑުއެހި

 . وعلَى آلِ محمد، كَما صلَّيت علَى  اللَّهم صلِّ علَى محمد،"އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ
يماهرإِب  كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو جِيدم يدملَى آلِ  .حعو ،دمحلَى مع ارِكب ماللَّه

جِيدم يدمح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو ،يماهرلَى إِبع كْتارا بكَم ،دمح2("م(  :  އޭ"މާނައީ
! އިބްރާހީމްގެފާބޮޑުކުރެ ހައްދަވާ ންގެ އި އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުނާއްވި ރަސްކަލާކޮ

އި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާ ލެއްވިޞަލަވާތް هللاމައްޗަށް އިބަ
! ހަމަކަށަވަޞަލަވާތް ވެސްމައްޗަށް ތަޢުރީފަކާއި، އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަލައްވާނދޭވެ

                                                           
 رواه مسلم. )1

 رواه البخاري. )2
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ޑުކުރެއްވި ބޮ ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ ހައްދަވާ
! އިބްރާހީމްގެފާނާއި،ރަސްކަ  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި ލާކޮ

 ވެސްފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ހުރިހާ މާތްކަމެއް  ،އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއިهللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

ބުނު ޢަމްރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا " ފަހެ މާތްވެ.ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެ
އްވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 

فَإِنه من  ي،ثُم صلُّوا علَ ،فَقُولُوا مثْلَ ما يقُولُ ،إِذَا سمعتم الْمؤذِّنَ"އަޑުއެއްސެވިއެވެ. 
الْجنة  يفَإِنها منزِلَةٌ ف ،الْوسيلَةَ يل ثُم سلُوا اَهللا ،علَيه بِها عشرا صالَةً صلَّى اُهللا يصلَّى علَ

غبناِهللا يالَ ت ادبع نم دبعإِالَّ ل، وا هو أَنْ أَكُونَ أَنجأَرو، أَلَ لس نفَمي  لَه لَّتيلَةَ حسالْو
: "ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބަންގިދޭ  )1("شفَاعةُال އަޑު އިވޭ ހިނދު އޭނާ  މީހާ ބަންގިދޭ މާނައީ

ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުންވެސް ކިޔާށެވެ. ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް  ކިޔާ
ފަހަރު  ޞަލަވާތްކިޔަވާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް އެއް

ރު ރަޙުމަތްލައްވާނެއެވެ. ދެން ހަަފަ ދިހަهللا މީހާއަށް  ވައިފިޞަލަވާތްކިޔަ
ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވާށެވެ. ފަހެ هللاއެދި  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަސީލަތް ދެއްވުމަށް

އަޅަކަށް މެނުވީ  ގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެهللاވަސީލަތަކީ ސުވަރުގޭގެ މަޤާމެކެވެ. 
ވުމަށް  ކަމުގައި ކީ އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުނުވެއެވެ. އެއަޅަ އެމަޤާމު އެކަށީގެނެއް

ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއުއްމީދުކުރައްވަމެވެ. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވަސީލަތް ދެއްވުމަށް 
) ޝަފާޢަތް ޙައްޤުވާނެއެވެ."  މީހާއަށް (ޤިޔާމަތް އެދެފި   ދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ

.  ބުކިޔުންވެސް މުސްތަޙައް ފަހު ބަންގިދުޢާ ޞަލަވާތްކިޔުމަށް ވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް

ފަހު  ރެއްވިއެވެ. ބަންގި އަޑުއިވުމަށްކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
ދުވަހު ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް  އަންނަނިވި ދުޢާކޮށްފި މީހާއަށް ޤިޔާމަތް

آت محمدا الْوسيلَةَ  ،للَّهم رب هذه الدعوة التامة والصالَة الْقَائمةاَ"އްޤުވާނެއެވެ. ޙަ

                                                           
 رواه مسلم. )1
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:  }"إِنك الَ تخلف الْميعاد، {وعدته يثْه مقَاما محمودا الَّذوابع ،والْفَضيلَةَ "އޭ މާނައީ
! މުޙައްމަދުގެފާނަށް ، މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި މި ޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

! އަދި އިބަ ވަސީލަތާއި މަތިވެރިކަން ކުރެއްވި  ވަޢުދު ްފާނަށއެކަލޭގެهللا ދެއްވާނދޭވެ
 ! ވަޢުދާ هللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ{ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ

  )1(ވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެ.}" ޚިލާފުވެ
  

  ެދެމުދ ުދޢާުކުރން  ަބްނިގއާިއ ަޤަމތާ 
ދެމެދުގައިވާ ވަގުތަކީ ދުޢާ ޤަބޫލުވެވުމަށް އުއްމީދުކުރެވޭ  ބަންގިއާއި ޤަމަތާ

هللا ލިބިގަންނަހުށިކަމެވެ. މާތް ވަގުތެކެވެ. ފަހެ އެވަގުތުގައި ދުޢާކުރުމުން ފައިދާ
. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 )2("الَ يرد الدعاُء بين اَألذَان واِإلقَامة"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 
: "ބަންގިއާއި ޤަމަތާ   ނުކުރެވޭނެއެވެ." ދެމެދު ކުރެވޭދުޢާ ރައްދެއް މާނައީ

ރެއް ޞައްޙަ މިންވަ ޖެހޭ ވަގުތުގެ ވަކި ދެމެދު ދޭން ފަހެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާ
ގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ  ބެހޭ އަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އެކަމާ حديث
 ކުރެވޭ ވަގުތުގެ އިތުރަށް ދޭން ތައް ޟަޢީފެވެ. މިދެންނެވީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތައްحديث

. ކޮންމެ ނަމާދަކަށްވެސް ޤަމަތްދިނުމުގެ ކުރިން  ޖެހޭ ވަގުތުގެ މިންވަރުގެ ވާހަކައެވެ
هللا ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް ކުރެވޭހައި ވަގުތު ދިނުން މުސްތަޙައްބު ވެގެން ދެރަކުޢަތްމަދު

ބުނު މުޣައްފަލްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
     بين كُلِّ أَذَانينِ صالَةٌ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ކޮންމެ ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ  )3("لمن شاَء - ثَالَثًا  -  ދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ.  މާނައީ

                                                           
وحسن އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޢިބާރަތެކެވެ.  بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބުرواه البخاري.  )1
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 ކުރުމަށް އެދެފި އްވިއެވެ.) އެކަންކުރެޙަދީޘްފަހަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައި  (ތިން
".   މީހަކަށެވެ

. "ޤަމަތްދިނުން ލަސްކޮ  - رمحه اهللا -އިމާމު ޝައުކާނީ  ށްލުން ވިދާޅުވިއެވެ
އަނެކަކަށް އެހީވުމުގެ ބާބުގެ  ހިމެނިގެންވަނީ ހެޔޮކަންތަކާއި ތަޤުވާގެ މައްޗަށް އެކަކު

މީހާ ނުވަތަ  އިންނަ ހަމަކަށަވަރުން ބަންގިގޮވާ ވަގުތު ކާން ތެރެއިންނެވެ. އެހެނީ
ނިމިގެން ނުވަތަ ވުޟޫކޮށްގެން އަންނަ ހިނދު  މީހާ ކައި ނެތް އެވަގުތު ވުޟޫ

ސްކުރުމުގެ ސަބަބުން އެބައިމީހުންނަށް ޖަމާޢަތް ފާއިތުވެގެންދެއެވެ. ޤަމަތްދިނުން އަވަ
   )1(މީހާއަށެވެ." އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުރު ގެއަކުން އަންނަ

މީހާއަށް އެކަށީގެންވަނީ މީސްތަކުންގެ  އެހެންކަމުން ބަންގިގޮވާ އަދި ޤަމަތްދޭ
ނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުهللا މާތް )2(ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެވެ.

 ބަންގި )3(ގެ މުއައްޛިނު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
ތަން  ކޮޓަރިކޮޅުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا ފަހު މުހުލަތުދެއްވައެވެ.  ދެއްވުމަށް

. އެކަލޭގެފާނު ނުދެއްވައެވެ އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ޤަމަތެއް
  )4(ތަން ފެނިވަޑައިގަތުމުން ޤަމަތްދެއްވައެވެ." ކޮޓަރިކޮޅުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ

  

  ެބހޭ ިއުތުރ ަބެއްއ މްަސައަލަތއް  ަބްނިގއާިއ ަޤަމތާ 
 ކޮށްގެންވަގުތުގައެވެ. އަވަސް ޖެހޭނީ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ބަންގިގޮވަން

ބަންގި  ވެ. އެއީ ފަތިސް ނަމާދުގެ ފުރަތަމަނުވާނެއެ ނުވާނެއެވެ. އަދި ލަސްކޮށްގެންވެސް
 ކުރިން ފުރަތަމަ ވުރެ ވަގުތުކޮޅެއް ބަންގިއަށް ނަމާދުގެ އަޞްލު ފިޔަވައެވެ. ފަތިސް

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް ބަންގިގޮވުން މުސްތަޙައްބު
                                                           

 .نيل األوطار )1

މިނެޓްގެ  ދެމެދު މަދުވެގެން ފަނަރަ ނަމާދެއްގެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާ ސުޢޫދިޢަރަބިޔާގެ މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ )2
. އި މަދުވެގެން ވިހިވަގުތު ދެއެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދުގަ  މިނެޓްގެ ވަގުތު ދެއެވެ

3( .  މުއައްޛިނަކީ ބަންގިދޭ މީހާއެވެ
 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي. )4
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رسول اهللا އެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި
r ްومٍ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘكْتم أُم نذِّنَ ابؤى يتوا حبراشلٍ، فَكُلُوا وذِّنُ بِلَيؤ1("إِنَّ بِالَالً ي(  

: "ހަމަކަށަވަރުން ބިލާލު ބަންގިދެނީ ރޭގަނޑުގައެވެ. ފަހެ ޢަބްދު ބުނު އުއްމު هللا މާނައީ
. (އެބަހީ ހާރުކާށެވެ.)" މަކްތޫމު ބަންގިދީފު މަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން ކައިބޮއިހަދާށެވެ

. ބަންގިވެސް ވަނީ ހަމަ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ފަހެ ހުކުރު   މިފަދައިންނެވެ
ނޫނެވެ.  ވެގެންވެއެވެ. ވާޖިބެއް މީހާ ޤަމަތްދިނުން މުސްތަޙައްބު ބަންގިދޭ

. އެއީ ބަންގި އެހެން ކަމަށް  ޖެހޭ މީހާ ޤަމަތްދޭން ދޭމީހަކު ޤަމަތްދިނަސް ފުދޭނެއެވެ
  ޟަޢީފުވެގެންވާތީއެވެ.  حديثވާރިދުވެފައިވާ 

މީހާ ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ  ފަހު މިސްކިތުގައި އިންނަ ބަންގިދިނުމަށް
ނުވާނެއެވެ. ފަހެ  ނުވަތަ އެނބުރި އައުމަށް ޢަޒުމުކޮށްފައި މެނުވީ މިސްކިތުން ނުކުމެގެން

ހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް
بِالصالَة فَالَ  يالْمسجِد فَنود يإِذَا كُنتم ف"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

صى يتح كُمدأَح جرخلِّيތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތުގައި ތިއްބައި ނަމާދަށް   )2("ي" : މާނައީ
ކުރެ އެކަކުވެސް  ބަންގިގޮވައިފިނަމަ ފަހެ ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެން ތިޔަބައިމީހުން

". ) ނުނިކުންނަހުށިކަމެވެ   (މިސްކިތުން
ފަހު ހޭލެވިއްޖެނަމަ އެނަމާދަށް  ފާއިތުވުމަށް ވަގުތު މީހާ ނަމާދު ނިދިފައިވާ

މާދު ފާއިތުވީނަމަ ނަ ވުރެ ގިނަ ނަމާދަށް ވެގެންވެއެވެ. އެއް ބަންގިދިނުން މުސްތަޙައްބު
 ނަމާދަށް ބަންގިދިނުމަށެވެ. ދެން އެހެން ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ

.   ނަމާދުތަކަށް ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމަށެވެ
.  ފަހުން މިސްކިތަށް ވަދެވޭ ނަމާދު ނިމޭ މީހާ އޭނާ އެދޭނަމަ ބަންގިދޭށެވެ

ނެތެވެ. އިމާމު އަޙުމަދު މިފަދައިން  އަދި ނޭދޭނަމަ ބަންގިނުދިނަސް މައްސަލައެއް
މީހުން  ފަހު ބަންގިދޭ ބަންގިއަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދަންނައެވެ. ނަމާދުގެ އަސްލު

. މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާ ތިބޭ އެހެން ބަންގިދޭނީ މިސްކިތުގައި   ވަރަށް އަޑުމަޑުކޮށެވެ
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ނަށްވެސް މީހާއަށްވެސް އަދި މައުމޫމުން ފަހު ޤަމަތްދިން ޤަމަތްދިނުމަށް
. އެކަމުން ނަމާދަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނާންނާނެއެވެ. އެއީ  ވާހަކަދެއްކުން ހުއްދައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا ވިޔަސްމެއެވެ. ފަހެ މާތް ދެމެދު ދުރުވީކަމުގައި ނަމާދާ ޤަމަތާ
. "އެއް ފަހަރަކު  އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 މީހަކާ ސިއްރު rرسول اهللا ފަރާތުގައި  ށް ޤަމަތްދެވިއްޖެއެވެ. މިސްކިތުގެ އެއްނަމާދަ
ތިބެ  ވާހަކައެއް ދައްކަވަން ހުންނެވިއެވެ. ފަހެ މީސްތަކުންނަށް މިސްކިތުގައި
".    )1(ނިދިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ވަޑައެއްނުގަންނަވައެވެ

ގޮތަށް އަޑުހަރުކޮށް  ބަންގިގޮވާ ،ކުރިން ގީގެބަން ގެނަމާދު ފަތިސް
މިނޫނަސް  ތަސްބީޙަކިއުމާއި، އެގޮތަށް މަދަޙަކިއުމާއި، ރާގުގައި ދުޢާކިޔުމާއި އަދި

!  ކިޔުން ޞައްޙަވެގެން އެއްޗެއް ގޮތަށް އެއްވެސް ބަންގިގޮވާ ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
  ކަމުގައެވެ. ނޭ ކަންތައްތައްގެ ތެރެއިން ހިމެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ބިދުޢައިޢިލްމުވެ

 އިރު އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ ނަމާދުކުރާ އަންހެންވެރިން ގޭގައި
ހަމަކަށަވަރުން  ނުގޮވުމެވެ. އަދި ޤަމަތްވެސް ނުދިނުމެވެ. އެހެނީ ހެޔޮވެގެންވަނީ ބަންގި

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނާއި، هللا އެކަނބަލުންގެ އަޑަކީވެސް ޢައުރައެކެވެ
ބުނު ޢުމަރާއި، އިމާމު ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު އިބުނު ސީރީނާއި، އިމާމު  هللاޢަބްދު

 މިބޭބޭކަލުންގެ ރައުޔަކީ  - اهللا مرمحه- ނަޚަޢީއާއި، އިމާމު ޘައުރީއާއި، އިމާމު މާލިކާއި 
ނުވެއެވެ.  މިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަނބަލުންނަށް އެކަންކުރުން ޙަރާމްވެގެން

! ހުއްދަވެ ގެންވެއެވެ. އެކަމަކު އަޑުމަޑުކޮށެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އިމާމު އަދިކިއެއްތަ
.ވިދާ -اهللا مرمحه- ޢަޙުމަދު   ޅުވެފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ

  

ިއ ުހްނަނން  ަބްނިގޮގވާ    ައަދުބަތއް  ޖެހޭ ަބެއއް  ީމހާގެ ިކަބއަިގ
ްނިގޮގުވްނ.ގެ ަވޖުހު هللاމާތް  -1 އެބަހީ އެކަމުން ދުނިޔަވީ  ފަުޅްށ ެއިދގްެނ ަބ

އެއްޗަކަށް ނޭދުމެވެ. އެއްވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމުގެ މައްޗަށް ނުހޯދުމެވެ. ފަހެ އެއްވެސް 
                                                           

   رواه البخاري. )1



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 65 

ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު އަބުލްޢާޞްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
. އަހުރެން ! އަހުރެންގެ هللاދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

. "ތިބާއަކީ ކުޙަދީޘްރެން ލައްވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރަށުގެ އިމާމަކަށް އަހު ރެއްވިއެވެ
. އަދި (އިމާމުކަންކުރާ ) ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ބަލިކަށި  އެބައިމީހުންގެ އިމާމެވެ އިރު

 ނުކުރާށެވެ.) އަދި ބަންގިއަށް އުޖޫރަ ދިގު ބަލާށެވެ. (އެބަހީ ނަމާދު އެހާ ނިކަމެތިންނަށް
   )1(ސާށެވެ."ނުނަގާ މުއައްޛިނަކު ހަމަޖައް

ްނިގިދުންނ. ެދަޙަދޘުްނ ޠާހިުރވެ  -2 ހަމަކަށަވަރުން ބަންގިއަކީ  އެހެނީ ުހެރ ަބ
ކަމެކެވެ. ފަހެ  ހުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ މަތީ ޟޫއިރު ވު ޒިކުރެކެވެ. ޒިކުރުކުރާ

 rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި މުހާޖިރު ބުނު ޤުންފުޛު هللا ދުވަހަކު މާތް އެއް
އިންނަވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް ސަލާމްގޮވައިލެއްވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ވުޟޫކުރައްވަން 
ނުދެއްވިއެވެ. ވުޟޫކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު މުހާޖިރަށް  ސަލާމުގެ ޖަވާބެއް

"ތިބާއަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު  ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް
އަށް هللاމެނުވީ  މަތީގައި ހުންނަވައިގެން ހާރަތުގެމަނާވެވަޑައިގެންނެވި ސަބަބަކީ ޠަ

   )2(ނުގަތުމެވެ." ޒިކުރުކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ރުހިވަޑައި
ްނިގ ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތަލއިގްެނ ޮކަޅށް  -3 އިމާމު އިބުނު މުންޛިރު  ިދުންނ.ުހެރ ަބ

ހުރެގެން  ކީ ކޮޅަށްވިދާޅުވިއެވެ. ބަންގިގޮވުމުގައި ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަ - رمحه اهللا -
އިރު  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ބަންގިދޭ ކަމަށް ދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެ ބަންގިދިނުން

ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުންވެސް ހިމެނިގެންވަނީ ސުންނަތުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެހެނީ 
ށް ކަމުގައިވީ ޤިބުލައަ ގެ މުއައްޛިނުން ބަންގިދެއްވާ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 

.   ކުރިމަތިލައްވައިގެންނެވެ
4- حي الَةلَى الصިއލުްނ.  ع ާނތްފާަރަތްށ ޮބލިާއ ަކުރ ައނުބަރ ިކާޔ ިހނުދ ަކ

ފަހެ ބިލާލުގެފާނު  ިކާޔ ިހނުދ ވާތަްފާރަތްށ ޮބލިާއ ަކުރ ައނުބަރިއލުްނ. علَى الْفَالَحِ يحައިދ 

                                                           
 .وصححه األلباين رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه )1

2( حهسائي وابن ماجه رواه أمحد وأبو داود والنحه األلباين.ابن خزمية  وصحوصح 
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 )1(އި އަބޫޖުޙައިފާ ވިދާޅުވިއެވެ.ކަމުގަ ކުރައްވާ ކަންތައް އިރު އެގޮތަށް ބަންގިދެއްވާ
  ނޫނެވެ. ލުން އެއީ ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތެއްމީހާ އެނބުރި ދަންނައެވެ. މުޅި
ްނިގޭދ  -5 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ިއުރ ެދަކްނފަަތްށ ެދއިނގިިލލްުނ. ަބ

. "ފަހެ އަ . ހުރެންގެ ދެއިނގިލި އަހުރެންގެ ދެކަންފަތަށްބިލާލުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ލަމެވެ
".   )2(ދެން ބަންގިދެމެވެ

ްނިގިދުންނ. -6 ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا ފަހެ މާތް ައޑަުހުރޮކްށ ަބ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  އްވަނިކޮށް ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ގައިވާ އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. "ތިބާ ރަށުގައިވާ ހިނދު ނުވަތަ ބަކަރި ހުއިހައްޕަން ވާދީ
މީހާގެ އަޑުފޯރާ  ހިނދު ފަހެ އަޑުހަރުކޮށް ބަންގިދޭށެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ބަންގިގޮވާ

ކަމުގައިވިޔަސް  އެއްޗެއް އެއީ ޖިންނިއެއް ހިސާބަކުން އޭނާގެ އަޑުއަހާ ކޮންމެ
ދުވަހުގައި  ކަމުގައިވިޔަސް ޤިޔާމަތް އެއްޗެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކޮންމެ އިންސާނެއް

  )3(ށްޓަކައި ހެކިދޭނެއެވެ."އޭނާއަ
ްނިގިދުންނ. ައިދ  -7 ލުަހްނ ަބ ްނމެ ެދކިަލަމެއްއގެ ެދމަެދްށ ުހްއަޓމުްނ ލްަސ ޮކ

 حديثމިމަސްއަލާގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވަނީ ދެ  ިއުރ ަހލިުވޮކްށ ަޤަމތްިދުންނ. ަޤަމތްޭދ 
ސުންލެއްވި ރުއްهللا މާތް رمذيالتاإلمام ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ  حديثއެވެ. އެއް 

هللا މާތް ارقطينالد اإلمامރިވާކުރައްވާފައިވަނީ  حديثޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ. އަނެއް 
. އެކަމަކު  حديثރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިންނެވެ. މިދެ  ވެސް ޟަޢީފެވެ
. ގޮތުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ ބެހޭ ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބައެއް ބަސްފުޅުތައް މިކަމާ

ކަށް ދަމައި ނުޖެހޭ އަކުރުތަ އިރު ހަށިގަނޑަށް ތަކުލީފުދީ ދަމަން ދަންނައެވެ. ބަންގިގޮވާ
ކަމަށް  ކަމެއް ވައިގެން ބަންގިގޮވުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާލައް އަޑަށް ބަނޑިބަނޑި

  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
  

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم. )1

 وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن حباّن  )2

 والبخاري. رواه أمحد )3
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  ަނމުާދ ަޞްއަޙުވުމގެ ަޝުރޠަުތއް 
 ކޮންމެ ވެއެވެ. ނަމާދުކުރާ ޖެހޭ ޝަރުޠުތަކެއް ންނަމާދުގެ ކުރިއަށް އިސްކުރަ

މީހަކަށް އެޝަރުޠުތައް ދެނެގަތުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އެއިން އެންމެ ޝަރުޠެއް 
:   އުނިވިޔަސް ނަމާދު ޞައްޙައެއް ނުވާނެއެވެ. އެޝަރުޠުތަކަކީ

ްނ ެއނގުްނ. - 1 ކަމަށް ބޮޑަށް  ވަގުތު ވަދެއްޖެ ނަމާދު ަނމުާދ ަވގުުތ ަވދްެއޖެަކ
މީހާ ނުވަތަ  ކަމަށް ޔަޤީންވެއްޖެ ހީވުންވެސް ފުދޭނެއެވެ. ފަހެ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެ

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް އެނަމާދުކުރުން  ކަމަށް ބޮޑަށް ހީވެއްޖެ ވަދެއްޖެ ވަގުތު
މީހަކު  ހުރި ގޮތްތަކަކީ އިތުބާރު ހުއްދަވެއްޖެއެވެ. ވަގުތު ވަދެއްޖެކަން އެނގޭ ބައެއް

 ދިނުމާއި، އަމާނާތްތެރި މުއައްޛިނަކު ބަންގިގޮވާ އަޑުއިވުމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާޚަބަރު
 ފަދަ ގޮތްތަކެވެ. އަދި މިޒަމާނުގައި ވަގުތު ބަލާ ގަޑިފަދަ އެކު އިޖުތިހާދުކުރުން
. ވަގުތު ވަދެއްޖެ ތަކެތިންވެސް ނަމާދު   ކަމުގެ ޢިލްމު ޙާޞިލުވާނެއެވެ

ުހުރްނ.ޮބޑަުޙަދޘްުނާނިއ ކުޑަަޙަދޘްުނ  - 2 .هللا މާތް ޠާހިުރެވ    ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
 [  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

.  -       76  5    4  3  21  0  /Z  ) :٦املائدة(   
! ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ  : " އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ މާނައީ

ހަމައަށް ދޮންނާށެވެ.  އިމީހުންގެ އަތްތައް އުޅަނބޮށިތަކާތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކާއި ތިޔަބަ
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފައިތައް  އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބޯތަކުގައި ފެންފޮހޭށެވެ

ކަމުގައި ވާނަމަ  ހަމައަށް ދޮންނާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިން ދެތަނބިކައްޓާ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا ފަހެ ޠާހިރުވާށެވެ." އަދި މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
މާނައީ:  )1("صالَةً بِغيرِ طُهورٍ والَ صدقَةً من غُلُولٍ الَ يقْبلُ اُهللا"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް

                                                           
 رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1
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އެކު  ނުކުރައްވައެވެ. އަދި ޚިޔާނަތަކާ ލެއްއެއްވެސް ނަމާދެއް ޤަބޫهللا ނުލައި  "ވުޟޫއަކާ
  ނުކުރައްވައެވެ." ޞަދަޤާތެއް ޤަބޫލެއް

ިުހްނ ޠާހިުރުވްނ. ޖްިސމާިއ، ހުެދމާިއ، ަނމުާދުކރާ  - 3 ޖ هللا މާތް ތްަނ ިޙްއީސ ަނ

: "އަދި ކަލޭގެފާނުގެ  )٤املدثر: (  Z  ¦  §] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މާނައީ
." އަދި މާތްހެދުންކޮޅު ޠާހިރުކުރައްވާހުށި ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ هللا ކަމެވެ

 rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
މާނައީ:  )1("تنزهوا من الْبولِ فَإِنَّ عامةَ عذَابِ الْقَبرِ منه"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް

 ގެ ބޮޑުބައެއްޢަޛާބު އެހެނީ ކަށްވަޅުގެ )2(ލިން ރައްކާތެރިވާށެވެ."ތިޔަބައިމީހުން ކުޑަގެފި
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ هللا ސަބަބުންނެވެ." އަދި މާތް ކަށަވަރީ އޭގެ ވާކަން

ގިނައިން  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންނަކީ ވަރަށް
. ފަހެވާ ބޭރު )3(މަޒްޔު ސުވާލުކުރުމަށް އާ  rرسول اهللا ގޮތުން  ބެހޭ އެކަމާ މީހަކީމެވެ

މީހަކަށް އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންނާ އަހުރެން 
ކާވެނިކޮށްގެން ހުރީތީވެ އެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރަން އަހުރެންނަށް ނުކެރުނީތީއެވެ. ފަހެ 

ގުނަވަން  އްވިއެވެ. "ތިބާގެ ޖިންސީރެކުޙަދީޘްއޭނާ ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު 
". ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ هللا އަދި މާތް )4(ދޮވެލާފައި ވުޟޫކުރާށެވެ

އާ  rرسول اهللا ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީހަކު ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެކި
އި އަހުރެން ސުވާލުކުރަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. އަހުރެންގެ އަނބިމީހާގެ ގާތުގަ

ހުރެން ނަމާދުކުރިޔަސް އެކު އަ އިރު އަހުރެން ލައިގެން އޮންނަ ހެދުމާ އެއްދާންކުރާ
އެކެވެ. އެކަމަކު ހެދުމުގައި ނއްވިއެވެ. "އާކުރެދީޘްޙައެކަލޭގެފާނު ؟ ވެއެންމެ ރަނގަޅުތޯއެ

". هللا އަދި މާތް )5(އެއްޗެއް ޖެހިފައި ނެތިއްޔާއެވެ. އޭރުން އެތަން ދޮވެލާށެވެ
                                                           

 يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه الدارقطين وحسنه  )1

 ކުރުމަކީ ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުލިބޭ ކަމެކެވެ. ނުކުރާށެވެ. އެގޮތަށް އެކަން ގޮތަށް ކުޑަގެފިލި އެބަހީ ގަޔަށް ބުރާ )2
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 والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )4

  وصححه األلباين.ماجه  رواه أمحد وابن )5
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ސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއް
އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު މިސްކިތަށް ކުޑަކަމުދާން ފަށައިފިއެވެ. އެކަން 

. "އޭނާއާ ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا މަނާކުރުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން ތެދުވި ހިނދު  އްވިއެވެ
ށްލާށެވެ. އަދި އޭނާ ކުޑަކަމުދިޔަ ތަނަށް ފެން ބާލިދީއެއް ނުބެހި އޭނާ ދޫކޮ

އޮއްސައިލާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުއްވުނީ މީސްތަކުންނަށް 
   )1(ފަސޭހަކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އުނދަގޫކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ."

"  #  $  ] އެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެهللا މާތް ަޢުއަރ ިނވާުކުރްނ. - 4
( '  &  %Z   ) :ކޮންމެ    )٣١األعراف ! މާނައީ: "އޭ އާދަމުގެ ދަރީންނޭވެ

ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ޒީނަތުގައި ހިފާހުށިކަމެވެ. (އެބަހީ 
  ވަރުގެ ފޭރާމެއް ލާށެވެ.)"  ނިވާވާ ޢައުރަ

ގެ ގެ ދެދޮރު އެއީ އޭނާދެންފަހެ ފިރިހެނާގެ ޢައުރަ ދަންނައެވެ. އޭނާ
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި ފޫޅުން  ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެ ޢައުރައެއް ކަމުގައި ހުރިހާ

 ކަމަށްވެސް އިޖުމާޢުވެ ނޫން ތިރި އެއީ ފިރިހެނާގެ ޢައުރައެއް މައްޗާއި ކަކުލުން
 ޢައުރަކަމާ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފަހެ އޭނާގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ކަކޫ އެއީ އޭނާގެ

ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ  މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ. ބައެއް
ކަމުގައެވެ. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި  އެއީ ޢައުރައެއް ނޫން

. މާތް ބަސްފުޅު ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ހިމެނެއެވެ
ދުވަހު  ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ޚައިބަރު ފަތަޙަވީ ވެ. އެކަލޭގެފާނުރިވާވެގެންވެއެ

އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާމަސްފުޅު ކަޝްފުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا 
". އެބޭކަލުން  )2(މާކަޅުވާމަސްފުޅުގެ ދޮންކަން އަހުރެންނަށް ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ

 rرسول اهللا އީ ޢައުރައެއް ކަމުގައިވާނަމަ މީސްތަކުންގެ ކުރިމަތީގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެ
  ނުކުރެއްވީހެވެ.  ކަޝްފެއް

                                                           
 رواه اجلماعة إالّ مسلماً. )1

 والبخاري. رواه أمحد )2
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އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ޢައުރައެއް ކަމަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ 
ރުއްސުންލެއްވި هللا ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ. މާތް

ނު ޖަޙްޝުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މުޙައްމަދު ބު
މަޢުމަރެވެ ކިޔުނު ޞަޙާބީބޭކަލެއްގެ ކައިރިން ވަޑައިގަތެވެ.  rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު 

މަޢުމަރަށް  rرسول اهللا ކަޝްފުވެފައެވެ. ފަހެ  މާކަޅުވާމަސް ވަނީއޭރު މަޢުމަރުގެ ދެ
! ތިބާގެ ދެމާކަޅުވާމަސް ނިވައިކުރާށެވެ. ފަހެ ވިއެވެ. "އޭ މަޢުކުރެއްޙަދީޘް މަރެވެ

".     )1(ހަމަކަށަވަރުން މާކަޅުވާމަހަކީ ޢައުރައެކެވެ
ގޮތަކަށް ބަޔާންވެ އެދިޔައީ މިމަސްއަލައިގެ އިޚްތިލާފެވެ. ފަހެ އެންމެ  ކުރު

ނީ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ އަދި އެންމެ ފަރުވާތެރި ގޮތަކީ ފަލަމަސްގަނޑު ނިވައިކުރުމެވެ. އެހެ
ފަހަރެއްގައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ  ގެ މާކަޅުވާމަސްފުޅު ކަޝްފުވެފައިވަނީ މަދު rرسول اهللا 

.   ޢާއްމު ޙާލަތަކީ ނިވައިކުރެއްވުމެވެ
ހުރެ އޭނާގެ ދެކޮނޑު  ދަންނައެވެ. ފިރިހެނާ އޭނާގެ އަތުގައި ފޭރާން

 އީ އޭނާގެ ޢައުރަކަޝްފުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުންވަނީ ޝަރީޢަތުގައި މަނާކުރައްވާފައެވެ. އެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް މެއެވެ. ފަހެ މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 )2("ٌءيكبيه منه شلَيس علَى من ،الثَّوبِ الْواحد يأَحدكُم ف الَ يصلِّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

: "ތިޔަބައިމީހުން )  ފޭރާމުގައި (ހަމައެކަނި ތިރީ ކުރެ އެކަކުވެސް އެއް މާނައީ ފޭރާމުގައި
." ޙާލު، އޭނާގެ ދެކޮނޑުގައި އެއިން މިންވަރެއް ނުވާ      ނަމާދުނުކުރާހުށިކަމެވެ

 ދެން އަންހެނާގެ ޢައުރަ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި
 ދަންނަބޭކަލުން އިޖުމާޢުވެ ކަމަށް އުއްމަތުގެ ހުރިހާ ރައެއްހަށިގަނޑަކީ ޢައު އޭނާގެ މުޅި

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އޭނާގެ މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ޢައުރައަކަށް ވުމާމެދު އިހުގެ 
ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައި ވަނީ އިޚްތިލާފު  ދަންނަބޭކަލުންގެ މެދުގައާއި ފަހުގެ

ނުކުރަމެވެ. ފަހެ  އިޚްތިލާފު މިފޮތުގައި ބަޔާންކުރާކަށް ގަސްތެއްއުފެދިފައެވެ. އެ
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ޖެހޭނެއެވެ.  ހަށިގަނޑު ނިވައިކުރަން ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި މުޅި އިމޫނާ ،ނަމާދުގައި އޭނާ
. އެކަމަނާ هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން  صالَةَ حائضٍ  الَ يقْبلُ اُهللا"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rهللا رسول اވިދާޅުވިއެވެ
: "ބުރުގާއަކާ  )1("إِالَّ بِخمارٍ هللا އެކު މެނުވީ ބާލިޣުވެފައިވާ އަންހެނެއްގެ ނަމާދު މާނައީ
." ޤަބޫލެއް   ނުކުރައްވާނެއެވެ

މެދު ދަންނައެވެ. ހަމައެކަނި  ދެންފަހެ ނަމާދުގައި ފިރިހެނާގެ ބޯނިވާކުރުމާ
 ދަލީލެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ދުގައި ބޯނިވައިކުރުމަށް އެއްވެސް ޞައްޙަނަމާ

ނަވާ ޢާއްމު ޙާލަތަކީ އިސްތަށިފުޅު ނިވައިކުރައްވައިގެން ހުން rرسول اهللا ނުވެއެވެ. ފަހެ 
ހުންނެވުމެވެ. އަދި އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ އާދަފުޅެކެވެ. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި 

ބަދުވެސް ބޯނިވައިކޮށްގެން ހުރުމަކީ އޭނާގެ މުރުއްވަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ފިރިހެނާ އަ
.   ހިމެނޭ ކަމެކެވެ
x  w  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا މާތް ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތލްުނ. - 5

 ¤£  ¢ ¡ � ~ } |{ z  yZ  ) :ފަހެ   )١٤٤البقرة" : މާނައީ
) ކަލޭގެފާނު ލައްވާށެވެ. އަދި ކުރިމަތި މަސްޖިދުލްޙަރާމާ ދިމާއަށް (ނަމާދުގައި

) ދިމާއަށް ކުރިމަތިލާށެވެ." މާތް ކޮންމެ ވީތިޔަބައިމީހުން هللا ތަނެއްގައި އެ (ޙަރަމްފުޅާ
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

މަހު  މަހު ނުވަތަ ސަތާރަ އާ އެކުގައި ސޯޅަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
އާ  كَعبةއިތުލްމަޤުދިސާ ދިމާއަށް އަހުރެމެން ނަމާދުކުރީމުއެވެ. ދެން އެއަށް ފަހުގައި ބަ

   )2(ދިމާއަށް އަހުރެމެން އެނބުރިއްޖައީމުއެވެ."
ޖެހޭނީ ސީދާ  ތިލާންމީހުން ކުރިމަ ގޮތަށް ތިބެ ނަމާދުކުރާ ފެންނަ كَعبةފަހެ 

ރާތަށެވެ. ވީ ފަ كَعبةން ކުރިމަތިލާނީ ށެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މީސްތަކުއާ ދިމާއަ كَعبة
. އެބަހީ މައްކާއާ ދިމާއަ ށެވެ. ފަހެ އެއީ އެބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނެ މިންވަރެވެ
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އެއްވެސް އަޅަކަށް އެއަޅަކަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް މެނުވީ هللا އަދި މާތް
.   ތަކުލީފެއް ނުޖައްސަވައެވެ

.  މަތިލުން މާފުވެގެންވާ ޙާލަތްތަކެއްދަންނައެވެ. ޤިބުލައަށް ކުރި ވެއެވެ
:   އެޙާލަތްތަކަކީ
ތް  -1 ފަހެ ސަވާރީއެއްގެ މަތީ  ަނމުާދކާުރ ިހނުދ. ަސވާީރެއއްގެ މީަތ ުސްނަނ

ކުރާނަމަ ނަމާދު ފަށާނީ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ. ދެން  ސުންނަތް ނަމާދެއް
. ސަވާރީ  ސް މައްސަލައެއްފަރާތަކަށް އެނބުރުނު ކަމުގައިވިޔަ ސަވާރީ ކޮންމެ ނެތެވެ
އިރު ރުކޫޢާއި ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ. އެބަހީ ރުކޫޢަށް  މަތީ ނަމާދުކުރާ

ވުރެ ބޮޑަށް  އިރު ރުކޫޢަށް ދާންވުމުން ކުޑަކޮށް ލެނބިލާނީއެވެ. އަދި ސަޖިދަކުރާ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާމިރު ބުނު ރަބީޢާގެ ކިބައިން هللا ވާނެއެވެ. މާތް ލެނބިލަން

 ލޭގެފާނުގެ ސަވާރީކޮޅުއެކަ rرسول اهللا ވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ރި
 މެވެ. އަދި ސަވާރީ އެކަލޭގެފާނާގެން އެކިމާދުކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމަތީ ނަ

   )1(ދިމަދިމާއަށް އެނބުރެއެވެ."
ްނާދ  -2 ހެ ހަނގުރާމައިގެ ފަ ަވގުުތ. ަހނގުާރަމިއގެ ަމިއާދުނަގިއ ަހނގުާރަމ ަގަދެވގެ

ކަމުގެ ބިރު  މައިދާނުގައި ނަމާދާ މަޝްޣޫލުވެއްޖެނަމަ ދުޝްމިނުން އަރައިގެންފާނެ
ކަށް އަހީވެއްޖެނަމަ ސަވާރީ މަތީގައާއި، ހިނގަމުންނާއި، ދުވަމުން އެވަގުތު ހުރެވުނު ދިމާ

ނަމާދެއް  ނަމާދެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ސުންނަތް ނަމާދުކުރާނީއެވެ. އެއީ ފަރުޟު
 Z*  +  ,  -   ./]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. މާތް

: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން (ދުޝްމިނުން އަރައިގެންފާނެ  )٢٣٩البقرة: ( )  މާނައީ ކަމަށް
". ) ހިނގަމުން ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންނެވެ   ބިރުގެންފިނަމަ ފަހެ (ނަމާދުކުރާނީ

ހާ ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތލެވޭެނ ެއްއވްެސ ޮގެތްއ ީމ ީމހާއާިއ ަމޖުބުޫރވެފިައވާ  ަބިލ -3
ތް ިހނުދ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް ެނ

 . وا منه إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْت"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
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طَعتا اسـمم1("ت(  : "ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކަމަކަށް މާނައީ
 އަމުރުކުރައްވައިފިނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވީ މިންވަރަކުން އެކަމެއް

".   ކުރާށެވެ
  

  ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތްއ ުނަވަތ ުރުކްނތައް 
ގެނައުމަށްޓަކައި އެނަމާދަށް  ގޮތުން ނަމާދުގެ ޙަޤީޤަތް ވުޖޫދަށް ޝަރުޢީ

ތަކެއް ނުވަތަ ރުކުންތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހެއެވެ. އެއިން އެންމެ ފަރުޟެއް ފަރުޟު
ގޮތުން ނަމާދެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.  ނުވަތަ އެންމެ ރުކުނެއް އުނިވިޔަސް ޝަރުޢީ

  އެފަރުޟުތަކުގެ ނުވަތަ ރުކުންތަކުގެ ބަޔާން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
އަށް هللاޅޭ އަޅުކަމުގެ ގަސްތުކޮށް އެކަން އު އެބަހީ ކުރަން ިނަޔތްަގތްުނ. - 1

n m  l  k  j  i  h  o] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ޚާލިޞްކުރުމެވެ. މާތް
Z  ) :އެކަލާނގެއަށް  ،ޙާލު އަށް އަޅުކަން ޚާލިޞްކުރާهللاމާނައީ: "އަދި  )٥البينة

هللا މާތްނުވެއެވެ." އަދި  އަޅުކަންކުރުމަށް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެން
 . ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما "ރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا 
) ވާކަ )2("امرِئٍ ما نوى لكُلِّ : "ޢަމަލުތައް (ޞައްޙަ ކަށަވަރީ  ންމާނައީ

. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެކެވެ." އެބަހީ  ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ
ދާނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް  ރަތުގައި ހިމެނިގެންގެ ޙަޟްهللاކޮންމެ އަޅުކަމެއްވެސް  ރާއޭނާ ކު

.   ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ
އްލަކީ ހިތެވެ. ދެންފަހެ ނިޔަތުގެ މަޙައްލު ދަންނައެވެ. ފަހެ ނިޔަތުގެ މަޙަ

 ކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމެވެ. ނުވަތަ ކަމެއް ގެ މާނައަކީ ކަމެއްة يـلنِّاބަހުގައި  ޢަރަބި
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 ވިދާޅުވިއެވެ. "ނިޔަތަކީ ކަމެއް - رمحه اهللا - عالّمة ابن القيمކުރުމަށް ޢަޒުމްކުރުމެވެ. 
. އަދި ކަމެއް ގެ މަޙައްލަކީ ކުރުމަށް ޢަޒުމްކުރުމެވެ. އަދި އޭ ކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމެވެ

ފުޅުންވެސް ކިބަ rرسول اهللا ހިތެވެ. ދުލަކާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ކިއުމަށް އެއްވެސް  ގޮތުން ދުލުން އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބަފުޅުންވެސް ނިޔަތުގެ

އިރުގައާއި  ފަށާ ނުވެއެވެ. ފަހެ ވުޟޫކުރަން ލަފްޒެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް
އެވާ ޢިބާރާތްތަކަކީ  އިރު ނިޔަތުގެ ގޮތުން ކިޔުމަށް ހެދިފައި ފަށާ މާދުކުރަންނަ

ތިބޭ މީހުންނަށް ޝައިޠާނާ ޖަހައިފައިވާ މަޅިއެކެވެ.  ޙަޤީޤަތުގައި ވަސްވާހުގައި ޖެހިފައި
އުޅޭ ހިނދު ނިޔަތްކިޔުއްވަން އޭނާ އެބައިމީހުން  ފަށަން އެބައިމީހުން އަޅުކަމެއް
އެކަމުގައި އެބައިމީހުންނަށް ތަކުލީފުދެއެވެ. އެބަހީ ނިޔަތް  ހުއްޓުވައެވެ. އަދި
ކުރުވަން ޖައްސައެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން  މަސައްކަތެއް ޞައްޙަކުރުމަށް އެތައް

 ފަހަރަކު ލަފްޒު ތަކުރާރުކޮށް ރަނގަޅު މީހުން ނިޔަތް ޞައްޙަކުރުމަށްޓަކައި އެތައް ބައެއް
ތަން ތިބާއަށް ފެންނާނެއެވެ. އަދި އެއީ ނަމާދާ އެއްވެސް  ކުރާލަފްޒެއް ކިޔޭތޯ މަސައްކަތް

   )1(ނޫނެވެ." ކަމެއް ހުރި ގުޅުމެއް
އިތުރުކުރުމަކީ  ފަހެ ނަމާދަކީ އަޅުކަމެކެވެ. އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް އުނި

ނޫނެވެ. އަޅުކަމުގެ އަޞްލަކީ  އެއްވެސް އަޅަކަށް ހުއްދަވެގެންވާނެ ކަމެއް
. އެބަ ގޮތުން  ނެތި އެއްވެސް ކަމެއް އަޅުކަމެއްގެ ހީ ޝަރުޢީ ދަލީލެއްޙަރާމްވެގެންވުމެވެ

ކުރުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އަދި މުޢާމަލާތް މިއާ ޚިލާފުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މުޢާމަލާތުގެ 
އެކު މެނުވީ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް  ދަލީލަކާ އަޞްލަކީ ޙަލާލުވެގެންވުމެވެ. އެބަހީ ޝަރުޢީ

. ޙަރާމެއް   ނުވާނެއެވެ
ަބން ހަ  - 2 ކުީބރު  ަށްނ އިރު ހަށަންބަންނަމުން  އެބަހީ ނަމާދު ފަށާ ިކުޔްނ. ަތ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ތަކުބީރެވެ. މާތް ކިޔާ
. ހަމަކަށަވަރުން  . ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ مفْتاح "އްވިއެވެ
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ورالطُّه الَةالص، وكْبِريا التهرِميحت، يملسا التيلُهلحتނަމާދުގެ  )1("و" : މާނައީ
. އަދި (ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިން )  ބުއިން ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ ފަދަ ކަންތައްތައް

ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ތަކުބީރެވެ. އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި 
) ޙަލާލުކޮ ކަމުގެ ތެރެއަށް  ށްދެނީ ސަލާމެވެ. ނުވަތަ ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި(އެކަންތައްތައް

. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއިން ނެރެދެނީ  ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ
." އަދި މާތް ދީގެ ކިބައިން ސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދު އައްސާޢިރުއް هللاސަލާމެވެ

 ނަމާދުކުރައްވަން ތެދުވެ rرسول اهللا " ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
އޭ اَُهللا أَكْبر ވަޑައިގެން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި  ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ރީތިކޮށް ސީދާވެ

".    )2(ވިދާޅުވެއެވެ
ަމ  - 3 هللا މާތް ުހުރްނ. ޮކަޅށް  )ަނމުާދަގިއ ަފުރޟު (ކުަޅާދަނެވގެްނވާަނ

 Z'   )  !  "  #  $  %  &  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
: "ނަމާދުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް  )٢٣٨البقرة: ( މާނައީ

އަށްޓަކައި هللا ،ޙާލު ވެގެންވާ ރައްކާތެރިވާށެވެ. އަދި ކިޔަމަންތެރި )3(ނަމާދަށް މެދު
 ".   ތެދުވާށެވެ

 ނުވާނަމަ ނަމާދުކުރާނީ އިށީނދެ ފަހެ ކޮޅަށް ހުރުމަށް ކުޅަދާނަ
 rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނަށް هللا ނެވެ. މާތްއިނދެގެން

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1

 وصححه األلباين.ابن خزمية وابن حباّن  وصححه رواه ابن ماجه )2

ނަމާދަކީ ކޮން ނަމާދެއް ކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ އިޚުތިލާފު އުފެދިފައެވެ. ގިނަ  މެދު )3
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ޢަޞުރު ނަމާދު ކަމަށެވެ. އަދި ރާޖިޙުވެގެންވަނީވެސް އެއީ ޢަޞުރު ނަމާދު 

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަޙުޒާބު  هللاކަމަށެވެ. މާތް
   مَأل اُهللا ،الْعصرِ صالَة ،شغلُونا عن صالَة الْوسطَى" އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު 

 މާނައީ: "އެބައިމީހުން (މުޝްރިކުން) މެދު ނަމާދުކަމުގައިވާ ޢަޞުރުمحد ومسلم) رواه أ(" قُبورهم وبيوتهم ناراً
هللا ނަމާދުން އަހުރެމެން ޣާފިލުކޮށްފިއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ކަށްވަޅުތަކާއި އެބައިމީހުންގެ ގެތަށް އަލިފާނުން 

 ފުރުއްވާށިއެވެ!"
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   )1("صلِّ قَائما، فَإِنْ لَم تستطع فَقَاعدا، فَإِنْ لَم تستطع فَعلَى جنبٍ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
: "ކޮޅަށް ) ތިބާއަށް  ހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ (ކޮޅަށް މާނައީ ހުރުމަށް

)  އިނދެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ (އިށީނދެ ނުވާނަމަ އިށީނދެ ޅަދާނަވެގެންކު އިނުމަށް
  އޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ." މައްޗަށް އޮށޯވެ ނުވާނަމަ އެއްއަރި ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން

 ނަމާދުގައި ކޮޅަށް ނަމާދު ދަންނައެވެ. ސުންނަތް ދެންފަހެ ސުންނަތް
ދުކުރުން ހުއްދައެވެ. އިނދެގެން ނަމާ އެކުވެސް އިށީނދެ ހުރުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވުމާ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ނުވާނެއެވެ. މާތް ވާބުގެ ގޮތުން އެއްވަރެއްއެކަމަކު ޘަ
 rرسول اهللا ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

صالَةُ الرجلِ قَاعدا نِصف "ވެ. ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޚަބަރުލިބުނެ ރެއްވިކުޙަދީޘް
الَةއިށީނދެ )2("الص" : ގެ ނަމާދަކީ ނަމާދުގެ ހާމީ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާ މާނައީ

ހުރެގެން ނަމާދުކުރީމާ ލިބޭ  އެއްބައެވެ. އެބަހީ އޭނާއަށް ލިބޭނީ ކޮޅަށް ދެބައިކުޅަ
  އެއްބައެވެ." އަޖުރުގެ ދެބައިކުޅަ

ިއ ފާ  - 4 ްނމެ ަރކުަޢެތްއަގ  އެއީ ފަރުޟު ިތޙާ ޫސަރތް ިކެޔުވްނ.ޮކ
. މިކަމާ ނަމާދެއްވިޔަސް ސުންނަތް ގިނަ  ގޮތުން ވަރަށް ބެހޭ ނަމާދެއްވިޔަސް މެއެވެ

ތައް ނިވި ޙަދީޘްތެރެއިން އަންނަ ތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެޞައްޙަ ޙަދީޘް
  ހިމެނެއެވެ.

އިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ގެ ކިބަ عباَدة بن صاَمتރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން   الَ صالَةَ"ކުރެއްވިއެވެ. ޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: "ފާތިޙާ ސޫރަތް ނުކިޔަވައިފި  )3("لمن لَم يقْرأْ بِفَاتحة الْكتابِ މީހާއަށް ނަމާދެއް  މާނައީ
  ނުވާނެއެވެ." ނުވެއެވެ. އެބަހީ އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙައެއް

                                                           
 رواه البخاري. )1

 رواه مسلم. )2

 رواه اجلماعة. )3
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 هاَيف أُرقْي الَ ةٌالَص ئزِجت الَ"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ފާތިޙާ ސޫރަތް އެނަމާދެއްގައި ނުކިޔެވޭ )1("بِتاَالك ةحتفاَبِ  ނަމާދެއް ފުދިގެން މާނައީ
  ނުވެއެވެ."

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. "ނަމާދުގައި ފާތިޙާ ޤުރުއާނުން ފަސޭހަ ސޫރަތް ކިޔެވުމަށާއި  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

   )2(އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ."މިންވަރެއް ކިޔެވުމަށް 
 ކަމަށް ހުރިހާ ނަމާދުގެ ފަރުޟެއްރުކޫޢުކުރުމަކީ  ުރްނ.ުރކުޫޢކު  - 5

ގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅަށް هللاވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެއީ މާތް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެ
h  g  f  e  ] ބިނާކޮށެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

o n m  l  k   j  iZ  ) :އޭ   )٧٧احلج" : މާނައީ
! ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ. އަދި އީމާންވެއްޖެ މީސް ތަކުންނޭވެ

ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ. އެއީ 
  ލިބުމަށްޓަކައެވެ." ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބު

އެކު ދެކަކުލުގައި  މާވަރަށް ލެނބިލު ވިއްދައިލެވޭ ފަހެ މީހާ ކަކުލުގައި އަތް
ވިއްދުމުން ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު އަދާވާނެއެވެ. އެކަމަކު ރުކޫޢު ފުރިހަމަވާނީ  އަތް

ރީތިކޮށް ލެނބި، ބުރަކަށި ސީދާކޮށް، އަދި ބޯ ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކޮށް ދެއަތުގެ 
. ފަހެ ރުކޫޢު ފުރިހަމަ ހިނދަކު  އިނުވާހަ އިނގިލިތައް ފޭކޮށް ދެކަކުލުގައި ވިއްދުމުންނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން هللا ނުވާނެއެވެ. މާތް ނަމާދު ފުރިހަމައެއް
سوأُ أَ"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

رِقَةً الَّذاسِ سيالن هالَتص نم رِقسولَ اِهللا :قَالُوا" يسا ري كَيقَالَو هالَتص نم رِقسي ف: " متالَ ي

                                                           
 وصححه األلباين.زمية وابن حباّن رواه ابن خ )1

 وصححه األلباين.رواه أبو داود  )2
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މާނައީ:  )1("الركُوعِ والسجود يالَ يقيم صلْبه ف" :أَو قَالَ. "ركُوعها والَ سجودها
މީހަކީ އޭނާގެ ނަމާދުން  ކުރާ "މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ނުބައި ވައްކަމެއް

ޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. އޭނާގެ ނަމާދުން އޭނާ މީހާއެވެ." އަޞް ވައްކަންކުރާ
އްވިއެވެ. "އެއީ ނަމާދުގެ ކުރެޙަދީޘްވައްކަންކުރާނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 

." ނުވަތަ "ރުކޫޢުގައާއި ސަޖިދާގައި އޭނާގެ  ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ އޭނާ ފުރިހަމަ ނުކުރުމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ތްނުކުރުމެވެ." އަދި މާ ބުރަކަށި އޭނާ ތެދު

. ހަމަކަށަވަރުން  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
  )2("يقيم فيها الرجلُ صلْبه في الركُوعِ والسجود ةٌ الَتجزِئ صالَ الَ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

: "މީހާ އޭނާގެ ބުރަކަ  ނުކުރާ ނަމާދެއް ފުދިގެން ށި ރުކޫޢުގައާއި ސަޖިދާގައި ސީދާމާނައީ
  ނުވެއެވެ."

.  އެބަހީ ކޮޅަށް ުހުރްނ. ުރކުޫޢްނ ެތުދެވ އިުޢިތދާލަށް  - 6 ހުރެލުމެވެ
ހަށިގަނޑުގެ ހުޅުތައް ހަމަޖެހި ކޮންމެ ކަށިކޮޅެއް އޭގެ މަޤާމަށް ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދު هللا އެއީ މާތް ދާންދެން މަޑުކޮށްލުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ.
ގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން އެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާތީއެވެ.  ކުރެއްވިނަމާދު rرسول اهللا 

" . ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 އުމަށް ދާންދެން ސީދާވެބުރަކަށިފުޅުގެ ކޮންމެ ކަށިކޮޅެއް އޭގެ މަޤާމަށް ރުޖޫޢަވެއްޖަ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )3(ވަޑައިގަންނަވައެވެ."
ޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ރުކޫ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "

ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ސަޖިދައަކަށް  ހިނދު ރީތިކޮށް ތެދުވެ ހަމަޖެހި
  )4(ޑައެއްނުގަންނަވައެވެ."ވަ

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أمحد والطّرباين وابن خزمية واحلاكم  )1

 وصححه األلباين.الترمذي  وصححهرواه اخلمسة  )2

 رواه البخاري ومسلم. )3

 رواه مسلم. )4
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މެދު ޢިލްމުވެރިން  ޖެހޭ ގޮތާ ބަހައްޓަން އަތް ،އިރު އިޢުތިދާލަށް ހުންނަފަހެ 
އަތް އެލުވާލާފައި  ،ވަނީ ވަނީ އިޚުތިލާފުވެފައެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި
 ،އިރުއިޢުތިދާލަށް ހުންނަ ،ބެހެއްޓުމަށެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ

ހަށަންބަނދެގެން ހުރުމަށެވެ. އެއްވެސް ކޮޅަކަށް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް 
ނުވެއެވެ. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އިޢުތިދާލުގައި 
. އަދި އިޢުތިދާލުގައި ހަށަންބަނުމަށް  ސީދާވުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ ނައްޞުތަކުންނެވެ

ނަމާދުގައި ކޮޅަށް  rرسول اهللا ވެރިން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ވިދާޅުވާ ޢިލްމު
ކަމަށް ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ރިވާކުރައްވާފައިވާ  ހަށަންބަންނަވާ ،ހުންނަވާ ހިނދު

ހުރުމެކެވެ. އަދި ނަމާދުގެ ކޮންމެ  ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ. ފަހެ އިޢުތިދާލުވެސް އެއީ ކޮޅަށް
ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. މަޤާމެއްގައިވެސް އަތް 

. ސަޖިދާގައި ބިންމަތީ  ޤިޔާމުގައި މޭމަތީގައި ބޭއްވުމެވެ. ރުކޫޢުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ
. ފަހެ އަތް  ،ބޭއްވުމެވެ. ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައާއި އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ

ނެތެވެ. އެހެންކަމުން އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ  ބާއްވާ މަޤާމެއްއެއްވެސް ތަނެއްގައި ނު
هللا އެކު މާތް އިޢުތިދާލުގައި އަތް އެލުވައިލުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައި ނުވުމާ

ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު هللا މާތް )1(ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރާއި
. ދާލުގައި މޭމަތީގައި އަތްރިވާޔަތުން ދަލީލުކުރަނީ އިޢުތި )2(ސަޢުދުގެ    ބޭއްވުމަށެވެ

g  f  e  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް ަސިޖަދކުުރްނ. - 7

i  h  ..... Z ) :٧٧احلج(  ! : "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ މާނައީ
....." އަދި ތިން ފަހަރު ނަމާދު  ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ

ގައި ވެއެވެ. ގޮތް ދަސްކޮށްދެވި ޙަދީޘު ދުކުރާނެނަމާ rرسول اهللا  ،މީހާއަށް ގޯސްކޮށްކުރި
: "ދެން ތިބާ  )3("ثُم اسجد حتى تطْمئن ساجِدا، ثُم ارفَع حتى تطْمئن جالسا" މާނައީ

                                                           
  النسائي بإسناد صحيح. رواه )1

  ي.رواه البخار )2

  رواه اجلماعة.  )3
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ސަޖިދައިން ގޮސް ހަމަޖެހިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން  ސަޖިދަކުރާށެވެ. އެއީ ސަޖިދައަށް
  ތެދުވާށެވެ. އެއީ އިށީނދެ ހަމަޖެހިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ."

އާއި، ދެސަޖިދަ ސަޖިދާގަދަންނައެވެ. ރުކޫޢުގައާއި، އިޢުތިދާލުގައާއި، 
. އެބަހީ އެއިން ކޮންމެ  ދެމެދުގައި ހަމަޖެހިލުމަކީވެސް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

.   ރުކުނެއްގައި ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމެވެ
 ޖެހޭނީ ހަތް ސަޖިދައިގެ ގުނަވަންތައް ދަންނައެވެ. ފަހެ ސަޖިދަކުރަން ދެން

.  )2،3(އެކު.  ނިތްކުރި ނޭފަތާ )1(ގުނަވަނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ   )4،5( ދެއަތްތިލަ
ބުނު ޢައްބާސްގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދެފައިތިލަ. ފަހެ މާތް )6،7(ދެކަކޫ. 

. އެކަލޭ ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
والْيدينِ،  -وأَشار بِيده علَى أَنفه  - علَى الْجبهة  :أُمرت أَنْ أَسجد علَى سبعة أَعظُمٍ"

: "ހަތް )1("وأَطْراف الْقَدمينِ، والَ نكْفت الثِّياب والشعر ،والركْبتينِ ގުނަވަނެއްގެ  މާނައީ
. އެއީ ނޭފަތާ އެކު  މައްޗަށް ސަޖިދަކުރެއްވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެއްވުނެވެ

ނިތްކުރިއާއި، ދެއަތްތިލައާއި، ދެކަކުލާއި، ދެފައިތިލައިގެ އިނގިލިތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި 
ނުކުރެއްވުމަށްވެސް  ބޮނޑިނުކުރެއްވުމަށާއި، އިސްތަށި  އި ހެދުން ބޮނޑިސަޖިދާގަ

".   އަމުރުކުރެއްވުނެވެ
ކިޔޭހައި  تشهدފަހެ  ިކުޔްނ. تشهدައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުނމިާއ  ަފހު  - 8

މިންވަރަށް ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިނުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ. އަދި ޖުމްހޫރު 
އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުންވެސް ކިޔުންވެސް އެބަހީ ފަހު تشهدޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި 
ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ. މާތް

ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި  ކިޔުން تشهدރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
 . ގެ "هللا "برِيلَ وميكَائيلَم علَى جِالسالَ ،م علَى اِهللالسالَ"އަހުރެމެން ކިޔައިއުޅެމެވެ

 rرسول اهللا ހުއްޓެވެ." ފަހެ  ސަލާމް މީކާއީލުގެ މައްޗަށް ،މައްޗަށާއި، ޖިބްރީލާއި
! މިފަދައިން ކިޔާށެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް . އަދިކިއެއްތަ التحيات "ވިއެވެ. "ތިގޮތަށް ނުކިޔާށެވެ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. )1
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ِهللا اتبالطَّيو اتلَوالصންމިޙަދީޘު )1(......"و دهشވާކަމަށް  ކިޔުން ފަރުޟުވެގެން ت
.   ދަލީލުކުރެއެވެ

 ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ تشهدފަހެ ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން 
ބުނު މަސްޢޫދު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވަނީ މާތް

. އެއީ  تشهدރިވާކުރެއްވި  م علَيك بات، السالَيِّـ، والصلَوات والطَِّهللاالتحيات "އެވެ
أَشهد أَنْ الَ إِلَه ، الصالحني وبركَاته، السالَم علَينا وعلَى عباد اِهللا ورحمةُ اِهللا يأَيها النبِ
: " )2("، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُهإِالَّ اُهللا  ން ކުރެވޭ އެންމެހާލުދުމާނައީ

ކުރެވޭ  އަދި މުދަލުން އަޅުކަންތަކާއި ހަށިގަނޑުން ކުރެވޭ  އެންމެހާ ،އިއަޅުކަންތަކާ
ކަލޭގެފާނަށް  !އަށެވެ. އޭނަބިއްޔާއެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  އަޅުކަންތައް އެންމެހާ
. ބަރަކާތް  ،އިމަތާގެ ރަޙުهللا ،އިސަލާމާ ގެ އެންމެހާ هللا އަޅަމެންނަށާއިދި އަ ހުއްޓެވެ

ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން  ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللاޓެވެ. ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއް
 އެކަލާނގެ އިމުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާއި، ވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއްއެ

  "ހެކިވަމެވެ. ކަމަށް މިއަޅާ ރަސޫލާ
ބުނު هللا އްވި ޢަބްދުރުއްސުންލެهللا ދެން އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވަނީ މާތް

 ِهللابات يِّـالتحيات الْمباركَات الصلَوات الطَّ"އެވެ. އެއީ  تشهدޢައްބާސް ރިވާކުރެއްވި 
شهد الصالحني أَ وبركَاته السالَم علَينا وعلَى عباد اِهللا ورحمةُ اِهللا يم علَيك أَيها النبِالسالَ

: "ބަރަކާތްތެރި ވެދުންތަކާއި  )3("وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا މާނައީ
ކަލޭގެފާނަށް  !އޭނަބިއްޔާއެވެއަށެވެ. هللاރިވެތިވެގެންވާ ނަމާދުތައް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ 

. ބަރަކާތް  ،އިމަތާގެ ރަޙުهللا ،އިސަލާމާ ގެ އެންމެހާ هللاންނަށާއި އަޅަމެދި އަ ހުއްޓެވެ
ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން  ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللاޓެވެ. ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއް

                                                           
 وصححه األلباين. وقال : إسناده صحيحرواه الدارقطين  )1

 رواه اجلماعة. )2

 رواه اجلماعة إالّ البخاري. )3
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 ކަމަށް މިއަޅާ ރަސޫލާ މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެއި، ވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއްއެ
  "ހެކިވަމެވެ.

މްދިނުމަކީ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ސަލާފަހެ ޖުމްހޫރު  ަސލާމިްދުންނ. - 9
. އެއީ އަންނަނިވި ޙަދީޘުނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟެ ގެ މައްޗަށް ކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ބިނާކޮށެވެ. ފަހެ މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން  . ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ مفْتاح "އްވިއެވެ

الصورالطُّه الَة، كْبِريا التهرِميحتو، يملسا التيلُهلحتނަމާދުގެ    )1("و" : މާނައީ
. އަދި (ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިން )  ބުއިން ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ ފަދަ ކަންތައްތައް

ނަމާދުގެ ތެރޭގައި ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ތަކުބީރެވެ. އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި 
) ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ. ނުވަތަ ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއަށް (އެ ކަންތައްތައް

. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ނެރެދެނީ  ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ
." އަދި ޢާމިރު ބުނު ސަޢުދު އޭނާގެ ބައްޕަގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އޭނާގެ  ސަލާމެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް  rرسول اهللا ޅުވިއެވެ. "ބައްޕަ ވިދާ
) އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގެ  މެވެ. އަދި (ސަލާމްދެއްވިލާމްދެއްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީސަ އިރު

) ފެންނަ    )2(ވަރަށް އެކަލޭގެފާނު މޫނު އަނބުރައިލެއްވިއެވެ." ދޮންކަން (މައުމޫމުންނަށް
ޒުތައް ދަންނައެވެ. ދެގޮތަކަށް ސަލާމް ވާރިދުވެގެން ދެން ސަލާމުގެ ލަފް

 علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمގޮތަކީ ދެފަރާތަށްވެސް  އައިސްފައިވެއެވެ. މަޝްހޫރު
ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މިފަދައިން ކިޔާ ސަލާމްދިނުމެވެ. މާތް

، rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 
الَمةُ اِهللا، السمحرو كُملَيع الَمةُ اِهللا السمحرو كُملَيޅުވެމިފަދައިން ވިދާ ع، 

ވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވައެ
) ފެނިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ."ދޮން އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގައިވާ    )3(ކަން (މައުމޫމުންނަށް

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1

 رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه. )2

 الترمذي. وصححهخلمسة رواه ا )3
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މިފަދައިން  وبركَاته علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمގޮތަކީ ކަނާތްފަރާތަށް  ދެވަނަ
މިފަދައިން ކިޔާ  علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمކިޔާ ސަލާމްދިނުމެވެ. އަދި ވާތްފަރާތަށް 

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން هللا . ފަހެ މާތްސަލާމްދިނުމެވެ
ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

މިފަދައިން  وبركَاته علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمނަމާދުކުރީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 
. އަދި ވިދާޅުވެ ކަނާތް މިފަދައިން  علَيكُم ورحمةُ اِهللا السالَمފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވިއެވެ

   )1(ވިދާޅުވެ ވާތްފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވިއެވެ."
މިފަދައިން ކިޔާ ސަލާމްދިނަސް  علَيكُم السالَمދަންނައެވެ. ހަމައެކަނި 

ކުރެ ގޮތަކަށް  ގޮތުންފުދޭނެއެވެ. އެކަމަކު މޮޅުއިތުރުވެގެންވަނީ އިސްވެދިޔަ ދެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން هللا ސަލާމްދިނުމެވެ. މާތް

. "އަހުރެމެން  ފަހަތްޕުޅުގައި  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ތްކޮށް އަހުރެމެން ސަލާމްދެމުއެވެތަކުން އިޝާރާނަމާދުކުރަމުއެވެ. ފަހެ އަހުރެމެންގެ އަތް

) އަށް  rرسول اهللا ފަހެ (އެކަން  ވިއެވެ. "މިބައިމީހުންގެ ކުރެއްޙަދީޘްއެނގިވަޑައިގެން
ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ސަލާމް އެދެނީ އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކުންނެވެ. 
އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ސަލާމްދޭ އިރު އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކަށް ހީވަނީ ނުކިޔަމަންތެރި 

ކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ ދެއަތް ދެފައިގެ  އަސްތަކެއްގެ ނިގޫތަކެއް ހެންނެވެ. އެބައިމީހުން
މިފަދައިން  علَيكُم السالَم ،علَيكُم السالَمމަތީ ބާއްވައި ދެން  ފަލަމަސްގަނޑު

 މަސްއަލައެއް ބަޔާންވެއެވެ. އެއް ން ދެމިޙަދީޘު )2(ސަލާމްދިނުމުން ނުފުދެނީހެއްޔެވެ؟"
 ކަމެވެ. އަނެއް މިވަރުން ސަލާމްދިނުމަށް ފުދޭނެ علَيكُم السالَمމަސްއަލައަކީ ހަމައެކަނި 
. އިރު އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަކީ މަނާކަމެއް މަސްއަލައަކީ ސަލާމްދޭ   ކަމެވެ
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  ަނމުާދގެ ުސްނަނތަްތއް 
.  ނަމާދަށް ފަރުޟުތަކެއްވީ ފަދައިން ނަމާދަށް ސުންނަތްތަކެއްވެސް ވެއެވެ

. އެސުންނަތްތައް  ފަހެ ނަމާދު ފުރިހަމަ ނަމާދަކަށްވާނީ އެސުންނަތްތަކާ އެކުގައެވެ
  ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

 ހަތަރު ތަނެއްގައި ދެއަތް އުފުލުން މުސްތަޙައްބު ެދައތް ުއފުލްުނ. - 1
އި، ކިޔާ ހިނދުގައާއި، ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާ ތަކުބީރު ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ހަށަންބަން

ރަކުޢަތަށް ތެދުވާ  ތެދުވާ ހިނދުގައާއި، ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުން ތިންވަނަ ރުކޫޢުން
. "މާތްވި -  رمحه اهللا - نافعހިނދުގައެވެ. ފަހެ  هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދާޅުވިއެވެ

 އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު ربكْاَُهللا أَވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  ބުނު ޢުމަރު ނަމާދަށް ތެދުވެ
އުފުއްލަވައެވެ. އަދި ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ. އަދި 

އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު  هدمح نمل اُهللا عمسވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  ރުކޫޢުން ތެދުވެ
ން ވަޑައިގަންނަވަމު ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ރަކުޢަތުން ތިންވަނަ އުފުއްލަވައެވެ. އަދި ދެވަނަ

. އަދި އެއީ  ކަމަށް  ކުރެއްވި ގޮތް ކަންތައް rرسول اهللا ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
". ދަންނައެވެ. އަތް ނެގުން ސާބިތުވެގެންވަނީ ހަމައެކަނި  )1(އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. މާތް މިހަތަރު ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ތާނގައެވެ
. "އެކަލޭގެފާ  ކުރައްވަން ތެދުވެ ނަމާދެއް ފަރުޟު rرسول اهللا ނު ވިދާޅުވިއެވެ

ހަމައަށް  އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު ދެކޮނޑުފުޅާربكْاَُهللا أَވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 
.  ލަވައެވެ. އަދި ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުންވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްއްއުފު ކުރައްވައެވެ

ކުރައްވައެވެ. އަދި  ޑައިގަންނަވަމުންވެސް އެގޮތަށް ކަންތައްވަ އަދި ރުކޫޢުން ތެދުވެ
އިންނަވައި އެކަލޭގެފާނު އަތްޕުޅު ނުނަންގަވައެވެ.  ނަމާދުގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި އިށީނދެ

ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ދެއަތްޕުޅު  ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ރަކުޢަތުން ތިންވަނަ ދެން ދެވަނަ
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މީހުން ސަޖިދައަށްދާ ހިނދުގައާއި ކޮންމެ ރަކުޢަތަކަށް ފަހެ ބައެއް  )1(ނަންގަވައެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ފެނެއެވެ. މާތް ތެދުވާ ހިނދު އަތްނަގާތަން

ރިވާވެގެން ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ކޮންމެ ތިރިވުމެއްގައާއި ކޮންމެ 
. އަހުރެން ކަމުގައިވިއެ ތެދުވުމެއްގައި އަތްޕުޅު ނަންގަވާ ވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ
މިޙަދީޘަށް  )2(ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތެވެ." rرسول اهللا ތިޔަބައިމީހުންނަށް މިސިފަކޮށްދިނީ 

ޢިލްމުގެ  ބިނާކޮށް އެބައިމީހުން ޢަމަލުކުރަނީ ކަމުގައިވާނަމަ ދަންނައެވެ. ޙަދީޘް
 އަށް ފެނިގެން ކުރަނީއަހުލުވެރިންވަނީ މިޙަދީޘް ޟަޢީފުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަމިއްލަ

  ކަމުގައިވާނަމަ އަދި ބާޠިލުކަން މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ. 
ކިޔާ ހިނދު ދެއަތް އުފުލުމަށް އެއްވެސް  ތަކުބީރު ފަހެ ހަށަންބަން

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. - رمحه اهللا -احلافظ ابن حجر ޢިލްމުވެރިއަކު ޚިލާފުވެފައެއް ނުވެއެވެ. 
ދެއަތް އުފުލުން ފަންސާސް އަޞްޙާބުބޭކަލުން  ދުނހި ތަކުބީރު ކިޔާ "ހަށަންބަން

 . ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު ބައިހަޤީ، އިމާމު ޙާކިމުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ޚަލީފާއިންނާއި، ސުވަރުގެ ވަނުމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު  އިމާމު ޙާކިމު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަތަރު

ޞަޙާބީންނެއް އެބޭކަލުން  ދިވެސް އެތައްޞަޙާބީންނާއި، އަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ދިހަ
އެކު، މިސުންނަތް ފިޔަވައި އެހެން  ހިސާބުތަކުގައި ފެތުރިވަޑައިގެންވުމާ ދުނިޔޭގެ އެކި

ކަމެއް އަހުރެމެންނަކަށް  ވަޑައިގެންފައިވާ ސުންނަތެއް ރިވާކުރުމުގެ މައްޗަށް އިއްތިފާޤުވެ
ކިޔާ  ތަކުބީރު ހުންވަނީ ހަށަންބަންފަހެ ޙަނަފީމަޒުހަބުގެ މީ )3(އެނގިފައެއް ނެތެވެ."

ތަނެއްގައި އަތްނެގުމަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.  ހިނދު އަތްނެގުން ފިޔަވައި އެހެން
ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެބައިމީހުންގެ ދަލީލަކީ މާތް

 rرسول اهللا ވަރުން ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަ
ހުށީމެވެ. ދެން  ގޮތަށް އަހުރެން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަމާދުކޮށްދޭ ނަމާދުކުރެއްވި

ފަހަރަކު މެނުވީ އަތްޕުޅެއް  އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެންމެ
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ވަޑައިގެންފައެއް  މިރިވާޔަތް ޞައްޙަކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ )1(ނުނަންގަވައެވެ."
! ޙަދީޘް އުސް ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އިމާމު  ޢިލްމުގައި ފުންނާބު ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

       داود وأب އިމާމު އާއި،بن حنبل  أمحد އިމާމު އާއި، ابن أيب حامت އިމާމު އާއި، بن املباركعبد اهللا 
އަދި  ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނޫން ފަދަ ބޭބޭކަލުންވަނީ މިރިވާޔަތް ޞައްޙަ -اهللا مرمحه-

ތައް ދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަނުގައި އަތްނެގުމަށް ވާރި އެހެންނޫނަސް ހަތަރު
  މުތަވާތިރު ދަރަޖައަށް ފޯރާފައިވެއެވެ. 

ން  ހިސާބަކަށް އަތްނެގުން  ތިން ޖެހޭ ޮގތާިއ ިމްނަވުރ. ައތްަނަގ
ގެ ފަތުމައަށާއި، ކަންފޫޅާ ހަ ންފަތުކަ، ށާއިސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކޮނޑާ ހަމައަ
. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މަތީވޮށިފަށާ ހަމައަށެވެ

ނަމާދެއްކުރައްވަން  ފަރުޟު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
ހަމައަށް  އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު ދެކޮނޑުފުޅާربكْاَُهللا أَވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  ތެދުވެ
ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(ލަވައެވެ."އްފުއު

ކަންފަތުފޫޅުފުޅާ ހަމައަށް ދެއަތްޕުޅު  އެކަލޭގެފާނުގެ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. "
އަދި ހަމަ  )3(އުފުއްލަވަނިކޮށް ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ."

މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ންލެއްވި ރުއްސުهللا މާތް
ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ ހިނދު  ހަށަންބަން rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 

ފަހެ  )4(އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު ދެކަންފަތްޕުޅާ ހަމައަށް އުފުއްލަވައެވެ."
. އެބަހީ އެންމެ އައުލާވެގެންވާ ގޮތަކީ  މުވެރިންވަނީ މިތިން ޙަދީޘްޢިލް ޖަމްޢުކުރައްވާފައެވެ

. އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ކަންފަތު   ފޫޅާ ހަމައަށް ވާގޮތަށް ދެކޮނޑާ ހަމައަށް އަތްނެގުމެވެ
އިރު އިނގިލިތައް ހުޅުވައިފައި ތެދަށް އަދި ނުފިއްތައި  ދެން އަތްނަގާ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އެވެ. މާތްވެގެންވެ ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުން މުސްތަޙައްބު

                                                           
 مذي.رواه أمحد وأبو داود والتر )1

 .رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه )2

 رواه أمحد ومسلم. )3

 رواه أمحد ومسلم. )4
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 rرسول اهللا އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ ހިނދު އިނގިލިފުޅުތައް ހުޅުއްވާ  ނަމާދަށް ހަށަންބަން

". ކޮނޑާ  ފުށް ފުށް ނުވަތަ މަތީ އިރު އަތުގެ ބުރަކަށި އަދި އަތްނަގާ )1(ފޭކޮށްލައްވައެވެ
هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ފުށް ޤިބުލައަށް ބެހެއްޓުންވެސް މުސްތަޙައްބު އަށް އަދި ބަނޑުދިމާ

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 
ފުށް އެކަލޭގެފާނުގެ  ލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގެ މަތީއެކަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

   )2(އެއްވަރުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ."ކޮނޑުފުޅާ 
ން  ވަގުތެއް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އެއީ  އަތްނެގުމަށް ތިން ޖެހޭ ަވގުުތ. ައތްަނަގ

هللا ތަކުބީރުގެ ކުރިންނާއި، ތަކުބީރާ އެކުގައާއި، ތަކުބީރުގެ ފަހުންނެވެ. މާތް
ވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

" . ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ  ނަމާދަށް ތެދުވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
އަދި  )3(އޭ ވިދާޅުވެއެވެ."ربكْاَُهللا أَދެކޮނޑުފުޅާ ހަމައަށް ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ. ދެން 

 rرسول اهللا  ވެގެންވެއެވެ.ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާهللا މާތް
އެކު އަތްޕުޅު އުފުއްލަވަނިކޮށް ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު  ތަކުބީރާ ހަށަންބަން

މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )4(ދެކެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
އޭ ވިދާޅުވެ ربكْ أَاَُهللا ،rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 

ކަމަށް  ފަހެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިން އެންމެ ރަނގަޅު )5(ދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ.
. އެބަހީ ތަކުބީރަށް ގޮތާއި ދެވަނަ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ވުރެ ކުރިން  ގޮތެވެ

މަ ވުރެ ފަހުން އަތްނަގައިފިނަ އެކު އަތްނެގުމެވެ. ތަކުބީރަށް އަތްނެގުމާއި ތަކުބީރާ

                                                           
 رواه الترمذي وقال حديث حسن. )1

  رواه أبو داود. )2

 رواه البخاري ومسلم. )3

 رواه أمحد وأبو داود. )4

 رواه مسلم. )5
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ވުރެ ކުރިން ޙަރަކާތްކުރުން  އިމާމަކަށްވެ ހުންނަ ޙާލަތުގައި މައުމޫމުން އިމާމަށް
.   އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި އެއީ ޙަރާމްކަމެކެވެ

ަބުންނ. -2 މެދު  މަތީ ކަނާތް ބޭއްވުމެވެ. ހަށަންބަނުމާ އެބަހީ ވާތް ަހަށްނ
ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  އަށާރަ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިން ވިހި ޙަދީޘް ވާރިދުވެގެންވާ

. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
. "ނަމާދުގައި ވާތު އަތްދަނޑި  މަތީ ކަނާތް ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

". އްވި ރުއްސުންލެهللا އަދި މާތް )1(ބޭއްވުމަށް މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކުރެވިގެންވެއެވެ
. هللا ޢަބްދު ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 رخّؤن نْأَ ناَرمأُ ِءياَبِناَأل رشعم ناَّإِ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
سحوناَرو ،نلَجِّع طْفناَرنْأَ، و نِسمأَبِ كناَنِماَي لَعماَٰى شئناَل في الَصމާނައީ:   )2("ناَت

"ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ ނަބީބޭކަލުންނެވެ. ހާރު ފަރީއްކުޅުއްވުން 
މަތީ  ލަސްކުރެއްވުމަށާއި، ރޯދަވީއްލެވުން އަވަސްކުރެއްވުމަށާއި، ނަމާދުގައި ވާތްޕުޅު

هللا ވެއެވެ." އަދި މާތްކަނާތްޕުޅު ބޭއްވުމަށް ތިމަންބޭކަލުންނަށް އަމުރުކުރެއްވިގެން
ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ލައްވައިގެން  ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ކަނާތްޕުޅު މައްޗަށް ވާތްޕުޅު
ނުގެ އަށް ފެނިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާ rرسول اهللا ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް 

  )3(ކަނާތްޕުޅު ވާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް ލެއްވިއެވެ."
ަބްނަނން  މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ  ޖެހޭ ތަނާ ހަށަންބަންނަން ޖެހޭ ތްަނ. ަހަށްނ

އާއި، سفيان الثوري  އާއި، އިމާމުأبو حنيفة މެދުގައިވަނީ އިޚްތިލާފު އުފެދިފައެވެ. އިމާމު 
އާއި މިބޭބޭކަލުން   -اهللا مرمحه- املروزي أبو إسحاق އާއި، އިމާމުإسحاق بن راهويه އިމާމު 

ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފޫޅުން ތިރީގައި ހަށަންބެންނެވުމަށެވެ. މިބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ 
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ދަލީލަކީ މާތް

                                                           
 والبخاري. رواه مالك يف املوطإ وأمحد )1

 يف صحيح اجلامع. ه األلباينوصححرواه ابن حباّن  )2

 وصححه األلباين.رواه أبو داود  )3
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  )1("ةرالس تحت فّكُى اَأللَع فّكُاَأل عضو ةالَي الصف ةنـالس نم نَّإِ"ވިދާޅުވިއެވެ. 
: "ނަމާދުގައި ފޫޅުން މަތީ އަތްތިލަ ބޭއްވުން ހިމެނެނީ ސުންނަތުގެ  ތިރީ އަތްތިލަ މާނައީ

  -اهللا مرمحه-ދު މާމު ބުޚާރީއާއި، އިމާމު އަބޫދާވޫތެރެއިންނެވެ." އިމާމު އަޙުމަދާއި، އި
ޟަޢީފު  ބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ މިބަސްފުޅު އުސް ބުޢިލްމުގައި ފުންނާ ފަދަ ޙަދީޘް

. އަދި އިމާމު ނަވަވީ  ފުކަމަށް ޟަޢީ މިބަސްފުޅުވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  - رمحه اهللا -ކަމަށެވެ
  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ދަންނަބޭކަލުން އިއްްތިފާޤުވެ ޢިލްމުގެ ހުރިހާ ޙަދީޘް

ވުރެ ތިރީގައި އަދި  މެއަށްވިދާޅުވެފައިވަނީ   - رمحه اهللا -އިމާމު ޝާފިޢީ 
     ވުރެ މަތީގައި އެބަހީ ބަނޑުގައި ހަށަންބެންނެވުމަށެވެ. އަދި އިމާމު އަޙުމަދު  ފޫޅަށް

 ގޮތަކަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއްގޮތަކީ ބަނޑުގައި ބަނުމެވެ. އަނެއް ތިން - رمحه اهللا -
ތިޔާރީ ގޮތެވެ. އެބަހީ ޚްއިގޮތަކީ ފޫޅުން ތިރީގައި ބަނުމެވެ. އަދި ތިންވަނަ ގޮތަކީ 

ގޮތަކަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވުމެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކު ދެގޮތަކަށް  ކުރެ ކޮންމެ ދެގޮތުން
ގޮތަކީ ދެއަތް  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެއްގޮތަކީ ފޫޅުން ތިރީގައި ބަނުމެވެ. އަނެއް

.   އެލުވާލައިގެން ހުރުމެވެ
ށަންނުބަނދެ ދެއަތް ދަންނައެވެ. ބަނޑުގައި ހަށަންބަނުމަށް އަދި ހަ
ނޫން ޙަދީޘެއްވެސް  އެލުވާލައިގެން ހުރުމަށް ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްވެސް އަދި ޞައްޙަ

 އައިސްފައިވަނީ މޭ ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. މިމަސްއަލާގައި ޞައްޙަ ޙަދީޘް
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން هللا މަތީގައި ހަށަންބަނުމަށެވެ

 هآلو هيلَع ى اُهللالَّص اِهللا لِوسر عم تيلَّص"ވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރި
ولَّسفَ موضع يدالْ هيمنلَٰى عٰى يدالْ هيسرلَٰى عٰى صرِدއަހުރެން  )2("ه" : رسول اهللا މާނައީ
r ާމަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ  ގެފާނުގެ ވާތްޕުޅުއެކުގައި ނަމާދުކުރީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭއ

  މަތީގައި އެކަލޭގެފާނު ހަށަންބެންނެވިއެވެ."  ކަނާތްޕުޅު ބާއްވަވައި މޭފުޅު

                                                           
 رواه أمحد وأبو داود. )1

 وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له  )2
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هللا ވިދާޅުވިއެވެ. "މިމަސްއަލާގައި މާތް  - رمحه اهللا -އިމާމު ޝައުކާނީ 
ވުރެ ޞައްޙަކަން ބޮޑު  ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރު ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘަށް

މިއާޔަތުގެ  )٢الكوثر: ( ZZ  ]  \  ] ދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޙަ
ބުނު هللا ލީގެފާނާއި ޢަބްދުއެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަهللا ތަފްސީރުގައި މާތް

ވެގެންވަނީވެސް މިގޮތެވެ. އެދެބޭކަލުން  ދެބޭކަލުން ވިދާޅުވި ބަސްފުޅާ މުނާސިބު ޢައްބާހާ
މަތީ ކަނާތް  މަތީގައި ވާތް ގެ މާނައަކީ މޭ Z \ ]ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

މަތީގައި  އެހެންކަމުން މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މޭ )1(ބޭއްވުމެވެ."
    ހަށަންބަނުމެވެ.
ދުޢާއެވެ.  އެބަހީ ނަމާދު ހުޅުވުމަށް އެދި ކުރާ ިކުޔްނ. دعاَُء االستفْتاَح -3

ތިޙާ ކިޔުމާ ދެމެދު ދުޢާކުރުމެވެ. ފަހެ ތަފާތު އަދި އެއީ ހަށަންބަނުމާއި ސޫރަތުލް ފާ
ވާރިދުވެގެން ގެ ކިބައިން  rرسول اهللا ގެ ގޮތުގައި دعاَُء االستفْتاَح ދުޢާތައް 

ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަވެގެންވާ ދުޢާތައް މިތާނގައި  އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ
.   ބަޔާންކުރަމެވެ
ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިهللا މާތް )1(

 . ނަމާދަށް ހަށަންބަންނަވާ ހިނދު ކިޔަވައި  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ހުންނަވައެވެ. ފަހެ އަހުރެން މުގެ ކުރިން އިރުކޮޅަކު ހަނުވިދާޅުވަން ފެއްޓެވު

! ހަށަންބަންهللاދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ   ވިދާޅުވުމާ ތަކުބީރާއި ކިޔަވައި ގެ ރަސޫލާއެވެ
އެއްޗެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު  ހުންނަވައި ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ ކޮންދެމެދު ހަނު

 نيبو ينِيب دعباَ مهللَّاَ"ރެއްވިއެވެ. އެވަގުތު ތިމަންކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމެވެ. ކުޙަދީޘް
ياَطاَخباَ ماَكَ يعدت بيالْ نمقِرِش الْومللَّاَ ،بِرِغهم نّنِقي من ياَطاَخماَكَ ،ي يى الثَّقَّنوب 
:  )2("دربالْو ِءماَالْو جِلْالثَّبِ ،يياَطاَخ نم ينِلِْساغْ مهللَّاَ ،سِنالد نم ضيباَأل "އޭ މާނައީ

! އިރު އަރާ ފަރާތާއި، އިރު އޮއްސޭ ފަރާތާ ދެމެދު  ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
                                                           

 .نيل األوطار )1

 والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إالّ الترمذي. رواه أمحد )2
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ފަދައިން މިއަޅާއާއި މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު  ކުރެއްވި ދުރުهللا އިބަ
! އޭ ހައްދަވާ ! ހުދު ފޭރާން ހަޑި ދުރުކޮށްދެއްވާދޭވެ މިލައިން  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އޭ ހައްދަވާ  ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ސުނޯއާ ގަނޑުފެނުން މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތައް  ،ފެނާއި ،އިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

"!   ދޮވެދެއްވާނދޭވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް )2(

 . އޭ ربكْاَُهللا أَދަށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނަމާ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. ވިދާޅުވެ ދެން މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެ  ضراَألو اتوماَالس رطَفَ يذلَّل يهِجو تهجو"ވެ

نِحفاًي ناَأَ ماَو مالْ نمرِشكينَّإِ ،ن الَصتي، ونسكي، ومياَحي، وماَمتي ِهللا لَعاَالْ بِّرمين، 
 تن. أَتنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ كلمالْ تنأَ مهللَّ. اَنيملسمالْ نم ناَأَو ترمأُ كٰذلبِو هلَ كيرِش الَ
بِّري ناَأَو عبدلَظَ ،كمت ِسفْني واعتفْرذَبِ تبِناغْفَ يفر لذُ ينبِوي جمإِ عاًينالَ ه يغفر 

 ينِّع فرِاصو ،تنأَ الَّإِ هاَنِسحَأل يدهي الَ قِالَخاَأل نِسحَأل ينِداه. وتنأَ الَّإِ بونالذُّ
الَ ،هاَئَيِّس يرِصف نِّعي أَ الَّإِ هاَئَيِّسنلَ ،تبيك وسعديك، الْوخيلُّكُ ربِ هيديك، والشلَ ريس 
:   )1("كيلَإِ بوتأَو كرفغتسأَ ،تيلَعاَتو تكْرباَت أَناَ بِك وإِلَيك، ،كيلَإِ "އުޑުތަކާއި މާނައީ

 ޢަޤީދާތަކުން އެއްކިބާވެ ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ފަރާތަށް މިއަޅާގެ މޫނު، ބާޠިލު
އެކު ކުރިމަތިކުރަމެވެ. އަދި މިއަޅާ މުޝްރިކުންގެ ތެރެއިން  ހުރެ އިޚްލާޞްތެރިކަމާ

 ،ހުރުމާއިމިއަޅާގެ ދިރި ،މިއަޅާގެ ޤުރުބާނާއި ،ނަމާދާއިނުވަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާގެ 
އަށެވެ. އެކަލާނގެއަށް هللا ވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  މިއަޅާގެ މަރުވުން މިލްކުވެ

އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. މިއަޅާއަށް އަމުރުކުރެވިގެންވަނީ މިފަދައިންނެވެ. އަދި  
! އިބަ ވެ. އޭ ހައްދަވާމިއަޅާވަނީ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންނެ އީ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا ރަސްކަލާއެވެ. އިބަ ޙަޤީޤީ
. އިބަ ގެ هللاރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި މިއަޅާއީ އިބަ އީ މިއަޅާގެ ވެރިهللاއިލާހަކު ނުވެއެވެ

. މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ ނަފްސަށް އަނިޔާ ވެރިވެފައެވެ. އަދި މިއަޅާގެ ފާފަތަކަށް އަޅަކީމެވެ
                                                           

1( سائي.رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والن 
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މިއަޅާ އިޢުތިރާފު ވެއްޖައީމެވެ. ވީމާ މިއަޅާގެ އެންމެހާ ފާފަތައް މިއަޅާއަށް 
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ނެ އެހެން އެއްވެސް ފަތައް ފުއްސަވާދޭފިޔަވައި ފާهللا ފުއްސަވާނދޭވެ

!  އިބަފަރާތެއް ނުވެއެވެ. ރިވެތި އަޚްލާޤަށް މިއަޅާއަށް މަގުދައްކަވާ ފިޔަވައި هللا ނދޭވެ
އެފަދަ ރިވެތި އަޚްލާޤަކަށް މަގުދެއްކޭނެ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އަދި ނުބައި 

! އިބަ ފިޔަވައި އެފަދަ ނުބައި هللا އަޚްލާޤު މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
ގެ هللاމިއަޅާ އިބަވެއެވެ. އަޚުލާޤެއް މިއަޅާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނު

ންތަކަށް އިޖާބަދެމެވެ. ގެ ގޮވައިލެއްވުهللاރުވަމެވެ. އަދި އިބަންތަކަށް ޙާޟިގޮވައިލެއްވު
ކަމެއް  ގެ ދެއަތްޕުޅުގައެވެ. އަދި ނުބައި އެއްވެސްهللاއަދި އެންމެހާ ހެޔޮކަމެއްވަނީ އިބަ

 ގެهللاގެ ޙަޟްރަތަށް ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ. މިއަޅާގެ ދިރިހުރުންވަނީ އިބަهللاއިބަ
. އިބަهللاއެކުގައެވެ. އަދި އެނބުރި ރުޖޫޢަވުންވަނީ އިބަ ބާރުފުޅާ هللا ގެ ޙަޟްރަތަށެވެ

ގެ ޙަޟްރަތަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި هللاވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އިބަ މާތްވެ މަތިވެރިވެ
  ގެ ޙަޟްރަތަށް ތައުބާވަމެވެ."هللاދަންނަވަމެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބަ

ކިބައިން ރިވާވެގެެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެهللا މާތް )3(
 مهاللَّ كنحاَبس"ފަހު އެކަލޭގެފާނު މިދުޢާ ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ.  ތަކުބީރަށް ހަށަންބަން

بِوحمدك، وباَترك اسمك، ولَعاَتى جدك، إِ الَوغَ ٰلهير1("ك(  : ގެ هللا"އިބަމާނައީ
! އޭ ހައް ! އިބަ ދަވާހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ އަށް އެންމެހާ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ! ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އިބަރަސްކަލާނގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތްތެރިކަމާއެވެ
! އަދި އިބަهللاއަދި އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން هللا ގެ މާތްކަމުގެ އަރަހުށިކަމާއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް ވެއެވެ."ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނު
 rرسول اهللا " ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )2(ވިދާޅުވެއެވެ." ނަމާދު ފައްޓަވާ ހިނދު މިދުޢާ

                                                           
 رواه مسلم. )1

 وصححه األلباين.رواه أبو داود والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )2
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 rرسول اهللا އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
   )1(ތަކުބީރު ވިދާޅުވެ މިދުޢާ ވިދާޅުވެއެވެ." ރޭގަނޑު ނަމާދަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ހަށަންބަން

ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައުފުގެ ކިބައިން هللا މާތް )4(
ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ. 

 އިރު ވިދާޅުވަނީ ކޮން ރޭގަނޑު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދު ފައްޓަވާ rاهللا  رسول
ދުޢާއެއްތޯއެވެ؟ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދު 

 .  اتوماَالس رطفاَ لَيافرسإِو ،لَيئكاَيمو ،لَيائربجِ بر مهللَّاَ"ފައްޓަވަނީ މިދުޢާއިންނެވެ
اَألوعاَ ،ضِرلالْ مغبِي وهاَالشدأَ ،ةنت تكُحم بين باَعدك فكَ ماَيانوا فيه يختفُلنَوا .هنِدي 
ماَل اختلف فيه مالْ ننِذْإِبِ قِّحإِ كنك تهدي من لَإِ ُءشاَتى صراط مستقއީ: މާނަ )2("مٍي

! ޖިބްރީލާއި، މީކާއިލާއި "އޭ ހައްދަވާ އިސްރާފީލްގެ ، ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އުޑުތަކާއި ! ފެންނަހާ  ވެރިރަސްކަލާކޮ ބިން ނެތުމުގެ ތެރެއިން ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ

! އިބަ ގެ هللاއީ އިބަهللاކަންތައްތަކާއި ނުފެންނަހާ ކަންތައްތައް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާކޮ
. ހިނގާ ދެބަސްވުންތަކުގައި ޙުކުމް ދުގައި އަޅުތަކުންގެ މެ ކުރައްވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

މެދު ދެބަސްވެވިފައިވާ  ތެރެއިން އެކަންކަމާ އެކު، ޙައްޤުގެ ގެ އިޒުނަފުޅާهللاއިބަ
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ކަންތައްތަކަށް މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް هللا ދައްކަވާނދޭވެ

."އެދިވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށް ސީދާވެގެންވާ މަގަ   ށް ހިދާޔަތް ދައްކަވަމުއެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް )5(

 ނަމާދުކުރައްވަން ތެދުވެ ދަމު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 كلَ مهللَّاَ"ތަކުބީރު ވިދާޅުވެ މިދުޢާ ވިދާޅުވެއެވެ.  ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ހަށަންބަން

 اتوماَالس ميِّقَ تنأَ دمحالْ كلَو ،نهِيف نمو ضِراَألو اتوماَالس رون تنأَ دمحالْ
اَألوضِر ومن فهِين، ]لَوالْ كحمأَ دنت رب ماَالسوات اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوك 
 اتوماَالس كلم تنأَ دمحالْ كلَو[ ]نهِيف نمو ضِراَألو اتوماَالس كلْم كلَ دمحالْ

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه  )1

 رواه مسلم وأصحاب السنن. )2
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اَألوضِر ومن فهِين[ ]لَوالْ كحمأَ[ ]دنالْ تحق، ووعدالْ كحق، قَولُوالْ كحق، وقاَلؤك 
 ،قح ملّسو هيلَع ى اُهللالَّص دمحمو ،قح نَويبِلناو ،قح ارالنو ،قح ةُنجالْو ،قحالْ
والسةُاع حللَّاَ[ ]قهلَ مأَ كلَسمت، ولَعيك تلْكَّوت، بِوك آمنت، لَإِويأَ كنبت، بِوك 

 ]تنلَعأَ ماَو ،تررسأَ ماَ، وترخأَ ماَ، وتمدقَ ماَ يل رفاغْفَ ،تمكَحاَ كيلَإِو ،تمصخاَ
:  )1("]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ يٰلهِإِ تنأَ[ ]تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ رخّؤمالْ تنأَو ،مدّقَمالْ تنأَ[ "އޭ މާނައީ

! އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަ ހައްދަވާ މައެކަނި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ބައެއްގެ ނޫރެވެ. އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ هللاއަށެވެ. އިބަهللاއިބަ

. އިބަهللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އަދި އެންމެހާ އީ هللاއަށެވެ
ވާ މުގައި ޤާއިމުވެވޮޑިގެންންތާނގައި ވާހާ ބައެއް ބެލެހެއްޓެވުއުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަ

. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި  ރަސްކަލާނގެއެވެ
 އީ އުޑުތަކާއި، ބިމާއި އަދި އެތަންތާނގައި ވާހާ ބައެއްގެ ވެރިهللاއިބަ އަށެވެ.هللاއިބަ

. އަދި އެންމެހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި  ރަސްކަލާނގެއެވެ
ރަސްކަލާނގެއެވެ. ޑުތަކާއި ބިމުގެ ވެރިކަން ލިބިވޮޑިގެންވާ އީ އުهللاއަށެވެ. އިބަهللاއިބަ

. އިބަهللاޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އިބަ އަދި އެންމެހާ އީ هللاއަށެވެ
ޙަމްދުތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ގެ ރަސްކަލާއެވެ. އަދި އެންމެހާއުޑުތަކާއި ބިމު

. އިބަهللاކަނި އިބަހަމައެ ގެ ވަޢުދުފުޅަކީވެސް هللاވެ. އަދި އިބައިލާހެއީ ޙައްޤު هللاއަށެވެ
އާ ބައްދަލުވުމީވެސް هللاގެ ވަޙީބަސްފުޅަކީވެސް ޙައްޤެވެ. އަދި އިބަهللاޙައްޤެވެ. އަދި އިބަ

 . . އަދި ނަރަކަ ޙައްޤެވެ. އަދި ނަބިއްޔުން ޙައްޤެވެ ޙައްޤެވެ. އަދި ސުވަރުގެ ޙައްޤެވެ
ދުވަސް  . އަދި ޤިޔާމަތްޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙައްޤެވެهللا އަދި މުޙައްމަދު ޞައްލަ
! މިއަޅާ ހަމައެކަނި އިބަ ޙައްޤެވެ. އޭ ހައްދަވާ އަށް ބޯލަނބާ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. هللاކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އިބަ އާ މިއަޅާގެ ކަންތައްތައް ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ
ގެ هللاކަނި އިބައަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އަދި ހަމައެهللاއަދި މިއަޅާ ހަމައެކަނި އިބަ

ކަނި ޙަޟްރަތަށް މިއަޅާ ރުޖޫޢަވެއްޖައީމެވެ. (ޔަޢުނީ ތައުބާ ވެއްޖައީމެވެ.) އަދި ހަމައެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1
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) އިދިކޮޅުއެކު (ދުޝްމި ގެ މަދަދާهللاއިބަ ގެ هللاހެދީމެވެ. އަދި ހަމައެކަނި އިބަނުންނާ
. ވީމާ މިއަޅާގެ އިސްވެ ދިޔަހާ  ޙަޟްރަތަށް ޙުކުމްކުރެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ

! އަދި މިއަޅާ ސިއްރުން ކާއި ފަސްވެފާފައަ ކުރި  ކުރިހާ ފާފައެއް ފުއްސަވާދޭނވެ
! (ހެޔޮ ކަންތަކުގައި މީސްތަކުން)  ފާފަތަކާއި ފާޅުގައި ކުރި ފާފަތައްވެސް ފުއްސަވާދޭނވެ

އެވެ. هللاއެވެ. އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަهللاއިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ އިބަ
ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން هللا އިބައީ މިއަޅާގެ އިލާހެވެ. هللاއިބަ

  އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ."

 ތާޙުގެ ގޮތުގައި ކިޔުމަށް އެންމެއިސްތިފް ބަޔާންކުރެވުނީ ދުޢާއުލްފަހެ މި
. އަދި އެންމެ رسول ނަމާދުގައި  ފަހުން މިބަޔާންކުރެވުނީ ދަމު ޞައްޙަވެގެންވާ ދުޢާތަކެވެ

.އިސްތިފް އުލްވިދާޅުވި ދުޢާ rاهللا    ތާޙެވެ
ފަހުގައި  ތާޙު ކިޔުމަށްއިސްތިފް އެބަހީ ދުޢާއުލް ކިުޔްނ. أَعوذُ... -4

ގޮތަކަށް ވާރިދުވެގެން  ކިޔުން ތިންأَعوذُ...ކިޔުމެވެ. أَعوذُ...ކިޔަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން 

q  p   o  n  m  ]   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އައިސްފައިވެއެވެ. ފަހެ މާތް
 r t  s Z  ) :ފަހެ ތިބާ ޤުރުއާން )٩٨النحل" :  ،ކިޔަވަން ފަށާ ހިނދު މާނައީ

: "ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ  "مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ" ކިޔާށެވެ. މާނައީ
ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ." މިއީ هللا ،ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި

. ދެވަނަ ފުރަތަމަ  )1("مِيجِالر نطاَيالش نم مِيلعالْ عِيمالس اِهللابِ ذُوعأَ"ގޮތަކީ  ގޮތެވެ
: "ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން  މިފަދައިން ކިޔުމެވެ. މާނައީ

 ގެهللاކޮށްދެއްވުމަށް، މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ މޮޅަށް އައްސަވައިވޮޑިގެންވާ  ރައްކާތެރި
." އަދި ތިންވަނަ  نم ،مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ"ގޮތަކީ  ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

هزِمه، وفْنخه، وفْنثރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ  )2("ه" : މިފަދައިން ކިޔުމެވެ. މާނައީ
)ކޮށްޓުމުންނާއި (ޔަޢުނީ އޭނާ ގެއޭނާޝައިޠާނާގެ ކިބައިންނާއި   ،ގެ ވަސްވާހުންނާއި

                                                           
 باين.وصححه األلرواه أبو داود والترمذي  )1

 وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطين  )2
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) ގެއޭނާ  ގެއޭނާ ،އަނގައިން ފުމުމުންނާއި (ޔަޢުނީ އޭނާގެ ކިބުރުވެރި ކަމުންނާއި
( ގެ هللا ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް  ކުޅުޖެހުމުން (ޔަޢުނީ އޭނާގެ ސިޙުރުވެރިކަމުން

  ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ."
  ޢަތުގައި އެކަންޏެވެ. ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ރަކު أَعوذُ...ފަހެ 
ގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ  ބިސްމިއާ ބެހޭ ިކުޔްނ. ބްިސިމ -5

ތައުބާ  ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ބިސްމިއަކީ
ޔުން ކި ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެކެވެ. މިބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ބިސްމި ސޫރަތް ފިޔަވައި ހުރިހާ

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ ތަޙުޤީޤުގެ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ބިސްމިއަކީ 
ކަމަށެވެ. އެއާޔަތް ބާވައިލެއްވިފައިވަނީ ބަރަކާތް ޙާޞިލުކުރުމަށާއި  މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެއް

ކިޔުމަކީ  ސޫރަތްތައް ވަކިކުރުމަށެވެ. މިރައުޔުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބިސްމި
ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ. އެއީ ޖަހުރުކޮށް  އްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ފަހެ ބިސްމިމުސްތަޙަ

ކަމުގައި ވިޔަސް  ކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދެއް ކިޔަވާ ނަމާދެއް
.   މެއެވެ

ީޤީޤ ަނަޒެރްއ: މިއީ   Z! " #] ބްިސިމއާމުެދ ަތުޙ
 މުވެރިން އިއްތިފާޤުވެކަމަށް ހުރިހާ ޢިލް ނަމްލު ސޫރަތުގެ އާޔަތެއްގެ ބައެއް

މެދު  ކަމަށް ވުމާއި ނުވުމާ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފަހެ ހުރިހާ ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެއް
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ 

އެއް ޢިލްމުވެރިން ކަމަށެވެ. އަދި ބަ ތައުބާ ސޫރަތް ފިޔަވައި ހުރިހާ ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެއް
ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެއްވެސް ސޫރަތެއްގެ އާޔަތެއް ނޫން
. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހަމައެކަނި ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ އާޔަތެއް ކަމަށެވެ

ބަރަކާތް ވިފައިވަނީ . އެއާޔަތް ބާވައިލެއްކަމަށެވެ ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެއް
ޢިލްމުވެރިން ތައް ވަކިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ފަހެ ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ސޫރަތް

ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ މިރައުޔެވެ. އެބަހީ އެއީ މުސްތަޤިއްލު އާޔަތެކެވެ. އޭގެ ދަލީލަކީ 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ޤުދުސީ ޙަދީޘްފުޅެވެ. هللا މާތް
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. އެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. هللا ރެއްވިއެވެ. މާތްކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެމެދު ނަމާދު ދެބަޔަކަށް ބައްސަވައިފީމެވެ. އަދި  ގެ އަޅާއާهللاއާއި ތިމަންهللا"ތިމަން
 ِِهللا رب  الْحمد]އެއްޗެކެވެ. ފަހެ އަޅާ  ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ އެދެފިهللاތިމަން

نيالَمالْعZ  ުތިމަންهللا   ކިޔާ ހިނދ . އަށް هللاގެ އަޅާ ތިމަންهللاވަޙީކުރައްވައެވެ

ވަޙީކުރައްވައެވެ. هللا ކިޔާ ހިނދު  Zالرحيمِ نِالرحٰم]ޙަމްދުކޮށްފިއެވެ. އަދި 

ކިޔާ  Z ينِالدّ يومِ مالك ]ކިޔައިފިއެވެ. އަދި  އަށް ސަނާهللاގެ އަޅާ ތިމަންهللاތިމަން

 إِياك  ]މާތްކޮށްފިއެވެ. އަދި هللا އަޅާ ތިމަން ގެهللاވަޙީކުރައްވައެވެ. ތިމަންهللا ހިނދު 
دبعن نيعتسن اكإِيو  Z  ުގެ هللاއާ ތިމަންهللاވަޙީކުރައްވައެވެ. މިއީ ތިމަންهللا ކިޔާ ހިނދ

ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ އެދެފި އެއްޗެކެވެ. هللاއަޅާއާ ދެމެދުގައިވާ ކަމެކެވެ. އަދި ތިމަން
 علَيهِم الْمغضوبِ غَيرِ علَيهِم أَنعمت الَّذين صراطَ  !قيم الْمست راطَالصّ اهدنا ]އަދި 

. މިއީ ތިމަންهللا ކިޔާ ހިނދު  Z  الضآلّني والَ ގެ އަޅާއަށެވެ. އަދި هللاވަޙީކުރައްވައެވެ
."هللاތިމަން  ފައްޓަވާފައިهللا ގައި މާތްމިޙަދީޘު )1(ގެ އަޅާއަށްވަނީ އޭނާ އެދުނު އެއްޗެކެވެ

 ނޫނެވެ. ބިސްމިއަކީ ފާތިޙާ ސޫރަތުގެ އާޔަތަކަށް އަލްޙަމްދުންނެވެ. ބިސްމިއަކުންއެވަނީ 
   ފެއްޓެވީހީ ބިސްމިންނެވެ.هللا ވީނަމަ މާތް

ކިއުމާ  ކިއުމާއި ސިއްރުން ނަމާދުތަކުގައި ބިސްމި ޖަހުރުކޮށް ދެންފަހެ ޖަހުރީ
. މިމަސްއަލާގައިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ބެހޭ  ވަނީ ޚިލާފުގޮތުން ދަންނައެވެ

އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލްޙަމްދުގެ ކުރިންވެސް އަދި 
ފަށާނަމަ ބިސްމި ޖަހުރުކޮށް  ކިޔަވާ ސޫރަތުގެ ކުރިންވެސް ސޫރަތް އަލްޙަމްދުގެ ފަހުން

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި އަލްޙަމްދުގެ ކުރިން  )2(ކިއުމަށެވެ.
ސްމި ޖަހުރުކޮށް ކިއުމަށެވެ. އެހެން ސޫރަތްތަކުގައި ސިއްރުން ކިއުމަށެވެ. އަދި ބައެއް ބި

  ކިއުމަށެވެ.  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ސިއްރުން
                                                           

 رواه مسلم وأصحاب السنن. )1

 ކިޔެވުމެވެ. ކިޔަވާ ނަމާދުތަކެވެ. އަދި ޖަހުރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ ބާރަށް ޖަހުރީ ނަމާދުތަކަކީ ބާރަށް )2
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ކިއުމަށް ޞަރީޙަކޮށް އައިސްފައިވާ އެއްވެސް  ދަންނައެވެ. ބިސްމި ބާރަށް
ފާޤުވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ޙަދީޘެއް ޞައްޙަކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތި

ނޫނެވެ. ބިސްމި ސިއްރުން  ކިއުމަށް ޞަރީޙައެއް އައިސްފައިވާނަމަ ބިސްމި ބާރަށް
هللا ކިއުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އެތައް ބަސްފުޅެއް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް

. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ ވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ِـوكَانوا الَ يجهرونَ ب ،وخلْف أَبِى بكْرٍ وعمر وعثْمانَ ، r صلَّيت خلْف رسولِ اِهللا"

: " )1("الرحٰمنِ الرحيمِ) (بِسمِ اِهللا ފަހަތްޕުޅުގައާއި،  ގެ rرسول اهللا މާނައީ
ބޭކަލުންގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  އި މިއެންމެނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނާއަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާ

  އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެ. އެބޭކަލުން ބިސްމި ބާރަކަށް ނުކިއުއްވަތެވެ." 
. "  -  رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم  ފަހަރު  އެއްބަ rرسول اهللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ބިސްމި  ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ގިނަ ބާރަށް ބިސްމި ކިއުއްވާ

   )2(ކިއުއްވާފައިވަނީ ސިއްރުންނެވެ."
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ބިސްމި ބާރަށް  - رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيميةއަދި 

 ކިއުމަށް ޞަރީޙަކޮށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ނެތްކަމަށް ޙަދީޘް
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު  ފާޤުވެޢިލްމުގެ ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން އިއްތި

ފަދަ ސުނަނުގެ އެއްވެސް  އަބޫދާވޫދާއި، އިމާމު ތިރުމިޛީއާއި، އިމާމު ނަސާއީ
އަހުލުވެރިއަކު ބިސްމި ބާރަށް ކިއުމަށް އެއްވެސް ޞަރީޙަ ޙަދީޘެއް ރިވާއެއް 

! ބިސްމި ބާރަށް ކިއުމަށް ޞަރީޙަކޮށް އައިސް ފައިވަނީ ނުކުރައްވަތެވެ. އަދި ކިއެއްތަ
ފަދަ ބޭކަލުން  މައުޟޫޢު ޙަދީޘްތަކުގައެވެ. އިމާމު ޘަޢުލަބީއާއި އިމާމު މާވަރުދީ

އެބޭކަލުންގެ ތަފްސީރުތަކުގައި އެޙަދީޘްތައް ރިވާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މައުޟޫޢު 
ޙަދީޘްތަކާ ދެމެދު ފަރަޤުކުރަން ނުދަންނަ ފިޤުހުވެރިން އެބައިމީހުންގެ  ޙަދީޘްތަކާއި އެހެން

."ފޮތް    )3(ތަކުގައި އެޙަދީޘްތައް ރިވާކޮށްފައިވެއެވެ
                                                           

 .رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن حباّن )1

 البن القيم." عبادزاد املعاد يف هدي خري ال" )2

 دار الوفاء.  22/415. جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )3



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 99 

 ގޮތަކީ ބިސްމި ސިއްރުން އެހެންކަމުން މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ
  واهللا أعلم.ކިއުމެވެ. 

 ފާތިޙާ ކިޔަވައި ނިމޭ ހިނދު އާމީން އެބަހީ ސޫރަތުލް ިކުޔްނ. އާމީން  -6
ގައިވިޔަސް އެކަހެރިކޮށް ކިޔުމެވެ. އެއީ މައުމޫމެއް ކަމުގައިވިޔަސް އިމާމެއް ކަމު

މީހެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އާމީންވެސް  ނަމާދުކުރާ
. އަދި ސިއްރުން ކިޔަވާ ނަމާދުތަކުގައި އާމީންވެސް ކިޔާނީ  ކިޔާނީ އަޑުހަރުކޮށެވެ

ވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިهللا ސިއްރުންނެވެ. މާތް

" . ;  >  =   <  ?  @  ]  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

C  B   AZ ) :އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު  ،ވިދާޅުވެ މިފަދައިން ކިޔަވައި )٧الفاحتة
." ދަންމަވައިލައްވައި ހަރުއަޑުފުޅުން އާމީން    )1(ވިދާޅުވާ އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ
ވުރެ އިސްވެގެން ނުވާނެއެވެ.  ކިޔާއިރު އިމާމަށް ފަހެ މައުމޫމުން އާމީން

މާމު ކިޔަން ފަށާނީ އި އަދި އެއްކޮށް ފަސްވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. މައުމޫމުން އާމީން
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ލުމުންނެވެ. މާތްއާ... ކިޔައި މައްދަށް ދަމައި

 .  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 :فَقُولُوا  C  B   A  @  ?Z   ]إِذَا قَالَ اِإلمام "ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް
نيآم، كَةالَئلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هفَإِن، بِهذَن نم مقَدا تم لَه رމާނައީ: "އިމާމު  )2("غُف 

 ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އާމީން ކިޔާ C  B   A  @  ?Z   ]މީހާ 
 ކިޔާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ އާމީން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އާމީނާ ދިމާވެއްޖެ

) ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ."  މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާގެ އިސްވެ ދިޔަހައި (ކުދި
ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް

 ،آمني :إِذَا قَالَ أَحدكُم"ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
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كَةُ فالَئالْم قَالَتيو نياِء آممالس،   نم مقَدا تم لَه رى، غُفرا اُألخماهدإِح افَقَتفَو
بِهތިޔަބައިމީހުންމާ )1("ذَن" : ކިޔާ ހިނދު މަލާއިކަތްބޭކަލުންވެސް  ކުރެ މީހަކު އާމީން ނައީ

ދިޔަހައި  އުޑުގައި އާމީން ވިދާޅުވެއެވެ. ފަހެ ދެއާމީން ދިމާވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އިސްވެ
) ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ." އަދިވެސް މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا (ކުދި

 rرسول اهللا ންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެ
غُفر لَه ما  ،فَإِنه من وافَق تأْمينه تأْمني الْمالَئكَة ،نواإِذَا أَمن اِإلمام فَأَمّ"ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް

بِهذَن نم مقَدއިމާމު  )2("ت" :  ކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް އާމީން މީހާ އާމީން މާނައީ
 ކިޔާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެމީހެއްގެ އާމީން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ އާމީނާ ދިމާވެއްޖެ

) ފާފައެއް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ." މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާގެ އިސްވެ    ދިޔަހައި (ކުދި
ވެގެންވެއެވެ.  ތަޙައްބުއިރު އަޑު ދަމާލާފައި ކިޔުން މުސް ކިޔާ ފަހެ އާމީން

!" އެހެނީ ސޫރަތުގެ ފަހު  ހަމަކަށަވަރުން ފާތިޙާ އާމީންގެ މާނައަކީ "އިޖާބަކޮށްދެއްވާނދޭވެ
.   ދެއާޔަތަކީ ދުޢާއެކެވެ

 ފަހެ ފަތިސް ަފުހ ުޤުރއާުންނ ިމްނަވެރްއ ިކެޔުވްނ. ފިާތޙާައށް  ޫސަރތުލް  -7
ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ  ގައާއި، މެންދުރުނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތު ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ހުކުރު

ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބު ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރު
 ސުންނަތް، ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ

އާނުން މިންވަރެއް ފަހު ޤުރު ފާތިޙާއަށް ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ނަމާދުތަކުގެ ހުރިހާ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ هللا ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ފަހެ މާތް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ސޫރަތް ފާތިޙާއާއި ޤުރުއާނުން ދެ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް ދުރުމެން

ފާތިޙާ  ދެރަކުޢަތުގައި ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ފަހު ވިދާޅުވާ ކިޔަވައި
) ބައެއް  ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ބައެއް ވިދާޅުވާ ކިޔަވައި ފަހަރު (ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި
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. އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދެވަނަ އާޔަތް އަހުރެމެންނަށް އިވޭ  ގޮތަށް ވިދާޅުވެއެވެ
ނަމާދުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު އެފަދައިން  ވުރެ ދިގުކުރައްވައެވެ. އަދި ފަތިސް ރަކުޢަތަށް
." ކަންތައް    )1(ކުރައްވައެވެ

މީހާ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް  ފަހެ އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ
. އެބަހީ ހުރިހާރިޢާޔަތްކު  . އެހެނީނުކުރުމެވެ ނަމާދެއްގައި ކިޔެވުން ދިގު ރަން ޖެހޭނެއެވެ

ވިދާޅުވުން  ފަހަރު ނަމާދުގައި ކިޔަވައި އްބައެ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 
ފަހަރު ކުރުކުރައްވައެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުގައި  ދިގުކުރައްވައެވެ. އަދި ބައެއް

ނަމަ އިވިވަޑައިގެންފި ކިޔަވައިވިދާޅުވަން ހުންނަވަނިކޮށް މިސްކިތުން ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު
. ފަތިސް ދުނަމާ  ކިޔަވައި rرسول اهللا ގޮތެއްގައި  ނަމާދަކީ ޢާއްމު ކުރުކޮށްލައްވައެވެ

. މާތް . هللا ވިދާޅުވުން ދިގުކުރައްވާ ނަމާދެކެވެ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
.  ނަމާދުގައި ކުރުކުރު ދެސޫރަތް ކިޔަވައި ސްފަތި rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު  ވިދާޅުވިއެވެ
މުން އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. ނަމާދު ކުރުކޮށްލެއްވީ ނަމާދު ނިމު

! އެކަލޭގެފާނު هللاކީއްވެގެންތޯއެވެ؟ އޭ  ރެއްވިއެވެ. "ކުޑަކުއްޖަކު ކުޙަދީޘްގެ ރަސޫލާއެވެ
ހުރިކަން  އެކު ނަމާދަށް ރޯއަޑު އިވިވަޑައިގެން އެކުއްޖާގެ މަންމަ އަހުރެމެންނާ

ފިއެވެ. އެހެންކަމުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އެދިވަޑައިގަތީ ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެން
". هللا އަދިވެސް މާތް )2(އަވަހަށް އެކުއްޖާގެ މަންމަ އެކުއްޖާއަށްޓަކައި ހުސްކޮށްދެއްވުމަށެވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
.ކުރެއްދީޘްޙަ rرسول اهللا  "ނަމާދު ދިގުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން  ވިއެވެ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ފައްޓަވަމެވެ. ފަހެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
އިވިވަޑައިގަނެއެވެ. ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ. (އެބަހީ ކިޔެވުން 

ން އެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ހިތަށް ކުރާނެ އިވުމު ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ.) އެއީ އެކުއްޖާ ރޯއަޑު
   )3(ވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ." އަސަރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގި

                                                           
 رواه البخاري ومسلم وأبو داود. )1

 .أمحد بسند صحيحرواه  )2

 رواه البخاري ومسلم. )3
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އެރަކުޢަތުގައި  ސޫރަތެއް ފައްޓަވާ ހިނދު ހަމަ rرسول اهللا ގައި އްގޮތެ ޢާއްމު
ފަހަރު ދެރަކުޢަތަށް ބައްސަވައިލައްވައެވެ. އަދި  އެސޫރަތް ނިންމަވައެވެ. އަދި ބައެއް

ރަކުޢަތުގައި، ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކިޔުއްވި އާޔަތްތައް  ފަހަރު ދެވަނަ އްބައެ
ރަކުޢަތުގައި  ފަހަރު އެއް އެކު ސޫރަތް ނިންމަވައެވެ. އަދި ބައެއް ތަކުރާރުކުރެއްވުމާ

. ފަހެ ކުރު ވުރެ ގިނަ ދެސޫރަތް ނުވަތަ އެއަށް ސޫރަތްތަކުގެ  ސޫރަތް ވިދާޅުވެއެވެ
.  ސޫރަތްތައް އެކަލޭގެފާނު އެއް މައުޟޫޢުގެ ތެރެއިން އެއް ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ
 ސޫރަތް އެއް ސޫރަތާއި، ޙާއްޤަތު ސޫރަތާއި، ޤަމަރު ސޫރަތާއި، ނަޖުމު "ފަހެ ރަޙުމާނު

ސޫރަތާއި،  ސޫރަތާއި، ޛާރިޔާތު ރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ޠޫރު
 ސޫރަތް އެއް ސޫރަތާއި، ނާޒިޢާތު ރިޖުސޫރަތާއި، މަޢާ ސޫރަތާއި، ޤަލަމު ވާޤިޢަތު

. އަދި މުޠައްފިފީން  ސޫރަތް އެއް ޢަބަސަ ،ސޫރަތާއި ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ
. އަދި މުއްދައްޘިރު  ސޫރަތް އެއް މުއްޒައްމިލު ،ސޫރަތާއި ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ

. އަދި ދަހުރު ރަކުޢަތުގައި  އްސޫރަތް އެ ސޫރަތާއި ޤިޔާމަތު ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ
.  ސޫރަތް އެއް ސޫރަތާއި މުރުސަލާތު ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ނަބައު ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ

 "އަދި ދިގު )1(ރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވެއެވެ." ސޫރަތް އެއް ސޫރަތާއި ތަކުވީރު އަދި ދުޚާނު
ރަކުޢަތުގައި  ނަމާދުގެ އެއް ސޫރަތެއް އެކަލޭގެފާނު ދަމު ސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެތައް
 ސޫރަތް އެއް ސޫރަތާއި، ނިސާ ސޫރަތާއި، އާލުޢިމްރާނު ވިދާޅުވެއެވެ. ފަހެ ބަޤަރާ

. އަދި ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. އެންމެ މާތް ނަމާދަކީ  ރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެއެވެ
) ދިގުކުރެވޭ ނަމާދެވެ." ޤިޔާމް (ކޮޅަށް    )2(ހުރުން

 ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ގައާއި، މަޣުރިބުރަކުޢަތު ނަމާދުގެ ދެ ފަހެ ފަތިސް
އަޑުހަރުކޮށް  rرسول اهللا ރަކުޢަތުގައި  ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ

 ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މަޣުރިބު ކިޔަވައި
 ނަމާދުގެ ހަތަރު ގައާއި، ޢަޞުރުރަކުޢަތު ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތުގައާއި، މެންދުރު ދެ

ވިދާޅުވީ ސިއްރުންނެވެ. "ފަހެ ސިއްރުން ކިޔަވާ  ރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި
                                                           

 اه البخاري ومسلم.رو )1

  رواه مسلم والطحاوي. )2
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ވިދާޅުވާކަން އަޞްހާބުބޭކަލުން  ކިޔަވައި rرسول اهللا ނަމާދުތަކާއި ރަކުޢަތްތަކުގައި 
ނުވަތަ "ބައެއް  )1(."ދެނެވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ތުނބުޅިފުޅުގެ ޙަރަކާތުންނެވެ

". "އަދި  )2(އާޔަތް އެބޭކަލުންނަށް އިވިވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވުމުންނެވެ
ނަމާދުގައި  ނަމާދުގައާއި، ކޭތަ ދެނަމާދުގައާއި، އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައާއި، ދެޢީދު ހުކުރު

ފަހަރު  ނަމާދުގައި ބައެއް މު"އަދި ދަ )3(ވިދާޅުވިއެވެ." އެކަލޭގެފާނު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވައި
." ފަހަރު ސިއްރުން ކިޔަވައި އަޑުހަރުކޮށް އަދި ބައެއް      )4(ވިދާޅުވިއެވެ

 ނަމާދުތަކުގައި ކިޔަވައި rرسول اهللا ފަދައިން  ދިޔަ ފަހެ ބަޔާންވެ
ފަހަރު  ނިޔާކުރާ ގޮތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ބައެއް ވިދާޅުވުން ބިނާކުރައްވާފައިވަނީ ޙާލަތް

މިންވަރު  ފަހަރު މެދު ފަހަރު ކުރުކުރައްވައެވެ. އަދި ބައެއް ވައެވެ. އަދި ބައެއްދިގުކުރައް
 އިޚުތިޔާރުކުރައްވައެވެ. ފަހެ ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުތަކުގައި ކިޔަވައި

   ވިދާޅުވި ގޮތުގެ ނަމޫނާއެވެ.
 ނަބައު އިތާސޫރަ ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ޙުޖުރާތު "ބައެއް ަނމުާދަގިއ: ފިަތސް 

 ކަމުގައިވިއެވެ. ފަހެ ވާޤިޢަތު ނަމާދުގައި ވިދާޅުވާ ސޫރަތާ ދެމެދުގެ ސޫރަތްތައް ފަތިސް
." ސޫރަތްތައް ދެރަކުޢަތުގައި ވިދާޅުވާ ސޫރަތާއި އެފަދަ އެހެން އަދި  )5(ކަމުގައިވިއެވެ

 ސޫރަތް ކިޔަވައި ނަމާދުގައި ޠޫރު ވަދާޢުގައި އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް "ޙައްޖަތުލް
."ވި ސޫރަތް  ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޤާފު އަދި "ބައެއް )6(ދާޅުވިއެވެ

." ވިދާޅުވާ  ފޮތުގެ ސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާ ފަހަރު ޢައްމާ އަދި "ބައެއް )7(ކަމުގައިވިއެވެ
ފަހަރަކު  އަދި "އެއް )8(ސޫރަތް ވިދާޅުވިއެވެ." ކަމުގައިވިއެވެ. މިސާލަކަށް ތަކުވީރު

                                                           
  رواه البخاري وأبو داود. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود. )3

  رواه البخاري ومسلم. )4

  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي  )5

  رواه البخاري ومسلم. )6

  رواه مسلم والترمذي. )7

  .رواه مسلم وأبو داود )8
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ފަހަރަކު  އަދި "އެއް )1(ވިދާޅުވިއެވެ. ސޫރަތް ކިޔަވައި ތުގައިވެސް ޒިލްޒާލުދެރަކުޢަ
 އަދި "ރޫމު )2(ވިދާޅުވިއެވެ." ސޫރަތް ކިޔަވައި ސޫރަތާއި ނާސު ދަތުރުފުޅެއްގައި ފަލަޤު

." ވިދާޅުވި ސޫރަތް ކިޔަވައި ސޫރަތް  ފަހަރު ޔާސީން އަދި "ބައެއް )3(ކަމުގައި ވިއެވެ
."ކަމުގައި ވި ވިދާޅުވާ  ފަހަރަކު މައްކާގައި އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް އަދި "އެއް )4(އެވެ
ވިދާޅުވާން ފެއްޓެވިއެވެ. ފަހެ  ސޫރަތް ކިޔަވައި ކުރެއްވި ހިނދު މުއުމިނޫން ނަމާދެއް

ށް ފޯރައިވަޑައިގަތް ހިނދު އެކަލޭގެފާނަށް އަހަމަ މޫސާގެފާނާއި ހާރޫނުގެފާނުގެ ވާހަކައާ
 ފަހަރު ޞާއްފާތު އަދި "ބައެއް )5(ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަތެވެ."ކެހިވަރެއް އައިސްފިއެވެ. ދެން 

ނަމާދުގައި  ދުވަހުގެ ފަތިސް އަދި "ހުކުރު )6(ސޫރަތް ވިދާޅުވެ ނަމާދުކުރައްވައެވެ."
 ތުގައި ދަހުރުރަކުޢަ ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސަޖިދަ

ނަމާދުގެ  އަދި "އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް )7(."ޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެވިދާ ސޫރަތް ކިޔަވައި
   )8(ވުރެ ދިގުކުރައްވައެވެ. ރަކުޢަތަށް ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދެވަނަ

ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި  މެންދުރު rرسول اهللا " ަނމުާދަގިއ: މްެނުދރު 
ވުރެ  ށްރަކުޢަތަ ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ފަހު ދެސޫރަތް ކިޔަވައި ފާތިޙާއަށް ސޫރަތުލް

 ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު އަދި "ބައެއް )9(ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދިގުކުރައްވައެވެ."
ފަހު  ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަށް ނަމާދު ވަރަށް ދިގުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އެއީ މެންދުރު

 ގޮސް ޤަޟާޙާޖާކޮށް ދެންއޭނާގެ ގެއަށްގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން އަންނަ )10(މީހަކު ބަޤީޢަށް
                                                           

 وصححه األلباين.رواه أبو داود والبيهقي  )1

  وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن خزمية  )2

  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي والبزار  )3

  .أمحد بسند صحيحرواه  )4
 رواه البخاري ومسلم. )5

 وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو يعلى  )6

 رواه البخاري ومسلم. )7

 البخاري ومسلم. رواه )8

  رواه البخاري ومسلم. )9

ބަޤީޢަކީ މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ އިރުމަތިފަރާތުން އޮންނަ ބިމެކެވެ. އޭރު އެބިމުގެ އެއްބައިގައި ވަނީ  )10
.   ޤަބުރުސްތާނެކެވެ. އަދި މިހާރު މުޅި އެބިމަކީ ޤަބުރުސްތާނެކެވެ
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އަދި "އަޞްޙާބުބޭކަލުން  )1(އިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު ހުންނަވަނީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައެވެ."
ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ދިގުކުރެއްވުމުގެ  ހީކުރައްވަތެވެ. އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު

". އަދި "އެކަލޭގެފާނު  )2(މަޤްޞަދަކީ ގިނަ މީސްތަކުންނަށް ފުރަތަމަ ރަކުޢަތް ލިބުމެވެ
ފާތިޙާގެ  ކުރެ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުން މެންދުރު

ސޫރަތުގެ މިންވަރަށް ކިޔަވައި  އިތުރަށް ތިރީސް އާޔަތުގެ މިންވަރަށް އެބަހީ ސަޖިދަ
".  ސޫރަތާއި، ލައިލު ސޫރަތާއި، ޠާރިޤު ފަހަރު "ބުރޫޖު އަދި ބައެއް )3(ވިދާޅުވެއެވެ

." ސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާ އެހެން އަދި އެފަދަ ،ސޫރަތާއި  އަދި "ބައެއް )4(ކަމުގައިވިއެވެ
 ފަހެ "އަޞްޙާބު )5(ސޫރަތް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު އިންޝިޤާޤު

ވިދާޅުވާކަން  ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ނަމާދާއި ޢަޞުރު ބޭކަލުންނަށް މެންދުރު
 ފަހެ މެންދުރު )6(ނުގެ ތުނބުޅިފުޅުގެ ޙަރަކާތުންނެވެ."ވަޑައިގަންނަވަނީ އެކަލޭގެފާ އެނގި

 rرسول اهللا ފަހަރު  ފަހު ބައެއް ފާތިޙާއަށް ދެރަކުޢަތުގައިވެސް ސޫރަތުލް ނަމާދުގެ ފަހު
. ފަހެ "މެންދުރު ދެރަކުޢަތް ފުރަތަމަ  ނަމާދުގެ ފަހު ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ވިދާޅުވެއެވެ

އާޔަތުގެ މިންވަރަށް  މިންވަރަށް އެބަހީ ފަނަރަ އެއްބައިހާ ދެރަކުޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ
ދެރަކުޢަތުގައި  ފަހަރު ފަހު އަދި "ބައެއް )7(އެކަލޭގެފާނު ކުރުކޮށް ކުރައްވައެވެ."

އަދި "(ފުރަތަމަ  )8(ވިދާޅުވިއެވެ." ފާތިޙާ އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް
) އަޢުލާ  ފުޅުއަޑު ން އެކަލޭގެފާނު ރާގުލައްވަވާސޫރަތު ސޫރަތާއި ޣާޝިޔަތު ދެރަކުޢަތުގައި

    )9(ވެ."ެއަޞްޙާބުބޭކަލުން އައްސަވަތ

                                                           
 .مسلم والبخاري يف ( جزء القراءة )رواه  )1

 وصححه األلباين. رواه أبو داود )2

 رواه أمحد ومسلم. )3

 رواه أبو داود والترمذي وصححه وصححه األلباين. )4

  رواه ابن خزمية يف صحيحه. )5

  رواه البخاري وأبو داود. )6

  رواه أمحد ومسلم. )7

  رواه البخاري ومسلم. )8

  رواه ابن خزمية يف صحيحه. )9
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 ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައި ފަނަރަ ޢަޞުރު ަނމުާދަގިއ: ަޢުޞރު 
ނަމާދުގެ  އާޔަތުގެ މިންވަރަށް އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ. އެއީ މެންދުރު

ފުރަތަމަ  ދެރަކުޢަތް ވަރެވެ. އަދި ފަހުއިކުޅަ އެއްބައިގެ މިންފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގެ ދެބަ
. ވާއެއްބައިގެ މިންވަރަށް ކުރުކުރައް ދެރަކުޢަތުގެ ދެބައިކުޅަ ފަހެ  )1(ކަމުގައިވިއެވެ

ސޫރަތެއް  ފާތިޙާގެ އިތުރަށް އެހެން ދެރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް ނަމާދުގެ ފަހު ޢަޞުރު
  ށް ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ. ކަމަ އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވި

ސޫރަތުން ތިރީ ސޫރަތްތައް  ފަހަރު ޙުޖުރާތު "ބައެއް ަނމުާދަގިއ: ަމުޣިރބު 
 ފަހެ "އަޞްޙާބު )2(ކަމުގައިވެއެވެ." ވިދާޅުވާ ނަމާދުގައި ކިޔަވައި އެކަލޭގެފާނު މަޣުރިބު

ކު މިސްކިތުން ބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރައްވައިގެން އެއިން ބޭކަލަ
ތަން ފެނެއެވެ.  ގޮސް ވެއްޓޭ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތީރު ދޫކޮށްލުމުން ތީރު މެނިކު

." އެބަހީ އޭރު އަދި އެހައި ފަހަރު ދަތުރުފުޅެއްގައި  އަދި "އެއް )3(އަލިކަން ހުރެއެވެ
." ނަމާދުގެ ދެވަނަ މަޣުރިބު  އަދި )4(ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުއްތީން ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހަރު  އަދި ބައެއް )5(ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." ސޫރަތް ކިޔަވައި ފަހަރު ޠޫރު "ބައެއް

ފަހު  ކުރެއްވި އެންމެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސޫރަތް ކިޔަވައި މުރުސަލާތު
އަދި  )6(ސޫރަތެވެ." ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ މުރުސަލާތު މަޣުރިބު
ކަމުގައި ވިއެވެ. ފަހެ  ފަހަރު ވަރަށް ދިގު ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ "ބައެއް

ފަހެ ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި  )7(ސޫރަތް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." ދެރަކުޢަތުގައި އަޢުރާފު
. ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް   ފާތިޙާއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  .رواه البخاري ومسلم )2
  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي  )3

  .أمحد بسند صحيحرواه  )4
  رواه البخاري ومسلم. )5

  رواه البخاري ومسلم. )6

  رواه البخاري. )7
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މާުދަގިއ: ިޢޝާ   ސޫރަތާ ޟުޙާ އިސޫރަތާ ނަމާދުގައި ނަބައު ފަހެ "ޢިޝާ ަނ
ފަހަރު  "ބައެއް )1(ދެމެދުގެ ސޫރަތްތައް އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ."

 އަދި "ބައެއް )2(ސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ސޫރަތާއި އެފަދަ އެހެން ޝަމްސު
 ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފަހަރު އިންޝިޤާޤު

ފަހަރަކު ދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  އަދި "އެއް )3(ރައްވާފައިވެއެވެ."ކު
". ނަމާދު ދިގުކުރެއްވުން ވަނީ  އަދި ޢިޝާ )4(ސޫރަތުއްތީން ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ هللا މަނާކުރައްވާފައެވެ. މާތް
ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވަން  އިރު ބަޤަރާ ނަމާދުކުރެއްވި މީހުންނާގެން އިމާމުވެ

ފެއްޓެވިއެވެ. ނަމާދު ދިގުވެގެން ދިޔަދިޔައިނުން ޖަމާޢަތުން މީހަކު ނަމާދު ދޫކޮށްލައި 
. ދެންފަހެ ނަމާދު ނިމުނު ހިނދު މުޢާޛުގެފާނަށް އެޚަބަރު  ވަކިން ނަމާދުކޮށްފިއެވެ
رسول اهللا ނާފިޤެކެވެ. އޭނާއަށް އެއަޑުއިވިގެން ލިބިވަޑައިގެން ދަންނަވައިފިއެވެ. އެއީ މު

r  ްرسول اهللا އަރިހަށް ގޮސް އެވާހަކަ ދަންނަވައިފިއެވެ. ދެނr  ްމުޢާޛުގެފާނަށ
! ކަލޭގެފާނަކީ ފިތުނަވެރިއެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ކަލޭގެފާނު ކުޙަދީޘް ރެއްވިއެވެ. "އޭ މުޢާޛެވެ

ސޫރަތާއި،  ސޫރަތާއި، އަޢުލާ ޟުޙާ ސޫރަތާއި، އިމާމުވެ ނަމާދުކުރައްވާ ހިނދު ޝަމްޝު
. އެހެނީ ސޫރަތް ސޫރަތާއި، ލައިލު ޢަލަޤު ހަމަކަށަވަރުން  ފަދަ ސޫރަތްތައް ވިދާޅުވާށެވެ

މީހުންނާއި، ޙާޖަތްތެރިން  ކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި މުސްކުޅިންނާއި، ބަލިކަށި
ލޭގެފާނު ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތުގައި އެކަ ފަހެ ޢިޝާ )5(ނަމާދުކުރެތެވެ."

 ފަސް ދިޔައީ ފަރުޟު ފާތިޙާއެވެ. ފަހެ މިބަޔާންވެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް
ވިދާޅުވުން ބެހެއްޓެވި ގޮތުގެ  ކިޔަވައި rرسول اهللا ފަހު  ފާތިޙާއަށް ރަތުލްނަމާދުގައި ސޫ
    ނަމޫނާއެވެ.

                                                           
  لأللباين. صفة صالة النيب )1

  وصححه األلباين. أمحد والترمذي وحسنهرواه  )2

  رواه البخاري ومسلم. )3

  رواه البخاري ومسلم. )4

  البخاري ومسلم والنسائي.رواه  )5
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  -  ه اهللارمح - عالّمة ابن القيم  ޮގތް. ިކަޔަވްނ ޖެހޭ  ަނމުާދަގިއ ުޤުރއާން 
އަދި  )1(އިރު އަޑުފުޅު ދަންމަވައިލައްވައެވެ. ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

އިރު ދަންމަވައިލައްވައެވެ."  ކޮންމެ އާޔަތަކަށް ވަޤްފުކުރައްވައެވެ. އަދި ވަޤްފުކުރައްވާ
ނެތި އަދި  ރާގެއްގައި، ނަފްސަށް ތަކުލީފު ދިނުމެއް އަޑުން، ރީތި ފަހެ ޤުރުއާން ރީތި

ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ތަޖުވީދުގެ މަގުން ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު
 rرسول اهللا ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ތިޔަބައިމީހު  )2("نوا الْقُرآنَ بِأَصواتكُمزيِّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް ންގެ އަޑުތަކުން މާނައީ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ޤުރުއާން ޒީނަތްތެރިކުރާށެވެ." އަދި މާތް

"لَيس منا އްވިއެވެ. ކުރެދީޘްޙަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
"آنبِالْقُر نغتي لَم نރިވެތިކޮށް ރާގުގައި  )3(م " : ޤުރުއާން ނުކިޔަވާ މީހާ ފަހެ މާނައީ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަހުރެމެންގެ ތެރެއިން ނުވެއެވެ." އަދި މާތް
 . . ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ إِنَّ من "ރެއްވިއެވެ

نِ النسأَحالَّذ آنا بِالْقُرتوياسِ ص مى اَهللاإِذَا سشخي وهمتِسبأُ حقْري وهمتމާނައީ:  )4("ع
މީހުންގެ ތެރޭގައި އެމީހަކު  އަޑުން ޤުރުއާން ކިޔަވާ "ހަމަކަށަވަރުން އެންމެ ރީތި

ކަމަށް  އަށް ބިރުވެތިވާهللاއަޑު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިވޭ ހިނދު އެމީހަކު  ޤުރުއާން ކިޔަވާ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ގެންވެއެވެ." އަދި މާތްމީހާ ހިމެނި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހީވާ

 rرسول اهللا  އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
:  )5("ماَ أَذنَ اُهللا لشيٍء ماَ أَذنَ لنبِي يتغنى بِالْقُرآن"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް  اهللا تعاىل،"މާނައީ

އެކު  ވިދާޅުވަނިކޮށް ޝައުޤުވެރިކަމާ ރާގުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި އެކަލާނގެ ނަބިއްޔާ

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. )2

  والبخاري وأبو داود. رواه أمحد )3

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )4

  رواه البخاري ومسلم. )5
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 އެކު އައްސަވައި އެއްޗަކަށް ޝައުޤުވެރިކަމާ ވަރަކަށް އެހެން ވޮޑިގެންވާ އައްސަވައި
  ވޮޑިނުގަންނަވައެވެ."

ްނަތްއަތްއ. ްއުބެވގެްނވާ ަކ މްުނާދ ިހނުދ މްުސަތަޙ  ޤުރުއާން ފަހެ ުޤުރއާްނ ައޑިުއެވ
މީހާއަށް ނަމާދުގައި ވިޔަސް ނަމާދުން ބޭރުގައި  ށާއި ޤުރުއާން އަޑުއަހާމީހާއަ ކިޔަވާ

 ގެ ފަޟުލުވަންތަކަމަށް އެދުން މުސްތަޙައްބުهللاވިޔަސް ރަޙުމަތުގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު 
اللَّهم إِنِّي أَسأَلُك ބަހުންނެވެ. މިސާލަކަށް  ވެގެންވެއެވެ. ނަމާދުގައި ނަމަ އެދޭނީ ޢަރަބި

فَض نمكހަމަކަށަވަރުން އިބަ ل ! ގެ هللا(އޭ ހައްދަވައި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟުރަތުން ދަންނަވަމެވެ.) އަދި هللاއެދި މިއަޅާ އިބަ ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވުމަށް

ޢަޛާބުގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން ދިންނެވުމަށް އެދުންވެސް 
. މިސާލަ މުސްތަޙައްބު (އޭ ހައްދަވައި اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك من الناَّرِ ކަށް ވެގެންވެއެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން ނަރަކައިން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނު هللا ގެ ޙަޟްރަތުން މިއަޅާ ދަންނަވަމެވެ.) މާތްهللاއިބަ

. "އެއްރެއަކު ދަމުޔަމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ  އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ސޫރަތް  އެކު އަހުރެން އިޤްތިދާވީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާ އާ rرسول اهللا ނަމާދުގައި 

އާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެފައި  އެރިއެވެ. ސަތޭކަ ފައްޓަވައިފިއެވެ. އަހުރެން ހިތަށް
ނުގަތެވެ. ފަހެ  . އެކަމަކު ރުކޫޢަކަށް ވަޑައެއްއެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ

 ސޫރަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ. އަދި އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތް ނިންމަވައި އާލުޢިމްރާނު ބަޤަރާ
. އަދި ކިޔަވައި ވިދާޅުވަމުން ދިޔައީ  ސޫރަތް ނިންމަވައި ނިސާ ސޫރަތް ފައްޓަވައިފިއެވެ

ވިދާޅުވާ  ތަސްބީޙައިގެ އާޔަތެއް ކިޔަވައިލަސްލަހުން އާޔަތްތަކަށް ހުއްޓަވަމުންނެވެ. އަދި 
ކިޔުއްވައެވެ. އަދި ރަޙުމަތުގެ އާޔަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު  ހިނދު ތަސްބީޙަ

އެކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޢަޛާބުގެ އާޔަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު 
     )1(ރައްކާތެރިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވައެވެ."

                                                           
  رواه مسلم. )1
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ަގިއ ަމުއމޫމުްނ ިކެޔުވްނ.ީމހާ  ިއމާމު  ފާތިޙާ  ދަންނައެވެ. ސޫރަތުލް ގެ ަފަހުތ
ކިޔެވުމަކީ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟެކެވެ. ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކާއި 

ފާތިޙާ ސިއްރުން  މީހާގެ ފަހަތުގައި މައުމޫމުންވެސް ސޫރަތުލް ރަކުޢަތްތަކުގައި އިމާމު
ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި  ށް ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިއްތިފާޤުވެކަމަ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާ

 އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ރަކުޢަތްތަކުގައި އެބަހީ ފަތިސް
ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު

 ކޭތަ، ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި ދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ޢީދުނަމާ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތާއި، ހުކުރު
 ތިޙާ ފިޔަވައި އެހެންފާ މީހާގެ ފަހަތުން ސޫރަތުލް ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައި އިމާމު

 ކަމަށްވެސް ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެ ސޫރަތެއް ކިޔެވުން މަނާވެގެންވާ
 މީހާގެ ފަހަތުން ނުވަތަ އިމާމު ވަޑައިގެންފައެވެ. ދެންފަހެ މިރަކުޢަތްތަކުގައި އިމާމު

މެދު ޢިލްމުވެރިން ވަނީ  ފާތިޙާ ކިޔެވުމާ ވުރެ ފަހުން މައުމޫމުން ސޫރަތުލް މީހާއަށް
ފާތިޙާވެސް  ވަޑައިގެންފައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ސޫރަތުލް އިޚްތިލާފުވެ

ގެ އަންނަނިވި هللاކީ މާތްކަމަށެވެ. އެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލަ ކިޔެވުން މަނާވެގެންވާ
©  ª  »   ¬  ®  ] ވަޙީބަސްފުޅެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ±  °  ¯Z  ) :އަދި ޤުރުއާން  )٢٠٤األعراف" : ކިޔެވޭ ހިނދު  މާނައީ
ބައިމީހުންނަށް ރަޙުމަތް ވެ. އެއީ ތިޔަތިބޭށެއަދި ހަނުއި އަހާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ކަނުލަ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ." އަދި މާތްމަށްޓަކައެވެލެއްވު
من كَانَ "ކުރެއްވިއެވެ. ޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

امإِم اَءةٌ ،لَهرق امِ لَهاَءةُ اِإلمرއި  )1("فَق" : މީހާ  މާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާމާނައީ
." . ފަހެ އިމާމުދަންނައެވެ    މީހާގެ ކިޔެވުން އެއީ އޭނާއަށްވާ ކިޔެވުމެވެ

 ޙާލަތެއްގައި ސޫރަތުލް ވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުރިހާއަދި ބައެއް ޢިލްމު
މީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވާ  ކަމަށެވެ. އެބަހީ އިމާމު ފާތިޙާ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާ

ކަމަށެވެ.  ޙާ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެގެންވާފާތި ރަކުޢަތްތަކުގައިވެސް މައުމޫމުން ސޫރަތުލް
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ފާތިޙާ  އެކަމަކު މައުމޫމުން ކިޔަވާނީ ސިއްރުންނެވެ. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކަކީ ސޫރަތުލް
ދިޔަ ދަލީލުތަކެވެ. އަދި އިތުރަށް  ކަމަށް ބަޔާންވެ ކިޔެވުމަކީ ނަމާދުގެ ރުކުނެއް

މިތުގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި ޢުބާދަތު ބުނު ޞާهللا ގެންނަވާފައިވެއެވެ. މާތް
 ނަމާދު ފަތިސް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު 

ވިދާޅުވުން ވަރަށް އުނދަގޫވެއްޖެއެވެ. ފަހެ  އިރު އެކަލޭގެފާނަށް ކިޔަވައި ކުރެއްވި
ވިއެވެ. ކުރެއްލުންނާ ކުރިމަތިލައްވާ ޙަދީޘްވަޑައިގެން އަޞްޙާބުބޭކަ ނަމާދުން އަވަދިވެ

"ތިޔަބައިމީހުން އިމާމާގެ ފަހަތުގައި ކިޔެވިކަން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
! ފަހެ  އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ." ދެން އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. އާދޭހޭ

ފާތިޙާ ފިޔަވައި އެހެން ސޫރަތެއް  ކުރެއްވިއެވެ. "ސޫރަތުލްކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްއެ
 މީހަކަށް ނަމާދެއް ފާތިޙާ ނުކިޔަވައިފި ރުން ސޫރަތުލްހަމަކަށަވަ ނުކިޔަވާށެވެ. އެހެނީ

ދެން މަނާކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ގެންވާފައިވާ އާޔަތަށާއި ޙަދީޘަށް  )1(ނުވެއެވެ."
: ފަހެ އާޔަތުގައި މަނާކޮށް  ފައި އެވަނީ ސޫރަތުލްމިބޭކަލުން ދެއްވާފައިވާ ޖަވާބަކީ

ކިޔެވުމެވެ. އަދި ޙަދީޘްގައި އެވަނީ  އާންމީހާގެ ފަހަތުން ޤުރު ފަހު އިމާމު ފާތިޙާއަށް
ކިޔެވުން މައުމޫމުންނަށްވެސް ފުދިގެންވާ  މީހާ ކިޔަވާ ފަހު އިމާމު ފާތިޙާއަށް ސޫރަތުލް

ކަމަށް ފެންނަނީ  ފާތިޙާ ފުދިގެންވާ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ފަހެ ރާޖިޙު ވާހަކައެވެ. ސޫރަތުލް
ކަމަށް އައިސްފައިވާ  ގެންވާފާތިޙާ ކިޔެވުން ފަރުޟުވެ މިގޮތެވެ. އެއީ ސޫރަތުލް

. ދެންފަހެ މައުމޫމުން ސޫރަތުލް ކިޔަވާނީ  ފާތިޙާ ދަލީލުތައް ގިނަވެފައި ވަރުގަދަކަމުންނެވެ
. (އެކަމަކު  ފާތިޙާ ކިޔަވައި މީހާ ސޫރަތުލް އިމާމު ނިމި އަނެއް ސޫރަތް ފެށުމާ ދެމެދުއެވެ

މީހާ އެދެމެދުގައި  އިމާމު ނޫނެވެ.) މީހާ ވަގުތު ދިނުން ލާޒިމެއް އެދެމެދުގައި އިމާމު
. އެކަމަކު  ކަމުގައި ވާނަމަ މައުމޫމުން ކިޔަވާނީ އިމާމު ވަގުތު ނުދޭ މީހާއާ އެކުއެވެ

. ވުރެ އިސްނުވާ މީހާއަށް އިމާމު   ގޮތަށެވެ
ްނަތްއކުަރްނ ޖެހޭ  ުޤުރއާުނގެ ެއްނމެ ޫސަރެތްއވްެސ ހުިތަދސް   ޮގތް.ޫންނީމހާ ަކ

ނާއަށް ނަމާދުކޮށްލެވޭ މިންވަރަށް ޤުރުއާން މަދުވެގެން އޭ ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް
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 ޖެހޭނެއެވެ. އޭނާ އެހެން ފަންނުތަކުގެ އެއްޗެހި ދަސްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ދަސްކުރަން
ފަހެ އަލަށް ؟ ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ އިރު ޤުރުއާން ދަސްކުރަން މަސައްކަތް

ން ޢުޛުރުވެރިވެގެންވެއެވެ. މީހާ އޭނާއަށް ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ދަސްވަންދެ އިސްލާމްވާ
މީހާ  އެކުވެސް ޤުރުއާން ދަސްނުވާ ކުރުމާދަސްކުރަން މަސައްކަތް އަދި ޤުރުއާން

 ! ޢުޛުރުވެރިވެގެންވެއެވެ. މިފަދަ މީހަކަށް ޤުރުއާނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް އަދިކިއެއްތަ
هللا ކުރާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މާތް އަލްޙަމްދު ސޫރަތްވެސް ނޭނގޭނަމަ ކަންތައް

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  رِفاعة بن رافعރުއްސުންލެއްވި 
إِنْ "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘްމީހަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ. ދެން  rرسول اهللا 

: " )1("ثُم اركَع ،لْهـوكَبره وهلِّ وإِالَّ فَاحمد اَهللا ،كَانَ معك قُرآنٌ فَاقْرأْ ތިބާގެ މާނައީ
) ކިޔަވާށެވެ. އަދި އެއްވެސް މިންވަރެއް  ހިތުގައި ޤުރުއާނުގެ މިންވަރެއްވާނަމަ (ނަމާދުގައި

." ه إِالَّ اُهللا، اُهللا أَكْبر، الَإِٰلِهللا دمحاَلْނުވާނަމަ  . ދެން ރުކޫޢަށް ދާށެވެ   ކިޔާށެވެ
ކާުތްނ ައެނއް  ަނމުާދގެ ެއއް  -8 ިކާޔ  ،ަޙަރކަާތްށ ަބަދލުވާ ިހނދު  ަޙަރ
ކުީބުރަތއް  އެބަހީ ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަޖިދައަށްދާ ހިނދުގައާއި،  ިކުޔްނ. ަތ

 سمع اُهللاކިޔުމެވެ. ފަހެ ރުކޫޢުން ތެދުވަމުން ކިޔާނީ  اُهللا أَكْبرސަޖިދައިން ތެދުވާހިނދު 
. ފަހެ މާތް لمن حمده ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެވެ

" .  ކޮންމެ ތިރިވެ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ވަޑައިގަތުމެއްގައާއި، ކޮންމެ އިށީނދެ ވަޑައިގަތުމެއްގައާއި، ކޮންމެ ތެދުވެ

هللا އަދި މާތް )2(ވަޑައިގަތުމެއްގައި ތަކުބީރު ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ."
ށް ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމާދަ rرسول اهللا ސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ރުއް

 ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތަކުބީރު ހިނދު ތަކުބީރު
ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ބުރަކަށިފުޅު ތެދުކޮށްލައްވަމުން 

اُهللا ل عمهسدمح نސަޖިދައަށް  ،ހުންނަވާ ޙާލު އޭ ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ކޮޅަށް م

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي  )1

  رواه أمحد والنسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين. )2
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މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ސަޖިދައަށް ربناَ لَك الْحمد ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 
އޭ ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ސަޖިދައިން އިސްތަށިފުޅު اُهللا أَكْبر ތިރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 

ރަކުޢަތަށް  ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ދެސަޖިދަކުރައްވާ ދެވަނަ ހިނދު ތަކުބީރު އުފުއްލަވާ
 ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ނަމާދުން އެކަލޭގެފާނު އަވަދިވެ ތެދުވެވަޑައިގަންވާ ހިނދު ތަކުބީރު

ކުރައްވައެވެ. ފަހެ އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ވަޑައިގަންނަވަންދެން އެގޮތަށް ކަންތައް
ޔެ ދޫކުރައްވައި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވި އެކަލޭގެފާނު ދުނި
".    )1(ގޮތަކީ މިއެވެ
އެބަހީ ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި  ުރކުޫޢގެ ަހިއައުތަތްއ. - 9

ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ. އެއީ ބުރަކަށި އުނަގަނޑާ ހަމައަށް  ރުކޫޢުގައި ފުރިހަމަކުރަން
ށި ތެދުކޮށް ބޭއްވުމާއި، ބޯ ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކުރުމާއި، އަތުގެ ލަންބައިލުމާއި، ބުރަކަ

އިނގިލިތައް ފޭކޮށް އަތަށް ބާރުލައި ކަކުލުގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، އަތްދަނޑި އަރިކަށީގައި 
ތަނަށް  އިރު ސަޖިދަކުރާ ނުޖައްސައި ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުމާއި، ރުކޫޢުގައި އޮންނަ

ރުއްސުންލެއްވި هللا ކޮޅަށް ބެލުމާއި މިކަންކަމެވެ. ފަހެ މާތް ނުވަތަ ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ
 އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން

ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ބުރަކަށިފުޅު  ރުކޫޢަށް rرسول اهللا 
ނުމެކުރައްވައި  ފުއްލަވައެވެ. އަދި ތިރިސީދާކުރައްވައެވެ. އަދި އިސްތަށިފުޅު ނުމެ އު

އަދި  )2(މެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުން ދެކަކޫފުޅުގައި ހިފަހައްޓަވައެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް

މަތީ  ފާނުގެ ބުރަކަށިފުޅުރުކޫޢުގައި އޮންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
. (އެބަހީ  ފެން ކަންވާރެއް ބެހެއްޓިއްޖެ ކަމުގައިވާނަމަ ފެންފޮދު ފައިބައިގެން ނުދާނެއެވެ

   )3(ބުރަކަށިފުޅު އެހައިވެސް ތެދުކުރައްވައެވެ.)"

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود. رواه أمحد )1

  صححه األلباين.والنسائي  رواه )2

  رواه أمحد وأبو داود يف مراسيله. )3
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ކުާރިއ ުދޢާކުުރްނ. - 10 ިއ ިޒ ރުކޫޢުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ޒިކުރުތައް  ުރކުޫޢަގ
ޞައްޙަ  ތެރެއިން އެންމެ ވެއެވެ. ފަހެ މިބަޔާންކުރަނީ އޭގެވާރިދުވެގެން އައިސްފައި
. މާތް ގޮތުގައި ވާރިދުވެގެން ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފާގެ هللا އައިސްފައިވާ ޒިކުރުތަކެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެން  އެކުގައި އާ rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 يبِر نَحاَبس"ނު ރުކޫޢުގައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ނަމާދުކުރީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާ

 ،ބޮޑުކުރެއްވި (މިއަޅާ ހައްދަވާފަހަރު}  ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށް {ތިން "مِيظعالْ
!)"هللا ،މަތިވެރި  مِيظعالْ يبِر نَحاَبس"ދެންފަހެ  )1(ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

"هدمبِحމިގޮތަށް އެ و . "وبِحمده" އްވެސް ޞައްޙަ ރިވާޔަތަކުން ސާބިތުވާކަށް ނެތެވެ
  އިތުރުކޮށް އައިސްފައިވަނީ މުޅިންވެސް ޟަޢީފު ރިވާޔަތްތަކުގައެވެ. 

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން  ރައްވާ ހިނދު މިފަދައިން ރުކޫޢުކު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 كلَ عشخ تملَسأَ كلَو ،تنآم كبِو ،تعكَر كلَ مهللَّاَ"ކަމުގައިވިއެވެ.  ވިދާޅުވާ
سمعي، وبرِصي، ومّخي، وظَعمي، وعبِصي، ماَو اسبِ لَّقَتقَ هدم2("ي(  : "އޭ މާނައީ

! މިއަޅާހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާ  ކޮށްފީމެވެ. އަދި މިއަޅާއަށް ރުކޫޢުهللاއިބަ ކޮ
. އަށް ބޯލަނބާ ކިޔަމަންهللاއިބަ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ. އަދި މިއަޅާهللاއިބަ ވެއްޖައީމެވެ

ޑިއާއި، މިއަޅާގެ ކައްޓާއި، ނމިއަޅާގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި، މިއަޅާގެ ސިކު
) ވަނީ މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި، އަދި މިއަޅާގެ ފައިތިލަ އު ފުއްލާދިން އެއްޗެއް (އެބަހީ ޖިސްމު

  ނިކަމެތި ވެގެންނެވެ." ،އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މަޑުމޮޅިވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

އި މިފަދައިން ސަޖިދާގަރުކޫޢުގައާއި  rرسول اهللا  އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން
:  )3("حِوالرو ةكَئالَمالْ بر ،سودقُ ،حوبس"ކަމުގައިވިއެވެ.  ވާވިދާޅު "އެކަލާނގެ މާނައީ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وابن حباّن. )2

  رواه مسلم وأبو داود. )3
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ހިރުވެ ޢައިބަކުން ހުސްޠާ ހުރިހާވެ. ވޮޑިގެންވެއެ އުނި ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެ ހުރިހާ
  ވެ."ރަސްކަލާނގެއެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެ ވެރި

ރުއްސުންލެއްވި ޢައުފު ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް
ގައި އެކު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްރެއަކު އަހުރެން 

ވިދާޅުވަން  ސޫރަތް ކިޔަވައި ނަމާދުކުރުމަށް ތެދުވެއްޖައީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ބަޤަރާ
 نَحاَبس"ކަމުގައިވިއެވެ.  ލޭގެފާނު ރުކޫޢުގައި މިފަދައިން ވިދާޅުވާފެއްޓެވިއެވެ. އަދި އެކަ

ذالْ يجبروت، الْوكُلَموت، الْوكِءياَرِب، الْوظَعم1("ة(  : "ގަދަފަދަކަމާއި، މާނައީ
!" ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ވެރި   ކަމާއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ތްއަދި މާ
އި ސަޖިދާގަ ،ގިނައިން ރުކޫޢުގައާއި ވަރަށް rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 )2("يل رفاغْ مهاللَّ كدمحبِو ناَبر مهاللَّ كنحاَبس"ކަމުގައިވިއެވެ.  މިފަދައިން ވިދާޅުވާ
: ! އޭ هللا"އިބަ މާނައީ ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. هللاއަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
"! ! މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ    އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

هللا ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. ފަހެ މާތްދަންނައެވެ. ރުކޫޢުގައި 
.  ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އަހުރެންނަށް  rرسول اهللا ކިޔެވުން  އި ޤުރުއާންސަޖިދާގަ ،"ރުކޫޢުގައާއި
ނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ބުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3(ނަހީކުރެއްވިއެވެ."

. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.   يأَالَ وإِن"ރެއްވިއެވެ
ا وأَم ،فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجلَّ ،نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا أَو ساجِدا

: "ދަންނާށެވެ.  )4("فَقَمن أَنْ يستجاب لَكُم ،الدعاِء ياجتهِدوا فالسجود فَ މާނައީ
                                                           

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي  )1

  خاري ومسلم.البأمحد ورواه  )2

  رواه مسلم. )3

  رواه مسلم. )4
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 އި ޤުރުއާންސަޖިދާގަ ،ވަނީ ރުކޫޢުގައާއި هللاހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް މާތް
ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން ނަހީކުރައްވާފައެވެ. ފަހެ ރުކޫޢު ދަންނައެވެ. ފަހެ އެޙާލަތުގައި 

. އަދި ސަޖިދަ ދަންނައެވެ. ފަހެ އެޙާލަތުގައި هللا މީހުން ތިޔަބައި މާތްކުރާށެވެ
)  ކުރާ އި ތިޔަބައިމީހުންސަޖިދާގަތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމުގައި ހީވާގިވާށެވެ. ފަހެ ( ދުޢާ

".   ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާބަކޮށްދެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ
ކުރު  ،ުރކުޫޢްނ ެތުދަވމުްނާނިއ - 11 ރުކޫޢުން  ކުުރްނ.ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒ
. މައުމޫމު ކިޔުން މުސްތަޙައްބު سمع اُهللا لمن حمده މީހާ  ތެދުވަމުން އިމާމު  ވެގެންވެއެވެ

 دمحالْ كلَو ناَبرނުވަތަ  سمع اُهللا لمن حمده މީހާއަށް ދެގޮތަކަށް ކިޔުން ހުއްދައެވެ. އެއީ 
ކިޔުމެވެ. ފަހެ  دمحالْ كلَ ناَبراللَّهم ކިޔުމެވެ. ނުވަތަ  دمحالْ كلَ ناَبرކިޔުމެވެ. ނުވަތަ 

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސް ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
 إِنما جعلَ اِإلمام ليؤتم بِه فَإِذَا كَبر" ކުރެއްވިއެވެ. حديث rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

وإِذَا  ،لمن حمده فَقُولُوا ربنا ولَك الْحمد وإِذَا قَالَ سمع اُهللا ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا ،روافَكَبِّ
: "ހަމަކަށަވަރުން އިމާމު ލެއްވުނީ އޭނާއާ  )1("سجد فَاسجدوا މާނައީ

اُهللا أَكْبر ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް  ކިޔާاُهللا أَكْبر އިޤްތިދާވެވުމަށްޓަކައެވެ. ފަހެ އޭނާ 
ކިޔާށެވެ. އަދި އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެސް ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި އޭނާ 

. އަދި އޭނާ  ربناَ ولَك الْحمدކިޔާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުން  سمع اُهللا لمن حمده ކިޔާށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ސް ސަޖިދަކުރާށެވެ." އަދި މާތްސަޖިދަކުރާ ހިނދު ތިޔަބައިމީހުންވެ

لمن حمده  وإِذَا قَالَ سمع اُهللا"ގައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘުއަބޫ
دمالْح ا لَكنب2("فَقُولُوا ر(  ( : "އަދި އޭނާ (އިމާމު ކިޔާ ހިނދު  سمع اُهللا لمن حمدهމާނައީ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ هللا ކިޔާށެވެ." އަދި ހަމަ މާތް ربناَ لَك الْحمدބައިމީހުން ތިޔަ
 ،لمن حمده إِذَا قَالَ اِإلمام سمع اُهللا"ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.  ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެއްގައި

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1

  رواه أمحد والبخاري والنسائي والبيهقي وابن حباّن. )2
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دمالْح ا لَكنبر مއަދި )1("فَقُولُوا اللَّه" : ކިޔާ ހިނދު  سمع اُهللا لمن حمدهއިމާމު  މާނައީ
." اللَّهم ربناَ لَك الْحمدތިޔަބައިމީހުން    ކިޔާށެވެ

ދެން އިޢުތިދާލުގައި އިމާމުވެސް މައުމޫމުންވެސް އަންނަނިވި ޒިކުރުތައްކުރުން 
އްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރުهللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ބުމުސްތަޙައް

ވަޑައިގަންނަ ރުކޫޢުން ތެދުވެ rرسول اهللا ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާ
 َءلْربنا لَك الْحمد م"އޭ ވިދާޅުވެ މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ.  سمع اُهللا لمن حمدهހިނދު 

ماَالسوات اَألوضِر ماَو بينماَه، وماَ َءلْم ئْشت من شٍءي بع2("د(  :  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ
! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވި  އެއްޗަކާއި އަދި އެއަށްއި ވާހަ އެދެމެދުގައި ބިމާއި، ރަސްކަލާކޮ

  "އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاފަހުވެސް އިބަ
ކިބައިން އައުފާގެ  ބުނު އަބީهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 . ) މިދުޢާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ (އިޢުތިދާލުގައި
.  ވިދާޅުވާ وملَْء ما شئْت  ،اللَّهم لَك الْحمد ملَْء السماِء وملَْء اَألرضِ"ކަމުގައިވިއެވެ

دعٍء بىش ننِ ،مرطَه ما ياللَّهبِالثَّلْجِ وارِداِء الْبالْمو درنِ ،لْبرطَه موبِ  ياللَّهالذُّن نم
:  )3("والْخطَايا كَما ينقَّى الثَّوب اَألبيض من الْوسخِ  ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ

! އުޑާ  އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاފަހުވެސް އިބަ އަދި އެއަށް ބިމާއި، އި،ރަސްކަލާކޮ
! ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ.هللاއިބަ އިފުރަ  ރަސްކަލާކޮ

 !  ހައްދަވާ އޭސުނޯއާއި، ގަނޑުފެނާއި، ފިނިފެނުން މިއަޅާ ޠާހިރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ބޮޑުކުރެއްވި ހެދުން ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން ކުށްތަކާއި  މިލައިން ހުދު ހަޑި ރަސްކަލާކޮ

!"ފާފަތަކުން މިއަޅާ ޠާހި   ރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
ސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް

އޭ ވިދާޅުވެ ދެން މިފަދައިން  ، سمع اُهللا لمن حمدهrرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي. )2

  رواه أمحد ومسلم. )3
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 .  ماَ َءلْمو ،ضِراَأل َءلْمو اتوماَالس َءلْاللَّهم ربنا لَك الْحمد م"ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ئْشت من شٍءي بعدأَه .ِءناَالثَّ لَه الْومجأَ ،دحالْ لَقاَ ماَ قعبد، لَ ناَلُّكُوك عبللَّاَ ،دهالَ م 
:  )1("دجالْ كنم دّجا الْذَ عفَني الَو ،تعنم ماَل يطعم الَو ،تيطَعأَ ماَل عنِماَ  އޭ"މާނައީ

! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ  هللاފަހުވެސް އިބަ ބިމާއި، އަދި އެއަށް ރަސްކަލާކޮ
ރިވެތި  އަށް ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އޭ އެންމެހާهللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި

! އަޅަކު ޘަނާއަކާއި، އެންމެހާ ދަންނަވާނެ އެންމެ  މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
 ގެ އަޅުންނީމުއެވެ. އޭهللاޙައްޤުވެގެންވާ ބަހަކީ މިއީއެވެ. އަދި އަޅަމެން އެންމެންނަކީ އިބަ

! އި ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ ފަރާތެއް  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ
 . އަދިފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި هللاނުވެއެވެ. އަދި އިބަ

އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ 
ނުކޮށްދޭނެއެވެ.  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 

   "ޢަމަލެވެ.) އެއްޗަކީ ޞާލިޙު ކޮށްދޭނެ(ހަމައެކަނި ފައިދާ
ޔަމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނުهللا މާތް

.  ނަމާދުގައި ބައިވެރިވެ އެކު ދަމު އާ rرسول اهللا އެއްރެއަކު އެކަލޭގެފާނު  ވަޑައިގަތެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު  އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތް ބަޔާންކުރައްވަމުން ވިދާޅުވިއެވެ

ލޭގެފާނުގެ އިޢުތިދާލު ގާތްގަނޑަކަށް ރުކޫޢާ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެކަ ރުކޫޢުން ތެދުވެ
 . މާނައީ:  )2("الْحمد يلربِّ ،الْحمد يلربِّ"އެއްވަރެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ރަސްކަލާނގެއަށެވެ.  "ހަމައެކަނި ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރި
." މަންކަލޭގެފާނުގެ ވެރިހަމައެކަނި ޙަމްދު ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ތި   ރަސްކަލާނގެއަށެވެ

ިއފިްއަޔތާިއ ަސިޖަދައށް  - 12 ަރކުަޢަތްށ  ަސިޖަދއިްނ ެދަވނަ  ،ދިުއމުގެ ަކ
ިއފިްއަޔުތ. ުނަވަތ ހަަތުރަވނަ  ދިއުމުގެ  ސަޖިދައަށް ަރކުަޢަތްށ ެތުދުވމުގެ ަކ

 ސައި ދެން އަތްޖައް ދެކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އެއީ ފުރަތަމަ ކަކޫ

                                                           
 داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارمي وابن حبان.رواه أمحد ومسلم وأبو  )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود  )2
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. ފަހެ ޢިލްމުވެރިން ވަނީ  ޖައްސައި ދެން ކަކޫ ޖެއްސުމާއި، ފުރަތަމަ އަތް ޖެއްސުމެވެ
ކުރެއްވުމުގައި އިޚުތިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ފަހެ  ރަނގަޅު ގޮތް ރާޖިޙު އެންމެ

  މިމަސްއަލަ ބިނާވެގެންވަނީ ދެޙަދީޘެއްގެ މައްޗަށެވެ. 
ނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުهللا މާތް

ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުގެ ކުރިން ދެކަކޫފުޅު ޖައްސަވަނިކޮށް އަދި ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ 

ފުއްލަވަނިކޮށް އަހުރެން ވުރެ ކުރިން ދެއަތްޕުޅު އު ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެކަކޫފުޅަށް
".    )1(ދެކުނީމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 . إِذَا سجد أَحدكُم فَالَ يبرك "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ريعالْب كربا يلَ ،كَمقَب هيدي عضلْيو هيتكْبތިޔަބައިމީހުން )2("ر" : ކުރެ މީހަކު  މާނައީ
. އަދި އޭނާގެ  ސަޖިދައަށްދާ ހިނދު ޖަމަލު ބަނޑުޖަހާ ފަދައިން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ

  ހުށިކަމެވެ." ވުރެ ކުރިން ދެއަތް ޖައްސާ ދެކަކުލަށް
. ޞައްޙަ ދެޙަދީޘެއް ނޫނެވެ ދަންނައެވެ. މިދެޙަދީޘަކީވެސް ސަނަދު މުޅިން

 إسحاق بن راهويهއިމާމު  އާއި، سفيان الثّوريއިމާމު  އާއި، إبراهيم النخعيފަހެ އިމާމު 
ކުރައްވާފައިވަނީ ފުރަތަމަ  ފަދަ ބޭބޭކަލުން ރާޖިޙު  -اهللا مرمحه- عالّمة ابن القيم އާއި،

 ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލުންގެ ގޮތެވެ. އަދި ފަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެގޮތް ރާޖިޙު
 مارمحه- الشيخ حممد بن صاحل العثيمني އާއި مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا بن بازތެރޭގައި 

  ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ. -اهللا
احلافظ ابن  އާއި، ابن حزم އިމާމު އާއި، أوزاعي އިމާމު އާއި، مالكއަދި އިމާމު 

. އަދި ފަހުގެ  ވަނަކުރައްވާފައިވަނީ ދެ ފަދަ ބޭބޭކަލުން ރާޖިޙު -اهللا مرمحه- حجر ގޮތެވެ
حممد بن ކުރައްވާފައިވާ ބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމު  ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން އެގޮތް ރާޖިޙު

                                                           
  رواه أصحاب السنن. )1

  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود والنسائي )2
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  -اهللا مارمحه-عالّمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباين  ،އާއި علي الشوكاين
.   ހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ

ގެ ބަސްފުޅަކާ  r رسول اهللاއުޞޫލުގައިވާ ފަދައިން  ފަހެ ޢިލްމުލް
.  ދޭން އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅަކާ ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ އިސްކަން ޖެހޭނީ ބަސްފުޅަށެވެ

 rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރު ރިވާކުރައްވާފައި އެވަނީ هللا ފަހެ މާތް
ވެނީ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރައްވާފައި އެهللا ގެ ޢަމަލުފުޅެވެ. އަދި މާތް

ކުރެއްވުމަށް އިމާމު  ގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން މިގޮތް ރާޖިޙު rرسول اهللا 
އެވެ " يبصفة صالة الن"ޤީ ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެއް ޝައިޚު އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ހަބައި

ول اهللا رسކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެޙަދީޘަކީ " ފޮތުގައި ނަޤުލުކުރައްވާ ޞައްޙަ ކިޔުނު
r  ީސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު ދެއަތްތިލަފުޅު މައްޗަށް އިޢުތިމާދު ކުރައްވައެވެ. (އެބަހ

ދެއަތްތިލަފުޅު ފުރަތަމަ ޖައްސަވައެވެ.) އަދި ދެއަތްތިލަފުޅު ފަތުރައިލައްވައެވެ. އަދި 
  ދެއަތްތިލަފުޅު ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިކުރައްވައެވެ." 

ށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ރަކުޢަތަ ދެންފަހެ ސަޖިދައިން ދެވަނަ
ކައިފިއްޔަތެއް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.  ތެދުވުމުގެ ކައިފިއްޔަތު ދަންނައެވެ. ފަހެ ތިން

ކަކުލަށް ބާރުލާފައި  ،މަތީ އަތްބާއްވައި މަތީ ނުވަތަ މާކަޅުވާ ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ކަކޫ
. ދެވަނަ އަތަށް ބާރުލާފައި  ،އިގޮތަކީ އަތުގެ ބަނޑުފުށް ބިންމަތީގައި ވިއްދަ ތެދުވުމެވެ

އަތަށް ބާރުލާފައި  ،ތެދުވުމެވެ. ތިންވަނަ ގޮތަކީ އަތް މުށްކަވާފައި ބިންމަތީގައި ވިއްދައި
  ތެދުވުމެވެ. 

ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް
" . ސަޖިދައިން  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ޑައިގަންނަވާ ހިނދު ދެމާކަޅުވާފުޅަށް ބާރުލައްވައި ދެކަކޫފުޅު މައްޗަށް ތެދުވެވަ
    )1(ތެދުވެވަޑައިގަންނަވައެވެ."

                                                           
  رواه أبو داود. )1
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ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް
ގޮތް  ދުކުރެއްވިނަމާ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް 

   )1(ރަކުޢަތަށް ތެދުވެވަޑައިގެންނެވީ ބިންމަތީގައި އަތްވިއްދަވާފައެވެ." ނައިރު ދެވަ ދެއްކެވި
ފޮތުގައި  އެވެ ކިޔުނު "يبصفة صالة الن"އަދި ޝައިޚު އަލްބާނީ އެކަލޭގެފާނުގެ 

ކަމަށް  ޙަރުބީގެ ރިވާޔަތެއް ގެންނަވައި ޞައްޙަ އިސްޙާޤާއި އިބްރާހީމުލް އަބޫ
ބުނު ޢުމަރު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެއެވެ. "މާތްވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެރިވާޔަތުގައި

މޮޑޭހެން އަތްޕުޅު ހައްދަވައި (އެބަހީ  ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ފުށް
) ބިންމަތީ އަތްޕުޅު ވިއްދަވާފައި ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ  އިނގިލިފުޅުތައް ލައްޕަވައި

ކުރައްވަނިކޮށް  މިގޮތަށް ކަންތައް rرسول اهللا ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. 
".    )2(އަހުރެން ދެކުނީމެވެ

ކަމަށް  ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙު ދަންނައެވެ. މިމަސްއަލާގައި ވަރަށް
 ރަނގަޅީ ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުން މީހާއަށް އެންމެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގައިބާރު ހުންނަ

. އަދި ގައިބާރު ވިއްދާފައި  ރަނގަޅީ ބިންމަތީގައި އަތް މީހާއަށް އެންމެ ދެރަ ކަމަށެވެ
. ތެދުވުން   ކަމަށެވެ

އެބަހީ ސަޖިދައިގެ ވާޖިބު މިންވަރު ފިޔަވައި  ަސިޖަދއިގެ ަހިއައުތ. - 13
. ފަހެ ސަޖިދަ އި ފުރިހަމަކުރަންސަޖިދާގަ  ،ޖަހާ ތާނގައި ނޭފަތާއި ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ

ނެއެވެ. އަދި ދެއަތްދަނޑި އަދި ދެއަތްތިލަ ރަނގަޅަށް ޖައްސަން ޖެހޭ ،ނިތްކުރިއާއި
ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ هللا ޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ މާތް ދެއަރިކައްޓާ ދުރުކުރަން

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން   r رسول اهللاކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ތިލަފުޅުގެ ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ނިތްކުރިފުޅު ދެއަތް

   )3(ގޮތަށް ޖައްސަވައެވެ. އަދި ދެއަތްޕުޅު ދެއަރިކަށިފުޅާ ދުރުކުރައްވައެވެ." ދެމެދުގައިވާ

                                                           
  رواه البخاري. )1

  غريب احلديث إلبراهيم احلريب. )2

  األلباين.وصححه رواه أبو داود  )3
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. "ހަމަކަށަވަރުން  ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކަލޭގެފާނުގެ ނޭފަތްޕުޅާއި ނިތްކުރިފުޅު ބިންމަތީގައި ރަނގަޅަށް ޖައްސަވައެވެ. ހިނދު އެ
. އަދި ދެ އަތްތިލަފުޅު ދެކޮނޑުފުޅާ އަދި ދެއަތްޕުޅު ދެއަރިކަށިފުޅާ ދުރުކުރައްވައެވެ

   )1(ގައި ބާއްވަވައެވެ."ހަމާ
 .ގައެވެކަންފަތާ ހަމައިއިރު ދެއަތްތިލަ ބާއްވާނީ ދެ ގައި އޮންނަފަހެ ސަޖިދާ
ދިޔަ ދެޙަދީޘުން އެވަނީ ބަޔާންވެފައެވެ.  ގައެވެ. މިދެގޮތް އިސްވެނުވަތަ ދެކޮނޑާ ހަމައި

 ފަހެ ޢިލްމުވެރިން ދެޙަދީޘް ޖަމްޢުކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަތްތިލަ ބޭއްވުން އެންމެ
ން ގައެވެ. އޭރުމައިހަ ގޮތަށް ކޮނޑާ ރަނގަޅީ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ކަންފަތުފޫޅާ ހަމައަށްވާ

  ދެޙަދީޘަށްވެސް ޢަމަލުކުރެވުނީއެވެ.
އިރު އަތުގެ އިނގިލިތައް ބަހައްޓާނީ ހުޅުވައިފައެވެ.  ގައި އޮންނައަދި ސަޖިދާ

. ފަހެ މާތް އިނގިއްޔާ ޖެހޭ އިނގިލި އަނެއް އަދި އެއް هللا ވަރަށް ކައިރިކޮށްލައިފައެވެ
ކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެ

ޢަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އަތްޕުޅުގެ ރުކޫ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 
އިނގިލިފުޅުތައް ފޭކޮށްލައްވައެވެ. އަދި ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 

   )2(އިނގިލިފުޅުތައް ފިއްތަވައިލައްވައެވެ."
ކޮޅު ބަހައްޓާނީ  އިރު އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ އި އޮންނަސަޖިދާގައަދި 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ޤިބުލައަށެވެ. ފަހެ މާތް
. "ހަމަކަށަވަރުން  ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

) ނުލައްވާ (އެބަހީ އަތްދަނޑިފުޅު ބިންމަތީގައި ނުޖައްސަ ހިނދު އަތްޕުޅު ފަތުރައި ވައި
. އަދި ފައިންޕުޅުގެ  އަދި އިނގިލިފުޅުތައް ނުމަޅުއްވައި އަތްތިލަފުޅު ޖައްސަވައެވެ

   )3(އިނގިލިފުޅުތައް ލަންބަވާ ޤިބުލައަށް ބަހައްޓަވައެވެ."
                                                           

  وصححه األلباين.رواه ابن خزمية والترمذي وقال حديث حسن صحيح  )1

  وصححه األلباين.رواه احلاكم وابن حباّن  )2

  رواه البخاري. )3
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ޖެހޭނީ އަރިކަށިން ދުރުކޮށް  އަދި ދެއަތުގެ ދެއުޅަނބޮށި ބަހައްޓަން
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު هللا މާތް ވަރަށް އުފުއްލައިފައެވެ. ފަހެ ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭ

 .  rرسول اهللا ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: "ތިބާ  )1("إِذَا سجدت فَضع كَفَّيك وارفَع مرفَقَيك"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް މާނައީ

) ބާއް ވާށެވެ. އަދި ތިބާގެ ދެއުޅަނބޮށި ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ތިބާގެ ދެއަތްތިލަ (ބިންމަތީގައި
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އުފުއްލާށެވެ." އަދި މާތް

 . السجود، والَ  ياعتدلُوا ف"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން މާ )2("كَلْبِيبسطْ أَحدكُم ذراعيه انبِساطَ الْ އި ސަޖިދާގަނައީ

ސީދާވާށެވެ. (އެބަހީ ބުރަކަށި ތެދުކުރާށެވެ.) އަދި ކުއްތާ ފެތުރިގަނެގެން އޮންނަ 
." ފަދައިން ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ އަތްދަނޑިތައް ފަތުރައި   ނުލާށެވެ

ނެއެވެ. އަދި ނުވާ އިރު ބަނޑާއި މާކަޅުވާ ފިތިގެން އި އޮންނަސަޖިދާގައަދި 
ނުވާނެއެވެ. ދެކަކޫ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ދެކޮނޑާ ހަމަހަމައަށެވެ.  ދެމާކަޅުވާވެސް ފިތިގެން

. ފަހެ މާތް އެއަށް ރުއްސުންލެއްވި هللا ވުރެ ބޮޑަށް ފޭކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
 rرسول اهللا އަބޫޙުމައިދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

ދައަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެކަލޭގެފާނުގެ ދެމާކަޅުވާފުޅުގެ ދެމެދު ޖިސަ
 ދުރުކޮށްލައްވައެވެ. އެއީ ބަނޑުފުޅުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް މާކަޅުވާފުޅުގައި ނުޖެހޭ

  )3(ގޮތަށެވެ."
ގޮތަށް  ޖެހޭނީ ދެފުންނާބު ޖެހޭ އި ދެފައިތިލަ ބަހައްޓަންސަޖިދާގައަދި 

ޖެހޭނީ ޤިބުލައަށެވެ.  ހުންނަން ވެ. އަދި އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅުބިންމަތީގައި ވިއްދައިފައެ
. އެކަމަނާ هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއްރެއަކު ތިމަންކަމަނާގެ ތަންމަތިކޮޅުން 
. ގެއްލިވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ އަތްޕުޅު ޙަރަކާ ތްކުރައްވަން ފައްޓަވައިފީމެވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه أبو داود. )3
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 . އެހިނދު ތިމަންކަމަނާއަށް ފެނިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދައަށް އޮންނަވަނިކޮށެވެ
   )1(ދެފުންނާބުފުޅުވަނީ ފިތިފައެވެ. އަދި އިނގިލިފުޅުތަކުގެ ކޮޅުހުރީ ޤިބުލައަށެވެ."

ހޭ ަސިޖާދގަ ިއ ޮއްނަންނޖެހޭ ިމްނަވާރިއ ަސިޖާދގަ  - 14 ޖެ ކުުރ. ިއ ކުަރްނ  ިޒ
. ސަޖިދާގަދިޔަ ފަދައިން  ބަޔާންވެ އިސްވެ އި ފަރުޟުވެގެންވާ މިންވަރަކީ ހިނދުކޮޅެކެވެ

ވެ. އަދި އިމާމުވެ ކެހައި ހިނދުކޮޅެތަސްބީޙައެއް ކިޔޭ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ
ދިގުކުރުން  ވަރަށް ސަޖިދަ ކިޔޭ ފަހަރު ތަސްބީޙަ ނަމާދުކުރާނަމަ މަދުވެގެން ތިން

ކުރާނަމަ ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަކީ  ވެގެންވެއެވެ. އަދި އެކަހެރިކޮށް ސްތަޙައްބުމު
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  - رمحه اهللا - ترمذيކަމެކެވެ. ފަހެ އިމާމު  ވެގެންވާ މުސްތަޙައްބު

 ވަރަށް ކިޔޭ ފަހަރު ތަސްބީޙަ ވެގެންވަނީ ތިން "ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި މުސްތަޙައްބު
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.   - رمحه اهللا -ނުކުރުމެވެ." އިމާމު ޝައުކާނީ  ވުރެ ސަޖިދަ ކުރު

. އަދި އޭނާ  ވަރަކަށް ތަސްބީޙަ މީހާ އޭނާ އެދޭ "އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ކިޔާށެވެ
ވަރަކަށް އައުލާކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާމުވެ  ކިޔުން އިތުރުކުރި ތަސްބީޙަ
ކަމުގައި ނުވާނަމަ ހަމައެފަދައެވެ."  އުނދަގުލެއް މީހާވެސް މައުމޫމުންނަށް ނަމާދުކުރާ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ފަހެ މާތް

 ،ه وهو ساجِدأَقْرب ما يكُونُ الْعبد من ربِّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
عوا الدرއަޅާ އޭނާގެ ވެރި )2("اَءفَأَكْث" : ކުއްތަންވާ ރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ  މާނައީ

) ދުޢާކުރުން ހުން (ސަޖިދާގައި އޮންނަ ވަގުތެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީވަގުތަކީ އޭނާ ސަޖިދާ ގައި
 ".   ގިނަކުރާށެވެ

ޖެހޭ ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް ދަންނައެވެ. ފަހެ  ގައި ކުރަންދެންފަހެ ސަޖިދާ
ތެރެއިން އެންމެ  ޒިކުރުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތަފާތު ދުޢާތަކާއި

  ޞައްޙަ ދުޢާތަކާއި ޒިކުރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ.

                                                           
  رواه البيهقي وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )2
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ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ  )1("ٰىلَعاَأل يبِّر نَحاَبس"ސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު ވިދާޅުވެއެވެ

 :  ވަންތަމަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުބޮޑުކުރެއްވި  މިއަޅާ ހައްދަވާ"މާނައީ
سنن  ގައާއި، سنن أيب داودފަހަރު މިޒިކުރުކުރުމަށް  ފަހެ މަދުވެގެން ތިން "!ކަމާއެވެ
މިޒިކުރުގެ  ގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. ފަހެ سنن ابن ماجه  ގައާއި، الترمذي

 އިތުރުކުރުމަށް އެއްވެސް ޞައްޙަ ރިވާޔަތެއްގައި އައިސްފައެއް ِوبِحمدهފަހަތަށް 
  ނުވެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
މިދުޢާކުރެއްވުން  rرسول اهللا އި ސަޖިދާގައެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުކޫޢުގައާއި 

:  )2("يل رفاغْ مهاللَّ كدمحبِو ناَبر مهاللَّ كنحاَبس"އެވެ. ގިނަކުރައްވަ ގެ هللا"އިބަމާނައީ
! އޭ އަޅަމެންގެ  ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް އިބަ އްދަވާ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. އޭ ހަهللاވެރިރަސްކަލާކޮ
"! ! މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ   ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
ކަމުގައިވިއެވެ.  ޅުވާވިދާ rرسول اهللا ގައި ސަޖިދާ ،ޅުވިއެވެ. ރުކޫޢުގައާއިއެކަމަނާ ވިދާ

"سبوقُ ،حدوس، رالْ بالَمكَئة والر3("حِو(  : އުނި  "އެކަލާނގެ ހުރިހާމާނައީ
ހިރުވެ ޢައިބަކުން ހުސްޠާ ހުރިހާ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެ

   ރަސްކަލާނގެއެވެ." ވޮޑިގެންވެއެވެ. އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި، ޖިބްރީލުގެ ވެރި
އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެهللا މާތް

 ސަޖިދަކުރައްވާ ހިނދު ވިދާޅުވާ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
 يذلَّل يهِجو دجس ،تملَسأَ كلَو ،تنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ"ކަމުގައިވިއެވެ. 

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )3
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قَلَخه، وصوره، وشق سمعه وبصره، باَترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقي1("ن(  : ހައްދަވާ  އޭ"މާނައީ
! މިއަޅާ އިބަ އަށް هللاއަށް ސަޖިދަކޮށްފީމެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބަهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. މިއަޅާގެ ންކިޔަމަ ނބައިއަށް ބޯލަهللاވެއްޖައީމެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބައީމާން ވެއްޖައީމެވެ
ދެއްވި ނުގެ އިވުމާއި، ފެނުން ހާމަކޮށްވާ އެމޫކުރައްހައްދަވާ އެމޫނު ބުރުސޫރަ މޫނު
ންމެ އެ ކަލާނގެއީއެ !ގެ މަތިވެރި ކަމާއެވެهللاމިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަ ކޮށްފިއެވެ.  ށްފަރާތަ

  "ކުރައްވާ ފަރާތެވެ.ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤު
. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢައުފު ބުނު މާލިކުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު   نَحاَبس"ކަމުގައިވިއެވެ.  ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ذالْ يجبروت، الْوكُلَموت، الْوكِءياَرِب، الْوظَعم2("ة(  : "ގަދަފަދަކަމާއި، މާނައީ
!" ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ވެރިކަމާއި، ބޮޑުކަމާއި، މަތިވެރިކަމުގެ ވެރި   ކަމާއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ތްމާ
 .  مهللَّاَ"ކަމުގައިވިއެވެ.  ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: މާނަ )3("هرسو هتينِالَعو ،هرآخو هلَوأَو ،هلَّجِو هقَّد ،هلَّكُ يبِنذَ يل رفاغْ  ހައްދަވާ އޭ"އީ
! މިއަޅާގެ ހުރިހާ ! އޭގެ ކުދި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ  ފާފަތަކެއް ފުއްސަވާނދޭވެ

 . ފާފަތަކާއި ބޮޑެތި ފާފަތަކެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ފާފައާއި އެންމެ ފަހުގެ ފާފައެވެ
  "ފާޅުވެގެންވާ ފާފައާއި ސިއްރުވެ ވަންހަނާ ވެގެންވާ ފާފައެވެ.

ޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިهللا މާތް
   އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްރެއަކު ތިމަންކަމަނާގެ ތަންމަތިކޮޅުން ތިމަންކަމަނާއަށް 

ގެއްލިވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ އަތްޕުޅުން އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا 
) ހޯއްދަވަން ފައްޓަވައިފީމެވެ. ތިމަންކަމަނާގެ އަތްޕުޅު  (ފަރުދާގެ ދަށުން ގޮސް

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1

ކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަމަށް މިޒިކުރު ސަޖިދާގައި އެ وصححه األلباين.أبو داود والنسائي وأمحد  رواه )2
ގައި އައިސްފައިވަނީ މިޒިކުރު ރުކޫޢުގައި  أمحدمسند އާއި  داود سنن أيبގައެވެ.  سائيالنسنن އައިސްފައިވަނީ 

  އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن حباّن والبيهقي. )3
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ޖެހިވަޑައިގަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅުގައެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު އޮންނެވީ މިސްކިތުގައި 
. ސަޖިދާގަ އެވެ. އަދި ދެފައިންޕުޅު ހުރީ ވިއްދަވައިފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވަމުން ދިޔައެވެ

 الَ ،كنم كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَاَعمبِو ،كطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ އޭ" )1("كِسفْٰى نلَع تينثْأَ ماَكَ تنأَ ،كيلَع ًءناَثَ يصحأُ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ  މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ރުހިވޮޑިގަތުهللاރަސްކަލާކޮ
ގެ هللاދަންނަވަމެވެ. އަދި އިބަ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ކާތެރިގެ ކޯފާއިން ރައްهللاއިބަ

 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްޢަފޫކުރެއްވު
 ތެރިރައްކާ ން عذابނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި ދަންނަވަމެވެ. 

ޖެހޭ  އަށް ދަންނަވަންهللاށް ދަންނަވަމެވެ. އިބަގެ ޙަޟްރަތަهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
ގެ އަމިއްލަ هللاއިބަ ،އީهللا. އިބަނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ މިއަޅާއަށް ޢަދަދު ރީފާއި ޘަނާތަޢު
  "ވާ ފަރާތެވެ.ންތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެޒާ

ިޖަދ ެދމުެދ ިއުނމިާއ، - 15 ޤާމު  ޖެހޭ  ިއްނަނން  ދަެސ ަގިއ ޮގތް ައިދ ެއަމ
ވެގެންވާ  ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމަކީ މުސްތަޙައްބު ުދޢާކުުރްނ.

. ދެންފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ އިނުމަށް ދެގޮތެއް ވާރިދުވެގެން  ،ކަމެކެވެ
 ކަނާތުފައިގެ ،ގޮތަކީ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި އައިސްފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ

މައްޗަށް ބުރަވެ  ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ ،ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ކޮޅު އިނގިލިތަކުގެ
ގޮތަކީ ދެފައި  އިނުމެވެ. މިގޮތަށް އިނުމަށް ކިޔަނީ އިފްތިރާޝަށް އިނުމެވެ. ދެވަނަ

 ،ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ދެފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ،ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި
ބަހުން ކިޔަނީ  ވެ އިނުމެވެ. މިގޮތަށް އިނުމަށް ޢަރަބިދެފުންނާބުގެ މައްޗަށް ބުރަ

  އެވެ.  ""اِإلقْعاَء
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް

ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައާއި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "(
)ނވަޑައިގަންނަވާ ހި އިށީނދެ އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތުފައިންޕުޅު ފަތުރައިލައްވާ (އެބަހީ  ދު

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1
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) އެފައިންޕުޅު ވަޑައިގަންނަވައި އަދި  މަތީ އިށީނދެ ފަހަތްޕުޅަށް ލަންބަވާލައްވައި
ޙުމައިދު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا އަދި މާތް )1(ކަމުގައިވިއެވެ." ކަނާތުފައިންޕުޅު ވިއްދަވާ

ގައިވެއެވެ. "ދެން އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ޙަދީޘުގޮތް ބަޔާން ނަމާދުކުރެއްވި rرسول اهللا 
ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި  މަތީ އިށީނދެ ވާތުފައިންޕުޅު ލަންބަވާލައްވައި އެފައިންޕުޅު

ކަށިކޮޅެއް އޭގެ މަޙައްލަށް ރުޖޫޢަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު ބުރަކަށިފުޅު  ކޮންމެ
   )2(ށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ."ސަޖިދައަ ސީދާކުރެއްވިއެވެ. ދެން ދެވަނަ

) ދެފުންނާބު -رمحه اهللا- طاووس  ވިދާޅުވިއެވެ. (ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި
ސުންލެއްވި ރުއްهللا ގޮތުން އަހުރެމެން މާތް ބެހޭ މައްޗަށް ބުރަވެ އިށީނދެ ތިބުމާ

ސުވާލުކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއީ ސުންނަތް  ބުނު ޢައްބާހާهللا ޢަބްދު
. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3("ގޮތެކެވެ

ރިވާވެގެންވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ 
   )4(ހިނދު އިނގިލިފުޅުތަކުގެ ބާރުގައި އިންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ."
ގޮތުގައި ވާރިދުވެގެން  ޞައްޙަ ފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ކިޔުމަށް ދެދުޢާއެއް

ރުއްސުންލެއްވި ޙުޛައިފަތު ބުނު ޔަމާނުގެ ކިބައިން هللا އައިސްފައިވެއެވެ. މާތް
ދެސަޖިދަ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

 އަޅު"މާނައީ:  )5("يل رفاغْ بِّر ،يل رفاغْ بِّر"ކަމުގައިވިއެވެ.  ދެމެދުގައި ވިދާޅުވާ
! މިއަޅާއަށް ހައްދަވާ ! ފާފަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާ  އަޅު ފުއްސަވާނދޭވެ

! މިއަޅާއަށް ފާފަ ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ   " ފުއްސަވާނދޭވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ޢަބްދުރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް

ދެސަޖިދަ  rرسول اهللا . ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  أمحد ومسلم وأبو داود.رواه  )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه وصححه األلباين. )2

  رواه مسلم. )3

  رواه البيهقي. )4

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  )5
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 ،ينِرباجو ،ينِداهو ،ينِمحارو ،يل رفاغْ مهللَّاَ"ކަމުގައިވިއެވެ.  ދެމެދުގައި ވިދާޅުވާ
عاَونِفي، وارنِقْزي، وفَارنِع1("ي(  : ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ"މާނައީ ލާކޮ

މިއަޅާއަށް  ދޭވެ. އަދިދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނއަ !ދޭވެސަވާނފުއް މިއަޅާއަށް ފާފަ
! އަދި މިއަޅާގެހިދާޔަތް ދައްކަވާނ ! އަދި ދެއްވާނ އުނިކަންތައް ފޫބައްދަވާ ދޭވެ ދޭވެ

އަދި ވެ. އަދި މިއަޅާއަށް ރިޒުޤު ދެއްވާނދޭ ދޭވެ.ދެއްވާނ  عافيةމިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ 
  ".ދޭވެމިއަޅާ މަތިވެރި ކުރައްވާނ

ޙާ. ަޖލަްސުތލް  - 16  އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ އިްސިތާރ
ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ  ،ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ދެވަނަ ،ސަޖިދައިން ތެދުވެ

 ހަތަރުވަނަ ،ސަޖިދައިން ތެދުވެ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ މަޑުކޮށްލުމެވެ. އަދި ތިންވަނަ
هللا ކު އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމެވެ. ފަހެ މާތްހިނދުކޮޅަ ،ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން

ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލެގެފާނު 
 ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ނުވަތަ ތިންވަނަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

 ދެ ހަމަޖެހިއިށީނ ،ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން ދެވަނަ ،ރަކުޢަތުގައިވާ ހިނދު
 ވަޑައި ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ ދެވަނަ ،ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން

ވަޑައިގެންފައެވެ.  މެދު ޢިލްމުވެރިންވަނީ ޢިޚުތިލާފުވެ މިކަމުގެ ޙުކުމާ )2(ނުގަންނަވައެވެ."
ދި ބައެއް ކަމަށެވެ. އަ ކަމެއް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބު

ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް  ކަމެއް ނޫން ވެގެންވާ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބު
މީހާއަށް މުސްތަޙައްބެވެ. އަދި  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ މުސްކުޅިވެ ގައިބާރު ދެރަވެފައިވާ

ވަނީ އެއީ ނުވެއެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައި ވެގެން މީހުންނަށް މުސްތަޙައްބު އެނޫން
. އެކަމަކު  ކަމެއް މުސްތަޙައްބު ކަމަށެވެ. އަދި އިމާމު އަޙުމަދު ދެގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ކަމަށެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިންވެސް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބު ކަމެއް
ކަމަށެވެ.  ންކަމެއް ނޫ ފައިވަނީ އެއީ މުސްތަޙައްބުފީމަޒުހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެޙަނަ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1

  .رواه اجلماعة إال مسلما وابن ماجه )2
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ގޮތުގައި  ދެކޭ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އަހުރެން -رمحه اهللا- الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
ޖެހިފައިވާ  ހާލަތެކެވެ. ފުރަތަމަ ޙާލަތަކީ އެކަމަށް ބޭނުން މިމަސްއަލާގައި ވަނީ ތިން

) އެކަން ޝަރުޢުވެގެންވުމެވެ. މިކަ މީހުންނަށް (އެބަހީ ގައިބާރު ދެރަ މެދު  މާމީހުންނަށް
ޙާލަތަކީ މުޠުލަޤުކޮށް (އެބަހީ އެއްވެސް ޤައިދެއް  އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނެތެވެ. ދެވަނަ

) ޝަރުޢުވެގެންވުމެވެ. މިގޮތް ރާޖިޙުވުންވެސް ދުރެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިންވަނަ  ނެތި
ގޮތުގައި  ޙާލަތަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަން ޝަރުޢުވެގެން ނުވުމެވެ. މިގޮތް އަހުރެން ދެކޭ

ޙަދީޘުން  ހަމަކަށަވަރުން އެޢަމަލު ޞައްޙަ ފުވެގެންވެއެވެ. އެހެނީޟަޢީ
ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ދެން ސުވާލު އުފެދިގެންވަނީ އެކަން ސާބިތުވެގެންވަނީ އެކަމަށް 

މީހުންނަށްހޭ؟ ނުވަތަ އެންމެންނަށްހޭ؟ އަހުރެންނަށް ކުޑަކޮށް  ޖެހިފައި ތިބި ބޭނުން
) އެކަން  އި ތިބިމީހުންނަށް (އެބަހީ ބަލިކަށިޖެހިފަ ބުރަވެވެނީ އެކަމަށް ބޭނުން މީހުންނަށް

   )1(ކަމަށެވެ." ސާބިތުވެގެންވާ
ަދްށ އްިނަންނޖެހޭ  - 17 އެބަހީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށާއި  ޮގތް. ތަަޝްއުހ

  ގޮތެވެ.  ޖެހޭ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަން ފަހު
ަޝށް  . އަދި  ނައެއީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިން ިއުންނ. ިއފިްތާރ ގޮތެވެ

. އެއީ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި  ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިންނަ ގޮތްވެސް މެއެވެ
 ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ

ގޮތް  ބާއްވަން ޖެހޭ އިރު އަތް މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ. ދެން މިގޮތަށް އިންނަ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެވެ. ފަހެ މާތްދަންނަ

ޝައްހުދަށް ތަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 
މަތީ ބާއްވަވައެވެ. އަދި  ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ވާތުއަތްޕުޅު ވާތު ކަކޫފުޅު އިށީނދެ

. އަދި ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅު  ފުޅުކަނާތު އަތްޕުޅު ކަނާތު ކަކޫ މަތީ ބާއްވަވައެވެ
ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުގެ ބުޑުގައި ޖައްސަވައި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ 

                                                           
1( "يب صفة صالة النr.للعثيمني "  



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 131 

. "ޝަހާދަތް އިނ )1(ކަމުގައިވިއެވެ." ގިލިފުޅު ފިޔަވައި އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
ޕަވައި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ އިނގިލިފުޅެއް ލައް ހުރިހާ އެހެން

ގޮތެއްވެސް  ޖެހޭ އަދި އެހެން ޝަހާދަތް އިނގިލި ބައިންދާން )2(ކަމުގައިވިއެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން هللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް

ކަލޭގެފާނުގެ އެ rرسول اهللا ރުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަ
.  މަތީ އަދި ވާތު ކަކޫފުޅު ވާތު އަތްތިލަފުޅު އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާފުޅު މަތީ ބޭއްވެވިއެވެ

ޓެވިއެވެ. ދެން ގޮތަށް ބެހެއް މާކަޅުވާފުޅާ ދިމާވާއަދި ކަނާތު އުޅަނބޮށިފުޅު ކަނާތު 
 އި މެދު އިނގިލިފުޅުން ބޮޅަކަށްވާކަނާތު އިނގިލިފުޅުތައް ލައްޕަވައި ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅާ

ގޮތަށް ހެއްދެވިއެވެ. އަދި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ 
އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ދުޢާކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން 

".    )3(ދުށީމެވެ
ޖެހެނީ  ތްކުރަންފަހެ ޝާފިޢީ މަޒުހަބުގައި ޝަހާދަތް އިނގިލިން އިޝާރަ

ޖެހެނީ  މިކަލިމައަށެވެ. އަދި ޙަނަފީ މަޒުހަބުގައި އިޝާރަތްކުރަން "إِالَّ اُهللا" ހަމައެކަނި
. ދެން އިނގިލި އުފުލަންވެސް ނުޖެހެއެވެ. އަދި މާލިކީ  "الَ"ހަމައެކަނި  އަށެވެ

އީ ޖެހެނީ ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށެވެ. އަދި އެ މަޒުހަބުގައި އިޝާރަތްކުރަން
ގެ هللاޖެހެނީ  ސަލާމްދީފުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ޙަންބަލީ މަޒުހަބުގައި އިޝާރަތްކުރަން

.   ނަންފުޅުގަނެވޭ ކޮންމެ ހިނދެއްގައެވެ
ދަންނައެވެ. މިޙައްދުތަކަކީ އެއްވެސް ދަލީލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 

 ބިތުވެގެންވާގޮތަކީ ސުންނަތުން ސާ ނޫނެވެ. ރާޖިޙުވެގެންވާ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދުތަކެއް
 ގޮތަށް އަދި އިޝާރަތްކުރުމޭ ބުނެވޭ ކުރުމެވެ. އެއީ ކުޅިވަރަކަށް ނުވާ ގޮތަށް އެކަން

.   ވަރަށް އިޝާރަތްކުރުމެވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه مسلم. )2

  رواه أمحد. )3
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ަކށް  ްއުރ . އެއީ  ޖެހޭ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަން އެބަހީ ފަހު ިއުންނ. ަތަވ ގޮތެވެ
ވާތުފައިގެ ކުރީކޮޅު  ގޮތަށް ވިއްދައި ވާކޮޅު ޤިބުލައަށް ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ

هللا އިނުމެވެ. ފަހެ މާތް ކަނާތުފައިގެ ދަށުން ނެރި ވާތު ފިނދުކިބަ މައްޗަށް ބުރަވެ
ގޮތް ބަޔާންކުރެއްވި  ނަމާދުކުރެއްވި rرسول اهللا ޙުމައިދު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ

. "ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ  ގައިޙަދީޘު ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ކަނާތުފައިންޕުޅު ވިއްދަވައި  އްޔާތަށް އިށީނދެއައްތަޙި

 އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ފަހު ވާތުފައިންޕުޅު މަތީ އިށީނދެ
ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ވާތުފައިންޕުޅު އިސްކޮށްލައްވައި ކަނާތުފައިންޕުޅު ވިއްދަވައި އަދި 

  )1(ވަޑައިގަންނަވައެވެ." ނދުކިބަފުޅު މައްޗަށް ބުރަވެ އިށީނދެއެކަލޭގެފާނުގެ ވާތުފި
ޢިލްމުވެރިން  ފަހެ ޖުމްހޫރު ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. - 18

 . ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުމަކީ ސުންނަތެކެވެ
ނު ބުޙައިނާ ރިވާކުރެއްވި ބުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް

 rرسول اهللا ނަމާދުގައި  ޙަދީޘްފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއްފަހަރަކު މެންދުރު
 ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ނުގަނެ ތިންވަނަ ވަޑައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ

އެވެ. ކޮންމެ ކުރައްވައިފި ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ނަމާދު ފުރިހަމަކުރައްވައި ދެސަޖިދަ
އީ އޭ ވިދާޅުވެއެވެ. އެاُهللا أَكْبر ކުރައްވަމުން އިށީނދެ އިންނަވައި  ސަޖިދައެއް

އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި މީސްތަކުންވެސް  ސަލާމްދެއްވުމުގެ ކުރިންނެވެ.
) އެކަލޭގެފާނު ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  ދެސަޖިދަކޮށްފިއެވެ. ފަހެ އެއީ (ދެސަޖިދަކުރެއްވީ

." ވަޑައިގަތުމަށް ހަނދުމަފުޅު ނދެއިށީ    )2(ނެތުނީތީއެވެ
 ދަންނައެވެ. ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ތަޝައްހުދުގެ އިތުރަށް އެއްޗެއް

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.   - رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم ނުވެއެވެ.  ކިޔުމަށް ސާބިތުވެގެން
ފަހުގައި ދުޢާކުރުންވެސް  އަދި އޭގެ ކިޔެވުންވެސް "ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ޞަލަވާތް

                                                           
  رواه البخاري. )1

  رواه اجلماعة. )2
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 ނުވެއެވެ. އަދި އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބު ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެން rرسول اهللا 
.  ކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުން ދަލީލު ނަންގަވާފައި އެވަނީ ޢާއްމު ނައްޞުތަކުންނެވެ

ޔާތަށް ނޫނެވެ.) ހަމަކަށަވަރުން ފަހުއައްތަޙިއް (އެއްވެސް ޞަރީޙަ ނައްޞަކުން
   )1(އެނައްޞުތައް ޤައިދުވެގެންވާކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ."

ަގިއ  ަފހު  - 19  ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތްކިެޔުވްނ. rرسول اهللا ައްއަތޙިްއާޔުތ
رسول اهللا އައްތަޙިއްޔާތުގައި  ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފަހު ފަހެ ޖުމްހޫރު

r ެމުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މިގޮތަށް ވިދާޅުވާ  މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ ގ
 އާއި، سفيان الثّوري އިމާމު އާއި، أبو حنيفة އިމާމު އާއި، مالكބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި އިމާމު 

 - رمحه اهللا- الشافعيހިމެނިވަޑައިގަނެއެވެ. އަދި އިމާމު   -اهللا مرمحه- األوزاعي އިމާމު
ޞަލަވާތްކިޔެވުން  -رمحه اهللا- . އިމާމު ޝައުކާނީ ކަމަށެވެ ވިދާޅުވަނީ ވާޖިބުވެގެންވާ

ވާޖިބުކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކަށް އިންސާފުކުރައްވަމުން 
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޞަލަވާތްކިޔެވުން ވާޖިބުކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުންގެ މަޠުލަބަށް 

 ކުރި ވެ. ފަހެ ނަމާދު ގޯސްކޮށްނުވެއެ ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ދަލީލެއް ސާބިތުވެގެން
ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވި އިރު އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް  rرسول اهللا މީހާއަށް 

އެކަލޭގެފާނު އެދަސްކޮށްދެއްވި ގޮތަށް  ،އެކު އެނާ ނުވުމާ ޞަލަވާތްކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައި
ދަލީލުކުރަނީ  ކަމަށް ވިދާޅުވުން ނަމާދުކޮށްފިނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ފުރިހަމަވެއްޖެ
   )2(ޞަލަވާތްކިޔެވުން މުސްތަޙައްބުވުމުގެ މައްޗަށެވެ."

ލަފްޒުތަކުން ވާރިދުވެގެން  ދެންފަހެ ޞަލަވާތުގެ ޢިބާރާތް ތަފާތު
ބޮޑު ތިން ޢިބާރާތެއް މިތާނގައި  ތެރެއިން އެންމެ ޞައްޙަކަން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ

  ބަޔާންކުރަމެވެ. 
ٰى لَعو مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَكَ ،دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ"

 تكْرباَ ماَكَ دمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع كرِباَ مهللَّاَ ،ديجِم ديمح كنإِ ،مياهربإِ آلِ

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1

  .نيل األوطار )2
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ٰى إِلَعبراهيم وإِ ٰى آلِلَعبراهيإِ ،منك حميد جِمي1("د(  : ރެއްވި ބޮޑުކު ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ
! އިބްރާހީމްގެ  ތްޞަލަވާ هللاއިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަ ނާއިފާރަސްކަލާކޮ

ޞަލަވާތް  ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިގެފާނާފަދައިން މުޙައްމަދު ލެއްވި
! ހަމަކަށަވަ ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް  އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަލައްވާނދޭވެ

! ބޮ ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ ހައްދަވާ ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ފަދައިން  އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި،

!  ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ
.    "ރަސްކަލާނގެއެވެ

ته، كَما صلَّيت علَٰى آلِ إِبراهيم، ـَّيمحمد وأَزواجِه وذُرِّ علَٰى اللَّهم صلِّ"
لَٰى مع ارِكبوو دميحذُرو اجِهوـَّأَز يدمح كإِن ،يماهرلَٰى آلِ إِبع كْتارا بكَم ،هت

جِيد2("م(  : ! އިބްރާހީ ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ މްގެފާނުގެ އާލުންގެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
 އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާ ޞަލަވާތްލެއްވި هللاމައްޗަށް އިބަ

 ޞަލަވާތް ވެސްއެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށްއަދި  އި،ބަލުންނާނކަ
! އަދި އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުން ފަދައިން  މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި ގެލައްވާނދޭވެ

އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އި ކަބަލުންނާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި އި،މުޙައްމަދުގެފާނާ
! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ސްވެދަރިފަސްކޮޅުގެ މައްޗަށް  އީ އެންމެހާهللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

  "ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. މާތްކަމެއް ތަޢުރީފަކާއި އެންމެހާ ޙަމްދު
 ،كَما صلَّيت علَٰى آلِ إِبراهيم ،علَٰى محمد وعلَٰى آلِ محمد اللَّهم صلِّ"

دمحلَٰى مع ارِكبو دمحلَٰى آلِ معو،  يماهرلَٰى آلِ إِبع كْتارا بكَميف نيالَمالْع،  كإِن
جِيدم يدم3("ح(  : ! އިބްރާހީ ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ މްގެފާނުގެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ފާނުގެ އި މުޙައްމަދުގެގެފާނާމުޙައްމަދު ފަދައިން ޞަލަވާތްލެއްވި هللاއާލުންގެ މައްޗަށް އިބަ
                                                           

  رواه البخاري. )1

  رواه البخاري. )2

  رواه مسلم. )3
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! ވެސްއާލުންގެ މައްޗަށް ޢާލަމްތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި  ޞަލަވާތް ލައްވާނދޭވެ
މުޙައްމަދުގެފާނާއި،  ފަދައިން މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި ގެއިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުން

! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވެސްއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށްމުޙަ އީ هللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
.ހުރިހާ ޙަމްދަ   "ކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ަގިއ ަސލާމިްދުނމުެގ ުކިރްނ ުދޢާކުުރްނ. ަފހު  - 20 ފަހެ  ައްއަތޙިްއާޔުތ
ވެގެންވެއެވެ.  ފަހު ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބު ޞަލަވާތަށް

.  އެންމެ ސް ހަމަކުރިޔަ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހެވަށް އެދި ކޮންމެ ދުޢާއެއް ރަނގަޅެވެ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ބަހުންނެވެ. ފަހެ މާތް އެކަމަކު ދުޢާކުރާނީ ޢަރަބި

   މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
ކުރެއްވިއެވެ. ޘްއުނގަންނައިދެއްވައި ޙަދީ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ތަޝައްހުދު rرسول اهللا 

އެކަމަކު ސުންނަތުން  )1(ހުށިކަމެވެ." "ދެން ބޭނުން ދުޢާއެއް އިޚްތިޔާރުކުރާ
ތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ  ކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ސާބިތުވެގެންވާ ދުޢާތައް

  ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ. 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. އެކަލޭ ކުރެ މީހަކު  "ތިޔަބައިމީހުން ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ކޮށްދެއްވުމަށް  އެއްޗަކުން ރައްކާތެރި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި އަވަދިވާ ހިނދު ހަތަރު ފަހު
 كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"ކިޔުމެވެ.  ގެ ޙަޟްރަތުން އެދޭހުށިކަމެވެ. އެއީ މިފަދައިން އޭނާهللا

من قَالْ ابِذَعرِب، أَوعبِ ذُوك من فتنالْ ةِسمحِي الدالِج، أَوعبِ ذُوك من فتنالْ ةمياَح 
الْوماَمللَّ. اَتهنِّإِ مأَ يعبِ ذُوك مالْ نمِثَأْم الْومغ2("مِر(  " :  ހައްދަވާ އޭމާނައީ

 ތެރިޒާބުން ރައްކާއަ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ކަށްވަޅުގެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އްދައްޖާލުގެ އަދި މަސީޙު ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.هللاވުމަށް އެދި އިބައްކޮށްދެ

ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ންގެ ޙަޟްރަތުهللاކޮށްދެވުމަށް އެދި އިބަ ތެރިފިތުނައިން ރައްކާ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  .رواه البخاري ومسلم )2
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ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ތެރިއި މަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކާމާހުރުދިރި
ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ތެރިންނާއި ދަރަނިވެރިވުމުން ރައްކާދަންނަވަމެވެ. އަދި ފާފަކުރުމު

  "ދަންނަވަމެވެ. ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތަޝައްހުދު  މާދުކުރެއްވުމަށް ތެދުވެނަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

.  ފަހުން ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމާއި ސަލާމްދެއްވުމާ ދެމެދު އެންމެ  رفاغْ مهللَّاَ"ކަމުގައިވިއެވެ
لقَ ماَ يدمت، أَ ماَوخرت، أَ ماَوسررت، أَ ماَولَعنت، أَ ماَوسفْرت، أَ ماَونأَ تلَعبِ مه 
نِّمأَي .نالْ تقَمّدم، أَونالْ تمؤّخإِ الَ رأَ الَّإِ ٰلهنއްވި ބޮޑުކުރެ ހައްދަވާ އޭ" )1("ت

! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ އިސްވެ ފާފައެއް  އިހަކުރި ފާފަތަކާއި ފަސްވެ އިދިޔަހަ ރަސްކަލާކޮ
ފާފައެއް  އިކުރިހަ އިތަކާއި ފާޅުގަފާފަ އިމިއަޅާ ސިއްރުން ކުރިހައަދި  !ފުއްސަވާނދޭވެ
 !އްސަވާނދޭވެވަރަށް ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް ފު އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާ !ފުއްސަވާނދޭވެ

ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް  هللاބޮޑަށް އިބަ ވުރެ އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށް
) އިސް (ހެޔޮ !މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ ކުރައްވާ ފަރާތަކީ ކަންތަކުގައި މީސްތަކުން

ފިޔަވާ އަޅުކަން  هللاއިބަ އެވެ.هللاއެވެ. އަދި ފަސްކުރައްވާ ފަރާތަކީވެސް އިބަهللاއިބަ
  "ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ.އްވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ

ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
އަށް  rرسول اهللا ވަރުން އަބޫބަކުރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަ

 ދެންނެވިއެވެ. ނަމާދުގައި އަހުރެން ކުރާނެ ދުޢާއެއް އަހުރެންނަށް އުނގަންނައި
 ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ"ކުރެއްވިއެވެ. ވިދާޅުވާށެވެ. ވާށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްދެއް

 روفُغالْ تنأَ كنإِ ينِمحارو كدنع نم ةًرفغم يل رفاغْفَ ،تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَو ،اريثكَ
الرحي2("م(  " : ! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވަނީ  ހައްދަވާ އޭމާނައީ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ރިވެފައެވެ. އަދި އަނިޔާވެ ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ ށްމިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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 ފަހެއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ.  ފުއްސަވާނެ އެހެން ފާފަތައް އިފިޔަވަ هللاއިބަ
އަދި  !ދޭވެނފުއްސަވާ ފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާފަ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަهللاއިބަ

ފުއްސަވާ  އީ ފާފަهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ !ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެ
  "ތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.އޯގާވަން

ރުއްސުންލެއްވި މިޙުޖަނު ބުނު އަދުރަޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 . މީހަކު  މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ. އޭރު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެނާ އެވަގުތު ކިޔަމުން  مهللَّاَ"ދިޔައެވެ.  ނަމާދު ނިންމައި އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނެވެ
لَد ولَم يكُن لَه كُفُوا لَم يلد ولَم يو يذالَّ دمالص دحاَأل داحوالْ كنأَبِ ُهللاأَ ياَ كلُأَسأَ ينِّإِ

دنْأَ ،أَح تغفر لذُ ينبِوإِ ينأَ كنالْ تفُغور الرحي1("م( " : ވި ބޮޑުކުރެއް ހައްދަވާ އޭމާނައީ
! އޭ  އީ އެފަރާތަކަށް ބަފަޔަކު އަދި ދަރިއަކު ނުވާ އަދި އެފަރާތަކާ هللاއިބަ هللا!ރަސްކަލާކޮ
އެފަރާތް  ،އެކަހެރިވެވޮޑިގެންވާ އެއްކައުވަންތަ، ،ނުވާ ތެއްއެއްވެސް ފަރާ އެއްފަދަ އެހެން

ކުން ތަފަރާތް އެހެން ށްއެފަރާތަ ،ނުވާވޮޑިގެން ވެއެހެން ފަރާތަކަށް ކަމަކަށް ބޭނުން
. ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަކަ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاންތައްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެވެ

 އެދި ދަންނަވަމެވެ.ދެއްވުމަށް  ފުއްސަވައި މިއަޅާއަށް ފާފަ މެދުވެރިކޮށް ފުޅުމިބަސް
" ފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ފާފަގިނަގިނައިން އީ هللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ

. "ހަމަކަށަވަރުން ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވަދިވުމުން ފަހެ އޭނާ މިދުޢާކޮށް އަ ރެއްވިއެވެ
  އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު ފުއްސެވިއްޖެއެވެ." މިގޮތަށް ތިން އޭނާއަށް ފާފަ

ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެهللا މާތް
ށް ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. މައުމޫމުން އެކަމާ އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް ކުރުކޮ

ނުކުރަންހެއްޔެވެ؟  އިންކާރުކުރުމުން ދެންނެވިއެވެ. ރުކޫޢާއި ސަޖިދަ އަހުރެން ފުރިހަމަ
. ނޫނެކެވެ. ފުރިހަމަ ކުރައްވައިފީމުއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު  އެބައިމީހުން ދެންނެވިއެވެ
. ނަމާދުގައި އަހުރެން ވެސް  rرسول اهللا ކޮށްފީމެވެ.  ދުޢާއެއް ދެންނެވިއެވެ. ދަންނައެވެ

 ماَ ينِيِحأَ قِلْخٰى الْلَع كتردقُو بيغالْ كملْعبِ مهللَّاَ"އެދުޢާކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އެއީ 
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علمالْ تةَياَح خيرا لي وتنِفَّوذَإِ يا علمالْ تةَفاَو خيرا لللَّاَ ،يهنِّإِ مأَ يلُأَسك خشيتك ي ف
ٰى نغي الْف دصقَالْ كلُأَسأَو ،بِضغالْو ضاَالرِّ يف قِّحالْ ةَملكَ كلُأَسأَو ،ةدهاَالشو بِيغالْ
رِقْفَالْو، أَولُأَسك نعالَ ماًي يفَند، أَولُأَسقُ كةَر عالَ نٍي تقَنطع، أَولُأَسضاَالرِّ ك بعِءضاَالقَ د، 
أَولُأَسك برالْ دعشِي بعالْ دموت، أَولُأَسةَذَّلَ ك لَإِ رِظَالنٰى وهِجك والشولَإِ ققاَٰى لئك في 
އޭ " )1("نيدتهم اةًده ناَلْعاجو نماَياِإل ةنيزِا بِـَّنيِّز مهللَّاَ ،ةلَّضم ةنتف الَو ةرضم اَءرض رِيغَ

! އިބަ ހައްދަވާ  ،ނާއިކަމުން ވާޣައިބު ދެނެވޮޑިގެން هللاބޮޑުކުރައްވި ރަސްކަލާކޮ
ގެ هللا(މިއަޅާ އިބަ ކަމުން ވޮޑިގެންވާ ވެޚަލްޤުކުރެއްވުމުގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަ

 ( ކަމަށް  އި ހެޔޮވެގެންވާމިއަޅާއަށްޓަކަ ހުރުންމިއަޅާގެ ދިރިޙަޟްރަތުން މިދަންނަވަނީ
 ވުންއަދި މަރު !ވެހިނދަކު މިއަޅާ ދިރިލަހައްޓަވާނދޭއި ދެނެވޮޑިގެންވާހަ هللاއިބަ

ނަމަ މިއަޅާގެ  ދެނެވޮޑިގެންވަނީ هللاކަމަށް އިބަ މިއަޅާއަށް ޓަކައި ހެޔޮވެގެންވާ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާއީ  !ވެމަރުގަންނަވާނދޭ އޭހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި  އަށް ބިރުވެތިވާ މީހެއްهللاޙާޟިރުގައި އިބަ ،ބުގައާއިޣައި
 ނުރުހުމުގައި ޙައްޤުބަސް ،ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. އަދި ރުހުމުގައާއިهللاއިބަ

ން ދަންނަވަމެވެ. އަދި ގެ ޙަޟްރަތުهللاބުނުމުގެ ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
ގެ هللاވުމަށް އެދި އިބައްމިންވަރެއް ދެ ގައި މެދުފަޤީރުކަމު ،ކަމުގައާއިމުއްސަދި

. އަދި ނެތި ގެ هللاނުވާ ނިޢުމަތެއް ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ދިއުމެއް ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
. ފިނިކަންދޭ އެއްޗެއް  ލަށްނުވާ ލޮ ކެނޑުމެއް އަދި މެދު ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ

) ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ވެ. އަދި މެތުން ދަންނަވަގެ ޙަޟްރަهللا(ހިތްހަމަޖެހުމެއް
ގެ هللاކަމުގައި ލެއްވުމަށް އެދި އިބަ މީހެއް ) ރުހޭމިންވަރުފުޅަށް( ފަހު ފައިސަލާއަށް

.މެޙަޟްރަތުން ދަންނަވަ ދިރިއުޅުމެއް ދެއްވުމަށް އެދި  އަދި މަރުވުމަށް ފަހު އަރާމު ވެ
ފުރެދޭ ކަހަލަ މަގު ލީފަކާއި،ގެއްލުންދެނިވި ތަކު ވެ. އަދިމެޙަޟްރަތުން ދަންނަވަގެ هللاއިބަ

އާ ބައްދަލުކުރުމުގެ هللاފުޅަށް ބެލުމުގެ ފޮނިކަމާއި، އިބަދީދާރުގެ هللاއިބައި ފިތުނައަކާ ނުލަ
 ވެ. އޭ ހައްދަވާމެގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަهللاޝައުޤުވެރިކަން ދެއްވުމަށް އެދި އިބަ
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! އީމާންކަމުގެ ޒީނަތުން އަޅަމެން ޒީނަތްތެރި ކުރައްވާނދޭވެ  !ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ ބަޔަކު ކަމުގައި އަޅަމެން  ،އިދައްކާ ބަޔަކު ކަމުގައްޔާ ތެދުމަގު އަދި

!   "ލައްވާނދޭވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. އެއްފަހަރަކު އަހުރެން  އާ އެކު އިށީނދެ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި އޭނާގެ އައްތަޙިއްޔާތުގެ ދުޢާގައި  އިނީމެވެ. އޭރު މީހަކު ނަމާދުކުރަމުން ދިޔައެވެ

 كدحو تنأَ الَّإِ ٰلهإِ الَ دمحالْ كلَ نَّأَبِ كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"މިފަދައިން ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. 
 ياَ يح ياَ ،امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ ضِراَألو اتوماَالس عيدب ياَ ،انُنمالْ ،كلَ كيرِش الَ
: " )1("ارِالن نم كبِ ذُوعأَو ةَنجالْ كلُأَسأَ ينِّإِ مويـقَ ބޮޑުކުރެއްވި  އޭ ހައްދަވާމާނައީ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ތައް މެދުވެރިކޮށް ފުޅުގެ ޙަޟްރަތުން މިބަސްهللاރަސްކަލާކޮ
ޙަމްދާއި ތަޢުރީފެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  މެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެންމެހާއެދި ދަންނަވަ

ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު  هللاއަށެވެ. އިބަهللاއިބަ
. އިބަ އީهللاނުވެއެވެ. އިބަ  އަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކުهللاއެއްކައުވަންތަ އިލާހެވެ
އުޑުތަކާއި  ންވާ ފަރާތެވެ. އޭވޮޑިގެ ވެތެރިއިހުސާންނައިން އީ ގިނަގިهللاނުވެއެވެ. އިބަ

! އޭ މަ ބިން ވެރިކަމާއި ތިނެތުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހެއްދެވި ރަސްކަލާކޮ
 ! ކަންކަމެއް ހިންގުމުގައި  ވޮޑިގެންވާ އެންމެހާ އޭ ދިރިދެމިމާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ

! ހަމަކަށަވަރުންޤާއިމުވެވޮޑިގެން މިއަޅާ ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށް އެދި  ވާ ރަސްކަލާކޮ
އަދި ނަރަކައިން ސަލާމަތް ކޮށްދެވުމަށް އެދި   ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.هللاއިބަ
އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް  rرسول اهللا " ފަހެ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.هللاއިބަ
އިމީހުންނަށް އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށްކަން ތިޔަބަ ކުރީ ކޮންއްވިއެވެ. "އޭނާ އެދުޢާކުރެޙަދީޘް

އެވެ. އަދި هللاށް ދެނެވޮޑިގެންވަނީ މޮޅަ އެނގޭހެއްޔެވެ؟ އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އެންމެ
އެކަލާނގެ ރަސޫލާއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  އެންމެ މޮޅަށް ދެނެވަޑައިގަންނަވާނީ

އްވިއެވެ. "އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގެ ދަށުގައި މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅުވާ ކުރެޙަދީޘް
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ގެ (هللا "االسم اَألعظَم"ކުރީ އަށް އެދުޢާهللا ވިދާޅުވަމެވެ. އޭނާ ތް ގަންދެއްވައި ފަރާ
) މެދުވެރިކޮށެވެ. އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދުޢާކޮށްފިނަމަ އެކަލާނގެ  އެންމެ މާތް އިސްމުފުޅު

އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އަދި އޭގެޒަރިއްޔާއިން އެއްޗަކަށް އެދެފިނަމަ އެކަލާނގެ 
  ދެއްވާނެއެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި ސަޢުދު ބުނު އަބީ ވައްޤާޞްގެ ކިބައިން هللا ތްމާ

. ލިޔެކިޔަން ދަސްކޮށްދެވޭ ފަދައިން  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އަހު rرسول اهللا މިކަލިމަތަށް   ينِّإِ مهللَّاَ"ރެމެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

 ،رِمعالْ لِذَرٰى أَلَإِ درأُ نْأَ نم كبِ ذُوعأَو ،نِبجالْ نم كبِ ذُوعأَو ،لِخبالْ نم كبِ ذُوعأَ
أَوعبِ ذُوك من فتنة الدياَن وقَالْ ابِذَع1("رِب(  : ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ ބަޚީލުކަމުން ރައްކާތެރި ގެ هللاށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަކޮ ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާ ފިނޑިކަމުން ރައްކައުތެރި ންޙަޟްރަތު ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި  ދަންނަވަމެވެ

 ހިސާބަށް އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. އަދިهللاއިބަ
) ޖެހޭ އުމުރާ އުފުލަން (މީސްތަކުންނަށް މިއަޅާގެ ބުރަ މުން ވުކުރެރައްދުމިއަޅާ  ހިސާބަށް

. އަދި ދުނިޔޭގެ هللاއެދި އިބަ މަށްދެއްވުރައްކައުތެރި ކޮށް ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
ގެ هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ފިތުނައިންނާއި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބުން ރައްކައުތެރި

  "ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.
ކުުރކުުރްނ. ަސލާމިްދުނަމށް  - 21  ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް ފަހުގައި ފުަހ ިޒ

.   ކުރުން އެންމެ ޞައްޙަ ޒިކުރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޘައުބާންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
 . ފަހަރު  ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ތިން ނަމާދުން އަވަދިވެ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ދަންނަވަމެވެ.) ވިދާޅުވެ  ފުއްސެވުމަށް އެދި ފަގެ ޙަޟްރަތުން ފާهللا(މިއަޅާ " اَهللا رفغتسأَ"
 "امِركْاِإلو لِالَجا الْذَ ياَ تكْرباَت ،مالَالس كنمو ،مالَالس تنأَ مهللَّاَ"ދެން ވިދާޅުވެއެވެ. 

! އިބަ އޭ ހައްދަވާ" އަދި ދޭ ފަރާތެވެ.  އީ ސަލާމަތްކަންهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
                                                           

  .والنسائي البخاريو أمحدرواه  )1
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. އޭ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި هللاވަނީ އިބަ ސަލާމަތްތެރިކަން ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ
! އިބަ    )1(ވޮޑިގެންވެއެވެ." މާތްވެ މަތިވެރިވެهللا ރަސްކަލާކޮ
ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. އެއްދުވަހަކު  ތުގައި ހިއްޕަވައި އަހުރެންގެ އަ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
! ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިބާޙަދީޘް  ދެކެ ކުރެއްވިއެވެ. "އޭ މުޢާޛެވެ

ލޯބިވަމެވެ." ފަހެ މުޢާޛުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އަހުރެންގެ ބައްޕައާއި މަންމަ ކަލޭގެފާނުގެ 
ފާނު ގެނު ދެކެ ލޯބިވަމެވެ. ދެން އެކަލޭމައްޗަށް ޤުރުބާނެވެ. އަހުރެންވެސް ކަލޭގެފާ

ނުލުމަށް  ރެއްވިއެވެ. "ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން ތިބާ މިފަދައިން ކިޔުން ދޫކޮށްކުޙަދީޘް
 . علَى ذكْرِك وشكْرِك  يعنِّاللَّهم أَ"ތިމަންކަލޭގެފާނު ތިބާއަށް ވަޞިއްޔަތްކުރައްވަމެވެ

كتادبنِ عسحއިބަ )2("و ! ށް ޒިކުރުކުރުމާއި، އަهللا"އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް  އަށް ރިވެތިهللاއަށް ޝުކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއިބަ

!" މިއަޅާއަށް އެހީތެރިވެ   ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރަތު ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން  ނަމާދެއްގެ  މެ ފަރުޟުކޮން rل اهللا رسوއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 هلَو كلْمالْ هلَ ،هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"ކަމުގައި ވިއެވެ.  ފަހުގައި ވިދާޅުވާ

 الَو ،تعنم ماَل يطعم الَو ،تيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ مهللَّاَ ،ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ
يفَنا الْذَ عجّد منالْ كجމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )3("د

 ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް އިލާހަކު
ށެވެ. އަދި ނީ އެކަލާނގެއަޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަ ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ

 އޭވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.  ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ
! އި ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ ފަރާތެއް  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ

 ވެއެވެ. އަދިފަރާތެއްވެސް ނު އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި هللاނުވެއެވެ. އަދި އިބަ
                                                           

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1

  ابن خزمية واحلاكم وقال: صحيح على شرط الشيخني.رواه أمحد وأبو داود والنسائي و )2

  البخاري ومسلم.و أمحدرواه  )3
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އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ 
ނުކޮށްދޭނެއެވެ.  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 

  "ޢަމަލެވެ.) އެއްޗަކީ ޞާލިޙު ކޮށްދޭ(ހަމައެކަނި ފައިދާ
ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 . ފަހުން ވިދާޅުވާ  ލާމްދެއްވާ ހިނދު ނަމާދުގެސަ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو ،كلْمالْ هلَ ،هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"ކަމުގައިވިއެވެ. 

شقَ ٍءيديالَر . حلَو قُ الَوإِ الَ ،اِهللابِ الَّإِ ةَواُهللا الَّإِ ٰله، الَو نعبإِ الَّإِ ديلَ ،اهالنِّ هعةُم لَوه 
"هللا  )1("نَورفكاَالْ هرِكَ ولَو نيالدّ هلَ نيصلخم اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،نسحالْ ُءناَالثَّ هلَو لُضفَالْ
. އެކަލާނގެ  ނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުމެ ނުވެއެވެ

ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި  ބައިވެރިއަކު އެއްކައުވަންތައެވެ. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް
ކަމެއްގެ  ށެވެ. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަ ހުރިހާ
ކުރުމުގެ ބާރެއް  ކަމެއް ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ހެޔޮ ށް ކުޅަދުންވަންތަވެމައްޗަ

. هللاކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް  އަދި ނުބައި ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ
ނުވެއެވެ. އަދި  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުهللا 

. ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި،  މެނުވީ އަޅުކަމެއް އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް ނުކުރަމުއެވެ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا ރިވެތިސަނާ ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ. 

 ނުވެއެވެ. އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ ނުރުހުނު ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު
  މީހުންނެވެ." ށް އަޅުކަމާއި ދީން ޚާލިޞްކުރާމެންނީ އެކަލާނގެއަކަމުގައިވިޔަސް އަޅަ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

 .  نَحاَبس{"ރެއްވިއެވެ. ކުދީޘްޙަ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
!}{هللا} اِهللا  އެންމެހާ{} ِهللا دمحالْ{ފަހަރު،  ތެއްތިރީސް ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

{އެންމެބޮޑީ } ربكْأَ اُهللا{ފަހަރު،  ތެއްތިރީސް އަށެވެ.}هللاޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ 
 كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ{ފަހަރު، އަދި ސަތޭކަ ހަމަކުރަން  ތެއްތިރީސް އެވެ.}هللا
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މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން {هللا } ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ هلَ ،هلَ
ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ.  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު

ޙަމްދެއް  ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ނުވެއެވެ. ހުރިހާ ބައިވެރިއަކު އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް
ކަމެއްގެ މައްޗަށް  އީ ހުރިހާށެވެ. އަދި އެކަލާނގެލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަ

.  މީހާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ.} ކިޔައިފި ކުޅަދުންވަންތަވެ  އޭނާގެ ކުދިދަންނައެވެ
 ކަމުގައިވީ ފާފަތައް ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ. އެއީ އެފާފަތައް ކަނޑުގެ ފޮނުހައި ގިނަވި

".    )1(ނަމަވެސް މެއެވެ
ޣަންމުގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނުهللا މާތް

 .  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
އެނބުރިލުމުގެ  ،ނަމާދުން އަވަދިވެ ނަމާދާއި ފަތިސް އްވިއެވެ. "މަޣުރިބުކުރެޙަދީޘް

 هلَو كلْمالْ هلَ ،هلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"ކުރިން އަދި ފައިދަމާލުމުގެ ކުރިން 
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން "هللا  "ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو تيميو ييِحي دمحالْ

ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ.  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު
ޙަމްދެއް  ކާއި ހުރިހާނުވެއެވެ. ހުރިހާ ވެރިކަމަ ބައިވެރިއަކު އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް

އެވެ. އަދި ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ. އެކަލާނގެ ދިރުއްވައެވެ. އަދި މަރުއްވަ
ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ."  ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ
. ކޮންމެ ފަހަރަކަށް އޭ ފަހަރު ކިޔައިފި މިފަދައިން ދިހަ  ނާއަށް ދިހަމީހާ ދަންނައެވެ

ފާފަ ފޮހެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް  ހެޔޮކަން ލިޔުއްވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ދިހަ
ކަމަކުން  ނުރުހެވޭ އަދި އެޒިކުރު އޭނާއަށް ހުރިހާ ދަރަޖަ އުފުއްލެވޭނެއެވެ. ދިހަ

ރައްކަލަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ފަރާތުންވެސް 
އްކަލަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި ޝިރުކުކުރުން ފިޔަވައި އޭނާ ހަލާކުކުރަނިވި ފާފައަކަށް ރަ

ވާހުށީ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ޢަމަލުގެ  ނުގަނެވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ އޭނާއަކަށް އަރައެއް
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. އެއީ އޭނާއަށް ގޮތުން އެންމެ މާތް މީހާ  ޢަމަލެއް ކޮށްފި ވުރެ ހެޔޮ މީހާ ކަމުގައެވެ
     )1(މީހާ ފިޔަވައެވެ. ވުރެ އިތުރަށް ކިޔައިފި ވަރަށް ކީނުވަތަ އޭނާ 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 . . ކުދީޘްޙަ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ "ކޮންމެ ރެއްވިއެވެ

 . އޭނާ މަރުވުން ނޫން އިތުރުމީހާ ދަންނައެވެ ކިޔަވައިފި ފަހު އާޔަތުލްކުރުސި ނަމާދަކަށް
." ކަމެއް އޭނާ ސުވަރުގެ ވަނުން މަނާއެއް   )2(ނުކުރެއެވެ

zy  x   w   v  u  t  s  }  |  {  ~  ] އަކީ ހެ އާޔަތުލްކުރުސިފަ
  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²±   °  ¯  ®  ¬ «ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�

 ÈÇ  Æ    Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹      Ê     É
  Ï   Î  Í   ÌËZ  ) :އީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން "هللا )٢٥٥البقرة

. އެކަލާނގެއީ ދިރި އެއްވެސް އިލާހަކު ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން  ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
ނިދުން  ،ދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. ތާއްޔާޖެހުމާއި

އެއްޗެއް ވަނީ  ބިމުގައި ވާހައި ،ނުވެއެވެ. އުޑުތަކާއި ށް ނިސްބަތްވެގެންއެކަލާނގެއަ
ނުލައި  އެކަލާނގެއަށެވެ. އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާ
 ،ކަމަކާއި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށްހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައި

ފަހުން  ،ދިޔަހައި ކަމަކާއި އް (އެބަހީ އިސްވެކަމެ އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ވާހައި
) އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ތެރެއިން  ވާނޭހައި ކަމެއް
އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ. އެކަލާނގެ 

) އުޑުތަކާއި ބިމަށްކުރުސިކޮޅު (އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ގޮ ވުރެ  ނޑިކޮޅު
ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓެވުމުގައި 
އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނާދެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ 

  މާތްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ."
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މިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢުޤުބާ ބުނު ޢާهللا މާތް
. "ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުން އިޚުލާޞް،   މިތިން ފަލަޤް، ނާސްއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

  )1(އަހުރެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ." rرسول اهللا ސޫރަތް ކިޔެވުމަށް 
 [ $  #  "  ! !    '  &!    ,  +   *  )!    /  .

  2  1  0Z  ) :ކަލޭގެފާނު   )٤ – ١اإلخالص (! "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ
އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ هللاއެއްކައުވަންތައެވެ. هللا އެވެ. هللاވިދާޅުވާށެވެ. އެއީ 

ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެއަށް ދަރިކަލަކު ނުވެއެވެ. އަދި ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ. 
  އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ."

 [  7  6  5  4!    <  ;   :  9!    B  A  @  ?   >!  

  H   G  F  E  D!    N  M  L  K  JZ  ) :(އޭ  )٥ – ١الفلق"
!) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ. ހެނދުނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތު ން، މުޙައްމަދުގެފާނެވެ

ކަމަށް އެދެމެވެ. އަދި ކަމުން ރައްކާތެރި މަޚްލޫޤުންގެ ނުބައި އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ
ހިނދު އެރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން  ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ވެރިވާ

) ގޮށްތަކަށް ފުމޭ އަންހެނުންގެ  . އަދި (ގޮށްތައް ޖަހައި އެ ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
. އަދި ހަސަދަވެރި ) ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ ޔާ (އެބަހީ ސިހުރުވެރިންގެ

  ހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ." ހަސަދަވެރިވާ

 [  S  R   Q  P!    V  U!    Y   X!    \  [

  ^  ]!    d  c  b  a   `!         h  g  fZ  
!) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ.  )٦ – ١الناس: (  ،ޖިންނީންނާއި "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ

 ގެ ޒިކުރުކުރެވޭ(هللاއިން މީސްތަކުންގެ ހިތްތަކަށް ވަސްވާސްލައިދޭ އިންސާނުންގެ ތެރެ
) ފަހަތަށް އެނބުރިދާ ވަސްވާހުގެ  ވެރި ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރި ހިނދު

                                                           
  وصححه األلباين.والنسائي  والترمذيأبو داود و أمحد رواه )1
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.  ކޮށްދެއްވުމަށް މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދި ދަންނަވަމެވެ
."އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާއެ   ވެ. މީސްތަކުންގެ އިލާހެވެ

ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުهللا މާތް
 . ހިނދު  ނަމާދުކުރައްވާ ސަލާމްދެއްވާ ފަތިސް rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
 )1("الًبقَتم الًمعو ،باًيِّطَ قاًزرِو ،عاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ. 

! ހައްދަވާ "އޭ ގެ ޙަޟްރަތުން هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާ ރިޒްޤަކާއި، ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް 

  ދަންނަވަމެވެ."  ދެއްވުމަށް އެދި
  

ކާ ުސްނނަ  ،ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތކާިއ  ުކގެ  ،ެއކު  ތަްތ ަނމުާދގެ ަޙަރކާތަްތ
  ޮގތް  ަތުރތުީބްނ ަނމުާދކާުރނެ 

އެކު ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންވެ  ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކާއި ސުންނަތްތައް ދަލީލުތަކާ
 ،ހިނގައްޖެއެވެ. ފަހެ މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންކުރުމަށް މިގަސްތުކުރަނީ އިޖުމާލުކޮށް

ނަމާދުގެ  ހަމަކަށަވަރުން ގޮތެވެ. އެހެނީ އަދާކުރާނެނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ތަރުތީބުން 
ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފަހެ  ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބު ވާޖިބުވެގެންވާ

.   ތިރީގައި އެވާ ތަރުތީބުން ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
ަލައްށ ކުިރމިަތަލއި ޮކަޅްށުހުރްނ. -1 ުކާރ ތުަނަގިއ ިޤުބ    ަނމުާދކުުރަމްށ ގްަސުތ
ަގތްުނ. ކުަރްނ ގްަސުތކުރާ  -2 މާަދަކްށ ިނަޔތް   ަނ
3- رނޑުފްުށ ިޤުބަލައްށވާ  ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب  ޮގަތށް  ެއކު ެދައތިްތަލއިގެ ަބ

ޑާ ަހަމައްށ ުނަވަތ ެދަކްނފުަތފޫޅާ ަހަމައްށ ުއފުލްުނ.   ެދައތްތިަލ ެދޮކނ
ަބުންނ. ވާތް  -4 ަގިއ ަހަށްނ ާނތް ބާްއަވިއ މަޭމީތ ތީ މަ ވާތްތިލަ މީަތ ަކ

މަތީ ކަނާތު ކުޑަހުޅު ޖައްސައި ކަނާތުން ވާތު  ކަނާތްތިލަ ބޭއްވުން ނުވަތަ ވާތު ކުޑަހުޅު

                                                           
  وصححه األلباين.ابن ماجه و أمحدرواه  )1
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ގޮތަށް  އަތްދަނޑީގައި ހިފެހެއްޓުން ނުވަތަ ވާތު އުޅަަނބޮއްޓާ ހަމައަށް ކަނާތްތިލަ އަރާ
ގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.  މަތީ ކަނާތު އަތްދަނޑި ބޭއްވުން. މިތިން ވާތު އަތްދަނޑި

ގޮތް ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ތިންގޮތް އެއްފަހަރާ  އަދި އެންމެ ރަނގަޅު
ގޮތަށް  މަތީ ޖެހޭ ޖަމާކުރުމެވެ. އެއީ ކަނާތްތިލައިގެ ބަނޑުފުށުގެ މެދު ވާތު ކުޑަހުޅު

ވާތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރުމެވެ. އޭރުން ކަނާތުގެ އެއްބައި އޮންނާނީ ވާތްތިލަ 
ބައި އޮންނާނީ  ބައި އޮންނާނީ ވާތު ކުޑަހުޅު މަތީގައެވެ. އަދި އަނެއް ނެއްމަތީގައެވެ. އަ

.   ވާތު އަތްދަނޑި މަތީގައެވެ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތިންވަނަ  ިއްސިތފްތާުޙ ިކުޔްނ. ުދޢާުއލް  -5

ނަމްބަރުގައި ދުޢާތައް ވާނީ ބަޔާންވެފައެވެ. އެދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ދުޢާއެއް 
.ކިޔަސް ހަމަ   ރަނގަޅެވެ

ް  އާިއ ބްިސިމ ިކުޔަމށް  أَعوذُ -6 އުމޫމެއް މަ ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ. ަފުހ ޫސަރުތލ
ކިޔަވާނީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ރަކުޢަތެއްގައި  ހުރިހާ ނަމާދެއްގެ ހުރިހާ ،ކަމުގައިވާނަމަ

  ސިއްރުންނެވެ. 
ްއ ިކެޔުވްނ. -7 ނަމާދެއްގެ ފުރަތަމަ  ހުރިހާއެއީ  ުޤުރއާުންނ ިމްނަވެރ

ރަކުޢަތުގައި ކިޔެވިޔަސް  ނަމާދުގެ ހަތަރު ފަހަރު މެންދުރު ޢަތުގައެވެ. ބައެއްދެރަކު
. މައްސަލައެއް   ނެތެވެ
8- رދެއަތް އުފުލާނީ  ދިުއްނ. ެއކު ެދައތް ުއފުަލއި ުރކަޫޢށް  ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب

  . އުފުލި ގޮތަށެވެ. ރުކޫޢުގެ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ ފުރަތަމަ ފަހަރު ހަމަ
ުކުރުކުރްނ. -9 ިއ ިޒ ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ދިހަވަނަ ނަމްބަރުގައި  ުރކުޫޢަގ

. ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ރުކޫޢުގައި ޤުރުއާން   ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ
 ެއުކ ުރކުޫޢްނ ެތުދެވ ެދައތް ުއުފލްުނ. ިކުޔމާ  سمع اُهللا لمن حمده - 10

  ގޮތަށެވެ.  ފުލިދެއަތް އުފުލާނީ ހަމަ ކުރިން އު
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އެބަހީ ފަރުޟު މިންވަރު ފިޔަވައި ދެން ހުންނަ  ުހުރްނ. ިއުޢިތދާލަށް  - 11
ފަހެ އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު، އަތްބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ ކުރު ތަފްޞީލެއް ހުރުމެވެ. 

  ނަމާދުގެ ރުކުންތަކުގެ ހަވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ.
ކު  - 12 ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ އެގާރަވަނަ  ުރކުުރްނ.ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒ

  ނަމްބަރުގައި ޒިކުރުތައް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. 
13 - رޖެހޭ ގޮތާއި  ދައަށް ދާންސަޖި ެއުކ ަސިޖަދައްށ ިދުއްނ. ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب

  ޖެހޭ ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ގައި އޮންނަންސަޖިދާ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ސާދަވަނަ  ުރްނ.ަގިއ ިޒކުުރކު ަސިޖާދ  - 14

ގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ފަހެ ސަޖިދާނަމްބަރުގައި ޒިކުރުތައް ބަޔާން
  ޙަރާމްކަމެކެވެ. 
15 - رެއުކ ަސިޖަދއިްނ ެތުދުވްނ. ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب    
ިޖަދ ެދމުެދ ިއުންނ. - 16 ފިއްޔަތު ޖެހޭ ކައި ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިންނަން ދަެސ

.   ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ިޖަދ ެދމުެދަގިއ ުދާޢކުުރްނ. - 17 ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ފަނަރަވަނަ  ދަެސ

.   ނަމްބަރުގައި ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
19 - رދެވަނަ ެއކު ެދަވަނ ަސިޖަދައްށ ދިުއްނ. ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب 

.އްކުރާނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ސަޖިދާގައިވެސް ކަންތަސަޖިދާ   ގައިވެސް ކަންތައްކުރި ގޮތަށެވެ
20 - رެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދއިްނ ެތުދުވްނ. ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب  
ަ  ަގިއބާުރ ެދރަ  - 21  ީމެހްއަނަމ ެދަވަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދުވމުގެ ކުިރްނ ކުޑ

ީނެދ ަމޑޮުކްށލްުނ.   ިހނުދޮކަޅކު ިއށ
ަބުންނ. ެދަވނަ  - 22 އި ޖެހޭ ގޮތާ ތެދުވަން ަރކުަޢަތްށ ެތުދެވ ަހަށްނ

އިރު ދެއަތް  ނަކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ހަށަންބަން
.   އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
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ްނަތްއުކުރްނ. - 23 ްނަތްއކުިރ ޮގަތްށ ަކ ދެވަނަ  ފަުރަތަމ ަރކުަޢުތަގިއ ަކ
. އެ ކަމަކު ރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރާނީ ހަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކަންތައްކުރި ގޮތަށެވެ

ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ  أَعوذُނެތެވެ.  ކިޔާނެކަމެއް أَعوذُފާތިޙާގެ ކުރިން  ސޫރަތުލް
.   ރަކުޢަތުގައެވެ
ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ  އެބަހީ ދެވަނަ ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. - 24
އިންނާނީއެވެ. އެއީ އެކު ތެދުވެ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  ކިޔުމާ اُهللا أَكْبرސަޖިދައިން 

.ފުއި   ތިރާޝަށް އިނުމެވެ. ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ުދ ިކުޔްނ. - 25 ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ އަށްވަނަ ނަމްބަރުގައި  ތަަޝއުްހ

ތަޝައްހުދު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްނަމަ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު 
 ތިރާޝަށް އިނަސް ތަވައްރުކަށް އިނަސް މައްސަލައެއްއިފު އެއީ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތެވެ.

.   ނެތެވެ
26 - رައތް ުއުފަލއި ދެ ެތުދެވ  ެއކު ިތްނަވަނ ަރކުަޢަތށް  ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب
ަބުންނ.   ކުރިންވެސް އަތް އުފުލި ގޮތަށެވެ.  އަތް އުފުލާނީ ހަމަ ަހަށްނ

ރަކުޢަތާއި ތިންވަނަ  ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ. ިކަޔިއ ޫސަރުތލް  ބްިސިމ - 27
ފާތިޙާއެވެ. އެއީ  ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތުގެ ޤިޔާމުގައި ކިޔަވާނީ ހަމައެކަނި ސޫރަތުލް

ދެރަކުޢަތުގައި  އެވެ. މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތް ފިޔަވަ މެންދުރު
 ފާތިޙާއަށް ފަހު އެހެން ސޫރަތެއް ކިޔަވައިލުން މުސްތަޙައްބު ފަހަރު ސޫރަތުލް ބައެއް
  ގެންވެއެވެ. ވެ

ްނަތްއކުުރްނ. - 28 ްނަތްއކުިރ ޮގަތްށ ަކ ަގިއ ަކ ަޢުތ   ފަުރަތަމ ެދަރުކ
29 - رެދަރ ީމެހްއަނަމ  ެއކު ެދަވަނ ަސިޖަދއިްނ ެތުދެވ ަގިއބާރު  ިކުޔމާ  اُهللا أَكْب

 ަ ީނެދ ަމޑޮުކްށލްުނ. ކުޑ އައްތަޙިއްޔާތަށް  ތިންރަކުޢަތް ނަމާދެއްނަމަ ފަހު ިހނުދޮކަޅކު ިއށ
    ވެ.އިންނާނީއެ

ަބުންނ. - 30 ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ  ހަަތުރަވަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދެވ ަހަށްނ
   ހަށަންބަންނަ އިރު އަތް އުފުލާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
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ްނަތްއކުުރްނ. - 31 ްނަތްއކުިރ ޮގަތްށ ަކ      ިތްނަވަނ ަރުކަޢުތަގިއ ަކ
އެކު ތިންވަނަ  މާކިޔު اُهللا أَكْبرއެބަހީ  ަފުހ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. - 32

. ކައިފިއްޔަތު ބަޔާންވެ  ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ ސަޖިދައިން ތެދުވެ ތަވައްރުކަށް އިނުމެވެ
  ހިނގައްޖެއެވެ.
ުދިކުޔްނ. - 33   ތަަޝއުްހ
ަދްށ ފަހު  - 34  ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތްިކެޔުވްނ. rرسول اهللا  ތަަޝއުްހ

.ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ނަވާރަވަނަ ނަމްބަރުގައި ޞަލަވާތް    ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ވިހިވަނަ  ަފުހ ުދޢާކުުރްނ. ަޞަލވަާތށް  - 35

  ނަމްބަރުގައި ދުޢާތައް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. 
ވަނަ ނަމްބަރުގައި ސަލާމުގެ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ނުވަ ަސލާމިްދުންނ. - 36

  ވެ.ޖެހޭ ގޮތް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެ ޒާއި ސަލާމްދޭންލަފު
  ގޮތަކަށް މިބަޔާންކުރެވުނީ ނަމާދުކުރާ ގޮތުގެ ޚުލާޞާއެވެ. ފަހެ ކުރު

އަންހެނުން  އިދަންނައެވެ. ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ފިރިހެނުންނާ
  ހަމަހަމައެވެ. އެއްވެސް ތަފާތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

  

ިކުޔން ަފުރުޟ ފަސް    ަނމުާދަގއި ުޤޫނުތ
ޖެހޭ ހިނދު  ޖެހޭ ހިނދު ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް ޞީބާތެއްމުސްލިމުންނަށް މު

هللا ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް ޤުނޫތުކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

 ،ންދެން ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައިމަސްދުވަސް ވަ އެއް ،rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
 ޤަބީލާތަކަކަށް ބަދު ،އޭ ވިދާޅުވެسمع اُهللا لمن حمده ރަކުޢަތުގައި  ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހު

ތަކަކަށެވެ. އެއީ ރިޢުލާއި، ޛަކުވާނާއި، ވެ. އެއީ ބަނޫ ސުލައިމްގެ ޤަބީލާދުޢާކުރެއްވިއެ
ފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން ޤަބީލާތަކަށެވެ. އަދި އެކަލޭގެ ކިޔުނު ޢުޞައްޔޭ
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) އާމީން ވިދާޅުވިއެވެ." . ޤުނޫތުގެ  -رمحه اهللا-ޢިކްރިމާ  )1((އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފެށުމަކީ މިއެވެ. އަދި މާތް
 . ދުޢާކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ  ޔަކަށް ބަދުބަ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ދުޢާކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ރުކޫޢަށް ހިނދު ނުވަތަ ބަޔަކަށްޓަކައި ހެޔޮ
. ފަހެ ބައެއް  من حمده، ربناَ ولَكسمع اُهللا لފަހަރު އެކަލޭގެފާނު  ފަހު ޤުނޫތު ވިދާޅުވެއެވެ

 دمން ވިދާޅުވެއެވެ. އޭ ވިދާޅުވެ، ދެالْح"يدلالْو نب يدلجِ الْوأَن مامٍ ،اللَّهشه نةَ بلَمسو، 
 ،اللَّهم اشدد وطْأَتك علَى مضر ،والْمستضعفني من الْمؤمنِني ،وعياش بن أَبِى ربِيعةَ

! ވަލީދު ބުނު  ދަވާ"އޭ ހައް )2("يوسف يواجعلْها سنِني كَِسنِ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އަދި  ،ވަލީދާއި، ސަލަމަތު ބުނު ހިޝާމާއި، ޢައްޔާޝް ބުނު އަބޫ ރަބީޢާއާއި

)  މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ބަލިކަށި ނިކަމެތި މީހުން (މުޝްރިކުންގެ އަތްދަށުން
! އޭ ހައްދަވާ ! މުޟަރު ޤަ ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާނދޭވެ ބީލާގެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި ޔޫސުފުގެފާނުގެ ޤައުމުގެ هللاމައްޗަށް އިބަ ގެ ހިއްޕެވުން ވަރުގަދަކޮށްދެއްވާނދޭވެ
!" މީހުންނަށް ޖެހުނު   ފަދަ ތަދުމަޑުކަމެއް އެބައިމީހުންނަށް ޖައްސަވާނދޭވެ

  

ިކުޔން    ފިަތްސ ަނމުާދަގިއ ުޤޫނުތ
.  އްނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމެ ހަމައެކަނި ފަތިސް ނޫނެވެ

ނަމާދުގައާއި  ޖެހޭ ހިނދު ފަތިސް ފަދައިން މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއް ދިޔަބަޔާންވެ
 ނަމާދުތަކުގައި ޤުނޫތުކިޔުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި ޖުމްހޫރު އަދި އެހެން

ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ. އަބޫ މާލިކު އަލްއަޝްޖަޢީގެ ކިބައިން 
. އަހުރެންގެ ބައްޕައަށް އަހުރެން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި،  rرسول اهللا ދަންނަވައިފީމެވެ. 
ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަދި މިރަށުގައި އެބަހީ ކޫފާގައި ޢަލީގެފާނުގެ 

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )1

  رواه اجلماعة إالّ الترمذي. )2
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ވަންދެން ބައްޕަ ނަމާދުކުރެއްވީމުއެވެ. ފަހެ އަހަރު ފަހަތްޕުޅުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް
) ޤުނޫތުކިޔުއްވިތޯއެވެ؟ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ.  އެބޭކަލުން (ފަތިސް ނަމާދުގައި

 ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީ ފަތިސް ފަހެ ގިނަ )1("ދަރިފުޅާއެވެ. އެއީ ބިދުޢައެކެވެ."
. އަދި  ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ޝަރުޢުވެގެން މާދުތަކުގައި ކިޔުއްވި ނަ rرسول اهللا ނުވުމެވެ
މި ޤުނޫތަކީ ވިތުރީގައި  "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ"ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތު ނާޒިލާއެވެ. 
ގަންނައިދެއްވި ޤުނޫތެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް އުނ rرسول اهللا ކިޔުއްވުމަށް ޙަސަނުގެފާނަށް 

  ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. 
 ވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފަތިސްޢިލްމު ފަހެ ޝާފިޢީމަޒުހަބުގެ ގިނަ

ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. އިމާމު ނަވަވީ "އަލްމަޖްމޫޢު" ގައި 
هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޤުނޫތުކިޔުމަކީ އަހުރެމެންގެ މަޒުހަބެވެ. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް

ރިވާޔަތެވެ. "އެކަލޭގެފާނާ ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ 
ވިދާޅުވިތޯއެވެ؟ ޤުނޫތު  rرسول اهللا ނަމާދުގައި  ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ފަތިސް

. އާ . ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ ނއަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ . ދެން ސުވާލުކުރެވުނެވެ އެކެވެ
އެވެ. ފަހެ މިރިވާޔަތް ދަންނަ )2(ފަހުންތޯއެވެ؟ ވިދާޅުވިއެވެ. ރުކޫޢުގެ ފަހުންނެވެ."

ނާޒިލާއާ ބެހޭގޮތުންނެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަ އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރެވުނީ ޤުނޫތު
ނޫތު ނާޒިލާކިޔުއްވިއެވެ. ދެން ސުވާލުކުރެވުނީ ޤުނޫތު ޤު rرسول اهللا އެކެވެ. ނއާ

 . ކިޔުއްވިތޯއެވެ؟ އާނއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފަސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުއްވިއެވެ
މާދުވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި އެހެންނޫނަސް އަނަސްގެފާނުގެ އޭގެތެރެއިން ފަތިސް ނަ

މަސްދުވަސް  އެއް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. " ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު
". ދެން އެބޭކަލުން  )3(ވަންދެން ޤުނޫތުކިޔުއްވިއެވެ. ދެން ޤުނޫތުކިޔުއްވުން ދޫކޮށްލެއްވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތްގެންނަވާފައިވާ ދަލީލަކީ ހަމަ 
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޔެ ދޫކުރައްވައި ދުނި rرسول اهللا ރިވާވެގެންވާ ރިވާޔަތެކެވެ

                                                           
  رواه أمحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد والبخاري )2

  رواه أمحد. )3
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 )1(ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވިއެވެ." ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ފަތިސް
ރިވާޔަތެކެވެ. ދެން  ރަތަމަ މިރިވާޔަތަކީ ޟަޢީފުފަހެ މިރިވާޔަތް ދަންނައެވެ. އެންމެ ފު

ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ޤުނޫތުކިޔުއްވި ކަމުގައިވާނަމަ  އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ
 ދެކެ rرسول اهللا ޚަލީފާއިން އެކަން ނުކުރެއްވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟  އެކަލޭގެފާނުގެ ހަތަރު

ލުންކަން އެއްވެސް މުސްލިމަކަށް އެންމެ ލޯބިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލުންނަކީ އެބޭކަ
އޮޅިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ސުންނަތަށް އެންމެ ދަހިވެތިވެވަޑައިގެން 

ނަމާދުގައި  ތިއްބެވި ބަޔަކީވެސް އެބޭކަލުންނެވެ. އަދި ޚުދު އަނަސްގެފާނުވެސް ފަތިސް
ގެންނަވާފައިވަނީ  ލުނުވާކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ދެން އެބޭކަލުން ދަލީ ޤުނޫތުވިދާޅު

މިލަފުޒު ދަލީލުކުރަނީ އެކަލޭގެފާނު  قْنت"ي نَكاَ"ގޮތުންނެވެ. އެބަހީ  ލުޣަވީ
ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު  ޤުނޫތުކިޔުއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވި ކަމަށެވެ. ދަންނައެވެ. މަޣުރިބު

.  قْنت"ي نَكاَ"ކަމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ރިވާޔަތުގައިވެސް ވަނީ  ޤުނޫތުވިދާޅުވި މިލަފުޒެވެ
ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު  ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ބުނާނީ ކީކޭތޯއެވެ؟ އަދި ފަސް ދެން މަޣުރިބު
.  قْنت"ي نَكاَ"ކަމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ރިވާޔަތުގައިވެސް ވަނީ  ޤުނޫތުވިދާޅުވި މިލަފުޒެވެ
ހެއްޔެވެ؟ އަދި ނުކިޔަންވީ ކީއްވެ ގޮތެއްގައި ޤުނޫތު ނަމާދުގައި ދާއިމީ ދެން ފަސް

 ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް ޞައްޙަކަމަށް ޤަބޫލުކުރި
މިދުޢާވެސް އަދި ޤުނޫތު  "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ"ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން 

! ޢިލް ކަމަކަށް ދަލީލެއް ނާޒިލާވެސް ކިޔުއްވި މުވެރިން ނުކުރެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
އެއީ ކަމަށެވެ.  ކަމަށް ސާބިތުވާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަލޭގެފާނު އިޢުތިދާލު ދިގުކުރެއްވި

ނާކިޔުއްވުމަށެވެ. މިވެސް ޤުނޫތުގެ މާނައެކެވެ. ފަހެ އަށް ޘަهللاދުޢާކުރެއްވުމަށާއި 
ކަމަށް  ކުރެއްވި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން މިގޮތަށް ކަންތައް އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ

. މާނަކޮށްފިނަމަ އެއީ ރަނގަޅު   މާނައެކެވެ
. ފަތިސް ދެން މީހުން މިހާރު ކިޔަމުންދާ  ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔާ ދަންނައެވެ

 މިދުޢާއަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ފަތިސް "تيده نميف ينِداه مهللَّاَ"ދުޢާއަކީ އެބަހީ 
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رسول اهللا ދެއްގެ ޤުނޫތުގައިވެސް ނަމާ ނަމާދުގެ ޤުނޫތުގައި އަދި ވިތުރި ފިޔަވައި އެހެން
r ިފަތިސް ކިޔުއްވ ! ނަމާދުގައިވެސް  ކަމަށް ސާބިތުވާ ދުޢާއެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ

ނަމާދުތަކުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޤުނޫތުކިޔުއްވި ދުވަސްކޮޅު ކިޔުއްވާފައިވާ  އަދި އެހެން
ންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ނާޒިލާއެވެ. އެޤުނޫތުގެ ބައެއް ޢިބާރާތް ބަޔާ ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތު

ނާޒިލާ ކިޔުން  ޖެހިއްޖެނަމަ ޤުނޫތު ދެންފަހެ މިހާރުވެސް މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއް
! ހުރިހާ  ނަމާދުގައި އެކަންޏެއް ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ. ވަކި ފަތިސް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ

  ނަމާދެއްގައިވެސް ކިޔުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ.
  

  ުސްނަނތް ަނމާދު 
 ނަމާދުތަކުގެ އިތުރަށް ސުންނަތް ޟުދީނުގައި ފަރު ފަހެ އިސްލާމް

ނަމާދުގެ ރުކުންތަކާއި  ނަމާދުތަކެއްވެސް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއީ ފަރުޟު
ނުވުމުގެ ސަބަބުން އުނިވާ އުނިވުން ފޫބެއްދުމަށާއި އާޚިރަތުގައި  ސުންނަތްތައް ފުރިހަމަ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ހެ މާތްމީހާގެ ދަރަޖަތައް މަތިވެރިކުރުމަށްޓަކައެވެ. ފަ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.   rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

يقُولُ ربنا عز وجلَّ  ،إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه الناس يوم الْقيامة الصالَةُ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
فَإِنْ كَانت تامةً كُتبت لَه  ؟أَتمها أَم نقَصها يصالَة عبد يف انظُروا :وهو أَعلَم ،تهلمالَئكَ

فَإِنْ كَانَ لَه تطَوع  ؟من تطَوعٍ يانظُروا هلْ لعبد :وإِنْ كَانَ انتقَص منها شيئاً قَالَ ،تامةً
: )1("ثُم تؤخذُ اَألعمالُ علَى ذَلكُم ،فَرِيضته من تطَوعه يوا لعبدأَتم :قَالَ  މާނައީ

ސާބުބެއްލެވޭ ޢަމަލަކީ ހިފުރަތަމަ މީސްތަކުންގެ  "ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ
. އްވާނެތެލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރަމަ ،ޙާލު އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވާ، هللاނަމާދެވެ. މާތް ވެ

 ؟ނުވަތަ އުނިވެގެންވޭތޯ ؟އެނަމާދު ފުރިހަމަވެގެންވޭތޯ ،ގެ އަޅާގެ ނަމާދަށްهللاތިމަން
ނަމާދު ފުރިހަމަކަމަށް ލިޔުއްވޭނެއެވެ. އަދި  ،ބައްލަވާށެވެ. ފަހެ ފުރިހަމަވެގެންވާނަމަ

. ތިމަންއެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާނެތެދުން މިންވަރެއް އުނިވެގެންވާނަމަ، ނަމާ ގެ هللاވެ
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އޭނާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްވާނަމަ، ވޭތޯ ބައްލަވާށެވެ. ފަހެ  އަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްއަޅާ
އޭނާގެ ސުންނަތުން  ،އޭނާގެ ފަރުޟު ،ގެ އަޅާއަށްهللاވެ. ތިމަންވަޙީކުރައްވާނެތެهللا 

ދާނީ އެގޮތުގެ  ސާބުވެސް ކުރިއަށްހިފުރިހަމަކޮށްދެއްވާށެވެ. ދެން އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ 
ސުންނަތް ރޯދައިން ފޫބެއްދުމެވެ. އަދި ފަރުޟު  ،ރޯދަ (އެބަހީ ފަރުޟުމަތިންނެވެ. 

  ޞަދަޤާތުން ފޫބެއްދުމެވެ. މިގޮތަށެވެ.)" ،ޒަކާތް
ރުއްސުންލެއްވި ރަބީޢަތު ބުނު ކަޢުބު އަލްއަސްލަމީގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް

އާ  r  رسول اهللاރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ބައެއް ރޭރޭ 
 ،ސްދިނުމަށާއިފާނު ވުޟޫކުރެއްވުމަށް ފެން ގެނެއެކު ހޭދަކުރަމެވެ. އެއީ އެކަލޭގެ

. އެކަ ލޭގެފާނު އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށެވެ
ކުރެއްވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ކަމަކަށް އެދޭށެވެ. ފަހެ އަހުރެންނަށް ޙަދީޘް

. ސުވަރުގޭގައި ކަލޭގެފާނާ އެކުއަހުރެ ވެ. ފަހެ ވުމަށް އެދެމެގައި ން ދަންނަވައިފީމެވެ
ނެތްހެއްޔެވެ؟ އަހުރެން ކުރެއްވިއެވެ. އެނޫން އެދުމެއް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް

علَى نفِْسك  يفَأَعنِّ"ކުރެއްވިއެވެ. ދުމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްމެވެ. ހަމަ އެއެދަންނަވައިފީ
: "ފަހެ ތިބާގެ ނަފްސާ ޚިލާފަށް (އެބަހީ ތިބާގެ ނަފްސު  )1("سجودبِكَثْرة ال މާނައީ

) ގިނަ ސަޖިދަކުރުމުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތިބާ އެހީވާށެވެ."   އިޞްލާޙުކުރުމުގެ މައްޗަށް
هللا މާތް ކުުރމެެވ. ެވގެްނަވީނ ގަޭގިއ ުސްނަނތް ަނމުާދ މްުސަތަޙްއުބ 

ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން
 ،مسجِده يقَضى أَحدكُم الصالَةَ ف إِذَا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

هالَتص نيباً مصن هتيبلْ لعجفَإِنَّ اَهللا ،فَلْي لٌ فاعلَّ ججو زيع هالَتص نم هتيراً بي2("خ( 
: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު މިސްކިތުގައި ނަމާދު ފުރިހަމަކުރާ ހިނދު އޭނާގެ  މާނައީ
އެއް އަޅާހުށިކަމެވެ. (އެބަހީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތް ހިއްސާގެއަށް އޭނާގެ ނަމާދުން 
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އޭނާގެ هللا ނަމާދުން މާތް ހަމަކަށަވަރުން އެނާ ގޭގައި ކުރާ ގޭގައި ކުރާހުށިކަމެވެ.) އެހެނީ
".   ގޭގައި ބަރަކާތްލައްވައެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  اجعلُوا "ރެއްވިއެވެ
يف كُمالَتص نم كُموتيا ،بورا قُبذُوهختالَ تތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށްމާނައީ )1("و" :، 

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް އިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް ލާބަތިޔަ ށެވެ
  ކަށްބިންތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ."

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޘާބިތުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން  rهللا رسول ا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

هذَا إِالَّ  يمسجِد يلُ من صالَته فبيته أَفْض يصالَةُ الْمرِء ف"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
: "ފަރުޟު )2("الْمكْتوبةَ ނަމާދު  ނަމާދު ފިޔަވައި މީހާ އޭނާގެ ގޭގައި ކުރާ މާނައީ

."ވުރެ މާތްވެގެ ނަމާދަށް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތުގައި އޭނާ ކުރާ   ންވެއެވެ
ހުރުމަށް  ނޫނެވެ. ކޮޅަށް ހުރުން ވާޖިބެއް ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުގައި ކޮޅަށް

ކުޅަދާނަވެގެންވުމާ އެކުވެސް އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރުން ހުއްދައެވެ. އަދި 
ރަކުޢަތުގެ އެއްބައި ކޮޅަށް ހުރެގެން ފުރިހަމަކޮށް އަނެއްބައި އިށީނދެ އިނދެގެން 

ނެތެވެ. އަދި އިށީނދެ އިނދެގެން ކިޔަވައި ރުކޫޢަށް  އްސަލައެއްފުރިހަމަކުރިޔަސް މަ
ދާންވުމުން ތެދުވެ ދެން ރުކޫޢަށް ދިޔަޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ފަހެ އިށީނދެ 

. ޢަލްޤަމާ  އިރު އެންމެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާ   ރަނގަޅީ ދެފައި ވައްކޮށްގެން އިނުމެވެ
. އަހުރެން ޢާ - رمحه اهللا- އިޝަތުގެފާނަށް ދަންނަވައިފީމެވެ. އިށީނދެ ވިދާޅުވިއެވެ

ކުރައްވަނީ  ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތުގައި އެކަލޭގެފާނު ކަންތައް rرسول اهللا އިންނަވައިގެން 
ފާނު ދެރަކުޢަތުގައި ކިޔަވައި އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "އެކަލޭގެހެއްޔެވެ؟  ކިހިނަކުން

 ންނަވާ ހިނދު ތެދުވެވަޑައިގަ ކުރައްވަން އެދި ވިދާޅުވެއެވެ. ފަހެ ރުކޫޢު

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1

  خاري وأبو داود والترمذي واللّفظ أليب داود.والب رواه أمحد )2
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هللا އަދިވެސް މާތް )1(ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވައެވެ."
 . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

 އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ކިޔަވައި rرسول اهللا "ދަމުނަމާދުގެ އެއްވެސް ރަކުޢަތެއްގައި 
ވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު  ވިދާޅުވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ދުވަހަކުވެސް ދެކި

ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ އެޙާލަތުގައި އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ  މުސްކުޅިފުޅު
. ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބާކީ ސާޅީސް  އިންނަވައިގެން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ

ވަޑައިގެން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ. ދެން ރުކޫޢަށް  ސް އާޔަތަށް ވުމުން ތެދުވެނުވަތަ ތިރީ
  )2(ވަޑައިގަންނަވައެވެ."

  

  ުސްނަނތް ަނމުާދަތްއ ެބހިގްެނވާ ަބިއަތއް 
. މުޠުލަޤު ސުންނަތަކީ  އެއީ މުޠުލަޤު ސުންނަތާއި މުޤައްޔަދު ސުންނަތެވެ

. އެއްވެސް ޤައިދެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ސުންނަތެވެ.  އެބަހީ ޢާއްމު ސުންނަތްތަކެވެ
މީހާގެ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. ދެ  ކުރާ އެސުންނަތްތައް ބިނާވެގެންވަނީ އެސުންނަތްތައް

 ކުރުމަށް ކުރާށެވެ. އަދި ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ދެރަކުޢަތް ރަކުޢަތް
ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.   -محه اهللار-ކުރާށެވެ. އިމާމު ނަވަވީ  ނިޔަތްގެންފިނަމަ ހަތަރު ރަކުޢަތް

 ނުގަނެ ސުންނަތް ނަމާދެއް ފަށައިފިނަމަ އެއް "މީހަކު ރަކުޢަތުގެ ޢަދަދު ނިޔަތް
ރަކުޢަތުން ސަލާމްދިނުންވެސް އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި ދެ ރަކުޢަތުން ނުވަތަ 

 ނުވަތަ އެއްހާސް ރަކުޢަތުން ތިން ރަކުޢަތުން ނުވަތަ ސަތޭކަ ރަކުޢަތުން
އޭނާއަށް ހުއްދައެވެ. އަދި އޭނާއަށް ކުރެވުނު ޢަދަދެއް ނޭނގި  ވެސްސަލާމްދިނުން

 "اإلمالء"ސަލާމްދިން ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙައެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ 
ގެ ކިބައިން  -رمحه اهللا-ފަހެ އަޙުނަފު ބުނު ޤައިސް  )3(ގައި މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ."

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه أمحد وأصحاب السنن. )2

  اموع. )3
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. އެއްދުވަހަކު މާތްރިވާވެގެން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދިނުމުން އަޙުނަފު ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ ސަލާމް ޛައްރު ވަރަށްގިނަ ރަކުޢަތްތަކެއް

 ޢަދަދަކުންކަން ނުވަތަ އޮނަހިރި ދެއްވީ ހިރިފިއެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ސަލާމްދަންނަވައި
ވަޑައިގަންނަވާ ހެއްޔެވެ؟ އަބޫ ޛައްރު ވިދާޅުވިއެވެ.  ގެފާނަށް އެނގިޢަދަދަކުންކަން ކަލޭ

ދެނެވޮޑިގަންނަވައެވެ. هللا އަހުރެންނަށް ނޭނގުނުކަމުގައި ވިޔަސް ހަމަކަށަވަރުން 
އްވަނިކޮށް އަހުރެން ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ލޮބުވެތި އެކުވެރިޔާ 

ވެ އަބޫ ޛައްރު ކީރިތިކުރައްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އަލުންވެސް އަޑުއެހީމެވެ. މިހެން ވިދާޅު
. ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެންގެ ލޮބުވެތި އެކުވެރިޔާ   rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

 سجدةً إِالَّ رفَعه اُهللا ِهللاما من عبد يسجد "އްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރަޙަދީޘް
حةً، وجرا ديئَةًبِهطا خبِه هنއެއްވެސް އަޅަކު  )1("طَّ ع" : އަށްޓަކައި އެންމެ هللاމާނައީ

ނުކުރައްވާ  އޭނާގެ ދަރަޖައެއް މަތިވެރިهللا ސަޖިދައެއްވެސް، އެސަޖިދައިގެ ސަބަބުން 
  އަދި އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ފާފައެއް ނުފުއްސަވާ ގޮތަކަށް ނުކުރެއެވެ."

ންނަތުގައި ޤައިދެއް އެކުލެވިގެންވާ ދެންފަހެ މުޤައްޔަދު ސުންނަތަކީ އެސު
ޚާއްޞަ ނަންތަކެއް ދެވިފައިވާ  ،ސުންނަތެވެ. އެއީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި

.   ސުންނަތްތަކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރަމެވެ
ތަްތްއ: ތަކުގެ ނަމާދު ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ ފަރުޟު ަރވާތުިބ ުސްނަނ

.  ރަކުޢަތެވެ. ނުވަތަ ބާރަ އިސްފަސްކޮށް ކުރެވޭ ސުންނަތްތަކެވެ. އެއީ ސާދަ ރަކުޢަތެވެ
  ރަކުޢަތެވެ.  ނުވަތަ ދިހަ

ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރު އެއީ ފަތިސް ާސަދަރުކަޢތް:
ދެރަކުޢަތާއި،  ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު ރަކުޢަތާއި، ފަހު ހަތަރު އިހު ހަތަރު

. ޢިޝާ   ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبيهقي. )1
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ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ އިހު ދެރަކުޢަތާއި، މެންދުރު އެއީ ފަތިސް ބާަރަރުކަޢތް:
 ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ ރަކުޢަތާއި، ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު އިހު ހަތަރު

  ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތެވެ.
ނަމާދުގެ  މެންދުރު، ދެރަކުޢަތާއިނަމާދުގެ އިހު  ސްއެއީ ފަތި ިދަހަރުކަޢތް:

 ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ ދެރަކުޢަތާއި، ފަހު ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު އިހު
.  ދަކީ ބާރަނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތެވެ. ފަހެ އެންމެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ޢަދަ ރަކުޢަތެވެ

  ނީއެވެ.ސުންނަތްތަކެއް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަ އެހުރިހާ
  

ތް ަނމުާދގެ އިހު  ފިަތސް    ުސްނަނ
 ނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމުން ޤަމަތްދިނުމާ ދެމެދު ކުރެވޭ އެބަހީ ފަތިސް

! ރަވާތިބު  ދެރަކުޢަތެވެ. ފަހެ އެއީ ވަރަށް މާތްވެގެންވާ ދެރަކުޢަތެވެ. އަދިކިއެއްތަ
. އަދި އެއީ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް ސުންނަތެވެ

އެންމެ ސަމާލުކަންދެއްވި އެއްސުންނަތެވެ. ދަތުރުފުޅުތަކުގައިވެސް  rرسول اهللا 
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا އެކަލޭގެފާނު އެސުންނަތް ދޫނުކުރައްވައެވެ. މާތް

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ފަތިސް ސުންނަތަށް ނަމާދުގެ އިހު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 އެއްވެސް ސުންނަތް ނަމާދަކަށް ފަރުވާތެރިވެ rرسول اهللا ށް ވުރެ ބޮޑަ
  )1(ގަންނަވައެވެ."ވަޑައިނު

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް
. ހަމަކަށަވަރުން . ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ އްވިއެވެ

"م ريرِ خا الْفَجتكْعاريها فما وينالد ފަތިސް )2("ن" : ސުންނަތުގެ ނަމާދުގެ އިހު މާނައީ
  ވުރެ ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ." ދެރަކުޢަތް ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައި ވާހައި އެއްޗަކަށް

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود. رواه أمحد )1

  رواه أمحد ومسلم والترمذي والنسائي. )2
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ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް
ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަތަށް ގެ އިހުނަމާދު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ފަތިސް

ވުރެ ބޮޑަށް ހެޔޮކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް އެކަލޭގެފާނު އަވަސްވެ
 ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ދެކި އެހެން ހެޔޮކަމަކަށް އެކަލޭގެފާނު އަވަސްވެ

".    )1(ވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ
 ގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލްސުންނަތުނަމާދުގެ އިހު ފަހެ ފަތިސް

ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި  )الكافرون(  Z!  "  #  ] ފާތިޙާއަށް ފަހު 

ސޫރަތް ކިޔެވުން  )اإلخالص(  Z!  "  #  $] ފާތިޙާއަށް ފަހު  ސޫރަތުލް
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް މުސްތަޙައްބު
 ފަތިސް rرسول اهللا ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ރިވާވެގެން

ސޫރަތާއި  )الكافرون(  Z! " #] ސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަތުގައި ނަމާދުގެ އިހު

 [  $  #  "  !Z  )اإلخالص( ".    )2(ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ

3  ]އަށް ފަހު ފާތިޙާ ފަހަރު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް އަދި ބައެއް
  B  A  @   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4

 G  F  E  D  C  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HZ  
:  ;  ] ފާތިޙާއަށް ފަހު  މިއާޔަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް )١٣٦البقرة: (

  K  J  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <
O  N    M  L  Y      X  W  V  U  T  SR  Q  PZ ) آل

ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްްބު )٦٤عمران: 
رسول ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "هللا ޢަބްދު

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  ن ماجه.رواه مسلم وأبو داود والنسائي واب )2
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3  ] ޤަރާ ސޫރަތުގެ ތުގައި ބަޢަސުންނަތުގެ ދެރަކުނަމާދުގެ އިހު  ފަތިސް rاهللا 
8  7   6  5  4 Z  ެމިއާޔަތާއި އާލުޢިމްރާނު ސޫރަތުގ[  @  ?    >  =

B  A Z      ާ1(ކަމުގައިވިއެވެ." މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވ(   

3  ]ފާތިޙާއަށް ފަހު  ފަހަރު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް އަދި ބައެއް
   ?  >  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4  B  A  @

 G  F  E  D  C  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  HZ  
¾   ¿   ] ފާތިޙާއަށް ފަހު  މިއާޔަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް )١٣٦البقرة: (

  Å  Ä  Ã   Â   Á  À  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
 Ñ ÐÒZ ) :މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު )٥٢آل عمران 

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ތްވެގެންވެއެވެ. މާ
" . ނަމާދުގެ  ފަތިސް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މިއާޔަތް އަދި  3Z  4  5  6   7  8] ސުންނަތުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި އިހު

މިއާޔަތް ކިޔަވައި  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎZ ]ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި 
   )2(ދާޅުވާކަމުގައިވިއެވެ."ވި

ސުންނަތްކޮށް  ،ސުންނަތްކުރާނަމަނަމާދުގެ އިހު ފަހެ ގޭގައި ފަތިސް
هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް މައްޗަށް އޮށޯވެލުން މުސްތަޙައްބު އަވަދިވެގެން ކަނާތު އަރި

 . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
 އެކަލޭގެފާނު ،ތްކުރައްވާ ހިނދުސުންނަތުގެ ދެރަކުޢަނަމާދުގެ އިހު ސްފަތި rاهللا رسول "

   )3(ކަނާތު އަރިކަށިފުޅު މައްޗަށް އޮށޯވެލައްވައެވެ."
                                                           

  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه مسلم وأبو داود. )2

  رواه اجلماعة. )3
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ފަހު އިރުއެރުމާ  ނަމާދަށް ނަމާދުކުރުން މަނާ ވަގުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތިސް
ސުންނަތް އިހު ނަމާދުގެ ދެމެދު އެއޮންނަ ވަގުތު ހިމެނެއެވެ. ފަހެ ފަތިސް

هللا ނަމާދުގެ ފަހުން އެސުންނަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. މާތް ފަތިސް ،ފާއިތުވެއްޖެނަމަ
ރުއްސުންލެއްވި ޤައިސް ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 

 ވުނުއެކަލޭގެފާނު ފަތިސްނަމާދަށް ވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެ
ނަމާދުކުރައްވަނީއެވެ. އަދި ޤައިސް އޭރު  މީސްތަކުންނާގެން ފަތިސް rرسول اهللا އިރު 
އާ އެކު  rرسول اهللا ސުންނަތެއް ނުކުރައްވައެވެ. ފަހެ ޤައިސް ނަމާދުގެ އިހު ފަތިސް
ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން ޤައިސް  ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން ފަތިސް ފަތިސް
ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ  ސުންނަތްނަމާދުގެ އިހު އިގެންފިއެވެ. އަދި ފަތިސްވަޑަ ތެދުވެ

 "އެއީ ކޮން އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނުގެ ކައިރިން ވަޑައިގަންނަވަމުން  rرسول اهللا 
ނަމާދެއް ހެއްޔެވެ؟" ފަހެ ޤައިސް އެކަލޭގެފާނަށް ޚަބަރުދެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެއްޗެކޭ 

   )1(އެވެ."ނުވެ ވިދާޅެއް
ސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އިރުއެރުމަށް ފަހު ނަމާދުގެ އިހު އަދި ފަތިސް

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ރަނގަޅެވެ. މާތް ކުރަން މަޑުކުރިޔަސް ހަމަ އެންމެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.   rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 )2("هِماالشمس فَلْيصلّ الْفَجرِ حتى تطْلُع يركْعت من لَم يصلِّ". ކުރެއްވިއެވެحديث
: "ފަތިސް  ސުންނަތް އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން ނުކޮށް ހުރެއްޖެނަމާދުގެ އިހު މާނައީ

) އެދެރަކުޢަތް   ކުރާހުށިކަމެވެ." މީހާ ފަހެ (އިރުއެރުމަށް ފަހު
 ނަމާދުކުރުމުގެ ކުރިން ފަތިސް މީހާ ފަތިސް އަދި އިރުއަރާ ފަހުން ހޭލެވޭ

ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ކުރުން މުސްތަޙައްބު ސުންނަތްނަމާދުގެ އިހު
ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ވަމުން ރޭގަނޑު ދަތުރުފުޅެއް ނިންމަވާ ވަޑައިގަންނަ rرسول اهللا "އެއްފަހަރަކު 
 ބޭކަލުން ނިދިކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ފަތިސް މަޑުކުރެއްވިއެވެ. ދެން ހުރިހާ ތަނެއްގައި

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وابن خزمية وابن حباّن وأصحاب السنن إالّ النسائي  )1

  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه البيهقي  )2
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. ފަހެ އެބޭކަލުންނަށް ހޭފުޅުލެއްވުނީ  ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ބޭކަލަކަށް ހޭފުޅުނުލެއްވުނެވެ
ޗަށް ވަޑައިގަތުމުންނެވެ. ދެން އިރު ކުޑަކޮށް މައް އިރުގެ ހޫނުކަން އިޙުސާސްވެ

ތަނަކަށް  ތަން ނޫން އެހެން އަރައިފުމަށް ދާންދެން އެބޭކަލުން ތިއްބެވި
މުއައްޛިނަށް ބަންގިދެއްވުމަށް  rرسول اهللا ދަތުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން 

ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ ކުރިން ފަތިސް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ ބަންގިދެއްވުމުން ފަތިސް
   )1(ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ." ވެ. ދެން ޤަމަތްދެއްވައި ފަތިސްކުރައްވައިފިއެ ސުންނަތްއިހު

  

ުސްނަނތިާއ ަފހު  މްެނުދރު  ތް ަނމުާދގެ އުިހ   ުސްނަނ
 ވާކަމަށާއި، ހަރަކުޢަތް ވާރަކުޢަތް ނަމާދުގެ އިސްފަސްކޮށް އަށް މެންދުރު

ރީގައި ކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ ބަޔާން ތި ވާރަކުޢަތް ކަމަށާއި، ހަތަރު
  އެވަނީއެވެ.

ަރކުަޢތް: ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޙަބީބާގެ ކިބައިން هللا މާތް ައްށ
من صلَّى "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "މެންދުރު  )2("لَحمه علَى النارِ أَربعاً قَبلَ الظُّهرِ وأَربعاً بعدها حرم اُهللا ނަމާދުގެ  މާނައީ
هللا މީހާ ދަންނައެވެ. މާތް ރަކުޢަތް ކޮށްފި ރަކުޢަތް އަދި ފަހުން ހަތަރު ކުރިން ހަތަރު

." އޭނާގެ މަސް ނަރަކައަށް ޙަރާމް   ކުރައްވައިފިއެވެ
ަޢތް: ގެ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ.  -  رمحه اهللا - ބުނު ޝަޤީޤުهللا ޢަބްދު ަހަރކު

ހުރެން ޢާއިޝަތުގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމާދުފުޅާ ބެހޭގޮތުން އަ
ރަކުޢަތް އަދި ފަހުން ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ  ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު "އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު

   )3(ކަމުގައިވިއެވެ."

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1

  حه األلباين.وصحرواه أمحد وأصحاب السنن  )2

  رواه أمحد ومسلم وغري مها. )3
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ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ަރކުަޢތް: ހަަތރު 
. "ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެ ރަކުޢަތެއް  ދިހަ ގެ އަރިހުން rرسول اهللا ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، ފަހުން  އަހުރެން ދަސްކުރީމެވެ
ނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި،  ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު

 ގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، އަދި ފަތިސްނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭ ޢިޝާ
   )1(ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ."
 ރަކުޢަތަކީ ވަރަށް ސުންނަތުގެ ހަތަރުނަމާދުގެ އިހު ފަހެ މެންދުރު

އައްޔޫބުލް އަންޞާރީގެ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا ރަކުޢަތެވެ. މާތް މާތްވެގެންވާ ހަތަރު
. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު މެންދުރުކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ  ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު ވެ

ރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 
ކަލޭގެފާނު ތިޔަ ސުންނަތުގައި އެބަ ދެމިހުންނަވަމުއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. 

ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދެކުނީމެވެ. ދެން އަހުރެން  އެކަން r رسول اهللاހަމަކަށަވަރުން 
ކުރެއްވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން އެއީ ވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެ

 އުޑުގެ ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވޭ ވަގުތެކެވެ. ފަހެ އެދޮރުކޮޅުތަކުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ޞާލިޙު
   )2(ށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ލޯބިކުރައްވަމެވެ."ޢަމަލެއް އުފުއްލެވުމަ
މީހާ  ސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެސުންނަތާއި ފަހުނަމާދުގެ އިހު މެންދުރު
އެދެސުންނަތް ޤަޟާކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ.  rرسول اهللا ދަންނައެވެ. ފަހެ 

. އެކަމަهللا މާތް ނާ ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު އަށް މެންދުރު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 

އަދި  )3(ނަމާދުގެ ފަހުން ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ރަކުޢަތް ނުކުރެއްވިއްޖެނަމަ މެންދުރު
ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ هللا މާތް

. . އެހިނދު  މެންދުރު rرسول اهللا އެއްދުވަހަކު  ވިދާޅުވިއެވެ ނަމާދު ކުރައްވައިފިއެވެ
                                                           

  رواه البخاري. )1

  رواه أمحد وسنده جيد. )2

  األلباين.رواه الترمذي وحسنه  )3
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އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް މުދާތަކެއް ގެނެވިއްޖެއެވެ. ދެން އެމުދާތައް ބެއްސެވުމަށްޓަކައި 
ނަމާދަށް  ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެއީ މުއައްޛިނު ވަޑައިގެން ޢަޞުރު އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ
ނަމާދުކުރައްވައި ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް  ދާންދެނެވެ. ދެން ޢަޞުރު ބަންގިދެއްވައިފުމަށް

ކުރެ  ކަނބަލުން ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ އަނބިއަނބި
 ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު ހޭދަކުރައްވާ ދުވަހެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް

. އެއީ ކޮންކުރަ ލުއިލުއިކޮށް ދެރަކުޢަތް  އްވައިފިއެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ ދަންނަވައިފީމެވެ
! އެދެރަކުޢަތްهللاދެރަކުޢަތެއްތޯއެވެ؟ އޭ  ކުރެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަށް އަމުރު  ގެ ރަސޫލާއެވެ

! އެދެރަކުޢަތަކީ ކުރެޙަދީޘްނު އެކަލޭގެފާ ؟ތޯއެވެއައީ އްވިއެވެ. "ނޫނެކެވެ. އަދިކިއެއްތަ
މަންކަލޭގެފާނު އަބަދުވެސް ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތެވެ. ފަހެ ނަމާދުގެ ފަހުން ތި މެންދުރު

އެމުދާތައް ބެއްސެވުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މަޝްޣޫލުކުރީއެވެ. އެއީ މުއައްޛިނު ވަޑައިގެން 
. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ދޫކޮށްލެއްވުމަށް  ޢަޞުރު ނަމާދަށް ބަންގިދެއްވައިފުމަށް ދާންދެނެވެ

   )1(ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުރުއްސެވީއެވެ."
  

ތް ަނމުާދގެ ފަހު  ަމުޣިރބު    ުސްނަނ
ނަމާދަށް ފަހު ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތެވެ. ފަހެ މިދެރަކުޢަތް ގޭގައި  އެބަހީ މަޣުރިބު

ރުއްސުންލެއްވި މަޙުމޫދު ބުނު ލަބީދުގެ هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ކުރުން މުސްތަޙައްބު
 ބަނޫ ޢަބްދުލް ކުކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަ

 ގާތަށް ވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެބައިމީހުންނާގެން rرسول اهللا  ،މީހުން އަޝްހަލު
ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ ނަމާދުން ސަލާމްދެއްވި ހިނދު  މަޣުރިބު އެކަލޭގެފާނު

: "މިދެ )2("بيوتكُم ياتينِ الركْعتينِ فاركَعوا ه"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް ރަކުޢަތް މާނައީ
) ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި  (އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތް

".   ކުރާށެވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي. )2
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 ނަމާދުގެ ފަހު ސުންނަތުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަތުލް ފަހެ މަޣުރިބު
ރަކުޢަތުގައި  ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ )الكافرون(  Z!  "  #  ] ފާތިޙާއަށް ފަހު 

ސޫރަތް ކިޔެވުން  )اإلخالص(  Z!  "  #  $] ފާތިޙާއަށް ފަހު  ސޫރަތުލް
. މާތް މުސްތަޙައްބު ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެގެންވެއެވެ

. "މަޣުރިބު ގެ ފަހު ސުންނަތުގެ ނަމާދު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
"   ! ]ނަތުގެ ދެރަކުޢަތުގައި ނަމާދުގެ އިހު ސުން އި ފަތިސްދެރަކުޢަތާ

#Z  ިއާއ [  $  #  "  !Z  ްرسول اهللا މިދެސޫރަތr  ިކިޔަވައ
   )1(ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެންނަށް އަޑުއިވުނު ޢަދަދެއްވެސް ނޭނގެއެވެ."

  

ތް މުާދގެ ފަހު ނަ  ިޢޝާ    ުސްނަނ
. ފަހެ މިދެރަކުޢަތްވެސް  އެބަހީ އިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް އި އަދާކުރުން މުސްތަޙައްބުގޭގަ
ގެ  rرسول اهللا ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

. އެއީ މެންދުރު އަރިހުން ދިހަ ނަމާދުގެ ކުރިން  ރަކުޢަތެއް އަހުރެން ދަސްކުރީމެވެ
ނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި  ކުޢަތާއި، މަޣުރިބުދެރަކުޢަތާއި، ފަހުން ދެރަ

ނަމާދުގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ ގެކޮޅުގައި ކުރައްވާ  ކުރައްވާ ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ
   )2(ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ." ދެރަކުޢަތާއި، އަދި ފަތިސް

. ބަޔާން ެހފަ  ވެ ދިޔަ ތިންއެބަޔާންވެ ދިޔައީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކެވެ
ޢަދަދުވެސް  ޢަދަދުން ކޮންމެ ޢަދަދެއް އިޚުތިޔާރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ތިން

. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި އެވަނީ ޞައްޙަ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ
ރަކުޢަތް ކަމަށް ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަހެ  ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކުގެ ޢަދަދު ބާރަ

                                                           
  األلباين.رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه  )1

  رواه البخاري. )2
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ގެ ކިބައިން އްމު ޙަބީބާ ބިންތު އަބީ ސުފުޔާނުރުއްސުންލެއްވި އުهللا ތްމާ
ރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ ކު حديث rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 يت فلَه بِهِن بي يبنِ ،يومٍ ولَيلَة يعشرةَ ركْعةً ف يمن صلَّى اثْنت"އަޑުއެއްސެވީމެވެ. 
ةنބާރަ  )1("الْج ( : "ރެޔަކާ ދުވާލު (ރަވާތިބުގެ މީހާ ދަންނައެވެ.  ރަކުޢަތް ކޮށްފި މާނައީ

  އޭނާއަށްޓަކައި ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވޭނެއެވެ."
  

ްނ ަގަދެވެގން ސު  ތަްތއް ްނަނތަްކ   ުނވާ ުސްނަނ
. ފަހެ ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުން ނަތްތަކެވެ

އާއި  rرسول اهللا އަދި ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންނުވާ ސުންނަތްތަކެއްވެސް ވެއެވެ. އެބަހީ 
ފައި ނުވާ ގޮތެއްގައި ކުރައްވާ ޙާބުބޭކަލުން އެސުންނަތްތައް ދާއިމީއެކަލޭގެފާނުގެ އަޞް

. އެއީ ޢަޞުރު ތާއި، ރަކުޢަތާއި ނުވަތަ ދެރަކުޢަ ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު ސުންނަތްތަކެވެ
ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ. މިރަކުޢަތް  ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ މަޣުރިބު

މީހާގެ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ރަކުޢަތްތަކެކެވެ. އެބަހީ އޭނާ  ތަކަކީ ނަމާދުކުރާ
ރަނގަޅެވެ.  ކުރަން އެދޭނަމަ ކުރާށެވެ. އަދި ކުރަން ނޭދޭނަމަ ނުކުރިޔަސް އެންމެ

  ކުޢަތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ.އެރަ
ަޢތް: ަނމުާދގެ ކުިރްނ ހަަތރު  ަޢުޞރު  ަވަތ ެދަރކު هللا މާތް ަރކުަޢތް ުނ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
 )2("ءاً صلَّى قَبلَ الْعصرِ أَربعاًامر رحم اُهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ޢަޞުރު هللا މީހާއަށް  ރަކުޢަތް ކޮށްފި ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު މާނައީ
!" އަދި މާތް ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން  rاهللا رسول  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  م والترمذي والنسائي.رواه مسل )1

  ابن خزمية. وصححه، وصححهرواه أمحد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن حباّن  )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 168 

މާނައީ:  )1("نتاَعكْر هاَيدي نيبو الَّإِ ةضورفْم ةالَص نم ماَ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
." ފަރުޟު"އެނަމާދެއްގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތް ނުވާ އެއްވެސް    ނަމާދެއް ނުވެއެވެ

ަޢތް: ަމުޣިރބު  هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ަނމުާދގެ ކުިރްނ ެދަރކު
 އްފަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންބުނު މުޣަ

صلُّوا قَبلَ " :ثُم قَالَ" صلُّوا قَبلَ الْمغرِبِ ركْعتينِ"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا 
 )2(.راهيةَ أَنْ يتخذَها الناس سنةًكَ "لمن شاَء" :ثُم قَالَ عند الثَّالثَة "الْمغرِبِ ركْعتينِ

: "ތިޔަބައިމީހުން މަޣުރިބު ." ދެންވެސް  މާނައީ ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ
ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ." ދެން  "ތިޔަބައިމީހުން މަޣުރިބުއްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

) (އެެއެވެ. "ކުރެއްވިޙަދީޘްފަހަރު  ތިންވަނަ އެކަންކުރަން އެދޭ ދެރަކުޢަތް ކުރުންވަނީ
." އެއީ މީސްތަކުން އެކަންކުރުން ސުންނަތަކަށް ހަދައިފާނެތީވެ އެކަމަށް  މީހަކަށެވެ

.   ނުރުހިވަޑައިގެންނެވެ
ަޢތް: ިޢޝާ  ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ަނމުާދގެ ކުިރްނ ެދަރކު

رسول  ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންމުޣައްފަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭ
. ކުރެދީޘްޙަ rاهللا   يثُم قَالَ ف "أَذَانينِ صالَةٌ بين كُلِّ ،أَذَانينِ صالَةٌ بين كُلِّ"އްވިއެވެ

ثَةاَء" :الثَّالش نمކޮންމެ ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ.  )3("ل" : މާނައީ
ފަހަރު  ގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ދެމެދު ނަމާދެއްވެއެވެ." ތިންވަނަކޮންމެ ބަން

  ވިއެވެ. "އެކަންކުރަން އެދޭ މީހަކަށެވެ."ކުރެއްޙަދީޘް
ނަމާދުކުރި ، އެކު ތެދުވެ ނަމާދުން ސަލާމްދިނުމާ ދަންނައެވެ. ފަރުޟު

ކު އެ ނިމުމާ ނަމާދު ތަނުގައި ސުންނަތްކުރަން ފެށުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ ފަރުޟު
ހަކަދައްކައިލާށެވެ. ނުވަތަ މީހަކާ ވާ މީހާ އެހެން ވަގުތުން ސުންނަތްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެ

هللا ތަނަކަށް ބަދަލުވެ ދެން ސުންނަތްކުރާށެވެ. ފަހެ މާތް ތަން ނޫން އެހެން ނަމާދުކުރި

                                                           
  وصححه األلباين.رواه ابن حباّن  )1

  والبخاري وأبو داود. رواه أمحد )2

  رواه اجلماعة. )3
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 ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލެގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
ވަނީ އެގޮތަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އެބަހީ  rرسول اهللا "އަހުރެމެންނަށް 

 ވާހަކަދައްކައިފުމަށް ދާންދެން ނުވަތަ މިސްކިތުން ނިކުމެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެހެން
." ނަމާދު އަނެއް ނަމާދެއް ނުކުރުމަށެވެ. އެއީ އެއް هللا އަދި މާތް )1(ނަމާދާ ގުޅިދާނެތީއެވެ

. ރުއްސުންލެއްވި އަޞް ޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ނަމާދުން ސަލާމްދެއްވި ހިނދު މީހަކު ތެދުވެ  ޢަޞުރު rرسول اهللا އެއްފަހަރަކު 

ސުންނަތްކުރަން ފަށއިފިއެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު އޭނާއަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. 
ކިތާބީން ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބަކަށްވީ އެބައިމީހުން އިށީންނާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަހުލު

 (  rرسول اهللا އެބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުގެ ދެމެދުގައި ވަކިނުކުރުމެވެ. ފަހެ (އެހިނދު
." އެކުރެއްވީ ރެއްވިއެވެ. "ޢުމަރު ކަންތައްކުޙަދީޘް    )2(ރަނގަޅަށެވެ

  

  ވުިތރި 
  ރިއެވެ.މާނައަކީ އެކެކެވެ. ނުވަތަ އޮނަހި ގެ ލަފްޒީ رتالوِ

ނަމާދަށް ފަހުގައި  މާނައަކީ ރޭގަނޑު ޢިޝާ ގެ ޝަރުޢީ رتالوِއަދި 
  ނަމާދެކެވެ.  އޮނަހިރިކޮށް ކުރެވޭ ސުންނަތް

ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. ފަހެ 
ރުއްސުންލެއްވި هللا ހެ މާތްއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. ފަބާރު rرسول اهللا އެނަމާދުކުރުމަށް 

ފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަލީގެ
 rرسول اهللا ނަމާދު ފަދައިން ވިތުރި ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ. އެކަމަކު  ފަރުޟު

. ދެން ޢަލީގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  يا " ރެއްވިއެވެ.ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިތުރިކުރެއްވިއެވެ
: "އޭ ޤުރުއާނުގެ   )3("عز وجلَّ وِتر يحب الْوِتر رآن أَوتروا فَإِنَّ اَهللاأَهلَ الْقُ މާނައީ

                                                           
  رواه مسلم وأبو داود. )1

  رواه أمحد بسند صحيح. )2

3( حه، رواه أمحد وأصحاب السحه األلباين.نن واحلاكم وصحوصح  
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. އެހެނީ ! ތިޔަބައިމީހުން ވިތުރިކުރާށެވެ އީ هللاހަމަކަށަވަރުން މާތް އަހުލުވެރިންނޭވެ
ވިތުރިއެވެ. (އެބަހީ އެއްކައުވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ.) އެކަލާނގެ ވިތުރިއަށް 

."ލޯބި   ކުރައްވައެވެ
ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ  ވަގުތަކީ އިޝާ ވިތުރީގެ ވުިތީރގެ ަވގުުތ:

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ބަޞްރާގެ ކިބައިން هللا ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ މާތް
 .  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

فَصلُّوها فيما بين صالَة الْعشاِء إِلَى  ،الْوِتر يوه زادكُم صالَةً إِنَّ اَهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް
: "ހަމަކަށަވަރުން  )1("صالَة الْفَجرِ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ނަމާދެއް  ،هللاމާނައީ

ނަމާދާ  ނަމާދާ ފަތިސް އިތުރުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އަދި އެއީ ވިތުރިއެވެ. ފަހެ ޢިޝާ
  ތިޔަބައިމީހުން އެނަމާދުކުރާށެވެ."ދެމެދުގައި 

ވެގެންވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ  ދަންނައެވެ. ވިތުރިކުރުން އެންމެ މުސްތަޙައްބު
މީހާއަށް  ކަމަށް ހީވެއްޖެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ. އެކަމަކު އެވަގުތު ހޭނުލެވިދާނެ

އްވި ރުއްސުންލެهللا ވެގެންވަނީ ނިދުމުގެ ކުރިން ވިތުރިކުރުމެވެ. މާތް މުސްތަޙައްބު
. ހަމަކަށަވަރުން  ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ومن  ،من خاف أَنْ الَ يقُوم من آخرِ اللَّيلِ فَلْيوتر أَولَه"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا 
  )2("وذَلك أَفْضلُ ،فَإِنَّ صالَةَ آخرِ اللَّيلِ مشهودةٌ ،طَمع أَنْ يقُوم آخره فَلْيوتر آخر اللَّيلِ

: "ރޭގަނޑުގެ ފަހު މީހާ ފަހެ  ކަމަށް ބިރުގެންފި ބައިގައި ތެދުނުވެވިދާނެ މާނައީ
. އަދި ރޭގަނޑުގެ ފަހު ބައިގައި  ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ

ބައިގައި  މީހާ ފަހެ ރޭގަނޑުގެ ފަހު ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ތެދުވެވިދާނެ
ބައިގައި ކުރެވޭ ނަމާދަށް  ހަމަކަށަވަރުން ރޭގަނޑުގެ ފަހު ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ. އެހެނީ

މަލާއިކަތުން ޙާޟިރުވެއެވެ. އަދި އެންމެ މާތްވެގެންވަނީވެސް އެގޮތެވެ. (އެބަހީ 
ސުންލެއްވި ރުއްهللا މާތްބައިގައި ވިތުރިކުރުމެވެ.)" އަދިވެސް  ރޭގަނޑުގެ ފަހު

                                                           
  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه أمحد بإسناد صحيح  )1

  رواه أمحد ومسلم والترمذي وابن ماجه. )2
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 .  rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ވަގުތަކުތޯއެވެ؟"  ބަކުރުގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "ކަލޭގެފާނު ވިތުރިކުރައްވަނީ ކޮންއަބޫ

. ނަމާދަށް ފަހު ރޭގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ބައިގައެވެ އަބޫބަކުރުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. ޢިޝާ
ވަގުތަކުތޯއެވެ؟"  ދެން ޢުމަރުގެފާނަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "ކަލޭގެފާނު ވިތުރިކުރައްވަނީ ކޮން

. ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގައެވެ. ދެން  "އޭ  ކުރެއްވިއެވެ. حديثޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
! ކަލޭގެފާނު ދަންނައެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު އިތުބާރުގައި ހިއްޕަވައިފިއެވެ. އަދި  އަބޫބަކުރެވެ

! ކަލޭގެފާނު ދަންނައެވެ. ފަހެ ކަލޭގެފާނު    )1(ޢަޒުމުގައި ހިއްޕަވައިފިއެވެ." އޭ ޢުމަރެވެ
ކުގެ ަޢަދުދ: .   -رمحه اهللا- އިމާމު ތިރުމިޛީ  ވުިތީރގެ ަރކުަޢތަްތ ވިދާޅުވިއެވެ

 ރަކުޢަތާއި، ފަސް ރަކުޢަތާއި، ހަތް ރަކުޢަތާއި، ނުވަ ރަކުޢަތާއި، އެގާރަ "ވިތުރީގެ ތޭރަ
ގެ ކިބައިން  rرسول اهللا ރަކުޢަތް  ރަކުޢަތާއި އަދި އެއް ތިން، ރަކުޢަތާއި

 rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "  -رمحه اهللا-ސާބިތުވެގެންވެއެވެ." އަދި އިމާމު އިސްޙާޤު 
ރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވައޭ ބުނެވޭ މާނައަކީ ވިތުރިއާ އެކު އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު  ތޭރަ

. އެބަހީ އެނަމާދުގެ ތެރެއިން ވިތުރިވާ ރަކުޢަތްކު ދަމުނަމާދުގެ ތޭރަ ރައްވާ ވާހަކައެވެ
   ވާހަކައެވެ. ފަހެ ވިތުރި އެވަނީ ދަމުނަމާދަށް ނިސްބަތްވެފައެވެ."

ރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދިނުންވެސް  ފަހެ ދެރަކުޢަތުން ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއް
ނުންވެސް އައްތަޙިއްޔާތުން ސަލާމްދި ރަކުޢަތުގައި އެއް ޞައްޙައެވެ. އަދި ތިން

 ރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތު ޞައްޙައެވެ. އަދި އައްތަޙިއްޔާތުގައި މަޑުނުކޮށް ބާރަ
ންވެސް ޞައްޙައެވެ. އަދި ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދިނު ކިޔައި ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއް

ކިޔައި  ކޮށްފައި އެންމެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ރަކުޢަތެއް ހުރިހާ
ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ސަލަމާގެ ކިބައިން هللا ދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ. ފަހެ މާތްސަލާމް

 ރަކުޢަތުންނާއި ފަސް ހަތް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "
ރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި އެރަކުޢަތްތަކުގެ މެދުގައި 

." ފުޅުސަލާމްދެއްވުމަކުން އަދި ވާހަކަ އަދި  )2(ދެއްކެވުމަކުން ވަތްކެއް ނުކުރައްވައެވެ
                                                           

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )1

  باين.وصححه األلرواه أمحد والنسائي وابن ماجه بسند جيد  )2
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. އެކަމަނާ هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އޭގެ ދަމުނަމާދުގައި ތޭރަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
. އެންމެފަހު ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ ރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވައެވެ ތެރެއިން ފަސް

އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން  )1(އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ."
ރަކުޢަތްކުރައްވާ  ދަމުނަމާދުގައި ނުވަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. "

އަށް هللاގަންނަވައެވެ. ފަހެ ވަޑައިނު ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ އިށީނދެ ކަމުގައިވިއެވެ. އަށްވަނަ
 ،އަދި އެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރައްވައި ،އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރައްވައި ،ޒިކުރުކުރައްވައި

. ދެން ނުވަވަނަ ސަލާމްނުދެއްވައި އަލުން ތެދުވެ ރަކުޢަތްކުރައްވައި  ވަޑައިގަންނަވައެވެ
 ވަޑައިގަންނަވާ އަށް އިވިވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ

. ދެން އިށީނދެ ވަޑައިގެން އިންނަވައި ދެރަކުޢަތްކުރައްވައެވެ.  ވަރަށް ސަލާމްދެއްވައެވެ
ރަކުޢަތެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅިފުޅުވެ ގައިކޮޅަށް  ފަހެ އޭރުން އެހަމަވީ އެގާރަ

ކުރައްވާ  . އަދި ފަހުންރަކުޢަތުން ވިތުރިކުރައްވައެވެ ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ހަތް ބުރަވެ
ށެވެ. (އެބަހީ ކުރައްވާ ގޮތަ ކުރައްވަނީ ހަމަ ކުރިންވެސް ކަންތައް ދެރަކުޢަތުގައި ކަންތައް

ކުރައްވައެވެ.) އަދި އެކަމަނާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ.  އިންނަވައިގެން އިށީނދެ
ރަކުޢަތުން  ވި ހިނދު ހަތްފަހެ އެކަލޭގެފާނު މުސްކުޅިފުޅުވެ ގައިކޮޅަށް ބުރަވެވަޑައިގެންނެ

. ހަވަނަ  ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ އިށީނދެ ރަކުޢަތުގައާއި ހަތްވަނަ ވިތުރިކުރައްވައެވެ
ނުދެއްވައެވެ. އަދި  ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ ސަލާމެއް ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި ހަތްވަނަ

 ރައްވައެވެ. އެންމެރަކުޢަތްކު އެކަމަނާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ހަތް
ބަސްފުޅުތަކަކީ  ހާފަހެ މިހުރި )2(ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ފަހު ރަކުޢަތުގައި މެނުވީ އިށީނދެ

ގޮތުގައި ސާބިތުވެގެންވާ ބަސްފުޅުތަކެކެވެ. އެންމެ ޙަދީޘެއް  ޞައްޙަ އަދި ޞަރީޙަ
ވެއެވެ. ފިޔަވައި މިބަސްފުޅުތަކާ ތަޢާރުޟުވާ ނައްޞެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނު

ފަހެ އެތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘަކީވެސް ޙަޤީޤަތުގައި އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައަށާއި އޭގެ އަސްލު 
ނޫނެވެ. ހަމައެކަނި ތަޢާރުޟުވަނީ ޙަދީޘްގެ  ސަބަބަށް ބަލައިފިނަމަ ތަޢާރުޟުވާ ޙަދީޘެއް

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  أخرجه اجلماعة. )2
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ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ބޭރުފުށު މާނައެވެ. މާތް
رسول ވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން މީހަކު ރިވާވެގެންވެއެ

صالَةُ اللَّيلِ مثْنى " އްވިއެވެ.ކުރެދީޘްޙަ rرسول اهللا އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ފަހެ  rاهللا 
شى، فَإِذَا خثْنمي  ا قَدم لَه روتةً، تداحةً وكْعلَّى رص حبالص كُمدلَّىأَحމާނައީ:  )1("ص

"ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން 
ރަކުޢަތްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އެރަކުޢަތް  ކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ އެއް މީހަކު ފަޖުރުލައިފާނެ

ގޮތުގައި  ން ދޭހަވާވެ." މިޙަދީޘުކޮށްފައިވާ ރަކުޢަތްތައް ވިތުރިއަށް ހަދައިދޭނެއެ ކުރިން
 ރޭގަނޑު ދެރަކުޢަތުން ކިތަންމެ ބައިވަރު ރަކުޢަތެއްވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފަހެ މިބަސްފުޅު
. ވިދާޅުވި ފަރާތަކީ ހަމަ އިސްވެދިޔަ ޢަދަދަށް ވިތުރި ނުވަތަ ދަމުނަމާދު ކުރެއްވި ފަރާތެވެ

. އިތުރަށް ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވާ ،ރެރަކުޢަތަށްވު އެކަލޭގެފާނު ތޭރަ ކަށް ނެތެވެ
އަށް هللاއެހެންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ އެޢަމަލުފުޅުން މިބަސްފުޅު ޚާއްޞަކުރެއެވެ. ފަހެ 

ޢަމަލުކުރައްވާ  ގިނަ ހެޔޮ ފަރާތަކީ އެކަލޭގެފާނެވެ. އަދި އެންމެ އެންމެ ތަޤުވާވެރި
ފަރާތަކީވެސް އެކަލޭގެފާނެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ އައުލާވެގެންވާ ގޮތަކީ 

ކޮށްފައި އަނެއް  ރަކުޢަތް ނުކުރެއްވި ގޮތަށް ކަންތައްކުރުމެވެ. އެއްރޭ ވިހިއެކަލޭގެފާ
ރަކުޢަތްކުރެއްވިކަން  ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެންމެ ގިނައިން ތޭރަ ހަތަރުރޭ ނިދުމެއް

 ގިނަ ރަކުޢަތްކުރުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ތޭރަ ދަލީލުކުރަނީ އިންސާނަކަށް އެންމެ
 . ވެވޮޑިގަންނަވާ ޢަމަލަކީ އިންސާނާ އެންމެ ލޯބިهللا މާތްއަދި ރަކުޢަތްކުރުމުގައި ކަމެވެ

.   އެޢަމަލެއްކުރުން މަތީ ދެމިހުންނަނިވި ޢަމަލެކެވެ
ފާތިޙާއަށް ފަހު ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ  ވިތުރީގައި ސޫރަތުލް ވުިތީރަގިއ ިކެޔުވްނ:

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނު هللا ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. މާތް
ޅުވެފައިވެއެވެ. "ޤުރުއާނުގައި ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ ވިދާ

) ބޭނުން ހިސާބަކުން ވިތުރިކުރާށެވެ. (އެބަހީ ވިތުރީގައި ޤުރުއާނުން  ތިބާ (ޤުރުއާނުގެ
ރަކުޢަތްކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  ން ހިސާބެއް ކިޔަވާށެވެ.)" އެކަމަކު ތިންނުބޭ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1
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[ q  p  o   rZ  )ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި  )األعلى [  "  !
  #Z  )ސޫރަތް އަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި  )الكافرون [$  #  "  !Z  

ވެގެންވެއެވެ. ނުވަތަ ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި  ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު) اإلخالص(
[$  #  "  !Z   ،ި4  5  6  7 ] އާއZ   ،ިއާއ [R   Q  P  

SZ  ްރުއްސުންލެއްވި هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު މިތިނ
" . رسول اهللا އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

r  ިވިތުރީގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައ [  r  q  p  oZ  ިއަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ

[#  "  !Z ިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި އަދި ތ[$#"!Z  ިކިޔަވައ
 ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިންهللا އަދި މާތް )1(ކަމުގައިވިއެވެ." ވިދާޅުވާ

ވިތުރީގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  rرسول اهللا ޅުވިއެވެ. "ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާ
 [  r  q  p  oZ  ިއަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ [  #  "  !Z  ިއަދ

އާއި،   4Z  5  6  7  ]  އާއި، Z!  "  #  $  ]ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި 

 [  S  R   Q  PZ  ".ެ2(ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވ(   
އަދި ވިތުރީގެ ފަހުން އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެވަޑައިގެން އިންނަވައި ކުރައްވާ 

ތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ސޫރަ ދެރަކުޢަތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޒިލްޒާލު
هللا ކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް ވިދާޅުވާ ސޫރަތް ކިޔަވައި ކާފިރޫން

 . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ރައްވާ އިންނަވައިގެން ދެރަކުޢަތްކު ވިތުރިކުރެއްވުމަށް ފަހު އިށީނދެ rرسول اهللا "

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحلاكم  )1

  رواه أمحد والترمذي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب. )2
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!  ]ސޫރަތާއި އަދި  )الزلزلة(  9Z  :  ;] ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ދެރަކުޢަތުގައި 
  #  "Z ".ެ1(ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވ(  

ިކުއްނ: ރަކުޢަތުގައި ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ  ވިތުރީގެ ފަހު ވުިތީރަގިއ ުޤޫނުތ
 ޟާންއަދި އެކަން ވަކި ރަމަންވެއެވެ. ވެގެ ރުކޫޢުގެ ފަހުން ޤުނޫތުކިއުން މުސްތަޙައްބު

ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ هللا ނުވެއެވެ. މާތް ފަނަރައަކަށް ޚާއްޞަވެގެންމަހުގެ ފަހު
ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް 

 نميف ينِداه مهللَّاَ" އަހުރެންނަށް ކަލިމަތަކެއް އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ. އެއީ rرسول اهللا 
هديتعاَ، ونِفي فيمفَعاَ نيت، وتنِلَّوي فيمن تلَّويت، رِباَوك لي فأَ ماَيطَعيت، ونِقي شماَ ر 
 ،]تيدعاَ نم زعي الَو[ ،تيالَو نم لُّذي الَ هنإِ ،كيلَٰى عضقْي الَو يضقْت كنإِفَ ،تيضقَ
باَتكْرت رناَب ولَعاَتي2("ت(  : ! އިބަ "އޭ ހައްދަވާމާނައީ هللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި  ދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ
އި މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަމަ ދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގަ ފުރިހަމަ ޞިއްޙަތުهللا އިބަ

! އަދި އިބަ ޞިއްޙަތު ވޮޑިގެންނެވި މީސްތަކުންގެ  އެބަޔަކާ ޙަވާލުވެهللا ދެއްވާނދޭވެ
! އަދި އިބަ ތެރޭގައި މިއަޅާއާވެސް ޙަވާލުވެ ދެއްވި ތަކެތީގައި هللا ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ

! އަދި އިބަ މިއަޅާ  ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުންهللا މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
! ފަހެ އިބަ ސަލާމަތް ގެ هللاފައިޞަލާކުރައްވަމުއެވެ. އަދި އިބަهللا ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  ފައިޞަލާއާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފައިޞަލާއެއް
هللا އަދި އިބަ[ނުވާހުއްޓެވެ.  ވޮޑިގެންފި މީހަކު ނިކަމެތި ރަޙުމަތްތެރިވެهللا އިބަ

!  ]ނުވާހުއްޓެވެ. ގެންފި މީހަކު ޢިއްޒަތްތެރިވޮޑި ދުޝްމިނުވެ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
!"هللاއިބަ   ގެ މަތިވެރިކަމާއި އަރަހުށިކަމާއެވެ

                                                           
1( رواه أمحد وابن حباّن بسند صحيح، وذكره األلباين يف صفة صالة النيب.  
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބުރެކެޓް  ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي  أهل السنن  وأمحد    أخرجه )2

  وصححه األلباين.ލަފްޒެވެ. 
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ބަޭކލްުނގެ ަރުއުޔ: ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން  ވުިތީރގެ ުޤޫނތާ މުެދ ަދްނަނ
ވެ. އަދި ވެގެންވެއެ އަހަރު ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މުޅި

  -اهللا مرمحه- އިމާމު ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު ޤަތާދާއާއި، އިމާމު މަޢުމަރު
އަހަރު  މަހުގެ ފުރަތަމަ ފަނަރަ ފިޔަވައި މުޅި ންޟާފައިވަނީ ރަމަވިދާޅުވެ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަހަރުގެ އެހެނިހެން   -رمحه اهللا-ޤުނޫތުކިޔުމަށެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކު 
މަހު ޤުނޫތުކިޔުމަށެވެ. އަދި އިމާމު ޒުހުރީއާއި  ޟާންރަމަ ފިޔަވައި މުޅި މައްސަރުތައް

 މަހުގެ ފަހު ޟާންވިދާޅުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ރަމަ  -اهللا مارمحه-އިމާމު ޝާފިޢީ 
ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިތުރީގައި  -رمحه اهللا- ސް ނޫތުކިޔުމަށެވެ. އަދި އިމާމު ޠާވޫފަނަރާގައި ޤު

  )1(ކަމަށެވެ. އެއްޤުނޫތުކިޔުމަކީ ބިދުޢަ
އިން ރިވާވެގެން ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބަهللا ދަންނައެވެ. މާތް

ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުމަށް ޞައްޙަވެ ޞަރީޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާމު  އެވާ ޙަދީޘް
ރިވާކުރައްވާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ވިތުރީގެ ޤުނޫތާ  އެޙަދީޘް  -رمحه اهللا-ތިރުމިޛީ 
." އަދި އެޙަދީޘު ވާރިދުވެފައިވާ އެންމެ ރިވެތި ޙަދީޘަކީ ބެހޭގޮތުން ގައި އަހަރުގެ މިޙަދީޘެވެ

 ވަކިދުވަސްވަރެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މުޅި
. އަހަރުގައި ވިތުރީގައި ޤުނޫތުކިޔުން މުސްތަޙައްބު   ވެގެންވުމެވެ

ގެ ަމަޙްއލު: ތުގެ ޤިރާއަތަށް ފަހު ރުކޫޢުގެ ކުރިންވެސް ރަކުޢަ ފަހު ުޤޫނުތ
ޤުނޫތުކިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ރުކޫޢުން ތެދުވެ ޤުނޫތުކިއުންވެސް 
 ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު އިހުގައާއި ފަހުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ރުކޫޢުންތެދުވެ

ދާޅުވިއެވެ. ރުކޫޢުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން ވި - رمحه اهللا -ޤުނޫތުކިއުމެވެ. ފަހެ ޙުމައިދު 
ޤުނޫތު ކިޔުމާމެދު އަނަސްގެފާނާ އަހުރެން ސުވާލުކޮށްފީމެވެ. ފަހެ އަނަސްގެފާނު 

 )2(ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެމެން ރުކޫޢުގެ ކުރިންވެސް އަދި ފަހުންވެސް ޤުނޫތުކިޔަމުއެވެ."
ސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ރުއްهللا މާތް  -  رمحه اهللا - އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު 

                                                           
  خمتصراً. نيل األوطار )1

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )2
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އާއި،  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާ މިބޭބޭކަލުން ރުކޫޢުގެ ފަހުން ޤުނޫތުކިއުއްވާ 

ކުރިން  ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގައި އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢުގެ
   )1(ޓަކައެވެ."މީސްތަކުންނަށް ޖަމާޢަތް ލިބުމަށް ޤުނޫތުކިއުއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ. އެއީ ގިނަ

ކަމަށް  މުވެރިން މުސްތަޙައްބުޢިލް ނެގުން ގިނަ އަދި ޤުނޫތައް އަތް
 ފިރުމުން ދަންނައެވެ. ގިނަ ކިޔައި ނިމިގެން މޫނުގައި އަތް ޅުވެއެވެ. ދެން ޤުނޫތުވިދާ

   - رمحه اهللا-ދާޅުވަނީ ނުފިރުމުން އައުލާވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އިމާމު ބައިހަޤީ ޢިލްމުވެރިން ވި
ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އެންމެ އައުލާވެގެންވަނީ ސަލަފުން ޢަމަލުކުރި

  ނެގުމާާއި މޫނުގައި އަތް ނުފިރުމުމެވެ." އެއީ ޤުނޫތަށް އަތް
ިދެވގްެނ ުދޢާކުުރން  އަންނަނިވި  ވިތުރިކޮށް އަވަދިވެގެން :ވުިތިރޮކްށ ައަވ

މިފަދައިން  "سِودقُالْ كلمالْ نَحاَبس"ވެގެންވެއެވެ.  މުސްތަޙައްބު ޒިކުރާއި ދުޢާކުރުން
. މާނައީ: ފަހަރު ކިޔާށެވެ. އަދި ތިންވަނަ ތިން  ފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް ދަމާލައިފައި ކިޔާށެވެ

 )هللاއެބަހީ ( ،ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާ ،ޑިގެންވާވޮ ސިފަތަކަކުން ހުސްދުރުވެ އުނި "ހުރިހާ
"!   ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ

ވެރި  އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި ޖިބްރީލުގެ[ ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[ ދެން
ފަހަރު ކިޔާށެވެ. ދެން އެއަށް ފަހު އަންނަނިވި  މިފަދައިން އެއް )2(]ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 كبِ ذُوعأَو ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" ދުޢާކުރާށެވެ.
منأُ ، الَكحصًءناَثَ ي لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى نހައްދަވާ އޭ"މާނައީ  )3("ك 

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ މުގެ ސިފަފުޅު ވޮޑިގަތުގެ ރުހިهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިهللاއިބަ ،މެދުވެރިކޮށް

 ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ ،ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاއިބަ
ތަ ނުވަ ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި ދަންނަވަމެވެ.  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

                                                           
  .: إسناده جيدوقال العراقيذكره  )1
  .وصححه األلباين قطينالنسائي والدار رواه )2
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )3
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. އިބަهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ތެރިރައްކާ ން عذاب އަށް هللاގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
އީ هللا. އިބަނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ މިއަޅާއަށް ޢަދަދު ރީފާއި ޘަނާޖެހޭ ތަޢު ދަންނަވަން

   "ވާ ފަރާތެވެ.ންތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެޒާގެ އަމިއްލަ هللاއިބަ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ެދިވުތރިކުުރްނ ުހްއަދެވގްެނ ުނެވެއެވ. ،ރޭ ެއއް 

 rرسول اهللا ޠަލްޤު ބުނު ޢަލީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
: "އެއްރޭގައި  )1("لَيلَة يالَ وِتران ف"ނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. އްވަކުރަޘްޙަދީ މާނައީ
.ވިތުރިއެ ދެ ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް "އް ނުވެއެވެ

 .  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން  )2("اجعلُوا آخر صالَتكُم بِاللَّيلِ وِتراً"ކުރެއްވިއެވެ. حديث މާނައީ

ހު ނަމާދެއް ކަމުގައި ވިތުރި ހަދާށެވެ." ދެންފަހެ ރޭގަނޑުގެ ފަ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ
މީހާ ދަންވަރު ހޭލެވިއްޖެނަމަ ހަދާނީ  ފުރަތަމަ ބައިގައި ވިތުރިކޮށްފައި ނިދާ

ހެދުމަށް އެވަނީ  ކަމުގައި ވިތުރި ފަހު ނަމާދު ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ
. އަދި ދެއަންގަވައިފައެވެ. އޭނާ އެހުރީ ވިތުރިކޮށްގެން ވިތުރި ކުރެވޭކަށްވެސް  ނެވެ

ޢިލްމުވެރިން  ނެތެވެ. ދެން އޭނާ ދަމުނަމާދުން މަޙުރޫމުވަނީ ހެއްޔެވެ؟ ޖުމްހޫރު
. އަދި އެނާވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާއަށް ނަމާދުކުރުން ހުއް  ކުރިން ދަވެގެންވާ ކަމަށެވެ

ދެން ދެރަކުޢަތުން ވަން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ފަތިސް ނުވާނެ ކޮށްފައިވާ ވިތުރި ބާޠިލު
ދެރަކުޢަތުން ކުރަމުން ދިއުމަށެވެ. މިގޮތަށް ވިދާޅުވާ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރޭގައި 
އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރާއި، ރާފިޢު ބުނު ޚަދީޖާއި، ޢާއިދު ބުނު 

ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި  ޢަމްރާއި، އަބޫހުރައިރާއާއި، ޢާއިޝަތުގެފާނު ހިމެނި
ޢަލްޤަމާއާއި، ޝަޢުބީއާއި،  ،މުސައްޔަބާއިލުންގެ ތެރޭގައި ސަޢީދު ބުނު އްޔަބޭކަތާބިޢި

 އިބްރާހީމް އައްނަޚަޢީއާއި، ސަޢީދު ބުނު ޖުބައިރާއި، މަކްޙޫލާއި، ޙަސަނުލްބަޞަރީ ހިމެނި
 އަވަދިވެ ރިކުރައްވާވިތު rرسول اهللا ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ 
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ދެ އިންނަވައި ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމަށް ޢާއިޝަތުގެފާނު ވަޑައިގެން އިށީނ
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތެވެ. (އެރިވާޔަތް އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ.) ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ 

.   ގޮތަކީވެސް މިއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ ގޮތުގައި هللا އަދި ޢަލީގެފާނާއި ޢަބްދު

ރި ބާޠިލުކޮށްލުން އޭނާއަށް ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ. ބާޠިލުކޮށްލާނެ އޭނާ ކުރިންކޮށްފައިވާ ވިތު
ކޮށްފައިވާ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދު  ރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދޭނީއެވެ. އޭރުން ކުރިން ގޮތަކީ އެއް
ށް ބަދަލުވާނެއެވެ. ދެން އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އަލުން އޭނާ ދެރަކުޢަތުން ކަހިރިޢަދަދަ

ކަމުގައި އޭނާ  ރަކުޢަތްކޮށް އެއީ ވިތުރި ގޮސް ފަހުން އެއްދެރަކުޢަތުން ކުރަމުން
. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ރޭގަނޑުގެ އެންމެ ފަހު ކަމުގައި ވިތުރި  ނަމާދު ބެލުމަށެވެ

  ހެދުމަށް އަންގަވާފައިވާ ހަދީޘްފުޅެވެ. 
މީހާއަށް  ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ވިތުރި ނުކުރެވި ހުރެއްޖެ ވުިތިރ ޤާަޟކުުރްނ:

.  ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޟާކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވާވިތުރި ޤަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އެއީ އަންނަނިވި ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މާތް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  rرسول اهللا  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން )1("إِذَا أَصبح أَحدكُم ولَم يوتر فَلْيوتر"ވެ. އްވިއެކުރެޘްޙަދީ ކުރެ  މާނައީ

ނުކޮށް ހުއްޓައި  ކޮށްފިނަމަ (އެބަހީ ވިތުރި ދުންނހެ ،ޙާލު ނުކޮށް ހުރި މީހަކު ވިތުރި
) ފަހެ އެނާ ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ." އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا ފަތިސްވެއްޖެނަމަ

رسول اهللا  ޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުންސަ
r ީކުރެޘްޙަދ . މާނައީ:  )2("من نام عن وِترِه أَو نِسيه فَلْيصلِّه إِذَا ذَكَره"އްވިއެވެ

ހާ ފަހެ އޭނާ މީ ނެތިއްޖެ މީހާ ނުވަތަ ވިތުރިކުރަން ހަނދާން "ވިތުރިނުކޮށް ނިދިއްޖެ
".    ހަނދާންވާ ހިނދު ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ
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 ދެން ވިތުރި ޤަޟާކުރާނެ ވަގުތު ދަންނައެވެ. ފަހެ ޢިލްމުވެރިންވަނީ އެވަގުތާ
. އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ  މެދު އިޚްތިލާފުވެފައެވެ

ނެތް ކަމުގައެވެ. އިމާމު ޝާފިޢީ  އެއްވަގުތުތައް ނޫން ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް މައްސަލަ
.  ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރޭގަނޑާއި ދުވާލުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމުގައެވެ

ނަމާދުގެ ބަންގިއާއި ޤަމަތާ  އަދި އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު އަޙުމަދު ވިދާޅުވަނީ ފަތިސް
.ގޮތް ކަމަށް އެ ދެމެދު ޤަޟާކުރުމަށެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު   ކަށީގެންވަނީ މިގޮތެވެ

  

  ަނމާދު  ަތަހްއޖުދު 
މާތްވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. ފަރުޟު  އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ. ދަމުނަމާދަކީ ވަރަށް

ނަމާދެވެ. އެނަމާދަކީ ސަލަފުއްޞާލިޙީންގެ  ނަމާދު ފިޔަވައި ދެންވާ އެންމެ މާތް ފަސް
 އެނަމާދުގެ މާތްކަމާގެ ސުންނަތުގައި  rرسول اهللا ޤުރުއާނާއި  އާދަފުޅެކެވެ. ކީރިތި

هللا ބެހޭގޮތުން ވަރަށްގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. މާތް
W  V   U  T  S  R  Q   P  O  N  M  ]ވަޙިކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 XZ  ) :އަދި ރޭގަނޑު )٧٩اإلسراء" : ނުގެ ގެ ބައެއްގައި ކަލޭގެފާނު އެޤުރުއާމާނައީ
. ނަމާ ޒަރިއްޔާއިން ތަހައްޖުދު ދު ކުރައްވާށެވެ. އެއީ ކަލޭގެފާނަށްވާ އިތުރު ފަރުޟެކެވެ

(ނުވަތަ ކަލޭގެފާނުގެ ދަރަޖަ މަތިވެރި ކުރެއްވުމަށް ކަލޭގެފާނަށްވާ އިތުރު ނަމާދެކެވެ.) 
މަޙުމޫދަށް ފޮނުއްވުން  ކަލޭގެފާނު މަޤާމު ،ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ

ނަމާދު  ނގެ ރަސޫލާއަށް ތަހައްޖުދުއެކަލާهللا ކައިރިވެގެންވެއެވެ." މިއާޔަތުގައި މާތް
މުސްލިމުންނަށް  ސް އެކަލާނގެ އަމުރުފުޅު ހުރިހާކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައި ވީނަމަވެ

  ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ. 
ގެ ރަޙުމަތާއި އެކަލާނގެ هللاއަދި ދަމުނަމާދަށް ރައްކާތެރިވާ މީހުންނަކީ މާތް

. މާތްކަމުގައި އެކަލާނގެ  މީހުން ސުވަރުގެ ޙައްޤުވާ هللا އަންގަވާފައިވެއެވެ

O   N  M  L  K  !    X      W  V  UT  S  R  Q] ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 
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Z  Y   ! a  `    _  ^  ]  \  !  e d c  Z  ) :١٨ - ١٥الذاريات( 
: "ހަމަކަށަވަރުން ތަޤުވާވެރިން ވާހުށީ ސުވަރުގެތަކުގައާއި އާރުތަކުގައެވެ.  މާނައީ

.  ލާނގެ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްވާ ނިޢުމަތްތަކުގައި ހިފާއެބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަ ޙާލުއެވެ
) އިޙުސާންތެރިންގެ (ހެޔޮލަފާ އިމީހުން ކުރީގައިވީ (ދުނިޔޭގައިހަމަކަށަވަރުން އެބަ ވީ

) ގޮތުގައެވެ. ރޭގަނޑު މަދުން ނިދާ ބައެއް ކަމުގައި އެބައިމީހުން ވިއެވެ. އަދި  މީހުންގެ
އަށް ދަންނަވާ ބަޔަކު ކަމުގައި هللاފާފަފުއްސަވައިދެއްވުމަށް  ރޭގަނޑުގެ ފަހު ވަގުތުތަކުގައި

  އެބައިމީހުންވިއެވެ."
ސަނާ ވަޙީކުރައްވާ އަދި އެކަލާނގެ هللا އަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް މާތް

. އެކަލާނގެ  ހެޔޮލަފާ ޞާލިޙުއަޅުންގެ ތެރޭގައި އެއުރެން ޝާމިލުކުރައްވާފައިވެއެވެ
:  ) ٦٤الفرقان: (  Z´   °   ± ² ³] ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  މާނައީ

) އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް  "އަދި އެއުރެންނަކީ (ރަޙުމާނުގެ ޞާލިޙު އަޅުންނަކީ
  މީހުންނެވެ." ސަޖިދަކުރާ ޙާލު އަދި ޤިޔާމުކުރާ ޙާލު ރޭގަނޑު ހޭދަކުރާ

ބަޔެއް  ގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާهللاއަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނަކީ މާތް
T  S   ] އެކަލާނގެވަނީ ހެކިދެއްވާފައެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. ކަމުގައި 

  b  a  `  _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U
!  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d!    p

  |     {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  qZ  ) :١٧ – ١٥السجدة(   : މާނައީ
ބަޔަކީ އެއުރެންނަށް އެއާޔަތްތައް  ގެ އާޔަތްތަކަށް އީމާންވާهللا"ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން

 ހަނދާންކޮށްދެވޭ ހިނދު ސަޖިދައަށްދާ މީހުންނެވެ. އަދި އެއުރެންގެ ވެރި
އެކު އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަކިޔާ މީހުންނެވެ. އަދި  ރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރުމާ
. ނޫނެވެ. އެއުރެންގެ އަރި އެއުރެންނަކީ ބޮޑާވާ ބައެއް ކަށިތައް ތަންމަތިތަކާ ދުރުވެއެވެ

އަރާމު ތަންމަތިތައް ދޫކޮށްލަތެވެ.) އެއުރެންގެ  ،(އެބަހީ ރޭ އަޅުކަންކުރުމަށް ނިންޖާއި
އަދި އެކަލާނގެ ރަޙުމަތަށް  ،އެކަލާނގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާ ޙާލު ،ރަސްކަލާނގެއަށް ވެރި
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ނަށް ދެއްވި ތަކެތިން އެއުރެން އެއުރެންهللا ދުޢާކުރެތެވެ. އަދި ތިމަން ،އުއްމީދުކުރާ ޙާލު
. ފަހެ އެއުރެންނަށްޓަކައި ފޮރުވިފައިވާ ލޮލަށް ފިނިކަންދެނިވި ނިޢުމަތްތަކެއް  ،ހޭދަކުރެތެވެ

. އެއީ (އެނިޢުމަތްތައް އެއުރެންނަށް  ހަމަ އެއްވެސް ނަފްސަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ
) ކޮށް ) އެއުރެން (ދުނިޔޭގައި   އެއްގެ ގޮތުންނެވެ."އުޅުނު ޢަމަލުތަކުގެ ޖަޒާ ލިބިގެންވަނީ

ގެ ޙަޟްރަތުގައި هللاނުކުރާ މީހުން  އަދި ދަމުނަމާދުކުރާ މީހުންނާ ދަމުނަމާދު
¸  ] ނުވާނެކަން އެކަލާނގެވަނީ އަންގަވާފައެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  ހަމަހަމަ

  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹
Ñ Ð Ï    Î  ÍÌ   Ë   ÊZ  )އާޚިރަތް ) ٩مر: الز" : ދުވަހަށް  މާނައީ

އަދި ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި ސަޖިދަކުރާ  ،ގެ ރަޙުމަތަށް އުއްމީދުކުރާهللا ،ބިރުވެތިވެ
މީހާއާ (މިއިން އެއްވެސް  އަށް ކިޔަމަންތެރިކަން އަދާކުރާهللا ،އަދި ޤިޔާމުކުރާ ޙާލު ،ޙާލު

ނެއެވެ.) ކަލޭގެފާނު ނުވާ ހަމަހަމަވާނެހެއްޔެވެ؟ ހަމަހިލައި މީހާނެތް  ސިފައެއް
. އެނގޭ ) ނޭނގޭ ވިދާޅުވާށެވެ މީހުން (ޖާހިލުން)  މީހުންނާ (ޢިލްމުވެރިންނާ

ކުރަނީ ) ހަމަކަށަވަރުން ނަސޭހަތް ޙާޞިލުއެއްވަރުވާނެހެއްޔެވެ؟ (ނުވާނެކަން ކަށަވަރެވެ.
  ބުއްދިވެރިންނެވެ."

 ން ކީރިތިފަހެ ބަޔާންވެގެން އެދިޔައީ ދަމުނަމާދުކުރުމުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތު
ބެހޭގޮތުން  ޤުރުއާނުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް އާޔަތެވެ. ދެން އެކަމާ

  ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ބައެއް ނައްޞުތައް ދަންނައެވެ. 
ބުނު ސަލާމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

ލައިފިއެވެ. ސްތަކުން އެކަލޭގެފާނު ވަށާމީ ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު rرسول اهللا މަދީނާއަށް 
. ފަހެ އަހުރެންނަށް އެކަލޭގެފާނުގެ  އަދި އަހުރެންވެސް އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ވީމެވެ

ނޫންކަން އަހުރެންނަށް އެނގިއްޖެއެވެ.  މޫނުފުޅު ފެނުމާއެކު އެއީ ދޮގުވެރިއެއްގެ މޫނު
يا أَيها "މަ އެހި ބަސްފުޅަކީ ފުރަތަ ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުން އަހުރެން އެންމެ

الَموا السأَفْش اسالن، اموا الطَّعمأَطْعو، امحلُوا اَألرصو، امنِي اسالنلِ ولُّوا بِاللَّيصو، 
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! ސަލާމް )1("تدخلُوا الْجنةَ بِسالَمٍ : "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ .  މާނައީ ފަތުރައި ޢާއްމުކުރާށެވެ
ޅުވާށެވެ. އަދި މިސްކީނުންނަށް ކާންދޭށެވެ. އަދި ރަޙިމުގެ ގުޅުން ގު ،ޤީރުންނަށާއިއަދި ފަ

.) އޭރުން  ،ފައިވާ ޙާލުމީސްތަކުން ނިދާ ރޭގަނޑު ނަމާދުކުރާށެވެ. (ދަމުނަމާދުކުރާށެވެ
  އެކު ތިޔަބައިމީހުން ސުވަރުގެ ވަންނާނެއެވެ."  ސަލާމަތްކަމާ

ލްބާހްލީގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ އުމާމަތުهللا އަދި މާތް
علَيكُم "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ،يئَاتـومكْفَرةٌ للس ،وهو قُربةٌ إِلَى ربكُم ،فَإِنه دأْب الصالحني قَبلَكُم ،بِقيامِ اللَّيلِ
: "ދަމުނަމާދުކުރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް  )2("مِومنهاةٌ لِإلثْ މާނައީ

) ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ ލާޒިމު ކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ (ދަމުނަމާދުކުރުމަކީ
ޞާލިޙުންގެ އާދައެވެ. އަދި އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް 

ދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ފާފައިން މަނާކޮށްދޭ ތައް ފުހެވެ. އަދި އެއީ ފާފަކުއްތަންވުމެކެ
".   ކަމެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . ވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރައްޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

"ب الَةلُ الصالَأَفْضص ةوضفْرالْم دعلِ يةٌ فاللَّي فوانَ  ،جضمرِ رهش دعامِ بيلُ الصأَفْضو
: "ފަރުޟު )3("تدعونه الْمحرم يالَّذ شهر اِهللا މާތް ނަމާދަކީ  ފަހު އެންމެ ނަމާދަށް މާނައީ

މަހު  ޟާން(އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ.) އަދި ރަމަރޭގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ނަމާދެވެ. 
ގެ މައްސަރުގެ ރޯދައެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުން هللاމާތް ރޯދައަކީ  ފަހު އެންމެ ށްރޯދައަ

   މަހެވެ." ކިޔައިއުޅޭ މުޙައްރަމް
އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދާއި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް

. އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ.  . އްވިއެވެކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد والترمذي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  )1

  وصححه األلباين.رواه الترمذي وابن خزمية واحلاكم وصححه على شرط البخاري  )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )3
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كَثريا  كُتبا من الذَّاكرِين اَهللا ،منِ استيقَظَ من اللَّيلِ وأَيقَظَ امرأَته فَصلَّيا ركْعتينِ جميعا"
اترالذَّاكރޭގަނޑު ހޭލައި އަދި އަނބިމީހާ ހޭލަ )1("و" : އްވައި ދެން ދެމީހުންވެސް މާނައީ
މީހުންގެ ތެރޭގައި  އަށް ގިނަގިނައިން ޒިކުރުކުރާهللاތްކޮށްފިނަމަ ދަންނައެވެ. ދެރަކުޢަ

ދެމީހުންގެ ނަން ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ. (އެބަހީ އަޙުޒާބުސޫރަތުގެ ފަންސަތިރީސްވަނަ 
  އެދެމީހުން ލައްވާނެއެވެ.)هللا އާޔަތުގައިވާ މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މާތް

ފަހެ  ޖެހޭ ައަދުބަތްއ: ަގިއ ުހްނަނން މީހާގެ ިކބާ  މުަނމުާދކަުރްނ ެއދޭ ދަ 
  އަދަބުތައް ހުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ. ވިގައި އަންނަނިމީހާގެ ކިބާ މުނަމާދުކުރަން އެދޭދަ

ްނނަ  ަގތްުނ. ިނަދްނ ޮއޯށ هللا ފަހެ މާތް ިއުރ ަދމުަނމަާދްށ ެތުދުވަމްށ ިނަޔތް
ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރުދާއުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ،من اللَّيلِ يأَنْ يقُوم يصلِّ يأَتى فراشه وهو ينوِ من"ކުރެއްވިއެވެ. ޘްޙަދީ r رسول اهللا
حبى أَصتح اهنيع هتلَبى ،فَغوا نم لَه بلَّ ،كُتجو زع هبر نم هلَيقَةً عدص هموكَانَ ن2("و( 

: "ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަ ތަންމަތީގައި އޮށޯވެ،  ،މާދުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނަ ޙާލުމާނައީ
މީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާ  އޮވެއްޖެ ފަހެ ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނުހޭލެވި ނިދިފައި

ގެ هللاނިޔަތްގަތް ކަމެއް އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ނިދި ވާނީ މާތް
".   ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށްވާ ޞަދަޤާތަކަށެވެ

 ،ަފހު  ުއނގުޅުަމށް  ިދ ަދތް އަ  ،ިފލަުވިއ ޮލލްުނ ިނިދ ،މުަނމަާދްށ ހޭލެވޭ ިހނދު ދަ 

Z  Y      ]  \  [  ]  ިކުޔްނ. ައްނަނިނިވ އާަޔތަްތއް  ،ައްށ ަބލިައުއޑާ ިދމާ 
  c  b     a  `  _  ^!    j      i  h  g  f  e

  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  l  k
       y  x!            §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }   |  {!    ª  ©
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  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )1

  وصححه األلباين.رواه النسائي وابن ماجه  )2
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¯®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢    ±  °

  º  ¹   ¸  ¶  µ´  ³  ²!    À   ¿  ¾  ½  ¼

 Å  Ä  Ã  Â  ÁZ ) :1()٢٠٠ - ١٩٠آل عمران(  : މާނައީ
"ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިން ހެއްދެވުމުގައްޔާއި، އަދި ރޭދުވާ ތަފާތުވުމުގައި 

ދެ އިށީނ ،ތަކެއް ވެއެވެ. އެއުރެންނީ ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއިހެކިބުއްދިވެރީންނަށް ހުރި 
ހަނދުމަކޮށް އަދި އުޑުތަކާއި ބިން هللا ތިބެގެން މާތް އަރިމައްޗަށް އޮށޯވެ ،ތިބެގެންނާއި

 ހެއްދެވުމާމެދު ފިކުރުކުރާ މީހުންނެވެ. (އެއުރެން ދަންނަވަތެވެ.) އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ
! އިބަ ގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ.  މިތަކެތި ހައްދަވާފައިވަނީ ބާޠިލުهللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ހުސްޠާހިރުވަންތަވެ ވޮޑިގެންވެއެވެ. ފަހެ ނަރަކައިގެ ޢަޛާބުން އަޅަމެން هللا ބައި
! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ ! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ދިންނަވާނދޭވެ هللا ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. هللا ނަރަކައަށް ވައްދަވައިފި މީހާ ފަހެ އިބަ އެމީހާ ނިކަމެތި ކުރައްވައިފިކަން ކަށަވަރެވެ

 ނަށް މަދަދެއް ދޭނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާއަދި އަނިޔާވެރީން
! ހަމަކަށަވަރުން އީމާންވުމަށް ގޮވާލައްވާ ބޭކަލަކު (ޔަޢުނީ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
) ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް އިމާންވާށޭ ގޮވާލައްވާ  ރަސޫލަކު

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود. رواه أمحد )1
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އެވެ. ދެން އަޅަމެން އީމާންވީމުއެވެ. އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާ އަޑު އަޅަމެން އެހީމު
! އަދި  ! އަޅަމެންނަށް އަޅަމެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާދެއްވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ހެޔޮލަފާ  އަޅަމެންގެ ކިބައިން އަޅަމެންގެ ނުބައި ކަންތައްތައް ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އޭ އަޅަމެން ހައްދަވާމީހުންނާ އެކުގައި އަޅަމެން މަ ބޮޑުކުރެއްވި  ރުގަންނަވާނދޭވެ
! އިބަ ގެ ރަސޫލުންގެ ދޫފުޅު މަތިން އަޅަމެންނަށް ވަޢުދުކުރެއްވި އެއްޗެއް هللاރަސްކަލާކޮ

 ! ! އަދި ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އަޅަމެން ނިކަމެތި ނުކުރައްވާނދޭވެ އަޅަމެންނަށް ދެއްވާނދޭވެ
ވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެ. ދެން އެއުރެންގެ ވެރި  ވަޢުދާ ޚިލާފުވެهللا ހަމަކަށަވަރުން އިބަ

) ދުޢާ އިޖާބަކޮށްދެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ  ރަސްކަލާނގެ އެއުރެންނަށް (އެއުރެންގެ
ތެރެއިން ފިރިހެނެއްވިޔަސް އަންހެނެއްވިޔަސް ޢަމަލުކުރާ މީހެއްގެ ޢަމަލު ހަމަކަށަވަރުން 

ބަޔެއްގެ  ބަޔަކީ އަނެއްކުރެ އެއް ންގެއްލެނި ނުކުރައްވާނަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުهللا ތިމަން
. ފަހެ ހިޖުރަކޮށް އަދި ގެދޮރުން ނެރެލެވި އަދި ތިމަންތެރެއިން ގެ މަގުގައި هللاވާ ބަޔެކެވެ

މީހުންގެ ކިބައިން އެއުރެންގެ  ދި ހަނގުރާމަކޮށް ޝަހީދުވީއުނދަގޫތައް ޖެހި އަ
އެތަންތާނގެ ދަށުން  ދުރުކުރައްވާ ހުށީމެވެ. އަދިهللا ކުށްފާފަތައް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން

އެއުރެން هللا އާރުތައް ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތަކަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަން ފެން
ވާބެއްގެ ގޮތުންނެވެ. ކާފިރުވި މީސްތަކުން ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ޘަهللا މެވެ. އެއީ ވައްދަވާހުށީ

ރަށްރަށުގައި އެގޮތް މިގޮތަށް އެއުޅޭ އުޅުން ކަލޭގެފާނު ހެއްލުންތެރި ކުރިޔަ 
) އެއީ ވަގުތީ ކުޑަކުޑަ އުފާކޮޅެކެވެ. ދެން  . (އެމީހުން އެއުޅޭ އުޅުން ނުދޭހުށިކަމެވެ
! އެކަމަކު  އެބައިމީހުންގެ ނިމުންވާ ތަނަކީ ނަރަކައެވެ. އެ ތަންމަތީގެ ހުރި ނުބައިކަމާއެވެ

ރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވި މީހުންނަށްޓަކައި އެތަންތާނގެ ދަށުން  އެބައިމީހުންގެ ވެރި
އާރުތައް ދެމިދެމި އޮންނަ ސުވަރުގެތައް ވެއެވެ. އެތާނގައި އެއުރެން  ފެން

ގެ هللا ގެ ޙަޟްރަތުންވާ މެހުމާންދާރީއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. هللا ދެމިތިބޭނެތެވެ. އެއީ 
ހެޔޮވެގެން ވެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ތަކެތި ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށް މާ ޙަޟްރަތުގައިވާ

 ،އި، ތިޔަބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ޤުރުއާނަށާއިއަށާهللا އަހުލުކިތާބީންގެ ތެރެއިން 
އަށް ނިކަމެތިވެގެންވާ هللا  ،އަދި އެބައިމީހުންނަށް ބާވައިލެއްވުނު ތައުރާތަށާއި، އިންޖީލަށް

ގެ އާޔަތްތައް ކުޑަކުޑަ އަގަކަށް ވިއްކައެއް هللا އީމާންވާ މީހުންވެއެވެ. އެބައިމީހުން  ،ޙާލު
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ރަސްކަލާނގެ  ބައިމީހުންނަށްޓަކައި އެބައިމީހުންގެ ވެރިނުލައެވެ. އެބައިމީހުންނަކީ އެ
އީ ޙިސާބު ބެއްލެވުމުގައި هللا ޙަޟްރަތުން އަޖުރުވާ މީހުންނެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

! ތިޔަބައިމީހުން  އަވަސްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
އިރު ކެތްކުރާށެވެ. އަދި  ނގުރާމަކުރާކެތްކުރާށެވެ. އަދި ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލައި ހަ
އަށް هللاރުވާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދުޝްމިނުން ހަނގުރާމައަށް އަތުވެދާނެކަމަށް ތައްޔާ

  ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ."
ަޢތްުނ ަދުމަނމުާދ ފުެށްނ.  ފަހު ކުރާ ރަކުޢަތްތައް ދެން އެއަށް ކުުރކުުރ ެދަރކު

هللا ވާބު އިތުރުވާނެއެވެ. މާތްވަރަކަށް ޘަ ވަރަކަށް ދިގުކުރާށެވެ. އަދި ދިގުކުރި ބޭނުން
ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކި

تح ـلْيفْتإِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ فَ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
: "ތިޔަބައިމީހުން )1("صالَته بِركْعتينِ خفيفَتينِ ކުރެ މީހަކު ރޭގަނޑު  މާނައީ

". ) ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނަމާދު ލުއިލުއި ދެރަކުޢަތުން ފަށާހުށިކަމެވެ    (ދަމުނަމާދަށް
ްނ. ރާގެ ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިهللا މާތް ަދމުަނމަާދްށ ައނިބަދިރްނ ހޭލްެއުވ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ކުރެއްވިއެވެ. حديث rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
رحم  ،وجهِها الْماَء يفَإِنْ أَبت نضح ف ،رجالً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته رحم اُهللا"

 )2("وجهِه الْماَء يفَإِنْ أَبى نضحت ف ،فَصلَّت وأَيقَظَت زوجهاامرأَةً قَامت من اللَّيلِ  اُهللا
: "އެމީހަކަށް  . هللا މާނައީ ! އޭނާ ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ

މައްޗަށް  އަދި އޭނާގެ އަނބިމީހާ ހޭލައްވައެވެ. ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ އެކަނބުލޭގެ މޫނު
! އެކަނބުލޭގެ  އެއަންހެންهللا ރުވައިލައެވެ. އަދި ފެން ވިހު މީހާއަށް ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ

. އަދި އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ ހޭލައްވައެވެ. ފަހެ  ރޭގަނޑު ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ
هللا މައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ." އަދި މާތް ހޭނުލައިފިނަމަ އޭނާގެ މޫނު

. ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކި ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه  )2
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އެކަލޭގެފާނާއި ފާޠިމަތުގެފާނުގެ އަރިހަށް ވަޑައިގެން  ،rرسول اهللا އެއްރެއަކު 
ރެއްވިއެވެ. "ތިޔަ ދެމަފިރިކަނބަލުން ދަމުނަމާދު ނުކުރައްވަންހެއްޔެވެ؟" ކުޙަދީޘް

! އަހުރެهللاޢަލީގެފާނު ދެންނެވިއެވެ. އޭ  ގެ هللاމެންގެ ފުރާނަތައް ވަނީ ގެ ރަސޫލާއެވެ
އަތްޕުޅުގައެވެ. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އަނބުރައި ފޮނުއްވާނެއެވެ. ފަހެ 
އަހުރެން އެހެންބުނި ހިނދު އެބަހަށް ނުރުއްސަވައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަމުން 

 އެއްޗަކަށް "އަދި ހުރިހާ) ٥٤الكهف: (  Z+   ,  -   .  /  ] ވަޑައިގަތެވެ. 
   )1(ރެ ބޮޑަށް ޖަދަލުކުރާ ފަރާތެއް ކަމުގައި އިންސާނާވިއެވެ."ވު

ަމ ަނމުާދ ޫދޮކްށލްުނ. ފިލަންދެން  އަދި ނިދި ތާްއާޔޖެހްެނ ަފަށިއިފަނ
. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މަޑުކޮށްލުމެވެ. ނުވަތަ ނިދައިލުމެވެ

. އެކަ ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا . ވިދާޅުވިއެވެ ލޭގެފާނުކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
"طَجِعضقُولُ فَلْيا يرِ مدي فَلَم انِهسلَى لآنُ عالْقُر مجعتلِ فَاساللَّي نم كُمدأَح 2("إِذَا قَام( 

: "ތިޔަބައިމީހުން  ފަހެ އޭނާގެ ދޫ ،ކުރެ މީހަކު ދަމުނަމާދަށް ތެދުވާ ހިނދު މާނައީ
ފަހެ  ،ކިޔާ އެއްޗެއް އޭނާއަށް ނޭނގެން ފަށައިފިނަމަ އޭނާ ،ޅިމައްޗަށް ޤުރުއާން އޮ

) އޭނާ އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ."   (ނަމާދު ދޫކޮށްލައި
އެބަހީ  ިކެޔުވްނ. ޭއާނައްށ ުކަޅާދަނެވގެްނވާ ިމްނަވަރްށ ަރކުަޢތްުކުރމާިއ ުޤުރއާން 
ރަކުޢަތްކޮށްފައި  އެޢަދަދެއްގެ މަތީ ދެމިހުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތްކުރުމެވެ. އެއްރޭ ތޭރަ

ގޮތަކަށް  ވީވަރުބަލި ކަމެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަނެއް ހަތަރުރޭ ދަމުނަމާދަށް ނުތެދުވެ ނިދާ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ނޫނެވެ. ފަހެ މަތް

خذُوا من اَألعمالِ يا أَيها الناس "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
 )3("ما دام وإِنْ قَلَّ الَ يملُّ حتى تملُّوا، وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اِهللا ما تطيقُونَ، فَإِنَّ اَهللا

                                                           
އާޔަތުގެ މާނަކުރައްވާފައިވަނީ   - رمحه اهللا -އިމާމު ސުޔޫޠީ والبخاري ومسلم والنسائي.  رواه أمحد )1

  އެންމެ އިތުރު ސިފަޔަކީ ޖަދަލުކުރުމެވެ." މިފަދައިންނެވެ. "އިންސާނާގެ ކިބައިގައިވާ

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. )2

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )3
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! ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ މިންވަރަކަށް  : "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ މާނައީ
 ،ން ފޫހިވެއްޖައުމަށް ދާންދެންށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުހަމަކަ ޢަމަލުކުރާށެވެ. އެހެނީ

ގެ ޙަޟުރަތަށް هللاވޮޑިނުގަންނަވައެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ފަސްޖެހިهللا ވާބުދެއްވުމަށް ޘަ
) ދެމިހުންނަ ޢަމަލެކެވެ.  އެންމެ ލޮބުވެތިކަން  އެއީބޮޑު ޢަމަލަކީ (އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި

ބުނު ޢުމަރަށް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ކިތަންމެ މަދުނަމަވެސް މެއެވެ." އަދި
، الَ تكُن مثْلَ فُالَن، كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك يا عبد اِهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا 
: "އޭ ޢަބްދު )1("قيام اللَّيلِ ! މިވެނި މީހަކު ފަދައިން ނުވާށެވެ. އޭނާ هللا މާނައީ އެވެ

  ވެ. ދެން ދަމުނަމާދުކުރުން ދޫކޮށްލައެވެ."ދަމުނަމާދުކުރެއެ
ވެއްޖައުމަށް  ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ފަތިސް ފަހެ ޢިޝާ ަދމުަނމުާދގެ ަވގުުތ:

 ލައި ދެންކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ނިދާ ދާންދެން އެއީ ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތެވެ. އެކަމަކު
.  rل اهللا رسوތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ. އެހެނީ އެއީ  ގެ އާދަފުޅެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ފަހެ މާތް
ނޑު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެން ރޭގަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

ނިކޮށް އަހުރެމެން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަ
. އަދި އެކަލޭގެފާނު ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެން  ދެކެމުއެވެ

ނަވަނިކޮށް އަހުރެމެން ކަލޭގެފާނު ނިދިކުރައްވާފައި އޮންބޭނުންވާ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެ
". ވެ. އަދި ފަހަރަކު ނިދިކުރައްވައެ އެބަހީ އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު އެތައް )2(ދެކެމުއެވެ

.  އެތައް   ފަހަރަކު ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވައެވެ
ނޑު ތިންބައިކޮށްފައި ފަހެ އެއީ ރޭގަ ަދމުަނމުާދކުުރްނ ެއްނމެމާތް ަވގުުތ:

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ބައެވެ. މާތްފަހު
ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُلَّ "ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 رلِ اآلخقَى ثُلُثُ اللَّيبي نيا حيناِء الدمإِلَى الس لَةقُولُفَلَيونِ :يعدي نيم لَه جِيبتفَأَس،  نم

                                                           
  والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )1

  والبخاري والنسائي. رواه أمحد )2
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: "އަހުރެމެންގެ ވެރިމާނަ )1("فَأَغْفر لَه يمن يستغفرنِ ،فَأُعطيه ييسأَلُنِ ރަސްކަލާނގެ  އީ
ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވާ ހިނދު (އެކަލާނގެ އެންމެ ކު ރޭގަނޑުގެ ރެޔަ ކޮންމެ

) ފައިބައި ) ދުނިޔޭގެ އުޑަށް (އެންމެ ތިރީ އުޑަށް  ޒާތުފުޅާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި
ނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އަށް ދުޢާކުރާهللا ވޮޑިގަންނަވައެވެ. ދެން ވަޙީކުރައްވައެވެ. ތިމަން

އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ هللاއޭނާއަށް އިޖާބަކޮށްދެއްވާހުށީމެވެ. ތިމަން
އަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވާނީ ކާކުހެއްޔެވެ؟ هللاއޭނާއަށް ދެއްވާހުށީމެވެ. ތިމަން

އްވި ޢަމްރު ބުނު ރުއްސުންލެهللا ދެއްވާހުށީމެވެ." އަދި މާތް އޭނާއަށް ފާފަފުއްސަވައި
 حديث rرسول اهللا ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

جوف اللَّيلِ  يونُ الرب من الْعبد فأَقْرب ما يكُ"ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. 
:   )2("تلْك الساعة فَكُن يف كُر اَهللافَإِن استطَعت أَنْ تكُونَ ممن يذْ ،اآلخرِ  ،"هللاމާނައީ

ވޮޑިގަންނަވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ. ފަހެ  އަޅާއާ އެންމެ ކުއްތަންވެ
މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ  އަށް ޒިކުރުކުރާهللاއެވަގުތު 

." އަދި މާތް ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން هللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއްهللا ވާހުށިކަމެވެ
أَحب "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ّامِ إِلَى اِهللالصإِلَى اِهللا ي الَةالص بأَحا، وموي رفْطيا وموي ومصكَانَ ي ،داود اميالَةُ  صص
اودهسدس امنيو ثُلُثَه قُوميلِ واللَّي فنِص امنكَانَ ي ،3("د(  : ގެ ޙަޟްރަތަށް "هللاމާނައީ

. އެކަލޭގެފާނު އެއްބޮޑު ރޯދައަކީ ދާވޫ ލޮބުވެތިކަން އެންމެ ދުވަހު  ދުގެފާނުގެ ރޯދައެވެ
ވަހުން އެއްދުވަހު ދުވަހު ފަރީއްކުޅުއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. (އެބަހީ ދެދު ރޯދަހިއްޕަވައި އަނެއް

ބޮޑު  ލޮބުވެތިކަން ގެ ޙަޟްރަތަށް އެންމެهللاހުންނަވާ ކަމުގައިވިއެވެ.) އަދި  ރޯދައަށް
ދުގެފާނުގެ ނަމާދެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ނަމާދަކީ ދާވޫ

 . ނިދިކުރައްވައެވެ. އަދި ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ޤިޔާމުކުރައްވައެވެ
."(ނަމާދު   ކުރައްވައެވެ.) އަދި ހަބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ނިދިކުރައްވައެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  وصححه األلباين.والنسائي وابن خزمية والبيهقي واحلاكم رواه الترمذي  )2

  رواه اجلماعة إالّ الترمذي. )3
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ކުގެ ަޢަދުދ: ގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގެ ވިތުރީ ަދމުަނމުާދގެ ަރކުަޢތަްތ
 rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން  ޢުގެ ދަށުން މިވާހަކަ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އެހެނީމައުޟޫ

ދަދުން ކުރައްވާ ރަކުޢަތްތަކަކީ ހަމަ ޢަ ރަކުޢަތުގެ ކުރިން ހިރި ވިތުރީގެ އެއް
ނުކުރައްވައެވެ. އަދި  ވުރެ އިތުރެއް ރަކުޢަތަށް ދަމުނަމާދެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތޭރަ

ރަކުޢަތްކުރުންވެސް  ފަހުން ވިތުރީގެ އެއް ނަމާދުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ޢިޝާ
  މުގައި ފުދޭނެއެވެ.ކަ ދަމުނަމާދު

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ތްމާ ަދމުަނމުާދ ޤާަޟކުުރްނ:
އަށް ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "

ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެކަލޭގެފާނަށް  ތަކުލީފެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫން އެފަދަ
."ރަކުޢަތްކުރައްވައެ ދަމުނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ދުވާލު ބާރަ هللا އަދި މާތް )1(ވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ٍء منه فَقَرأَه يام عن حزبِه أَو عن شمن ن"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

: "އެމީހަކު  )2("ظُّهرِ كُتب لَه كَأَنما قَرأَه من اللَّيلِفيما بين صالَة الْفَجرِ وصالَة ال މާނައީ
ރޭގަނޑު އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ ނަމާދު ނުކޮށް ނުވަތަ އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ މިންވަރު 

ނަމާދާ ދެމެދު  ދުރުނަމާދާ މެން ންނައެވެ. ފަހެ ފަތިސްމީހާ ދަ ނުކޮށް ނިދިއްޖެ ފުރިހަމަ
ފަދައިން އޭނާއަށްޓަކައި  ފިނަމަ ރޭގަނޑު އޭނާ އެނަމާދު ކުރިއޭނާ އެނަމާދުކޮށް
  ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ."

  

  )ަނމާދު  ަތާރީވޙު (ާޟްނަމުހގެ ިޤާޔމް ަރމަ 
 ންނަތްއަންހެނުންނަށް ސު ،ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށާއި ފަހެ ތަރާވީޙު
 ރެނަމާދުން ފޭބީއްސު ރެޔަކު ޢިޝާ ޟާންމަހުގެ ކޮންމެވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. ރަމަ

 ފަތިސްވުމާ ދެމެދު ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ. އަދި އެއީ ވަރަށް
                                                           

  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )1

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 192 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް ނަމާދެކެވެ. މާތް
 . ا من قَام رمضانَ إِميان"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

بِهذَن نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحއީމާ )1("و" :  ،ވާބަށް އެދޭ ޙާލުޘަ ،ހުރެ ންވެމާނައީ
ފާފައެއް  މީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި ކުދި ޟާންމަހު ޤިޔާމުކޮށްފިރަމަ

ރޭގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެ ޒަކީ ފިޤުހުދާނެއެވެ." ފަހެ "ތަރާވީޙު" މިލަފުފޮހެވިގެން
މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމެކެވެ. އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި މިނަމާދުގެ ނަންތަކަކީ ހަމަ 

رسول މަހުގެ ޤިޔާމެވެ.  ންޟާނަމަކީ ހަމައެކަނި ރަމަ ތުރު. އިދަމުނަމާދުގެ ނަންތަކެވެ
 ،ފަހުން ނަމާދުގެ ޢިޝާ ،އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ގެ ޒަމާނުގައާއި rاهللا 
ޖަމާޢަތެއްގެ ސިފައިގައި މިނަމާދު  އެއް ،އިމާމެއްގެ ފަހަތުން އެއް ،ކިތުގައިމިސް

ކުރައްވާފައިވަނީ  ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެޒަމާނުގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެނަމާދު
 ގިނަ ޖަމާޢަތްތަކެއްގައެވެ. ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު ،އެކަހެރިކޮށާއި
. ފަހެ މާތް rرسول اهللا އެއީ ޚުދު  ވެގެންވެއެވެ. هللا އެނަމާދަށް ޖަމާޢަތް ހެއްދެވީތީއެވެ

އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
އަހުރެމެން  ،އާ އެކުގައި rرسول اهللا  ،ޟާންމަހުގެ ތޭވީސް ވިލޭރޭވިދާޅުވިއެވެ. "ރަމަ

 ،ވިލޭރޭ މުކުރީމުއެވެ. އަދި ފަންސަވީސްޤިޔާ ،ބަޔާ ހަމައަށްރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް
އަހުރެމެން ޤިޔާމުކުރީމުއެވެ. އަދި ހަތާވީސް  ،ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް

." ވިލޭރޭ ފަޖުރުލުމުގެ ކުރިން ހާރު ފަހެ  )2(ނުކެވިދާނެ ކަމަށް އަހުރެމެން ބިރުގަތެވެ
ވިކަން އެވަނީ ސާބިތުވެފައެވެ. އަދި ކޮންމެ ރެޔަކު ތިންރޭ އެކަލޭގެފާނު ޖަމާޢަތް ހެއްދެ

އެކަލޭގެފާނު ޖަމާޢަތް ނުހެއްދެވި ސަބަބު އެކަލޭގެފާނުވަނީ ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ. އެއީ 
 އުއްމަތަށް އެނަމާދު ފަރުޟުވެދާނެތީ އެކަމާ ބިރުފުޅުންނެވެ. ވަޙީބާވައިލެއްވޭ ޒަމާން

هللا ދަހިވެތިވެއްޖެނަމަ އެކަން މާތްކަމަށް ވުމާއެކު މުސްލިމުން އަޅުކަމަކަށް 
ފަރުޟުކުރެއްވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ އެނަމާދު ފަރުޟުކުރައްވައިފިނަމަ 
އުއްމަތުގެ މީސްތަކުން އެނަމާދު ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމުން ނުކުޅެދިގެންފާނެތީވެ އެކަމާ 

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  وصححه األلباين.رواه ابن أيب شيبة وأمحد والنسائي واحلاكم  )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 193 

ކަންވަނީ އެގޮތަށް އެކަލޭގެފާނު ބިރުފުޅުގަތީއެވެ. ކުރީގެ އުއްމަތްތަކަށްވެސް އެ
.   ދިމާވެފައެވެ

 އަދި ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމުގެ އަނެއް
هللا އެކަމުގެ މައްޗަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ އިޤުރާރުފުޅެވެ. ފަހެ މާތް rرسول اهللا ދަލީލަކީ 

ދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
. އެހިނދު  rرسول اهللا ޟާންމަހުގެ ރެއެއްގައި ރަމަ މިސްކިތަށް ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ

 rرسول اهللا މީސްތަކުން މިސްކިތުގެ ކަނެއްގައި ނަމާދުކުރަން ތިއްބެވެ. ފަހެ 
ބައެއްހެއްޔެވެ؟" އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ.  ކުރެއްވިއެވެ. "މިއީ ކޮންحديث

 ނޫން ބަޔަކަށްވާތީ އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބު ނަމާދުކުރައްވާ ރުއާން ދަސްމިބައިމީހުންނަކީ ޤު
رسول اهللا ތަން އެބައިމީހުންނަށް ފެނުމުން އެކަލޭގެފާނާ އެބައިމީހުން އިޤްތިދާވީއެވެ. ފަހެ 

r ްއްވިއެވެ. "އެބައިމީހުން ރަނގަޅަށް ކަންތައްކޮށްފިއެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ކުރެޙަދީޘ
!"ގޮ އެކަންތައްކުރި    )1(ތް ކިހައި ހެޔޮވެގެންވޭހެއްޔެވެ

 އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި އެއް ނަމާދުގެ ފަހުން އެއް ދެންފަހެ ޢިޝާ
ޖަމާޢަތެއްގައި މީސްތަކުން އެނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޢުމަރުގެފާނެވެ. އެއީ 
 އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢަބްދުލްޤާރީގެ

މަހުގެ ރޭތަކުން  ޟާންގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރަމަކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭ
. އޭރު މީސްތަކުން  ރެއެއްގައި ޢުމަރުގެފާނާ އެކު އަހުރެން މިސްކިތަށް ވަދެއްޖައީމެވެ

މީހުން  މީހުން އެކަހެރިކޮށެވެ. އަދި ބައެއް ވަކިވަކިން ނަމާދުކުރަން ތިއްބެވެ. ބައެއް
 ޢަތްތަކުގައެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "މިބައިމީހުން އެއްކުދިކުދި ޖަމާ

ގޮތް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ."  އިމާމެއްގެ ފަހަތަށް ޖަމާކުރުން އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު
ދެން އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ފަހަތްޕުޅަށް މީސްތަކުން ޖަމާކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ 

ރެޔަކު އަހުރެން އެކަލޭގެފާނާ އެކު  އެވެ. ދެން އެހެންއަބްދުއްރަޙްމާނު ވިދާޅުވި
. އޭރު މީސްތަކުން ތިބީ އެބައިމީހުންގެ ޤާރީގެ ފަހަތުގައި (އެއް  މިސްކިތަށް ވަދެއްޖައީމެވެ

                                                           
  ه األلباين.وصححرواه أبو داود والبيهقي  )1
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) ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "މިއީ ކިހައި ރަނގަޅު  ޖަމާޢަތެއްގައި
! އަދި މިޖަމާޢަތު  ބައިގައި ތަރާވީޙު ރޭގަނޑުގެ ފަހުގައި ބައިވެރިނުވެ (ގޮތެއްހެއްޔެވެ
) ނިދާފައި ވުރެ  ތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށްހުން މިޖަމާޢަމީ ތިބި ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި

   )1(އަދި މާހެޔޮވެގެންވެއެވެ."
ީވޙު  މުރާދަކީ ދިގުކޮށް  ފަހެ ރޭއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤީ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ: ަތާރ
 ރޭ rرسول اهللا އަޅުކަމަށް ޤުރުއާނޭވެސް ކިޔެއެވެ.  ންކަމުން ރޭކިޔެވުމެވެ. އެހެ
ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރާ  هللاއިރު ދިގުކޮށް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ. މާތް އަޅުކަން ކުރައްވާ

 rرسول اهللا ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
. ގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު ދުޅަވެއެކަލޭ އްޖައުމަށް ދާންދެން ދަމުނަމާދުގައި ޤިޔާމްކުރައްވައެވެ

 ދިޔަހައި ފާފައަކާއި ފަސްވެ ކުރެވެން އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވުނެވެ. ކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެ
ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ފުއްސަވައިهللا އޮތްހައި ފާފައެއް 

) ޝުކުރުކުރާ އަޅެއް"(هللاއްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް ކަމުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު  އަށް
 ހެއްދެވި ޖަމާޢަތް rرسول اهللا މަހުގެ ތިންރޭ  ޟާންއަދި ރަމަ )2("؟ހެއްޔެވެނުވާންވީ

ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ރިވާކުރައްވާފައިވާ ރިވާޔަތުން  هللاކަމަށް މާތް
 އި ޢިޝާކުރެވޭނެއެވެ. ފުރަތަމަ ރޭގަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން އަންދާޒާ

ގޮތަށް ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވަންދެނެވެ. ދެވަނަ  ނަމާދުގެ ފަހުން ފެއްޓެވި
ރޭގައި ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވަންދެނެވެ. އަދި ތިންވަނަ ރޭގައި ފަޖުރުލާން 

. އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސް  މީހާއަށް ތަރާވީޙުގައި ޤުރުއާން ނޫން ކައިރިވަންދެނެވެ
.  ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަލައިގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވާ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. "އެކަމަނާގެ هللا ފަހެ މާތް
 ،ޙާލު ވިދާޅުވާ އިގެން ކިޔަވާވަލައްކަމުގައިވާ ޛަކުވާނު ޤުރުއާން ބަ ޣުލާމެއް

                                                           
  رواه البخاري وابن خزمية والبيهقي. )1

  رواه اجلماعة إالّ أبا داود. )2
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) އެކަމަނާއަށް އިމާމުކަން(ތަރާވީޙުގަ ފަހެ ތަރާވީޙުގައި ޤުރުއާން  )1(އެވެ."އްވަކޮށްދެ އި
  ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޚަތިމުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ވަރަށް

ީވޙު  ކުގެ ަޢަދުދ: ަތާރ  ޒަމާނުގައި ތަރާވީޙު ފަހެ އެކި ަނމުާދގެ ަރކުަޢތަްތ
. ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ  ޢަދަދު ތަފާތުވެފައިވެއެވެ. "އިބުނު އިސްޙާޤު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އެކާވީސް ތޭވީސް  ރަކުޢަތެވެ. އަދި މުޙައްމަދު ބުނު ނަޞްރު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ދު ބުނު ޤައިސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަބާނު ބުނު ޢުޘްމާނާއި ޢުމަރު ބުނު ރަކުޢަތެވެ. އަދި ދާވޫ

ރަކުޢަތްކޮށް އުޅުނެވެ.  މީސްތަކުން މަދީނާގައި ތިރީސްހަ ޢަބްދުލް ޢަޒީޒުގެ ޒަމާނުގައި
. އަހުރެމެން  އެއީ ވިތުރީގެ ތިން ރަކުޢަތާ އެކުގައެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކު ވިދާޅުވިއެވެ

ރަކުޢަތެވެ. އަދި އޭރު މައްކާގައި މީސްތަކުން  މަދީނާގައި ކޮށްއުޅެނީ ތިރީސްނުވަ
ނޫނެވެ. އަދި  ސްއަލައަކީ މާދަތި މަސްއަލައެއްރަކުޢަތެވެ. އަދި މިމަ ކޮށްއުޅެނީ ތޭވީސް

އެކު  ރަކުޢަތެވެ. ވިތުރިއާ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތިރީސްއަށް
ގިނައިން ބުނެވިފައިވަނީ  ރަކުޢަތެވެ. އިމާމު ތިރުމިޛީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެންމެ ތިރީސްނުވަ
.  ފިޡު އިބުނުރަކުޢަތް ކަމަށެވެ. އަދި ޙާ އެކު ސާޅީސްއެއް ވިތުރިއާ ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ
ޤައުލެއް ޖަމާކުރެވުން އެކަށީގެންވެއެވެ. އެއީ ތަރާވީޙުގެ ޤިރާއަތުގެ  މިހުރިހާ

ނިސްބަތުންނެވެ. އެބަހީ ޤިރާއަތް ކުރުވެގެންވާނަމަ ރަކުޢަތް ގިނަކުރުމެވެ. އަދި ޤިރާއަތް 
  )2(ދިގުވެގެންވާނަމަ ރަކުޢަތް މަދުކުރުމެވެ."

ބުނު މުބާރަކާއި، އިމާމު هللا ނުއްޘައުރީއާއި، އިމާމު ޢަބްދުއަދި އިމާމު ސުފުޔާ
ކަމަށެވެ. މިބޭކަލުންގެ  ރަކުޢަތް ޝާފިޢީއާއި މިބޭބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވިހި

هللا އައި ގޮތެވެ. އަދި މާތް ދަލީލުތަކަކީ މައްކާއާއި މަދީނާގައި މީސްތަކުން ޢަމަލުކުރަމުން
އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާޔަތެވެ.  ބުނު ޢައްބާސްގެهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި  ވިހި rرسول اهللا މަހުގައި  ޟާން"ރަމަ
". ކަމަށް ޝައިޚު އަލްބާނީ  މިއީ ޟަޢީފު ރިވާޔަތެއް )3(ވިތުރިކުރައްވައެވެ

                                                           
  رواه البخاري تعليقاً. )1

  خمتصراً. نيل األوطار )2

  رواه ابن أيب شيبة وقال األلباين ضعيف جداً. )3
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މަރުގެ ބުނު ޢުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތްދަލީލަކީ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަނެއް
 ޙަދީޘެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ނަމާދާ ބެހޭ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ

 ކުރެއްވިއެވެ. حديث rرسول اهللا އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا ގޮތުން މީހަކު 
"شى، فَإِذَا خثْنى مثْنلِ مالَةُ اللَّيصةً يكْعلَّى رص حبالص كُمدأَح  ا قَدم لَه روتةً، تداحو

: "ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުވަނީ ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުންނެވެ. ފަހެ  )1("صلَّى މާނައީ
 ކަމަށް ބިރުގެންފިނަމަ އެއް ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ފަޖުރުލައިފާނެ

ވިތުރިއަށް ކޮށްފައިވާ ރަކުޢަތްތައް  ރަކުޢަތްކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އެރަކުޢަތް ކުރިން
  ހަދައިދޭނެއެވެ."

މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ  ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ތަރާވީޙުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދާ
ދަލީލުތަކެވެ. ދެން މިމަސްއަލާގައި  ބަސްފުޅުތަކާއި އެބޭކަލުން ގެންނަވާފައިވާ ބައެއް
  އެންމެރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

هللا ގޮތެވެ. މާތް އެނަމާދުކުރެއްވި rسول اهللا رޝައްކެއްނެތެވެ. އެއީ 
. ރުއްސުންލެއްވި ޢާ އިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
މަހެއްގައިވެސް  މަހުގައިވެސް އަދި އެހެން ޟާންރަމަ rرسول اهللا "ހަމަކަށަވަރުން 

هللا އަދި މާތް )2(އްވައެވެ."ނުކުރަ ވުރެ އިތުރެއް ރަކުޢަތަށް ރޭގަނޑުގެ ނަމާދު އެގާރަ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ. ދެން  އެބޭކަލުންނާގެން އަށް rرسول اهللا "ހަމަކަށަވަރުން 
". .  ރަރަކުޢަތެވެ. ފަހެ އެއީ އެގާ އެބަހީ ވިތުރީގެ ތިން )3(ވިތުރިކުރެއްވިއެވެ ރަކުޢަތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޚާލިދު އަލްޖުހަނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. "މިރޭ  ގޮތް އަހުރެން  ދުކުރައްވާނަމާ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ދެން ދިގުކޮ ބަލާހުށީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ކުރުކުރު ދެރަކުޢަތް ށް ކުރައްވައިފިއެވެ
 ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެދެ ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތް ދެރަކުޢަތް

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه اجلماعة. )2

  األلباين.حيهما وحسنه رواه الطّرباين وابن خزمية وابن حباّن يف صحي )3
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 ވުރެ ކުރެވެ. ދެން އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށް ރަކުޢަތް ކުރިން
ވުރެ ކުރެވެ. ދެން  ކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށް ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިން

 ކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށް ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިން ސް ދެރަކުޢަތްއަލުންވެ
 ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އެދެރަކުޢަތް ކުރިން ވުރެ ކުރެވެ. ދެން އަލުންވެސް ދެރަކުޢަތް

 ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ އެއީ ތޭރަ ވުރެ ކުރެވެ. ދެން ވިތުރި ކުރެއްވި ދެރަކުޢަތަށް
".  ކުރައްވާ ކުރުކުރު ދެރަކުޢަތާ އެބަހީ ދަމުނަމާދުގެ ކުރިން އެކަލޭގެފާނު )1(ރަކުޢަތެވެ
. އެކު ތޭރަ   ރަކުޢަތެވެ

މަހުގެ ޤިޔާމު ނުވަތަ  ޟާންރަމަ rرسول اهللا ފަހެ އެބަޔާންވެ ދިޔައީ 
رسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "  -رمحه اهللا-ނަމާދުކުރެއްވި ގޮތެވެ. ޝައިޚު އަލްބާނީ  ތަރާވީޙު
r ަވުރެ  ނުވުން ދަލީލުކުރަނީ އެއަށް ވުރެ އިތުރުކުރައްވާފައި ޢަތަށްރަކު އެގާރ

 ގެ ޢަމަލުފުޅުގެ ޞައްޙަ rرسول اهللا ނޫން ކަމަށެވެ. ފަހެ  އިތުރުކުރުން ހުއްދަ
ނުކުރައްވާކަން  ވުރެ އިތުރު ރަކުޢަތަށް ނައްޞުތަކުން އެކަލޭގެފާނު އެގާރަ

ފަދަ  ނަމާދު ނަމާދާއި، ކޭތަ ތިސްޤާސާބިތުވެއްޖެއެވެ. ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކާއި، އިސް
ކި ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތް ލާޒިމުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ވަ rرسول اهللا ނަމާދުތަކުގައި 

ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތް  ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އެކަލޭގެފާނު އެނަމާދުތަކުގައި ވަކި
 ،ނުވާ އްދަވެގެންވުރެ އިތުރުކުރުން ހު ލާޒިމުކުރައްވާފައިވާކަން އެއީ އެއަށް

. ތަރާވީޙު  އެފަދައެވެ. އެނަމާދަކީވެސް ވަކި ނަމާދުވެސް ހަމަ ޤަބޫލުކުރަނިވި ދަލީލެކެވެ
ރަކުޢަތް ލާޒިމުކުރައްވާފައިވާ ނަމާދެކެވެ. އެހެންކަމުން  rرسول اهللا ޢަދަދަކަށް 

 ދުކުރާނަމާދަކީ ނަމާ ނުވާނެއެވެ. އަދި ތަރާވީޙު އެނަމާދަށްވެސް އިތުރުކުރުން ހުއްދައެއް
ނަމާދުތަކުގެ ތެރެއިން  މީހާ ހިތުހުރި ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތްކުރުމަށް މުޠުލަޤު ސުންނަތް

! އެއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ. އަދި  ހިމެނޭ ނަމާދެއް . އަދި ކިއެއްތަ ނޫނެވެ
   )2(ނަމާދާ ވައްތަރު ނަމާދެކެވެ." އެކު އެނަމާދަކީ ފަރުޟު ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވުމާ

                                                           
  رواه مالك ومسلم وأبو داود. )1

  " لأللباين.صالة التراويح" )2
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ވަރަށް  ނޑުގެ ނަމާދުގައި ކިޔަވައި ވިދާޅުވިގަރޭ rرسول اهللا ވެ. ދަންނައެ
ނަމަވެސް އެންމެ  ނުވެއެވެ. އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ކިޔެވުމަށް ކުޅަދާނަވެގެން

އެއްކޮށް އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ކުރެއްވި ޢަދަދާ އެއްގޮތްކުރުން ކުޑަމިނުން އެކަލޭގެފާނު ރަކުޢަތް
. ވުރެ އެސުންނަތާ ޚިލާފުވުމަށް   އައުލާކަން ބޮޑެވެ

  

  ަނމާދު  ުޟޙާ 
.  ނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް ޟުޙާ މާތް ނަމާދެކެވެ

އައިސްފައިވެއެވެ.  ގިނަ ނައްޞުތައް ވާރިދުވެގެން އެނަމާދުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް
   ތެރެއިން އަންނަނިވި ނައްޞުތައް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ

ޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް
سالَمى من أَحدكُم  يصبِح علَى كُلِّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

رية وكُلُّ تكْبِ ،وكُلُّ تهليلَة صدقَةٌ ،وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ ،فَكُلُّ تسبِيحة صدقَةٌ ،صدقَةٌ
ويجزِئ من ذَلك ركْعتان  ،عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ يونه ،وأَمر بِالْمعروف صدقَةٌ ،صدقَةٌ

: "ތިޔަބައިމީހުން )1("يركَعهما من الضحى ކުރެ މީހެއްގެ ކޮންމެ ހުޅެއްގެ މައްޗަށް  މާނައީ
 ވެގެންވެއެވެ. (އެބަހީ ދުވާލަކު ތިންސަތޭކަދުވަހަކު ވާޖިބު ކުރުން ކޮންމެ ޞަދަޤާތެއް

މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.) ފަހެ ކޮންމެ  ކުރުން ކޮންމެ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތް
ތަސްބީޙައަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަޙުމީދަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ 

ކަންތަކަށް  ދަޤާތެކެވެ. އަދި ހެޔޮޞަ )2(ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ކޮންމެ ތަކުބީރަކީ ތަހުލީލަކީ
ކުރެވޭ ކޮންމެ ނަހީއަކީ  ކަންތަކުން ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި ނުބައި

ކަމަކުން ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތް އެހުރިހާ  ޙާޞަދަޤާތެކެވެ. އަދި އޭނާ ކުރާ ޟު
  ފުއްދައިދެއެވެ."

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1

 ކިޔުމެވެ. ه إِالَّ اُهللاالَإِٰلތަހުލީލަކީ އަދި  ކިޔުމެވެ.ِهللا الْحمد ތަޙުމީދަކީ އަދި  ކިޔުމެވެ. سبحاَنَ اِهللاތަސްބީޙައަކީ  )2
.اُهللا أَكْبر ރަކީ ތަކުބީއަދި    ކިޔުމެވެ
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ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި ނުޢައިމް ބުނު ހައްމާރުގެ هللا އަދި މާތް
. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  اهللا تعاىل އްވިއެވެ

 )1("يا ابن آدم الَ تعجِز عن أَربعِ ركَعات من أَولِ النهارِ أَكْفك آخره"ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 
! ދުވާލުގެ  : "އޭ އާދަމުގެ ދަރިޔާއެވެ ކޮޅުގައި ހަތަރު ރަކުޢަތްކުރުމުން ތިބާ  ކުރީމާނައީ

. އޭރުން ދުވާލުގެ ފަހު ނުކުޅެދިގެން ތިބާއަށް هللا ކޮޅުގައި ތިމަން ނުވާށެވެ
  ފުދިވޮޑިގަންނަވާނަމެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
. އަހުރެންގެ ލޮބުވެތި ރަޙުއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވި އަހުރެންނަށް  rرسول اهللا ތްތެރިޔާ މައެވެ

 ރޯދަހިފުމަށާއި، ޟުޙާ މަހަކު ތިން ކުރެއްވިއެވެ. "އެއީ ކޮންމެ ކަމަކަށް ވަޞިއްޔަތް ތިން
  )2(ކުރުމަށާއި އަދި ނިދުމުގެ ކުރިން ވިތުރިކުރުމަށެވެ." ރަކުޢަތް ނަމާދުގެ ދެ

ހައި މާދުގެ ވަގުތަކީ އިރު ލޮންސިއެއްނަ ޟުޙާ ަނމުާދގެ ަވގުުތ: ުޟޙާ 
އިރު މެދުޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ  ،ށް އެރީއްސުރެމިންވަރަ

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު هللا އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ވަގުތެވެ. މާތް ،ހުދުވެ ވަގުތަކީ އިރު
 rرسول اهللا ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ތައުބާވާ )3("صالَةُ اَألوابِني حني ترمض الْفصالُ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް މީހުންގެ  މާނައީ
)  ނަމާދުވަނީ (އެބަހީ ޟުޙާ ލުގެ ފައި އަންދައިލާ ހިނދުގައެވެ." އެބަހީ ޅަޖަމަނަމާދުވަނީ

.   އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ހިނދުގައެވެ
ކުގެ ަޢަދުދ: ުޟޙާ  ނަމާދުގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ  ޟުޙާ ަނމުާދގެ ަރކުަޢތަްތ

ރަކުޢަތެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  މަދުމިނީ ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި ގިނަމިނީ ބާރަ
. ފަހެ ދެރަކުޢަތާއި ހަތަރު މިނުގައި ޙައްދެއް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ގިނަ ރަކުޢަތް  ނެތެވެ

ގެފާނު ކުރެއްވިކަމަށް ތަކުން ސާބިތުވެއެވެ. އަދި ހަރަކުޢަތްވެސް އެކަލޭއިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن والطّرباين يف الكبري والبيهقي  )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه أمحد ومسلم. )3
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ވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާهللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. މާތް
ނަމާދުގައި  ޟުޙާ rرسول اهللا ޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާ

 ކުރެއްވި ރަކުޢަތް ދި އެކަލޭގެފާނު އަށްއަ )1(ހަރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ."
ގިނައިން  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުން އެންމެ ވެސްކަމަށް

ހާނީގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުهللا ސާބިތުވެގެންވާ މިންވަރަކީ މިއެވެ. މާތް
 rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މައްކާ ފަތަޙަވީ ދުވަހު އަހުރެން 

އީމެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ނާނެއިފުޅުފިއްލަވާށެވެ. އަދި ގެ އަރިހަށް އަ
ފަރުދާއަކުން ނިވައިކުރައްވައިގެން ފާޠިމަތުގެފާނު ހުންނެވިއެވެ. ދެން އަހުރެން 
. ކާކުތޯއެވެ؟ އަހުރެން ދެންނެވީމެވެ. އުއްމު  ސަލާމްގޮވައިލުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

އެކަމުން އަވަދިވެވަޑައިގެން ސާލުކޮޅެއް ގައިކޮޅަށް  ހާނީއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު
." އޮޅުއްވައިގެން އަށް ރަކުޢަތް ކުރުމަށް  ފަހެ ބާރަ )2(ރަކުޢަތް ކުރައްވައިފިއެވެ
ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅު  ކިބައިން ގެ rرسول اهللا އަނަސްގެފާނު 

ކަމަށް ބުނުއްވާ  މިނުގައި އެއްވެސް ޙައްދެއް ނުވާ ޟަޢީފުވެގެންވެއެވެ. އަދި ގިނަ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ هللا ބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް

 ނަމާދުގެ ހަތަރު ޟުޙާ rرسول اهللا ރިވާޔަތެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "
އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރަކަށް هللا ރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި 

".   )3(އިތުރުކުރައްވައެވެ
ބައެއް  rرسول اهللا ފަހެ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި 

  ކުރެއްވުމަށެވެ.  ކުރައްވާފައިވަނީވެސް ދެރަކުޢަތް އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތް
  
  
  

                                                           
  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه الترمذي يف الشمائل  )1

  داود والنسائي وابن ماجه.رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو  )2

  رواه أمحد ومسلم. )3
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  ަނމާދު  ިއްސިތޚާރާ 
ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށް އެދުމެވެ. ފަހެ މީހަކު هللاއިސްތިޚާރާގެ މާނައަކީ 

އޭނާއަށް  ،ކުރުމަށް ގަސްތުކޮށް އަދި އެކަމަކީ އެއީ ތެރެއިން ކަމެއްކަންތައްތަކުގެ  ހުއްދަ
އެދެމެދުގައި ޝައްކު  ،ފައިދާހުރި ކަމެއްކަން ނުވަތަ ގެއްލުންހުރި ކަމެއްކަން ނޭނގި

އިސްތިޚާރާކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިއެއް  ،އުފެދިއްޖެނަމަ
އިންނަން  ،ރާކުރުމެވެ. ކާވެނިކުރަން ގަސްތުކުރާ ހިނދުއިސްތިޚާ ،ފަށަން އުޅޭ ހިނދު

 ކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ. ފަހެ ކަނޑައެޅިގެން ހެޔޮ އުޅޭ ކުއްޖާ އިޚުތިޔާރު
. މިސާލަކަށް  ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

هللا މެވެ. އަދި މާތްރުރާކުމައިންބަފައިންނަށް އިޙުސާންތެރިވުމަށް އިސްތިޚާ
އެވެ. މިސާލަކަށް މެޖެހޭނެމެއަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް ނު

  ނަމާދުކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ. 
ފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް  ކުރިން ދެންނެވި ،ގޮތަކީ ދެންފަހެ އިސްތިޚާރާކުރާ

އެވެ. ފަހެ ކުރާނީ ރަކުޢަތް ނަމާދެއްނަމާދު ފިޔަވައި ދެ ފަރުޟު ،ގަސްތުކުރާ ހިނދު
 ގޮތަށެވެ. އަދި ސޫރަތުލް ނަމާދުތައްވެސް ކުރާ ކުރާނީ ހަމަ އެހެންއެދެރަކުޢަތް ނަމާދު

އޭނާ ބޭނުން ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. ދެން  ،ފަހު ފާތިޙާއަށް
ރުއްސުންލެއްވި هللا ހެ މާތްވެ. ފަގެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާނީއެދެރަކުޢަތްކޮށް އަވަދިވެ

 .  rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ކަމެއްގައި (އެބަހީ އިން ހުރިހާ ފަދަ ންނަށް ޤުރުއާނުގެ ސޫރަތް އުނގަންނައިދެއްވާއަހުރެމެ
) އިސްތިޚާރާކުރަފަދަ  ދެންނެވި ކުރިން ދެއްވާ އިން އުނގަންނަކަންތައްތަކުގައި
 ކުރެ މީހަކު ކަމެއް ކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންއިވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކަމުގަ

ނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް ކުރާހުށިކަމެވެ.  ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ހިނދު ފަރުޟު
 ،كتردقُبِ كردقْتسأَو ،كملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"ދެން މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ. 

أَولُأَسك مفَ نضلالْ كعظإِفَ ،مِينك قْتدر قْأَ الَودر، وتلَعم، أَ الَولَعم، أَونت الَّعم 
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. ނުވަތަ އުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ (ކުރަން رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مهللَّاَ ،بِويغالْ
.)  އެކަން ހިތަށް  يل هرسِّيو يل هرداقْفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل ريخއަރުވާށެވެ

އުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ.  (ކުރަން رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِو ،هيف يل كرِباَ مثُ
.) ށްނުވަތަ އެކަން ހިތަ  ينِّع هفْرِاصفَ يرِمأَ ةُبقعاَو يشعاَمو ينِيد يف يل رش އަރުވާށެވެ

ونِفْرِاصي عنه اقْودر لالْ يخير حثُ نَكاَ ثُيأَ مرنِضبِ ي1("ه(  :  "އޭ ހައްދަވާމާނައީ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ  ،ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން ގެهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަهللاއިބަ ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ هللاގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ
ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަދާނަކަން ދެއްވުމަށް އެދިهللاއިބަ ،ޒަރިއްޔާއިން

މަކަށަވަރުން ހެ ހަދަންނަވަމެވެ. ފަ ގެ މާތް ދަރުމަވަންތަކަމުން ދެއްވުމަށް އެދިهللاއިބަ
هللا ގެންވަމެވެ. އަދި އިބަކަމަކަށް ކުޅަދުންވަންތައެވެ. އަދި މިއަޅާ ނުކުޅެދި ހުރިހާهللا އިބަ

އީ هللاކަމެއް ދެނެވޮޑިގެންވަމުއެވެ. އަދި މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ. އަދި އިބަ ހުރިހާ
 ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އޭ ހައްދަވާ ޣައިބުގައިވާ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް

! ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީބޮޑުކު މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ  ........ރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ކަމުގައި  މިއަޅާއަށް ހެޔޮކަމެއް ،ގޮތުން ގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެމިއަޅާޅުމާއި، ދިރިއު
! އަދި  ،ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަهللا އިބަ ފަހެ އެކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! ދެން އެކަމުގައި މިއަޅާއަށް އެކަންތައް މި އަޅާއަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ މިއަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ  ........ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

ކަމުގައި  ކަމެއް މިއަޅާއަށް ނުބައި ،ގޮތުން ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ
ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން އެކަންތައް ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ!  ،ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަهللا އިބަ

! އަދި ހެޔޮ ކަންތައް މިއަޅާއަށް  އަދި އެކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އެއީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ވީނަމަވެސް މެއެވެ. އަދި އެކަމަށް  މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

"!    މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ مسلماً. )1



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 203 

ސުންނަތް ނަމާދުތަކުންވެސް މިނަމާދު  ،ފިޔަވައިނަމާދު  ފަހެ ފަރުޟު
ނަމާދުގެ  ވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ޟުޙާޙާޞިލު

. އެކަމަކު  ކުރާ ދެރަކުޢަތް ދެރަކުޢަތާއި، ވުޟޫކޮށްގެން ފަދަ ސުންނަތް ނަމާދުތަކެވެ
ނޫން ވަގުތެއްގައި ވަގުތުތައް  ނަމާދުކުރުން މަނާ ،ގޮތަކީ އެންމެ ރަނގަޅު

ގެ ޙަޟުރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި هللاއިސްތިޚާރާކުރުމަށް ދެރަކުޢަތްކުރުމެވެ. ފަހެ 
ޔާ ނާކާމިޔާބުވެގެން އްއިރާދަކުރެއްވިهللا ކަމެއް  ކުރާ ،މީހުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ހެޔޮލަފާ

.   ނުދާނެއެވެ
  

  ަނމާދު  ތްަސީބޙަ 
 އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ންރިދުވެގެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާ ދަންނައެވެ. ތަސްބީޙަ

ބައެއް  ނަމަވެސް މިނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ޙަދީޘެއް ޟަޢީފެވެ. އެހެން
 ވިދާޅުވިއެވެ. "ތަސްބީޙަ  -رمحه اهللا-ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އިމާމު ނަވަވީ 

. ޔަޤީންކަމާމެދު ފިކުރުކޮށްލަން ޖެހެއެ ނަމާދު މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ބުނެވުމާ  ވެ
އެކު އެހެން ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން 

ބަދަލުވެފައިވާ  ނަމާދުގެ ނިޒާމު އައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ޟަޢީފެވެ. އަދި އެނަމާދަކީ އަޞްލު
ވެއެވެ. ނަމާދެކެވެ. އެހެންކަމުން ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް ނެތި އެނަމާދު ނުކުރުން އެދެވިގެން

  - رمحه اهللا-އަދި އިމާމު ތިރުމިޛީ  )1(އަދި ޞައްޙަ ޙަދީޘެއް އައިސްފައި ނުމެވޭމެއެވެ."
ޙަދީޘްތައް ޞައްޙައެއް ނޫނެވެ."  ވިދާޅުވިއެވެ. "އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ގިނަ

ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޙަދީޘެއް  އަދި ޢުޤައިލީ ވިދާޅުވިއެވެ. "ތަސްބީޙަ
އާއި އަދިވެސް އެނޫން  -رمحه اهللا-ވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި އަބޫބަކުރު ބުނުލްޢަރަބީ ސާބިތު

ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ޞައްޙަ ޙަދީޘެއްވެސް އަދި  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތަސްބީޙަ
އަދި ޝައިޚުލް އިސްލާމް  )2(ޙަސަން ޙަދީޘެއްވެސް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ."

                                                           
  اموع. )1

  اموع. )2
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. "އިމާމު އަޙުމަދާއި އަދި މަޝްހޫރު   -رمحه اهللا-އިމިޔާ އިބުނުތަ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ނަމާދު މަކުރޫހަކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެނަމާދު  ޞަޙާބީން ތަސްބީޙަ

ބުނު މުބާރަކު ފިޔަވައި އެއްވެސް އިމާމަކު هللا މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށް ޢަބްދު
 ޝާފިޢީ އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު ،މާމު އަބޫޙަނީފާއާއިވިދާޅުވެފައެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ އި

   )1(ނުގަންނަވައެވެ." ކަމެއް ކަމުގައި ދެކިވަޑައި އެއްގޮތަކަށްވެސް އެނަމާދު މުސްތަޙައްބު
ނަމާދާ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ތަސްބީޙަ  - رمحه اهللا-އަދި ޝައިޚު އިބުނު ބާޒު 

ހަދީޘެކެވެ. އަދި އިބުނު ޖައުޒީވެސް އެއީ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘަކީ މައުޟޫޢު 
  )2(ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ." މައުޟޫޢު ޙަދީޘެއް

މިބާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "  -رمحه اهللا-ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ 
ރިވާޔަތެއް ޖަމާކުރުމުން އެނަމާދާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން  އައިސްފައިވާ ހުރިހާ

. އަދި އުމުރުން އެއްފަހަރު އެނަމާދު ންއައިސްފައިވާ ޙަދީޘް ޙަސަ  ދަރަޖައަށް ދެއެވެ
.   ކޮށްލުމަކު މައްސަލައެއް ނެތެވެ." ފަހެ އެޙަދީޘް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
. ޢައްބާސް ބުނު ޢަބްދުލް رسول އްޠަލިބަށް މު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 أَالَ ،أَحبوك أَالَ ،أَمنحك أَالَ ،أُعطيك أَالَ ،يا عباس يا عماه"ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rاهللا 
قَدميه  ،لَك ذَنبك أَولَه وآخره إِذَا أَنت فَعلْت ذَلك غَفَر اُهللا ،أَفْعلُ بِك عشر خصالٍ

يثَهدحو، هدمعو طَأَهخ، هكَبِريو هريغالَ ،صعو هرسهتالٍ ،نِيصخ رشع: ّلصأَنْ ت عبأَر ي
فَإِذَا فَرغْت من الْقراَءة في أَولِ ركْعة  .ركَعات تقْرأُ في كُلِّ ركْعة فَاتحةَ الْكتابِ وسورةً

خمس عشرةَ  ،أَكْبر واُهللا ،اُهللا إِٰله إِالَّ والَ ،ِهللاوالْحمد  ،سبحانَ اِهللا :لْتوأَنت قَائم قُ
ثُم  ،ثُم ترفَع رأْسك من الركُوعِ فَتقُولُها عشرا ،ثُم تركَع فَتقُولُها وأَنت راكع عشرا ،مرةً

 ،ثُم ترفَع رأْسك من السجود فَتقُولُها عشرا ،ولُها وأَنت ساجِد عشراتهوِي ساجِدا فَتقُ
فَذَلك خمس وسبعونَ في كُلِّ  .ثُم ترفَع رأْسك فَتقُولُها عشرا ،ثُم تسجد فَتقُولُها عشرا

                                                           
  .لشيخ اإلسالم ابن تيمية الكربى" الفتاوى" )1
  ابن باز. فتاوىجمموع  )2
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ةكْععِ  ،ربي أَرف كلُ ذَلفْعتاتكَعلْ .رةً فَافْعرمٍ موي كُلِّ يا فهلِّيصأَنْ ت تطَعتفَإِنْ  ،إِنْ اس
فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفي كُلِّ سنة  ،فَإِنْ لَم تفْعلْ فَفي كُلِّ شهرٍ مرةً ،لَم تفْعلْ فَفي كُلِّ جمعة مرةً

! އޭ ބޮޑުބޭބޭފުޅާއެވެ!  )1("ي عمرِك مرةًفَإِنْ لَم تفْعلْ فَف ،مرةً : "އޭ ޢައްބާހެވެ މާނައީ
މާތްވެގެންވާ ދިހަ ސިފައެއް ނުވަތަ ދިހަ ކަމެއް ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު 

ހެއްޔެވެ؟ އެއީ އެކަމެއް ކަލޭގެފާނު ކުރައްވައިފިނަމަ ކަލޭގެފާނުގެ  ޙާޞިލުކޮށްދެއްވަން
ފަހުގެ  ފުރަތަމަ ފާފައާއި އެންމެ ވެ. އެއީ އެންމެކަމެކެ ފުއްސަވައިދެއްވާނެهللا ފާފަތައް 

ފާފައެވެ. އޮޅިގެން ކުރެވުނު އަލަށް ކުރެވޭ ފާފައާއި އިސްވެ ކުރެވިފައިވާ ފާފައެވެ. 
ފާފައާއި ގަސްތުގައި ކުރިފާފައެވެ. ކުދި ފާފައާއި ބޮޑެތި ފާފައެވެ. ސިއްރުން ކުރި 

 ންވާ ދިހަ ކަމެކެވެ. އެއީ ކަލޭގެފާނު ހަތަރުފާފައާއި ފާޅުގައި ކުރި ފާފައެވެ. މާތްވެގެ
ފާތިޙާއާއި ސޫރަތެއް ކިޔަވައި  ރަކުޢަތް ކުރެއްވުމެވެ. ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް

ހުންނަވާ  ފަހު ކޮޅަށް ވިދާޅުވުމަށް ވިދާޅުވާށެވެ. ފަހެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ކިޔަވައި
ފަހަރު  މިކަލިމަތައް ފަނަރަ أَكْبر واُهللا ،اُهللا إِٰله إِالَّ والَ ،ِهللاوالْحمد  ،سبحانَ اِهللا ،ޙާލު

 ،ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ފަހެ ރުކޫޢުގައި އޮންނަވާ ޙާލު
 ފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން (އިޢުތިދާލުގައި އެކަލިމަތައް ދިހަ

) އެކަލިމަތައް .  ދިހަ ހުންނަވައި ފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ
ފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން  އެކަލިމަތައް ދިހަ ،އި އޮންނަވާ ޙާލުސަޖިދާގަފަހެ 

) އެކަލިމަތައް ދިހަ ފަހަރު  ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން (ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިންނަވައި
އި އޮންނަވާ ސަޖިދާގައަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ. ފަހެ ސަޖިދަ ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން ދެވަނަ

ފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. ދެން ސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެން  އެކަލިމަތައް ދިހަ ،ޙާލު
 ޢަތެއްގައި ހަތްދިހަފަސްވާނީ ކޮންމެ ރަކު ފަހަރު ވިދާޅުވާށެވެ. އޭރުން އެކަލިމަތައް ދިހަ

ކުރައްވާށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު  ކަންތައްވެ. ހަތަރު ރަކުޢަތުގައިމެ އެގޮތަށް ފަހަރެ
މިނަމާދުކުރުމަށް ކަލޭގެފާނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުރައްވާށެވެ. ފަހެ 
ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުކުރައްވައިފިނަމަ ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ. ފަހެ ހަފްތާއަކު 
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ރު ކުރައްވާށެވެ. ފަހެ މަހަކު އެއްފަހަރު އެއްފަހަރު ނުކުރައްވައިފިނަމަ މަހަކު އެއްފަހަ
ނުކުރައްވައިފިނަމަ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ. ފަހެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު 

".   ނުކުރައްވައިފިނަމަ އުމުރުން އެއްފަހަރު ކުރައްވާށެވެ
  

  ަނމާދު  ޙާަޖތް 
. ފަހެ މިނަމުގައި އެއްވެސް ނަމާދެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

ތަކަށް ބައްލަވައި ދުވެގެން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްމިނަމަކީ ޢިލްމުވެރިން މިމާނާގައި ވާރި
ގެ هللاއެބޭކަލުން ދެއްވާފައިވާ ނަމެކެވެ. ޙާޖަތުގެ މާނައަކީ ބޭނުމެވެ. ފަހެ މާތް
ނަމާދޭ  ޙަޟްރަތަށް ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ދެރަކުޢަތަކަށް ޙާޖަތް

. އަދި  ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް . އެގޮތުން އިސްތިޚާރާކިޔޭނެއެވެ ނަމާދެކެވެ
  ނަމާދެކެވެ.  ތައުބާވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް

. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު ޙަނީފުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެއްދުވަހަކު ލޯފަން ގެ އަރިހަށް އައިސް  rسول اهللا رމީހަކު  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

! އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން هللاދަންނަވައިފިއެވެ. އޭ  އަހުރެންނަށް هللا ގެ ރަސޫލާއެވެ
އްވިއެވެ. "ހަމަ ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ދެއްވުމަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ. 

! އަހުރެންގެ هللاއޭނާ ދެންނެވިއެވެ. އޭ  )1(ދުޢާކޮށްދެއްވަންވީތޯއެވެ؟" ގެ ރަސޫލާއެވެ
 rرسول اهللا ލުގެ ފެނުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން އަހުރެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ. ލޮ

ކޮށްފައި ވުޟޫކުރާށެވެ. ދެން ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވިއެވެ. "ފަހެ ދާށެވެ. ގޮސް حديث
 يِّبِن ملَّسو هيلَع ى اُهللالَّص دمحم ييِّبِنبِ كيلَإِ هجوتأَو كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّاَ"މިދުޢާކުރާށެވެ." 

الرحمياَ ،ة محمي أَنِّإِ ،دتوجلَإِ هي بِبِّى رنْأَ ك كْيشف لي عن برِصللَّاَ ،يهم شّفعه في 

                                                           
ސުވަރުގެ هللا މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ ލޯފަން މީހާ އެކަމަށް ކެތްކޮށްފިނަމަ އޭނާއަށް  )1

.   ދެއްވާނެތީއެވެ
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وشّفنِعي فއޭ ހައްދަވާ )1("يِسفْي ن" : ! ހަމަކަށަވަރުން  މާނައީ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ރަޙުމަތުގެ  ،rد حممގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިއަޅާގެ ނަބިއްޔާ هللاބަމިއަޅާ އި
! ހަމަކަށަވަރުން هللاއެކު އިބަ ނަބިއްޔާއާ ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ. އޭ މުޙައްމަދެވެ

އެކު އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ. އެއީ  އަހުރެން ކަލޭގެފާނާ
 ންގެ ފެނުން އެކަލާނގެ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށެވެ. އޭ ހައްދަވާއަހުރެންނަށް އަހުރެ

! މިއަޅާގެ ޙައްޤުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި މިއަޅާގެ އަމިއްލަ  ނަފްސަށް މިއަޅާގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ

"!   ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  

  ަނމާދު  ަތުއބާ 
.  ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް ވި ފަދައިން ތައުބާފަހެ ކުރިންވެސް ދެންނެ ނަމާދެކެވެ

ތަކަށް ބައްލަވައި ޢިލްމުވެރިން ސްފައިވާ ޙަދީޘްމިއީވެސް ތައުބާއާ ބެހޭގޮތުން އައި
 ދެއްވާފައިވާ ނަމެކެވެ. ދަންނައެވެ. ތައުބާވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ނަމާދެއްކުރުމަކީ ޝަރުޠެއް

. ފަހެ މިނަމާދަކީ ތައުބާވުމަށް ނޫނެވެ. މިނަމާދާ ނުލައިވެސް ތައުބާވެވޭ ނެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އަޅާއަށް ފާފައެއްކުރެވޭ ހިނދު ހެޔޮކަމަކަށް  ޒަރިއްޔާއެކެވެ. އެހެނީ

ގެ هللاތައުބާގެ ކުރިއަށް ހެޔޮކަމެއް އިސްކުރުން ހިމެނިގެންވަނީ  ،އަވަސްވެގަނެ
ސްތަޙައްބުވެގެންވާ އުއްމީދުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި އެއީ މު ހެޔޮ ،ކުރެވޭ ތަށްޙަޟްރަ

 .   ކަމެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް

 . ما "ވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރައްޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 غَفَر اُهللا إِالَّ يصلِّي ركْعتينِ ثُم يستغفر اَهللامن عبد يذْنِب ذَنبا فَيحِسن الطُّهور ثُم يقُوم فَ

ا "لَه هذأَ هقَر ةَآلثُمي:  [    F  E  D  C  B  A  @  ?     >  =
                                                           

 والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية يف صحيحه واحلاكم وقال، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب )1
  وصححه األلباين. بخاري ومسلمصحيح على شرط ال
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  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H  G!      U
  c  b  a`   _ ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V

dZ)1(  ) :އެއްވެސް އަޅަކަށް ފާފައެއް )١٣٦ -  ١٣٥آل عمران" :  މާނައީ
ގެ هللاކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް ދެން 

 ފުއްސަވައި އޭނާއަށް ފާފަهللا ނަމަ  އެދި ދަންނަވައިފި ފުއްސެވުމަށް ޙަޟްރަތުން ފާފަ
އެއުރެންނަކީ [ ދެއްވާނެއެވެ." ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ.

) އެއުރެންނަށް ނުބައިކަމެއް ކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ އެއުރެންގެ އަމިއްލަ  (ތަޤުވާވެރިންނަކީ
 ހަނދުމަކޮށް އެއުރެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައިهللا ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ ހިނދު 

ރާތެއް ފަ ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވައިދޭނެ އެހެންهللا މީހުންނެވެ. އަދި  ދެއްވުމަށް އެދޭ
އެއުރެންނަށް ކުރެވުނު ފާފައިގެ މަތީ އެއުރެން  ،ނުވެއެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް އެނގޭ ޙާލު

 ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ނުތިބެތެވެ. އެއުރެންނަކީ އެއުރެންގެ ވެރި ދެމި
ފުއްސެވުމާއި އެތަނެއްގެ ދަށުން އާރުތައް ދެމިގެންވާ ސުވަރުގެތައްވާ މީހުންނެވެ. 

ކިހައި ބައިމީހުން ދެމިތިބޭނެތެވެ. އަދި ޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރު އެތާނގައި އެ
!    ]ރަނގަޅުވެގެންވޭ ހެއްޔެވެ

  

  ަނމާދު  ކޭތަ 
. ފަހެ މިއީ ފިރިހެނުންނަށާއި ހަނދުކޭތަ ،އެބަހީ އިރުކޭތައާއި  ،ނަމާދެވެ

އަންހެނުންނަށް ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އެކަމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ 
ދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް އުފެދިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިނަމާދަކީ ޖަމާޢަތުގައި މެ

ވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް  އަދި މުސްތަޙައްބު ނަމާދެކެވެ. އަދި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭރެވޭ، އަދާކު
އެއީއެވެ. އެކަހެރިކޮށް އަދާކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި މިނަމާދަށް އަޑުހަރުކޮށް 

ޒުގެ ދެމާނައެއް ޢިލްމުވެރިން މިލަފު "الصالَةُ جاَمعةٌ"އިލެވޭނެއެވެ. ގޮވަ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )1
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." އެބަހީ  މާނައަކީ "މިއީ މީސްތަކުން ޖަމާކުރާ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެއް ނަމާދެކެވެ
!ނަމާދަ މާނައަކީ "މިއީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ  އަނެއް ށް މީސްތަކުން ޖަމާވާހުށިކަމެވެ

." އެބަހީ   އި ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާހުށިކަމެވެ!އެކަހެރިކޮށް ނުކޮށް ޖަމާޢަތުގަނަމާދެކެވެ
ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 "الصالَةُ جاَمعةٌ"ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފި ހިނދު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
".   )1(މިފަދައިން ގޮވައިލެވުނެވެ

ފަހެ މިނަމާދަކީ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެކެވެ. އަދި ޤުރުއާން ދިގުކޮށް ކިޔެވޭ 
ރުކޫޢު  ރުކޫޢު ނުވަތަ ހަތަރު ނަމާދެކެވެ. ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢު ނުވަތަ ތިން

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކޮންމެ  ރުކޫޢު ހިމެނޭ ނަމާދެކެވެ. ޖުމްހޫރު ނުވަތަ ފަސް
 ރުކޫޢުކުރުމަށެވެ. އަދި މަޝްހޫރުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ. މިކަމާރަކުޢަތެއްގައި ދެ

  ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ބައެއް ނައްޞުތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ.
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް

ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި އެއްފަހަރަކު އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެ.  rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "
އޭ  اُهللا أَكْبرފަހެ އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެން، 

ވިދާޅުވެ، ހަށަންބަންނަވައިފިއެވެ. ދެން މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ސަފު 
ނު ވަރަށް ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދެން ހަދައިފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާ

رއޭ ވިދާޅުވެ، ރުކޫޢަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ވަރަށް ދިގުކޮށް  اُهللا أَكْب
. އެކަމަކު ޤިޔާމުކުރެއްވި ވަރަށް ވުރެ ކުރުކޮށެވެ. ދެން ރުކޫޢުން  ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ

އޭ ވިދާޅުވެ، އަލުންވެސް ވަރަށް  من حمده، ربناَ ولَك الْحمدسمع اُهللا لތެދުވެވަޑައިގެން، 
ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ވިދާޅުވި ވަރަށް 

. ދެން  އޭ ވިދާޅުވެ، ކުރިން ރުކޫޢުކުރެއްވި ވަރަށް ވުރެ ކުރުކޮށް  اُهللا أَكْبرވުރެ ކުރުކޮށެވެ
. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން، ރުކޫ سمع اُهللا لمن حمده، ربناَ ولَك ޢުކުރައްވައިފިއެވެ

دمއޭ ވިދާޅުވެ ދެން ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައިވެސް  الْح
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ހަމައެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ހަތަރު ރުކޫޢާއި، ހަތަރު ސަޖިދަ 
ހަމަކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ. (އެބަހީ ދެރަކުޢަތުގައި ހަތަރު ރުކޫޢުކުރެއްވި ވާހަކައެވެ.) ފުރި

 . އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ނިންމަވައި، ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކޭތަފިލައިފިއެވެ
އާ އެކަށީގެންވާ هللاދެން ތެދުވެވަޑައިގެން، މީސްތަކުންނަށް ޚުޠުބާ ދެއްވައިފިއެވެ. ފަހެ 

إِنَّ الشمس والْقَمر آيتان من "ށް އެކަލާނގެއަށް ސަނާވިދާޅުވެ، ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. ގޮތަ
މާނައީ:  )1("فَإِذَا رأَيتموها فَافْزعوا للصالَة ،الَ يخِسفَان لموت أَحد والَ لحياته آيات اِهللا

ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ  ގެهللاމާތް "ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި، ހަނދަކީ
އެދޭތި  )2(ދެހެއްކެވެ. މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން

ކޭތައެއް ނުހިފާނެއެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާ ތަން ފެންނަ ހިނދު، ފަހެ 
".    ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަހުށިކަމެވެ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
. "އިރުކޭތަ ހިފައިފިއެވެ. ފަހެ   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކުރައްވައިފިއެވެ.  ދިގުކޮށް ޤިޔާމު ނަމާދުކުރައްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. އަދި ވަރަށް
. ދެން ވަރަށްސޫރަތުގެ މިންވަރަ ގާތްގަނޑަކަށް ބަޤަރާ  ދިގުކޮށް ރުކޫޢު ށެވެ

ކުރައްވައިފިއެވެ.  ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން އަލުންވެސް ޤިޔާމު
ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަކު  ވުރެ ކުރެވެ. ދެން އަލުން ރުކޫޢު އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޤިޔާމަށް

ރަކުޢަތަށް  އިފިއެވެ. ދެން ދެވަނަކުރައްވަ ވުރެ ކުރެވެ. ދެން ސަޖިދަ ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށް
 ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ޤިޔާމަށް ދިގުކޮށް ޤިޔާމު ތެދުވެވަޑައިގެން ވަރަށް

. ދެން ރުކޫޢު .  ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށް ވުރެ ކުރެވެ ވުރެ ކުރެވެ
ވައިފިއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކުރައް ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން އަލުންވެސް ޤިޔާމު

 ކުރައްވައިފިއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރުކޫޢަށް ވުރެ ކުރެވެ. ދެން އަލުން ރުކޫޢު ޤިޔާމަށް
                                                           

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )1

ނިޔާވި ދުވަހުއެވެ.  އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ،އިރުކޭތަހިފީ ގެ ޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )2
ކޭތަހިފުން ގުޅިފައި އެވަނީ މީހަކު މަރުވުމާއެވެ. އެހެންވެ އެފަދައިން  ،އެހެންކަމުން މީސްތަކުން ހީކުރީ

. ،އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ   އެބައިމީހުންގެ އެވަހުމު ދުރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ
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. ދެން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. އޭރު  ވުރެ ކުރެވެ. ދެން ސަޖިދަ ކުރައްވައިފިއެވެ
. حديثކޭތަފިލައިފިއެވެ. ދެން  ، الَ ر آيتان من آيات اِهللاإِنَّ الشمس والْقَم" ކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ:  )1("يخِسفَان لموت أَحد والَ لحياته، فَإِذَا رأَيتم ذَلك فَاذْكُروا اَهللا
ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ هللاމާތް ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހަނދަކީ"

ން ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދޭތި މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބު ވެ.ދެހެއްކެ
ތަން ފެންނަ ހިނދު ފަހެ  ނުހިފާނެއެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާ ކޭތައެއް

  ވެ.)"ނަމާދު ކުރާހުށިކަމެ އަށް ޒިކުރުކުރާހުށިކަމެވެ. (ކޭތަهللا
އި ވިދާޅުވިއެވެ. "މިދެޙަދީޘަކީ މިބާބުގަ  - رمحه اهللا-އިބުނު ޢަބްދުލްބައްރު 

." އެބަހީ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢުކޮށް  ބަޔާންވެގެންވާ އެންމެ ޞައްޙަ ދެޙަދީޘެވެ
ފަދައިން  ނަމާދުތައް މިނަމާދުކުރުމެވެ. ދަންނައެވެ. މިނަމާދަކީވެސް ހަމަ އެހެން

 ،ނަމާދުތަކަށް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާއި ނަމާދެކެވެ. ހަމަ އެހެން އަދާކުރެވޭ
ވެގެންވެއެވެ.  ސުންނަތް ،ވާ ކަންތައްތައް މިނަމާދަށްވެސް ފަރުޟުވެސުންނަތްވެގެން

ރަކުޢަތެއްގައި ރުކޫޢު ތަކުރާރުވުމެވެ. ދެން މިބަޔާންކުރަނީ  ހަމައެކަނި ފަރަގަކީ ކޮންމެ
. ވުރެ ގިނަ ދެރުކޫޢަށް   ރުކޫޢު ބަޔާންވެގެންވާ ނައްޞުތަކެވެ

ވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާهللا މާތް
" . ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ހަތަރު  )2(ކުރައްވައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ." ސަޖިދައިން ހަރުކޫޢު އެކަލޭގެފާނު ހަތަރު
ސަޖިދައިގެ މުރާދަކީ ދެރަކުޢަތެވެ. އެބަހީ ދެރަކުޢަތުގައި ހަރުކޫޢުއެވެ. ކޮންމެ 

  ރުކޫޢުއެވެ.  ކުޢަތެއްގައި ތިންރަ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 ހަތަރު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އިރުކޭތަހިފި ހިނދު 

                                                           
  والبخاري ومسلم والنسائي. رواه أمحد )1

  وأبو داود. رواه أمحد ومسلم )2
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 އެބަހީ ދެރަކުޢަތުގައި އަށް )1(."ެރުކޫޢުކުރައްވައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވ އި އަށްސަޖިދާގަ
.  ޢުއެވެ. ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ހަތަރުރުކޫ   ރުކޫޢުއެވެ

ފަހެ މިދެޙަދީޘް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މިދެޙަދީޘް 
ފުރަތަމަ   - رمحه اهللا- އިމާމު ޝާފިޢީ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ.  ޞައްޙަކަމަށް އެއްބަސްވެ

) ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ވާ ޙަދީޘާޙަދީޘާ ބެހޭގޮތުން (އެބަހީ ހަރުކޫޢު ބަޔާންވެގެން ބެހޭގޮތުން
. އެއީ ކުށެއް އެކަމަކު އެޙަދީޘް ރިވާކުރައްވާފައިވަނީ އިމާމު މުސްލިމު  ކަމަށެވެ

ކަމަށް އިބުނު  އަދި ދެވަނަ ޙަދީޘް ޞައްޙަވެގެން ނުވާ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައެވެ.
ކު އެޙަދީޘަކީވެސް އިމާމު ޙިއްބާން އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަމަ

  މުސްލިމު އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަދީޘެކެވެ. 
ރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

" . ގެ ޒަމާނުގައި އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެ. އަދި  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ ދިގު ން އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނާގެން ކޭތަހަމަކަށަވަރު

 ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެސަޖިދަ ރުކޫޢު ސޫރަތެއް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފަސް
ސޫރަތެއް  ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ ދިގު ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ ކުރެއްވިއެވެ. ދެން ދެވަނަ

އަދި ފަސް ރުކޫޢުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދެސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ. ދެން ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. 
ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައްވައިގެން އިންނެވި ގޮތަށް އިށީނދެ އިންނަވައި ކޭތަފިލައިފުމަށް 

މިޙަދީޘް   -رمحه اهللا-ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ  )2(ދާންދެން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ."
  ޟަޢީފުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

ނަމާދުކުރާ  ނަމާދުވެސް ކުރާނީ ހަމަ އިރުކޭތަ . ހަނދުކޭތަދަންނައެވެ
.   ގޮތަށެވެ

.  ،ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ކޭތަހިފީއްސުރެ ފަހެ ކޭތަ ކޭތަފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
.   އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘްތަކުން އެކަން އެވަނީ ބަޔާންވާށެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )1

  رواه أمحد وأبو داود. )2
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، ނަމާދަށް ދަމުން ތަކުބީރުކިޔުމާއި ކޭތަ ،ހިނދު ފަހެ ކޭތަހިފަން ފަށާ
 ޞަދަޤާތްކުރުމާއި، އިސްތިޣުފާރުކުރުން މުސްތަޙައްބު، ޒިކުރުކުރުމާއި، ދުޢާކުރުމާއި

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް
إِنَّ الشمس "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން

الْقَماِهللاو اتآي نم ر، هاتيحالَ لو دأَح تومل ِسفَانخنا الَ يمهإِنوا  ،ورا فَكَبموهمتأَيفَإِذَا ر
: "  )1("وصلُّوا وتصدقُوا وادعوا اَهللا  ހިމެނިގެންވަނީ ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި ހަނދުމާނައީ

މީހަކު މަރުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި ނެވެ. ތަކުގެ ތެރެއިންކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިގެ هللاމާތް
ނުހިފާނެއެވެ. ފަހެ  ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދޭތި ކޭތައެއް

ތަން ފެންނަ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެދޭތި ކޭތަހިފާ
ވެ. އަދި އަށް ދުޢާކުރާށެވެ. އަދި ނަމާދުކުރާށެهللاތަކުބީރުކިޔާށެވެ. އަދި 

  ޞަދަޤާތްކުރާށެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫމޫސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

 . هذه اآليات الَّتى يرسلُ "  ވިއެވެ.ކުރެއްޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
بِه عباده، فَإِذَا رأَيتم شيئًا من  ف اُهللاالَ تكُونُ لموت أَحد والَ لحياته، ولَكن يخو ،اُهللا

فَارِهغتاسو هائعدو كْرِهوا إِلَى ذعفَافْز كމިއީ (އިރުކޭތައާއި  )2("ذَل" : މާނައީ
 ( . މީހަކު ފޮނުއްވާ އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިهللا ހަނދުކޭތައަކީ ތަކެކެވެ

މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން ވާކަންތައްތަކެއް ނޫނެވެ. މަރުވުމުގެ ސަބަބުން އަދި 
! އެކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން  އެކަލާނގެ އަޅުތަކުން ބިރުވެތިކުރައްވަނީއެވެ. هللا އަދިކިއެއްތަ

ފަހެ އެއިން ކަމެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެންނަ ހިނދު އެކަލާނގެއަށް ޒިކުރުކުރުމަށާއި، 
އިސްތިޣުފާރުކުރުމަށް  ޙަޟްރަތަށް ނގެއެކަލާނގެއަށް ދުޢާކުރުމަށާއި، އެކަލާ

  އަވަސްވެގަންނާށެވެ."
  

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1

  رواه البخاري ومسلم والنسائي. )2
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  ަނމާދު  ިއްސތްިސޤާ 
އިސްތިސްޤާގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ބުއިމަށްޓަކައި ފެނަށް އެދުމެވެ. މިތާނގައި 

އިންސާނުންނަށާއި،  ،އިސްތިސްޤާގެ މާނައަކީ ވާރޭނުވެހޭތާ ގިނަދުވަސްވެ
ދެރަކުޢަތް  ،ގެ އަސަރުކުރާ ހިނދުނަޢަމްސޫފިތަކަށާއި، ދަނޑުބިންތަކަށް އެކަމު

މަށް އެދުމެވެ. އަދި މިއީ ގަދަވެގެންވާ ގެ ޙަޟްރަތުން ވާރޭ ވެއްސެވުهللا ،ކޮށްނަމާދެއް
.   ސުންނަތެކެވެ

ނަމާދަކީ  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްތިސްޤާ ފަހެ ޖުމްހޫރު
. އަދި ބަޔާންވެދިޔަ ޙާލަތުގައި ކުރު  ން މުސްތަޙައްބުޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ނަމާދެކެވެ

ވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ. އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސްތިސްޤާއަކަށް ނަމާދެއް 
. ނުވެއެވެ. އިސްތިސްޤާއަކީ ހަމައެކަނި ވާރޭފެނަށް   އެދި ދުޢާކުރުމެވެ

ކުރެއްވިކަން  އިސްތިސްޤާއަށް ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް rرسول اهللا ދަންނައެވެ. 
ތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު އެނަމާދުކުރެއްވި ކުން ސާބިތުވެއެވެ. އެޙަދީޘްޙަދީޘަ ޞައްޙަ އެތައް

ތެރެއިން ބައެއް ޙަދީޘް ތިރީގައި  ގޮތް ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އޭގެ ގޮތާއި ދުޢާކުރެއްވި
.   ބަޔާންކުރަމެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

އެކު، އާދައިގެ ބާ  ވިއެވެ. "ތަވާޟުޢުވެރިކަމާރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު
 އަދި އެކަލާނގެއަށް އާދޭސް ،ޙާލު އަށް ނިކަމެތިކަން ފާޅުކުރައްވާهللاހެދުންކޮޅެއްގައި، 

ގޮތަށް  ނަމާދު ކުރައްވާ ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ ޢީދު rرسول اهللا  ،ޙާލު ދަންނަވާ
ގޮތަށް ޚުޠުބާއެއް  ން ތިޔަކިޔާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ތިޔަބއިމީހު ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް

ނަމާދުކުރާނީ ހަމަ  ފަހެ މިޙަދީޘުން ދަލީލުކުރާ ގޮތުގައި އިސްތިސްޤާ )1(ނުކިޔުއްވައެވެ."
. އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަތް ޢީދު  ތަކުބީރު އަދި ދެވަނަ ނަމާދުކުރާ ގޮތަށެވެ

 ބާއި، ޢުމަރުބުނުއްޔަގެންނެވެ.  ސަޢީދު ބުނު މުސަކިޔައި ތަކުބީރު ރަކުޢަތުގައި ފަސް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حباّن  )1
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 - اهللا مرمحه-ޢަބްދުލްޢަޒީޒާއި، އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، މުޙައްމަދު ބުނު ޖަރީރު އައްޠަބަރީ 
 ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ. އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ. މިނަމާދާ ޢީދު

މިނަމާދުގެ  ،ހެދުމަކު މިނަމާދަށް ނިކުތުމާއި ފަރަޤަކީ އާދައިގެ ބާ ނަމާދާ ދެމެދު ހުރި
ގައި ޚުޠުބާ ނަފީކޮށްފައި އެވަނީ ނބުރައިލުމެވެ. ފަހެ މިޙަދީޘުޚުޠުބާއަށް ފަހު ރިދާ އަ
 ޠުބާޚު rرسول اهللا އުޅޭ ގޮތެވެ. ފަހެ މިނަމާދުގައި  މީސްތަކުން ޚުޠުބާ ކިޔައި

. ނަމާދުގެ ކުރިން  ދެއްވިކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ
ފަހަރު ނަމާދުގެ  ދެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ޠުބާޚު

ފަހު  ފާތިޙާއަށް ނަމާދު ފަދައިންނެވެ. ފަހެ މިނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފަހުންނެވެ. އެއީ ޢީދު
. އަޢުލާ ސޫރަތް  ޣާޝިޔަތު ،ސޫރަތާއި ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ

ކަމަށް ޝައިޚު އަލްބާނީ  އިވާ ޙަދީޘް ޟަޢީފުވެގެންވާކިޔެވުމަށް އައިސްފަ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެކަމަކު އިމާމު ޙާކިމު މާތް

ކަމަށް ރިވާކުރެއްވި ރިވާޔަތް  ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވި އެދެ rرسول اهللا  ،ޢައްބާސް
   ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޞައްޙަވެގެންވާ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް އަދި

ގެ  rرسول اهللا ދުވަސްވެގެން މީސްތަކުން  ނުވެހޭތާ ގިނަ އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ވާރޭ
މިންބަރު ބެހެއްޓުމަށް  )1(ޞައްލާގައިމު rرسول اهللا އަރިހުގައި ޝަކުވާކޮށްފިއެވެ. ފަހެ 

ން މިންބަރު ބެހެއްޓިއްޖެއެވެ. ދެން މީސްތަކުންނަށް އެތަނަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެ
ނިކުތުމަށް ދުވަހަކާއި ވަގުތެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. ފަހެ އިރުގެ އަލިކަން އުދަރެހުން 

ވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން މިންބަރު މަތީ  ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މުޞައްލާއަށް ނިކުމެ ފާޅުވީ
ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި އަށް ޙަމްދުهللاވިދާޅުވެ އިށީނދެވަޑައިގެން ތަކުބީރު 

ނުވެހިގެން ތިޔަބައިމީހުންގެ  ކުރެއްވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ވާރޭޙަދީޘް
އަށް هللاއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ޝަކުވާކޮށްފީމުގެތަކަށް ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަމުގެ 

                                                           
ނަމާދާއި، ކަށު ނަމާދާއި، އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ފަދަ ނަމާދުތައް ކުރުމަށްޓަކައި  މުޞައްލާއަކީ ޢީދު )1

ރަނގަޅީވެސް  ،ތައްޔާރުކުރެވިފައި އޮންނަ މައިދާނެވެ. އަދި މިނަމާދުތައް މިސްކިތުގައި ކުރުމަށް ވުރެ
  އެމައިދާނުގައި ކުރުމެވެ.
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އްވާފައިވެއެވެ. އަދި އެކަލާނގެވަނީ ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމަށް އެކަލާނގެ އަމުރުކުރަ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާބަކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވަޢުދުކުރައްވާފައެވެ." ދެން ވިދާޅުވިއެވެ. 

" دمالْحبِّ ِهللار نيالَميمِ ،الْعحنِ الرمحينِ ،الرمِ الدوي كلإِالَّ اُهللا ،م الَ إِلَه رِيدا يلُ مفْعي، 
واجعلْ ما أَنزلْت  ،أَنزِلْ علَينا الْغيثَ ،ونحن الْفُقَراُء يإِلَه إِالَّ أَنت الْغنِ الَ لَّهم أَنت اُهللال

ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި  "އެންމެހާ "لَنا قُوةً وبالَغًا إِلَى حنيٍ
މަޚުލޫޤުންގެ މައްޗަށް  ރަޙުމަތްފުޅު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާގެ އަށެވެ. އެކަލާނގެއީ އެކަލާނهللا

ތަނަވަސްވެގެންވާ އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު ހަމައެކަނި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ 
މެނުވީ هللا ދުވަހުގެ ރަސްކަލާއެވެ.  ރަސްކަލާނގެއެވެ. އެކަލާނގެއީ ޤިޔާމަތް

ކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަ
ބޮޑުކުރެއްވި  އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތައްކުރައްވައެވެ. އޭ ހައްދަވާ

! އިބަ ފިޔަވައި އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް هللا އީ އިބަهللاރަސްކަލާކޮ
. އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެهللا ނުވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އިބަ އިލާހަކު

. އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ ! އަދި އަޅަމެންނަށް  ފަޤީރުންނަކީ އަޅަމެންނެވެ ވެއްސަވާނދޭވެ
މުއްދަތަކަށް ފޯރައިފަނިވި އެއްޗެއް  ،ކަމުގައާއި ވެއްސެވި ވާރޭ އަޅަމެންނަށް ބާރެއް

!" ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ. އަދި ދުޢާފުޅު  ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކިހިލިއްވަމުން ގެންދެވިކުރަ ފަތިފުޅުގެ ދޮންކަން ފެނިއްޖައުމަށް އެވެ

ދާންދެން އަތްޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ. ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ބުރަކަށިފުޅު 
އަނބުރައިލައްވައިފިއެވެ. އަދި އަތްޕުޅު އުފުއްލަވައިގެން ހުންނަވައި ރިދާކޮޅުވެސް 

ފަރާތް ވާތު ކޮނޑުފުޅު  ފިއެވެ. (އެބަހީ ކަނާތު ކޮނޑުފުޅުގައި އޮތްއަނބުރައިލައްވައި
ފަރާތް ކަނާތު ކޮނޑުފުޅު މައްޗަށް  މައްޗަށް އަދި ވާތު ކޮނޑުފުޅުގައި އޮތް

ލައްވައިފިއެވެ.) ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވައިފިއެވެ. އަދި މިންބަރު 
) ދެރަކުޢަތްމަތިން ފައިބައިވަޑައިގެން (މީސްތަކު هللا ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ މާތް ންނާގެން

ފަށައިފިއެވެ. ދެން  ފައި ގުގުރަންއް ނަންގަވައިފިއެވެ. ދެން ވިދާމައްޗަށް ވިލާއެ އުޑު
ވެހެން ފަށައިފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް މިސްކިތާ ހަމައަށް  ގެ އިޒުނަފުޅުން ވާރޭهللا

ންގަނޑު ދެމެން ފަށައިފިއެވެ. ފަހެ ވަޑައިނުގެންނެވި އުޅުއްވަނިކޮށް މަގުމަތީ ފެ
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ތަން އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތް ހިނދު  އަވަހަށް ގެތަކަށް ވަންނަ މީސްތަކުން އަވަސް
ނަކުރެއްވިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮލުދަތްޕުޅު ފާޅުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ހިނިވަރު

" عبده ورسولُه يوأَنِّ ،شىٍء قَدير علَى كُلِّ أَشهد أَنَّ اَهللا"ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް
 ،ކަމަށާއި ކަމެއްގެ މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ހުރިހާهللا "ހަމަކަށަވަރުން 

 އެކަލާނގެ ރަސޫލާކަމަށް ހެކިވެ ،ތިމަންކަލޭގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާކަމަށާއި
   )1(ވަޑައިގަންނަވަމެވެ."

މީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ  ނަމާދުގައި އިމާމު ފަހެ އިސްތިސްޤާ
ބުނު ޒައިދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މާތް

 ސްތިސްޤާއި rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
. ފަހެ ނަމާދުކުރައްވަން ނިކުމެވަޑައިގަތް ދުވަހު އަހުރެން އެކަލޭގެފާނު ދެކުނީމެވެ

ލައްވައި ޤިބުލައަށް ދިމާއަށް ބުރަކަށިފުޅު އަނބުރާ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާ
. ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ ރިދާކޮޅު  ކުރިމަތިލައްވައިގެން ހުންނަވައި ދުޢާކުރެއްވިއެވެ
. އަދި ދެރަކުޢަތުގައި އަޑުހަރުކޮށް  އަނބުރައިލެއްވިއެވެ. ދެން ދެރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ

."ކިޔަވައި ވިދާ    )2(ޅުވިއެވެ
 ފަހު އިމާމު ދުޢާކޮށް ނިމުމަށް ،ފަހުން ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހެ އިސްތިސްޤާ

ނެތްނަމަ  މައުމޫމުން ރިދާތައް އަނބުރައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. ރިދާ ،މީހާއާއި
 ބޮލުގައި އޮންނަ ފަގުޑި ނުވަތަ ރުމާ ނުވަތަ ތާކިހާ އަނބުރައިލުންވެސް ފުދޭނެއެވެ. އެއީ

. އަދި އެއީ  ކަނާތްފަރާތް ވާތްފަރާތަށް އަދި ވާތްފަރާތް ކަނާތްފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ
ފާލެކެވެ. އެބަހީ ވާރޭ ނުވެހިގެން ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަން ފާގަތިކަމަށް  ރިވެތި

ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެވޭ އިޝާރާތެކެވެ. ދެންފަހެ އަންހެނުންވެސް އެކަނބަލުންގެ 
  ނެއް ފާޅުވެދާނެކަމުގެ ބިރު ނެތްނަމަ އެކަން ކުރުން ރަނގަޅެވެ. ޢައުރަ ގުނަވަ

އިސްތިސްޤާގެ ތަފާތު ދުޢާތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެތެރެއިން 
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ބައެއް ދުޢާ މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. މާތް

                                                           
  األلباين.رواه أبو داود واحلاكم والبيهقي وحسنه  )1

  .محد والبخاري وأبو داود والنسائي. ورواه مسلم ومل يذكر اجلهر بالقراءةرواه أ )2
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ވިއެވެ. ވާރޭ ނުވެހުމުގެ ސަބަބުން އެކަމާ ހިތާމަކޮށް ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު
ގެ އަރިހަށް އައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން  rرسول اهللا ރޮމުން އަންހެނުންތައް 

 "لٍآجِ ريغَ الًجِعاَ ،رٍّضاَ ريغَ عاًفناَ ،عاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ"ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. 
! އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ، އަޅަމެން އުފާކުރުވައި "އޭ ހައްދަވާ  ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަޅަމެންނަށް  ،ހިތްހަމަޖައްސުވައިދޭ، އަޅަމެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް އާރޯކަން ގެނެސްދޭ
އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް  ،ނުދޭ،  ވެހުން ލަސްނުވާ ގެއްލުމެއް ،ފައިދާދޭ
!"ފެންދެ    )1(އްވާނދޭވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް
 . ހުކުރު ޚުޠުބާދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

! މުދާތައް (ދަނޑުތަކާއިهللاއައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ. އޭ   ،ގެ ރަސޫލާއެވެ
) ހަލާކު هللا ވަސީލަތެއް ކެނޑިއްޖެއެވެ.  އަދި ހުރިހާވެއްޖެއެވެ. ނަޢަމްސޫފިތައް

އަހުރެމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވައިދެއްވައިތޯ ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު 
 .  مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّاَ"ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި މިފަދައިން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ

! އޭ  އޭ ހައްދަވާ" "ناَثْغأَ ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ ހައްދަވާ ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

"! ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ އަނަސްގެފާނު  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
މަތީ ވިލާކޮޅެއްވެސް އަދި ފުސްކޮޅެއްވެސް  އޭރު އުޑު ގަންދީ ބުނަމެވެ.هللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

ފެންނާކަށް ނެތެވެ. އަދި އަހުރެމެންނާ ފަރުބަދައާ ދެމެދު އެއްވެސް ގެއެއްވެސް އޭރުގައި 
ނެތެވެ. ފަހެ ފަރުބަދައާ ދިމާއިން އައްޑަނައެއް ވަރުގެ ވިލާކޮޅެއް ފާޅުވެއްޖެއެވެ. ފަހެ 

އެވިލާކޮޅު ފެތުރިގެންފިއެވެ. ދެން އުޑުގެ މެދަށް އެވިލާކޮޅު އެރި ހިނދު 
ހަފްތާ ވަންދެން އިރު އަހުރެމެން  ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެއްهللا ވާރޭވެހިގެންފިއެވެ. ފަހެ 

. ދެން އަނެއް ހަފްތާގެ ހުކުރު ހުކުރު ޚުޠުބާދެއްވަން  rرسول اهللا ދުވަހު  ނުދެކެމެވެ
. އޭ  ! މުދާތައް ގެ ރަސޫލާهللاހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ އެވެ
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) ،(ދަނޑުތަކާއި ވަސީލަތެއް  ހަލާކުވެއްޖެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ނަޢަމްސޫފިތައް
އަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ. ދެން هللاކެނޑިއްޖެއެވެ. ފަހެ ވާރޭ ހުއްޓުވައިދެއްވުމަށް 

 الَو ناَيالَوح مهللَّاَ"އެކަލޭގެފާނު ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައި މިފަދައިން ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. 
لَعللَّ. اَناَيهم امِى اآلكَلَع وّالظابِر، وطُبواَأل نودية، وبِناَمت الشއޭ ހައްދަވާ "رِج" 

! އަދި  ! އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ ) ނުވެއްސަވާނދޭވެ !  އަޅަމެންގެ މައްޗަށް (މިހާރު ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން ތަންތަނަށާއި އަދި  ،އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި
"! ހުކުރު  ،ނުކޮށް ފަހެ އިސްތިސްޤާއަށް ނަމާދެއް )1(ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ

. އަދި ވާރޭ ހުއްޓުވަން ޚުޠުބާގައި ދުޢާކުރިޔަސް ފުދިގެންވާކަން މިޙަދީޘުން ސާބިތުވެއެވެ
  ދުޢާވެސް މިޙަދީޘުން އެނގިއްޖެއެވެ. ކިޔާ

ފުޅުގެ ކިބައިން ޝުޢައިބު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފާ އަދި ޢަމްރު ބުނު
ރޭ ވެއްސެވުމަށް ވާ rرسول اهللا ފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. ފާނުގެ ކާފާރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެ

އިން ދުޢާކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މިފަދަهللا
"އޭ ހައްދަވާ  "تيِّمالْ كدلَب يِحأَو ،كتمحر رشانو ،كمئهاَبو ،كدباَع قِاس مهللَّاَ"

! އިބަބޮޑު ހައިވާނުންތަކަށް ފެން  ،ގެ އަޅުތަކުންނަށާއިهللاކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ ! އަދި އިބަފަތުރައި رمحةގެ هللاދެއްވާނދޭވެ ގެ މަރުވެފައިވާ هللاލައްވާނދޭވެ
"!    )2(ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެ

އިރު ދެއަތްތިލައިގެ  ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހުން ދުޢާކުރާ އިސްތިސްޤާ
ބުރަކަށިފުށް އުޑާ ދިމާއަށް އެބަހީ މައްޗަށް އަދި ބަނޑުފުށް ތިރިއަށް ބެހެއްޓުން އެބަހީ 

 ގޮތާ އިދިކޮޅަށް ބެހެއްޓުން މުސްތަޙައްބު އްޓާއިރު ދެއަތްތިލަ ބަހަ ޢާއްމުކޮށް ދުޢާކުރާ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް

އިސްތިސްޤާއަށް  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 

                                                           
  رواه البخاري ومسلم والنسائي. )1

  األلباين.رواه مالك يف املوطإ وأبو داود وحسنه  )2
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ފުށުން އުޑަށް ދުޢާކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ދެއަތްޕުޅުގެ ބުރަކަށި
ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  ތައުވީލު ޢިލްމުވެރިން މިޙަދީޘް ފަހެ ބައެއް )1(އިޝާރާތްކުރެއްވިއެވެ."

މާނައަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ  ވިދާޅުވިއެވެ. "މިބަސްފުޅުގެ  - رمحه اهللا - يبِيالطّއިމާމު 
ޕުޅު އުފުއްލެވިއެވެ. ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު އަތް ފަތިފުޅުގެ ދޮންކަން ފެނިއްޖައުމަށްކިހިލި

އަދި ބަނޑުފުށް  ،އަދި އުފުއްލެވި ވަރުންގޮސް އަތްޕުޅުގެ ބުރަކަށިފުށް މައްޗަށްވެ
." ގޮތަށް ތިރިއަށްވާ   )2(ވީއެވެ

  

  ިތލާވުަތގެ ަސިޖދަ 
 މީހާ ނުވަތަ އަޑުއަހައިފި ފަހެ ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ކިޔަވައިފި

 ކިޔާ ސަޖިދައިން ތެދުވުން މުސްތަޙައްބު اُهللا أَكْبرށް ދިޔުމާއި ކިޔާ ސަޖިދައަ اُهللا أَكْبرމީހާ 
هللا ފަހެ މާތް ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
ދާޅުވެއެވެ. ފަހެ އަހުރެމެންގެ ގާތުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވި rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

އޭ ވިދާޅުވެ  اُهللا أَكْبرވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ހަމަވެ ސަޖިދަވަޅަކާ އަރައި
". އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ  )3(ސަޖިދަކުރައްވައެވެ. އަދި އަހުރެމެންވެސް ސަޖިދަކުރަމުއެވެ

ވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ސަޖިދަވަޅެއް ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ  -  رمحه اهللا -
. އަދި ތިބާ  اُهللا أَكْبرހިމެނޭ އާޔަތެއް ތިބާ ކިޔަވައިފިނަމަ ފަހެ  ކިޔާ ސަޖިދަކުރާށެވެ

." اُهللا أَكْبرސަޖިދައިން ތެދުވާ ހިނދު     )4(ކިޔާށެވެ
ްނ: ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް ިތލާވުަތގެ ަސިޖަދއިގެ މާތްަކ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ކި ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم والبيهقي. )1

  عون املعبود. )2

  أللباين.وصححه ارواه أبو داود  )3

  رواه البيهقي. )4
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يا ويلَه أُمر بِالسجود فَسجد فَلَه  :يقُولُ ياعتزلَ الشيطَانُ يبك إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ"
: "އާދަމުގެ ދަރިޔާ ސަޖިދައިގެ  )1("النار يفَل وأُمرت بِالسجود فَعصيت ،الْجنةُ މާނައީ

 ޖެހިލައިފައި ބުނެއެވެ. ހުރި ދުރަށް ،ރޮމުން ރޮމުން ޝައިޠާނާ ،ނދުއާޔަތެއް ކިޔަވާ ހި
! އޭނާއަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުމުން އޭނާ  ،ހަލާކެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ

ވެ. އަދި އަހުރެންނަށް ސަޖިދަކުރުމަށް ސަޖިދަކުރިއެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުނެ
  އަހުރެން އުރެދުނީމެވެ. ފަހެ އަހުރެންނަށް ވަނީ ނަރަކައެވެ."  ،އަމުރުކުރެވުމުން

ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ  ފަހެ ޖުމްހޫރު ިތލާވުަތގެ ަސިޖަދއިގެ ުޙކުމް:
މީހާއަށްވެސް  އަހާމީހާއަށްވެސް އަދި އަޑު ގޮތުގައި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަކީ ކިޔަވާ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ސުންނަތެކެވެ. މާތް
ސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ.  ދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު މިންބަރު މަތީ ނަޙުލު "ހުކުރު

ނަވާ ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު މިންބަރު މަތިން ފައިބައިވަޑައިގަން ސަޖިދަވަޅާ އަރައި ހަމަވެ
ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި މީސްތަކުންވެސް ސަޖިދަކޮށްފިއެވެ. ޖެހިގެން އައި 
ހުކުރުގައިވެސް އެކަލޭގެފާނު މިންބަރު މަތީ ހަމަ އެސޫރަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ މީސްތަކުންނޭވެ!  އަދި ސަޖިދަވަޅާ އަރައި ހަމަވެ
މީހާ ރަނގަޅަށް  ދަމުއެވެ. ފަހެ ސަޖިދަކޮށްފި ން ސަޖިދަވަޅުތައް ފަހަނަޅައިއަހުރެމެ

މީހާގެ މައްޗަށް ފާފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. އަދި  ނުކުރި ކަންތައްކޮށްފިއެވެ. އަދި ސަޖިދަ
  )2(އެފަހަރު ޢުމަރުގެފާނުވެސް ސަޖިދައެއް ނުކުރައްވައެވެ."

ޅު އައިސްފައިވެއެވެ. ފަހެ ޤުރުއާނުގައި ފަނަރަ ސަޖިދަވަ ަސިޖަދަވޅަުތްއ:
.   ސަޖިދަވަޅުތައް ހިމެނޭ އާޔަތްތައް ތިރީގައި މިބަޔާންކުރަނީއެވެ

1 -  [ È  Ç  Æ  Å    Î  Í  Ì  Ë   Ê     É
ÏÐZ  ) :ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި )٢٠٦األعراف" : ރަސްކަލާނގެ  މާނައީ

) އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިއްބެވި އަށް އަޅުކަންކުރުމަށް ބޭކަލުން (މަލާއިކަތުން
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وابن ماجه. )1

  رواه البخاري. )2
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ވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ. އަދި އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަ ކިޔުއްވަތެވެ. އަދި  ކިބުރުވެރިވެ
".   ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ

2 -  [ @  ?    H  G  F   E  D  C  B  A
IJZ ) :އަދި އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި ބަޔަކު ރު ) ١٥الرعد" : ހުމުގައާއި މާނައީ

އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ. އަދި އެބައިމީހުންގެ ހިޔަނިތައްވެސް هللاނުރުހުމުގައި ހަމައެކަނި 
".   ހެނދުނާއި ހަވީރު އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ

3 -  [  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
  ¢!     «  ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤Z  ) :މާނައީ:   )٥٠ - ٤٩النحل
އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ. އަދި هللاއެއްޗެއް ހަމައެކަނި  އި ބިމުގައި ވާހައި ދިރޭ"އުޑުތަކާ

މަލާއިކަތުންވެސް ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ. އަދި އެބޭކަލުން 
 އެބޭކަލުންގެ ވެރި ންނަވަތެވެ. އެބޭކަލުންގެ މަތީގައިވާ،ވަޑައިނުގަ ކިބުރުވެރިވެ

ތެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ވަޑައިގަންނަވަ ރުވެތިވެއެބޭކަލުން ބި ،ރަސްކަލާނގެއަށް
  އަމުރުކުރެއްވޭ ކަންތައް އެބޭކަލުން ކުރައްވަތެވެ."

4 -  [  E   D  C  B  A  @  ?  >  =  <;   :  9  8  7  6
H      G      F    !    Q  P  O      N  M  L  K  J  !  T  S

  V UWXZ ) :ކަލޭގެ )١٠٩ - ١٠٧اإلسراء" : . މާނައީ ފާނު ވިދާޅުވާށެވެ
ނުވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  ތިޔަބައިމީހުން އެޤުރުއާނަށް އީމާންވާށެވެ. ނުވަތަ އީމާން

 މީހުން އެއުރެންގެ މައްޗަށް އެޤުރުއާން އެޤުރުއާން ބަވައިލެއްވުމުގެ ކުރިން ޢިލްމު ދެވުނު
 މެންގެ ވެރި. އަދި ބުނެތެވެ. އަހުރެތެވެވެތިރި ށް ސަޖިދައަށްކިޔެވޭ ހިނދު މޫނުވަތަ

! ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންކަމާ ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ  ގެ ވެރިއެވެ
މޫނުވަތަށް އެއުރެން  ވާނެކަން ކަށަވަރެވެ. އަދި ރޮމުންރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ފުރިހަމަ

  ދެއެވެ."އެޤުރުއާން އެއުރެންނަށް މަޑުމޮޅިކަން އިތުރުކޮށްތެވެ. އަދި ތިރިވެ ސަޖިދައަށް
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5 - [    c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
s        r     q    p  o   n      m   l  kj  i  h  g  f  e  d  

t Z  ) :٥٨مرمي(   ( : "އެބޭކަލުންނަކީ (ނަބީބޭކަލުންނަކީ އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް هللا މާނައީ
ކޮޅުންނެވެ. އަދި ނިޢުމަތްލެއްވި ބޭކަލުންނެވެ. އެބޭކަލުންވަނީ އާދަމުގެފާނުގެ ދަރިފަސް

) ތިމަން ނޫޙުގެފާނާ އުފުއްލެވި މީހުންގެ ނަސްލުންނެވެ. އަދި هللا އެކު (ނަވުގައި
އެބަޔަކަށް هللا އިބްރާހީމުގެފާނާއި ޔަޢުޤޫބުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ. އަދި ތިމަން

 ހިދާޔަތްދައްކަވައި ހޮއްވެވި ބޭކަލުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް ރަޙުމާނުގެ
  ސަޖިދައަށް ވަޑައިގަނެތެވެ." ،އާޔަތްތައް ކިޔެވޭ ހިނދު ކީރިތިކުރައްވާ ޙާލު

6 -  [       P  O  N  M  L  K  J  I   H    G   F  E  D  C
  `  _  ^  ]\  [  Z  Y   XW  V  U  T   S  R  Q

h g f  ed  c    b  a k  j i Z  ) :ކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައި  ) ١٨احلج" : މާނައީ
ންނަވާހެއްޔެވެ؟ ހަމަކަށަވަރުން އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި ބަޔަކާއި، އިރާއި، ނުގަ

ހަނދާއި، ތަރިތަކާއި، ފަރުބަދަތަކާއި، ގަސްގަހާގެއްސާއި، ޙައިވާނުތަކާއި އަދި 
އަށް ސަޖިދަކުރެތެވެ. އަދި ގިނަބައެއްގެ މައްޗަށް ޢަޛާބު هللاކުރެ ގިނަބަޔަކު  މީސްތަކުން

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް  ނިކަމެތިކުރައްވައިފިهللا ދި ޙައްޤުވެގެންވެއެވެ. އަ
އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަށް هللا ޢިއްޒަތްދޭނެ ފަރާތެއް ނުވާނެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

".   ކަންތައްކުރައްވައެވެ
7 -  [ m  l  k   j  i  h  g  f  e

o npZ  ) :٧٧احلج (  ! : "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ މާނައީ
 މީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރިތިޔަބައި

ރަސްކަލާނގެއަށް އަޅުކަންކުރާށެވެ. އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
".   ކާމިޔާބުވޭތޯއެވެ
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8 -  [  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [  Z   Y X
  eZ ) :އެބައި ) ٦٠الفرقان" : މީހުންނަށް (މައްކާގެ މުޝްރިކުންނަށް) މާނައީ

. ރަޙުމާނަކީ  ތިޔަބައިމީހުން ރަޙްމާނަށް ސަޖިދަކުރާށޭ ބުނެވޭ ހިނދު އެބައިމީހުން ބުނެތެވެ
ޗަކަށް އަހުރެމެން އެއްޗެއްހެއްޔެވެ؟ ކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރާ އެއް ކޮން

  ތްތެރިކަން އިތުރުވިއެވެ."ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެބައިމީހުންނަށް ނަފުރަ ސަޖިދަކުރާނެ
9 -  [  K  J  I  H  G F E   D  C  B  A  @   ?

  L!     V  U   T  S  R       Q    P  O   NZ  ) :މާނައީ:  ) ٢٦ - ٢٥النمل
"(ހުދުހުދު ކިޔާ ދޫނި ބުންޏެވެ.) އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ފޮރުވިފައިވާ ތަކެތި ނެރުއްވާ އަދި 

އަށް هللاތަކެތި ދެނެވޮޑިގެންވާ  ތަކެއްޗާއި ފާޅުކުރާ ތިޔަބައިމީހުން ވަންހަނާކުރާ
) ސަޖިދަބައިމީހުން (ސަބާގެ އަހުލުވެރިއެ !ން   "ނުކުރަންވީ ކީއްވެހެއްޔެެވެ

10-  [   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U   T  S
b  a  `  _  ^Z  ) :ތި ) ١٥السجدة" :  ގެ އާޔަތްތަކަށްهللاމަންމާނައީ

އެބައިމީހުންނަށް ހަނދާންކޮށްދެވޭ ހިނދު  އެއާޔަތްތައްކަށަވަރީ  ކަންއީމާންވާ
. އަދި އެބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއެކު  ސަޖިދައަށްދާ މީހުންނެވެ

  ތަސްބީޙަކިޔާ މީހުންނެވެ. އަދި އެބައިމީހުން ބޮޑާނުވެތެވެ."

11-  [   ¥     ¤  £  ¢       ¡  �  ~}   |  {  z  y   x   w
®  ¬  «  ª  ©   ̈ §  ¦    ¶  µ   ́ ³  ²  ±°  ¯               ¸

 »    º   ¹  ¼Z ) :(ދާވޫ ) ٢٤ص" : ދުގެފާނުގެ އަރިހަށް ބަކަރިތަކެއްގެ މާނައީ
) ދާވޫދުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ ފަށް އެދިގެން އައިމައްސަލާގައި އިންސާ ނާގެ މީހާއަށް

އޭނާ އެދުނު ކުރުމަށް ތިބާގެ ބަކަރި އަމިއްލަ ،ބަކަރިތަކާ ތިބާގެ ބަކަރި އެއްކޮށްލައި
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން އެދުމުން ތިބާއަށް އޭ ނާ އަނިޔާވެރިވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

ބައިވެރިވެގެން މަސައްކަތްކުރާ ގިނަބަޔަކު އެކަކު އަނެކަކަށް އަނިޔާވެރިވެއެވެ. އެއީ 
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ދި މަދެވެ. އަ އެމީހުން ވަރަށް ޢަމަލުކުރި މީހުން ފިޔަވައެވެ. އަދި އީމާންވެ ޞާލިޙު
ކުރެއްވިކަން  އެކަލޭގެފާނު އިމްތިޙާނު ،هللاދުގެފާނަށް ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންދާވޫ

 ރަސްކަލާނގެއަށް އިސްތިޣުފާރު އެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނުގެ ވެރި
  ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެން ތައުބާވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ."

12-  [®¬  «   ª  ©    ¨  §      ±  °  ¯   ²
     »    º   ¹  ¸  ¶  µ    ´     ³  ¼!    ¿  ¾

  Ê  É     È  Ç     Æ  Å    Ä  Ã  Â    Á  ÀZ  ) :٣٨ - ٣٧فصلت ( 
: " ރޭގަ ވަންތަ ގެ ކުޅަދުންهللاހަނދު ހިމެނިގެންވަނީ ، ދުވާލު އަދި އިރާއި ،ނޑާއިމާނައީ
 ޔަބައިމީހުން ސަޖިދަތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އިރާއި ހަނދަށް ތިކަމުގެ ހެކި

! އެތަކެތި ހެއްދެވި ފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން  ނުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދިކިއެއްތަ
 . ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ. އެއީ އެފަރާތަށް ތިޔަބައިމީހުން އަޅުކަންކުރާ ކަމުގައި ވާނަމައެވެ

) ބޮޑާވެގެންފިނަމަ ދަންނައެ ވެ. ފަހެ ފަހެ އެބައިމީހުން (އެކަލާނގެއަށް ސަޖިދަކުރުމުން
) ރެޔާއި  ކަލޭގެފާނުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން (މަލާއިކަތުން

) އެބޭކަލުން  ދުވާލު އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަ ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި (އެކަންކުރެއްވުމުގައި
  ވަޑައިނުގަންނަވަތެވެ." ފޫހިވެ

13-  [  z  y  x   wZ  ) :ފަހެ  )٦٢النجم" : ށް އަهللا މާނައީ
) އަޅުކަންކުރާހުށިކަމެވެ."   ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި (އެކަލާނގެއަށް

14-  [  º  ¹   ¸   ¶  µ   ´  ³Z  ) :٢١االنشقاق (  : މާނައީ
) މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވޭ ހިނދު  "އަދި އެބައިމީހުންގެ (މައްކާގެ މުޝްރިކުންގެ

." އެބައިމީހުން ސަޖިދައެއް   ނުކުރެތެވެ

15-  [Ç  Æ   Å  Ä  Ã    ÈZ  ) :ހަމަހިލާ ) ١٩العلق" :  މާނައީ
) ކިޔަމަންތެރިވެ އެހެން . ކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް (އަބޫޖަހުލަށް  ނުވާނެއެވެ
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) ކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާށެވެ. އަދި (އެކަލާނގެ (هللاވަޑައިނުގަންނަވާށެވެ. އަދި  އަށް
) ކަލޭގެފާނު ކުއްތަންވެ   ވާށެވެ."ވަޑައިގަންނަ ޙަޟްރަތަށް

  ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ސަޖިދަވަޅުތަކާއި އެއާޔަތްތަކުގެ މާނައެވެ. 
ްނަތްއަތްއ:  ފަހެ ޖުމްހޫރު ިތލާވުަތގެ ަސިޖަދކުުރަމްށ ަޝުރުޠެވގްެނވާ ަކ

ޢިލްމުވެރިން ނަމާދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައަށްވެސް 
. އެއީ ވުޟޫ  ހުރުމާއި، ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ޢައުރަކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ

 - رمحه اهللا-ދަ ކަންތަކެވެ. އިމާމު ޝައުކާނީ ފަނިވައިކުރުމާއި، ސަޖިދަކުރާތަން ޠާހިރުވުން
. "ތިލާވަތުގެ ސަޖިދައާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގެ ތެރޭގައި  ވިދާޅުވިއެވެ

ޖެހޭކަމަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއް  ހުންނަން މީހާގެ ކިބައިގައި ވުޟޫ ސަޖިދަކުރާ
ވިދާޅުވާ ތަނަށް  ކިޔަވާ ޤުރުއާން rرسول اهللا އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން 

ރުވެވަޑައިގެން ތިއްބަވާ ޞަޙާބީން އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ. އަދި ޟިޙާ
 ވެގެންމުރުކުރެއްވިކަން ސާބިތުއެއިން ބޭކަލަކަށް އެކަލޭގެފާނު ވުޟޫކުރެއްވުމަށް އަ

ކަމެކެވެ. އަދި  މަތީ ތިއްބެވުން އެއީ ނާދިރު ބޭކަލުން ވުޟޫ ނުވެއެވެ. އަދި އެހުރިހާ
އެކު މުޝްރިކުން ސަޖިދަކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ.  އެފަދައިން އެކަލޭގެފާނާ ހަމަ

ށަވަރުން އިމާމު ބައެކެވެ. ފަހެ ހަމަކަ ނުވާ ނަޖިސް އެބައިމީހުންނަކީ ވުޟޫ ޞައްޙަވެގެން
 އެކަލޭގެފާނު ވުޟޫ ،ކިބައިން މަރުގެޢުބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ،ބުޚާރީ

ކަމަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު އިބުނު އަބީ  ނެތި ސަޖިދަކުރައްވާ
ޝައިބާވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެގޮތަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަހެ އިމާމު 

. "އެއްވެސް  ،ޤީބައިހަ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅު ދަންނައެވެ
." ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު  މެނުވީ ސަޖިދަ ،މީހަކު ޠާހިރުވެ ހުންނަ ޙާލު ނުކުރާހުށިކަމެވެ

 މިބަސްފުޅު ޞައްޙަކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. އެޠަހާރަތުގެ މުރާދަކީ ބޮޑު
. ނުވަތަ ވުޟުކުރުން މުސްތަޙައްބުޙަދަޘުން ޠާހިރު ވެގެންވުމެވެ. އަދި ފޭރާން  ވުމެވެ

ޠާހިރުވުމަށް އަދި ސަޖިދަކުރާ ތަން ޠާހިރުވުމަށް ދަލީލުކުރާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއްވެސް 
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ދެންފަހެ ޢައުރަ ނިވައިކުރުމާއި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން 

 މިދެކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެގޮތުގައި  ދަންނައެވެ. ފަހެ ބުނެވޭ
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ނެތި ސަޖިދަކުރުން  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ވުޟޫ
ބުނު ޢުމަރާ އިއްތިފާޤުވެފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިމާމު هللا ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢަބްދު

އައްސުލަމީގެ ކިބައިން  ޝަޢުބީއެވެ. ފަހެ އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އަބޫ ޢަބްދުއްރަޙްމާނު
ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދައިގެ އާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެ ވުޟޫ ނެތި އަދި 

ނުލައްވައި ސަޖިދަކުރައްވައެވެ. އަދި ހިނގައިފައި  ޤިބުލައަށްވެސް ކުރިމަތި
   )1(ވަޑައިގަންނަވަމުން އިޝާރާތުން ސަޖިދަކުރައްވައެވެ."

ހުރުމާއި، ފޭރާން  ޖިދަކުރުމަށް ވުޟޫދަންނައެވެ. ތިލާވަތުގެ ސަ
ބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާ މިހުރިހާ ތަން ޠާހިރުވެގެންވުމާއި، ޤި ޠާހިރުވުމާއި، ސަޖިދަކުރާ

.   ކަމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތް ުދޢާ: ިކޔާ  ިއަސިޖާދގަ ިތލާވުަތގެ 
. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެ . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ އި ސަޖިދާގަތިލާވަތުގެ  rرسول اهللا ވެ

 ،هتوقُو هلوحبِ هرصبو هعمس قشو ،هقَلَخ يذلَّل يهِجو دجس"ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ. 
:  )2("أَحسن الْخالقني فَتبارك اُهللا  ،ފުޅުންކަމާއި، ބާރުވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު"މާނައީ

 މިއަޅާގެ މޫނު ށްކުރެއްވި ފަރާތަމަފެނުން ހާ ،އިއިވުމާ މޫނުގެއެ ،ހައްދަވާ މިއަޅާގެ މޫނު
ޚަލްޤު  ،އެއީ އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ !ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެهللاވެ. ފަހެ އެސަޖިދަކޮށްފި

ޔަސް މައްސަލައެއް " އަދި މިޒިކުރުގެ އިތުރުން ބޭނުން ދުޢާއެއް ކުރިކުރައްވާ ފަރާތެވެ.
.ސަޖިދާގަނެތެވެ. އަދި ނަމާދުގެ    އި ކުރާ ޒިކުރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

 ،ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ ހިނދު ަނމުާދަގިއ ިތލާވުަތގެ ަސިޖަދކުުރްނ:
މީހާއަށް ސަޖިދަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ،މީހާއަށާއި އިމާމު

އަދި ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދެއްވިޔަސް  ،ހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދެއް ވިޔަސްއެއީ އަޑު
.  މެއެވެ. އަދި މައުމޫމުން އިމާމަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ އަބޫރާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދުކުރީމެވެ. ފަހެ  އެއްފަހަރަކު އަބޫހުރައިރާގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ޢިޝާ

                                                           
  .نيل األوطار )1
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب  )2
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ތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެ ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ. ސޫރަ  Z.,-]އެކަލޭގެފާނު 
! އެއީ ކޮން ) އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ އަބޫހުރައިރާއެވެ  ފަހެ (ނަމާދު ނިމުމުން

ފަހަތްޕުޅުގައި ގެ  rرسول اهللا ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ. " ސަޖިދައެއް
. ފަހެ އަހުރެން އެސަޖިދަ (ތިލާވަތުގެ އަހުރެން އެސޫރަތުގެ ސަޖިދަވަޅަށް ސަޖިދަކުރީމެވެ

) އެކަލޭގެފާނާ ބައްދަލުވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ( އަހުރެން މަރުވެއްޖައުމަށް އެބަހީ ސަޖިދަ
". ) ކުރާހުށީމެވެ   )1(ދާންދެން

އެސަޖިދަ ޤަޟާކުރާކަށް  ،ދަންނައެވެ. ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފާއިތުވުމުން
 އެއް ،މެނޭ އާޔަތެއް ތަކުރާރުކޮށް ކިޔަވާނަމަނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހި

  ސަޖިދަކުރުމެވެ. ،ފަހަރު ކިޔަވާ ހިނދު ފަހު ސަޖިދައިން ފުދޭނެއެވެ. އެބަހީ އެންމެ
  

  ުޝުކުރގެ ަސިޖދަ 
 ،ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އުފާކުރަނިވި ނިޢުމަތެއް ޙާޞިލުވާ މީހާ ޖުމްހޫރު

ޝުކުރުގެ  ،ލައިދާ މީހާތަ ހިތާމައެއް ފިނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މުޞީބާތެއް ނުވަ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا މަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ފަހެ މާތްސަޖިދަކުރު

رسول اهللا ބަކްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން 
r ައުފާވެރި ޚަބަރެއް  އަށް އުފާވެރި ކަމެއް ޖެހިވަޑައިގަންނަ ހިނދު ނުވަތ

އަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ސަޖިދައަށް هللاލިބިވަޑައިގަންނަ ހިނދު 
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި އިމާމު ބުޚާރީ ރިވާކުރެއްވިއެވެ. "މާތް )2(ވަޑައިގަންނަވައެވެ."

އެކަލޭގެފާނަށް هللا  ،ކަޢުބު ބުނު މާލިކު ތަބޫކު ހަނގުރާމައިން ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުން
  ކޮށްދެއްވާ އެކަލޭގެފާނަށް ތައުބާ ލެއްވި ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ. މާފު

 މެދު ޢިލްމުވެރިން ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ޝަރުޠުވެގެންވާ ކަންތައްތަކާ
 މެދުވެސް ވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފަހެ މިސަޖިދަ ޖިދައާވެވަޑައިގެންފައިވާ ޚިލާފު މިސަ
                                                           

  رواه البخاري ومسلم. )1

  باين.األلرواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وحسنه  )2
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 ،ނުވެއެވެ. އަދި ފޭރާމާއި ރުމަށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއްކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކު
.  ،ޖެހޭކަމަށްވެސް ތަން ޠާހިރުވާން ސަޖިދަކުރާ އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ. ދެންފަހެ ޝުކުރުގެ  ،އެންމެ ބޮޑު މިންވަރަކަށް ބުނެވޭނީ
ސަޖިދައެވެ. އެކަމަކު ޝުކުރުގެ  ފަދައިން އެއް ގެ ސަޖިދަތިލާވަތު ،ސަޖިދައަކީވެސް

ކިޔުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް  اُهللا أَكْبر ،އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު ،އިރު ސަޖިދަކުރާ
ޢިލްމުވެރިން  އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ ކިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެއީ ބައެއް

 ،އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް ،އިވެސްސަޖިދާގަ. އަދި މިކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައި އެބަހުއްޓެވެ
އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ. އަދި ނަމާދުގެ ތެރޭގައި މިސަޖިދައެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. 

. ގުޅުން ހަމަކަށަވަރުން މިސަޖިދައަކީ ނަމާދާ އެހެނީ   ހުރި ސަޖިދައެއް ނޫނެވެ
ބުވެގެންވެއެވެ. އެއީ އަށް ޙަމްދުކުރުން މުސްތަޙައްهللاފަހެ މިސަޖިދާގައި 

.   އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބަހުންކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
  

  ަސިޖދަ  ުކށު 
 ،ކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ސަބަބުން ސަޖިދައަކީ ނަމާދުގައި ހަނދާންނެތިގެން ކުށު

ޖެހޭ ދެސަޖިދައެވެ. ފަހެ  ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ޖަހަން
هللا ހަނދުމަފުޅު ނެތިވަޑައިގަންނަވާކަން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. މާތް r رسول اهللاނަމާދުގައި 

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
فَإِذَا  ،أَنسى كَما تنسونَ إِنما أَنا بشر" އްވިއެވެ.ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަކީވެސް އިންސާނަކީމެވެ.  )1(ي"ذَكِّرونِنِسيت فَ މާނައީ
.  ހަމަ ތިޔަބައިމީހުން ހަނދާންނެތޭ ފަދައިން ތިމަންކަލޭގެފާނުވެސް ހަނދުމަފުޅުނެތެއެވެ

ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތޭ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
  ދޭށެވެ." ހަނދުމަކޮށް

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ الترمذي. )1
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ގޮތުން ޙުކުމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ.  ސަޖިދައަށް ޝަރުޢީ ކުށު
.   އެޙުކުމްތަކުގެ ޚުލާޞާ ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

ިއފިްއަޔުތ: ކުށު  ސަޖިދަކުރާނީ  ފަހެ އެއީ ދެސަޖިދައެވެ. އެދެ ަސިޖަދއިގެ ަކ
ސަޖިދަކުރުމާއި ނުވަތަ ހަމަ ނަމާދުގައި ދެސަޖިދަކުރާ ގޮތަށެވެ. ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެ

هللا ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ދެސަޖިދަކުރުމާ ދެގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. މާތް
 . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ته فَلَم يدرِ كَم صالَ يإِذَا شك أَحدكُم ف"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ  ،ثَالَثًا أَم أَربعا ،صلَّى
ّلسيم، هالَتص لَه نفَعا شسملَّى خا  ،فَإِنْ كَانَ صامملَّى إِتإِنْ كَانَ صوبا َألريمغرا تتعٍ كَان

طَانيلشތިޔަބައިމީހުން )1("ل" :  ،ކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވެ މާނައީ
ފަހެ ޝައްކު  ،ރަކުޢަތްކަން ނޭނގިއްޖެނަމަ ރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރު ކުރެވުނީ ތިން

ކަމެވެ. ދެން ފިލުވައިލާހުށިކަމެވެ. އަދި ޔަޤީންވާ ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކުރާހުށި
ރަކުޢަތްކުރެވުނު  ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް ފަސް

އޭނާއަށް އިތުރަށް އެކުރެވުނު  ،ފަދައިންވެ އޭނާގެ އެދެސަޖިދަ ރަކުޢަތެއް ،ކަމުގައިވާނަމަ
ޢަތް ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކަށް ހަދައިދޭނެއެވެ. އަދި އޭނާ ހަތަރު ރަކު ،އެކު ރަކުޢަތާ

އެދެސަޖިދަވާނީ ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮށްލާ  ،ކަމުގައިވާނަމަ ފުރިހަމައަށް ކުރި
ސަޖިދަކުރުން އެވަނީ  އެއްޗަކަށެވެ." މިޙަދީޘުން ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ކުށު

ސަޖިދަކުރުން ސާބިތުވެގެންވާ ރިވާޔަތް  ސާބިތުވާށެވެ. އަދި ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ކުށު
  ފަހުން އަންނަހުއްޓެވެ.

ސަޖިދަކުރުން  ފަހެ އެންމެ މޮޅުއިތުރުވެގެންވާ ގޮތަކީ ސަލާމުގެ ކުރިން ކުށު
ސާބިތުވެގެންވާ މަޤާމުތަކުގައި ސަލާމުގެ ކުރިން ސަޖިދަކުރުމެވެ. އަދި ސަލާމުގެ ފަހުން 

ސަޖިދަކުރުން ސާބިތުވެގެންވާ މަޤާމުތަކުގައި ސަލާމުގެ ފަހުން ސަޖިދަކުރުމެވެ. އަދި  ކުށު

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1
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ކުގައި އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވުމެވެ. އެބަހީ ސަލާމުގެ ކުރިން ސަޖިދަކުރަން އެނޫން މަޤާމުތަ
. . ފަހުން ކުރަން އެދޭނަމަ ފަހުން ކުރުމެވެ   އެދޭނަމަ ކުރިން ކުރުމެވެ

ފަހެ އަންނަނިވި  ަސިޖަދކުުރްނ ަޝުރުޢކުެރވިގްެނވާ ޙާލަތަްތްއ: ކުށު 
  .ސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވެއެވެ ޙާލަތްތަކުގައި ކުށު

ުވމުގެ ކުިރްނ ަސލާމްދެވޭ ިހނުދ. -1  މިސާލަކަށް މެންދުރު ަނމުާދ ފިުރަހަމ
.  ދެރަކުޢަތް ނުވަތަ ތިން ،ނަމާދުގައި ހަނދާންނެތިގެން ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދެވުމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
ނަމާދު ނުވަތަ  ރެމެންނާގެން މެންދުރުއަހު rرسول اهللا ކު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއްފަހަރަ

ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ސަލާމްދެއްވައިފިއެވެ. ދެން  ޢަޞުރު
ކައިރީގައި މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ހުރަހަށް ބޭއްވިފައި އޮތް ލަކުޑިގަނޑެއްގެ 

ން އެލަކުޑިގަނޑުގައި އިސްކުރައްވާފައިވާ ފަދައިހުއްޓިވަޑައިގެން ކޯފާ 
މަތީ ކޯތާފަތްޕުޅު  ލެނގިވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ދެއަތްޕުޅު ގުޅުވައިލައްވާ ވާތްޕުޅު

މީސްތަކުން ނިކުމެ ކިޔަން  އަޅުއްވައިފިއެވެ. ފަހެ މިސްކިތުން އަވަހަށް ނުކުންނަ
ބަކުރާއި ފަށައިފިއެވެ. އަނެއްކާ ނަމާދު ކުރުވީ ބާއެވެ؟ އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި އަބޫ

ޢުމަރުވެސް ތިއްބެވިއެވެ. އެދެބޭކަލުން ތިއްބެވީ އެއްޗެކޭ ދަންނަވަން 
ކެރިވަޑައިނުގެންފައެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ޛުލްޔަދައިން ކިޔާ މީހަކު އިނެވެ. 

. އޭ  ! ކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުނެތިهللاއޭނާ ދަންނަވައިފިއެވެ  ގެ ރަސޫލާއެވެ
. ކުރެޙަދީޘްމާދު ކުރުވީތޯއެވެ؟ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތީތޯއެވެ؟ ނުވަތަ ނަ އްވިއެވެ

"ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅު ނެތިވަޑައެއްނުގަނެއެވެ. އަދި ނަމާދެއް ނުމެކުރުވޭމެއެވެ." 
ރެއްވިއެވެ. "ޛުލްޔަދައިން ކުޙަދީޘްދެން އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުންނަށް 

ދެން  އެބޭކަލުން ދެންނެވިއެވެ. އާދޭހޭ. "؟ޔެވެވެއްޖެހެއް އެވިދާޅުވާ ގޮތަށް ކަންތައް
ކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން  އެކަލޭގެފާނު ކުރިއަށް އިސްވެވަޑައިގެން އުނިވި ދެރަކުޢަތް

. ދެން  އެކަލޭގެފާނު ސަޖިދަކުރައްވާ ފަދައިން  ،އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبرސަލާމްދެއްވައިފިއެވެ
 ،އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبرސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން  ވުރެ ދިގުކޮށް ނުވަތަ އެއަށް

އެކަލޭގެފާނު  ،އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبرސަޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން 
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ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ.  ވުރެ ދިގުކޮށް ދެވަނަ ސަޖިދަކުރައްވާ ފަދައިން ނުވަތަ އެއަށް
ފަހެ މިޙަދީޘުން  )1(ޖިދައިން ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ."ސަ ،އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبرދެން 

ނަމާދު  ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ނަމާދުން ރަކުޢަތެއް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތް އުނިވުމުން އަލުން
ސަޖިދަކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ. ފަހެ އެއީ އެދެމެދުގައި  އުނިވިބައި ފުރިހަމަކޮށް ކުށު ،ނުކޮށް

އެކަން  ،ފަހު ކައިބޮއި ހެދުމަށް ،ވެ. ދެންފަހެ ގެއަށްގޮސްނުވާނަމައެ ދިގު ވަގުތު އެހައި
  ގޮތަކީ އަލުން ނަމާދުކުރުމެވެ. ރަނގަޅު ،އެނގިއްޖެނަމަ
 ނަމާދުގައި ފަސް މިސާލަކަށް މެންދުރު ަނމަާދްށ ިއުތުރވާ ިހނުދ. -2

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ރަކުޢަތް ކުރެވުމެވެ. މާތް
. "ރިވާވެގެ ރަކުޢަތް  ފަސް rرسول اهللا ންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ކުރައްވައިފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް ދެންނެވިއްޖެއެވެ. ނަމާދުގެ ރަކުޢަތް 
ކުރެއްވިއެވެ. "ކިހިނެއްވީހެއްޔެވެ؟" ފަހެ  حديثއިތުރުވީތޯއެވެ؟ ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 
ރަކުޢަތް ކުރައްވައިފީމުއެވެ. ދެން  ލޭގެފާނު ފަސްއަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. ކަ

ކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ސަލާމްދެއްވުމަށް  އެކަލޭގެފާނު ދެސަޖިދަ
މިޙަދީޘުން ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި ހަނދާންނެތިގެން ރަކުޢަތެއް ނަމާދަށް  )2(ފަހުގައެވެ."

   ނުވާނެއެވެ. އިތުރުކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއް
ތޭ ިހނދު  -3 ީްނަންނ ަހނާދްނެނ ަވަތ ަނމުާދގެ  ،ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއށ ުނ

ތޭ ިހނުދ. ތްެއ ަހނާދްނެނ ިއްނ ުސްނަނ ތަްތކުގެ ތެެރ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ުސްނަނ
رسول ބުނު ބުޙައިނާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "هللا ޢަބްދު
ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް  ،ދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތްކުރައްވާނަމާ މެންދުރު rاهللا 

އެކަލޭގެފާނަށް ތެދުވެވަޑައިގަނެވުނެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުން  ،އިށީނދެވަޑައިނުގަނެ
   )3(ފަހުގައި ސަލާމްދެއްވިއެވެ." އަވަދިވެވަޑައިގެން ދެސަޖިދަކުރެއްވިއެވެ. ދެން އެއަށް

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه اجلماعة. )2

  رواه اجلماعة. )3
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ތަޙިއްޔާތަށް މަޑުނުކުރެވި ތެދުވެވެމުން ދަނިކޮށް ދަންނައެވެ. ފުރަތަމަ އައް
ނުއިށީނދެ  ،ވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވެވިއްޖެނަމަ ރުކޫޢުގެ ޙާލަތަށް ،ހަނދާންވާ ހިނދު

 ،ނުތެދުވެ ،ހަނދާންވެއްޖެނަމަ ،ތެދުވާހުށިކަމެވެ. އަދި އެވަރަށް ނުތެދުވެވެނީސް
ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރަތުهللا ހުށިކަމެވެ. ފަހެ މާތް އިށީންނަ

. ކުރެދީޘްޙަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  إِذَا قَام "އްވިއެވެ
تسي نِ فَلَميتكْعالر نم كُمدـأَحسلجا فَلْيمقَائ مت، تـفَإِذَا اس دجسيو سلجا فَالَ يمقَائ مت

تدجوِا يِسهތިޔަބައިމީހުން )1("لس" : ކުރެ މީހަކު ދެރަކުޢަތުން ތެދުވާ ހިނދު  މާނައީ
. އަދި ފުރިހަމައަށް ތެދުވެވިއްޖެނަމަ  ފުރިހަމައަށް ނުތެދުވެވޭނަމަ ފަހެ އިށީންނަހުށިކަމެވެ

. އަދި ކުށު ." ފަހެ ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ   ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ފަހެ ަނމުާދަގިއ ަޝްއުކވާ ިހނުދ. -4

 . ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައުފުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
صالَته  يإِذَا شك أَحدكُم ف"ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ.  حديث rرسول اهللا 

نِ فَلْييتنث لَّى أَمةً صداحرِ أَودي ةًفَلَمداحا ولْهعثَالَثاً  ،ج لَّى أَمنِ صيتنرِ ثدي إِذَا لَمو
ثُم يسجد إِذَا فَرغَ من  ،وإِذَا لَم يدرِ أَثَالَثاً صلَّى أَم أَربعاً فَلْيجعلْها ثَالَثاً ،فَلْيجعلْها ثنتينِ

: "ތިޔަބައިމީހުން )2("م سجدتينِصالَته وهو جالس قَبلَ أَنْ يسلِّ ކުރެ މީހަކަށް  މާނައީ
ރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ  ފަހެ އޭނާއަށް ކުރެވުނީ އެއް ،އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވާ ހިނދު
ރަކުޢަތް ކަމުގައި ބަލާހުށިކަމެވެ. އަދި އޭނާއަށް  ދެރަކުޢަތްކަން ނޭނގޭނަމަ ފަހެ އެއް
ރަކުޢަތްކަން ނޭނގޭނަމަ ފަހެ ދެރަކުޢަތް ކަމުގައި  ންކުރެވުނީ ދެރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ތި

. އަދި އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ތިން ރަކުޢަތްކަން  ރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރު ބަލާހުށިކަމެވެ
މާދުން އަވަދިވާ ހިނދު ނޭނގޭނަމަ ތިންރަކުޢަތް ކަމުގައި ބަލާހުށިކަމެވެ. ދެން އޭނާ ނަ

(ކުށުސަޖިދައިގެ ގޮތުން)  ،ލުއިންނަ ޙާ މުގެ ކުރިން އިށީނދެސަލާމްދިނު
މީހާ  ދެސަޖިދަކުރާހުށިކަމެވެ." ފަހެ މިޙަދީޘުން ބަޔާންވާ ގޮތުގައި ނަމާދުކުރާ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه  )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد والترمذي وابن ماجه  )2
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އޭނާއަށް ޔަޤީންވާ  ،އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ،ރަކުޢަތްތަކުގެ ޢަދަދުގައި ޝައްކުވެއްޖެނަމަ
ލާމްދިނުމުގެ އޭނާގެ ނަމާދު ބިނާކުރުމެވެ. ދެން ސަ ،ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ މަދު
  ސަޖިދަކުރުމެވެ. ކުރިން ކުށު

 ސަޖިދަކުރަން ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި އުނިއިތުރެއް ވެއްޖެނަމަ ކުށު
އުފެދިފައެވެ. ބައެއް ޢިލްމުވެރިން  މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު ޖެހުމާ

. އެހެނީ ސަޖިދަޖަހަން ނުޖެހޭނެ ވިދާޅުވަނީ ކުށު ވަރުން ސުންނަތް ހަމަކަށަ ކަމަށެވެ
ނުލައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ  އިނދެގެންނާއި ޤިބުލައަށް ކުރިމަތި ނަމާދަކީ އިށީނދެ

ނަމާދެކެވެ. އަދި ކިތަންމެ ބައިވަރު ރަކުޢަތެއް ކުރެވިދާނެ ނަމާދެކެވެ. އަދި ކިތަންމެ 
 ކުށު މަދު ރަކުޢަތެއްވެސް ކުރެވިދާނެ ނަމާދެކެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ

ހަމަކަށަވަރުން އެއީވެސް ނަމާދެކެވެ. އަދި  ކަމަށެވެ. އެހެނީ ސަޖިދަކުރަން ޖެހޭނެ
ނަމާދާ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއްވާ  ގޮތުން ފަރުޟު އެނަމާދަކީ މަޢުނަވީ

 ،ކަންތައްތައް ޙަރާމްވުމާއި ނަމާދުން ބޭރު ،ނަމާދެކެވެ. އެއީ ތަކުބީރު އިޙުރާމުން
ކަންތައްތައް ޙަލާލުވުމެވެ. ފަހެ ރާޖިޙުގޮތަކީ މިއީކަމުގައި ފެނެއެވެ. އަދި ސަލާމުން އެ

ވަޑައިގެންފައިވަނީވެސް މިގޮތުގެ  ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ފަތުޙުލްބާރީގައި ބުރަވެ
.   މައްޗަށެވެ

ފަހު ތަޝައްހުދު (އައްތަޙިއްޔާތު)  ސަޖިދައަށް ދެންފަހެ ކުށު
. ތަޝައްހުދު ޘަކުން ސާބިތުވެގެންޙަދީ ކިޔުންދަންނައެވެ. އެކަން ޞައްޙަ  ނުވެއެވެ

ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތައް ޝައިޚު އަލްބާނީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 
. އަދި ޝާއްޛު ރިވާޔަތް ހިމެނިގެންވަނީ ޟަޢީފު ރިވާޔަތްތަކުގެ  ޝާއްޛު ކަމަށެވެ

ކިޔުމަށް  ތަޝައްހުދު ސަޖިދަކުރާނަމަ ފަހު ކުށު ތެރެއިންނެވެ. ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް
ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ 

.   ނުކިއުމެވެ
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  ަޖމަާޢުތަގިއ ަނމުާދކުުރން 
ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ޖަމާޢަތުގައ  ޖުމްހޫރު

ންވާ ސުންނަތެކެވެ. އެބޭކަލުންގެ ނަމާދުކުރުމަކީ މުއައްކަދު ސުންނަތެކެވެ. އެބަހީ ގަދަވެގެ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދަލީލަކީ އަންނަނިވި ޙަދީޘްފުޅެވެ. މާތް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  rرسول اهللا  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )1("بِسبعٍ وعشرِين درجةً لْفَذّصالَةُ الْجماعة أَفْضلُ من صالَة ا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

: "ޖަމާޢަތުގައި ކުރާ ދަރަޖަ  ވުރެ ހަތާވީސް ނަމާދަށް ނަމާދު އެކަހެރިކޮށް ކުރާ މާނައީ
ނުވާ ކަމަށް  ނަމާދު ބާޠިލުވެގެން ން އެކަހެރިކޮށް ކުރާވެގެންވެއެވެ." ފަހެ މިޙަދީޘުމާތް

ކަމަށް އެބޭކަލުން  ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާދަލީލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަހެރިކޮށް ނަމާދު
  ން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވަތެވެ. މިޙަދީޘު

އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން 
ކަމުގައި ފެނެއެވެ. އިމާމު ބުޚާރީ  ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތް

ދެކިވަޑައިގެންފައިވަނީ މިގޮތަށެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޞަޙީޙުގައި ވެސް   - رمحه اهللا -
"ޖަމާޢަތުގައި  "وجوبِ صالَة الْجماعة بباَ"އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

" ފަހެ ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު  ނަމާދުކުރުމަކީ ވާޖިބުކަމެއްކަން ބަޔާންވެގެންވާ ބާބު
 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުން ދަންނައެވެ. ފަހެ  -  رمحه اهللا -ތައިމިޔާ 

އެއީ ސުންނަތެއް ކަމަށް ބުނެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކިފާޔަތުގެ ފަރުޟެއް ކަމަށްވެސް 
ބުނެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށްވެސް ބުނެވިފައިވެއެވެ. އަދި 

ނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ދަލީލުކުރަނީ ޢައި
) ޖަމާޢަތުގައި  ،ތަޢާލާهللا  ޚައުފުގެ ޙާލަތުގައި (އެބަހީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި

ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަމާންކަމުގެ ޙާލަތުގައި ފަރުޟުވުން 
  q  p  oZ ] ފައިވެއެވެ. ވަޙީކުރައްވާهللا އަދި މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ. މާތް
                                                           

  سائي.والبخاري ومسلم والترمذي والن رواه أمحد )1



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 236 

"ރުކޫޢުކުރާ މީހުންނާ އެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. (އެބަހީ  )٤٣البقرة: (
 އެކަލާނގެ އެވަނީޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ.)" ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް 

ގެންވެއެވެ. ވާވެއެފަދައިން ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި ރި އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ
) އިބުނު އުއްމި މަކްތޫމްހަމަކަށަވަރުން  އެކަލޭގެފާނު ގޭގައި  (ލޯފަން ބޭކަލެއް

. އެހިނދު  rرسول اهللا ދެއްވުމަށް  ނަމާދުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ ގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގަތެވެ
 ރެއްވިއެވެ. "ބަންގީގެ އަޑު އައްސަވަންތޯއެވެ؟" އިބުނު އުއްމިކުޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 

. އާދޭހޭ. އެކަލޭގެފާނު  އްވިއެވެ. "އެހެންވިއްޔާ ކުރެޙަދީޘްމަކްތޫމް ދެންނެވިއެވެ
.)" އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި  އިޖާބަދޭށެވެ. (އެބަހީ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާށެވެ

ވިއެވެ. "ގޭގައި ތިބާ ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަކަށް ކުރެއްޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 
ފާނު ދެކިވަޑައިނުގަންނަވަމެވެ." ފަހެ އިބުނު އުއްމި މަކްތޫމަކީ ޞާލިޙު ތިމަންކަލޭގެ

ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭގޮތުން ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްވެސް ވަނީ ބާވައިލެއްވިފައެވެ. 
ސޫރަތް ފެށޭ އާޔަތްތަކެވެ.) އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ މުހާޖިރިއްޔަ ބޭކަލުންގެ  (އެބަހީ ޢަބަސަ

ވެ. އަދި މުހާޖިރުންގެ ތެރެއިން މުނާފިޤަކު ފިޔަވައި އެކަކުވެސް ތެރެއިންވާ ބޭކަލެކެ
ކަމުގައި ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްވެސް މުއުމިނަކަށް ޖަމާޢަތް  ޖަމާޢަތުން ފަހަށްޖެހޭ

 ދޫކޮށްލުން ހުއްދަވެގެން ނުވާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އަދި ހަމައެފަދައިން ޞަޙީޙުލް
رسول اهللا އާއި އަދި ސުނަނުތަކުގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. މުސްލިމުގަ ޞަޙީޙު ،ބުޚާރީގައާއި

r ކުރެއްވިއެވެ.  حديث"قَامفَت الَةبِالص رأَنْ آم تممه لَقَد، ّلصالً فَيجر رآم ثُمي 
فَأُحرق  ،ونَ الصالَةَبِرِجالٍ معهم حزم من حطَبٍ إِلَى قَومٍ الَ يشهد يثُم أَنطَلق مع ،بِالناسِ

"ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަށް މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް  "علَيهِم بيوتهم بِالنارِ
. ދެން  ތިމަންކަލޭގެފާނު ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ. ދެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެއެވެ

ރުކުރެއްވުމަށް މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަށް މީހަކަށް އަމު
 ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ އޭނާ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއެވެ. ދެން ދަރުބޮނޑިތަކަކާ

އެކު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވެ ތިބިމީހުންގެ ގާތަށް ދިއުމަށް 
އެބައިމީހުންގެ ގެތައް އަލިފާނުން  އެކު ވެ. އެއީ އެބައިމީހުނާގަސްތުކުރެއްވީމެ

." އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި ވެއެވެ. "އަންހެނުންނާއި ޅަދަރީން އަންދައި ލެއްވުމަށެވެ
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އެގެތަކުގައި ނުވާނަމަ އަންދައިލެއްވީމުހެވެ." ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އެބަޔާންކުރެއްވީ 
މަނާކުރީ އެގެތަކުގައި  އަންދައިލެއްވުން އެކަލޭގެފާނަށްނުވާ މީހުން  ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރު
ދަރީން ތިބުން ކަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަށް އަންހެނުންނާއި ޅަ

) ޢަޛާބު ދިނުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެނީ  (އަންހެނުންނަށާއި ޅަދަރިންނަށް
ލް ނުވާ މީހުންނެވެ. އަދި ޝައިޚު ހަމަކަށަވަރުން އެބައިމީހުންނަކީ ޖަމާޢަތް ވާޖިބު

 ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ކުރުން ވާޖިބުކަމަށްވިދާޅުވިއެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު އިސްލާމް
. ފަހެ ޢުޛުރެއްވާނަމަ ޖަމާޢަތުގައި  )1(ދަލީލުކުރަނީ ޢުޛުރެއް ނުވާ ހިނދުގައެވެ

   )2(ނަމާދުކުރުން މާފުވެގެންވެއެވެ."
ބޮޑަށް  ފަހެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޒަމާނުގައި އެބޭކަލުން ޖަމާޢަތަށް ވަރަށް

ބުނު މަސްޢޫދުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެ. މާތްއަހައްމިއްޔަތުކަން ދެއްވާފައިވެއެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ބައެއް މީހުން  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ދަށުގައި މިސްކިތަށް ގެނެވެއެވެ. ދެން ސަފުގައި އެމީހުން  ދެމީހުންގެ ކޮނޑު
   )3(ބޭތިއްބެއެވެ."

ަބލްުނ ގަޭގިއ ަނމުާދކުުރްނ  ،ައްނހުެންނ ަޖމަާޢަތްށ ޙިާޟުރުވން  ައިދ ެއަކނ
ަބލްުނަންށ މާތްވެ  ފަހެ އަންހެނުންނަށް މިސްކިތަށް ޖަމާޢަތުގައި  ައުއލެާވގްެނުވްނ: ،ެއަކނ

ނެތި އަދި  ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ހުވަނދުލުމެއް
 އަދި އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ އެކަނބަލުންގެ އެއްވެސް ޒީނަތެއް ފާޅުނުވާ ގޮތަށެވެ.

هللا މާތްވެ އައުލާވެގެންވަނީ އެކަނބަލުންގެ ގޭގައި ނަމާދުކުރުމެވެ. ފަހެ މާތް
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

لنساَء أَنْ الَ تمنعوا ا"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން
اجِدسإِلَى الْم نجرخي، نلَه ريخ نهوتيبއަންހެނުން މިސްކިތްތަކަށް  )4("و" : މާނައީ

                                                           
1( .   އެޢުޛުރުތަކުގެ ވާހަކަ ފަހުން އަންނާނެއެވެ

  .لشيخ اإلسالم ابن تيمية "جمموع الفتاوى" )2
  رواه مسلم. )3

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود  )4
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ނުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެކަނބަލުންގެ ގެތަށް (އެކަނބަލުން  ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާ
) އެކަނބަލުންނަށް މާ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ." އަދި ނަމާދުކުރުމަށް

 rرسول اهللا އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
:  )1("ولْيخرجن تفالَت ،مساجِد اِهللا الَ تمنعوا إِماَء اِهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް ގެ "هللاމާނައީ

ނުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި  ޔަބައިމީހުން މަނާއަންހެން އަޅުތަކުން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތި
) ނުކުންނަހުށިކަމެވެ." އަދިވެސް މާތް އެކަނބަލުން ހުވަނދު هللا ނުލައި (ގެއިން

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
ت بخورا فَالَ تشهد معنا الْعشاَء أَيما امرأَة أَصاب"ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا 

: "ހުވަނދު )2("اآلخرةَ އެކު  ހުރި އެއްވެސް އަންހެނަކު އަހުރެމެންނާ ލައިގެން މާނައީ
ނަމާދު އެކަލޭގެފާނު  ގައި ޢިޝާވާހުށިކަމެވެ." ފަހެ މިޙަދީޘުނު ނަމާދަށް ޙާޟިރު ޢިޝާ

 ށް އަންހެނުން ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވެޢާއްމުކޮޚާއްޞަކުރައްވާފައި އެވަނީ އެޒަމާނުގައި 
 އުޅެނީ ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކަށް ކަމުގައިވާތީއެވެ. އަދި ދުވާލުގައި އެކަނބަލުން ހުވަނދު
ލައިގެން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވުން މާބޮޑަށް މަނާވެގެންވެއެވެ. އެއީ ދުވާލު އެކަނބަލުންގެ 

  ސަބަބުން ފިރިހެނުން ފިތުނަވެރިވުން މާބޮޑުވާނެއެވެ.
ު މިސް  ުދުރ ައިދ ަޖމަާޢތް  އާ ގެ   ުތަގިއ ަނމުާދކުުރްނ މްުސަތަޙްއުބ ިކޮބޑ
ދުރު މިސްކިތުގައި  އަދި ގެއާ ،ބަޔަކު ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ ފަހެ ގިނަ ެވގެްނުވްނ:

މޫސާގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު
.  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު أَعظَم  إِنَّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ا فراسِ أَجى يالنشما مهإِلَي مهدعأَب الَةމީސްތަކުންގެ ތެރެއިން )3("الص" :  ،މާނައީ
މީހަކީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެނަމާދަށް  ބޮޑުގޮތުން އެންމެ ނަމާދުގައި އަޖުރުގެ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا މީހާއެވެ." އަދި މާތް ނގާފައި އަންނައެންމެދުރުން ހި

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود  )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )2

  رواه مسلم. )3
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ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިސްކިތުގެ (މަސްޖިދުއްނަބަވީގެ) 
ކައިރިއަށް  ބަނޫސަލިމާގެ މީސްތަކުން މިސްކިތްބިންތައް ހުސްވުމުން  ވަށައިގެންވާ

. ފަ އަށް ލިބިވަޑައިގެން  rرسول اهللا ހެ އެޚަބަރު ބަދަލުވާން އެދެފިއެވެ
ކައިރިއަށް ބަދަލުވާން އެދޭ ޚަބަރު  އްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތްކުރެޙަދީޘް

ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ." އެބައިމީހުން ދަންނަވައިފިއެވެ. 
! އަހުރެމެން އެގޮތަށްهللاއާދޭހޭ. އޭ  އެދެމުއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  ގެ ރަސޫލާއެވެ

! ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ކުރެޙަދީޘް އްވިއެވެ. "އޭ ބަނޫސަލިމާގެ މީސްތަކުންނޭވެ
.  ތިޔަބައިމީހުން (އެހެން ) ޤަރާރުވެގެން ތިބޭހުށިކަމެވެ ތަނަކަށް ބަދަލުނުވެ

ދެފަހަރު  ހުއްޓެވެ. (މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު އިމީހުންގެ ފިޔަވަޅުތައް ލިޔެވޭތިޔަބަ
   )1(އްވިއެވެ.)"ކުރެޙަދީޘް

ވަރަކަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ  ފަހެ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ބޮޑުވި
ރުއްސުންލެއްވި އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބުގެ ކިބައިން هللا އަޖުރުވެސް ބޮޑުވެގެންވެއެވެ. މާތް

. ރެކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  إِنَّ صالَةَ "އްވިއެވެ
هدحو هالَتص نكَى ملِ أَزجالر علِ مجالر،  عم هالَتص نكَى منِ أَزلَيجالر عم هالَتصو

: "ހަމަކަށަވަރުން އެކަކާ )2("تعالَى وما كَثُر فَهو أَحب إِلَى اِهللا ،الرجلِ އެކު މީހާ  މާނައީ
ވުރެ މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ. އަދި  ނަމާދަށް މާދު އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ކުރާނަ ކުރާ

ވުރެ މާތްވެ  ނަމާދަށް އެކު އޭނާ ކުރާ ނަމާދު އެކަކާ އެކު އޭނާ ކުރާ ދެމީހުންނާ
) ގިނަވީ ތަޢާލާގެ هللا ވަރަކަށް  ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ. އަދި (މީސްތަކުންގެ ޢަދަދު

  ންވެއެވެ."ޙަޟްރަތަށް ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެ
 ެވގެްނުވްނ: ދިުއްނ މްުސަތަޙްއުބ  ،ެއކު  ަމޑަުމިއިތރިަކމާ  ،މްިސިކަތްށ ާދއިރު 

 ދުވެފައި ދިއުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ ،ފަހެ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު
އެވަނީ ނަމާދުކުރާ  އޭނާ ،އި ގެއިން ނުކުތީއްސުރެހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނަމާދަށްޓަކަ

                                                           
  ومسلم.رواه أمحد  )1

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وحسنه األلباين. )2
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. އަދި އަޅުކަމުގައި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚުތިޔާރުކުރުމަކީ  މީހެއްގެ ޙުކުމުގައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މާތް

 يإِذَا نود"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
فَأْت الَةةُبِالصينكالس كُملَيعونَ وشمت متأَنا وނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ  )1("وه" : މާނައީ

ހުށިކަމެވެ. އަދި  ފަހެ އެނަމާދަށް ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިފައި އަންނަ ،ހިނދު
." އަދިވެސް މާތް ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް މަޑުމައިތިރިކަން ލާޒިމުކުރާ هللا ހުށިކަމެވެ

އްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެ
إِذَا أُقيمت الصالَةُ فَالَ تأْتوها تسعونَ، وأْتوها تمشونَ "ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا 

: "ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވޭ  )2("أَتمواعلَيكُم السكينةُ، فَما أَدركْتم فَصلُّوا، وما فَاتكُم فَ މާނައީ
! ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އެނަމާދަށް ދުވެފައި ނާންނަހުށިކަމެވެ. އަދިކިއެއް ،ހިނދު ތަ

. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ނަމާދުގެ ހިނގާ ،އެކު މަޑުމައިތިރިކަމާ ފައި އަންނަހުށިކަމެވެ
. އަ ) ލިބުނު މިންވަރެއް ކުރާހުށިކަމެވެ ) ފާއިތުވީ ބައި ޖަމާޢަތުން ދި (ޖަމާޢަތުން

  ފުރިހަމަކުރާހުށިކަމެވެ."
ފަހެ ޖަމާޢަތް  ެވެގްނުވްނ: ީމހާ ަނމުާދ ލުއިކުުރްނ މްުސަތަޙްއުބ  ިއމާމު 
މީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދު ލުއިކުރުން އެބަހީ ކުރުކުރުން  އިމާމު ،ބޮޑުވެގެންވާ ހިނދު

ރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ވެގެންވެއެވެ. އެއީ މައުމޫމުންގެ ތެ މުސްތަޙައްބު
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ކަމަށް ބަލައިފައެވެ. މާތް ޙާޖަތްތެރިން ތިބޭނެ

. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  إِذَا صلَّى "ވިއެވެ
ّفخاسِ فَلْيلنل كُمدفَإِأَح ،ف فِْسهنل كُمدلَّى أَحإِذَا صو ،الْكَبِريو يمقالسو يفعالض مهننَّ م

: "ތިޔަބައިމީހުން )3("لْ ما شاَءفَلْيطَوِّ  ،މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ،ކުރެ މީހަކު މާނައީ
. އެހެނީ ،ނަމާދުކުރާ ހިނދު ) ލުއިކުރާހުށިކަމެވެ ހަމަކަށަވަރުން  ފަހެ (ނަމާދު

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه اجلماعة. )2

  رواه اجلماعة. )3
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މީހުންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންވެއެވެ. އަދި  ބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ބަލިކަށިއެ
ވަރަކަށް  ފަހެ އޭނާ ބޭނުން ،އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ހިނދު ،ކުރެ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުން

." އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ދިގުކުރާހުށިކަމެެވެ
 يإِنِّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރިވާވެގެންވެއެވެ.

َلُ فخبِ يَألدكَاَء الصب عما، فَأَسهإِطَالَت ا أُرِيدأَنو الَةيِّالصف زوجي، فَأَت الَتيص  لَما أَعمم
ّأُم دجو ةدش نمهكَائب نم 1("ه(  : މާދު ދިގުކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން "ނަމާނައީ

ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ފައްޓަވަމެވެ. ފަހެ ކުޑަކުއްޖަކު ރޯއަޑު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް 
އިވިވަޑައިގަނެއެވެ. ދެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ. (އެބަހީ ކިޔެވުން 

އެކުއްޖާގެ މަންމަގެ ހިތަށް ކުރާނެ އިވުމުން  ކުރުކޮށްލައްވަމެވެ.) އެއީ އެކުއްޖާ ރޯއަޑު
  ވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ." އަސަރު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އެނގި

 ! ފަހެ ނަމާދު ލުއިކުރުމަކީ ނަމާދުން އުނިކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ
 ނަމާދުގެ ކިޔެވުން ކުރުކުރުމެވެ. އެހެނީ ،އެކު ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމާ

. އަދި އެއީ  rرسول اهللا މާދުގައި ނިތްތެޅުން ހަމަކަށަވަރުން ނަ ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ
.ކުރަޙަދީޘް ނީކަމުގައި އެކަލޭގެފާނުވަ މުނާފިޤުންގެ ނަމާދު   އްވާފައެވެ

ކަުގިއ ިއމާަމށް  ،ިއމާަމްށ ަތބާުވްނ ވާޖިުބެވގްެނުވމާިއ ުވެރ  ަޙަރކާތަްތ
ތަބާވުމަކީ ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.  ފަހެ ނަމާދުގައި އިމާމަށް ިއްސުވްނ ަޙާރމެްވގްެނުވްނ:

.  ވުރެ ކުރިން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް އަދި އިމާމަށް ކުރުމަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް

اِإلمام ليؤتم بِه فَالَ تختلفُوا  إِنما جعلَ"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
وإِذَا  ،ربنا لَك الْحمد :لمن حمده فَقُولُوا علَيه، فَإِذَا ركَع فَاركَعوا، وإِذَا قَالَ سمع اُهللا

: "ހަމަކަށަވަރުން މާނަ )2("سجد فَاسجدوا، وإِذَا صلَّى جالسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ އީ
. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން އޭނާއާ ޚިލާފުވެއިމާމު ބެހެއްޓުނީ އޭނާއަށް އިޤުތިދާ  ވުމަށްޓަކައެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وابن ماجه. رواه أمحد )1

  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )2
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ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި  ނުވާހުށިކަމެވެ. ފަހެ އޭނާ
ކިޔާށެވެ. އަދި  بناَ لَك الْحمدرކިޔާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން سمع اُهللا لمن حمده އޭނާ 

 އޭނާ ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާށެވެ. އަދި އޭނާ އިށީނދެ
ތިބެގެން  ވެސް އިށީނދެއެންމެން އިނދެގެން ނަމާދުކުރާނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން

. އެ ކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރާށެވެ." އަދި އަބޫހުރައިރާގެ އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ
 . . ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ روا فَإِذَا كَبر فَكَبِّ ،إِنما اِإلمام ليؤتم بِه"ވިއެވެ

 وإِذَا قَالَ سمع اُهللا ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا والَ تركَعوا حتى يركَع ،روالَ تكَبروا حتى يكَبِّ
ح نمفَقُولُوال هدم: دمالْح لَكا ونبر، دجسى يتوا حدجسالَ توا ودجفَاس دجإِذَا سو، 

: " )1("وإِنْ صلَّى جالساً فَصلُّوا جلُوساً أَجمعونَ  އޭނާއާ، ވާކަން ކަށަވަރީއިމާމުމާނައީ
.  اُهللا أَكْبرފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔާ ހިނދު اُهللا أَكْبرވެ. ފަހެ އޭނާ ވުމަށެއިޤުތިދާ ކިޔާށެވެ

ނުކިޔާހުށިކަމެވެ. އަދި  اُهللا أَكْبرތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔައިފުމަށް ދާންދެން اُهللا أَكْبرއަދި އޭނާ 
އިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ. އަދި އޭނާ ރުކޫޢަށް ފަހެ ތިޔަބަ ،އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު

سمع اُهللا لمن މީހުން ރުކޫޢަށް ނުދާހުށިކަމެވެ. އަދި އޭނާ ތިޔަބައި ،ގޮސްފުމަށް ދާންދެން
ކިޔާށެވެ. އަދި އޭނާ ސަޖިދަކުރާ ربناَ ولَك الْحمد ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔާ ހިނދުحمده 
. އަދި އޭނާ ސަޖިދައަށް ގޮސްފުމަށް  ،ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާށެވެ

އިނދެގެން  ން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ. އަދި އޭނާ އިށީނދެތިޔަބައިމީހު ،ދާންދެން
." ވެސް އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެއެންމެން ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ،ނަމާދުކުރާނަމަ ވެ
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

. "އަހުރެމެން  ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރަމުއެވެ.  rول اهللا رسއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެން ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެން  ،އޭ ވިދާޅުވެسمع اُهللا لمن حمده ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 

އަހުރެމެންކުރެ  ،އެކަލޭގެފާނުގެ ނިތްކުރިފުޅު ބިންމަތީގައި ޖެހިއްޖައުމަށް ދާންދެން
)ބު ވެސްއެކަކުގެ    )2(ނުލައެވެ." ލަންބައި ރަކަށި (ސަޖިދައަށް ދިއުމަށް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود  )1

  رواه اجلماعة. )2
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދިވެސް މާތް
 . أَما يخشى أَحدكُم إِذَا رفَع "ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 )1("صورته صورةَ حمارٍ حمارٍ أَو يجعلَ اُهللا رأْسه رأْس رأْسه قَبلَ اِإلمامِ أَنْ يجعلَ اُهللا
: "ތިޔަބައިމީހުން  ،އޭނާގެ ބޯ އުފުލުމުން ،ވުރެ ކުރިން އިމާމަށް ،ކުރެ މީހަކު މާނައީ

ނުވަތަ އޭނާގެ ސޫރަ  ،ކަމަށް އޭނާގެ ބޯ ޙިމާރެއްގެ ބޮލަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ ،هللا
  ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟" ނެ ކަމަކަށް ބިރެއްޙިމާރެއްގެ ސޫރައަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާ

މީހާއާ  ފަހެ އިމާމު ެއުކ ެއަކކު ަހަމެވްއޖަެނަމ ަޖމަާޢަތަކްށުވްނ: ީމހާއާ  ިއމާމު 
އެކު އެންމެ މީހަކު ނަމާދުކުރިޔަސް ޖަމާޢަތަކަށް ވާނެއެވެ. އަދި އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރީ 

. މާތްކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަންހެނެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އެވެ
. هللا ޢަބްދު ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ،ގެ އަނބިކަނބަލުން rرسول اهللا އަދި  ،ފުޅުއަހުރެންގެ މައިފުށުގެ ބޮޑުދައިތާ"
ދަމުނަމާދު  rرسول اهللا މައިމޫނާގެ އަރިހުގައި އެއްރޭ އަހުރެން ވީމެވެ. ފަހެ 

އެކު ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި  ރެއްވުމަށްޓަކައި ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނާކު
އަހުރެންވެސް ތެދުވެއްޖައީމެވެ. ފަހެ އަހުރެން އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތުގައި 
ހުއްޓިއްޖައީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންގެ ބޮލުގައި ހިއްޕަވައި އެކަލޭގެފާނުގެ 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا އަދި މާތް )2(އި އަހުރެން ބެހެއްޓެވިއެވެ."ކަނާތްފަރާތުގަ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. " އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ތަނާ މިސްކިތަށް މީހަކު  ވަޑައިގެންނެވި އަޞްޙާބުންނާގެން ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ
 ،އެކު ނަމާދުކުރުމުން އްވިއެވެ. "އޭނާއާކުރެޙަދީޘް r رسول اهللاވަދެއްޖެއެވެ. ފަހެ 

އޭނާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނީ ފަހެ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ދެން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު 
." ،ތެދުވެ  ،ފަހު ނިމުމަށް ފަހެ މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް )3(އޭނާއާ އެކުގައި ނަމާދުކޮށްފިއެވެ

އިމާމު އަޙުމަދާއި،  ،ންކަމަށް މިޙަދީޘު ދަވެގެންވާހުއް ،ޖަމާޢަތް ހެދުން އެނަމާދަށް އަނެއް
                                                           

  رواه اجلماعة. )1

  رواه اجلماعة. )2

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي  )3
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ކުރައްވާފައިވެއެވެ.  އިމާމު އިސްޙާޤާއި، އިމާމު ތިރުމިޛީއާއި މިބޭބޭކަލުން އިސްތިދުލާލު
އަދި ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް 

ތެއް ނުހެދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެބޭކަލުން ޖަމާޢަ ފަހު އެނަމާދަށް ދެވަނަ ނިމުމަށް
. މިފަދައިން  ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދެން ނަމާދުކުރަން ޖެހޭނީ ވަކިވަކިން ކަމަށެވެ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމާމު ސުފުޔާނާއި، އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު އިބުނު މުބާރަކާއި، އިމާމު 
  ޝާފިޢީއާއި މިބޭބޭކަލުންނެވެ.

ރަސްމީ އިމާމުގެ  މަޫމަކްށ ަބަދލުުވްނ ުހްއަދެވގްެނުވްނ:ީމހާ ަމއު  ިއމާމު 
ރަސްމީ އިމާމު  ،އޭނާ ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި ،މީހާ ނަމާދުކުރާ ،ބަދަލުގައި އިމާމުވެ

އޭނާއަށް މައުމޫމަކަށް ބަދަލުވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ،މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ
ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުهللا މާތް

ވިދާޅުވިއެވެ. "ބަނޫ ޢަމްރު ބުނު ޢައުފުގެ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު އަރައިރުމެއް 
އިމީހުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އެބަ rرسول اهللا  ،ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިޞްލާޙު
ގެފާނުގެ އަރިހަށް މުއައްޛިނު އައިސް ވަގުތު ޖެހިއްޖެއެވެ. ފަހެ އަބޫބަކުރު ނަމާދު

ދަންނަވައިފިއެވެ. ފަހެ އަހުރެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމުން ކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން 
ދަންނަވައިފިއެވެ. އާނއެކެވެ. ފަހެ  ގެފާނުނޫންތޯއެވެ؟ އަބޫބަކުރު ނަމާދުކުރައްވަންވީ

އްޓަވައިފިއެވެ. ދެންފަހެ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރައްވަން ފަ ގެފާނުއަބޫބަކުރު
އިގެންފިއެވެ. އަދި ސަފުގެ ތެރެއަށް ވަޑަ rرسول اهللا  ،ތިއްބައި މީސްތަކުން ނަމާދަށް

ވަޑައިގެންފިކަން  rرسول اهللا  ،ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ މީސްތަކުން (އަބޫބަކުރުގެފާނަށް
) އަތް ފަހަތަށް  ،ކީ ނަމާދުގައިނަފަށައިފިއެވެ. އަދި އަބޫބަކުރުގެފާ ޖަހަން އެންގުމަށްޓަކައި

ޖެހުން ގިނަކުރި  ނޫނެވެ. ދެންފަހެ މީސްތަކުން އަތް އެނބުރިވަޑައިގަންނަވާ ބޭކަލެއް
رسول ފަހަތަށް އެނބުރިވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނަށް  ގެފާނުއަބޫބަކުރު ،ހިނދު

ށް ބަކުރުގެފާނައަބޫ، އިޝާރާތްފުޅުން rرسول اهللا ޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ ފެނިވަ rاهللا 
ދެއަތްޕުޅު  ގެފާނުފަހަތަށްޖެހިވަޑައިނުގަތުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ. އެހިނދު އަބޫބަކުރު

އަށް هللا ،ކުރެއްވި ކަންތަކުގެ މައްޗަށްރުފާނަށް އަމުއެކަލޭގެ rرسول اهللا  ،އުފުއްލަވައި
އިގެންފިއެވެ. އަދި ސަފުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑަ ގެފާނުޙަމްދުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން އަބޫބަކުރު
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ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް  ،ސްވެވަޑައިގެންއި rرسول اهللا 
! ކަލޭގެފާނަށް އިމާމުކަމުގައި ކުރެޙަދީޘް ،ކުރިމަތިލައްވައި އްވިއެވެ. "އޭ އަބޫބަކުރެވެ

އިގަތީ އެކަމުން މަނާވެވަޑަ ،ހުންނެވުމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވި ހިނދު
ދެންނެވިއެވެ. އަބޫ ޤުޙާފާގެ ދަރިއަށް (އެބަހީ  ގެފާނުކީއްވެގެންތޯއެވެ؟" ފަހެ އަބޫބަކުރު

 ( ) ގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި rرسول اهللا އަބޫބަކުރަށް ނަމާދުކުރުމަށް އެކަށީގެންވެސް  (އިމާމުވެ
)  rرسول اهللا ނުވެއެވެ. ދެން  ން އްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުކުރެޙަދީޘް(މީސްތަކުންނަށް

މީހާ  ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އީމާމު ،އަތްޖެހުން ގިނަކުރާތީ
ށިކަމެވެ. ފަހެ ކިޔާހު سبحاَنَ اِهللاފަހެ  ،މީހާ ނަމާދުގައި ކުށެއްކޮށްފިކަން އެނގިއްޖެ

 އޭނާގެ އެތަސްބީޙައަށް ،މީހާ އިމާމު ،ކިޔާ ހިނދުسبحاَنَ اِهللا ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ 
އެނބުރިލާނެއެވެ. (އެބަހީ އިޞްލާޙުކުރާނެއެވެ.) އަދި ހަމަކަށަވަރުން (ނަމާދުގައި 

) އަތްޖެހުންވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ."    )1(އިމާމަށް ކުށެއްކުރެވުމުން
ޢިލްމުވެރިން  ފަހެ ޖުމްހޫރު ިމްނަވުރ: ަމުއމަޫމްށ ަރކުަޢތް ިލބޭ  ،ެއކު  ިއމާމާ 

މީހާއަށް އެރަކުޢަތް  ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢު ލިބިއްޖެ ،އެކު މީހާއާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމާމު
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި هللا ކަމަށެވެ. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް ލިބޭނެ

إِذَا جِئْتم إِلَى "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ޙަދީޘްފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
ودجس نحنو الَةئًا الصيا شوهدعالَ توا ودجفَاس،  كرأَد ةَ فَقَدكْعالر كرأَد نمو

: "އަހުރެމެން  )2("الصالَةَ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް އަންނަ  ،އިވާ ޙާލުސަޖިދާގަމާނައީ
ދާހުށިކަމެވެ. އަދި އެރަކުޢަތް ރަކުޢަތެއްގެ  ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދައަށް ،ހިނދު
މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އޭނާއަށް  އި ނުހިމަނާހުށިކަމެވެ. އަދި ރުކޫޢު ލިބިއްޖެގޮތުގަ
 ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގައި މައުމޫމު ން އެނގިޖެކަން ކަށަވަރެވެ." މިޙަދީޘުލިބިއް ރަކުޢަތް

މީހާވެސް ދާންޖެހޭނީ  މީހާ ރުކޫޢުގައިވާނަމަ މައުމޫމު އިރު އިމާމު މީހާ ސަފަށް ވަންނަ
. އަ މީހާވެސް ދާންޖެހޭނީ  އިވާނަމަ މައުމޫމުސަޖިދާގަމީހާ  ދި އިމާމުރުކޫޢަށެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1

  األلباين.رواه أبو داود وابن خزمية واحلاكم وحسنه  )2
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. އެއީ ހަށަންބަން ކިޔައި ދެއަތް އުފުލައިފައެވެ. އެކަމަކު  ތަކުބީރު ސަޖިދައަށެވެ
 ގޮތުގައި އިމާމު ން އެނގޭއެފަދައިން މިޙަދީޘު ހަށަންބަންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ހަމަ

މީހާއަށް އެރަކުޢަތް  ވަދެ ރުކޫޢަށް ދެވިއްޖެ ސަފަށްމީހާ ރުކޫޢުން ތެދުވުމުގެ ކުރިން 
  ލިބޭނެއެވެ.

 ފާތިޙާ ނުކިޔައިފި އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސޫރަތުލް
ކަމަށެވެ. އިމާމު ބުޚާރީވެސް ބުރަވެވަޑައިގެންފައިވަނީ  މީހާއަށް ރަކުޢަތް ނުލިބޭނެ

 ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރޭގައި ސޫރަތުލްމިގޮތުގެ މައްޗަށެވެ. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލުތައް 
މީހާގެ  އިމާމު"ފާތިޙާ ކިޔެވުމުގެ މައުޟޫޢުގެ ދަށުން އިސްވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި 

ވާހަކަތައް އިސްވެ  މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުންވެސް ބައެއް "ފަހަތުގައި މައުމޫމުން ކިޔެވުން
ތައް ޙަދީޘްއެ ވަރުގަދައެވެ. ހިނގައްޖެއެވެ. މިރައުޔުގެ ދަލީލުތައް ވަރަށް

އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. "މިދަލީލުތައް ތިބާއަށް  ،ފަހު ބަޔާންކުރެއްވުމަށް
ފަހު ރަކުޢަތް ލިބުން ބިނާވެގެންވަނީ ފުރިހަމަ ރަކުޢަތް ލިބުމުގެ  ސާބިތުވުމަށް

ހުރުން  ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ކޮޅަށް މައްޗަށްކަން ތިބާއަށް އެނގޭނެއެވެ. އެހެނީ
ފާތިޙާ ކިޔެވުން ވާޖިބުކުރަނިވި ދަލީލުތަކުން  ރަނިވި ދަލީލުތަކާއި ސޫރަތުލްވާޖިބުކު

ބަރީއަވުން ޙާޞިލުކޮށްދޭނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް ނުވެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. އިމާމު 
އެވެ ކިޔުނު ފޮތުގައި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން އެކަލޭގެފާނު  "مماَاِإل فلْخ ةُاَءرالق"ބުޚާރީގެ 
. "މީސްތަކުން ރުކޫޢުގައިވާ ޙާލުރިވާކު  ،ރައްވާފައިވެއެވެ. އަބޫހުރައިރާ ވިދާޅުވިއެވެ

ތިބާއަށް މީސްތަކުންނާ ބައިވެރިވެވިއްޖެނަމަ އެއީ ރަކުޢަތެއްކަމުގައި ނުހިމަނާށެވެ." އަދި 
ދަންނަބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އިމާމު ތަޤިއްޔުއްދީނު އައްސުބުކީ  ޝާފިޢީމަޒުހަބުގެ ބޮޑެތި

. އަދި އިމާމު މުޤުބިލީ ވިދާ އްވާފައިރާޖިޙުކުރަ . އަހުރެން ވަނީވެސް މިގޮތެވެ ޅުވިއެވެ
 ދަލީލެއް ޖަމާކުރުމަށް ގޮތުން ހުރިހާ މެވެ. އަދި ފިޤުހީގައި ވަރަށް ހޯދައިބެލީމިމައްސަލާ

ކަމެވެ. އަދި ނުލިބޭނެ ލިބުމަކުން އަދި ރަކުޢަތް ފަހުގައި ނިކުތް ނަތީޖާއަކީ ރުކޫޢު
މީހާ  ސޫރަތް ނުލިބިއްޖެ އި ޙާފިޡު ޢިރާޤީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފާތިޙާގަތިރުމިޛީގެ ޝަރަޙާ

  )1(އެރަކުޢަތް ރަކުޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނުން އެއީ އަހުރެން އިޚުތިޔާރުކުރާ ގޮތެވެ."
                                                           

  " خمتصراً.نيل األوطار" )1
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ޢިލްމުވެރިން  ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކުރައްވާފައިވަނީ ޖުމްހޫރު ދަންނައެވެ. ގިނަ
. ގޮތަކީ ފަހުން މިދެންނެވު ކު ރައްކާތެރިކަން ބޮޑުވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެވެ. އެކަމަ ނު ގޮތެވެ

ސޫރަތް ކިޔެވުން  އާ ނުލައި ރަކުޢަތް ނުހިމެނުމެވެ. އެއީ ފާތިޙާފާތިޙާ އެބަހީ ސޫރަތުލް
ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމަށް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ދަލީލުތައް ޞައްޙަކަން ބޮޑުވެފައި 

.   ވަރުގަދަވެގެން ވާތީއެވެ
ފަހެ ޖަމާޢަތަށް  ޖުެހްނ ުހްއަދކާުރ ުޢުޛުރަތްއ: ްނ ަފަހށް ަޖމަާޢތު 

ޙާޟިރުނުވުން ހުއްދަކުރާ ޢުޛުރުތަކެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ. 
.   އެޢުޛުރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ

ެވރިަކމްެއ ޖިެހަފއިުވން  -1 ިމެނއްގެ ަފާރތްުނ ިބުރ ުނަވަތ ަބްއެޔްއ  ،ދްުޝ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ޖެހިަފއިުވްނ.

.ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  من سمع "  ރެއްވިއެވެ
: "ބަންގީގެ އަޑުއިވި )1("داَء فَلَم يأْته فَالَ صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍالنِّ ނަމާދަށް  ،މާނައީ

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެނުވީ އޭނާއަކަށް ނަމާދެއް  ރުނުވެއްޖެޙާޟި
ބުނު ޢައްބާހާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ޢުޛުރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ هللا ނުވެއެވެ." ދެން ޢަބްދު

. އެއީ ބިރާއި    ބައްޔެވެ. ،އެކަލޭގެފާނު ދެންނެވިއެވެ
ެވުހްނ. -3 ، 2 ބުނު هللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއްهللا މާތް ިފިނަގަދުވމާިއ ވާޭރ

 rرسول اهللا ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
"صلُّوا މީހާއަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ފިނިގަދަވެ ވާރޭވެހޭ ރޭރެއަށް މުއައްޛިނު

"كُمي رِحاَلރާހުށިކަމެވެ.) (ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކުގައި ނަމާދުކު ف
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا އަދި މާތް )2(މިފަދައިން ގޮވުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ."

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު އަހުރެމެން  رسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ާرسول . އެހިނދު އެކު ދަތުރަކު ނިކުމެއްޖައީމުއެވެ. ފަހެ ވާރޭވެހެން ފަށައިފިއެވެ އ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه والدارقطين وابن حباّن واحلاكم  )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ގޭގައި ނަމާދުކުރުމަށް އެދޭޙަދީޘް rاهللا  މީހާ  ކުރެއްވިއެވެ
".    )1(ފަހެ ގޭގައި ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ަވގުުތ ކާާނ ޙިާޟުރުވްނ. ަނމާދު  -4
 rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު

حاجته منه، وإِنْ  يإِذَا كَانَ أَحدكُم علَى الطَّعامِ فَالَ يعجلْ حتى يقْض"ކުރެއްވިއެވެ. حديث
: "ތިޔަބައިމީހުން )2("أُقيمت الصالَةُ ކުރެ މީހަކު ކެއުމެއްގެ މަތީގައި ވާނަމަ ފަހެ  މާނައީ

 ނުގަންނަހުށިކަމެވެ. އެއީ ފުދިއްޖައުމަށް ދާންދެން އޭނާ އަވަސްވެއެއިން އޭނާގެ ބޭނުން 
  ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ."

ަތަކްށ ާދން  ެދޙާަޖުތން  -5 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ޖެހިަފއި ުހުރްނ. ކުެރ ޙާަޖ
 .  r رسول اهللاޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

الَ صالَةَ بِحضرة الطَّعامِ والَ وهو "އްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ އަޑުއެއްސެވީމެވެ. ކުރަޘްޙަދީ
ثَانباَألخ هعافدކާނާ ޙާޟިރުވާ ވަގުތުގައާއި ދެޙާޖަތަށް ދާންވެފައި ހުންނަ  )3("ي" : މާނައީ

   ވަގުތު ނަމާދެއް ނުވެއެވެ."
ގެ ޖަމާޢަތުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ އަދި ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނީ ނަމާދު

. rرسول اهللا    ގެ ސުންނަތުން ސާބިތު ޢުޛުރުތަކެވެ
އެންމެ ކުރުން  ފަހެ އިމާމުކަން ކުުރްނ ެއްނމެ ަޙްއުޤެވގްެނވާމީހާ: ިއމާމަުކން 

. މީހާއެވެ ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް ހިތުދަސް ،ކުރެ މީހާއަކީ މީސްތަކުން ޙައްޤުވެގެންވާ
ރަސޫލާގެ ސުންނަތް  ކީރިތި ،ގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމައާން ހިތުދަސްވެފައިވުމުފަހެ ޤުރު
 ،މީހާއެވެ. އަދި ސުންނަތް އެނގުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ ބޮޑަށް ދަންނައެންމެ

ވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، ހިޖުރައިގެ ގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާއެވެ. އަދި އެކަމުގައި
  މީހާއެވެ.  ބޮޑުއުމުރުގެ ގޮތުން އެންމެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي. )1

  رواه البخاري. )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )3
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 .  إِذَا كَانوا ثَالَثَةً فَلْيؤمهم"ކުރެއްވިއެވެ. ޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

مهدأَح، مهؤأَقْر ةامبِاِإلم مقُّهأَحއެބައިމީހުން )1("و" : މީހުން ކަމުގައި  ނީ ތިންމާނައީ
. އަދި އެމީހުންކުރެ އެކަކު އި ފަހެ އެބައިމީހުން ވާނަމަ ކުރެ  މާމަކަށް ވާހުށިކަމެވެ

 ކުރެ ޤުރުއާން އެންމެ ހިތުދަސް އިމާމުކަން އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ މީހަކީ އެމީހުން
  މީހާއެވެ."

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
. ރި يؤم الْقَوم "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 يفَإِنْ كَانوا ف ،نةـالْقراَءة سواًء فَأَعلَمهم بِالس يفَإِنْ كَانوا ف ،أَقْرؤهم لكتابِ اِهللا
ةًـالسرجه مهماًء فَأَقْدوس ةن، وا فا يفَإِنْ كَانلْمس مهماًء فَأَقْدوس ةرالْهِج، الَ يو نمؤ

لَ فجلُ الرجيالر لْطَانِهس، ف دقْعالَ ييو إِالَّ بِإِذْنِه هتكْرِملَى تع هتيބައެއްގެ  )2("ب" : މާނައީ
މީހާ ކުރާހުށިކަމެވެ. ފަހެ  ގެ ފޮތް އެންމެ ހިތުދަސްهللاކުރެ  އެމީހުން ،އިމާމުކަން

 ވެގެންވާނަމަ ފަހެ އެބައިމީހުން މުގައި ހަމަހަމަވުވެފައިއެބައިމީހުން ޤުރުއާން ހިތުދަސް
 ކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި ސުންނަތް މީހާ އިމާމުކަން ދަންނަ ކުރެ ސުންނަތް އެންމެ ބޮޑަށް

މީހާ  ތުން އެންމެ އިސްވެގެންވާނަމަ ހިޖުރަކުރުމުގެ ގޮ އެބައިމީހުން ހަމަހަމަދަތުމުގައި 
. އަދި ހިޖުރަކުރުމުގައި އެންމެން ހަމަހަމަ އިމާމުކަން ވެގެންވާނަމަ  ކުރާހުށިކަމެވެ

 އަނެއް ކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި މީހަކު މުކަންމީހާ އިމާ އިސްލާމްވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ އިސް
ގޭގައި އޭނާގެ އަދި އޭނާގެ  )3(މީހާގެ ވެރިކަމުގައި އޭނާގެ އިމާމަކަށް ނުވާހުށިކަމެވެ.

." ތަންމަތީގައި އޭނާގެ ހުއްދައާ   އެކު މެނުވީ ނުއިށީންނަހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )1

  رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن ماجه. )2

ންގެ އިމާމަކަށް ނުވާހުށިކަމެވެ. މީހު ވެރިމީހާ ހުއްޓައި އޭނާގެ ހުއްދައެއް ނެތި އެގޭ އެބަހީ ގެއެއްގައި އެގޭ )3
 . އަދި މިސްކިތެއްގައި އެމިސްކިތުގެ ރަސްމީ އިމާމު ހުއްޓައި އޭނާގެ ހުއްދައެއް ނެތި އިމާމަކަށް ނުވާހުށިކަމެވެ

  އެއީ ޤުރުއާން ކިތަންމެ ބޮޑަށް ހިތުދަސް ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ.
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ދަންނަ  ފަހެ ތަންދޮރު ެއަބެޔްއގެ ިއމާމަުކްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހްނ:
. އަދި ލޯފަންމީހާގެ އިމާމުކަންވެސް  ކުޑަކުއްޖާގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

މީހާގެ ފަހަތުގައި  ހުންނަ ކޮޅަށް ،ންނަމީހާއި ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އިށީނދެ
މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި،  އިންނަ އިށީނދެ ،ހުންނަމީހާ ނަމާދުކުރުމާއި، ކޮޅަށް

މީހާގެ ފަހަތުގައި  ކުރަން ހުންނަ ފަރުޟު ނަމާދެއް ،ނަތް ނަމާދުކުރާމީހާއަދި ސުން
މީހާގެ  ކުރަން ހުންނަ ދެއްސުންނަތް ނަމާ ،ނަމާދުކުރުމާއި، ފަރުޟު ނަމާދުކުރާމީހާ

ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ  ،ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ތައްޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާ
ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ  ،ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާ ،ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި
އި ނަމާދުކުރުމާއި، މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގަ ،ދަތުރުވެރިޔާ ،ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި

ވުރެ  ދަތުރުވެރިޔެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، މާތްމީހާ އޭނާއަށް ،މުޤީމުމީހާ
   ގޮތެއް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި މިހުރިހާދަށްމީހާގެ ފަހަ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ސަލަމާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ هللا ފަހެ މާތް
ން ހައަހަރު ފުޅުއިމާމުވެ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނުގެ އުމުރު މީސްތަކުންނާގެން

ހަނގުރާމައަށް ވަޑައިގެންނެވި ދެފަހަރެއްގައި  rرسول اهللا އަހަރެވެ. އަދި  ނުވަތަ ހަތް
ނާއަށް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިބުނު އުއްމި މަކްތޫމް މަދީ މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދު

 ވަހާރަވެއަ rرسول اهللا ވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަކީ ލޯފަން ބޭކަލެކެވެ. އަދި ވެރިކުރެއްވިއެ
ވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގައި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އިށީނދެ 

އިށީނދެ އިންނަވައިގެން  rرسول اهللا އިންނަވައިގެން ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
ހުންނަވައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  ނު ކޮޅަށްނަމާދުކުރެއްވި އިރު އަބޫބަކުރުގެފާ

. އަދި މުޢާޛުގެފާނު   ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޢިޝާ rرسول اهللا ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
ނަމާދުކުރައްވައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ މީސްތަކުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެން އެބައިމީހުންނަށް 

 )1(އެއީ މުޢާޛުގެފާނަށް ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ. ކޮށްދެއްވައެވެ. އަދިނަމާދު އިމާމުވެ ޢިޝާ
                                                           

ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  rرسول اهللا ކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެހެނީހަމަކަށަވަރުން އެއްނަމާދު ދުވާލަކު ދެފަހަރަ )1
މުޢާޛުގެފާނު ކުރެއްވި ނަމާދަކީ އެކަލޭގެފާނަށް ފަރުޟު ޢިޝާ ނަމާދެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަވަށުގެ 

އެކަލޭގެފާނަށް ވާނީ ސުންނަތް ނަމާދަކަށެވެ. އަދި އަވަށުގެ  ،ކުރެއްވި ނަމާދު ،މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 251 

. މާތް އަދި އަވަށުގެ މީހުންނަށް ޢިޝާ ރުއްސުންލެއްވި މިޙުޖަނު ބުނު هللا ނަމާދެވެ
  رسول اهللا ލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން އަދުރަޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަ

r ީއޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވ . މިސްކިތުގައެވެ. ފަހެ ނަމާދަށް  ގެ އަރިހަށް އައީމެވެ
ޤަމަތްދެވިއްޖެއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި އަހުރެން ނަމާދުނުކޮށް 
ހުރެއްޖައީމެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެވަޑައިގެން އަހުރެންނަށް 

ޔެވެ؟" އަހުރެން އެކު ނަމާދެއް ނުކުރަމުހެއް ދަންނަވައިފިއެވެ. "އަހުރެމެންނާ
! އަހުރެން ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް މިއައީ هللاދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ  ގެ ރަސޫލާއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ދަންނަވައިފިއެވެ. "އެގޮތަށް ތިބާ  ނަމާދުކޮށްގެންނެވެ
. އަދި އެއީ  ހެދިޔަސް މިސްކިތަށް އާދެވޭ ހިނދު މީސްތަކުންނާ އެކު ނަމާދުކުރާށެވެ

."ސުން رسول އަދި މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދުވަސްތަކުގައި  )1(ނަތް ނަމާދެއް ކަމުގައި ބަލާށެވެ
ނަމާދެއް ދެރަކުޢަތުން ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ނަމާދު ފިޔަވައި ހުރިހާ މަޣުރިބު rاهللا 

 ( އްވައެވެ. "އޭ މައްކާގެ އަހުލުވެރިންނޭވެ! ކުރަޙަދީޘް(ނަމާދުން ސަލާމްދެއްވާ ހިނދު
  ކުޢަތްކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެމެންނީ ދަތުރުވެރިންނެވެ."ދެރަ ތެދުވެ ފަހު

 ކުރާނީ ހަތަރު ،ދެންފަހެ މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރާނަމަ
 ރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށެވެ. އެބަހީ އޭނާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިމާމު

 ދެރަކުޢަތް ކުރަން ،ފަހުން ތެދުވެ ،ނު ކަމުގައި ވިޔަސްދެރަކުޢަތް ލިބު ،މީހާއާ އެކު
ބުނު ޢައްބާހާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޖެހޭނެއެވެ. މާތް

"ދަތުރުވެރިޔާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިތޯއެވެ؟ އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ ހިނދު 
) ދެރަކުޢަތްކުރެއެވެ. އަދި މުޤީމެއްގެ ފަހަ  ތުގައި ކުރާ ހިނދު ހަތަރު(ޤަޞްރުކޮށް

ބުނު ޢައްބާސް ވިދާޅުވިއެވެ. ސުންނަތް ގޮތަކީ هللا ރަކުޢަތްކުރެއެވެ. ފަހެ ޢަބްދު
   )2(އެއީއެވެ."

                                                                                                                                                                 
ސުންނަތް ނަމާދެއް  ،ށްވާނީ އެބައިމީހުންގެ ފަރުޟު ޢިޝާ ނަމާދަށެވެ. އެކަމުން އެނގުނު އެއްޗަކީމީހުންނަ

.   ކުރަން ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށް އިޤުތިދާވެވިދާނެކަމެވެ

  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه أمحد  )1

  رواه أمحد ومسلم. )2
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ފަހެ  ިއމާމުމީހާ ަމުއމޫމުްނާނ ިދމަާއްށ ެއނުބރިލްުނ: ،ަސލާމިްދުނަމްށފަހު 
މީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލުމަކީ  ފަހު އިމާމު ސަލާމްދިނުމަށް

ރުއްސުންލެއްވި ސަމުރާ ބުނު ޖުންދުބުގެ ކިބައިން هللا ސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މާތްމު
إِذَا صلَّى صالَةً أَقْبلَ علَينا  r يكَانَ النبِ" ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

هِهج1("بِو( " : ) (އަވަދިވެވަޑައިގަމާދެއްކުރައްވާ ނަ rرسول اهللا މާނައީ  ،ހިނދުންނަވާ
ކުރިމަތިލައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ." އަދި އަސްވަދު އެކަލޭގެފާނުގެ  ދިމާއަށް އަހުރެމެންނާ

. "އަހުރެން  ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ސަލާ rرسول اهللا   ،މްދެއްވާ ހިނދުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރީމެވެ

   )2(އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލައްވައެވެ."
ކަނާތްފަރާތުން  ،އިރު ފަހެ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލާ

ނެތެވެ. ދެގޮތްވެސް  މައްސަލައެއް ،ނުވަތަ ވާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް ،އެނބުރިލިޔަސް
އިޞާ ބުނު ހަލަބު އެކަލޭގެފާނުގެ ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ޤުބަ rرسول اهللا 

رسول ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. "
)  ،އަހުރެމެންނާގެން އިމާމުވެ rاهللا  ނަމާދުކުރައްވައެވެ. ފަހެ (ނަމާދު ނިމޭ ހިނދު

  )3(ލައްވައެވެ."ބުރިއެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެންނާ ދިމާއަށް އެނ ،ޕުޅުންވެސްދެފަރާތް
ިއ ިއމާުމވެ  ،ައްނހެނާ  ފަހެ  ަނމުާދކުުރްނ: ،ައްނހުެންނގެ ަޖމަާޢެތއަްގ

އަންހެނުންނަށް އަންހެނާގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އަންހެނާ އިމާމުކަން 
ހުންނާނީ ފުރަތަމަ ސަފުގެ މެދުގައެވެ. އިމާމު ބައިހަޤީ ޞައްޙަ  ހުއްޓި ،ކުރާއިރު
އެދެކަނބަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނާއި هللا މާތް ،ކުއެ ސަނަދަކާ

އުއްމުސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ފަހެ އެދެކަނބަލުން އަންހެނުންނާގެން 
ނަމާދުކުރައްވަތެވެ. އަދި ސަފުގެ މެދުގައި ހުއްޓިވަޑައިގަނެތެވެ." ފަހެ  ،އިމާމުވެ

                                                           
  ري.والبخا رواه أمحد )1

  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )2

  وصححه األلباين.رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه  )3
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އަޑުހަރުކޮށް  ،އިރު ނަމާދުކުރާ ،މާޢަތުގައި އިމާމުވެއެކަނބަލުންނަށް އަންހެނުންގެ ޖަ
ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ރުކޮށް ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވާއަޑުހަ ،ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައި

. އެކަމަކު އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ ހެޔޮވެގެންވަނީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރަން  ވިދާޅުވެއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން  ދުކުރުމެވެ. އެހެނީފިރިހެނުންގެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާ ،އެދޭނަމަ

  ނުވެއެވެ. އެކަނބަލުންނަށް ޖަމާޢަތް ވާޖިބުވެގެން
ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން  ،ފަހެ އަންހެނަކަށް ފިރިހެނުންގެ އިމާމަކަށްވެ

ބަކްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا ނުވެއެވެ. މާތް
لَن يفْلح قَوم "ވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރައްޘްޙަދީ rل اهللا رسوވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ބައެއްގެ ކަންތައްތަކުގެ ވެރިއަކަށް )1("ولَّوا أَمرهم امرأَةً އަންހެނަކު ހަދައިފި  ،މާނައީ
ނުވާނެއެވެ." އަދި އެކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދުވަހަކުވެސް ކާމިޔާބެއް ،ބަޔަކު
. ވެސްކަންއިމާމު   ހިމެނެއެވެ

  

  ެބހޭ ަތފުާތ ަބެއްއ މްަސައަލަތއް  ިއމާުމަކމާ 
  

ިއ ުހރެ  ުވެރ ުއސް  ީމހާ ަމުއމޫމުްނަނށް  ިއމާމު  ފަހެ  އިމާމަުކްނކުުރްނ: ،ަތެނއަްގ
މަސްޢޫދު އަލްއަންޞާރީގެ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا އެއީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. މާތް

ވުރެ  މީހާ މައުމޫމުންނަށް ލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އިމާމުކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަ
  )2(ކުރެއްވިއެވެ."މަނާ rرسول اهللا އުސްތަނެއްގައި ހުރުން 

ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. މިސާލަކަށް  ފަހެ ބޭނުމެއް
ހުލު ބުނު ރުއްސުންލެއްވި ސަهللا ބަޔަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ. މާތް

. މިންބަރު އެން  މެސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް  އިށީނދެ rرسول اهللا މަތީ  ންބަރުމި ،ފުރަތަމަ ބެހެއްޓުނު ދުވަހު

އޭ ވިދާޅުވެ اُهللا أَكْبر އަހުރެން ދުށީމެވެ. ދެން އޭގެ މަތީގައި ހުންނަވައި 
                                                           

  والبخاري والترمذي والنسائي. رواه أمحد )1

  وصححه األلباين.رواه أبو داود والدارقطين  )2
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 ،ވާފައިންނަވައިފިއެވެ. ދެން ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ. ދެން ފަހަތަށް ހިންގަހަށަންބަ
އޭގެ ކައިރިއަށް ސަޖިދައަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.  ،ވަޑައިގަންނަވާ މިންބަރު މަތިން ފައިބާ

 ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފަހެ ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ ދެން އަލުން މިންބަރު މައްޗަށް އަރައި
އްވިއެވެ. "އޭ ކުރެޙަދީޘްމީސްތަކުންނާ ކުރިމަތިލައްވައި  ،ހިނދު ވަޑައިގެންނެވި

! ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންކަލޭގެފާނު މިގޮތަށް މިކަންތައް ކުރެއްވީ  މީސްތަކުންނޭވެ
ގޮތް  އަދި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވި ،ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނާ އިޤުތިދާވެ

   )1(އެވެ."ތިޔަބައިމީހުން ދަސްކުރުމަށްޓަކަ
ވުރެ މަތީގައި ތިބުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ދެންފަހެ މައުމޫމުން އިމާމަށް

 ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުންهللا މާތް
) އިމާމާ އިޤުތިދާވެ  އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތުގެ މަތީގައި ހުންނަވައިގެން (ތިރީގައި ހުންނެވި

."ނަމާދުކުރެ   )2(އްވިއެވެ
ީމހާއާ  ަމުއމޫމުްނ ިއމާމު  މޫމުްނާނ ެދމުެދ ުހަރެހްއވާ ޙާލު،ީމހާއާިއ ަމއު  ިއމާމު 

ިތާދުވްނ: ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ،މީހާގެ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުން އެކަށީގެންވާނަމަ އީމާމު އުިޤ
އޭނާގެ  ،މީހާ ވާނަމަ ފަދަ އެއްޗެއްގެ ނިވަލުގައި އިމާމު އެއީ ފަރުދާއެއް ނުވަތަ ފާރެއް

 އިމާމު ،ފަދަ އެއްޗެއް ދެމެދުގައި ހުރަސްވެފައިވާނަމަ އަޑުއިވުމެވެ. މަގެއް ނުވަތަ ކޯރެއް
މީހާ ފެނުމެވެ. ފަހެ އިމާމު ބުޚާރީ ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ކިބައިން ނަޤުލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

. "ތިބާއާ އިމާމާ ދެމެދު ކޯރެއްވާ ޙާލު ޤުތިދާވެ ތިބާ އޭނާއާ އި ،އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
." އަދި އަބޫމިޖުލަޒު ވިދާޅުވިއެވެ.  ނަމާދުކުރުމަކުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

ތަކުބީރުގެ  ނުވަތަ ފާރެއްވިޔަސް ހަށަންބަން މީހާއާ ދެމެދު މަގެއް މީހާއާ އިމާމު "މައުމޫމު
." އަޑު އިވޭނަމަ އިމާމު   )3(މީހާއާ އިޤުތިދާވާށެވެ

ަގިއ ިއްނ ީމަހކު  އިމާމުީމހާ ަނމުާދގެ ތޭެރ ިއމާމަުކަމްށ  ،ަމުއމޫމުްނގެ ތެެރ
ފަދަ ޢުޛުރެއް  ފަހެ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އިމާމުމީހާއަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ިއްސކުުރްނ:

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1

  رواه البخاري تعليقاً. )2

  رواه البخاري. )3
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 ،އިމާމުމީހާ ނަމާދު ދޫކޮށް ،މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އިސްކޮށްފައި ،ދިމާވެއްޖެނަމަ
 ،މީހާހާރު އިމާމަކަށް އެއިސްކުރެވުނުބައި މި ދާނީއެވެ. ދެން ނަމާދުގެ ބާކީއޮތް އެނބުރި

ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ. މިސާލަކަށް އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް 
އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާނީއެވެ. ހަމައެފަދައިން  ،ނެތްކަން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ ވުޟޫ

ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދުކުރަން  ،ނެހިނައިނުގަ ،އިމާމުމީހާ ހިނެއިން ވާޖިބުވެފައި ވަނިކޮށް
ކުރާނީއެވެ. އަދި  އެގޮތަށް ކަންތައް ،ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ހަނދާންވެއްޖެނަމަ ،ފަށައި

 ނުވާނެއެވެ. އަދި އިމާމު އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެއްވެސް މައުމޫމެއްގެ ނަމާދެއް ބާޠިލެއް
ވާނެމެއެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު ނުމެ ކުރެވުނު މިންވަރުވެސް ބާޠިލު ފަހަތުގައި ނަމާދުން

ޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޙާދިޘާގައި ޢުމަރުގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވިއެވެ. އެއީ 
. "އަބޫ ފަތިސް ލުއުލުއު އަލްމަޖޫސީ އެކަލޭގެފާނުގެ ގައިކޮޅަށް ޚަންޖަރު  ނަމާދެއްގައެވެ

. " ،އޭ ވިދާޅުވެاُهللا أَكْبر އެކަލޭގެފާނު  ،ހަރައިލި ހިނދު ކުއްތާ އަހުރެން ޤަތުލުކޮށްފިއެވެ
ނުވަތަ ކުއްތާ އަހުރެން ކައިލައިފިއެވެ." މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. ދެން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު 

ވަރަށް  ،ބުނު ޢައުފު އިމާމުކަމަށް އިސްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޢައުފު
އަދި ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ  )1(ލުއިލުއިކޮށް ނަމާދު ފުރިހަމަކުރައްވައިފިއެވެ."

އަދި  ،ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އިމާމުމީހާއަށް އެފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ
ތިޔަބައިމީހުން  ،އިޝާރާތުން ނުވަތަ ދުލުން ،ނުވާނެނަމަ މައުމޫމުންނަށް އުނދަގޫ

ގެން އައިސް ގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން ނުވަތަ ހިނައިގަނެ ،މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭށޭ ބުނެފައި
 ފަތިސް rرسول اهللا ނަމާދުކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. "ފަހެ އެއްދުވަހަކު 

ވިދާޅުވަން އުޅުއްވަނިކޮށް ޖުނުބުގެ ޙާލަތުގައި އެކަލޭގެފާނު  اُهللا أَكْبرނަމާދަށް ފައްޓަވަން 
ބޭށޭ ވިދާޅުވެ ގެކޮޅަށް ގޮތަށް ތި ހުންނެވިކަން ހަނދުމަފުޅުވެވަޑައިގެން ތިޔަބައިމީހުން ތިބި

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ދެން ޠާހިރުވެވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅުން ފެންތިކިތަޅާ 
." ،ޙާލު    )2(މިސްކިތަށް ވަޑައިގެން ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  واه البخاري.ر )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2
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 ،އެބަހީ މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ީމހާގެ ަފަހތްުނ ަތުބލީުޣުކުރްނ: ިއމާމު 
 މީހާގެ ތަކުބީރުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފަހެ އިމާމު އިމާމު ،މުންނަށްއެހެނިހެން މައުމޫ

އެކަންކުރުން  ،މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް ފޯރާކަމުގައި ނުވާނަމަ މުޅި ،މީހާގެ އަޑު
އަށް އާލާސްކަންފުޅެއް  rرسول اهللا ވެގެންވެއެވެ. "އެއްފަހަރަކު  މުސްތަޙައްބު

މަޑުކަމުން އަބޫބަކުރުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ޖެހިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު 
މިސްކިތަށް  މުޅި ،މީހާގެ އަޑު ފަހަތްޕުޅުން ތަކުބީރު ކިޔުއްވިއެވެ." ދެންފަހެ އިމާމު

!  ،ފޯރާނަމަ އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ
  މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.  

  

  ަމަޙްއލު  ަމުއމުޫމްނގެ  ،ަނމުާދަގިއ ިއމާުމމީހާއާިއ
މާުދުކާރަނމަ  ެއްނމެ  ،ެއކު  އިމާމުީމހާއާ   ިއމާމުމީހާާއިއ ޭއާނ ުހްނަނން  ،ީމަހކު ަނ

ފަހެ އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުމީހާ ހުންނާނީ އިމާމުމީހާގެ ގައިގައި ޖެހޭގޮތަށް  ޖެހޭ ަމަޙްއލު:
ރުއްސުންލެއްވި هللا ނޫނެވެ. މާތް އޭނާގެ ކަނާތްފަރާތުގައެވެ. އިމާމުގެ ފަހަތަކު

 rرسول اهللا ގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޖާބިރު
ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ތެދުވެވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އަހުރެން އައިސް އެކަލޭގެފާނުގެ 
ވާތްފަރާތުގައި ހުއްޓިއްޖައީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި 

ކަނާތްފަރާތަށް އަހުރެން އަނބުރައިލައްވައިފިއެވެ. ދެން ޖާބިރު ބުނު  އެކަލޭގެފާނުގެ
. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތުގައި ހުއްޓިއްޖެއެވެ. ފަހެ  ޞަޚުރު އަތުވެއްޖެއެވެ
އެކަލޭގެފާނު އަހުރެމެން ދެމީހުންގެ އަތުގައި ހިއްޕަވައި ފަހަތަށް ފޮނުވައިލައްވައި 

   )1(ހައްދުވައިފިއެވެ." ސަފު އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި
 އެކަނބުލޭގެ ހުންނަން ،އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވާނަމަ ،ދެންފަހެ އަންހެނަކު

 ،ޖެހޭނީ އިމާމުގެ ފަހަތުގައެވެ. އަދި ފިރިހެނުން އިމާމުގެ ފަހަތުގައި ތިބިނަމަ
ށް ޖެހޭނީ ފިރިހެނުންގެ ސަފުގެ ފަހަތުގައެވެ. ފިރިހެނުންގެ ސަފަ އެކަނބުލޭގެ ހުންނަން

                                                           
  رواه مسلم وأبو داود. )1
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ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަރައިގެން ނުވާނެއެވެ. މާތް
ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެމެންގެ ގޭގައި އަހުރެންނާއި ޔަތީމާ 

 އެވެ. އަދި އަހުރެންގެ މަންމަ،ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރީމު rرسول اهللا ދެމީހުން 
   )1(ވީ އަހުރެމެންގެ ފަހަތުގައެވެ."ންނެސުލައިމު ހު އުއްމު

ިއމާުމމީހާާއިއ  ،ީމުހްނވާަނމަ  ެދީމުހްނ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ިގނަ  ،ެއކު  އިމާމުީމހާއާ 
ްއލު: ޖެހޭނީ އިމާމުމީހާގެ  ފަހެ އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުން ތިބެން ަމުއމުޫމްނގެ ަމަޙ

  . ން އެކަން ސާބިތުވެއްޖެއެވެގައެވެ. އިސްވެދިޔަ ދެޙަދީޘުފަހަތު
ޖެހޭނީ  ކައިރީގައި ތިބެން އޭނާއާ އެންމެ ،ދެންފަހެ އިމާމުމީހާއާ ދިމާގައި

އޭނާއަށް ލައިދެވޭ  ،މީހުންނެވެ. އެއީ އިމާމުމީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ ތަންދޮރު ދަންނަ
ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަންތީގެ މީހުންނެވެ. މާތް

 يليلنِ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
وإِياكُم  ،ثُم الَّذين يلُونهم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،ثُم الَّذين يلُونهم ،منكُم أُولُو اَألحالَمِ والنهى

: "ތިޔަބައިމީ )2("وهيشات اَألسواقِ ދަންނަ ބުއްދިވެރިން  ހުންގެ ތެރެއިން ތަންދޮރުމާނައީ
ތިމަންކަލޭގެފާނާ ޖެހިގެން އެންމެ ގާތަށް ތިބޭހުށިކަމެވެ. ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ 
މީހުންނެވެ. ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ. ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ 

. މީހުންނެވެ. އަދި ބާޒާރުތަކުގެ އަޑުފަށް ގަނޑުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާހުށިކަމެވެ
  ނުކުރާހުށިކަމެވެ.)"އަޑުގަދަ، (އެބަހީ މިސްކިތުގައި އަރައިރުންވެ

ްއލު: ޖެހޭނީ  ފަހެ ކުޑަކުދިން ތިބެން ައްނހުެންނާނިއ ކުޑުަކިދްނގެ ަމަޙ
ފުން ސަ ފިރިހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ ފަހަތުގައެވެ. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު ކުރީ

 ސަފުން ބައިލައްވާ ކަމުގައި ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަދި އަންހެނުން ތިބެން ،ފެނިއްޖެނަމަ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ޖެހޭނީ އެކުދިންގެ ފަހަތުގައެވެ. އެބަހީ އެންމެ ފަހަތުގައެވެ. މާތް

 rرسول اهللا އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. )2
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ساِء وخير صفُوف النِّ ،جالِ أَولُها وشرها آخرهاخير صفُوف الرِّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް
: "ފިރިހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ  )1("آخرها وشرها أَولُها މާނައީ

އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ. އަދި އެސަފުތަކުގެ ތެރެއިން 
ސަފެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ސަފަކީ އެންމެ ފަހު

ސަފެވެ. އަދި އެސަފުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ހެޔޮވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފަހު
." އެބަހީ ފިރިހެނުންގެ އެންމެ ފަހު  ނުބައިވެގެންވާ ސަފަކީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ

. އެހެންކަމުން ސަފާ އެން މެ ކައިރިވެގެންވާނީ އަންހެނުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ސަފެވެ
ދެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކަށް ޝައިޠާނާ ވަސްވާސްލައިދިނުން ބޮޑުވާނެއެވެ. އަދި ނަމާދުގައި 

  ޖެހޭ އެބައިމީހުންގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ކުޑަވާނެއެވެ. ހުންނަން
ަގިއ ެއަކެހިރޮކްށ ަނމާުދކުުރން  ަސފުގެ   ،ފަހެ ސަފުގައި ޖާގައޮތް ޙާލު :ަފަހުތ

ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކޮށްފިމީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ. އިމާމު 
ޙުމަދާއި، އިމާމު އިސްޙާޤާއި، އިމާމު ނަޚަޢީއާއި، އިމާމު ޙައްމާދާއި، އިމާމު ޙަސަނު އަ

މިފަދައިން   -اهللا مرمحه-ޢު ބުނު ޞާލިޙާއި، އިމާމު އިބުނު އަބީ ލައިލާއާއި، އިމާމު ވަކީ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ރާޖިޙުކަމަށް ފެންނަނީ މިގޮތެވެ. ފަހެ މާތް

ވާބިޞާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ސަފުގެ ފަހަތުގައި 
އަށް ނަމާދު އަލުން ވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އޭނާދެކެ rرسول اهللا މީހަކު ނަމާދުކުރަނިކޮށް 

". ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީ ބުނު هللا އަދި މާތް )2(ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
ޝައިބާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީހަކު ސަފުގެ 

ނަމާދު  އަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އޭނާ rرسول اهللا ހުއްޓައި  ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރަން
އްވިއެވެ. "ތިބާ ކުރެޙަދީޘްނިމެންދެން އެކަލޭގެފާނު ހުއްޓިވަޑައިގެން ހުންނަވައި އޭނާއަށް 

އަލުން ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް 
   )3(ނަމާދެއް ނުވެއެވެ."

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه  )2

  وصححه األلباين.أمحد وابن ماجه والبيهقي  رواه )3
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މާމު އަދި އިމާމު ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު އަބޫޙަނީފާއާއި، އި
ވިދާޅުވެފައިވަނީ އޭނާގެ   -اهللا مرمحه- އައުޒާޢީއާއި، އިމާމު މާލިކާއި، އިމާމު ޝާފިޢީ 

ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމަށް އެބޭކަލުން  ނުވާނެ ނަމާދު ބާޠިލު
. هللا ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރާގެ ވާހަކައެވެ

ންނެވީ ރުކޫޢުގައެވެ. އޮ rرسول اهللا އިރު  ގެފާނު މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވިއެކަލޭ
ދެން އެކަލޭގެފާނު ސަފަށް ވެދެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަތެވެ. އަދި ރުކޫޢުގެ 

. ދެން ނަމާދު ނިމުމުން   rرسول اهللا ޙާލަތުގައި އޮންނަވައި ސަފަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ
) ތިބާގެ ދަހިވެތިކަން ކުރެއްވިޙަދީޘްއަށް އަބޫބަކުރާ هللا އެވެ. "(ނަމާދުގެ މައްޗަށް ހުރި

! އަދި ދެވަނަ ފަހެ  )1(ނުކުރާށެވެ." ފަހަރަށް އެގޮތަށް ކަންތައް އިތުރުކުރައްވާށިއެވެ
ސަފުން ބޭރުގައި އެކަހެރިކޮށް  ،އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަބޫބަކުރާ ނަމާދުން ބައެއް

) އަދި އެކަލޭގެފާނަށް އަދާކުރެއްވުން ( ނަމާދު އަލުން  rرسول اهللا އެބަހީ ރުކޫޢުކުރެއްވުން
 ނުވާނެ ނުކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ އެފަދަ މީހާގެ ނަމާދު ބާޠިލު ކުރެއްވުމަށް އަމުރު

.   ކަމަށެވެ
ކަމަށް  ފަހެ އޭގެ ޖަވާބުގައި މިފަދައިން ބުނެވިދާނެއެވެ. ރަކުޢަތް ގެއްލިދާނެ

 ންވަރެއް ސަފުން ބޭރުގައި އަދާކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއްބިރުން ރަކުޢަތުގެ މި
ނުވާނެއެވެ. އެކަމަކު ރަކުޢަތެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނައިން ސަފުން ބޭރުގައި 

. ފަހެ މިއީ ވަރަށްގިނަ ޢިލްމުވެރިން  ،އެކަހެރިކޮށް އަދާކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ
.   ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތެކެވެ
އޭނާ  ،ފުރިފައިވާނަމަ ސަފު ،ހަކު މިސްކިތައް ވަންނަ ހިނދުދެންފަހެ މީ

ސަފުން  ހަދާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފަހަތު
މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ހިފައި ފަހަތަށް ދަމައިލުމަށެވެ. އަދި ފަހަތަށް ދަމައިލެވޭ 

ސަފުގައި  ،ވެ. ދެން ސަފުން ހުސްވި ތަންކޮޅުމީހާ އެކަމަށް އިންކާރު ނުކުރުމަށެ
ތިބިމީހުން ކައިރިކައިރިއަށް ޖެހިލައި ބައްދައިލާނީއެވެ. އަދި އެގޮތަށް ޙަރަކާތްކޮށްލުމަކުން 

                                                           
  والبخاري وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 260 

! އެއީ  އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް ނާންނާނެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ
އިވެއެވެ. މިވާހަކަ ޖެހިގެން އަންނަ ފިޔަވަޅު ކަމުގަ އިންސާނާއަށް އެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ

 މައުޟޫޢުގައި ބަޔާންކުރާހުށީމެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެހެން
. އަދި އިމާމުމީހާ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ  މީހަކު އަންނަންދެން އޭނާ މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށެވެ

ވެ. އަދި ށް ނަމާދުކުރުމަށެސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮ ،ކުރިން މީހަކު ނައިސްފިނަމަ
ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މަޖުބޫރީ  ކަމަށެވެ. އެހެނީ މާދު ބާޠިލުނުވާނެއެޙާލަތުގައި އޭނާގެ ނަ

. ޙާލަތެކެވެ. ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ   ކަމަށް ފެންނަނީ ފުރަތަމަ ގޮތެވެ
  

  ަނމަާދްށ ަސުފހުެދން 
. އަދި ދެވަނަ މީހާއާސަފުހަދަން ފަށާނީ އިމާމު ސަފުހަދާނީ  ދިމާއިންނެވެ

 ފައި އިޖައްސައި އަދި ފަޔާ ކޮނޑު އިސަފު ފުރުމުންނެވެ. އަދި ކޮނޑާ ފުރަތަމަ
ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ސަފުގައި އެއްވެސް ހުސްތަނެއް  ޖައްސައި ސަފު މުޅިން ސީދާކުރަން

ނުމެވާނެމެއެވެ. ސަފުހެދުމާ ބެހޭގޮތުން  ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި ކަތިކަމެއް ހުރެގެން
.ވާރިދުވެގެ   ން އައިސްފައިވާ ބައެއް ނައްޞުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
 . ތަކުބީރު ވިދާޅުވުމުގެ ކުރިން  ހަށަންބަން rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މާނައީ:  )1("وفَكُم وتراصواأَقيموا صفُ"ރައްވައެވެ. ކުޙަދީޘްންނާ ކުރިމަތިލައްވައި މެއަހުރެ
. އަދި އެކަކު ،"ތިޔަބައިމީހުން އަނެކަކާ ގުޅި  ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ
 ".   ލާމެހިލާށެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދިވެސް މާތް
 . ފަށް މިފަދައިން ސަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މާނައީ:  )2("من تمامِ الصالَة فَإِنَّ تسوِيةَ الصفّ ،سووا صفُوفَكُم"ގޮވައިލައްވައެވެ. 
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ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަފު "
ޚާރީގައި ޞަޙީޙުލްބުއެއްވަރުކުރުންވަނީ ނަމާދު ފުރިހަމަވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ." އަދި 

 "فَإِنَّ تسوِيةَ الصفُوف من إِقَامة الصالَة"ޒުވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ލަފު ގެ ފަހުމިޙަދީޘު
" : ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރުންވަނީ ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމުގެ މާނައީ

  ތެރެއިންނެވެ."
ރުގެ ކިބައިން ބުނު ޢުމަهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 . ސަފަށް  މިފަދައިން rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 يولينوا بِأَيد ،وسدوا الْخلَلَ ،وحاذُوا بين الْمناكبِ ،أَقيموا الصفُوف"ގޮވައިލައްވައެވެ. 

انِكُموإِخ، طَانيلشل اتجوا فُرذَرالَ تތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް  )1("و" : މާނައީ
. އަދި ހުސް ދޭތެރެތައް ބައްދާށެވެ. އަދި  ސީދާކުރާށެވެ. އަދި ކޮނޑުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ

އަނެކަކަށް ތަންދީ  ތިޔަބައިމީހުންގެ އަޚުންގެ އަތްތަކަށް މަޑުމޮޅިވާށެވެ. (އެބަހީ އެކަކު
ށެވެ.) އަދި ޝައިޠާނާއަށް ހުސްތަންތަން ހަދާށެވެ. ބޮޑުތަން ހިފައިގެން ގަދަކަން ނުދައްކާ

  ދޫނުކުރާށެވެ."
ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

. ތީރު ސަފުތަކުގައި  rرسول اهللا ތެދުކުރެވޭ ފަދައިން  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ން އެކަން އަހުރެމެން އަހުރެމެން ސީދާކުރައްވައެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައި

ދެނެގެންފިކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން އެއްދުވަހަކު 
އެކަލޭގެފާނަށް  ،އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު

 މީހެއްގެ މޭމަތި ސަފުން ކުރިއަށް ނިކުމެފައި ހުއްޓައެވެ. އެހިނދު ،ފެނިވަޑައިގަތީ
. ނޫންނަމަކުޙަދީޘް هللا  ،ރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ

. (އެބަހީ ދުގައި ޚިލާފުވުން ލައްވައިފާނެތެތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގެ މެ ވެ
ވެ.) ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ޢަދާވާތްތެރިކަން ލައްވައިފާނެތެ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި

ކުރެއްވުމުން މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަކުގެ ކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް. އެހެން އެވިދާޅުވިއެވެ
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 ޖައްސައި، ތަނބިކަށި އިތަނބިކައްޓާ އި ކަކޫޖައްސައި،ކަކުލާ ޖައްސައި، ކޮނޑު އިކޮނޑާ
."ތަން އަހުރެން ދުށީ އެއްވަރުކުރި ސަފު   )1(މެވެ

ފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެهللا މާތް އަދި
. ހަމަކަށަވަރުންއެ ف أَتموا الص"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا  ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

الَّذ ثُم مقَديالْم يهلا  ،يفَمف كُنقْصٍ فَلْين نرِ يكَانَ مخؤالْم ف(އެންމެ )2("الص" :  މާނައީ
) ތިޔަބައިމީހުން ކުރީ . ދެން ޖެހިގެން އޮތް ސަފެވެ. ފަހެ ސަފު ފުރިހަމަކުރާ ފުރަތަމަ ށެވެ

  ސަފުގައެވެ." ޖެހޭނީ އެންމެ ފަހު އުނިކަމެއް ވާނަމަ ވާން
 ،މީހަކު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން ނަމާދު ދޫކޮށްލައިފައި ފަހެ ސަފެއްގައި ހުރި
މީހާ ކުރިއަށް  އެދިމާގައި ހުރި ،ޖެހިގެންވާ ސަފުން ،ސަފުން ނިކުމެގެން ގޮސްފިނަމަ

ވެގެންވެއެވެ.  ސަފު ފުރިހަމަކުރުން މުސްތަޙައްބު ،ތަނަށް އަރައި ހުސްވިއެ ،ޖެހިލައި
އެސަފާ  ،ތަން އޭނާގެ ސަފުން އުނިވި ،އެގޮތަށް އޭނާ އެސަފަށް އެރުމުން ހަމަ

ސަފާ ޖެހެންދެން  ޖެހިގެންވާ ސަފުން މީހަކު ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހު
ދުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް އެގޮތަށް ހަދާނީއެވެ. ފަހެ އެގޮތަށް ހެ

! އެއީ  އެބައިމީހުންނަށް އެޅޭ އެންމެ ހެޔޮ . އަދި ކިއެއްތަ  އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފިޔަވަޅު ކަމުގައިވެއެވެ. މާތް

ما من "އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
ّفي الصف ةجي فُرلُ فجا الراهشم ةطْوخ نا مرأَج ظَمأَع ةطْوا خهدމާނައީ:  )3("فَس

އަޖުރުގެ ގޮތުން  ،ވުރެމީހާއަޅާ ފިޔަވަޅަށް ،"ސަފުގައިވާ ހުސްދޭތެރެ ބައްދައިލުމަށްޓަކައި
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެ." އަދި މާތްއެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނުވެއެ ބޮޑު

 rرسول اهللا ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 )4("عز وجلَّ ومن قَطَع صفا قَطَعه اُهللا ،من وصلَ صفا وصلَه اُهللا"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود وابن حباّن  )1

  وصححه األلباين.أمحد وأبو داود والنسائي رواه  )2

  األلباين.رواه الطّرباين يف األوسط وحسنه  )3

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي  )4
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: "ސަފެއް ގުޅުވައި ފު އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން އޭނާ هللا މީހާ  ރިހަމަކޮށްފިމާނައީ
މީހާ (އެބަހީ ސަފަކުން ބައެއް  ގުޅުވައިލައްވާނެއެވެ. އަދި ސަފެއް ކަނޑައިލައިފި

)  ނުކޮށްފި އުނިވުމުން އެތަން ފުރިހަމަ އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން އޭނާ هللا މީހާ
".   މަޙުރޫމުކުރައްވާނެއެވެ
ސަމުރާގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނުهللا އަދި މާތް

 ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްދުވަހަކު (އަހުރެމެން ނަމާދަށް ސަފު
 ( أَالَ تصفُّونَ كَما تصف "ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘްވަޑައިގެން  rرسول اهللا ހަދައިގެން ތިއްބައި
ހައްދަވާ ގޮތަށް  ތުގައި ސަފުގެ ޙަޟްރަهللا"މަލާއިކަތުން   "الْمالَئكَةُ عند ربها
. އޭ  ތިޔަބައިމީހުން ސަފެއް ގެ هللاނުހަދާނަންހެއްޔެވެ؟" އަހުރެމެން ދަންނަވައިފީމުއެވެ

 ! ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަލާއިކަތުން ސަފުހައްދަވަނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ هللاރަސޫލާއެވެ
 "الصفّ يصونَ فوف اُألولَ ويترايتمونَ الصفُ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 

) ފުރިހަމަކުރައްވަތެވެ. އަދި  "އެބޭކަލުން ފުރަތަމަ ސަފުތައް (އެބަހީ ސަފަކާ ޖެހި ސަފެއް
   )1(ސަފުގައި އެއްބޭކަލަކު އަނެއްބޭކަލެއްގެ ގައިކޮޅުގައި ޖެހިވަޑައިގެން ގުޅިލައްވަތެވެ."

ާނތްފާަރުތގެ  މާތްަކމާިއ ުހރިހާ ފަުރަތަމ ަސފުގެ  ްނ:ަސފުަތކެއްގެ ަކ هللا މާތް މާތަްކ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 داِء والصفّالنِّ يلَو يعلَم الناس ما ف"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 
: "ބަންގިއާއި  )2("علَيه الَستهموا اَألولِ، ثُم لَم يجِدوا إِالَّ أَنْ يستهِموا ފުރަތަމަ  ،މާނައީ

ދެން އެކަންކުރުމަށް  ،މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ ،ވާބާއި ދަރުމަޘަ ،ހުރި ގައިސަފު
) އެބައިމީހުން  (އެކަން ،ނެތްނަމަ ގޮތެއް ގުރުއަތުލުން ފިޔަވައި އިތުރު ކުރުމަށްޓަކައި

." އަދި މާތް ސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރުއްهللا ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން   rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )1

  والنسائي. والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )2
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މާނައީ:  )1("ومالَئكَته يصلُّونَ علَى الصف الْمقَدمِ َهللاإِنَّ ا"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
ވެ. އަދި މަލާއިކަތުން ތްލައްވަތެރަޙުމަهللا ސަފަށް މާތް "ހަމަކަށަވަރުން ފުރަތަމަ

." އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ކުރީ  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ވަޑައިގެން އަށް ފެނި rرسول اهللا ތަން  ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ސަފުން ފަހަށް
الَ يزالُ قَوم يتأَخرونَ  ،ولْيأْتم بِكُم من بعدكُم يتقَدموا فَائْتموا بِ"ކުރެއްވިއެވެ. حديث

: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރިއަށް އަރާށެވެ. ފަހެ ތިމަންކަލޭގެފާނާ  )2("حتى يؤخرهم اُهللا މާނައީ
މީހުން  . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ތިބިތިޔަބައިމީހުން އިޤުތިދާވާށެވެ

) ފަހަށް ބަޔަކު (ކުރީތިޔަބައިމީހުންނާ އިޤުތިދާވާހުށިކަމެވެ.   ޖެހުމުގައި ދެމިތިބޭ ސަފުން
) ފަހަށްهللا ކަމުގައިވާނަމަ    " ޖައްސަވައެވެ. އެބަޔަކު (އެކަލާނގެ ރަޙުމަތުން

ން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިهللا އަދި މާތް
ومالَئكَته يصلُّونَ علَى  إِنَّ اَهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

فُوفنِ الصاميހަމަކަށަވަރުން ސަފުތަކުގެ ކަނާތްފަރާތުގެ އަހުލުވެ )3("م" : ރިންނަށް މާނައީ
. އަދި މަލާއިކަތުންރަޙުމަތްލައްވަތެهللا މާތް   ރަޙުމަތްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރައްވަތެވެ." ވެ

  

  ުކރިމީަތަގިއ ުސުތާރ ެބެހްއުޓން  ،އިރު  ަނމުާދކުރާ 
ހުރަސްކުރިޔަ  މީސްތަކުން ،ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން ސުތުރާއަކީ

 ދިމަދިމާއަށް ދިޔަ އެކި ،ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ފެނުން ،ނުދިނުމަށާއި
ނާގެ ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓޭ ހުރަހެކެވެ. ފަހެ އެއީ ގަދަވެގެންވާ ނުދިނުމަށްޓަކައި އޭ

                                                           
  وصححه األلباين. ئيرواه أمحد والنسا )1

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )2

رواه أبو داود وابن ماجه وقال األلباين شاذّ وقد صح احلديث بغري لفظ "ميامن". ولكن قد أخذ به كثري من العلماء  )3
  احملققني.
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ވެ. އެކަން ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެ ސުންނަތެކެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވާޖިބެއް
  ހުއްޓެވެ.  ތަކުން ތިބާއަށް ބަޔާންވެގެންދާއަންނަނިވި ޙަދީޘް
ންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެهللا މާތް

 .  إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيصلِّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން )1("إِلَى سترة ولْيدنُ منها  ،ކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ ހިނދު މާނައީ

  ވާހުށިކަމެވެ."ސުތުރާއަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެއާ ކައިރި
ރުއްސުންލެއްވި ސަބުރާ ބުނު މަޢުބަދުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް

. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  إِذَا صلَّى "އްވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން )2("أَحدكُم فَلْيستتر لصالَته ولَو بِسهمٍ ކު ނަމާދުކުރާ ކުރެ މީހަ މާނައީ

ތުރާއެއް ބަހައްޓާހުށިކަމެވެ. އެއީ ތީރެއްނަމަވެސް ފަހެ އެނާގެ ކުރިމަތީގައި ސު ،ނދުހި
  މެއެވެ."

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . ) ޢީދު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  (މުޞައްލާއަށް

އެކަލޭގެފާނުގެ ޚާދިމަށް އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނަމާދުކުރައްވަން
 ހުމަށް އަމުރުކުރައްވައެވެ. ދެން ޚާދިމު އެކަންފުޅުމަތީގައި ލޮންސިއެއް ކޮޅަށްޖެކުރި

ކުރައްވައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު އެލޮންސިއާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރައްވައެވެ. އަދި 
ތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރެތެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަ
." ދަތުރުފުޅުގައިވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް    )3(ކުރައްވައެވެ

އެވަނީ  rرسول اهللا ތަކުގައި ސުތުރާ ބެހެއްޓުމަށް ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘް
. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުކުރެއްވުން ދަލީލުކުރަނީ ވާޖިބު  ކަމެއް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ

ކަމަށް  ކަމެއް އެބަހީ މުސްތަޙައްބު ،ޙުކުމަކަށް މަށެވެ. އެއީ އެޙުކުމުން އެހެންކަ
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަނބުރައިލާނެ އެހެން ދަލީލެއް ނެތިއްޖެ ޙާލަތެއްގައެވެ. ފަހެ މާތް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن ماجه  )1

  ححه على شرط مسلم ووافقه الذهيب.رواه أمحد واحلاكم وص )2

  رواه البخاري ومسلم وأبو داود. )3
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. هللا ޢަބްދު ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
މައިދާނެއްގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ  rل اهللا رسو"ހަމަކަށަވަރުން 

ފަހެ ޝައިޚު އަލްބާނީ މިޙަދީޘް  )1(ކުރިފުޅުމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުވެއެވެ."
. އަދި އިމާމު ޝައުކާނީ މިޙަދީޘަށް އިންސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު  ޟަޢީފުކުރައްވާފައިވެއެވެ

ލްމުގައި ސާބިތުވެގެންވާ ގޮތުގައި އަހުރެމެންނަށް ޢި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އުޞޫލީ
އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅަކާ ތަޢާރުޟެއް  ،އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅެއް ،ޚާއްޞަވެގެންވާ

މަތަށް ލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅުތަކަކީ އުންއެކަ ،ބެހެއްޓުމަށް އެވާ ނުވާނެއެވެ. ފަހެ ސުތުރާ
ންކަމުން އެކަލޭގެފާނުގެ މިޢަމަލުފުޅު އެޙުކުމުން ޚާއްޞަވެގެންވާ އަމުރުފުޅުތަކެކެވެ. އެހެ

) އަނބުރައިލައިފަނިވި ޤަރީނާއަކަށްވުން  (ސުތުރާ ބެހެއްޓުން ވާޖިބުވެގެންވާކަމުން
  ޞައްޙަވެގެން ނުވެއެވެ. 

ސުތުރާއަކަށް  ،ތަނބެއްވިޔަސް ،ފަހެ ފާރެއްވިޔަސް .ުސުތާރގެ ިމްނަވރު 
ގެންވާކަން އިސްވެދިޔަ ފުދި ،ވިޔަސްލޮންސިއެއް ،ފުދޭނެއެވެ. އަދި ތީރެއްވިޔަސް

ޖަމަލުގެ މައްޗަށް  ،ތަކުން ބަޔާންވެގެންވެއެވެ. އަދި އެންމެ ކުޑަމިންވަރީޙަދީޘް
ލެނގިލަން އިންނަ ހިސާބުގެ  ،މަތީގައި ބޭންދިފައިވާ ގޮޑީގެ އޭގެ ،ސަވާރުވާން

. މިންވަރެވެ. ޢިލްމުވެރިން ބަޔާންކުރައްވަނީ އެއީ މުށެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި ކަމަށެވެ
ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޠަލްޙާ ބުނު ޢުބައިދިهللا މާތް

ޖަނަވާރު އަހުރެމެންގެ  ،އިރު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެމެން ނަމާދުކުރާ
އަށް ދެންނެވުމުން އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا އުޅެއެވެ. އެވާހަކަ  ކުރިމަތިން ގޮސް

 ،ބައިގެ ނގިލަން އިންނަލެ ،މަތީ ބައިންދާ ގޮނޑީގެ އެވެ. "ޖަމަލުއްވިކުރެޙަދީޘް
އޭނާގެ  ،ކުރެ މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭންދުމުން މިންވަރުގެ އެއްޗެއް ތިޔަބައިމީހުން

އޭނާއަކަށް ނުވާނެއެވެ. (އެބަހީ އޭނާގެ  ،މަތިން ހުރަސްކުރާ އެއްޗެއްގެ ގެއްލުމެއްކުރި
  )2(ނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.)"ނަމާދަކަށް އޭރުން އެއްވެސް އު

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وضعفه األلباين. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 267 

މިބާބުގައި  .ޖެހޭ ުދުރިމން  ުހްނަނން  ެދމެދު  ުސުތާރއާ  ،ީމހާއާ  ަނމުާދކުރާ 
ނގެއެވެ. އެބަހީ ޖެހޭކަން އެ ން ސުތުރާއާ ކައިރިވާންރަތަމަ ބަޔާންކުރެވުނު ޙަދީޘުފު

. މާތްސަޖިދަޖެހޭ މިން ރުއްސުންލެއްވި ބިލާލުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ވަރެވެ
ފާރަކާ ދިމާއަށް  rرسول اهللا ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ރިވާވެގެން

 ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެފާރާ ދެމެދު ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން
ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(މުށެވެ."

. އެކަލޭގެފާނުގެ ސުތުރާއާ  ،އާ rرسول اهللا " ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި  )2(ބަކަށްޓަކަށް ދެވޭ މިންވަރުވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ،ދެމެދު

  ސުތުރާއާ އެންމެ ކައިރިވެވޭނެ މިންވަރަކީ މިއެވެ. 
ހެ ފަ .ިއމާމުމީހާައްށވާ ުސުތާރައީކ ަމުއމޫމުްނަންށެވްސވާ ުސުތާރެއވެ 

އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާ މައުމޫމުންނަށްވެސް ފުދޭނެއެވެ.  ނަމާދުކުރާ އިރު، ޖަމާޢަތުގައި
ނޫނެވެ. އަދި  އެއީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ،އެބަހީ ދެސަފުގެ ދެމެދުން މީހަކު ދިޔަޔަސް

. ފަހެ ސުތުރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވަނީ  ނަމާދުކުރާމީހާގެ ކުރިކެނޑި ކަމަކަށް ނުމެވާނެމެއެވެ
. މާތްކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާއެހާއަށާއި، އިމާމުމީ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މީހާއަށެވެ

. "އަހުރެން  ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ޙިމާރެއްގެ މައްޗަށް ސަވާރުވެގެން (އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުން ދުވަހެއްގައި) 

رسول އި އަހުރެންވަނީ ބާލިޣުވާން ކައިރިވެފައެވެ. އަދި މިނާއަށް އައީމެވެ. އަދި އެއިރުގަ
ހުންނެވީ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ. ފަހެ އަހުރެން ޙިމާރުގެ މަތީގައި  rاهللا 

 . ސަފުތަކުގެ މެދުން ހުރަސްކުރީމެވެ. ދެން ޙިމާރުގެ މަތިން ފައިބައި ސަފަށް ވަނީމެވެ
   )3(ނުކުރެއެވެ." ކަށް އިންކާރެއްކަމަ އަދި އެކަކުވެސް އަހުރެން އެކުރި

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي  )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  رواه اجلماعة. )3
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ޭއާނގެ ުސުތާރާއ ެދމުެދްނ ުހަރްސކުުރަމީކ  ،ީމހާއާ ުހްނނަ  ަނމުާދކަުރން 
ތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްފަހެ އެކަމާ ބެ .ަޙާރމެްވގްެނވާ ަކމެކެވެ 

ވި އަބޫޖުހައިމުގެ ރުއްސުންލެއްهللا ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. މާތް އެއީ ބޮޑެތި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

"دي نيب ارالْم لَمعي يِلَو ّلصيالْم هلَياذَا عم،  نيب رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فقلَكَانَ أَنْ ي
هيدނަމާދުކުރަން )1("ي" : މީހާއަށް (އެކަމުގެ  މީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާހުންނަ މާނައީ

) އޭނާގެ މައްޗަށް ހުރި ފާފަ އެނގޭނަމަ ) ސާޅީސް ،ސަބަބުން ވަންދެން  (އަހަރު
އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވީހެވެ." ފަހެ  ،އެމީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރުމަށްވުރެ ،ހުއްޓިހުރުން

ވާނަމައެވެ. ފަހެ އޭނާގެ  މީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއްނަހުން މިއީ ނަމާދުކުރަން
. އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާގެ  ،ނުވާނަމަގައި ސުތުރާއެއްކުރިމަތީ އެއީ އޭނާގެ ފަރުވާކުޑަކަމެވެ

  ކުރިކެނޑުން ޙަރާމްވެގެންނުވެއެވެ.
ފަހެ  .ީމހާގެ ކުިރމިަތްނ ުހަރްސކުާރމީހާ މަަތކުުރން ުހްނނަ  ަނމުާދކަުރން 

އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކޮށް  ،ރަން ހުންނަމީހާއާނަމާދުކު
ދިފާޢުކުރުމަކީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި 

ކުރިއަށްވުރެ ހަރުކަށިކޮށް  ،އޭނާ ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ،އެވަރުންވެސް
އަދި އެކަންކުރުމަކުން އޭނާގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް  މަތަކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން هللا އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ. މާތް
إِذَا "ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

إِلَى ش كُمدلَّى أَحصاسِيالن نم هرتسى ٍء يفَإِنْ أَب ،هفَعدفَلْي هيدي نيب ازتجأَنْ ي دأَح ادفَأَر ،
: "ތިޔަބައިމީހުން )2("فَلْيقَاتلْه، فَإِنما هو شيطَانٌ ކުރެ މީހަކު، މީސްތަކުން އޭނާގެ  މާނައީ

ރަން އެދިމާއަށް ނަމާދުކު ،ކުރިކެނޑިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސުތުރާއެއް ބަހައްޓައިގެން
ފަހެ  ،މީހަކު ހުރަސްކުރަން އުޅެފިނަމަ ،އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން ،އޭނާއާ ،ހުއްޓައި

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه البخاري ومسلم. )2
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(އެބަހީ  ،އޭނާ އެމީހަކު މަތަކުރާހުށިކަމެވެ. ފަހެ އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ
) އޭނާއާ ހަނގުރާމަ ،އެވަރުންވެސް  އޭނާ ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ

އޭނާ މަތަކުރާހުށިކަމެވެ.) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ،އެކު ބަހީ ހަރުކަށިކަމާކުރާހުށިކަމެވެ. (އެ
".   އެއީ ޝައިޠާނެކެވެ

ުނަވަތ  ،ޭއާނގެ ުސުތާރއާ ެދމުެދްނ ައްނހަެނކު  ،ަނމުާދކަުރްނ ުހްނަނީމހާއާ 
ްއތާެއްއ ުހަރްސޮކްށިފަނމަ  ުނަވަތ ަކޅު  ،ިޙމާެރއް  ފަހެ  .ޭއާނެގ ަނމުާދ ބާިޠލުުވން  ،ުކ
ންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުهللا މާތް

إِذَا لَم يكُن بين يديه  يقْطَع صالَةَ الرجلِ"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
: "(ނަމާ )1("الْمرأَةُ والْحمار والكَلْب اَألسود ،كَآخرة الرحلِ ) މީހާގެ މާނައީ ދުކުރާ
 ،ބަޔާ އެއްވަރު އެއްޗެއް ނެތްނަމަ ގޮނޑީގެ ފަހަތު ،ސަވާރީ މަތީ ބައިންދާ ،ކުރިމަތީގައި

) ކުރިމަތިން އަންހެނާއާއި، ޙިމާރާއި،  ކުއްތާ ހުރަސްކުރުމުން އޭނާގެ ނަމާދު ކަޅު (އޭނާގެ
އްވެހެއްޔެވެ؟ ބާޠިލުވާނެއެވެ." ދެން އަބޫޛައްރާ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ކަޅުކުއްތާ ޚާއްޞަވީ ކީ

އާ ކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ސުވާލު  ޔައަބޫޛައްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ތި
ކުއްތާއަކީ ޝައިޠާނެކެވެ." ފަހެ މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ  އްވިއެވެ. "ކަޅުކުރެޙަދީޘް

ފެނިފައެއް  ޙަދީޘެއް ގޮތަކީ މިއެވެ. އެހެނީ މިޙަދީޘްފުޅާ ތަޢާރުޟުވާ އެއްވެސް ޞައްޙަ
ނުވެއެވެ. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢިއްޔަބޭކަލުންނާއި، އިމާމުންގެ ތެރެއިން 

.   އެތައް ބޭކަލަކު މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
ޙިމާރު  ،ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަންހެނާއާއި ޖުމްހޫރު

. އެބޭކަލުންގެ  rرسول اهللا ދަލީލަކީ  ހުރަސްކުރުމަކުން ނަމާދު ބާޠިލުނުވާނެ ކަމަށެވެ
ޢާއިޝަތުގެފާނު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި  ،އަޅުކަން ކުރަން ހުންނަވާ އިރުރޭ

ނިދިކުރައްވާފައި އޮންނެވުމެވެ. ދަންނައެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތިން އެކަމަނާ 
 ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ހުރަސްކުރެއްވުމެއް ނޫނެވެ. އަދި އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޚުދު

هللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ދެން އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ ޢަބްދު ކިބައިން އިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1
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. އެޙަދީޘްބުނު ޢައްބާސް ޙިމާރުގެ މަތީގައި ސަފުތަކުގެ މެދުން ހު  ރަސް ކުރެއްވުމެވެ
ހާގެ މީ ފަދައިން އިމާމު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ދަންނައެވެ. ކުރިންވެސް ދެންނެވުނު

.   ސުތުރާއަކީ މައުމޫމުންގެވެސް ސުތުރާއެވެ
  

  ަނމުާދކުުރްނ ަމާނެވގްެނވާ ތްަނތަން 
ބިން  މިއުއްމަތަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅިهللا މާތް

ނަމާދުކުރުމަށް ޙަލާލުކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. ފަހެ މިއީ ޢާއްމުވެގެންވާ ޙުކުމެކެވެ. 
ނަމާދުކުރުންވަނީ  ،ހުރެ ގައި ސަބަބުތަކަކާކުގެ ބައެއް މަޙައްލުތައެހެންނަމަވެސް އެބިމު

.   ޝަރުޢުގައި މަނާކުރެވިފައެވެ. އެމަޙައްލުތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެފައި އެވަނީއެވެ
ކަށުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަހެ ޤަބުރުސްތާނުގައި  ަޤުބރްުސތްާނ:

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا . މާތްކުރުމަކީ ނަހީކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެނަމާދެއް
. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  لَعن "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

: "ޔަހޫދީންނާއި  )1("الْيهود والنصارى، اتخذُوا قُبور أَنبِيائهِم مساجِد اُهللا މާނައީ
! އެބައިމީހުން އެބައިމީހުންގެ ނަބީންގެ ލަޢުނަهللا ންނަށް ނަޞާރާއި ތްލައްވާށިއެވެ

) ހެދިއެވެ."   މަހާނަފުޅުތައް ނަމާދުކުރާ ތަންތަނަށް (މިސްކިތްތަކަކަށް
ގެ ކިބައިން އްވި އަބޫމަރުޘަދު އަލްޣަނަވީރުއްސުންލެهللا އަދި މާތް

ށް އަހުރެން އްވަނިކޮކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 . : "މަހާނަތަކާ ދިމާއަށް  )2("الَ تصلُّوا إِلَى الْقُبورِ والَ تجلسوا علَيها"އަޑުއެހީމެވެ މާނައީ

  އިށީންނާށެވެ." އަދި މަހާނަތަކުގެ މަތީގައި ނުމެތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކުރާށެވެ. 
ގެ ކިބައިން އަލްބަޖަލީهللا ރުއްސުންލެއްވި ޖުންދުބު ބުނު ޢަބްދިهللا އަދި މާތް

 .  ވަޑައިގަތުމުގެ ފަސް އަވަހާރަވެ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
إِنَّ من كَانَ "އްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރަޙަދީޘްދުވަސް ކުރިން އެކަލޭގެފާނު 

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1

  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )2
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 ،أَالَ فَالَ تتخذُوا الْقُبور مساجِد ،م مساجِدقَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ قُبور أَنبِيائهِم وصالحيهِ
: "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން  )1("أَنهاكُم عن ذَلك يإِنِّ މާނައީ

އެބައިމީހުންގެ ނަބީންނާއި ޞާލިޙުންގެ މަހާނަފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހަދާކަމުގައި 
ތިޔަބައިމީހުން މަހާނަތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ.  ވިއެވެ. ދަންނާށެވެ.

  ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަން މަނާކުރައްވަމެވެ."
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  اجعلُوا "އްވިއެވެ
ا يفورا قُبذُوهختالَ تو ،كُمالَتص نم كُموتيތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް )2("ب" :  ،މާނައީ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް ލާތިޔަ ށެވެ
  ޤަބުރުސްތާނުތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ."

ވެއެވެ. އެތައް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައި ،ފަހެ މިބާބުގައި މިނޫނަސް
އެމިސްކިތުގައި  ،ވާނަމަރަނީ މިސްކިތުގެ ދަށުގައި ގަބުރުތައް ދަލީލުކުދަންނައެވެ. މިޙަދީޘް

. އަދި އެއްވެސް ހުރަހެއްކަ ނުވާދަވެގެންއްނަމާދުކުރުން ހު ނެތި މަހާނައަކާ ދިމާއަށް މަށެވެ
. ފަހެ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން މަކުރޫހަ ވާނުހުއްދަވެގެން، ނަމާދުކުރުންވެސް ކަމަށް  ކަމަށެވެ

ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ހުއްދަ
ބާބުގައި އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ބޭކަލުން އެހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި މަކުރޫހަ
ބިން  ރިންވެސް ދެންނެވުނު ފަދައިން "މުޅިތައް ޖަމާކުރައްވާފައެވެ. އެއީ ކުޙަދީޘް

ސަބަބުން  ވަނީ ލައްވާފައެވެ." މިބަސްފުޅުގެهللا ނަމާދުކުރެވޭ ތަނެއް ކަމުގައި 
ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި  ތައް އެބޭކަލުން މާނަކުރައްވާފައިވަނީ މަކުރޫހައިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް

ނީ މިބަސްފުޅުގައެވެ. އަދި ކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުން ހަމައެކަނި ހިއްޕަވާފައިވަ ހުއްދަ
ންނައެވެ. . ދަތައް މަންސޫޚުވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެހެނިހެން ޙަދީޘްއެ

 ޒު ދަލީލުކުރަނީ ބިމުގެ ބޮޑުބިން" މިލަފު ކަށް ބިނާކޮށް "މުޅިތައިސްވެދިޔަ ޙަދީޘް
ބަޔަށް  ބޮޑު ބަހުގައި އެއްޗެއްގެ ބަޔަކަށެވެ. އަދި ބިމުގެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ނޫނެވެ. ޢަރަބި

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 272 

.  މުޅިއެތީގެ ޙުކުމްކުރުމަކީ ޢާއްމު رسول اهللا ކަމެކެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
r ްބާންމަހު ރޯދަހިއްޕަވައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަލޭގެފާނު މުޅި ޝަޢު މުޅި ޝަޢުބާނ 

! އެމަހުގެ ބޮޑު ކަލޭގެފާނު ބައެއްގައި އެ މަހަކު ރޯދައެއް ނުހިއްޕަވައެވެ. އަދިކިއެއްތަ
މަސް ފިޔަވައި  ޟާންތެއްގައި އައިސްފައިވެއެވެ. ރަމަރޯދަހިއްޕަވައެވެ. އަދި އެހެން ރިވާޔަ

 ނުހިއްޕަވައެވެ. އަދި އުޞޫލީ އެއްވެސް މަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު އެއްކޮށް ރޯދަ
ޖެހޭނީ  ހިފަން ،ޙުކުމެއް ޖަމާވެއްޖެނަމަ ޙުކުމަކާ ޚާއްޞަ ޢިލްމުގައިވާ ގޮތުގައި ޢާއްމު

 ޙުކުމުގައެވެ. ފަހެ މުޅިބިން ނަމާދުކުރުމަށް ޙަލާލުވެގެންވުން އެއީ ޢާއްމު ޚާއްޞަ
  ޙުކުމެކެވެ. ޙުކުމެކެވެ. އަދި އެބިމުން ބައެއް ތަންތަން މަނާވެގެންވުން އެއީ ޚާއްޞަ

ފަދަ ތަންތަނެވެ. އެފަދަ  އެބަހީ ފާޚާނާ ޤާަޟޙާަޖތްކުެރވޭ ތްަނތްަނ:
. ފަހެ މާތްތަންތަނުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަ ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެގެން ނުވެއެވެ

 rرسول اهللا އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
މާނައީ:  )1("اَألرض كُلُّها مسجِد إِالَّ الْمقْبرةَ والْحمام"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

."  ފާޚާނާ ފިޔަވައި މުޅި ،"ގަބުރުސްތާނާއި   ބިމަކީ މިސްކިތެކެވެ
ނުވެއެވެ.  ކޮށީގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ފަހެ ޖަމަލު ޮކިށ: ަޖަމލު 

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
ކޮށީގައި  އާ ސުވާލުކުރިއެވެ. އަހުރެން ބަކަރި rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. މީހަކު 

އްވިއެވެ. "އާނއެކެވެ." ދެން އޭނާ ކުރެޙަދީޘްދުކުރިޔަސް ހެޔޮހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ނަމާ
ކޮށީގައި ނަމާދުކުރިޔަސް ހެޔޮހެއްޔެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު  ސުވާލުކުރިއެވެ. އަހުރެން ޖަމަލު

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(އްވިއެވެ. "ނޫނެކެވެ."ކުރެޙަދީޘް
 يصلُّوا ف"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا  ންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.ރިވާވެގެ

لُّوا فصالَ تمِ ونابِضِ الْغرنِ اِإلبِلِ يماطعބަކަރި )3("م" : ކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން  މާނައީ
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." އަދި މާތްކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުނުކު ނަމާދުކުރާށެވެ. އަދި ޖަމަލު هللا ރާށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ބަރާއު ބުނު ޢާޒިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

فَإِنها من  ،مبارِك اِإلبِلِ يالَ تصلُّوا فކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
: "ޖަމަލު )1("الشياطنيِ ނަމާދުނުކުރާށެވެ. ފަހެ  ކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން މާނައީ

އެކޮށިތައް ހިމެނިގެންވަނީ ޝައިޠާނުންގެ މަންޒިލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.  ހަމަކަށަވަރުން
    ")ޖަމަލު ހިމެނިގެންވަނީ ޝައިޠާނުންގެ ތެރެއިންނެވެ. (ނުވަތަ

ރު ހުންނަ އިވެއެވެ. ޖަމަލަކީ ޝައިޠާނީ އަސަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފަ
ކޮށީގައި މީހަކު  ހަރު މީހުންނަށްވެސް ގެއްލުންދެއެވެ. ފަހެ ޖަމަލުފަ ޖަނަވާރެކެވެ. ބައެއް

 ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމަ އެއިން ޖަމަލެއް އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް ދިނުންވެސް
އެކަށީގެންވެއެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާގެ ހިތަށް އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަމާއި ތަފާތު ޚިޔާލުތައް 

އޭނާގެ ހިތުން ގެއްލިގެންދެއެވެ. އަދި މިނޫނަސް  ވެރިވެ ނަމާދުގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން
. ބެހޭގޮތުން ތަފާތު ޖަމަލާ   ވާހަކަތައް ޢިލްމުވެރިން ދައްކަވާފައިވެއެވެ

ިނ ޭ  ޮގނޑިާއ، ަޖަނވާުރ ަޛަބަޙކުެރވޭ ތްަނތާަނިއ، މީުހްނ ިހނގާބިނގާ ކު ުއޅ
ޢުމަރުގެ  ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް މިަތ: ކިާއ، ގެފުޅުގެ ފާުރޅޮުކޅު ަމގުތަ 

ތަނެއްގައި ނަމާދުކުރުން  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަތް
 ،وقَارِعة الطَّرِيقِ ،رةوالْمقْب ،والْمجزرة ،الْمزبلَة"މަނާކުރެއްވިއެވެ. އެއީ  rرسول اهللا 

فامِ يومالْح، فنِ اِإلبِلِ يواطعم، قفَواِهللا و تيرِ بގޮނޑާއި، ޖަނަވާރު "ކުނި "ظَه
އުޅޭ މަގާއި، ފާޚާނާއާއި،  ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަނާއި، މީސްތަކުން ހިނގާބިނގާ

ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ.  ފަހެ މިއީ )2(ޖަމަލުކޮށިތަކާއި، ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅު މައްޗެވެ."
ން އިސްވެދިޔަ ގެންވާކަފާޚާނައާއި، ޖަމަލުކޮށީގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެ ،ގަބުރުސްތާނާއި
 އެވާ ހަތަރު ތަކުން ބަޔާންވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ދެން މިޙަދީޘްގައި ބާކީޞައްޙަ ޙަދީޘް

ގިނަ ޢިލްމުވެރިން  ކަމުގައި ނުވިނަމަވެސް ވަރަށް ތަން ދަންނައެވެ. ޙަދީޘް ޞައްޙަ
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އީ ބައެއް އެތަންތާނގައި ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެ
ތަންތާންގައި  ކުރައްވާފައެވެ. ފަހެ ނަޖިސް ޞައްޙަ ނައްޞުތަކުން އިސްތިދުލާލު

ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެވޭ ތަންތަން ނަޖިހުން  ،ގޮނޑާއިރުން މަނާވެގެންވެއެވެ. ކުނިނަމާދުކު
. ދެން މީސްތަކުން ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގު ދަންނައެވެ.  ސަލާމަތްވެގެން ނުވެއެވެ

މީސްތަކުން ހިނގުމަށް އުނދަގޫވާނެކަން  ،ކު ނަމާދުކުރަން ފަށައިފިނަމައެތާނގައި މީހަ
ކަށަވަރެވެ. އަދި ނަމާދުކުރާމީހާ މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރުމުން 

. ދެން ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅު هللا މަތި ދަންނައެވެ. މާތް އަމާންވެގެން ނުވާނެއެވެ
 ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ. ފަހެ ފުރާޅުކޮޅު އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ނަމާދުގައި ގެފުޅާ

  ނުލެވޭނެއެވެ. ގެފުޅާ ދިމާއަކަށް ކުރިމައްޗެއް ،މަތީގައި
  

ުޢބާގެ ތޭެރަގިއ ަނމުާދކުުރން    ަކ
ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އެއީ ފަރުޟު ނަމާދެއް 

هللا މެއެވެ. މާތް، ޔަސްނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކަމުގައި ވި ،ކަމުގައި ވިޔަސް
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބަައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

 ( . "(މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދުވަހު ގެފުޅަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ. އަދި  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
ޢުޘްމާނު  އުސާމަތު ބުނު ޒައިދާއި، ބިލާލު ބުނު އަބީރަބާޙާއި، ،އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި

ބުނު ޠަލްޙާ ވެދެވަޑައިގަތެވެ. ދެން ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރެވިއްޖެއެވެ. ދެން 
މީހަކީ އަހުރެންނެވެ.  ފުރަތަމަ ވަން އެންމެ ،އްވި ހިނދުއެބޭކަލުން ދޮރުކޮޅު ހުޅުވައިލެ

 ކުރެއްވިނަމާދު rرسول اهللا ކޮށްފައި އަހުރެން ސުވާލުކުރީމެވެ. ބިލާލާ ބައްދަލުދެން 
. ޔަމަނާ ދިމާއަށް ހުރި ދެތަނބު ހެ އްޔެވެ؟ ބިލާލު ދެންނެވިއެވެ. އާނއެކެވެ

".    )1(ދެމެދުގައެވެ
މިމަސްއަލާގައި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. ޞަޙީޙު 

 rرسول اهللا ޒައިދުގެ ކިބައިން  އުސާމަތު ބުނު ،ބުނު ޢައްބާސްهللا މުސްލިމުގައި ޢަބްދު

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1
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. ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވަނީ އެކަލޭގެފާނު ނުކުރައްވާ ނަމާދު ކަމަށް ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ
ކަޢުބާގައި ނަމާދުކުރެއްވިކަމެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވިކަން 

ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ނަފީކުރެއްވުމުގައި  ސާބިތުކުރެއްވުމުގައި އެއްވެސް އިޚުތިލާފެއް
އިން ހަމަ ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި އެކަލޭގެފާނު އިޚުތިލާފުވެއެވެ. އެއީ އުސާމަތުގެ ކިބަ

  ކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ނަމާދުކުރެއްވި
 ދެން ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަ

هللا ހަމަކަށަވަރުން  ކަމަށެވެ. އަދި ފަރުޟު ނަމާދުކުރުން ހުއްދަނޫން ކަމަށެވެ. އެހެނީ
ނަމާދުގައި ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ. ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި  އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ

ކަޢުބާއާ ދިމާއަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ. ސުންނަތް ނަމާދު ހުއްދަވެގެންވަނީ އެނަމާދުގައި 
ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުން ޝަރުޠުވެގެން ނުވާތީއެވެ. ދަންނައެވެ. ކަޢުބާގެ ފުރާޅުކޮޅާ 

ކާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލިޔަސް ތުވެގެންވެއެވެ. ކަޢުބާގެ ކޮންމެ ފާރަކަޢުބާގެ އެތެރެއާ ތަފާ
.އެހު   ރެވެނީ ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ

  

ްނަތްއަތއް    ަނމުާދަގިއ ުކުރްނ ުހްއަދެވގްެނވާ ަބެއްއ ަކ
ނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ. އަދި އެކަންތައްތައް 

! މަކުރޫހައެއް ނުމެވާނެމެއެވެ.  ބާޠިލެއް ކުރުމަކުން ނަމާދެއް ނުވާނެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
  ފަހެ އެކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

! އެކަމުގެ  ުރިއްނ. -1 . އަދިކިއެއްތަ ނަމާދުގައި ރުއިން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. ސަނާ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިهللا މައްޗަށް މާތް      m   l ] އެވެ
     r     q    p  o   ns  tZ   :އެބޭކަލުންގެ މައްޗަށް  ) ٥٨(مرمي" : މާނައީ

ސަޖިދަކުރައްވަތެވެ." އަދި  ،ރަޙްމާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔެވޭ ހިނދު ކީރިތިކުރައްވާ ޙާލު
ބުނު ޝިއްޚީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

. "ކީރިތިކުރެއްވުމުގެ ސަބަބުން ތެލީގައި ފެންކެކޭ ހިނދު އެކަލޭގެ ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 ގެ މޭފުޅުން ގިސްލައްވަނިކޮށް އަހުރެން rرسول اهللا  ،ނިކުންނަ އަޑު ފަދައިން
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". ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(ދެކުނީމެވެ
ވަޑައިގެންނެވި  އަވަހާރަވެ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "

ރެއްވިއެވެ. "މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ކުޙަދީޘްއާލާސްކަންފުޅުގައި 
! هللاއަބޫބަކުރަށް އަމުރުކުރާށެވެ." ދެން އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭ  ގެ ރަސޫލާއެވެ

ފޮދު އޮހުން ޅުން ކަރުނަމަޑު ބޭކަލެކެވެ. ލޯފުޕުޅު ހަމަކަށަވަރުން އަބޫބަކުރަކީ ވަރަށް ހިތް
ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު  ނުހިފެހެއްޓެވޭ

ބުނު ޝައްދާދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި ޢަބްދު )2(ކީރިތިކުރައްވައެވެ."
މާދު ނަ ފަހަރަކު ޢުމަރުގެފާނު މީސްތަކުންނާގެން ފަތިސް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއް

.  ކުރައްވައިފިއެވެ. އަދި ނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ޔޫސުފު ސޫރަތެވެ
[  Ë  Ê Ð  Ï  Î   Í  ÌZ   :އެކަލޭގެފާނު  މިއާޔަތާ ހަމައަށް ) ٨٦(يوسف

   )3(އެކަލޭގެފާނު ކީރިތިކުރައްވާ އަޑު އިވިއްޖެއެވެ." ،ހިނދު ކިޔަވައި ވިދާޅުވި
ާނތްފާަރަތާށިއ ވާތަްފާރަތްށ ެބލްުނ.އް ލަތެ ބޭުނމެްއ ޖިެހްއޖެ ޙާ  -2 ފަހެ  ަގިއ ަކ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
" . އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ނަމާދުކުރައްވާ އިރު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި އެކަލޭގެފާނު ކަނާތްފަރާތަށާއި ވާތްފަރާތަށް އެކަލޭގެފާނު ބައްލަވާ ކަ މުގައިވިއެވެ
   )4(ފުރަގަހަށް އެނބުރިވަޑައިގެން ނުބައްލަވައެވެ."

. ދެފަރާތަށް ބެލުމަކީ މަކުރޫހަވެގެ ،ނެތް ޙާލު ފަހެ ބޭނުމެއް ންވާ ކަމެކެވެ
. އެކަމަނާ هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

އާ ތިމަންކަމަނާ  rرسول اهللا ބެހޭގޮތުން  ފަރާތަށް ބެލުމާ ތްވިދާޅުވިއެވެ. ނަމާދުގައި ފަރާ
هو اختالَس يختلسه "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘްސުވާލުކުރެއްވީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والنسائي وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن وصححه األلباين. )2

  رجه البخاري مقطوعاً ووصله سعيد بن منصور، وأخرجه ابن املنذر.أخ )3

  وابن حباّن وصححه األلباين. رواه أمحد )4
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دبالْع الَةص نطَانُ ميއެއީ އަޅާގެ ނަމާދުން ޝައިޠާނާ ދަމައިގަންނަ  )1("الش"
ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަވެގެންވަނީ  އެވެ. ބޭނުމެއްދަމައިގަތުމެކެވެ." ދަންނަ

ހަށިގަނޑު ޤިބުލައިން އަނބުރާލައިފިނަމަ  ހަމައެކަނި މޫނު އެނބުރުމެވެ. ދެންފަހެ މުޅި
  ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ
ިއލުްނ. ަހުރަފއާިއ ަނގުަލްނާދށި  -3 ކިތަންމެ އެއީ  ފަަދ ގެްއލްުނޭދ ަތކިެތ ަމަރ

ނުވާނެއެވެ.  ކޮށްގެން ވިޔަސް މެއެވެ. އަދި އެޙަރަކާތަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ޙަރަކާތެއް
އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.هللا މާތް

الْحيةَ  :الَةالص يتلُوا اَألسودينِ فـاقْ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
بقْرالْعނަމާދުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދެއަސްވަދު ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ.  )2("و" : މާނައީ

  ނަގުލަންދާއްޓެވެ." ،އެބަހީ ހަރުފައާއި
ިއ، ެދަފާރަތްށ ިހ ބޭުނމެއް  -4 ިއ، ަފަހަތާށ ަގިއ ކުިރައާށ  ަގިއލްުނ.ނ ޖިެހްއެޖ ޙާލުަތ

ގައެއް ހުސްވުމުން އެތަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި މިސާލަކަށް ކުރިއަށް ހުރި ސަފުން ޖާ
އެތަން  ،ކުރިއަށް ހިނގައިލުމާއި، އިމާމާއާ ދިމާއަށްވީ ފަރާތުން ސަފުން އުނިވެއްޖެނަމަ

 ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކަނާތަފަރާތަށް ނުވަތަ ވާތްފަރާތަށް ހިނގައިލުމާއި، ސަފު
ހުންނަމީހާ އިޝާރާތްކޮށްލުމުން  ކަހެރިކޮށްފުރިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަހަތުގައި އެ

.  ،އެކު އޭނާއާ ދެމީހުން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ފަހަތަށް ހިނގައިލުން ފަދަ ހިނގައިލުންތަކެވެ
ފަހެ މިއީ ނަމާދުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ހިނގުންތަކެއްކަން ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި 

 ،މީހަކު ދޮރުގައި ޖަހާލައިފިނަމަ ،އިރު ގޭގައި ނުވަތަ ކޮޓަރީގައި ނަމާދުކުރަން ހުންނަ
ހުޅުވުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ދޮރު ،ހިނގާލާފައި ގޮސް ،ނުލައި ޤިބުލައިން އެނބުރި

ނަމާދެއްގައި ދިގު  ފަރުޟު ،ނަމައެވެ. ފަހެ މާދުރުގައިވާނަމައެއީ ދޮރު ކައިރީގައި ވާ
ލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ރުއްސުންهللا ނުވެއެވެ. މާތް ހިނގުމެއް ހިނގުން ހުއްދަވެގެން

 ،ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރައްވައިގެން

                                                           
  والبخاري وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأصحاب السنن  )2
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ނަމާދަށް ހުންނަވައެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ ދޮރުކޮޅުގައި  rرسول اهللا ކޮޓަރިކޮޅުގައި 
) ހިންގަވާފައި ވަޑަ  ،އިގެންޖެއްސެވުމުން އެކަލޭގެފާނު (ނަމާދަށް ހުންނަވާ ޙާލު

ން ހުންނެވި ތަނަށް އްވަވައެވެ. އަދި ނަމާދުކުރައްތިމަންކަމަނާއަށް ދޮރުކޮޅު ހުޅުއްވައިދެ
އަލުން ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޤިބުލައާވީ ފަރާތަށް ދޮރުކޮޅު ހުންނަ ކަމުގައި އެކަމަނާ 

".    )1(ސިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ
ން  -5 އިގެ ރުއްސުންލެއްވި هللا ހެ މާތްފަ ުހެރ ަނމާުދކުުރްނ. ކުޑަަދރިފުޅު ުއަރ

އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޒައިނަބުގެ 
ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا އުރުއްވައިގެން  )2(ދަރިކަނބަލުން އުމާމާ

 އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން ބާއްވަވައެވެ. އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވެ
 ފަހެ އެނަމާދަކީ ފަތިސް )3(ވަޑައިގަންނަވަމުން އަލުން ނަންގަވައި އުރައިލައްވައެވެ."

.    ނަމާދުކަމުގައި ބުނެވެއެވެ
ުވމުްނ ިއާޝާރުތްނ ަސލާމުގެ  -6 ަނމާުދކަުރްނ ުހްއަޓިއ ީމަހކު ަސލާމޮްގ
ލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޞުހައިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަهللا މާތް ަޖވާުބިދުންނ.

އެކަލޭގެފާނުގެ  ،ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "އެއްފަހަރަކު 
އަރިހުން އަހުރެން ދަމުން އެކަލޭގެފާނަށް އަހުރެން ސަލާމްގޮވައިލީމެވެ. ފަހެ އިޝާރާތުން 

ންލެއްވި ރުއްސުهللا އަދި މާތް )4(އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ."
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން هللا ޢަބްދު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

" . ކުން މާދަށް ހުންނަވާ އިރު މީސްތަނަ rرسول اهللا ބިލާލަށް ދަންނަވައިފީމެވެ

                                                           
  األلباين.والنسائي وحسنه  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1

ގެ އެންމެ ދޮށީ ދަރިކަނބަލުންނެވެ. އަދި އުމާމާއަކީ އަބުލްޢާސް ބުނު ރަބީޢުއާ  rرسول اهللا ބަކީ ޒައިނަ )2
.   އެކަމަނާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އެކަމަނާއަށް ލިބިވަޑައިގަތް ދަރިކަނބަލެކެވެ

  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي وغري مها  )3

  ين.وصححه األلبارواه أمحد والترمذي  )4
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އެކަލޭގެފާނަށް ސަލާމްކުރުމުން އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވަނީ 
   )1(ނެއްހެއްޔެވެ؟ ބިލާލު ދެންނެވިއެވެ. އަތްޕުޅުގެ އިޝާރާތުންނެވެ."ކިހި

މީހާއަށް  ދުގައި އިމާމުފަހެ ނަމާ ތްަސީބަޙ ިކުޔމާިއ ައތްޖުެހްނ. -7
 ،މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން ފިރިހެނުންނަށް އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ ،ކުށެއްކުރެވޭ ހިނދު

 ،އަންހެނުންނަށް އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ އެވެ. އަދިسبحاَنَ اِهللا އެބައިމީހުން ކިޔާނީ 
. މާތް هللا އެކަނބަލުން ކަނާތު ބަނޑުފުށުން ވާތުގެ ބުރަކަށިފުށުގައި ޖަހާނީއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 
 . صالَته فَلْيقُلْ سبحانَ  يٌء فيمن نابه ش"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

: "ނަމާދުގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ  )2("جالِساِء والتسبِيح للرِّإِنما التصفيح للنِّ ،اِهللا މާނައީ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް  ،މީހާ މީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެކަން އެނގިއްޖެ (އެބަހީ އިމާމު ،މީހާ

) ފަހެ  ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ކިޔާހުށިކަމެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އަތްޖެހުންވަނީ  سبحانَ اِهللاމީހާ
  އަންހެނުންނަށެވެ. އަދި ތަސްބީޙަކިޔުންވަނީ ފިރިހެނުންނަށެވެ."

 މީހާއާ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެން ފަހެ އިމާމު ީމހާައްށ ަލއިިދުންނ. ިއމާމު  -8
 ހާ ޤުރުއާން ކިޔަވަމުންމީ އިމާމު ބޮޑަށް ދަންނަ މީހުންނެވެ. ޖެހޭނީ ޤުރުއާން އެންމެ

މީހާ  ދަންނަ ،ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ކިޔަވައިފިނަމަ ،ދަނިކޮށް އާޔަތެއް ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ
ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ޖެހޭނެއެވެ. އިމާމަށް ކިޔައިދޭން

رسول اهللا ގައި ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު ނަމާދު
r ިވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް އޮޅިވަޑައިގަތެވެ. ދެން ނަމާދު ނިމުމުން  ކިޔަވައ

.  އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވާ އުބައްޔު ބުނު ކަޢުބަށް ވިދާޅުވިއެވެ
! އެކަ އަހުރެމެންނާ އެކު ނަމާދުކުރެއްވިންތޯއެވެ؟ އުބައްޔު ވިދާޅުވިއެވެ. ލޭގެފާނު އާދޭހޭ

   )3(ކުރެއްވިއެވެ. ދެން ލައިނުދެއްވީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟"ޙަދީޘް

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأصحاب السنن  )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي  )2

  وصححه األلباين.رواه أبو داود وابن حباّن والطّرباين  )3
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މްުނ  ކިނިބހި -9 ރުއްސުންލެއްވި ރިފާޢަތު هللا މާތް ިކުޔްނ.ِهللا الْحمد އެޅު
. އެއްފަހަރަކު  رسول ބުނު ރާފިޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 އަހުރެންނަށް ކިނބިއްސެއް ،ހުރެން ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައިގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަ rاهللا 
با مباركًا فيه ـحمدا كَثريا طَيِّ ِهللاالْحمد "އެޅިއްޖެއެވެ. ފަހެ އަހުރެން ކިޔައިފީމެވެ. 

ނަވާ "އަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަން "مباركًا علَيه كَما يحب ربنا ويرضى
ވެގެންވާ، ބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ތިވެރި ،ވާގިނަވެގެންވާ ފަދައިން އަދި ރުހިވޮޑިގަންނަ

ނަމާދުން  rرسول اهللا " ފަހެ ވެއެވެ.ލިބިވޮޑިގެން ޙަމްދު އަށްهللا ކުންޙަމްދަ
އެވެ. "ނަމާދުގައި ވާހަކަދެއްކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ފަހެ ކުރެއްވިޙަދީޘްއަވަދިވެވަޑައިގެން 

ފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު އެހެން  ނުވިއެވެ. ދެން ދެވަނަ ސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްއެއްބޭކަލަކުވެ
 ނުވިއެވެ. ދެން ތިންވަނަ ކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއްحديث

. އޭ ކުރެޙަދީޘްފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު  ގެ هللاއްވުމުން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ
! އެއީ އަހުރެންނެ . ކުޙަދީޘްވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ރަސޫލާއެވެ ރެއްވިއެވެ

"މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު އެފަރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް ގަންދެއްވައި 
. ތިރީސް މައްޗަށް  ،ހިއްޕަވައިގެން ފުޅުއެތައް މަލާއިކަތުން އެކަލިމަ ވިދާޅުވަމެވެ
ންކަލޭގެފާނު ވާދަވެރިވެ އުޅުއްވަނިކޮށް ތިމަ ،މެދު އަރުއްވާނެ ބޭކަލަކާ
".    )1(ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ

ްނ ިކެޔުވްނ. - 10 ނަމާދުތަކުގައި ޚާއްޞަކޮށް  ނަތްންފަހެ ސު މްުޞަޙފު ަބލައިގެ
ފަދަ  އެބަހީ ތަހައްޖުދު ނަމާދު ،ދިގުކޮށް ކިޔެވުން ސުންނަތްވެގެންވާ ނަމާދުތަކުގައި

އެވެ. އަދި ޤުރުއާނުން ނަމާދުތަކުގައި މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުން ހުއްދަވެގެންވެ
ބަލައިގެން ކިޔެވުން  ނަމާދުގައިވެސް މުޞްޙަފު މިންވަރެއް ނޭނގޭ މީހާއަށް ފަރުޟު
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް

ވައިގެން ލައްރިވާވެގެންވެއެވެ. "އެކަމަނާގެ ޣުލާމެއްކަމުގައިވާ ޛަކުވާނު ޤުރުއާން ބަ
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) އެކަމަނާއަށް އިމާމުކަން(ތަރާ ،ޙާލު ވާވިދާޅުވާޔަކި ."ވައެކޮށްދެއް ވީޙުގައި އަދި  )1(ވެ
 އުކިޔަސް ނަމާދު ބާޠިލެއް އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ. "ބައެއްފަހަރު މުޞްޙަފުގެ ގަނޑު

   )2(ނުވާނެއެވެ."
 ފަހެ ނަމާދުގައި ނަމާދުން ަނމުާދަގިއ ަތފުާތ ިޚާޔލަުތްއ ހަިތްށ ެވިރުވްނ. - 11
ރާތުންވާ ގެ ފަކުރުމަކީ ޝައިޠާނާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް ދުނިޔަވީ ޚިޔާލުތައް ،ބޭރު ޚިޔާލުތައް

. އަދި ނަމާދުގައި މީހާގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލިގެ ންދާ ކަމެކެވެ. އަދި ނަމާދުގެ ކަމެކެވެ
هللا ނުވާނެއެވެ. މާތް ވާބު އުނިކޮށްދޭ ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނަމާދު ބާޠިލެއްޘަ

ންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސު
بِالصالَة أَدبر الشيطَانُ ولَه  يإِذَا نود"ވިއެވެ. ކުރެއްޘްޙަދީ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

اَألذَانَ، فَإِذَا قُض عمسى الَ يتاطٌ حرضلَ،  يفَإِذَا ثُوِّاَألذَانُ أَقْبفَإِذَا قُض ربا أَدبِه بي 
اذْكُر كَذَا وكَذَا ما لَم يكُن يذْكُر حتى  :التثْوِيب أَقْبلَ حتى يخطر بين الْمرِء ونفِْسه يقُولُ

لَّى ثَالَثًا أَو أَربعا فَلْيسجد كَم صلَّى، فَإِذَا لَم يدرِ أَحدكُم كَم ص ييظَلَّ الرجلُ إِنْ يدرِ
هنِ ويتدجسسالج ނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ ހިނދު ފުރަގަސް )3("و" : ފަރާތުން  މާނައީ

މަށް އުޖައްނުއިވި ވައިބޭރުކުރަމުން ޝައިޠާނާ ފުރަގަސްދީ ފިލައެވެ. އެއީ ބަންގީގެ އަޑު
އާދެއެވެ. ފަހެ ޤަމަތްދޭން ފަށާ ހިނދު  ދާންދެނެވެ. ދެންފަހެ ބަންގި ނިމޭ ހިނދު އަލުން

އަލުން ފުރަގަސްދީ ފިލައެވެ. ދެން ޤަމަތް ނިމޭ ހިނދު އަލުންވެސް އާދެއެވެ. އެއީ 
 ދީފުމަށް ދާންދެނެވެ. އޭނާ ބުނެއެވެ. މިވެނި އެވެނިލައިއިންސާނާގެ ހިތަށް ވަސްވާސް 

.  ކަމެއް ހަނދާންކުރާށެވެ. އެއީ އޭގެ ކުރިން އޭނާގެ ހިތަށް ނުވެސް އަރާ ކަންތައްތަކެވެ
ދެއެވެ.) އެއީ މީހާއަށް އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ކިތައް ލައި(އެގޮތަށް ޝައިޠާނާ ވަސްވާސް 

ކުރެ މީހަކަށް އޭނާއަށް  ރަކުޢަތްކަން ނޭނގިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން
ޖެނަމަ ރަކުޢަތްކަން ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތްކަން ނޭނގި ޝައްކުވެއް ކުރެވުނީ ތިން

) ކުރާށެވެ." އަދި  ) އިށީނދެ އިނދެގެން ދެސަޖިދަ (ކުށުސަޖިދަ (ނަމާދު ނިމޭ ހިނދު
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ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އިމާމު ބުޚާރީ މާތް
ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރު ރާއްވަވަނީ 

ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން هللا ރޭގައެވެ." އަދި މާތްނަމާދުގެ ތެ
ވަނިކޮށް އަހުރެން ކުރައްޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 ،سبعها ،منهاثُ ،تسعها ،إِنَّ الرجلَ لَينصرِف وما كُتب لَه إِالَّ عشر صالَته"އަޑުއެހީމެވެ. 
: "ހަމަކަށަވަރުން މީހާ ނަމާދުކޮށް  )1("نِصفُها ،ثُلُثُها ،ربعها ،خمسها ،سدسها މާނައީ

އަވަދިވެގެން އެނބުރިދެއެވެ. އަދި އޭނާއަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމާދުގެ ދިހަބައިކުޅަ އެއްބައި، 
ބައިކުޅަ އެއްބައި، ހަބައިކުޅަ އެއްބައި، ނުވަބައިކުޅަ އެއްބައި، އަށްބައިކުޅަ އެއްބައި، ހަތް

ފަސްބައިކުޅަ އެއްބައި، ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި، ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި، ދެބައިކުޅަ 
ލިބޭނީ  ވާބުބަހީ މީހާއަށް އޭނާގެ ނަމާދުގެ ޘަނުވެއެވެ." އެ އެއްބައި މެނުވީ ލިޔެވިގެން

هللا ތުންނެވެ. އަދި މާތްނަމާދުގައި އޭނާ ޚުޝޫޢަތްތެރިވީ މިންވަރެއްގެ ނިސްބަ
ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު ޚާލިދު އަލްޖުހަނީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

. ހަމަކަށަވަރުން  ،من توضأَ فَأَحسن وضوَءه"ކުރެއްވިއެވެ. حديث rرسول اهللا  ވިދާޅުވިއެވެ
ا غُفيهِمو فهسنِ الَ ييتكْعلَّى رص ثُمبِهذَن نم مقَدا تم لَه ރިވެތިކޮށް  )2("ر" : މާނައީ

ދެން ދެރަކުޢަތްކޮށް އެދެރަކުޢަތުގައި ނަމާދު މަތިން ހަނދާން  ،ފުރިހަމައަށް ވުޟޫކޮށް
މީހާ (އެބަހީ ނަމާދުން ބޭރު އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ހިތަށް ނުގެނެސް  ނައްތައިނުލައިފި
) ދަންނައެވެ. އޭ ދެރަކުޢަތްކޮށްފި ފާފައެއް ) ކުދި(ނާގެ އިސްވެދިޔަހައި މީހާ

ލްޢާޞްގެ ކިބައިން ސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު އަބިރުއްهللا ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ." އަދި މާތް
ގެ هللاރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ 

! އަހުރެންނާ އަހުރެންގެ ނަމާދާ އަދި އަހުރެންގެ  ކިޔެވުމާ ދެމެދަށް ޝައިޠާނާ ރަސޫލާއެވެ
) އެބަ އޮޅުވައިލައެވެ. ފަހެ   rرسول اهللا ހުރަސްއަޅާ އަހުރެންނަށް (ބައެއްފަހަރު

لْ منه واتفُ فَإِذَا أَحسسته فَتعوذْ بِاِهللا ،بذَاك شيطَانٌ يقَالُ لَه خنز"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

                                                           
  األلباين.رواه أمحد وأبو داود وابن حباّن وحسنه  )1

  األلباين.رواه أبو داود وحسنه  )2
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ޝައިޠާނެކެވެ. އޭނާގެ ނަމަކީ ޚިންޒަބެވެ. ފަހެ ތިބާއަށް  "އެއީ )1("علَى يسارِك ثَالَثًا
ފަހަރު  ކިޔާށެވެ. އަދި ތިންأَعوذُ باِهللا من الشيطاَن الرجِيم އޭނާގެ އިޙުސާސްވާ ހިނދު 

".   ވާތްފަރާތަށް ދުލުގެ ކޮޅުން ކުޑަ ކުޅުކޮޅެއްޖަހާށެވެ
ނަމާދުކުރާ އިރު  އެހެންކަމުން އިންސާނާގެ ކިބައިން އެދެވިގެންވަނީ އޭނާ

 އަށް ކުރިމަތިهللاހަށިގަނޑު  ފުރިހަމައަށް އިޚުލާޞްތެރިވުމެވެ. އަދި އޭނާގެ ހިތާއި މުޅި
. އަދި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނައަށް ވިސްނައި ތަދައްބުރުކުރުމެވެ. އަދި  ކުރުމެވެ

. ނަމާދުގެ ފުރިހަނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ޙިކުމަތްތަކާ ދޭތެރޭ ފިކު ވާބު މަ ޘަރުކުރުމެވެ
  ލިބޭނެކަން ކަށަވަރީ އޭރުންނެވެ.

  

ްނަތްއަތއް    ަނމުާދ ަމުކޫރަހވާ ަކ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސުންނަތެއް  ،ފަހެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ

ނަމާދު މަކުރޫހަވާނެއެވެ. އަދި ނަމާދުގައި އަންނަނިވި  ،ގަސްތުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ
  ކުރުންވެސް މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.  ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް

 ެއަފަދ ަތކްެއާޗ ުކޅެހުެދްނ. ،ތުނުބޅިއާިއ، ހުެދމާިއ ،ަނމުާދަގިއ ުހްނަނ ިއރު  -1
. އެކަލޭގެފާނު ޢަރުއްސުންލެއްވި މުهللا މާތް އިޤީބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

މާ ބެހޭގޮތުން ކުރު ހިލަކޮޅުތައް އެއްފަރާތް ،ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމާދުގައި ސަޖިދަކުރާ އިރު
ރެއްވިއެވެ. "ތިބާ ކުޘްޙަދީއާ ސުވާލުކުރީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا އަހުރެން 

ހިލަކޮޅުތައް ކަހައި ނުހަދާށެވެ. ފަހެ އެކަންކުރަން ތިބާއަށް  ،ނަމާދުކުރަން ހުންނަ ހިނދު
 ތަން އެއްފަހަރު އެކަންކުރާށެވެ. އެއީ ސަޖިދަކުރާ ،ކޮންމެހެން ޖެހިއްޖެނަމަ

  )2(އެއްވަރުކޮށްލުމަށެވެ."

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه اجلماعة. )2
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މާުދަގިއ ުއުކަޅްށ ައތަްލއިގްެނ ުހުރްނ. -2 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ަނ
އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ނަމާދުގައި 

    )1(ކުރެއްވިއެވެ."ނަހީ rرسول اهللا  ހުރުން އުކުޅަށް އަތްލައިގެން
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا މާތް ަޗްށ ެބލްުނ.ަމއް ަނމުާދަގިއ  -3

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
الصالَة أَو لَتخطَفَن  يبصارهم إِلَى السماِء فلَينتهِين أَقْوام يرفَعونَ أَ" ކުރެއްވިއެވެ.حديث

أَبمهارބަޔަކު )2("ص" : އެބައިމީހުންގެ ބެލުންތައް އުޑާ ދިމާއަށް  ،މީހުން މާނައީ
. އެހެންނޫނީ އެބައިމީހުންގެ  ) އެއްކިބާވާހުށިކަމެވެ އުފުލުމުން (އެބަހީ މައްޗަށް ބެލުމުން

. (އެބަހީ ކަނު .)" ފަހެ މިޙަދީޘުފެނުން އަތުލެވިދާނެއެވެ ން ބަޔާންވެގެންވާ ވެދާނެއެވެ
ނަމާދުގައި މައްޗަށް ބެލުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ. އެހެނީ އެކަމުގެ ޢުޤޫބާތަކަށް ގޮތުގައި 

މެދު މެނުވީ  ކަމަކާ އެވަނީ ކަނުވުމުގެ އިންޒާރެވެ. އަދި އެފަދަ އިންޒާރެއް ޙަރާމް
ނާންނާނެއެވެ. ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވެފައިވަނީ 

ކަމަށެވެ. އަދި އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމު ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެކަމުން  އެއީ މަކުރޫހަކަމެއް
  ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ ކަމަށެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ފަަދ ެއްއަޗަކްށ ެބލްުނ. ަނމުާދްނ ޣާިފލުކުުރވާ  -4
. ކުރެހުން  ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ (ނަމާދުން  rرسول اهللا ގެ މަތީގައި އަޅައިފައިވާ ސާލެއް
 ( . "މީގައި މިވާ ކުރެހުންތައް ތިމަންކަލޭގެފާނު  حديثއަވަދިވެވަޑައިގެން ކުރެއްވިއެވެ

ގާތަށް ދާށެވެ. އަދި  )3(ނަމާދުން ޣާފިލުކުރުވައިފިއެވެ. މިހިފައިގެން އަބޫޖަހުމުގެ
هللا އަދި މާތް )4(ހިފައިގެން އަންނާށެވެ." ސާލެއް ބަދަލުގައި ކުރެހުން ނާޅާ ބޯ

 . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
                                                           

  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )1

  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )2

  އަށް ސާލުކޮޅު ހަދިޔާކުރެއްވީ މިކަލޭގެފާނެވެ. rرسول اهللا ރު ބުނު ޙުޛައިފާއެވެ. ޢާމި ،އަބޫޖަހުމަކީ )3

  رواه البخاري ومسلم. )4
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ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅު ވަކިކުރެއްވުމަށްޓަކައި އެކަމަނާ ފަރުދާއެއް 
ވިއެވެ. ރެއްކުޙަދީޘްއެކަމަނާއަށް  rرسول اهللا މަވާފައިވެއެވެ. ފަހެ ންދަ

ހަމަކަށަވަރުން  ގެފާނުގެ ކިބައިން އެފަރުދާ ދުރުކުރާށެވެ. އެހެނީ"ތިމަންކަލޭ
އޭގައިވާ މަންޒަރުތައް ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  ،އިރު ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދަށް ހުންނެވި

   )1(ހިތްޕުޅަށް އަރައަރާ ހުއްޓެވެ."
މާދުން ފަހެ ނަ ައުތްނ ިއާޝާރތްކުުރްނ. ،ަނމުާދްނ ަސލާމޭްދ ިހނދު  -5

. މަނާ rرسول اهللا އަތުން އިޝާރާތްކުރުމަކީ  ،ސަލާމްދޭ ހިނދު ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ
ޖެހޭނީ ބޮލެވެ. މިވާހަކަ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ  ހަމައެކަނި އަނބުރަން ،ސަލާމްދޭ އިރު

ރުއްސުންލެއްވި هللا ނުވަވަނަ ނަމްބަރުގައި އެއްފަހަރު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. މާތް
ބުނު ސަމުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެމެން ޖާބިރު 

ފަހަތްޕުޅުގައި ނަމާދުކުރަމުއެވެ. ފަހެ އަހުރެމެންގެ އަތްތަކުން އިޝާރަތްކޮށް  rرسول اهللا 
އެނގިވަޑައިގެން) އަށް  rرسول اهللا އަހުރެމެން ސަލާމްދެމުއެވެ. ފަހެ (އެކަން 

ވެ. "މިބައިމީހުންގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުން ސަލާމް ވިއެކުރެއްޙަދީޘް
 ،އިރު އެގޮތަށް އެބައިމީހުން ސަލާމްދޭ އެދެނީ އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކުންނެވެ.

އެބައިމީހުންގެ އަތްތަކަށް ހީވަނީ ނުކިޔަމަންތެރި އަސްތަކެއްގެ ނިގޫތަކެއް ހެންނެވެ. 
މަތީ ބާއްވައި ދެން  ގެ ދެއަތް ދެފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑުކުރެ މީހަކަށް އޭނާ އެބައިމީހުން

الَمالس كُملَيع، الَمالس كُملَي2(މިފަދައިން ސަލާމްދިނުމުން ނުފުދެނީހެއްޔެވެ؟" ع(   
هللا މާތް ަސުދލުުކުރްނ. ،މިަތ ޮފުރުވމާިއ ެއްއަޗކުްނ ައނގަ  ުރމާަފދަ  -6

ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާ
 rرسول اهللا ޗަކުން ނިވައިކުރުން މަތި އެއް އަނގަ ،"ނަމާދުގައި ސަދުލުކުރުމާއި

  )3(ނަހީކުރެއްވިއެވެ."

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1

  رواه أمحد والنسائي. )2

  وصححه األلباين.وابن ماجه واحلاكم  والنسائي رواه أمحد وأبو داود والترمذي )3
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ވަރަށް  އިމާމު ޚައްޠާބީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަދުލުކުރުމަކީ ބިންމަތީގައި ޖެހޭ
. އަދި އިމާމު އަބޫ . ސަދުލުކުޢުބައިދާ ވި ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ ރުމަކީ ހެދުމުގެ ދާޅުވިއެވެ

ތަނބިކަށިން ތިރިއަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ.  ،ނުލައި ގަނޑަށް ބާރުކޮށްދެފަރާތުން އުނަ
ގަޔަށް ބާރުކޮށް  ،އެކު އަދި އިމާމު އިބުނު އަޘީރު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަދުލުކުރުމަކީ އަތާ

. ފޮތިގަނޑެއް ގަޔަށް އޮޅައިލުމެވެ. އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫ ޢަށާއި ސަޖިދައަށް ދިއުމެވެ
  ފަހެ ޢަޡީމްއާބާދީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަދުލުގައި މިހުރިހާ މާނައެއް އެކުލެވިގެންވެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ަވިނޮކްށ ަނމާުދުކުރްނ. ކާާނ ަތްއާޔުރވެފައި  -7
.  ވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިއަނަސް  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
: މާނައީ )1("إِذَا وضع الْعشاُء وأُقيمت الصالَةُ فَابدُءوا بِالْعشاِء"ކުރެއްވިއެވެ.  حديث

) ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފިނަމަ ފަހެ  ،"ރޭގަނޑުގެ ކާނާ ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް (ޢިޝާ
.)" އެހެނީ ފުރަތަމަ ކާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން ރޭގަނޑުގެ ކެއުމުން ފަށާށެވެ. (އެބަހީ އެންމެ

 ،ނަމާދު ފަށައިފިނަމަ ،އެކު ހޫނުކަމާ ވަނިކޮށް ނުކައި ބަނޑުހައި ކާނާ ތައްޔާރުވެފައި
. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުގައި  ނަމާދުގައި ކެއުމުގެ ޚިޔާލު އަންނާނެކަން ކަށަވަރެވެ

ކުރުމުގެ ދާނެއެވެ. އަދި އަވަހަށް ކާން ދިއުމަށްޓަކައި އަވަސް ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލިގެން
ސަބަބުން ނަމާދުގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި 

. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ،ނާފިޢު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
މުން ވަނިކޮށް ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެއެވެ. ފަހެ ކެއު "އެކަލޭގެފާނަށް ކާނާ ތައްޔާރުކުރެވިފައި

ނުގަންނަވައެވެ.  އެކަލޭގެފާނު ނަމާދަކަށް ވަޑައެއް ،ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އަވަދިވެ
އަޑު  އެކަލޭގެފާނަށް އިމާމުމީހާ ކިޔަވާ ،އަދި ކޭންބައްލަވާން އިންނަވާ އިރު

   )2(އިވިވަޑައިގަނެއެވެ."
هللا މާތް ަނމާުދކުުރްނ. ،ުހރެ  ކުެރ ޙާަޖަތަކްށ ާދްނވެ  ެދޙާަޖުތން  -8

. ރުއްސު ންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم والترمذي )1

  رواه البخاري. )2
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والَ  ،ين أَحدكُم بِحضرة الطَّعامِالَ يصلّ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
ثَانباَألخ هعافدي وهކާނާ ހާޟިރުވެފައި )1("و" :  ދެޙާޖަތަށް ،ތުގައާއިވަގު ހުންނަ މާނައީ

  ނުކުރާހުށިކަމެވެ."  ކުރެ އެކަކުވެސް ނަމާދު ދާންވެފައި ހުންނަ ވަގުތު ތިޔަބައިމީހުން

ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ هللا މާތް ތާްއާޔޖެހޭ ޙާލު ަނމާުދކުުރްނ. -9
 rرسول اهللا  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން

فَإِنَّ  ،الصالَة فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم يإِذَا نعس أَحدكُم ف"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ
لَّهلَع ساعن وهلَّى وإِذَا ص كُمدأَح بسفَي رفغتسي بذْهي هفْسނަމާދުގައި  )2("ن" : މާނައީ

ފިލައިފުމަށް ދާންދެން  ފަހެ ނިދި ،ޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަކުރެ މީހަކު ތާއް ތިޔަބައިމީހުން
 ،ކުރެ މީހަކު ތާއްޔާޖެހޭ ޙާލު އޭނާ ނިދާހުށިކަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން

 އޭނާގެ އަމިއްލަ ،ނަމާދުކުރާ ހިނދު އޭނާ ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާކުރަމޭ ހިތާ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ވެއެވެ." އަދި މާތްނަފްސަށް އޭނާ ބަދުދުޢާކުރުން އެކަށީގެން

 rرسول اهللا އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
إِذَا قَام أَحدكُم من اللَّيلِ فَاستعجم الْقُرآنُ علَى لسانِه فَلَم يدرِ ما "ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް

طَجِعضقُولُ فَلْيތިޔަބައިމީހުން )3("ي" : ނަމާދުކުރުމަށް ތެދުވާ  ކުރެ މީހަކު ދަމު މާނައީ
 އެއްޗެއް ނޭނގެން އޭނާއަށް ކިޔޭ ،މައްޗަށް ޤުރުއާން ބަރުވެ ފަހެ އޭނާގެ ދޫ ،ހިނދު

." ،ފަށައިފިނަމަ   )4(ފަހެ އޭނާ އޮށޯވެ ނިދާހުށިކަމެވެ
ނަމާދުގެ ކުރިން  އެބަހީ ަނމާުދކުުރަމްށ މްިސިކުތްނ ތެަންއ ޚާްއަޞކުުރްނ. - 10
ނުދިނުމެވެ. އަދި އެތަނަކީ  މީހަކު ނަމާދުކުރިޔަ އެތަނުގައި އެހެން ،ތަނެއް ހިފައި

ކަމުގައި ދެކުމެވެ. ފަހެ އިމާމުމީހާ މިކަމުން  އޭނާއަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ތަނެއް
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1

  رواه اجلماعة. )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. )3

މިދެޙަދީޘުގައި އެވަނީ ޢީޝާނަމާދާއި، ދަމުނަމާދުގެ ވާހަކައެވެ. އަދި ނަމާދު ދޫކޮށްލާފައި ނިދާ  )4
ނުވަނީސް، ހޭލުމުގެ ނިޔަތުގައި، އަދި ނިދި ބުރަވެފައިވުމުގެ ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމާދުގެ ވަގުތު ފާއިތު 

.   ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވެރިވެފައިވާ ލޮޑުކަން ފިލުވައިލުމަށްޓަކައި ނިދައިލާ ވާހަކައެވެ
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. އެހެނީ އިމާމުމީހާއަށް ވަކި އިސްތިސްނާ  ތަނެއް ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ޝަރުޢީ ވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ޝިބުލުގެ ކިބައިން هللا ތުންނެވެ. މާތްގޮ

. "ނަމާދުގައި ނިތްތެޅުމާއި، ސަޖިދާގައި  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ދެއަތްދަނޑި ބިންމަތީގައި ޖައްސައި ފަތުރައިލުމާއި، ޖަމަލު ބަނޑުޖެހުމަށްޓަކައި ތަން 

 rرسول اهللا ޚާއްޞަކުރުން  ސްކިތުން ނަމާދުކުރުމަށް ތަންފަދައިން މި ޚާއްޞަކުރާ
   )1(ނަހީކުރެއްވިއެވެ."

  

ްނަތްއަތއް    ަނމުާދ ބާިޠލުވާ ަކ
މީހާ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ނަމާދުކުރާ

  އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ.  ،ކަމެއްކޮށްފިނަމަ
ިއޮބއި  -1 ަގިއ ަކ އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ.  ހުެދްނ. ގްަސުތ

މީހާ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނަމާދު  ހަދައިފި ނަމާދެއްގައި ގަސްތުގައި ކައިބޮއި "ފަރުޟު
އަދި  )2(ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ." ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެ ޖެހޭނެ އަލުން ކުރަން

އެފަދައެވެ. އެހެނީ  ސް ހަމަޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ސުންނަތް ނަމާދުވެ ޖުމްހޫރު
.   ފަރުޟު ނަމާދު ބާޠިލުކުރަނިވި ކަމެއް ސުންނަތް ނަމާދުވެސް ބާޠިލުކުރާނެއެވެ

ަގިއ ވާަހަކެދްއުކްނ. -2 ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ هللا މާތް ގްަސުތ
 ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެމެން ނަމާދުގައި ވާހަކަ

ދައްކައި އުޅުނީމުއެވެ. ނަމާދުގައި މީހާ އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުންނަ އޭނާގެ އެކުވެރިޔާއާ 
. އެއީ މާތް &  '   ]   މިއާޔަތް ބާވައިލައްވައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. هللا ވާހަކަދައްކައެވެ

(Z ) :އަދި ތިޔަ )٢٣٨البقرة" :  )3(ތިބޭ ޙާލުއަށްޓަކައި ހަނުهللاބައިމީހުން މާނައީ
                                                           

  وصححه األلباين.وابن ماجه وابن خزمية  رواه أمحد وأبو داود والنسائي )1

  اإلمجاع البن املنذر. )2

3( [ (Z ާނައެއް މުފައްސިރުން ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ މާނައަކީ "ޤިޔާމު ދިގުކުރާ ޙާލު" ގެ ތިން މ
.   ދެވަނަ މާނައަކީ "ކިޔަމަންތެރިވާ ޙާލު" އަދި ތިންވަނަ މާނައަކީ "ހަނުތިބޭ ޙާލު" މިއެވެ
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." ފަހެ ނަމާދުގައި ހަނުވާނަމާދަށް ތެދު ތިބުމަށް އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވިއްޖެއެވެ. ށެވެ
   )1(އަދި ވާހަކަދެއްކުން އަހުރެމެންނަށް މަނާކުރެވިއްޖެއެވެ."

ފަހެ ވާހަކަދެއްކުން ނަހީކުރެވިގެންވާކަން ނޭނގޭ ޙާލު ނުވަތަ 
هللا ވާނެއެވެ. މާތްނު ހަނދާންނެތިގެން ވާހަކަ ދެއްކިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލެއް

ރުއްސުންލެއްވި މުޢާވިޔަތު ބުނު ޙަކަމު އައްސުލަމީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
 ހުއްޓައި ޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރަންގެ ފަހަތް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އޭ  حمك اُهللايرތެރެއިން މީހަކު ކިނބިއްސެއް އަޅައިފިއެވެ. ފަހެ އަހުރެން  މީސްތަކުންގެ
އެކު މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ ލޯތަކުން އަހުރެންނަށް  އެހެން ބުނުމާ ބުނެފީމެވެ. ހަމަ

! ތިޔަބައިމީހުން  އިޝާރާތްކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ފަހެ އަހުރެން ބުނެފީމެވެ. އަސްތާއެވެ
) އެ އަހުރެންނަށް ތިޔަބަލަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ފަހެ (އަހުރެން އެހެން ބައިމީހުން ބުނުމުން

އެބައިމީހުންގެ މައިކަޅުވާ މަސްތަކުގެ މަތީގައި އަތުން ޖަހަން ފަށައިފިއެވެ. ދެން 
ގުމުން އަހުރެން ނއަހުރެންނަށް އެބައިމީހުން އަހުރެން ހިމޭންކުރަން އުޅޭކަން އެ

ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު  ކޮށް އަވަދިވެނަމާދު rرسول اهللا ހަނުހުރެއްޖައީމެވެ. ދެންފަހެ 
ވެ. ފަހެ އަހުރެންގެ ބައްޕައާއި މަންމަ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި ޤުރުބާނެވެ. ދަންނައެ

ވުރެ ހެޔޮ މުޢައްލިމަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިންވެސް އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ  އެކަލޭގެފާނަށް
ގެފާނު އަހުރެންނަށް ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެކަލޭهللا . ފަހެ ފަހުންވެސް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ

ނުވެއެވެ. އަދި އަހުރެންގެ ގައިގަައި ނުމެޖައްސަވައިމެއެވެ.  ވިދާޅެއް ހަރުކަށި ބަސްފުޅެއް
. އެކަލޭގެފާނު  އަދި އަހުރެންނާ ދިމާއަށް ހުތުރު ބަހެއްވެސް ވިދާޅެއް ނުވެއެވެ

ރެއްވިއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން މިނަމާދުގައި މީސްތަކުންގެ ވާހަކައިން ކުޙަދީޘްއަހުރެންނަށް 
! މިނަމާދަކީ ތަސްބީޙަކިއުމާއި،  ންއެއްވެސް މިންވަރެއް އެކަށީގެ ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

  )2(ކިޔެވުމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ އަޅުކަމެކެވެ." ތަކުބީރުކިއުމާއި، ޤުރުއާން

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )2
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ފަހެ މުޢާވިޔަތު ބުނު ޙަކަމް ނަމާދުގައި ވާހަކަދެއްކެވީ އޭރު އެކަލޭގެފާނަށް 
 ގެފާނަށް ނަމާދު އަލުންއެކަލޭ rاهللا رسول އެކަމުގެ ޙުކުމް ނޭނގޭތީއެވެ. އެހެންކަމުން 

  ނުކުރައްވައެވެ. ކުރާކަށް އަމުރެއް
ަގިއ ިގނަ  -3  -  رمحه اهللا -އިމާމު ނަވަވީ  ކުުރްނ. ަޙަރކާތްަތކެއް  ގްަސުތ

ވިދާޅުވިއެވެ. "ނަމާދުގެ ތެރެއިން ނުވާ ޢަމަލެއް ގިނައިން ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ނަމާދުގެ 
މެދު  ށްފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ. އަދި މިކަމާޢަމަލުތަކެއް ކޮ ތެރެއިން ނުވާ ގިނަ

 ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޢަމަލެއް މަދުން
ނުވާނެއެވެ. އަދި  ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މަދު ޢަމަލުތަކެއް ކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ބާޠިލެއް

އެއްވެސް ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ. ދެންފަހެ ޢަމަލުގެ  މެދުވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި މިކަމާ
ބަސްފުޅެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ  މަދުމިނާ ގިނަމިން ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި ޢިލްމުވެރިން ހަތަރު

. އަދި ޞައްޙަވެ  ޚިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރާޖިޙުވެގެންވަނީ ހަތަރުވަނަ ބަސްފުޅެވެ
އީ އެކަމުގައި މީސްތަކުންގެ އާދައަށް ރުވެފައިވަނީވެސް އެބަސްފުޅެވެ. އެހޫމަޝް

 ރުޖޫޢަވުމެވެ. ފަހެ މީސްތަކުން މަދުކަމުގައި ހިމަނައިފި ޢަމަލަކުން ނަމާދު ބާޠިލެއް
ތެރޭގައި)  ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް އިޝާރާތުން ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުމާއި، (ނަމާދުގެ

ފަދަ އެއްޗެއް  ޔަށް ސާލުވެއްޓުމުން ނަގައި އޮޅައިލުމާއި، ގަ ބޭލުމާއި، ފަގުޑި ފައިވާން
 އޮޅައިލުމާއި، އޭތި ގައިން ބޭލުމާއި، ކުޑަކުއްޖަކު އުރައިގެން ހުރުމާއި، (ސަޖިދައަށްދާ

) އެކުއްޖާ ބޭއްވުމާއި، ކުރިކަނޑާ  މީހާ މަތަކުރުމާއި، ރުމާލަކުން ނޭފަތް ވަގުތު
ކަމުގައި ކަންކަމެވެ. ދެން މީސްތަކުން ގިނަ ޖެހުމާ މިފަދަ ފޮޅައިލުމާއި، އެއަށް ކުޅު

ހިމަނައިފި ޢަމަލު ދަންނައެވެ. ފަހެ އެފަދަ އަމަލުން ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް 
   )1(ފަދަ ޢަމަލުތަކެވެ." ދިގު ހިނގުމެއް ހިނގުމާއި އަދި ޢަމަލުތަކެއް ޖެހިޖެހިގެން ކުރުން

ަގިއ  -4 ަނމުާދގެ ުރކުެންއ ުނަވަތ ަޝުރެޠްއ ެއްއވްެސ ުޢުޛަރކާ ުނލިައ ގްަސުތ
މާދުކުރި އަޢުރާބީންގެ ނުކޮށް ނަ ރުކުންތައް ފުރިހަމަ ފަހެ ނަމާދުގެ ބައެއް ޮކްށލްުނ.ޫދ 

ގޮސް އަލުން ނަމާދުކުރާށެވެ. ފަހެ  އްވިއެވެ. "އެނބުރިކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  މީހާއަށް

                                                           
  اموع. )1
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." މިގޮތަށް ތިންފަހަރު އޭނާއަށް  ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ އަދި ނަމާދެއް ނުކުރަމުއެވެ
ގޮތް  ކުރެއްވިއެވެ. ދެން އޭނާ ނަމާދު ރަނގަޅަށް ކުރާނެ حديث އެކަލޭގެފާނު

ގޮތް  ދަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމުން އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް ނަމާދު ރަނގަޅަށް ކުރާނެ
. "ވުޟޫ -رمحه اهللا-އަދި އިބުނު ރުޝްދު  )1(ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ. ނެތި  ވިދާޅުވިއެވެ

 ހޭނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެމީހާ އަލުން ނަމާދުކުރަން ޖެ ނަމާދުކޮށްފި
ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ  ކުރި ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެއީ ގަސްތުގައި އެކަން

ނޫން ފަރާތަކަށް  ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި ޤިބުލަ ހަނދާންނެތިގެން އެކަންކުރި
 ކަންކުރިއެފަދައެވެ. އެއީ ގަސްތުގައި އެ ކުރިމަތިލައިގެން ނަމާދުކުރިޔަސް ހަމަ

ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި  ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން އެކަންކުރި
ތެރެއިން ޝަރުޠެއް  އިޖުމާލުކޮށް ދަންނަވަނީ ނަމަ ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ

   )2(މީހަކަށް ނަމާދު އަލުން ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ." އަޅައިފި ކޮންމެ
ތްުނ. -5 ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ބާަރްށ ީހަގ

ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ބާރަށް ހީގަތުމުން ނަމާދު ބާޠިލުވެއެވެ. 
އަދި އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ.  )3(އެކަމަކު ވުޟޫއެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ."

 ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖުމާޢުވެކަމަށް  "ބާރަށް ހީގަތުމުން ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ
ދެންފަހެ ނަމާދުގައި ހިނިތުންވެލުން ދަންނައެވެ. އެކަމަކުން ނަމާދު  )4(ވަޑައިގެންފައެވެ."

  ނުވާނެއެވެ.  ބާޠިލެއް
  

  ަނމުާދ ޤާަޟުކުރން 
ފަހެ މިއީ ޢިލްމުވެރިންގެ ބަޙުޘު ވަރަށް ދިގުލައި ގޮސްފައިވާ މަސްއަލައެކެވެ. 

 ،ބުން ނުވަތަ ހަނދާންނެތިގެން ނަމާދެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަދަންނައެވެ. ނިދުމުގެ ސަބަ
                                                           

  ابن ماجه.رواه اجلماعة إالّ  )1

  بداية اتهد البن رشد. )2

  رواه الدارقطين. )3

  اإلمجاع البن املنذر. )4
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ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  ޖެހޭނެ އެނަމާދު ކުރަން ،ނުވަތަ ހަނދާންވުމާ އެކު ،އެކު ހޭލެވުމާ
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. ފަހެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މިކަމަށް ޤަޟާކުރުމޭ  އިޖުމާޢުވެ

ޤަތުގައި އެއީ އަދާކުރުމެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ޙަޤީ ،ކިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް
ހަނދާންނެތިފައިވާ  ނޫނެވެ. އަދި މީހާއަކީ އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއް ނިދާފައިވާ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ هللا ނޫނެވެ. މާތް އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއް ،މީހާއަކީވެސް
. އެކަލޭކި ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا އެވެ. ގެފާނު ވިދާޅުވިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ثَالَثَة نع الْقَلَم عفظَ :رقيتسى يتمِ حائنِ النبِ ،عنِ الصعيِّو ملتحى يتح،  وننجنِ الْمعو
: "ތިން )1("حتى يعقلَ މީހެއްގެ ކިބައިން ގަލަންވަނީ އުފުލިފައެވެ. އެއީ  މާނައީ
މީހާ ހޭލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖާ ބާލިޣުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ.  ވާނިދާފައި

." އަދި މާތް ދިއްމީހާ ބު ފިލާފައިވާ ދިއަދި ބުއް هللا އައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެ
.  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

فَإِذَا  ،الْيقَظَة يرِيطٌ إِنما التفْرِيطُ فالنومِ تفْ يإِنه لَيس ف"އްވިއެވެ. ކުރެ حديث rرسول اهللا 
: "ހަމަކަށަވަރުން ނިދުމަކު  )2("ها إِذَا ذَكَرهاأَحدكُم صالَةً أَو نام عنها فَلْيصلّ ينِس މާނައީ

! ފަރުވާކުޑަކަންވަނީ ހޭލައިއެއްވެސް ފަރުވާކުޑަކަމެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއް  ތަ
ކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރަން ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ހުރުމުގައެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން

 ".   ނަމާދުނުކޮށް ނިދިއްޖެނަމަ ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު އެނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ
ފަހެ ޢުޛުރަކާ ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ ދަންނައެވެ.  ދެން ޝަރުޢީ

. ރާޖިޙުވެގެންވާ މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު އޭނާގެ ޙުކުމާ  އުފެދިފައެވެ
ގޮތުގައި އޭނާއަކީ ކާފިރެކެވެ. އަދި އެކަމަށް ދަލީލުކުރާ ނައްޞުތައް ޞަރީޙަވެފައި 

އެޅުމުގެ ޙުކުމް" މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން  ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މިވާހަކަ "ނަމާދު
ޢުޛުރަކާ ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ  ނގައްޖެއެވެ. ފަހެ ޝަރުޢީބަޔާންވެ ހި

ނަމާދު ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ތެދުވެރި ތައުބާއަކުން 

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي  )1

  وصححه األلباين.رواه أصحاب السنن  )2
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ވިދާޅުވިއެވެ. "ނަމާދު   - رمحه اهللا -ތައިމިޔާ  އިސްލާމް އިބުނު ތައުބާވުމެވެ. ޝައިޚުލް
އަށް . ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުން އޭނާންނައެވެގަސްތުގައި އަޅައިފިމީހާ ދަ

ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ކިބައިން ޤަޟާކުރުން ޞައްޙަވެގެން 
! އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ސުންނަތް ނަމާދު ގިނަކުރުމެވެ. އަދި  ނުމެވޭމެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

 ! ދަލީލުތައް މިކަމާ މިކަމާ ޚިލާފު އެއްވެސް ދަލީލެއް ނުވެއެވެ. އަދި ކިއެއްތަ
". ވިދާޅުވިއެވެ.  - رمحه اهللا -އަދި އިމާމު އިބުނު ޙަޒުމު  )1(މުވާފިޤުވެގެންވެއެވެ

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ  ދަންދެން ގަސްތުގައި ނަމާދުނުކޮށް ހުރެފި "ނަމާދުގެ ވަގުތު
. ފަހެ އޭނާ  އެނަމާދު ޤަޟާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ނުވާކަން ކަށަވަރެވެ

. އެއީ ޤިޔާމަތްހެ ދުވަހުގައި  ޔޮކަންތައްކުރުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ
 ގެ ޙަޟްރަތަށް އިސްތިޣުފާރުهللاއޭނާގެ މީޒާން ބަރުކުރުމަށެވެ. އަދި އޭނާ ތައުބާވެ 

  )2(ކުރާހުށިކަމެވެ."
  

  ަބިލީމހާގެ ަނމާދު 
 އިށީނދެ ،އްޖެމީހާފަހެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެ

 އިނދެގެން ނަމާދުކުރަން ކުޅަދާނަވެގެން އިނދެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. އަދި އިށީނދެ
. އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫޢާއި  މައްޗަށް އޮށޯވެ އެއްއަރި ،ނުވާނަމަ އޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

ވެ. ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ. ފަހެ ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް ލެނބިލާށެ
النساء: (  l   k  j  i  h  g Z] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް

: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި، އިށީނދެ ތިބެގެންނާއި، އަރި )١٠٣  މާނައީ
." މާތްهللاތިބެގެން  މައްޗަށް އޮށޯވެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަށް ޒިކުރުކުރާށެވެ

ތިބެގެން  ން ވިދާޅުވިއެވެ. "އެބަހީ ކޮޅަށްބެހޭގޮތު ބުނު މަސްޢޫދު މިއާޔަތާ
.  ،ނުވާނަމަ ނަމާދުކުރާށެވެ. އެގޮތަށް ކުޅަދާނަވެގެން އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

                                                           
  .لشيخ اإلسالم ابن تيمية"الفتاوى الكربى"  )1
  "احمللّى" البن حزم. )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 294 

މައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން  އަރި ،ނުވާނަމަ އަދި އެގޮތަށްވެސް ކުޅަދާނަވެގެން
ޞައިނުގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުهللا ނަމާދުކުރާށެވެ." އަދި މާތް

ފަރާތް ދުޅަވެގެން  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެންގެ ފުރަގަސް
އާ އަހުރެން ސުވާލުކޮށްފީމެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا އަހުރެން ނަމާދުކުރާނެ ގޮތާމެދު 

ށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ. އަދި އެގޮތަ "ކޮޅަށް ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 
. އަދި އެގޮތަށްވެސް ކުޅަދާނަވެގެން ކުޅަދާނަވެގެން  ނުވާނަމަ އިށީނދެ އިނދެގެންނެވެ
." ނުވާނަމަ އަރި ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(މައްޗަށް އޮށޯވެ އޮވެގެންނެވެ

 .  rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ތްކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ އޭނާ ބާލީހެއްގެ މަތީ ނަމާދުކުރަނިކޮށް ބަލިމީހަކަށް ޒިޔާރަ

އެކަލޭގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު ބާލީސް އެއްލައިލައްވާ 
އްވިއެވެ. "ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ބިންމަތީގައި ނަމާދުކުރާށެވެ. ކުރެޙަދީޘް

ވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް  ދި ރުކޫޢަށްއެހެންނޫންނަމަ އިޝާރާތުން ނަމާދުކުރާށެވެ. އަ
©  ª  »   §  ¨]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.هللا އަދި މާތް )2(ލެނބިލާށެވެ."
®¬Z  ) :٢٨٦البقرة (  : އެއްވެސް ނަފްސަކަށް އެނަފްސަކަށް "هللا މާނައީ

 ކުޅަދާނަވެގެންވާ ވަރަށް މެނުވީ ތަކުލީފެއް ނުޖައްސަވައެވެ." ދެންފަހެ ކުޅަދާނަވެގެން
. ނުވަތަ ކޮޅަށް ހުރެއްޖެނަ ގެ މުރާދަކީ ކޮޅަށްނުވުމު ބަލި  ،މަހުރުމަށް އުނދަގޫވުމެވެ
ގޮތް  ކަމަށް ބިރުގަތުމެވެ. ދެން ނަމާދުކުރުމަށް އިށީނދެ އިންނާނެ ވެދާނެބޮޑު

ގޮތަކަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ދެފައި ވަށްކޮށްގެން  ދަންނައެވެ. ބަލިމީހާއަށް ފަސޭހަ
. ފަހެ މާތްއެގޮ ،އިނދެވޭނަމަ ރުއްސުންލެއްވި هللا ތަށް އިނުން ރަނގަޅެވެ

 rرسول اهللا ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "
އެކަލޭގެފާނުގެ ދެފައިންޕުޅު ވަށްކުރައްވައިގެން ނަމާދުކުރައްވަން އިންނަވަނިކޮށް 

                                                           
  مسلماً. رواه اجلماعة إالّ )1

  أبو حامت وقفه. وصححرواه البيهقي  )2



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 295 

 ،ގޮތަށް އިނުމާއި ޝަށް އިންނައިފްތިރާ )1(ތިމަންކަމަނާ ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ."
  ގޮތަށް އިނުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ރުކަށް އިންނައްތަވަ
  

  ަނމާދު  ަޚުއފު 
 ޚައުފުގެ ނަމާދަކީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރެވޭ ފަރުޟު ފަސް

ނަމާދެވެ. ފަހެ އެވަގުތުގައި އެނަމާދުތައް އަދާކުރެވެނީ އަމާންކަމުގެ ވަގުތުތަކުގައި 
. އަދި އެގޮތަށް ފަރުޟުއަދާ ނަމާދުތައް އަދާކުރުން  ކުރާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ

މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައެވެ. އެހެނެއްކަމަކު ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ 
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން 

 މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނދައިގެން ހިނގައިދާނެ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ނަމާދު ކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށެވެ. އެއީ  ކަމުގެ ބިރަށް އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުމެވެ. ފަހެ ޚައުފު

މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައެވެ. އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި ކޮންމެ ނަމާދެއްގައި ކުރާނީ 
ނަމާދު  ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ ޚައުފު ން ބޭރުނުވިދެރަކުޢަތެވެ. އެއީ ރަށު

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެއީ  ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ
!  "   #  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا އަންނަނިވި އާޔަތަށް ބިނާކޮށެވެ. މާތް

   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $
 3  2  1  0   :  9  8  7   6  5  4

  G  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;
  W  V  U     T  S  R  Q  P     O    N  M  L  K  J  IH

  b  a     `  _  ^  ]  \[  Z   YXZ  ) :މާނައީ:  )١٠٢النساء
) ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ހުންނަވައިފިނަމަ  ،"(ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު
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. ދެންފަހެ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެބަ އިމީހުންނާގެން ނަމާދު ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ
ނަމާދަށް ތެދުވާށެވެ. އަދި އެބައިމީހުން  ،އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ކަލޭގެފާނާ އެކު

) ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބޭހުށިކަމެވެ. ފަހެ އެބައިމީހުން ސަޖިދަކުރުމަށް  (ނަމާދުގައިވެސް
) މީސްތަކުންގެ ފަހަތަށް  ތަމަ ރަކުޢަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު (އެބަހީ ފުރަ ފަހު

ޖަމާޢަތުގެ މީހުން  ފޯރިމެރުމަށްޓަކައި ދާހުށިކަމެވެ. ދެން ނަމާދުނުކޮށް ތިބި އަނެއް
) ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި  އައިސް ކަލޭގެފާނާ އެކު (ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ބައިވެރިވެ

ހުށިކަމެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފައިގެން ތިބޭ އަޅައި އެބައިމީހުންވެސް ހަތިޔާރު
) ތިޔަބައިމީހުން ހަތިޔާރާއި ހަނގުރާމައި ގެ ތަކެތިން ޣާފިލުވާނެ ނަމައޭ ހިތައި، (އެކަމަށް

. ކާފިރުވި އޭރުން އެއްފަހަރާ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލެނބިގަތުމަކުން  މީހުން އެދުނެވެ
ވެހުމުގެ ދެވޭނެއެވެ.) އަދި ވާރޭއެބަހީ ޙަމަލާއެބައިމީހުންނަށް ލެނބިގަނެވޭނެއެވެ. (

) އުނދަގޫ ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ  ،ސަބަބުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ހަތިޔާރު އުފުލުމަށް
ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަކުން  ،އުޅޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވާނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ބަލިވެ

) ތިޔަބައިމީހުން ނުވެއެވެ. އަދި (އެހެންނަމަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ކުށެއް ވެސް
هللا ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުންނަށް ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު މާތް

 ".   ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ
ގޮތުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ. ޞައްޙަ ޙަދީޘުން  ނަމާދުކުރާ ދެންފަހެ ޚައުފު

  ކަށް ކުރިޔަސް ފުދޭނެއެވެ.ގޮތަ ގޮތެއް ބަޔާންކުރަމެވެ. އެއިން ކޮންމެ ސާބިތުވާ ފަސް
މީހާއާ  ދުޝްމިނުން ޤިބުލަފަރާތް ނޫންފަރާތެއްގައި ވާނަމަ، "ފަހެ އިމާމު -1

އެކު މުސްލިމުންގެ ލަޝްކަރުން އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އެއްރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ. ދެން 
ން މީހާ ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވެ މަޑުކޮށްގެން ހުންނާނީއެވެ. ދެން އެބައިމީހު އިމާމު
ރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް ކޮށްފައި ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ދާނީއެވެ. ދެން  އަނެއް
ރަކުޢަތުގައި  މީހާއާ އެކު ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައިސް އިމާމު ދެވަނަ

މީހާ އެރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތުގައި މަޑުކޮށްގެން  ބައިވެރިވާނީއެވެ. ދެން އިމާމު
އެއީ އެބައިމީހުން ދެވަނަ ރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް ކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ. އިންނާނީއެވެ. 

މީހާ ސަލާމްދޭނީ އެބައިމީހުންނާ  ދެން އެބައިމީހުން އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުމުން އިމާމު
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ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު هللا ކިބައިން މާތްގެ  rرسول اهللا އެކުއެވެ." ފަހެ މިގޮތް 
   )1(އްވާފައިވެއެވެ.އަބީ ޚައިޘަމާ ރިވާކުރަ

މީހާ ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކާގެން ދެރަކުޢަތްކުރުމެވެ. ފަހެ ފުރަތަމަ  "އިމާމު -2
މީހާގެ  މީހާ ދެރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދޭނީއެވެ. އަދި އެއީ އިމާމު ޖަމާޢަތާގެން އިމާމު

 ފަރުޟު ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތެވެ. ދެން އެބައިމީހުން ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި
. ދެން އެބަމީހުންނާގެން އިމާމު ޖަމާޢަތުގެ ދިއުމުން އަނެއް މީހާ  މީހުން އަންނާނީއެވެ

މީހާއަށް ސުންނަތް  އަލުން ދެރަކުޢަތްކޮށް ސަލާމްދޭނީއެވެ. ފަހެ އެދެރަކުޢަތަކީ އިމާމު
ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި އެބައިމީހުންނަށް ފަރުޟު ދެރަކުޢަތެވެ. އޭރުން ކޮންމެ 

މީހާއާ އެކު ދެރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރެވުނީއެވެ." ފަހެ  މާމުޖަމާޢަތަކަށްވެސް އި
މީހާގެ ފަހަތުގައި ފަރުޟު  ކުރާވެދިޔަ ފަދައިން ސުންނަތް ނަމާދުކުރިންވެސް ބަޔާން

. ފަހެ މިގޮތް  ނަމާދުކުރާ ބައިން ކި rرسول اهللا މީހާއަށް އިޤުތިދާވުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
  )2(ކުރާ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަهللا މާތް

މީހާ ދެޖަމާޢަތާގެން  ފަރާތުގައިވާނަމަ، "އިމާމު ދުޝްމިނުން ޤިބުލަ -3
 ހަދައި އިމާމު މީހާގެ ފަހަތުގައި ސަފު ނަމާދުކުރާނީއެވެ. ފަހެ ދެޖަމާޢަތުގެ މީހުން އިމާމު
. މީހާ ސަޖިދައަށްގޮސްފު މީހާއާ އިޤުތިދާވެ ނަމާދުކުރާނީއެވެ. އެއީ އިމާމު މަށް ދާންދެނެވެ

މީހާ ސަޖިދައަށް ދިއުމުން ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަޖިދައަށް  ފަހެ އިމާމު
 ނުގޮސް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭނީއެވެ. (އެއީ ދުޝްމިނުންނަށް ފާރަލައިގެންނެވެ.) ދެން އިމާމު
ން މީހާއާއި ކުރީގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރުމުން ދެން މިބައިމީހު

މީހާ ތެދުވުމުން ކުރީގައިވާ  ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ. ދެން ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް އިމާމު
މީހުން ކުރިއަށް  މީހުން ފަހަތަށް އަންނާނީއެވެ. އަދި ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ޖަމާޢަތުގެ

) އަންނާނީއެވެ. ދެން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރި ފަދައިން ދެވަނަ  (އިމާމުމީހާއާ ކައިރިއަށް
. އެއީ އިމާމު މީހާ ސަޖިދައަށްގޮސްފުމަށް ދާންދެނެވެ. ފަހެ  ރަކުޢަތްވެސް ކުރާނީއެވެ

މީހާ ސަޖިދައަށް ދިއުމުން މިހާރު ފަހަތުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ މީހުން (އެބަހީ ފުރަތަމަ  އިމާމު
                                                           

  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي  )2
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) ސަޖިދައަށް ނުގޮސް މަޑުކޮށްގެން ތިބޭނީއެވެ. (އެއީ  ރަކުޢަތުގައި ކުރީގައި ތިބި މީހުން
މީހާއާ  މީހާއާއި މިހާރު އިމާމު މިނުންނަށް ފާރަލައިގެންނެވެ.) ދެން އިމާމުދުޝް

ކައިރިއަށް ތިބިމީހުން ސަޖިދަ ފުރިހަމަކުރުމުން ދެން ފަހަތުގައި ތިބިމީހުން ސަޖިދަ 
. ދެން އެންމެން އެއްކޮށް ސަލާމްދޭނީއެވެ." ފަހެ މިގޮތް   rرسول اهللا ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ

  )1(ންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނު ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.ރުއްސުهللا ކިބައިން މާތް
ރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ. އަދި  އެކު އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން އެއް މީހާއާ "އިމާމު -4

 ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ތިބޭނީ ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލައިގެންނެވެ. ދެން އިމާމު އަނެއް
ދުޝްމިނުންނާ ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައި މީހާއާ އެކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރި ޖަމާޢަތުގެ މީހުން 

ރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ.  އައިސް އަމިއްލައަށް އެއް ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ދާނީއެވެ. ދެން އަނެއް
ރަކުޢަތަށް  މީހާ ހުންނާނީ ދެވަނަ ފަހެ އެބައިމީހުން ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރަންދެން އިމާމު

މީހާ  ޢަތަށް ތެދުވުމުން އިމާމުރަކު ގޮތަށް ކޮޅަށެވެ. ދެން އެބައިމީހުން ދެވަނަ ތެދުވި
މީހާއާ އެކު މިބައިމީހުން  ރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ. ދެން އިމާމު އެބައިމީހުންނާގެން ދެވަނަ

 މީހާއާ އެކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތްކުރި އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނދެ ތިބޭނީއެވެ. އެއީ އިމާމު
ބައިމީހުންގެ ދެވަނަ މީހުން އައިސްފުމަށް ދާންދެނެވެ. ދެން އެބައިމީހުން އައިސް އެ

މީހާ  ރަކުޢަތް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ. ދެން އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުމުން އިމާމު
." ފަހެ މިގޮތް  هللا ކިބައިން މާތްގެ  rرسول اهللا ދެޖަމާޢަތު މީހުންނާގެން ސަލާމްދޭނީއެވެ

   )2(ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
 އެކު އެއް މީހާއާ ކުރެ ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްގެ މީހުން އިމާމު ތުންދެޖަމާޢަ -5

މީހާއަށް ވާނީ ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި ދެޖަމާޢަތުގެ މީހުންނަށް  ރަކުޢަތްކުރުން. އޭރުން އިމާމު
. އެބަހީ އެއް ވާނީ އެއް ދާނީ ދުޝްމިނުންނާ  ޖަމާޢަތުގެ މީހުން ރަކުޢަތެވެ

 މީހާ އެއް ގެ މީހުންނާގެން އިމާމުކުރިމަތިލުމަށެވެ. އަދި އަނެއް ޖަމާޢަތު
މީހާ ތެދުވާނީ  ރަކުޢަތްކުރާނީއެވެ. ދެން މިބައިމީހުން ސަލާމްދޭނީއެވެ. އަދި އިމާމު

 މީހާއާ އެކު އިމާމު ޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައިސް އިމާމު ރަކުޢަތަށެވެ. ދެން އަނެއް ދެވަނަ
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  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين. )2
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އެކު ސަލާމްދޭނީއެވެ.  ހާއާމީ ރަކުޢަތުގައި އިޤުތިދާވާނީއެވެ. އަދި އިމާމު މީހާގެ ދެވަނަ
ބުނު ޢައްބާސް هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ކިބައިން މާތް rرسول اهللا ފަހެ މިގޮތް 

އަދި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަބިއްޔާގެ  )1(ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ހުންނަވާ އިރު ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ރަށުގައި ޤާއިމުވެ هللا މައްޗަށް މާތް

ރަކުޢަތެވެ. އަދި ދަތުރުފުޅެއްގެ މަތީގައި ހުންނަވާ އިރު ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި  ހަތަރު
".    )2(ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅުއްވާނަމަ އެއްރަކުޢަތެވެ

ަގިއ ަމުޣިރުބ ަނމާދު  ފަހެ ބަޔާންވެ  ޮގތް: ކުާރނެ  ަހނގުާރަމިއގެ ަވގުުތ
 ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދުތައް ކުރާނެ އެދިޔައީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު

ހަމަކަށަވަރުން މަޣުރިބު ނަމާދަކީ ޤަޞްރުކުރެވޭ ނަމާދެއް ނޫނެވެ. ފަހެ  ގޮތެވެ. އެހެނީ
 ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެ ޚައުފު

އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން  ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން
ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ އެނަމާދުކުރާނެ ގޮތާމެދު ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. އިމާމު 
އަބޫޙަނީފާއާއި އިމާމުމާލިކުގެ އަރިހުގައި އިމާމުމީހާ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން 

ކުރާނީ އެއްރަކުޢަތެވެ. އަދި  ކުރާނީ ދެރަކުޢަތެވެ. އަދި ދެވަނަޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން
އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި އިމާމުމީހާ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ 

ރަކުއަތްކުރުމާއި ދެވަނަޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން ދެރަކުޢަތްކުރުން  މީހުންނާގެން އެއް
  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ްނާދ ަވގުުތ ަނމުާދކާުރނެ  ފަހެ ހަނގުރާމަ  :ޮގތް  ަހނގުާރަމ ަގަދެވގެ
. މާތް هللا ގަދަވެގެންދާ ވަގުތު އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާނީއެވެ

: "ފަހެ  )٢٣٩البقرة: (  Z*  +  ,  -   ./  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  މާނައީ
) ހިނގަމުންނެވެ. ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންވާ  ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ (ނަމާދުކުރާނީ

ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ." އަދި މާތްޙާލުއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.النسائي وابن حباّن  رواه )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )2
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ނަމާދު  ޚައުފު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
"ފަހެ ބިރުވެރިކަން ގަދަވާ ހިނދު ހިނގަމުންނާއި،  އެވެ.ކުރެއްވިޙަދީޘްސިފަކުރައްވަމުން 

ލައަށް ކުރިމަތިލައިގެންނާއި، ޤިބުލައަށް ހުއްޓިތިބެގެންނާއި، ސަވާރުވެގެންނާއި، ޤިބު
ނުލައި ނަމާދުކުރާށެވެ. (އެބަހީ އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް  ކުރިމަތި

  )1(ނަމާދުކުރާށެވެ.)"
 ފަދަ ނުރައްކާތެރި ވަގުތުތަކުގައިވެސް މާފުވެގެން ނަމާދަކީ ހަނގުރާމަ فائدة:

ންފަހެ އަމާންކަމުގެ ވަގުތުގައި ނަމާދު ނުވާ އަޅުކަމެއްކަން ތިބާއަށް ބަޔާންވެއްޖެއެވެ. ދެ
  މީހާގެ ޙާލަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އަޅައިފި

 

  ަދުތުރެވިރާޔގެ ަނމާދު 
ނަމާދުކުރާނެ ގޮތެވެ.  އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގައި ފަރުޟު ފަސް

ކެވެ. އުނދަގޫތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމެގައި ނުހަނު ގިނަ އޭކީ ފަހެ ދަތުރުކުރުމަ
ވަނީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް ވަރަށްގިނަ އަޅުކަންތަކުގައި ންކަމުން އިސްލާމްދީންއެހެ

ރިޢާޔަތްކޮށްފައެވެ. ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާގެ ނަމާދަށް އިސްލާމްދީނުގައި ވަނީ ޙުކުމްތަކެއް 
.   ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. އެޙުކުމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

ނަމާދާއި،  ބަހީ މެންދުރުއެ ަރކުަޢތް ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރްނ. ހަަތރު  - 1
. މާތް ނަމާދާއި، ޢިޝާ ޢަޞުރު هللا ނަމާދު ދެރަކުޢަތަށް ކުރުކޮށްލުމެވެ

Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï      ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
ß  Þ   Ý  Ü   Û Z   :އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިންމަތީގައި  ) ١٠١(النساء" : މާނައީ

ކަމަށް  ފިރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނެދަތުރުފަތުރުކުރާ ހިނދު ކާ
ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަކުން ތިޔަބައިމީހުންގެ 

ނެތެވެ." ފަހެ މިއާޔަތުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ކާފިރުންގެ  މައްޗަށް އެއްވެސް ކުށެއް
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އެޙުކުމްވަނީ  ންޙަދީޘުގެ  rرسول اهللا ފައި ވީނަމަވެސް ކިބައިން ބިރުގަތުން ޤައިދުކުރައްވާ
އުފުއްލެވިފައެވެ. އެބަހީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިރު ނެތަސް ދަތުރުގައި ނަމާދު 

ރުއްސުންލެއްވި ޔަޢުލާ ބުނު އުމައްޔާގެ هللا ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް
ވިއެވެ. އަހުރެން ޢުމަރުގެފާނަށް ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅު

) ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް އުޅޭ ސަބަބު އަހުރެންނަށް  ދަންނަވައިފީމެވެ. މީސްތަކުން (މިހާރު

Ú  Ü Û ]ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. هللا ބުނެދެއްވަބައްލަވާށެވެ. އަދި 
 ÝÞ ß Z )ެއިމީހުން ކަމަށް ތިޔަބަ ކާފިރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ގެއްލުމެއް ދީފާނ

) ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެދުވަސް ހިނގައްޖެއެވެ. (އެބަހީ މިހާރު ބިރުގެންފިނަމަ
ނު ނުވެއެވެ.) ފަހެ ޢުމަރުގެފާ ދަތުރުފަތުރުގައި ކާފިރުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބިރެއް

ބުވީމެވެ. ދެން މެދު އަހުރެންވެސް އަޖައި ކަންތަކާ ބުވީދެންނެވިއެވެ. ތިބާ ތިޔަ އަޖައި
ކުރެއްވިއެވެ.  حديثއަށް އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން އެކަލޭގެފާނު  rرسول اهللا ން އަހުރެ

هللا "އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  "بِها علَيكُم فَاقْبلُوا صدقَته صدقَةٌ تصدق اُهللا"
ކުރައްވާފައިވާ ޞަދަޤާތެކެވެ. ފަހެ އެއިލާހުގެ ޞަދަޤާތް ތިޔަބައިމީހުން 

ރަކުޢަތް  ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަތަރު  - رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم  )1(ވެ."ޤަބޫލުކުރާށެ
ޞްރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅަށް ޤަ rرسول اهللا ނަމާދުތައް 

ސުރެ މަދީނާއަށް އެނބުރި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން އެނަމާދުތައް  ނިކުމެވަޑައިގަތީއް
ކުޢަތުން ކުރައްވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ދަތުރުފުޅެއްގައި އެނަމާދުތައް އެކަލޭގެފާނު ދެރަ

) ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި  ފުރިހަމައަށް (އެބަހީ ހަތަރު ރަކުޢަތް
! އެބޭކަލުން  އެއްވެސް އިމާމަކު އެކަމާ ޚިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

އެބޭކަލުންނަށް هللا މެދުއެވެ. ފަހެ މާތް އިވަނީ ޤަޞްރުކުރުމުގެ ޙުކުމާވަޑައިގެންފަ ޚިލާފުވެ
ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު ޢާޞާއި، ޢަލީ ބުނު އަބީ ޠާލިބާއި، ޢަބްދު

ނު ޢުމަރާއި، ޖާބިރު ބުނު ބުهللا ބުނު ޢައްބާހާއި، ޢަބްދުهللا މަސްޢޫދާއި، ޢަބްދު
ރުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށް އާ މިބޭބޭކަލުން ދަތުރުގައި ނަމާދު ޤަޞްهللاޢަބްދު
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އެފަދައިން   -  رمحه اهللا -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމުންގެ ތެރެއިން އަބޫ ޙަނީފާ 
ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަތުރުގައި ނަމާދު   - رمحه اهللا -ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކު 

. އަދި  ހުންނަ ދަތުރުވެރިޔާ ޤާއިމުވެ ޤަޞްރުކުރުމަކީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެއް ކަމަށެވެ
ދަތުރުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއް  ،ކަމަށާއި ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާ މީހާއާ އިޤުތިދާވެ

ނުލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި 
ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި  ގެ އަރިހުގައި ޤަޞްރުކުރުން  - رمحه اهللا - އިމާމު އަޙުމަދު 

رمحه - ވުރެ އެގޮތް މޮޅުއިތުރުވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ފުރިހަމަކޮށް ކުރުމަށް
އެފަދައެވެ. އެކަމަކު ޝަރުޠަކީ ޤަޞްރުގެ މަސާފަތަށް އޭނާ  އަރިހުގައިވެސް ހަމަގެ  -اهللا

 ފޯރުމެވެ. (އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ހިސާބަށް އޭނާއަށް
ރަކުޢަތް  ދަންނައެވެ. ޤަޞްރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ހަތަރު )1(ދަތުރުކުރެވިފައިވުމެވެ.)"

 ނަމާދެވެ. އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދެވެ. ދަތުރު
. އަދި އެއްވެސް ފަރުޟު ނަމާދެއް  މަތީގައި މިނަމާދުތަކުގައި ކުރާނީ ދެރަކުޢަތެވެ

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މަޣުރިބު  ވުރެ ކުރެއް ގައި މެނުވީ ދެރަކުއަތަށްހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު
ނަމާދު ދަންނައެވެ. ފަތިސް ނަމާދަކީ  ނަމާދެއް ޤަޞްރެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދެން ފަތިސް

  އެނަމާދުގެ ޒާތުގައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެކެވެ.  
. އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަކުރާ ދުރު ޤްަޞުރކުުރމުގެ މާަސފުަތ. - 2 މިނެވެ

ގޮތުގައި ދަތުރެކޭ ކިޔޭ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ނަމާދު  ބަޔާންވެދިޔަ އާޔަތުން ދަލީލުކުރާ
ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެއީ ކުރު ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިގު 
ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. އަދި މަސާފަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެއްވެސް ދަލީލެއް 

. އަހުރެން  ދުވެގެން އައިސްފައެއްވާރި ނުވެއެވެ. ފަހެ ޔަޙުޔާ ބުނު ޔަޒީދު ވިދާޅުވިއެވެ
ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމުގެ ދުރުމިނާ ބެހޭގޮތުން އަނަސްގެފާނާ ސުވާލުކުރީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

މޭލުގެ ދިގު ދަތުރުފުޅެއްގައި ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ  ތިން rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1
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 - رمحه اهللا-ފަހެ ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު  )1(ދު ޤަޞްރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ."ހިނދު ނަމާ
ފަތުޙުލްބާރީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "މިބާބުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ އެންމެ 

هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޞައްޙަ އަދި އެންމެ ޞަރީޙަ ޙަދީޘަކީ މިއެވެ. އަދި މާތް
އެކު  އިން އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ ޞައްޙަ ސަނަދަކާބުނު ޢުމަރުގެ ކިބަ

ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. "ޤަޞްރުކުރުމުގެ އެންމެ ކުރު މަސާފަތަކަށް ވާރިދުވެގެން 
 ".   އައިސްފައިވަނީ އެއްމޭލެވެ

 ދަންނައެވެ. މިބާބުގައި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ބަސްފުޅުތައް ތަފާތުވެގެން
ބޭކަލެއްގެ ބަސްފުޅުގެ މައްޗަށް ޙުއްޖަތެއް  ބަސްފުޅު އަނެއްބޭކަލެއްގެ  ވެއެވެ. އަދި އެއް

. އަދި ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މަސާފަތު ކަނޑައެ އެކު  ޅިފައި ނުވުމާކަމުގައި ނުވެއެވެ
. ދަތުރަކަށް ދަތުރެެ ކޭ ކިޔުމަށްޓަކައި ރުޖޫޢަވާން ޖެހޭނީ މީސްތަކުންގެ އާދަކާދައަށެވެ

ހިމަނައިފި ކޮންމެ ދަތުރަކީ ދަތުރެކެވެ. ފަހެ  އެބަހީ މީސްތަކުން ދަތުރެއްގެ ގޮތުގައި
.   އެދަތުރުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވާނެއެވެ

 ނަމާދު ޤަޞްރުކުރަން ފަށަން ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރްނ ފޭެށ ހާިސުބ. - 3
رسول اهللا ޖެހޭނީ ރަށުން ބޭރުވުމަށް ފަހުގައެވެ. އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު ވިދާޅުވިއެވެ. "

r ްތުރުފުޅެއްގައި މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ ނަމާދު ވެސް ދައެއ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ނުވެއެވެ." އަދި މާތް ޤަޞްކުރެއްވިކަން އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއް

އާ އެކު މެންދުރު  rرسول اهللا  އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެން މަދީނާގައި
ނަމާދުގައި  މެންދުރު )2(މެވެ. އަދި ޛުލްޙުލައިފާގައިކުރީރަކުޢަތް ނަމާދުގައި ހަތަރު

  )3(ދެރަކުޢަތް ކުރީމެވެ."
ކު؟ - 4 ްނަވގުަތ ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ  ަދުތުރެވިރާޔ ަނމުާދ ފިުރަހަމައްށ ކުާރީނ ޮކ

ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑަނާޅައި އޭނާގެ ބޭނުން ފުދޭހައި 
                                                           

  د ومسلم وأبو داود والبيهقي.رواه أمح )1

ޛުލްޙުލައިފާއަކީ މަދީނާގެ ދެކުނުން މަދީނާއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމޭލު ދުރުގައިވާ ވާދީއެކެވެ. އަދި އެއީ މަދީނާ  )2
.   މީހުންގެ މީޤާތެވެ

  رواه اجلماعة. )3
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ނާއަށް ނަމާދު ނިމެންދެން އޭ އުމަށް ޤަސްތުކުރާނަމަ އޭނާގެ ދަތުރުދި އަވަހަކަށް އެނބުރި
ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.  ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ

އަށް އޭނާ ،ދެންފަހެ ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން ހުރުމަށް މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
މިކަމާ މެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ  ؟ތޯތަ ނުކުރެވޭނުވަ ؟ނެތޯނަމާދު ޤަޞްރުކުރެވޭ

 . ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގެ ޢަދަދާ މެދުގައިވެސްވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ
ދަންނައެވެ. ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މިކަން ބަޔާންކުރާނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް 

ތައް މިކަމުގައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. އަދި ގެ ޢަމަލުފުޅު rرسول اهللا ނުވެއެވެ. 
  -  رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيمއަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅުތައްވެސް ތަފާތުވެގެންވެއެވެ. 

. "ތަބޫކުގައި  ދުވަހުގައި  ދުވަހު ހުންނެވިއެވެ. އަދި އެވިހި ވިހި rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
ވުރެ ގިނަވެއްޖެއްޔާ ނަމާދު  ވެ. އަދި އެއަށްއެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެ

! އެކަލޭގެފާނު  ފުރިހަމަކޮށް ކުރާކަށް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަކަށް ނާންގަވައެވެ. އަދިކިއެއްތަ
އެތާނގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުން އެމުއްދަތާ އިއްތިފާޤުވީއެވެ. އަދި ދަތުރުގެ ޙާލަތުގައި 

ކުމަކުން ނުނެރެއެވެ. އެއީ ދަތުރު ކިތަންމެ ދަތުރުގެ ޙު ،ހުރުން މިގޮތަށް ޤާއިމުވެ
ނުވަތަ ކުރުވީނަމަވެސް މެއެވެ. އެއީ އެތާނގައި އޭނާ ވަޒަންވެރި  ،ދިގުވީނަމަވެސް

. އަދި އެތާނނުވާ ހައި ނުކުރާ ގައި ޤާއިމުވުމަށް އޭނާ ޢަޒުމުހައި ހިނދަކުއެވެ
ގެ ދަންނަބޭކަލުންވަނީ ލާގައި ކުރީގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި ފަހުހިނދަކުއެވެ. އަދި މިމަސްއަ

هللا ވަޑައިގެންފައެވެ. ފަހެ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި މާތް ބޮޑަށް އިޚުތިލާފުވެ ވަރަށް
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

ފުޅު އެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި (ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދަތުރުބަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
) ނަވާރަ ދުވަހު މަޑުކުރެއްވިއެވެ.  ނުވަތަ މައްކާ ފަތަޙައިގެ ދަތުރުފުޅުގައި

 އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ. ފަހެ އޭގެ
ދުވަހު މަޑުކުރާނަމަ ޤަޞްރުކުރަމުއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ  ފަހުގައި އަހުރެމެންވެސް ނަވާރަ

މާ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރަމުއެވެ. އަދި މިސްވަރު ބުނު މަޚުރަ ،އްޖެނަމަދުވަސްވެ ގިނަ
އެކު ޝާމުކަރައިގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ބީ ވައްޤާޞާއަވިދާޅުވިއެވެ. ސަޢުދު ބުނު 

ދުވަސް ވަންދެން އަހުރެމެން ޤާއިމުވެ ތިބީމުއެވެ. ސަޢުދު ނަމާދުކުރައްވަނީ  ސާޅީސް
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. އަ ދި އަހުރެމެން ނަމާދުކުރަނީ ފުރިހަމަކޮށެވެ. އަދި ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
 ބުނު ޢުމަރު ހަމަސްދުވަހު ޤާއިމުވެهللا ރުބައިޖާނުގައި ޢަބްދުޒަނާފިޢުވިދާޅުވިއެވެ. އަ

ހުންނެވިއެވެ. އަދި އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި 
އި އަނަސް ބުނު މާލިކު ދެއަހަރު ވިދާޅުވިއެވެ. ޝާމުކަރައިގަهللا ޙަފްޞު ބުނު ޢަބްދު

ހުންނެވިއެވެ. އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ޤާއިމުވެ
ޙަސަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ސަމްރާއާ އެކު ކާބުލްގައި ދެއަހަރު 

ޞްރުކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަކު ހުރީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަ އަހުރެން ޤާއިމުވެ
އާ އެކަލޭގެފާނުގެ  rرسول اهللا ނުކުރައްވައެވެ. ފަހެ މިއީ  ނަމާދު ޖަމްޢު

މުއްދަތެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެވެ. (އެބަހީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ވަކި
   )1(މިއެވެ."ވާފައެއް ނުވެއެވެ.) އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ އެބޭކަލުން ކަނޑައަޅުއް

ދެން އިމާމުންގެ ބަސްފުޅުތައް ދަންނައެވެ. އިމާމު އަބޫޙަނީފާ ވިދާޅުވިއެވެ.  
ހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ. އަދި  ދުވަހު ޤާއިމުވެ "ފަނަރަ
ވުރެ މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ." އަދި އިމާމު މާލިކާއި އިމާމު  އެއަށް
ހުރުމަށް  ދުވަހު ޤާއިމުވެ ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަތަރު ޢީފިޝާ

. އަދި އެއަށް ވުރެ މަދުން ނިޔަތް  ނިޔަތްގެންފިނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ
ދުވަހު  ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ." އަދި އިމާމު އަޙުމަދު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހަތަރު

. އަދި އެއަށްހުރުމަށް ނިޔަތްގެންފި ޤާއިމުވެ ވުރެ  ނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް ކުރާށެވެ
  މަދުން ނިޔަތް ގެންފިނަމަ ޤަޞްރުކުރާށެވެ."

ޢިލްމުވެރިން  ފަހެ ޖުމްހޫރު މީަތަގިއ ުސްނަނތް ަނމުާދކުުރްނ. ަދުތރު  - 5
މީހާއަށް އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް  ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާ

ނުވެއެވެ. އެއީ ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް  ދުކުރުން މަކުރޫހަވެގެންސުންނަތް ނަމާ
 އަދި އެނޫން ސުންނަތްތައް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ ޞަޙީޙުލް ،ކަމުގައިވިޔަސް
ޞަޙީޙު މުސްލިމުގައި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. "މައްކާ ފަތަޙަވީ  ،ބުޚާރީގައާއި
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 ނާނެއިފުޅުފިއްލަވާ އަށް rاهللا رسول ދުވަހު އުއްމު ހާނީގެ ގެކޮޅުން 
ގެ  rرسول اهللا ރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ." އަދި އިމާމު ޙަޞަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ. "

ފަހުން ސުންނަތް  ،ނަމާދުގެ ކުރިންނާއި އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަތުރުފުޅުގައި ފަރުޟު
. ބުނު ޢުމަރު ވިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ނަމާދުކުރައްވަތެވެ." އަދި މާތް ދާޅުވިއެވެ

ފަހުން ސުންނަތް  ،ނަމާދުގެ ކުރިންނާއި މަތީގައި ދަމުނަމާދު ފިޔަވައި ފަރުޟު "ދަތުރު
މީހުން ފަރުޟު  ނަމާދުކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނަށް ބަޔަކު

. އަހުރެން  ނަމާދުގެ ފަހުން ސުނަތް ނަމާދުކުރަނިކޮށް ފެނިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ
. އޭ އަޚާގެ  ނަތް ނަމާދު ކުރަންޏާ ފަރުޟު ނަމާދު ޤަޞްރެއްސުން ނުކުރާނަމެވެ

! އަހުރެން  އާ އެކު އުޅުނީމެވެ. އެކަލޭގެފާނު (ދަތުރުފުޅުގައި)  rرسول اهللا ދަރިޔާއެވެ
ވުރެ އިތުރެއް ނުކުރައްވައެވެ. (އެބަހީ ފަރުޟު ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް  ދެރަކުޢަތަށް

ރާއި، ނަމާދެއް ނުކުރައްވައެވެ.) އަދި އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރަށް ސުންނަތް
ވުރެ އިތުރެއް  މެވެ. އެބޭކަލުންވެސް ދެރަކުޢަތަށްއުޘްމާނާ އެކުވެސް އުޅުނީ

Ä  Ã  Â  Á  ] ނުކުރައްވައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. 
 È Ç  Æ  ÅZ  ) :ގެ هللاބައިމީހުންނަށްޓަކައި "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަ )٢١األحزاب

   )1(ރަސޫލާގެ ކިބައިގައި ރިވެތި ނަމޫނާވިއެވެ."
ބުނު هللا ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ބަސްފުޅާއި އަބްދު ،އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ

ޢުމަރުގެ ބަސްފުޅު ޖަމްޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. ޙަސަނުލްބަޞަރީގެ ބަސްފުޅު 
.  ނަމާދުކުރުމަކު މައްސަލައެއް ނެތްމަތީގައި ސުންނަތް  ދަލީލުކުރަނީ ދަތުރު ކަމަށެވެ

ބުނު ޢުމަރުގެ ބަސްފުޅު ދަލީލުކުރަނީ ދަތުރު މަތީގައި ސުންނަތް ނަމާދު هللا އަދި ޢަބްދު
  ކަމަށެވެ.                     ނުކުރުމަކު މައްސަލައެއް ނެތް
ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް  ނަމާދާއި، ވިތުރިއާއި، ފަތިސް ދަންނައެވެ. ދަމު

  ވެގެންވެއެވެ. މަތީގައިވެސް ކުރުން މުސްތަޙައްބު ދަތުރު
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ދުވަހު ދަތުރުކުރުމަކީ ހަމަ  ހުކުރު ުދަވުހ ަދުތުރކުުރްނ. ުހކުރު  - 6
ނުވާނަމައެވެ.  ނަމާދު ވަގުތު ޙާޟިރު ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހުކުރު

ދުވަސް ކަމުގައި  ރުމީ ހުކު އުމަރުގެފާނު މީހަކު ބުނަނިކޮށް އެއްސެވިއެވެ. މިއަދަކީ
އަހުރެން ދަތުރަށް ނިކުތީމުހެވެ. އެހިނދު ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިބާ  ،ނުވާނަމަ

މީހަކު ދަތުރުކުރުމަކުން  ،ދުވަސް ދަތުރަށް ނިކުންނާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު
". ދުވަހު  ޢުބައިދާ ހުކުރު ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا އަދި މާތް )1(މަނާއެއް ނުކުރެއެވެ

. އަދި އިމާމު  ދަތުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި ހުކުރު ނަމާދަށް އިންތިޒާރެއް ނުކުރައްވައެވެ
މީހަކު  ،ދުވަހުގެ ހެނދުނު ދަތުރުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ޒުހުރީ ހުކުރު

ދުވަހު  ހުކުރު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނަށް އެވާހަކަ ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވިއެވެ. "
  ރެއްވިއެވެ."ދަތުރުކު

  

  ެދަނމުާދ ަޖމުްޢުކުރން 
 . . މިގޮތުން ޖަމްޢުކުރެވޭނީ ހަތަރު ނަމާދެވެ އެބަހީ ދެނަމާދު އެއްކޮށް ކުރުމެވެ

ނަމާދެވެ.  ޢިޝާ ،ނަމާދާއި ނަމާދެވެ. އަދި މަޣުރިބު ޢަޞުރު ،ނަމާދާއި އެއީ މެންދުރު
ނުކުރެވޭނެއެވެ.  ޢުނަމާދެއް ޖަމް ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ޢަޞުރު ،ކުއެ ނަމާދާ މެންދުރު

 ޖަމްޢު ނަމާދެއް ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން މެންދުރު ،އެކު ނަމާދާ އަދި ޢަޞުރު
 ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ޢިޝާ ،އެކު ނަމާދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހަމައެފަދައިން މަޣުރިބު

ނަމާދު ފިޔަވައި  މަޣުރިބު ،އެކު ނަމާދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޢިޝާ ނަމާދެއް ޖަމްޢު
އެއްވެސް ނަމާދެއް  ،އެކު ނަމާދާ ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ފަތިސް ނަމާދެއް ޖަމްޢު ހެންއެ

 ނުކުރެވޭނެއެވެ. ދެންފަހެ ޖަމްޢުކުރުން ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ. އެއީ އިސްކޮށް ޖަމްޢު
  ކުރުމެވެ. ފަސްކޮށް ޖަމްޢު ،ޖަމްޢުކުރުމާއި

ނަމާދު  ވަގުތުގައި މެންދުރުނަމާދުގެ  އެބަހީ މެންދުރު ިއްސޮކްށ ަޖމްުޢުކުރްނ.
ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ. އެބަހީ  ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢަޞުރު އެކު ޢަޞުރު ކުރުމާ

                                                           
  بيهقي.رواه الشافعي وال )1
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ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ. އަދި  އެކު ޢަޞުރު ނަމާދާ ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރު މެންދުރު
ށް ޤަމަތްދީފައި ނަމާދަ އެކު ޢިޝާ ނަމާދު ކުރުމާ ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު މަޣުރިބު
އެކު  ނަމާދާ ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ. އެބަހީ މަޣުރިބު ޢިޝާ
މިދެނަމާދު ކުރާނީ  ،ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ. ފަހެ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާނަމަ ޢިޝާ

  ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ.
ފުރަތަމަ  ،ތުގައިނަމާދުގެ ވަގު އެބަހީ ޢަޞުރު ފްަސޮކްށ ަޖމްުޢކުުރްނ.

ނަމާދު  ޢަޞުރު ،ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ދެން ޢަޞުރު ،ނަމާދު ކޮށްފައި މެންދުރު
ދެން  ،ނަމާދުކޮށްފައި ފުރަތަމަ މަޣުރިބު ،ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި ކުރުމެވެ. އަދި ޢިޝާ

. އިސްކޮށް  ޢިޝާ ،ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢިޝާ . ދަންނައެވެ ނަމާދުކުރުމެވެ
 ނަމާދުތަކުގެ ތަރުތީބުން ނަމާދުތައް ،އަދި ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރިޔަސް ،ޖަމްޢުކުރިޔަސް

. ދެންފަހެ ބަންގިދޭނީ ކޮންމެ ޖަމްޢަކަށް އެއްފަހަރުއެވެ. އެބަހީ  ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
.  ބަންގިދޭނީ މެންދުރު ،ނަމާދާ ޖަމްޢުކޮށް ކުރާއިރު ޢަޞުރު އިނަމާދާ މެންދުރު ނަމާދަށެވެ
. އަދި މަޣުރިބުނަމާދަށް ޢަޞުރު  ޢިޝާ ،ނަމާދާއި ވަނީ ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމެވެ

.   ނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ
ދެންފަހެ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވޭ ޙާލަތްތައް ދަންނައެވެ. އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ 

 ،ނަމާދާއި ފަދައިން މެންދުރު ބަޔާންވެދިޔަ ،މީހާއަށް ތެރެއިން ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ
ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން  ޢިޝާ ،ނަމާދާއި މާދު ނުވަތަ މަޣުރިބުނަ ޢަޞުރު

  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
ފުާތަގާއިއ މުޒްަދިލފަާގިއ ަޖމުްޢުކުރްނ. -1 އެބަހީ ޙައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި  ަޢަރ

ނަމާދު އިސްކޮށް  ނަމާދާއި ޢަޞުރު ދުވަހު ޢަރަފާތުގައި މެންދުރު މަހުގެ ނުވަވަނަ ޙައްޖު
 ނަމާދާއި ޢިޝާ މަހުގެ ދިހަވަނަ ވިލޭރޭ މުޒްދަލިފާގައި މަޣުރިބު ޖުޖަމްޢުކުރުމާއި ޙައް

رسول اهللا ނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ. އަދި މިދެ މަޤާމުގައި މިގޮތަށް ނަމާދުކުރުމަކީ 
r ްވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި  ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ގެ ސުންނަތެއ

.ދަންނައެވެ. ޢަރަފާތުގައާއި މު   ޒްދަލިފާގައި ނަމާދުކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ
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ފަސްކޮށް  ،މަތީގައި އިސްކޮށާއި ފަހެ ދަތުރު މީަތަގިއ ަޖމްުޢުކުރްނ. ަދުތރު  -2
 ،ކަމުގައި ވިޔަސް ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެއީ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ

ޢިލްމުވެރިންގެ  ސްމެއެވެ. ފަހެ މިއީ ޖުމްހޫރުހުރި ކަމުގައި ވިޔަ ނުވަތަ ތަނަކަށް ފައިބައި
ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛު ބުނު ޖަބަލުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރައުޔެވެ. މާތް

. "ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަހު  ދަތުރުފުޅު  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ނަމާދު  ނަމާދާއި ޢަޞުރު ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން އިރު މެދުން ފިލައިފިނަމަ މެންދުރު

އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި އިރު މެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން ދަތުރުފުޅު 
ނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވާ  ނަމާދާއި ޢަޞުރު ފައްޓަވައިފިނަމަ މެންދުރު

އިވީ ހަމަ ނަމާދު ވަގުތުގައިވެސް ކަންތައް ކުރައްވާ ކަމުގަ ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި މަޣުރިބު
ނަމާދާ  އެގޮތަށެވެ. (އެބަހީ ދަތުރުފުޅު ފެއްޓެވުމުގެ ކުރިން އިރުއޮއްސިއްޖެނަމަ މަޣުރިބު

ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވައެވެ. އަދި އިރުއޮއްސުމުގެ ކުރިން ދަތުރުފުޅު  ޢިޝާ
   )1(ނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރައްވައެވެ.)" ފައްޓަވައިފިނަމަ އެދެ

. ދަތުރުވެރިޔާ ތަނަކަށް ފައިބައި ފަހެ ބައެއް ޢިލްމު ވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
 ކަމުގައި ވާނަމަ އޭނާ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާށެވެ. އެކަމަކު ޖަމްޢު މަޑުކޮށްގެން ހުންނަ

. މިބޭކަލުން ދަލީލު ނަންގަވާފައިވަނީ މިނާގައި  ރެއްވި ކު rرسول اهللا ނުކުރާށެވެ
ދުވަހު  ދުވަހު ނުވަތަ ހަތަރު ހުންނެވި ތިންނަމާދުފުޅުންނެވެ. މިނާގައި އެކަލޭގެފާނު 

ނުކުރައްވައެވެ. ދަންނައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބައެއް  އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޖަމްޢު
ދަތުރުފުޅުތަކުގައި މަޑުކުރައްވައިގެން ހުންނަވައި ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެވިކަން 

ވާވެގެންވެއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި މުޢާޛުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިهللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. މާތް
. "ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގައި އެއްދުވަހަކު   rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

) ނަމާ(މެ ) ނިކުމެވަޑައިގެން މެންދުރުދު ފަސްކުރައްވައިންދުރު  ފިއެވެ. ދެން (ފޭލިގެއިން
) ޖަމްޢުކުރައްވައިނަމާދު ފަސްކޮށް  ނަމާދާއި ޢަޞުރު ފިއެވެ. ދެން (ފޭލިގެއަށް

) ނިކުމެވަޑައިގެން މަޣުރިބު ޑައިގެންފިއެވެ. ދެން (މަޣުރިބު ނަމާދުވެދެވަ  ވަގުތު ވުމުން

                                                           
  وصححه األلباين.والترمذي  رواه أبو داود )1
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."ނަމާދު ޖަމްޢުކުރައްވައި މާދާއި ޢިޝާނަ . " )1(ފިއެވެ ދެން (އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ
 rرسول اهللا ވެދެވަޑައިގަތެވެ. ދެން ނިކުމެވަޑައިގަތެވެ.) މުޢާޛުގެ ފާނުގެ މިބަސްފުޅު 

 ކަމަކަށް ދަލީލެއް މަޑުކުރައްވައިގެން ހުންނެވިކަން ނޫން ދެވަނަ އެހެން ތަބޫކުގައި
ފަހު  ބަޔާންކުރެއްވުމަށް މާމު އިބުނު ޤުދާމާ މިޙަދީޘްނުކުރެއެވެ. އަދި މުޣުނީގައި އި

 . ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "އިބުނު ޢަބްދުލްބައްރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ޞައްޙަ ޙަދީޘްފުޅެކެވެ
މުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ތަބޫކު ހަނގުރާމަ ހިނގީ ހިޖުރައިން އަދި ސީރަތުގެ ޢިލް

ނުވަވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދަތުރު ކުރަމުން ދާވަގުތު މެނުވީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް 
 ވަނީ ފާޅުކަންބޭކަލުންނާ ޚިލާފަށް މިޙަދީޘްކަމަށް ބުނުއްވާ  ނުކުރެވޭނެ ނަމާދު ޖަމްޢު

. އެހެނީ ން ވަރުގަދަ ދަލީލެއްބޮޑު އަދި ޙުއްޖަތުގެ ގޮތު ހަމަކަށަވަރުން  ކަމުގައެވެ
 އެކަލޭގެފާނު ތަބޫކުގައި ހުންނެވީ މަޑުކުރައްވައިގެންނެވެ. ފޭލިގެ ތެރޭގައި ޤަރާރުވެ

ވަޑައިގެންނެވެ. ފަހެ ނިކުމެވަޑައިގެން ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރެއްވިއެވެ. ދެން އަލުން 
".   ފޭލިގެއަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ

ޖަމްޢުކުރުމުގައި ނިޔަތްގަތުން  ،. ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމާއިދަންނައެވެ
. އަދި މިއީ  ނުވެއެވެ. ޝައިޚުލް ޝަރުޠުވެގެން އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ

. "ފަހެ  ޖުމްހޫރު އަޞްހާބުބޭކަލުންނާގެން  rرسول اهللا ޢިލްމުވެރިންގެވެސް ރައުޔެވެ
އެބޭކަލުންނަށް ޖަމްޢުކޮށް އަދި  ،އިރު ޖަމްޢުކޮށް އަދި ޤަޞްރުކޮށް ނަމާދުކުރައްވާ

!  ޤަޞްރުކޮށް ނަމާދުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނާކަށް އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ. އަދިކިއެއްތަ
ދަތުރުފުޅުގައި މައްކާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަދީނާއިން  އެކަލޭގެފާނު ޙައްޖު

ނި ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ. ނުކުރައްވާ ހަމައެކަ ނިކުމެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި ނަމާދު ޖަމްޢު
ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި  ދެން ޢަރަފާތުގައި އެބޭކަލުންނާގެން މެންދުރު

ކަން  ނަމާދު އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަހު ޢަޞުރު ނަމާދަށް މެންދުރު
ކަލޭގެފާނު ން އެއެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ނުމެ އަންގަވާމެއެވެ. ދެން އެބޭކަލުންނާގެ

 ފިއެވެ. އަދި އެބޭކަލުން އެދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމަކަށް ނިޔަތްނަމާދު ކުރައްވައި ޢަޞުރު
ނުގަންނަވަތެވެ. އަދި މިއީ އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ. ހަމައެފަދައިން އެކަލޭގެފާނު 

                                                           
  وصححه األلباين.رواه مالك يف املوطإ وأبو داود  )1
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އި ނަމާދުގަ މަދީނާއިން ނިކުމެވަޑައިގެން ޛުލްޙުލައިފާގައި އެބޭކަލުންނާގެން ޢަޞުރު
ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބޭކަލުންނަށް ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ނިޔަތްގަތުމަކަށް 

ދެނަމާދު  ،އިރު އެކަލޭގެފާނު އަމުރެއް ނުކުރައްވައެވެ. ދެން ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރާ
.  ނުލުން ދަންނައެވެ. ފަހެ ޞައްޙަވެގެންވާ ގޮތުގައި އެއީ ޝަރުޠެއް މެދުކަނޑައި ނޫނެވެ
ނަމަވެސް މެއެވެ. ފަހެ  އަދި ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރާ ،ނަމަވެސް ޖަމްޢުކުރާއިސްކޮށް 
ވަގުތެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް  ދެނަމާދުގެ ދެމެދުގައި ވަކި ،އިރު ޖަމްޢުކުރާ

ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން ދަތުރަށް ލިބިފައިވާ  ނުވެއެވެ. އެހެނީ
އްލިގެންދެއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ. މަޤުޞަދު ގެ )1(ރުޚުޞަތުގެ

 ނަމާދުކޮށްފައި މިސްކިތަށް އައިސް ޢިޝާ ޖަމްޢުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި ގޭގައި މަޣުރިބު
. އަދި އިމާމު އަޙުމަދުވެސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ."    )2(ނަމާދު ކުރުން ހުއްދައެވެ

ެވހޭ ިހނުދ ަޖމްުޢުކުރްނ. -3 މާ ބުނު ޢަބްދުއްރަޙްމާނުގެ ކިބައިން އަބޫސަލަ ވާޭރ
 މަޣުރިބު ،ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ވާރޭވެހޭ ދުވަހެއް ކަމުގައިވާނަމަ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )3(ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމަކީ ސުންނަތެކެވެ." ނަމާދާ ޢިޝާ
. ބުނު އައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެهللا ޢަބްދު ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދާއި ޢިޝާނަމާދު  ރަކުޢަތާ (އެބަހީ މަޣުރިބު ހަތް rرسول اهللا "މަދީނާގައި 
) އަދި އަށް )  ނަމާދާއި ޢަޞުރު ރަކުޢަތް (އެބަހީ މެންދުރު ޖަމްޢުކޮށް ނަމާދު ޖަމްޢުކޮށް

ވީ ވާރޭވެހޭތީ ކުރެއްވިއެވެ. އައްޔޫބު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްކުރެއް
".    )4(ކަމުގައި ވެދާނެއެވެ

 މާދުއެނަ ،އިރުގައާއި ފަށާ ފުރަތަމަ ނަމާދު ،އަރިހުގައި އިމާމު ޝާފިޢީގެ
ހަމައެކަނި އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން  ،ކަމުގައި ވާނަމަ ވާރޭވެހޭ ،އިރު ނިމޭ

                                                           
1( .   ރުޚުޞަތުގެ މާނައަކީ ލުއި ނުވަތަ ހުއްދައެވެ

  .جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )2
  رواه األثرم يف سننه. )3

  رواه البخاري. )4
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އަދި  ،ކަމުގައި ވިޔަސް ނަމާދު ޢަޞުރު ،ނަމާދާއި ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެއީ މެންދުރު
  ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. ނަމާދު ޢިޝާ ،ނަމާދާއި މަޣުރިބު

ވެހެން އުޅޭކަން ނުވަތަ ވާރޭ ،އިމާމު މާލިކުގެ އަރިހުގައި ވާރޭވެހޭނަމަ
ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުން  ޢިޝާ ،ނަމާދާއި މިސްކިތުގައި މަޣުރިބު ،ޔަޤީންވާނަމަ

މަތީގައި ގިނައިން  މަގު ،ގައިވެފައިހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި އެއީ އަނދިރި ރެއެއް ކަމު
 އަޞުރު ،ނަމާދާއި ކިސަޑު އުފެދިފައި ވާނަމައެވެ. އަދި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މެންދުރު
  ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.

އަދި ވާރޭވެހޭ  ،ފިނިގަދަ ،ފައިބާ އިމާމު އަޙުމަދުގެ އަރިހުގައި ސުނޯ
ނަމާދު އިސްކޮށް ނުވަތަ ފަސްކޮށް  ޢިޝާ އި،ނަމާދާ ހަމައެކަނި މަޣުރިބު ،އްނަމަރެއެ

ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި މިހުއްދަ ޚާއްޞަވެގެންވަނީ މިސްކިތެއްގައި 
އަދި  ،އަދި އެމިސްކިތާ ދުރުގައިވާ ގެއެއްގައި އުޅޭ ،ބަރާބަރަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ

ޖެހޭ  ތަކުލީފު ،މަތީގައި ވާރޭގެ ސަބަބުން އުނދަގުލާއި ގެ މަގުމިސްކިތަށް އައުމު
 ،މީހާއަށެވެ. ދެން މިސްކިތުގައި ހުރިމީހާ ނުވަތަ ގޭގައި ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާމީހާ

ނުވަތަ މިސްކިތް ކައިރީގައި  ،ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ނިވަލުގައި މިސްކިތަށް އާދެވޭމީހާ
އެވެ. ފަހެ މިއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ޖަމްޢުކުރުން އެމީހެއްގެ ގޮވަތި ހުންނަމީހާ ދަންނަ

  ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ.
ްނ ަޖމްުޢުކުރްނ. -4 އިމާމު އަޙުމަދާއި،  ަބްއެޔްއ ުނަވަތ ުޢުޛެރްއގެ ަސަބުބ

ޤާޟީ ޙުސައިނާއި، އިމާމު ޚައްޠާބީއާއި، އަދި ޝާފިޢީންގެ ތެރެއިން އިމާމު މުތަވައްލީއާ 
 ގެ ސަބަބުން ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެހެނީމިބޭބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ބަލީ

ބަލީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އުނދަގޫ  ،ވުރެ ހަމަކަށަވަރުން ވާރޭގެ ސަބަބުން ޖެހޭ އުނދަގުލަށް
މާބޮޑުވެގެންވެއެވެ. އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ. "ދަލީލުގެ ގޮތުން މިއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ 

." އަދި އިމާމު އިބުނު ޤު ދާމާ ވިދާޅުވިއެވެ. "ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަކުރާ ބައްޔަކީ ރައުޔެކެވެ
ބަލީގެ ތަކުލީފު އިތުރުވާ ކޮންމެ  ،ކޮންމެ ނަމާދެއް އޭގެ ވަގުތުގައި އަދާކޮށްފިނަމަ

  ބައްޔެކެވެ."
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 އަންހެނުންނަށާއި، ކިރުމައިންނަށާއި، ކުޑަގެފިލި ދަންނައެވެ. މުސްތަޙާޟުވެރި
އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ  ،ކުޅެދޭ މީހުންނަށާއިނުހިފޭ މީހުންނަށާއި، ޠާހިރުވުމަށް ނު

  ޢުޛުރުވެރިންނަށް ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ. "އިމާމުންގެ  ޖިެހގެްނ ަޖމްުޢކުުރްނ. ބޭުނމެއް  -5

 ޖެހިއްޖެ މީހާއަށް (ބޭނުމެއް އެތައް ބޭކަލެއްގެ އަރިހުގައި ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުންނަ
) ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެކަންކުރުން އާދައަކަށް  ޙާލަތެއްގައި

އިމާމު އަޝްހަބާއި، އިމާމު  ،ނުހަދާ މީހާއަށެވެ. އަދި މިއީ އިމާމު އިބުނު ސީރީނާއި
ޚައްޠާބީއާއި، އިމާމު ޤައްފާލާއި، އިމާމު ޝާޝީއާއި، އިމާމު މަރުވަޒީގެ ރައުޔެވެ. އަދި 

ވަނީވެސް މިރައުޔެވެ. ފަހެ އިމާމު  ކުރައްވާފައި ބުނުލްމުންޛިރު އިޚުތިޔާރުއިމާމު އި
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވި هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މުސްލިމު މާތް

 rرسول اهللا ބަސްފުޅު މިރައުޔުގެ މައްޗަށް ދަލީލުކުރެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
ރު ނަމާދު އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދު އެއްވެސް މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞު
." ،އަދި ވާރޭވެހުމަކާ ނުލައި ،ބިރުވެރިކަމެއް ނުވާ ޙާލު    )1(ޖަމްޢުކުރެއްވިއެވެ

ގައި އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ދެނަމާދު "املغين"  فائدة:
ހެނީސް ޢުޛުރު ފިލައި ނަމާދު ވަގުތު ނުޖެ އަނެއް ،ފަހު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމަށް

އެނަމާދު އަލުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. (މިސާލަކަށް ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން  ،ގޮސްފިނަމަ
ނަމާދު  ޢަޞުރު ،ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކޮށްގެން ހުއްޓައި ޢަޞުރު ،ނަމާދާއި މެންދުރު

ކުރާކަށް ނަމާދު އަލުން  ޢަޞުރު ،ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ
ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ އެދެނަމާދުކުރީ ޢުޛުރުގެ ޙާލަތުގައެވެ. އަދި  ނުޖެހޭނެއެވެ.) އެހެނީ

ނުވާނެއެވެ. އޭގެ މިސާލަކީ  ދެވަނަ ނަމާދު ބާޠިލެއް ،ދިއުމަކުން ޢުޛުރު ފިލައި
ނަމާދު ވަގުތު ނުދަނީސް ފެންލިބުމެވެ. ފަހެ  ،ފަހު ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށް

  ށްވެސް އަލުން ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.އޭނާއަ
  
  

                                                           
  شرح النووي على مسلم. )1
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ކާއި  ނުދަތ ނޑުގެ ުއަޅ ުކަގިއ ، ަކ ނުދަތ ކިާއ، ަޖްއުވގެ ުއަޅ ނުދަތ ެއްއަގުމގެ ުއަޅ
  ަނމުާދކުުރން 

ނަމާދު  ފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި ކުރާ ބޯޓު ނަވާއި، ރޭލާއި، މަތިންދާ
މީހާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ  ނަމާދުކުރާ ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތަކުގައި

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި އަބްދުهللا ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް
ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަވުގައި ނަމާދުކުރުމާ 

 لِّص" އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘްފާނު ސުވާލުކުރެވުނެވެ. އެކަލޭގެއާ  rرسول اهللا ބެހޭގޮތުން 
فقاَ هاَينْأَ الَّإِ ماًئ خاَتالْ فغرނަވުގައި  ،"ޣަރަޤުވުމުގެ ބިރު ތިބާއަށް ނުވާނަމަ )1("ق

  ހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ." ކޮޅަށް
  

  ަދުތުރގެ ުދޢާަތއް 
ދަތުރުކުރާ ވަގުތަކީ ދުޢާކުރުން އެދެވިގެންވާ ވަގުތެކެވެ. އަދި ދުޢާ 

ރެވުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ. ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގެ ވަގުތުތަކުން އިޖާބަކު
ހުށިކަމެވެ. ދަތުރުވެރިޔާ ދަތުރުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ދުޢާތައް  ފައިދާ ލިބިގަންނަ

. ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ. އޭގެ   ތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ
 އިން ނުކުންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބުދަތުރުވެރިޔާ ގެ

 ينِّإِ مهللَّاَ" )2("اِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح الَو ،ى اِهللالَع تلْكَّوت ،اِهللا مِسبِ"ވެގެންވެއެވެ. 
 لَهجي وأَ ،لَهجأَ وأَ ،ملَظْأُ وأَ ،ملظْأَ وأَ ،لَّزأُ وأَ ،لَّزِأَ وأَ ،لَّضأُ وأَ ،لَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ

لَعގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ނިކުންނަމެވެ. އަހުރެންގެ އެންމެހާ "هللا  )3("ي

                                                           
  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه الدارقطين والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )1

  وصححه األلباين.. أبو داود و الترمذي رواه )2

  وصححه األلباين.رواه أهل السنن.  )3
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 ،އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ. އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސްهللاކަންތައްތައް 
ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ."  ގެهللا ،އަދި ނުބައިކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް

! މިއަޅާ "އޭ ހައްދަވާ މިއަޅާ  ،މާއިދުމަގުފުރެ ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން  ،އިލުމާނުވަތަ މިއަޅާ، ޙައްޤުމަގުން ކައްސައި ،މަގުފުރައްދައިލެވުމުން

މިއަޅާގެ މައްޗަށް  ،ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި ،މުންކައްސުވައިލެވު
ގޮތަކަށް  ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރި ،މީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން އެހެން

ގޮތަކަށް  މީހަކު ބޭއަދަބުވެރި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެން ،މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި
 މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ،ކޮށްދެއްވުމަށް ތެރިރައްކާ މުޢާމަލާތްކުރުމުން

  އެދެމެވެ."
އަދި ސަވާރީއަށް ސަވާރުވަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބު 

 !  N    M  L  K  J  I   H  G   F]  ِهللا الْحمد اِهللا "بِسمِވެގެންވެއެވެ. 
S   R   Q  PZ  دمالْح ،ِهللا دمالْح ،ِهللا دمالْح ،اُهللا ِهللا ،راُهللا أَكْب ،راُهللا أَكْب ،رأَكْب 

كحاَنبس مإِنِّي اللَّه تظَلَم فِْسين رفَاغْف ،يل هالَ فَإِن رفغي بوإِالَّ الذُّن "تގެ هللا"މާތް )1(أَن
. މާތް . هللاއިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެ މިސަވާރީ [އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ

މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް  ،ޙާލު ން ނުވާމުގައި އަޅަމެކަ ކުރެވޭ ބަޔެއް ކިޔަމަންތެރި
! އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ކިޔަމަންތެރި  ކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

. ހުއްޓެވެ.  އަށް ޙަމްދުهللاމާތް ]ދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
. އެންމެބޮޑީ هللاބޮޑީ ހުއްޓެވެ. އެންމެ އަށް ޙަމްދުهللاހުއްޓެވެ. މާތް އަށް ޙަމްދުهللاމާތް އެވެ
! އޭ ހައްދަވާهللاއެވެ. އިބަهللاބޮޑީ އެވެ. އެންމެهللا  ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އިބަ هللا  އަނިޔާވެރިވީމެވެ. ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

  ވީ ފާފަފުއްސަވާދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ."މެނު

                                                           
  رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين. )1
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 . އަދި ދަތުރު ފަށަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
N    M  L  K  J  I   H  G   F  !   P]  أَكْبر اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، "اُهللا

S   R   QZ  مإِناَّ اللَّه أَلُكسن يفَرِ فٰهذَا ناَس ى، الْبِرقْوالتو نملِ ومى، ماَ الْعضرت 
موِّنْ اللَّهناَ هلَيناَ عفَراطْوِ ٰهذَا، سناَّ وع ،هدعب ماللَّه تأَن بي الصاَّحفَرِ، ففَةُ السيلالْخو 

 في الْمنقَلَبِ وسوِء الْمنظَرِ، وكَآبة السفَرِ، وعثاَِء من بِك أَعوذُ إِنِّي اللَّهم اَألهلِ، في
އެވެ. هللاބޮޑީ އެވެ. އެންމެهللاއެވެ. އެންމެބޮޑީ هللا"އެންމެބޮޑީ  )1("واَألهلِ الْماَلِ

މިސަވާރީ  ،ޙާލު ކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާ ކުރެވޭ ބަޔެއް މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރި[
! އަދި އަޅަމެން ކޮށްދެއްވި ފަރާ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރި ތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

. އެނބުރި  އޭ ހައްދަވާ ]ދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ
! މިދަތުރުގައި  ،ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއިهللاއަޅަމެން އިބަ ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެ. އޭهللا އަދި އިބަ ،ތަޤުވާވެރިކަމަށް
! އަދި ދަތުރުގެ ދިގުކަން  ! މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ

! އޭ ހައްދަވާ ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙުސާސް ބޮޑުކުރެއްވި  ކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ދަތުރުގައި އަޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ އިބަ ) އެވެ. އަދި މިއަޅާގެ (ގޭގެهللاރަސްކަލާކޮ

(އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ  ވެސްއަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީ
! ދަތުރުގެ  އެވެ. އޭ ހައްދަވާهللا) ހަމަ އިބަވެސްފަރާތަކީ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއަށް  ،އަދި މުދަލާއި ،އުނދަގޫކަމާއި، ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން
 ގެ ޙަޟްރަތުން އެދިهللاކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ ބަދަލަކުން ރައްކާތެރިއަންނަ ނުބައި 

  ދަންނަވަމެވެ."
އަދި ރަށަކަށް ނުވަތަ ސަހަރަކަށް ވަންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން 

 اَألرضين ورب وماَ أَظْلَلْن، السبعِ السٰموات رب "اللَّهمވެގެންވެއެވެ.  މުސްތަޙައްބު
بماَ عِالسو ،أَقْلَلْن برو نيياَطماَ الشو ،لَلْنأَض برماَ الرِّياَحِ وو ،نيذَر أَلُكأَس ريخ هذه 

                                                           
  .مسلمأمحد ورواه  )1
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،ةيالْقَر ريخهاَ، ولأَه ريخهاَ، ماَ ويذُ فوأَعو بِك نرِّهاَ، مرِّ ششهاَ، ولرِّ أَهشهاَ" ماَ وي1(ف( 
! އްދަވާ"އޭ ހަ  ދިން ހުރިހާ އެއުޑުތައް ހިޔާވަހިކަން ،ހަތްއުޑާއި ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި ހަތްބިމާއި އެއްޗެއްގެ ވެރި  އެއްޗެއްގެ ވެރި އެބިންތައް އުފުލި ހުރިހާ ،ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ޝައިޠާނުންނާއި  ބައެއްގެ ވެރި އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާ ،ރަސްކަލާކޮ

!  އެއްޗެއްގެ ވެރި އެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާ ،! އަދި ވަޔާއިރަސްކަލާކޮ ރަސްކަލާކޮ
ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައި هللاމިއަޅާ އިބަ

ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ هللاއެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ. އަދި މިއަޅާ އިބަ
  ގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ."އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށު

ދުޢާތަކުގެ  އަދި ދަތުރު ނިންމާފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަމުން އިސްވެދިޔަ
 عابِدونَ، تاَئبونَ، "آيِبونَ،އިތުރަށް އަންނަނިވި ޒިކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. 

. ތައުބާވާ "އަޅަމެންނީ އެނބުރިދާ )2(حاَمدونَ" لربِّناَ  މީހުންނެވެ. އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ
  މީހުންނެވެ." އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ މީހުންނެވެ. ހަމައެކަނި އަޅަމެންގެ ވެރި

  

  ަނމާދު  ުހުކރު 
  

ްނ. ުހކުރު  ގިނަ  ދުވަހުގެ މާތްކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ހުކުރު ުދަވުހގެ މާތްަކ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ން އައިސްފައިވެއެވެ. ފަހެ މާތްރިވާޔަތްތައް ވާރިދުވެގެ

 حديث rاهللا  رسول ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން
خلَ وفيه أُد ،فيه خلق آدم ،خير يومٍ طَلَعت علَيه الشمس يوم الْجمعة"ކުރެއްވިއެވެ. 

: "އިރު  )3("يومِ الْجمعة ي تقُوم الساعةُ إِالَّ فوالَ ،وفيه أُخرِج منها ،الْجنةَ މާނައީ
ދުވަހެވެ. އާދަމުގެފާނު  ދުވަހަކީ ހުކުރު އެދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އަރާ އެންމެ ހެޔޮ

ދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ. ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއަށް ވެއް
                                                           

  قه الذهيب.رواه احلاكم وصححه وواف )1

  ومسلم وأبو داود والترمذي. والبخاري رواه أمحد )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. )3
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އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއިން ނެރުއްވުނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. އަދި އެދުވަހުގައި 
  ނުވާނެއެވެ." މެނުވީ ޤިޔާމަތް ޤާއިމެއް

ކޮޅުގައި (އެބަހީ އެދުވަހުގެ  ދުވަހުގެ ފަހު ހުކުރު ުދަވުހ ުދޢާކުުރްނ. ުހކުރު 
) ދުޢާކުރުމަކީ އެދެވި ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަކީ  ގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީހަވީރުގެ ވަގުތުގައި

هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ. ފަހެ މާތް
ދުވަހުގައި  ބުނު ސަލާމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު

އަށް ދުޢާކުރުން އެވަގުތާ ދިމާވެއްޖެނަމަ هللاއޭނާ  ،ވަގުތެއްވެއެވެ. އަޅާ ނަމާދުގައިވާ ޙާލު
ގެ ފޮތުގައި (ތައުރާތުގައި) هللاވާނެއެވެ." މިފަދައިން އްދެ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައިهللا 

 rرسول اهللا ބުނު ސަލާމް ވިދާޅުވިއެވެ. هللا ވަނިކޮށް އަހުރެމެން ދެކެމުއެވެ. ޢަބްދު
ތަ ބައެއް ވަގުތެވެ." އަހުރެން ކުރެއްވިއެވެ. "ނުވަ حديثއަހުރެންނަށް އިޝާރާތުން 

ދަންނަވައިފީމެވެ. ކަލޭގެފާނު ތިޔަވިދާޅުވީ ތެދެކެވެ. ނުވަތަ ބައެއް ވަގުތެވެ. ދެން 
ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘްއަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އެއީ ކޮންވަގުތެއްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު 

" އަހުރެން ވަގުތެވެ. "އެއީ އެދުވަހުގެ ވަގުތުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހު
ދަންނަވައިފީމެވެ. އެކަމަކު އެއީ ނަމާދުގެ ވަގުތެއް ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

! މުއުމިނު އަޅާ ނަމާދުކޮށްގެން ނަމާދަށްޓަކައި ކުރެޙަދީޘް އްވިއެވެ. "އަދިކިއެއްތަ
". هللا އަދި މާތް )1(މިސްކިތުގައި އޭނާ އިށީނދެ އިންހައި ހިނދަކު އެނާ ވަނީ ނަމާދުގައެވެ

. އެދެބޭކަލުންނަ ށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދާއި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . الْجمعة ساعةً الَ  يإِنَّ ف"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ

މާނައީ:  )2("بعد الْعصرِ يوه ،هعز وجلَّ فيها إِالَّ أَعطَاه إِيا يوافقُها عبد مسلم يسأَلُ اَهللا
. އެވަގުތުގައި މުސްލިމު "ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު އަޅަކު  ދުވަހުގައި ވަގުތެއްވެއެވެ

އެވަގުތު އޭނާއާ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް  ،އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާ ޙާލުهللاމާތް
ރުގެ ފަހުންނެވެ." އަދި އެކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއްވާނެއެވެ. އަދި އެވަގުތުވަނީ ޢަޞު

                                                           
  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )1

  رواه أمحد وصححه العراقي. )2
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ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
ساَعةٌ فيها  ،يوم الْجمعة اثْنتا عشرةَ ساعةً"އެވެ. ކުރެއްވިޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

 )1("فَالْتمسوها آخر ساعة بعد الْعصرِ ،ا إِالَّ آتاه إِياهشيئً الَ يوجد عبد مسلم يسأَلُ اَهللا
: "ހުކުރު ތެރޭގައި ވަގުތެއްވެއެވެ. އެވަގުތުގައި  ވަގުތުވެއެވެ. އޭގެ ދުވަހުގައި ބާރަ މާނައީ

އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވައިފިނަމަ އެކަލާނގެ އޭނާއަށް އެއެއްޗެއް هللاއަޅަކު  މުސްލިމު
  ފަހުން އެންމެ ފަހު ގަޑީގައި އެވަގުތު ހޯދާށެވެ." ވާނެއެވެ. ފަހެ ޢަޞުރުދެއް

ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތްކިެޔވްުނ  rرسول اهللا ުދަވުހ  ވިލެޭރއާިއ ުހކުރު  ުހކުރު 
މައްޗަށް ދުވަހު އެކަލޭގެފާނުގެ  ވިލޭރެއާއި ހުކުރު ފަހެ ހުކުރު ިގަނކުުރްނ.

ކަމެކެވެ. އެއީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކިޔާ  ވެގެންވާ ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބު
ރުއްސުންލެއްވި އައުސް ބުނު އައުސްގެ ކިބައިން هللا އިބްރާހީމީ ޞަލަވާތެވެ. މާތް

 . . ޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ من  إِنَّ"ކުރެއްވިއެވެ
ةعمالْج موي كُماملِ أَيأَفْض، قلخ يهف الَمالس هلَيع مآد، قُبِض يهفو،  يهفةُ وفْخالن يهفو

وكَيف  يا رسولَ اِهللا :قَالُوا ي"من الصالَة فَإِنَّ صالَتكُم معروضةٌ علَ يفَأَكْثروا علَ ،الصعقَةُ
عز وجلَّ قَد حرم علَى اَألرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد  اَهللا إِنَّ" :قَالَ متتعرض صالَتنا علَيك وقَد أَرِ

الَمالس هِملَياِء عبِيތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެމާ )2("اَألن" : ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި  މާތްނައީ
ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  uآدم ދުވަސް ހިމެނެއެވެ.  ހުކުރު
ވަޑައިގަތީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. އަދި ތާޅަފިލި ފުމެލެއްވޭނީވެސް  ހާރަވެއަވަ

އެދުވަހުގައެވެ. އަދި މީސްތަކުން ހޭނެތޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ. ފަހެ (އެދުވަހުގައި) 
ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގިނަކުރާށެވެ. ފަހެ 

ން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ." ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހު
އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. އަހުރެމެން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ކަލޭގެފާނަށް 

ފައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގެންހުށައެޅޭނީ ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ އޭރު ކަލޭގެފާނު ވާނީ ފަނާވެ
                                                           

  وصححه األلباين.رواه أبو داود والنسائي واحلاكم وصححه على شرط مسلم  )1

  وصححه األلباين.وابن ماجه  د وأبو داود والنسائيرواه أمح )2
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 ،ވަނީ ނަބީބޭކަލުންގެ ޖިސްމުފުޅުތައް ކެއުންهللاވަރުން ވިއެވެ. "ހަމަކަށަކުރެއްޙަދީޘް
".   ބިމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ

 ފަހެ ހުކުރު ޫސަރތް ިކެޔުވްނ. ުދަވުހގެ ޭރ ަކުހފު  ުދަވހާިއ ުހކުރު  ުހކުރު 
ވެގެންވާ  ސޫރަތް ކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބު ދުވަހުގެ ރޭ ކަހުފު ދުވަހު ނުވަތަ ހުކުރު

ލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންهللا ކަމެކެވެ. މާތް
يومِ الْجمعة  ين قَرأَ سورةَ الْكَهف فم"ވިއެވެ. ކުރެއްޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ހުކުރު )1("أَضاَء لَه من النورِ ما بين الْجمعتينِ  ކިޔަވައިފިސޫރަތް  ދުވަހު ކަހުފު މާނައީ
) އެވާ  މީހާ ދަންނައެވެ. ދެހުކުރުގެ ދެމެދުގައި (އެހުކުރުން އަނެއް ހުކުރަށް

".   ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ނޫރެއް އަލިކޮށްދޭނެއެވެ
ކިައ ފްެނަވަރިއ ރިީތުވްނ. ފަހެ ހުކުރަށް ދިއުމަށްޓަކައި  ުހކުަރްށ ދިުއަމްށަޓ

 ވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީއުނގުޅާ ޠާހިރުވެ ހުވަނދުލުމަކީ މުސްތަޙައްބު ދަތް
ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރަކީ ގިނަ މީސްތަކުން ޖަމާވާ ނަމާދެކެވެ. އަދި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި 
ސާފުޠާހިރުކަން މަތީ ހުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާފައިވާ ކަމެކެވެ. އަންހެނުންނަށްވެސް 

ވެގެންވާ  މަކީ މުސްތަޙައްބުއެކަނބަލުން ހުކުރަށް ދާން އެދޭނަމަ ފެންވަރައި ސާފުޠާހިރުވު
 هللاނުލާހުށިކަމެވެ. މާތް ހުވނދު ،އިރު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެކަނބަލުން ގެއިން ނުކުންނަ

 . ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
جِب علَى كُلِّ محتلمٍ، وأَنْ يستن الْغسلُ يوم الْجمعة وا"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا 

دجا إِنْ ويبط سمأَنْ يހުކުރު )2("و" : އުނގުޅުމާއި،  ދުވަހު ފެންވެރުމާއި، ދަތް މާނައީ
ހުވަނދުލުން ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށް  ،ހުވަނދު ލިބިގެންވާނަމަ

މުރާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވުމެވެ.  ގައި ވާޖިބުގެޖިބުވެގެންވެއެވެ." މިޙަދީޘުވާ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ هللا އެކަން ބަޔާންކޮށްދެނީ މާތް

ބަސްފުޅެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "އޭރު މީސްތަކުންނަކީ މައްސަކަތްތެރިންނެވެ. އަދި 
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ސައްކަތު ހެދުމުގައެވެ. ފަހެ ދަނީ މަ ވުމުން ހުކުރަށްވަގުތު އެބައިމީހުން ހުކުރު
އެބައިމީހުންނަށް ބުނެވުނެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ފެންވަރައިގެން ހުކުރަށް އަންނަނަމަ ކިހައި 

ރުއްސުންލެއްވި އިބުނު ސަލާމުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(ރަނގަޅުހެއްޔެވެ؟"
ކޮށް ކުރައްވަނިބަރު މަތީ ހުންނަވައި ޙަދީޘްމިން rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. 

 . ومِ الْجمعة سوى أَنْ يتخذَ ثَوبينِ لي ما علَى أَحدكُم إِنْ وجد"އެކަލޭގެފާނު އެއްސެވިއެވެ
بيثَو مهتنކުރެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާއަށް ކުޅަދާނަކަން  "ތިޔަބައިމީހުން )2("ه

ރަށް ހެދުމެއް ހޯދުމަކުން ލިބިގެންވާނަމަ އޭނާގެ މަސައްކަތު ހެދުން ފިޔަވައި ހުކު
ފާރިސީގެ  ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުލްهللا ނެތެވެ." އަދި މާތް އެއްވެސް މައްސަލައެއް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ކުރެއްވިއެވެ. حديث rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ع من طُهرٍ، ويدهن من دهنِه، أَو يمس الَ يغتِسلُ رجلٌ يوم الْجمعة، ويتطَهر ما استطَا"

ما كُتب لَه، ثُم ينصت إِذَا تكَلَّم  يمن طيبِ بيته ثُم يخرج، فَالَ يفَرق بين اثْنينِ، ثُم يصلِّ
: "ހުކުރު )3("خرىاِإلمام، إِالَّ غُفر لَه ما بينه وبين الْجمعة اُأل ދުވަހު އެއްވެސް  މާނައީ

މީހަކު ފެންވަރައި، އޭނާއަށް ކުޅަދާނަވީ މިންވަރަކަށް ޠާހިރުވެ، އޭނާގެ އަތުގައިވާ ތެލުން 
ތެޔޮލައި ނުވަތަ އޭނާގެ ގޭގައި ހުރި ހުވަނދުން ހުވަނދުލައި، ދެން ގެއިން ނުކުމެ 

) ދެމީހުންގެ ދެމެދު ވަކިނުކޮށް، ދެ ން އޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިގެންވާ (މިސްކިތަށްގޮސް
) ނަމާދުކޮށް، ދެން އިމާމު ޚުޠުބާ  ،އިނދެއިރު ހަނު މީހާ ޚުޠުބާދޭ ވަރަށް (ސުންނަތް

  ފޮހެވިގެންދާނެއެވެ." ހުކުރާ ހަމައަށް އޭނާގެ ފާފަ އަޑުއަހައިފިނަމަ އެހުކުރުން އަނެއް
ްސ ކުިރައކުްނ ުހކުަރށް   ވައި އެހެންމީހާ ފިޔަ ފަހެ ޚަޠީބު ދިުއްނ. ީވަހިއެވ

.  މީހުން ވީހައިވެސް ކުރިއަކުން އަވަހަށް ހުކުރަށް ދިއުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް

الْجنابة ثُم  منِ اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ"ރެއްވިއެވެ. ކުދީޘްޙަ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 
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 يرب بقَرةً، ومن راح فالساعة الثَّانِية فَكَأَنما قَ يرب بدنةً، ومن راح فراح فَكَأَنما قَ
ب نما قَرالساعة الرابِعة فَكَأَ يبشا أَقْرنَ، ومن راح فالساعة الثَّالثَة فَكَأَنما قَرب كَ

ف احر نمةً، واججيد  ترضح اماِإلم جرةً، فَإِذَا خضيب با قَرمفَكَأَن ةسامالْخ ةاعالس
ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يالَئހުކުރު )1("الْم" : ދުވަހު ޖުނުބުގެ ހިނެއިން ހިނައިގަންނަ  މާނައީ

) ޖަމަލެއް (هللا ،މީހާ ކުރަށް ގޮސްފިދެން ހު ،ފަދައިން ހިނައިގަނެ ގެ މަގުގައި
ގެރިއެއް  ،މީހާ ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ. އަދި ދެވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި
ދަޅުފަޅާފައިވާ  ،މީހާ ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ. އަދި ތިންވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި

 ،މީހާ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި ބަކަރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ. އަދި ހަތަރުވަނަ
ބިހެއް  ،މީހާ ކުކުޅެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ. އަދި ފަސްވަނަ ވަގުތު ހުކުރަށް ގޮސްފި

އަދިވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ  ،ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ." ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި
 އިރު ،ފަޖުރުލީއްސުރެ އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކެވެ. އެބަހީ
ފެށުން  ހުކުރަށް ދާން ،މެދުޖެހުމާ ހަމައަށެވެ. އެހެންކަމުން ހެނދުނުއްސުރެ ފެށިގެން

މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމުގައި އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އިމާމު މާލިކުގެ 
ފިލުމުގެ  މެދުން އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ އެއްވަގުތެއްގެ ބައިތަކެކެވެ. އެއީ އިރު

 ފަހުންނެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެވަގުތުތަކަކީ އެއް ،ކުރިންނާއި
ވަގުތެއްގެ ބައިތަކެކެވެ. އަދި އެއީ އިރުމެދުން ފިލުމުގެ ކުރިންނެވެ. އިބުނު ރުޝްދު 

. އެހެނީ . ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ މިއެވެ ފިލާ  ހަމަކަށަވަރުން އިރުމެދުން ވިދާޅުވިއެވެ
  ހުކުރަށް ދިއުން އެހިސާބުން ވާޖިބުވީއެވެ. ،ހިނދު

ނޑަުތްއ ިގރާ  ކުްނގެ ޮކ .  ކުުރްނ.ނު މްީސަތ އިމާމު ތިރުމިޛީ ވިދާޅުވިއެވެ
ދުވަހު ހުކުރަށް ގޮސް މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރުން ޢިލްމުވެރިންގެ  "ހުކުރު

ބުނު ބިސްރުގެ هللا ވި ޢަބްދުރުއްސުންލެއްهللا އަރިހުގައި މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ." ފަހެ މާތް
ނަމާދުގައި  ދުވަހު ހުކުރު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ހުކުރު

މީހަކު މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް  ،ޚުޠުބާ ދެއްވަން ހުންނަވަނިކޮށް rرسول اهللا 

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1
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جلس فَقَد ا"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘްއަށް އޭނާ rرسول اهللا ގިރާކުރަމުން އަތުވެއްޖެއެވެ. 
تيآنو تއިށީންނާށެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންނަށް ތިބާ ތަކުލީފު )1("آذَي" 

  ދީފިއެވެ. އަދި ހުކުރަށް އައުން ލަސްކޮށްފީމުއެވެ."
 ވެގެންވެއެވެ. އަދި ކުރީގައި ހުސް މީހާ މިކަމުން އިސްތިސްނާ ފަހެ ޚަޠީބު

އެކަން  ،ތައް ގިރާނުކޮށް އެތަނަށް ދެވެން ނެތްނަމަތަނެއް އޮވެފައި މީސްތަކުންގެ ކޮނޑު
ޖެހިގެން  ނެތެވެ. އަދި އިށީނދެ އިނދެފައި ބޭނުމެއް ކުރުމަކުންވެސް މައްސަލައެއް

ކުރުމަކުންވެސް  ތަނަށް އަލުން އައުމަށްޓަކައި އެކަން އޭނާ އިން ،މީހާ ބޭރަށް ގޮސްފި
. އެކަމަކު މީސްތަކުންނަށް އުނ މައްސަލައެއް هللا ނުވާ ގޮތަށެވެ. ފަހެ މާތް ދަގޫނެތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢުޤުބާ ބުނު ޙާރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 
 ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ޢަޞުރު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. އެއްފަހަރަކު މަދީނާގައި އަހުރެން 
. ދެން އެކަލޭގެފާނު އަވަސް ންފިއެވެ. އަދި އަވަހަށް ތެދުވެވަޑައިގެ ނަމާދު ކުރީމެވެ

ލޭގެފާނު މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރައްވާ ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އެކަ
ވަރުން މީސްތަކުން ސިހުންވެއްޖެއެވެ. އިރުކޮޅަކުން އަވަސްކުރައްވާފައި ހުންނެވި 

ގޮތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އެ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންގެ ތެރެއަށް ނިކުމެ
ން ފައި ތިބިކަން އެނގިވަޑައިގެވަޑައިގެންނެވުމުން މީސްތަކުން ޖެހިލުންވެ

ހުރި ރަންތަކެއް ކުއްލިއަކަށް  އްވިއެވެ. "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ގެނެވިފައިކުރެޙަދީޘް
ތިމަންކަލޭގެފާނު ހަނދުމަފުޅުވީއެވެ. ފަހެ އެތަކެތި ތިމަންކަލޭގެފާނު ޣާފިލުކުރުމަށް 

ލޭގެފާނު ރުހިވަޑައިނުގެން އެތަކެތި އަވަހަށް ބައްސަވައިލެއްވުމަށް ތިމަންކަ
ނަށް އަމުރުކުރައްވަންވެގެން ތިމަންކަލޭގެފާނު ކޮޓަރިކޮޅަށް ންތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އަހުލުވެރި

   )2(ވަޑައިގެންނެވީއެވެ."
 ކުެރިވގެްނުވްނ. ަނމުާދކުުރްނ ަޝުރޢު  ަނމުާދގެ ކުިރްނ ުސްނަނތް  ުހކުރު 

ވެގެންވެއެވެ.  ނަމާދުކުރުން ސުންނަތް މީހާ މިންބަރަށް އަރަންދެން ސުންނަތް ބުފަހެ ޚަޠީ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية  )1

  رواه البخاري والنسائي. )2
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މަސްޖިދު (މަސްޖިދު  ލްފަހު ތަޙިއްޔަތު މީހާ މިންބަރަށް އެރުމަށް ދެންފަހެ ޚަޠީބު
އެވެ. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ) ފިޔަވައި އެހެން ސުންނަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެސުންނަތް
. އެއީ އެދެރަކުޢަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ނުތަނަވަސްދެވޭ ވަގުތުގައިވެސް ޚުޠުބާ  ކުރެވޭނެއެވެ

ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އެބަހީ ޚުޠުބާ ނިމެން ހިނދުކޮޅަކަށް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. 
ރުއްސުންލެއްވި هللا ނެތެވެ. ފަހެ ނާފިޢު މާތް ކަމެއް އޭރުން އެދެރަކުޢަތްވެސް ކުރާނެ

ވާކުރެއްވިއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު ހުކުރުގެ ކުރިން ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިهللا ޢަބްދު
ނަމާދުގެ ފަހުން ގޭގައި  ސުންނަތް ނަމާދުކުރެއްވުން ގިނަކުރައްވައެވެ. އަދި ހުކުރު

. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.  ވެސް މިގޮތަށް ކަންތައް  rرسول اهللا ދެރަކުޢަތް ކުރައްވައެވެ
". ވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްهللا އަދި މާތް )1(ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން  rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ثُم أَنصت حتى يفْرغَ  ،ر لَهمنِ اغْتسلَ ثُم أَتى الْجمعةَ فَصلَّى ما قُدّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޙަދީޘް

هتطْبخ نم، ّلصي يثُم  هعامٍمأَي لَ ثَالَثَةفَضى وراُألخ ةعمالْج نيبو هنيا بم لَه ر2("غُف( 
: "ހުކުރު ދެން ހުކުރަށް އައިސް އޭނާއަށް މިންވަރު  ،ދުވަހު ފެންވަރައި މާނައީ

ކިޔައި ނިމެންދެން  މީހާ ހުޠުބާ ނަމާދުކޮށް، ދެން ޚަތީބު ކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ސުންނަތް
 މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ އެހުކުރާއި އަނެއް ދެން ޖަމާޢަތުގައި ހުކުރުކޮށްފި ،އިނދެހަނު

ދުވަހުގެ ފާފަ އޭނާއަށް  ހުކުރާ ދެމެދުގައިވާ އޭނާގެ ފާފަތަކާއި އަދި އިތުރު ތިން
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފޮހެވޭނެއެވެ." އަދި މާތް
ޚުޠުބާ ވިދާޅުވަން ހުންނަވަނިކޮށް މީހަކު  rرسول اهللا . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އޭނާއަށް   އްވިއެވެ. "މަސްޖިދުކުރެޙަދީޘްމިސްކިތަށް ވަދެއްޖެއެވެ
ސުންނަތް ކޮށްފިންހެއްޔެވެ؟" އޭނާ ދެންނެވިއެވެ. ނުކުރަމެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

." އްވިއެވެ. "ދެރަކުޢަތްކުރެޙަދީޘް ރުއްސުންލެއްވި هللا ދިވެސް މާތްއަ )3(ކުރާށެވެ
 .  rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )1

  رواه مسلم. )2

  رواه اجلماعة. )3
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إِذَا جاَء أَحدكُم يوم الْجمعة واِإلمام يخطُب فَلْيركَع ركْعتينِ "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް
: )1("ولْيتجوز فيهِما ކުރެ  ކިޔަން ހުއްޓައި ތިޔަބައިމީހުން މީހާ ޚުޠުބާ "އިމާމު މާނައީ

ކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެދެރަކުޢަތް  މީހަކު ހުކުރަށް އައިސްފިނަމަ ފަހެ އޭނާ ދެރަކުޢަތް
".   ކުރުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ  ަބަދލޮުކްށލްުނ. ތަން  ،ތާްއާޔޖެހްެނ ަފަށިއިފަނމަ  ،މްިސިކުތަގިއ ިއނދެ 
އި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ނަމާދެއްގެ އިންތިޒާރުގައި މިސްކިތުގައި ދުވަހު ހުކުރުގަ ހުކުރު

ތަނަކަށް ބަދަލުވުން  ތަން ނޫން އެހެން އިން ،ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ،އިންދައި
. އެހެނީ އެކަން މުސްތަޙައްބު  ،ކުރުމުން ހަށިގަނޑަށް ހީވާގިކަން އައިސް ވެގެންވެއެވެ

. މާތް ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއްهللا ނިދިފިލައިގެން ދާނެއެވެ
إِذَا نعس "އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މާނައީ:  )2("الْمسجِد فَلْيتحولْ من مجلِسه ذَلك إِلَى غَيرِه يحدكُم وهو فأَ
ހަކު މިސްކިތުގައި އިންދައި ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ އޭނާ ކުރެ މީ "ތިޔަބައިމީހުން

  ތަނަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާހުށިކަމެވެ." ތަން ނޫން އެހެން އިން
ދުތަކުގެ ނަމާދުގައި ޚުތުބާ އަޑުއެހުމަކީ ހުކުރުގެ މަޤުޞަ ހުކުރު فائدة:

ފަހަރު އިވިގެންދާ މު އެއްމަޤުޞަދެވެ. އެހެނީ އެއީ ހަފްތާއަކު އެއްތެރެއިން އެންމެ މުހިން
 ނަސޭހަތްތަކެކެވެ. މިސްކިތުގެ ދޮރުތަކުގެ ކައިރީގައި ތިއްބަވާ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ޚަޠީބު

ނދެވަޑައިގަތުން އެކަމުގެ ޚުޠުބާ އަޑުއައްސަވަން އިށީ ،މީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދު
ހުކުރުގެ ދެވޭ ވަގުތު ނިދުމަކީ ލުކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން ޚުޠުބާކަމަށް ދަލީ މުމުހިން

  ވެގެންދާފަދަ ކަމެކެވެ.  ވާބުން މީހާ މަޙުރޫމުޘަ
  
  
  
  

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1

  وصححه األلباين.والترمذي والبيهقي  رواه أمحد وأبو داود )2
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  ަނމުާދ ވާޖިުބެވގްެނުވން  ުހުކރު 
ކަމަށް އުއްމަތުގެ  ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ހުކުރު

. މާތް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ هللا ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ ދެރަކުޢަތެވެ
!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ] އެވެ. ވަޙީކުރައްވާފައިވެ

5  4  3  2  1  0/  .  -  ,   6Z  ) :٩اجلمعة( : "އޭ  މާނައީ
! ހުކުރު ފަހެ  ،ހިނދު ގޮވޭނަމާދަށް ބަންގި ހުކުރު ،ދުވަހު އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

) އަވަސްވެގަންނާށެވެ. އަ ގެ ޒިކުރަށް (ހުކުރުهللاތިޔަބައިމީހުން  ދި ގަނެވިއްކުން ނަމާދަށް
ދޫކޮށްލާށެވެ. އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ. އެއީ ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަން 

  އެނގޭނަމައެވެ."
ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

. ހުކުރު ޔަކަށް ނަމާދަށް ފަހަށްޖެހުނު ބަ ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ق بِالناسِ ثُم أُحرِّ يلَقَد هممت أَنْ آمر رجالً يصلّ"ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا 

مهوتيب ةعمنِ الْجلَّفُونَ عختالٍ يلَى رِجނާގެން ހުކުރުކުރުމަށް މާނައީ: "މީސްތަކުން )1("ع
ފަހަށްޖެހޭ މީހުންގެ ގާތަށް  ،ސްދެން ހުކުރަށް ނުގޮ ،މީހަކަށް އަމުރުކުރައްވާ

އެބައިމީހުންގެ ގެތައް އަންދައިލެއްވުމަށް  ،ޑައިގެން އެބައިމީހުންނާއެކުތިމަންކަލޭގެފާނު ވަ
  ތިމަންކަލޭގެފާނު ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ."

هللا ޢަބްދު ،އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާއާއިهللا އަދި މާތް
 rرسول اهللا ގެންވެއެވެ. މިންބަރުގެ ހަރުފަތްތަކުގެ މަތީ ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެ

لَينتهِين أَقْوام عن ودعهِم الْجمعات "ރައްވަނިކޮށް އެދެބޭކަލުން އަޑުއެއްސެވިއެވެ. ކުޙަދީޘް
: )2("علَى قُلُوبِهِم ثُم لَيكُونن من الْغافلني أَو لَيختمن اُهللا ހުކުރު  "މީސްތަކުން މާނައީ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه مسلم ورواه أمحد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس. )2
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 އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަهللا  ،ހުށިކަމެވެ. އެހެންނޫންނަމަ އެޅުމުން އެއްކިބާވާ
  މީހުންގެ ތެރެއިންނެވެ." ވެ. އޭރުން އެބައިމީހުންވާނީ ޣާފިލުވީޖައްސަވައިފާނެތެ

ޖަޢުދު އައްޟަމްރީގެ ކިބައިން  ރުއްސުންލެއްވި އަބުލްهللا އަދި މާތް
. ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެ  rرسول اهللا  އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

މާނައީ:  )1("علَى قَلْبِه من ترك ثَالَثَ جمعٍ تهاونا بِها طَبع اُهللا"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް
 އޭނާގެ ހިތުގައި ސިއްކަهللا "ފަރުވާކުޑަކަމުން ތިންހުކުރު ދޫކޮށްލައިފިމީހާ ދަންނައެވެ. 

  ވެ."ނެތެޖައްސަވާ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا އަދި މާތް

نحن "ވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވިއެވެ. ކުރައްޘްޙަދީ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން
لقَب نم ابتوا الْكأُوت مهأَن ديب ،ةاميالْق موابِقُونَ يونَ السرااآلخنالَّذ مهموذَا يه ي، ثُم 

، فَالناس لَنا فيه تبع، الْيهود غَدا والنصارى بعد فُرِض علَيهِم فَاختلَفُوا فيه، فَهدانا اُهللا
އެންމެ )2("غَد ( : "އަހުރެމެންނީ (ދުނިޔޭގައި ) މީހުންނެވެ.  މާނައީ ފަހުގެ (އުއްމަތުގެ

ކުރީގައި ވާނެ މީހުންނެވެ. އެއީ އެބައިމީހުންނަށް  ދުވަހުގައި އެންމެ ޔާމަތްއެކަމަކު ޤި
) އަހުރެމެންގެ ކުރިން ފޮތް ދެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް މެއެވެ. ދެން  (އަހުލުކިތާބީންނަށް

) އެބައިމީހުންގެ މިއަދަކީ (ހުކުރު )  ދުވަހަކީ މައްޗަށް (އެދުވަސް މާތްކުރުން
. . ދެން  ފަރުޟުކުރެވުނު ދުވަހެވެ هللا ފަހެ އެބައިމީހުން އެދުވަހާ މެދު އިޚުތިލާފުވިއެވެ

. ފަހެ މީސްތަކުން ވަނީ  އަހުރެމެންނަށް އެދުވަސް މާތްކުރުމުގެ ހިދާޔަތް ދެއްކެވިއެވެ
ދުވަހެވެ. އަދި  އެދުވަހުގައި އަހުރެމެންގެ ފަހަތުގައެވެ. ޔަހޫދީން މާތްކުރަނީ ހޮނިހިރު

."ދު ނަޞާރާއިން މާތްކުރަނީ އާދީއްތަ   ވަހެވެ
  
  
  
  

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي  )1

  والبخاري ومسلم والنسائي. رواه أمحد )2
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 ަނމުާދ ވާޖިުބެވގްެނވާ ީމުހްނާނިއ، ެއަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ުހުކރު 
  ވާޖިުބެވގްެނުނވާ ީމުހން 

، ވެފައިވާހުރި، ބާލިޣު ފަހެ މުސްލިމު، މިނިވަން، ބުއްދި ސަލާމަތުން
ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރި، މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ، ހުކުރުން ފަހަށްޖެހުން 

ނަމާދު  ޝަރުޢީ އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނެތް ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ހުއްދަކުރާ
ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން  ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. ދެން އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު

   ދަންނައެވެ.
ނަމާދު  މިބައިމީހުނަށް ހުކުރު ައްނހުެންނާނިއ ކުޑުަކިދްނ. -2 ، 1

ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެކަމަކު  ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް
  ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.ނަމާދު އެކަނބަލުން މެންދުރު ،ކޮށްފިނަމަނަމާދު އަންހެނުން ހުކުރު

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް މްިސިކަތްށ ދިުއަމްށ ުނކުޅިެދަފއިވާ ަބިލީމހާ. -3
. ޠާރިޤު ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެ رسول اهللا އެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

r لَى كُلِّ"ކުރެއްވިއެވެ.  حديثع اجِبو قةُ حعمالْج مٍ فلسةً يمعبإِالَّ أَر ةاعمج:  دبع
: "ހަތަރު )1("أَو مرِيض يمملُوك أَوِ امرأَةٌ أَو صبِ ކޮންމެ  ،މީހަކު ފިޔަވައި މާނައީ

ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އެހަތަރު  ގެ މައްޗަށް ހުކުރުމުސްލިމެއް
: އަޅުމީހާއާއި، އަންހެނާއާއި، ކުޑަކުއްޖާއާއި، ބަލިމީހާއެވެ."   މީހުންނަކީ

ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން  ަދުތުރެވިރާޔ. -4
 ކަމަށް ޖުމްހޫރު ނުވާވާޖިބުވެގެންނަމާދު  އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުރު ،ހުރިކަމުގައިވިޔަސް

ލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެކަ rرسول اهللا ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އެހެނީ 
! އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ  ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
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ކޮށެވެ. އަދި އޭކަލޭގެފާނަށް ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢު ޢަޞުރު ،ނަމާދާއި މެންދުރު
. ޚަލީފާއިންވެސް ކަންތައް ފަހު ހަތަރު   ކުރައްވާފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ

ިރެވަފއިވާ މްިސިކތަ  -5 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް މީހާ.ްށ ދިުއަމްށ ުޢުޛުރެވ
رسول ވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެهللا ޢަބްދު

މާނައީ:  )1("داَء فَلَم يأْته فَالَ صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍمن سمع النِّ"ރެއްވިއެވެ. ކުޘްޙަދީ rاهللا 
ނަމާދަށް ނައިސްފިމީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން  ،"ބަންގީގެ އަޑުއިވި

 ނާ ގެއިންދަތި ދަރަނިވެރިޔާ އޭ މެނުވީ އޭނާއަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ." ފަހެ އަތްމަތި
އޭނާއަށް  ،ދަރަނި ދިން ފަރާތުން އޭނާ ބަންދުކޮށްފާނެ ކަމުގެ ބިރުވާނަމަ ،ނުކުމެއްޖެނަމަ

ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި ވާރޭވެހުމާއި  ނުވާވާޖިބުވެގެން ހުކުރު
 މަލީޙު އޭނާގެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފަހެ އަބޫ ފިނިގަދަވުމަކީވެސް ޢުޛުރެއް

. ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޙުދައިބިއްޔާގެ  ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
ގެ އަރިހަށް ޙާޟިރުވީމެވެ. އަދި  rرسول اهللا ދުވަހެއްގައި އަހުރެން  ދުވަސްވަރު ހުކުރު

ނަށް އެބައިމީހުންގެ ކުންމީސްތަ rرسول اهللا އެދުވަހުގައި ވާރޭވެހިގެންފިއެވެ. ދެން 
ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނު މީހުންނަށް  )2(ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ."ގެތަކުގައި 

! އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް  ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެން ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
ނަމާދެވެ. ދެންފަހެ އެބައިމީހުންވެސް  ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެދުވަހުގެ މެންދުރު

   رسول اهللاކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފަހެ ނަމާދު ރުއެބައިމީހުން މެންދު ،ހުކުރުކޮށްފިނަމަ
r ެއެކަލޭގެފާނުގެ  ،ގެ ޒަމާނުގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވ

.ކަމުގައި އްވާކުރަނަމާދު ފަހަތްޕުޅުގައި ހުކުރު   ވިއެވެ
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  ަނމުާދގެ ަވގުތު  ުހުކރު 
ބޭކަލުންގެ  މުވެރިބޭކަލުންނާއި، އިމާ ބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢިއްޔަ އަޞްޙާބު

ނަމާދުގެ  ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ މެންދުރު ބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ތެރެއިން ގިނަ
ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ވަގުތެވެ. މާތް

. "ހަމަކަށަވަރުން   ،ފިލާ ހިނދު އިރު މެދުން ، rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ސަލަމާ ބުނު އަކުވަޢުގެ هللا އަދި މާތް )1(ކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ."ހުކުރު

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. " އިރު  ،އާ އެކު rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ކަމުގައި ވީމުއެވެ. ދެން އިރު މެދުން ކުރާނަމާދު އަހުރެމެން ހުކުރު ،ފިލާ ހިނދު މެދުން

." ،ފިލާ ހިނދު އަދި އިމާމު  )2(ހުންނަ ހިޔަންޏަށް ބަލަމުން އަހުރެމެން އެނބުރި ދަމުއެވެ
ފިލާ ވަގުތެވެ." އަދި  ވަގުތަކީ އިރު މެދުން ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު  - رمحه اهللا - ބުޚާރީ 
ޚައްޠާބާއި، ޢަލީ ބުނު  އެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރު ބުނުލްهللا މާތް

ބަޝީރާއި، ޢަމްރު ބުނު ޙުރައިޘުގެ ކިބައިންވެސް އެފަދައިން  އަބީޠާލިބާއި، ނުޢުމާނު ބުނު
އާއި،  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "  -رمحه اهللا- ރިވާވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ 

އިމާމުވެރި ބޭކަލުންވެސް އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރާއި، ޢުޘްމާނާއި އަދި އެބޭކަލުންގެ ފަހުން 
  )3(ނީ އިރުމެދުން ފިލުމަށް ފަހުގައެވެ."ހުކުރެއް ކުރައްވާފައިވަ ހުރިހާ

ނަމާދު ވަގުތަކީ  ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދާއި އިމާމު އިސްޙާޤުގެ އަރިހުގައި ހުކުރު
ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށެވެ.  ނަމާދުގެ އެންމެ ނަމާދުގެ ވަގުތުން ފެށިގެން މެންދުރު ޢީދު

. މާތްއެބޭކަލުންގެ ދަލީލުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނިވި ބަސްފުޅުތައް ހިމެ هللا ނެއެވެ
 . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ނަމާދު ކުރަމުއެވެ. ދެން އަހުރެމެން ޤައިލޫލާ އާ އެކު ހުކުރު rرسول اهللا "އަހުރެމެން 
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." )1(ކުރުމަށްޓަކައި ނުގެ ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާهللا އަދި މާތް )2(އެނބުރި ދަމުއެވެ
ހުކުރުކުރައްވާ  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

) އަހުރެމެން އަހުރެމެންގެ ޖަމަލުތައް ކައިރިއަށް  ކަމުގައިވިއެވެ. ދެން (ހުކުރުކޮށްގެން
هللا އަދި މާތް )3(ފިލާ ހިނދު ޖަމަލުތައް ހުއިހައްޕަމުއެވެ." އައިސް އިރު މެދުން

އާއި، هللاބުނު މަސްޢޫދާއި، ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދިهللا ނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުއެބޭކަލުން
 ސަޢީދާއި، މުޢާވިޔާގެ ކިބައިން އެބޭކަލުން އިރުމެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން ހުކުރުކުރައްވާ

. އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ކަމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ފިނިގަދަވާ ހިނދު ހުކުރު rرسول اهللا ނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާ

. އަދި ހޫނުގަދަވާ ހިނދު ހުކުރު   )4(ނަމާދު ފަސްކުރައްވައެވެ." ނަމާދު އަވަސްކުރައްވައެވެ
އެވެ. އެހެންކަމުން ތަކެއް ޞައްޙަވެގެންވެބަޔާންވެދިޔަ ހުރިހާ ޙަދީޘް ފަހެ

 ގިނަ ޢިލްމުވެރިން މަސައްކަތް ށްތައް ޖަމާކޮށް ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ވަރައެޙަދީޘް
. "އިރު މެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ

 . ހުކުރުކުރުމުގެ މުރާދަކީ އެބޭކަލުން ހުކުރު އަވަސްކުރުމުގައި މުބާލަޣާކުރުމެވެ
ޙާފިޡު އިބުނު ނޫނެވެ." އަދި  ފިލުމުގެ ކުރިން ހުކުރުކުރުމެއް ޙަޤީޤަތުގައި އިރު މެދުން

ޙަދީޘްތައް  ،ވުރެ ކަމަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ޙަޖަރު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޙަދީޘްތައް ތަޢާރުޟުވާ
. ފަހެ ކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި އެކަމަށް  ،ޖަމާކޮށް ނަތީޖާ ނެރުން މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ
މަ އެކަމުގެ މައްޗަށް އިސްވުމަށް ބައެއްފަހަރު އެކަންކުރުމޭ ބުނެވެއެވެ. ހަ ،އަވަސްވެ

ދިއުމަށް ހުކުރުކުރުމޭ ބުނެވިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މާނައަކީ  މިބީދައިން ހުކުރަށް ކުރިން
 ،އިރު ނަމާދު ފައްޓަވަތެވެ. އެއީ ހޫނުގަދަ ކުރުމުގެ ކުރިން ހުކުރު އެބޭކަލުން ޤައިލޫލާ

 ދަކުރައްވާ ގޮތާ ޚިލާފަށެވެ. ފަހެ އެބޭކަލުން ހޫނުގަނަމާދު އެބޭކަލުން އާދަކޮށް މެންދުރު
. އަދި އެއީ  ކުރައްވަތެވެ. ދެން މެންދުރު އިރު ފުރަތަމަ ޤައިލޫލާ ނަމާދު ކުރައްވަތެވެ

                                                           
1( .   ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ނިދައިލުމެވެ

  والبخاري. رواه أمحد )2

  رواه أمحد ومسلم والنسائي. )3

  رواه البخاري. )4
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ވާތީއެވެ."  ވަގުތުގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނަމާދު ފިނި މެންދުރު ،ހޫނުގަދަ އިރު
 rرسول اهللا ކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. "އިރު މެދުން ފިލުމުގެ ކުރިން އިމާމު ޝައު ފަހެ

އެނައްޞުތައް  ،ވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުތަކުން ސާބިތުވެގެންވާ އިރުހުކުރުކުރެއް
 ހަމަކަށަވަރުން އިރު މެދުން ނުވެއެވެ. އެހެނީ ތައުވީލުކުރުމަކަށް އެއްވެސް މަގެއް

ހުކުރުކުރެއްވުން އޭގެ ކުރިން ހުކުރުކުރުން ހުއްދަވެގެންވުން  rرسول اهللا ފަހު  ފިލުމަށް
  )1(ނުކުރެއެވެ." ނަފީއެއް

  

  ަނމުާދގެ ަޖމަާޢތް ަހަމވާ ަޢަދދު  ުހުކރު 
 ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން ޝަރުޠެއް ޖަމާޢަތަކީ ހުކުރު

ގެ ޙަދީޘު ވެއެވެ. އެއީ އަންނަނިވި ވަޑައިގެންފައި ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން هللا މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. މާތް

. ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  الْجمعةُ "ރެއްވިއެވެ
: "ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް  )2("جماعة يمسلمٍ ف حق واجِب علَى كُلِّ މާނައީ

ދުގެ ނަމާ ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ." ދެންފަހެ ހުކުރު ހުކުރު
އުފެދިފައެވެ.  ގޮތުން ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވަނީ ޚިލާފު ޖަމާޢަތް ހަމަވާ ޢަދަދާ ބެހޭ

ގޮތުން  ބެހޭ މަޒުހަބު މިކަމާ ފަތުޙުލްބާރީގައި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ފަނަރަ
ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރުވެގެންވާ މަޒުހަބަކީ  ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި އޭގެ

ހަމަވުމެވެ. މިއީ އިމާމު ޝާފިޢީގެ ރައުޔެވެ. ދަލީލަކީ ކަޢުބު ބުނު މީހުން  ސާޅީސް
ފުރަތަމަ އަހުރެމެންނާގެން  މާލިކުގެ ބަސްފުޅެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެންމެ

. އެއީ ނަޤީޢުލްހުކުރުކުރެއްވީ އަސްޢަދު ބުނު ޒުރާރާ ޚަޟަމާތެވެ ކިޔުނު ތާނގައެވެ.  އެވެ
ބްދުއްރަޙުމާނު ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ. އެދުވަހުގައި އެބޭކަލުންގެ ދެން ކަޢުބުގެ ދަރިކަލުން ޢަ

                                                           
  .نيل األوطار )1
  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )2
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. ސާޅީހެވެ." ފަހެ އިމާމު ޝައުކާނީ  )1(ޢަދަދު ކިހާވަރެއްހެއްޔެވެ؟ ކަޢުބު ވިދާޅުވިއެވެ
 މީހުން ހަމަވުން އެއީ ޝަރުޠެއް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް ސާޅީސް ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު

ކަމެކެވެ.  އެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ ހިނގާފައިވާ ޚާއްޞަނުކުރެ ކަމަށް މިބަސްފުޅު ދަލީލެއް
ނަމާދު ފަރުޟުކުރެއްވުނީ  ގެ މައްޗަށް ހުކުރު rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން  އެހެނީ

ހިޖުރައިގެ ކުރިން މައްކާގައެވެ. އަދި ކާފިރުންގެ ސަބަބުން އެތާނގައި އެކަލޭގެފާނަށް 
ވަޑައިނުގަތެވެ. ދެންފަހެ ބައެއް  މީސްތަކުންނާގެން ހުކުރުކުރެއްވުމަކަށް ކުޅަދާނަވެ

އަޞްޙާބުބޭކަލުން މަދީނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް 
ތުގައި ހުކުރުކުރުމަށް ލިޔުއްވިއެވެ. ދެން އެބޭކަލުން ހުކުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެވަގު

ވުރެ މަދުވުމުން  ހަށްޅީޤުވީއެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް ސާހާ އިއްތިފާއެބޭކަލުންގެ ޢަދަދު ސާޅީ
ނުކުރެއެވެ. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ކަމަކަށް މިބަސްފުޅަކުން ދަލީލެއް ނުކުރެވޭނެ ހުކުރު
. ހިނގާފައިވާ ޚާއްޞަ އުޞޫލީ ޙުކުމަކާ ޚިލާފަށް  ކަމަކުން ޢާއްމު ޢިލްމުގައިވެއެވެ

ޢަދަދަކުން  ވުރެ މަދު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. ސާޅީހަށް ޙުއްޖަތެއް ޙާޞިލެއް
ރުއްސުންލެއްވި هللا ކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުންގެ އެބަސްފުޅު މާތް ނުކުރެވޭނެ ހުކުރެއް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު  ޖާބިރުގެފާނުގެ އަންނަނިވި ބަސްފުޅުން ރައްދުވެއެވެ
ން ދެއްވަން ކޮޅަށް ހުންނެވިއެވެ. އެހިނދު ޝާމުކަރައި ބާޚުޠު rرسول اهللا ނަމާދުގައި 

މީހުން ފިޔަވައި  އައުމާއެކު ބާރަ ވިޔަފާރި ގާފިލާއެއް އަތުވެއްޖެއެވެ. އެގާފިލާ ހަމަ
މިސްކިތުގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެން އެގާފިލާއާ ދިމާއަށް ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި 

M  L   K  J  I  H  ] ފިއެވެ. މިއާޔަތް ބާވާލައްވައިهللا މެދު މާތް އެބައިމީހުންނާ
P  O     N  ^    ]  \  [Z  Y      X    W  V  U  T  S    R  QZ  ) :١١اجلمعة( 

: "އެއުރެންނަށް ވިޔާފާރިއެއް ނުވަތަ ކުޅިވަރެއް ފެންނަ ހި ނދު އެއާ ދިމާއަށް މާނައީ
. ކަލޭގެފާނު ކޮޅަށް ހުންނެވުމަށް ދޫކޮށްލައެ ވެ. އަދި ކަލޭގެފާނުދުވެފައި ދެއެ ވެ

. ވިދާ  ވުރެ މާ ވާބާއި ދަރުމަ ކުޅިވަރާއި ވިޔަފާރިއަށްޘަ ގެ ޙަޟުރަތުގައިވާهللاޅުވާށެވެ

                                                           
  األلباين.رواه أبو داود وحسنه  )1
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." އީ ރިޒުޤުދެއްވާ އެންމެهللاހެޔޮވެގެންވެއެވެ. އަދި  ދެން އިމާމު  )1(ހެޔޮ ފަރާތެވެ
. ދަންނާށެވެ. މިއިން އެއްވެސް ޢަދަދެއް ޝަރުޠުކުރުމަކަށް  ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ

 ހުކުރު ޞައްޙަވާނެ ،އްޖެނަމަނެތެވެ. ދެން ދެމީހުން ހަމަވެ އެއްވެސް ޞަރީޙަ ދަލީލެއް
ކުރެއްވީ ނަމާދުގެ  ކަމަށް ބުނުއްވާ ބޭކަލުން ދަންނައެވެ. ފަހެ އެބޭކަލުން އެއިސްތިދުލާލު

ޢަދަދުންނެވެ. އަދި އެޢަދަދުގެ މައްޗަށް ޢިލްމުވެރިން ވެފައިވާ  ޖަމާޢަތް ހަމަވާ
ކަމަށް  އްޙަވާނެއިޖުމާޢުންނެވެ. (އެބަހީ ދެމީހުންގެ ކިބައިން ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޞަ

ވަޑައިގެންފައެވެ.) އަދި ޚާއްޞަ ޢަދަދެއް ޝަރުޠުކުރުން  ޢިލްމުވެރިންވަނީ އިޖުމާޢުވެ
ކަމަށް އެބޭކަލުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ފަހެ ހުރިހާ  ނުވާ އެއްވެސް ދަލީލަކުން ސާބިތު

ކާ ހުކުރާ ނަމާދެއްގައި ދެމީހުންގެ ކިބައިން ޖަމާޢަތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި އެނަމާދުތަ
 ހުކުރު ،ދެމެދު ޖަމާޢަތުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިވެނި ޢަދަދަކުން މެނުވީ

ގެ ކިބައިން އެއްވެސް  rرسول اهللا  ،ކަމަށް ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ޞައްޙަ ނުވާނެ
ބަސްފުޅެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ މިމަސްއަލާގައި ރާޖިޙުވެގެންވާ ބަސްފުޅަކީ 

   )2(އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. "މިއެވެ.
  

  ުހުކުރުކެރވޭ ތަން 
ރަށްރަށުގައާއި، މައިދާނުގައާއި، ސަހަރާގައާއި އަދި  ސަހަރުގައާއި، ކުދި

އެފަދައިން ރަށުގެ  ނަމާދު އަދާކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި ހަމަ މިސްކިތުގައި ހުކުރު
ދު އަދާކުރުންވެސް ނަމާ ތަންތާނގައި ހުކުރު ވުރެ ގިނަ ތަނަކަށް އެއް

ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ފަހެ މާތް
ރިވާވެގެންވެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން އެކަލޭގެފާނު ބަޙުރައިނަށް ފަތްކޮޅެއް ފޮނުއްވިއެވެ. 

. "ތިޔަބައިމީހުންވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިޔަބައިމީހުން  އެފަތްކޮޅުގައި ވެއެވެ
."ހުކުރުކުރާ ބުނު ޢައްބާސްގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3(ހުށިކަމެވެ

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1

  .نيل األوطار )2

  رواه ابن أيب شيبة، وقال أمحد: إسناده جيد. )3
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. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "މަސްޖިދުއް ނަބަވީގައި ކުރެވުނު  ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ފުރަތަމަ ހުކުރުކުރެވުނީ  ދީނުގައި ކުރެވުނު އެންމެ ފަހު ދެން އިސްލާމް ހުކުރަށް

ޤައިސް  ހުރި މަސްޖިދު ޢަބްދުލް އިވާ ޖުވާޘާއޭ ކިޔުނު ރަށުގައިކަމުގަ ބަޙުރައިނުގެ ރަށެއް
އަދި ލައިޘް ބުނު ސަޢުދު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢުމަރުގެފާނާއި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ  )1(ގައެވެ."

ޒަމާނުގައި އެދެބޭކަލުންގެ އަމުރުފުޅަށް ސަހަރުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، ސަހަރުގެ 
ތާނގައި ހުކުރުކޮށް އުޅުނެވެ. އަދި މީހުން އެތަން އައްސޭރިތަކުގައި ދިރިއުޅޭ

   )2(އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންވެސް ވިއެވެ."
  

  ުހުކުރ ޚުުޠބާ 
ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ޚުޠުބާ ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.  ޖުމްހޫރު

رسول اهللا ހެ ކުރައްވާފައިވަނީ އަންނަނިވި ދަލީލުތަކުންނެވެ. ފަ އެބޭކަލުން އިސްތިދުލާލު
r ާދެއްވިއެވެ. މިއީ އެކަލޭގެފާނުގެ  އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ކޮންމެ ހުކުރެއްގައި ޚުޠުބ

ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން هللا ޢަމަލުފުޅެވެ. އަދި މާތް
 اولُّص"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

: "ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާތީ  )3("يلّصي أُنِومتيأَر ماَكَ މާނައީ
." އެބޭކަލުންގެ ތިންވަނަ ދަލީލަކީ މާތް ގެ އަންނަނިވި هللاދުށްގޮތަށް ނަމާދުކުރާށެވެ

!  "  #  $    %  &  '  ] ވަޙީބަސްފުޅެވެ. އެކަލާނގެ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. 
 )  (   ,  +  * -Z  ) :٩اجلمعة(  ! މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

ހަނދުމަކުރުމަށް (ޚުޠުބާ هللا ދުވަހު ހުކުރަށް ބަންގިދެވިއްޖެ ހިނދު ފަހެ  ހުކުރު
) ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިގަންނާށެވެ." ފަހެ  އަޑުއެހުމަށާއި ހުކުރު ނަމާދުކުރުމަށް

                                                           
  بو داود.رواه البخاري وأ )1

  رواه البيهقي. )2

  رواه البخاري ومسلم. )3
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ކަމަށް  ޚުޠުބާ ވާޖިބުވެގެންވާ ޢިލްމުވެރިން ހުކުރު މިބަޔާންކުރެވުނީ ޖުމްހޫރު
  ގެންނަވާފައިވާ ދަލީލުތަކެވެ.

މިދަލީލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ. "ފުރަތަމަ 
ގެ ޢަމަލުފުޅު ކަމެއް ވާޖިބުވުމުގެ ފައިދާ  rرسول اهللا ދަލީލު ދަންނައެވެ. ހަމައެކަނި 

ދަންނައެވެ. އެބަސްފުޅުގައި އެވަނީ ނަމާދު ނުކޮށްދެއެވެ. ދެން ދެވަނަ ދަލީލު  ޙާޞިލެއް
. އަދި ޚުޠުބާއަކީ ނަމާދެއް ނޫނެވެ.  އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ގޮތަށް ކުރުމުގެ އަމުރުފުޅެވެ

އަމުރުކުރައްވާފައި އެވަނީ هللا އަދި ތިންވަނަ ދަލީލު ދަންނައެވެ. އެއާޔަތުގައި މާތް
. އެންމެ އެއީ ހުކުރު އަދި )1(އެކަލާނގެ ހަނދުމަކުރުމަށް ހިނގައިގަތުމަށެވެ.  ނަމާދެވެ

ނަމާދާ ދެމެދު  ހުކުރު ،ހުކުރު ޚުޠުބާއާ ،ހަނދުމަކުރުންهللا ބޮޑު ވަރަކަށް ބުނެވޭނީ 
. އަދި ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު ޝާމިލުވެގެންވާ ކަމަށް  ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ

މެދު  ވާޖިބުވެގެންވުމާވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ހުކުރު ޚުޠުބާ  ވެރިންވަނީ އިއްތިފާޤުވެމުޢިލް
އެބޭކަލުންގެ މެދުގައި ވަނީ ޚިލާފު އުފެދިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިދަލީލު ހުކުރު ޚުޠުބާ 
. ފަހެ ރާޖިޙުވެގެންވާ ގޮތަކީ އިމާމު  ވާޖިބުކުރުމަކަށް ނުފުދެއެވެ. ދެން ވިދާޅުވިއެވެ

ގޮތެވެ. އެބަހީ ޙަސަނުލްބަޞަރީއާއި، އިމާމު ދާވޫދާއި، އިމާމު ޖުވައިނީ ވިދާޅުވެފައިވާ 
   )2(ވެގެންވުމެވެ." ހުކުރު ޚުތުބާ މުސްތަޙައްބު

ުވމާިއ، ޭއާނ ިމްނަބރު  މީަތ  ޚީަޠުބމީހާ ިމްނަބަރްށ ައާރ ިހނުދ ަސލާމޮްގ
ްނިގިދުނމިާއ، ަމުއމޫމުްނ ޭއާނއާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލްުނ. ީުނމުްނ ަބ هللا ފަހެ މާތް ިއށ

ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެން
 ސަލާމް ،މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން"

ނުވަތަ  السالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللاނުވަތަ  السالَم علَيكُمއެބަހީ  )3(ގޮވައިލައްވައެވެ."

                                                           

.  ،ހަނދުމަކުރުމުގެ މުރާދަކީهللا  )1 /  ] ނަމާދުކުރުން ކަމަށް އެކަލާނގެ މިވަޙީބަސްފުޅު ދަލީލުކުރެއެވެ

1  0Z  ) :ހަނދުމަކުރުމަށް ނަމާދު ޤާއިމުކުރާހުށިކަމެވެ."هللا މާނައީ: "އަދި ތިމަން )١٤طه  

  .نيل األوطار )2
  وصححه األلباين.و داود وابن ماجه رواه أب )3



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 337 

ربةُ اِهللا ومحركُم ولَيع الَمهالسهللا މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މާތް كاَت
ރުއްސުންލެއްވި ސާއިބު ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

ނަމާދުގެ  އާއި، އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރުގެ ޒަމާނުގައި ހުކުރު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
ގައެވެ. ދެން ޢުޘްމާނުގެ ފުރަތަމަ ބަންގިދެވެނީ އިމާމުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދު

 )1(އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް ،ދިޔަ ހިނދު ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެގެން
އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެބަންގި ދެވެނީ ޒައުރާއޭ ކިޔުނު ތާނގައެވެ. އަދި އެކަންތައް 

ސާއިބު ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް )2(އެދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ."
 rرسول اهللا ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

ބިލާލު ބަންގިދެއްވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މިންބަރުން  ،މަތީ އިށީންނަވާ ހިނދު މިންބަރު
އަދި ޢަދިއްޔު ބުނު ޘާބިތު  )3(ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ޤަމަތްދެއްވައެވެ."

. ކާފާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެކަލޭ رسول اهللا ގެފާނުގެ ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
r ްއެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން  ،ބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދުމިނ

  )4(އެކަލޭގެފާނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވައެވެ."
  

  

ިއ ެއްނމެ   ަރޫސލާގެ  ެދްނ ިއުތރު ައްށ ަޙމްުދކުުރމާިއ، هللاފަުރަތަމ މާތް  ޚުުޠބާަގ
ހަތް   ިދުނމާިއ، ުޤުރއާުނގެ އާަޔތަްތއް ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތް ިކެޔުވމާިއ، މްީސަތކުްނަންށ ަނޭސ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ފަހެ މާތް ާޝިމލުކުުރްނ.
                                                           

ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނުގެ  ގެޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )1
ޒަމާނުގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެ، 

އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ  އެކި ހިސާބުތަކަށް އެބައިމީހުން ފެތުރުމުން، އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއްމަދީނާގެ 
ކުރީއްސުރެ، މީސްތަކުން ހުކުރަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު އެކަމަށް އިންކާރެއްވެސް 

ދުރު ނަމާދުގެ ބަންގިއެއް ނޫނެވެ. އަދި ނުކުރައްވައެވެ. އަދި އެއީ ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ފަދައިން މެން
ކިއެއްތަ! އެއީ މެންދުރު ނަމާދު ވަގުތުވުމުގެ ކުރިން މީސްތަކުންނަށް، ހުކުރު ވަގުތުވާން އުޅޭކަން 

  އެންގުމަށްޓަކައި، ގޮވޭ ބަންގިއެކެވެ.

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي. )2

  وصححه األلباين.رواه أمحد والنسائي  )3

  وصححه األلباين.بن ماجه رواه ا )4
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 . لَيس فيها  يةُ الَّتالْخطْب" އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
: "އެޚުޠުބާއެއްގައި ޝަހާދަތް ( )1("شهادةٌ كَالْيد الْجذْماِء ه إِالَّ اُهللا أَشهد أَن الَ إِٰلމާނައީ

ފަދައެވެ." އަދި  ) ނުވާ ޚުޠުބާ ޖުޒާމުބަލި ޖެހިފައިވާ އަތެއްوأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللا
ވެގެންވެއެވެ. އެއީ  ފެށުން މުސްތަޙައްބު )2(ތުންޙާޖަ ޠުބަތުލްޚުއިރު  ޚުޠުބާ ފަށާ

من  ونعوذُ بِاِهللا ،ونستغفره ،ونستعينه ،نحمده ،ِهللاإِنَّ الْحمد "މިފަދައިން ކިޔުމެވެ. 
 ،لَه يومن يضللْ فَالَ هاد ،ضلَّ لَهفَالَ م من يهده اُهللا ،ومن سيئَات أَعمالنا ،شرورِ أَنفُِسنا

فَإِنَّ " )3("وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه ،وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا
اُألمورِ  وشر )،ُهللا علَيه وسلَّمصلَّى ا( محمد يده يِدالْه وخير ،خير الْحديث كتاب اِهللا

4  5  ]  )4("النارِ يوكُلَّ ضالَلَة ف، بِدعة ضالَلَةٌ وكُلَّ ،وكُلَّ محدثَة بِدعةٌ ،محدثَاتها
  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7  6Z  ) :١٠٢آل عمران(  [  "  !

 (  '  &  %  $  #   .  -  ,    +  *  ) 0  /    5  4  3  21
  >  =        <  ;  :  98    7   6Z ) :١النساء( [  z  y  x  w  v  u

  |  {!     ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~
®Z  ) :ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ ޙަމްދެއް ) ٧١ -  ٧٠األحزاب" : ޚުޠުބާގެ މާނައީ

. އަދި އެކަލާނގެ އަށެވެ. އެކަލާނގެއަށް އަهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ޅަމެން ޙަމްދުކުރަމުއެވެ
ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް އެދެމުއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް 
އެދެމުއެވެ. އަދި އަޅަމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި، އަޅަމެންގެ 

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي  )1

. މިސާލަކަށް  )2 ޚުޠުބަތުލް ޙާޖަތަކީ މުހިންމު ބޮޑު ކަމެއް ފަށާ އިރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ޚުޠުބާއެކެވެ
އި ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ނިންމާ ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މުޢާހަދާއެއްކުރާ އިރުގައާއި، ދެބައިމީހުންގެ މެދުގަ

އިރުގައާއި، ކައިވެނިކުރާ އިރުގައާއި، އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައާއި، ޢީދު ނަމާދުގައާއި، ހުކުރު ނަމާދުގައެވެ. 
.   އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ކަންތައްތަކުގައެވެ

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )3

  نسائي وغريهم.رواه أمحد ومسلم وال )4
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އެމީހަކަށް ، هللاއެވެ. ގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމުهللاނުބައި ޢަމަލުތަކުން 
. އަދި އެކަލާނގެ،  ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފި މީހާ، މަގުފުރެއްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
އެމީހަކު މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފި މީހާއަށް ހިދާޔަތްދެއްކޭނެ އެހެން ފަރާތެއް 

އެއްވެސް  މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެންهللا ނުމެވޭމެއެވެ. އަދި 
އިލާހަކުނުވާ ކަމަށާއި، އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމަށާއި، އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް 
ޝަރީކަކުނުވާ ކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާއި، 

." "ފަހެ އެންމެހެޔޮ ބަހަކީ  ގެ هللاއެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށްވެސް އަޅު ހެކިވަމެވެ
އިވާ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި އެންމެހެޔޮ ހިދާޔަތަކީ މުޙައްމަދުގެފާނު ފޮތުގަ

ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތެވެ. އަދި ދީނުގައި ކުރެވޭ އެންމެ ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ އެދީނުގައި 
އަލަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. އަދި އެފަދަ ކޮންމެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ. އަދި ކޮންމެ 

." ބިދުޢައަކީ މަގު އޭ  [ފުރެދުމެކެވެ. އަދި ކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިގައެވެ
! ތިޔަބައިމީހުން  ތަޤުވާވެރިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ  ،އަށްهللاއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

. އަދި މުސްލިމުން ކަމުގައިވާ ޙާލު މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން  ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިވާށެވެ
. ! ތިޔަބައިމީހުން، ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި އޭ މީސްތަކު [ ]މަރުނުވާށެވެ ންނޭވެ

ރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އެކަލާނގެއީ އެންމެ ނަފްސަކުން (އާދަމުގެފާނުގެ 
) ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި އެނަފްސުން، އެނަފްސުގެ  ޒަރިއްޔާއިން

) ހައްދަވާ، އެދެކަނ ބަލުންގެ ކިބައިން ގިނަ އަނެއް ޖިންސު (ޙައްވާގެފާނު
ފިރިހެނުންތަކަކާ ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ފެތުރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި 

އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް هللاތިޔަބައިމީހުން 
ތިޔަބައިމީހުން، އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާލުކޮށް ކަންކަމަށް އެދިއުޅޭ ރަސްކަލާނގެއެވެ. އަދި 

މާގެކަމުގެ ގުޅުންތައް ކެނޑުމުން ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތި
 ]ވޮޑިގެންވެއެވެ.هللا ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެ ވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި 

! ތިޔަބައިމީހުން  [ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އަދި هللاއޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
. އޭރުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް ތެދުބަހުން ބަ ސްބުނާށެވެ

އަށާއި هللاދެއްވާނެތެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެތެވެ. އަދި 
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އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް ]އޭނާ ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ. ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބަކުން

 rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
. އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނދެ  ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި  ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް ކިޔަވައި ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި ޚުޠުބާގައި
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް )1(މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވައެވެ."

 rرسول اهللا ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
! މަދުނުކުރައްވައެވެ. އަ ދުވަހު ހުކުރު ޚުޠުބާ މާދިގެއް ހުކުރު ކަލިމަކޮޅެއް  ދިކިއެއްތަ

ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު هللا އަދި މާތް )2(ކަމުގައި މެނުވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚުޠުބާ ނުވެއެވެ."

!"  ]  ހިޝާމް ބިންތު ޙާރިޘާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. "
$  #  Z   ީرسول اهللا މިސޫރަތް އަހުރެން ދަސްކުރr ުތީ ކޮންމެ މަ މިންބަރ
އަދި  )3(ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއަހައިގެންނެވެ." ދެއްވަމުން ކިޔަވައި ހުކުރަކު ޚުޠުބާ

ރުއްސުންލެއްވި ޔަޢުލާ ބުނު އުމައްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް

މިއާޔަތް ކިޔަވައި   Z 6  7] މަތީ  މިންބަރު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
  )4(ޅުވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ."ވިދާ

ިހނުދޮކަޅަކްށ  ަގިއެދުޚޠުބާގެ ެދމެދު  ،ިދުނމާިއ ުހެރގްެނ ެދުޚޠުބާ  ޮކަޅށް 
ީނެދލްުނ ަޝުރުޢކުެރިވގްެނުވްނ. ބުނު ޢުމަރުގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ިއށ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު ނަމާދުގައި  ކުރުދުވަހު ހު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ދެއްވައެވެ. ދެން އިށީނދެ ހުންނަވައިގެން ޚުޠުބާ ށްކޮޅަ rرسول اهللا 

) ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެން (ދެވަނަ ޚުޠުބާ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެއީ  ދެއްވުމަށް
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )1

  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )2

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )3

  رواه البخاري ومسلم. )4
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ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(ކުރަމުންދާ ގޮތަށެވެ." މީސްތަކުން މިއަދު ކަންތައް
. " ޖާބިރު ބުނު رسول اهللا ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

r ްޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ. ދެން އިށީނދެ ،ހުންނަވައިގެން ކޮޅަށ 
ދެވަނަ ޚުޠުބާދެއްވައެވެ. ފަހެ  ،ވަޑައިގަންނަވައެވެ. ދެން އަލުން ތެދުވެވަޑައިގެން

ހަމަކަށަވަރުން  ،މީހާ ކަމަށް ބުނެފި ދެއްވާ ޚުޠުބާ އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން
 ދެހާހަށް ،އެކު ގަންދީ ބުނަމެވެ. އެކަލޭގެފާނާهللا ދޮގުހަދައިފިއެވެ. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން 

". އަދި އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އިމާމު  )2(ވުރެ ގިނަ ނަމާދު އަހުރެން ކުރީމެވެ
އާއި،  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. " ޠާވޫސްގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ޠާވޫސް

 ތިއްބަވައިގެން ޚުޠުބާ ނާއި މިއެންމެ ބޭކަލުން ކޮޅަށްމާއަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރާއި، ޢުޘް
މަތީ އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ޚުޠުބާދެއްވީ  ފުރަތަމަ މިންބަރު ދެއްވިއެވެ. އަދި އެންމެ

ޝަޢުބީގެ ކިބައިން  މުޢާވިޔަތެވެ." އަދިވެސް އިމާމު އިބުނު އަބީ ޝައިބާ، އިމާމު
. ޝަޢުބީ ވިދާޅުވިއެވެ. "މުޢާވިޔަތުގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން  ރިވާކުރެއްވިއެވެ

  ޚުޠުބާދެއްވީ އެކަލޭގެފާނުގެ ބަނޑުފުޅުގެ ސަރުބީ ގިނަވީ ހިނދުގައެވެ."
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ފަހެ މިރިވާޔަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައެއް

.  ރު ކޮޅަށްއި ޚުޠުބާދޭ ހުރުމާއި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނުން ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ
 ގެ ހަމައެކަނި ޢަމަލުފުޅަކުން ވާޖިބުވުމުގެ ފައިދާ ޙާޞިލެއް rرسول اهللا އެހެންނަމަވެސް 
  ނުކޮށްދޭނެއެވެ. 

ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ޚުުޠބާ ިދގުުނުކުރްނ. ،ިދުނމާިއ ައޑަުހުރޮކްށ ޚުުޠބާ 
.  ޢައްމާރު . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ްةٌ "އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ. ކުރައްވަނިކޮށް ޙަދީޘنئم هتطْبخ رصقلِ وجالر الَةإِنَّ طُولَ ص

قْهِهف نةَ ،مطْبوا الْخرأَقْصالَةَ ويلُوا الصراً فَإِنَّ ،فَأَطحس انيالْب نމާނައީ:  )3("م
) ދިގުކުރުމާއި އޭނާގެ ޚުޠުބާ "ހަމަކަށަވަރުން މީހާ އޭނާގެ ނަމާދު (ހުކުރު  ނަމާދު

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )2

  رواه أمحد ومسلم. )3
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 ޢިލްމުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ހުކުރު ކުރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ފިޤުހު
މަކަށަވަރުން ބައެއް ނަމާދު ދިގުކުރާށެވެ. އަދި ޚުޠުބާ ކުރުކުރާށެވެ. ފަހެ ހަ

ފަދަ  ބަޔާންކުރުންތަކުގައި ޖާދޫއެއްވެއެވެ." އެބަހީ މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަންނަ
ޢިލްމުވެރިކަމުގެ  ން ފިޤުހުއަސަރެއް ހުރެއެވެ. ފަހެ ހުކުރު ދިގުކުރުމާ ޚުޠުބާ ކުރުކުރު

 ފަހެ ފިޤުހު ކަލިމަތައް އޭނާއަށް އެނގުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ތަކަށްވަނީ ޖާމިޢުޢަލާމާ
هللا މާނައެއް ކުރުކުރު ޢިބާރާތަކުން ބަޔާންކުރެއެވެ. އަދި މާތް ޢިލްމުވެރިޔާ ދިގު

. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
" . ދެއް ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި ނަމާދު މެދުމިނުގެ ނަމާ ގެ ހުކުރު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

هللا އަދި މާތް )1(ގެފާނުގެ ޚުޠުބާވެސް މެދުމިނުގެ ޚުޠުބާއެއް ކަމުގައިވިއެވެ."އެކަލޭ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެކަލޭގެފާނުގެ ދެލޯފުޅު ރަތްވެގެންދެއެވެ. އަދި  ،ދެއްވާ ހިނދު ޚުޠުބާ rرسول اهللا "
. އަދި ކޯފާ ގަދަވެގެންދެއެވެ. އެއީ ލަޝްކަރަކަށްއަޑުފުޅު އުފުލިގެން  ،އިހެނދުނާ ،ދެއެވެ

 )2(ފަދައިންނެވެ." އިންޒާރުކުރާ މީހެއް ،މެދު އުޅޭކަމާ ހަވީރު ދުޝްމިނުން ހަމަލާދޭން
. " - رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم  ގެ ޚުޠުބާތައް އެކުލެވިގެންވަނީ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

އަށާއި، އެކަލާނގެ މަލާއިކަތުންނަށާއި، هللاލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އީމާންކަމުގެ އުޞޫ
.  އެކަލާނގެ ފޮތްތަކަށާއި، އެކަލާނގެ ރަސޫލުންނަށާއި، އާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމެވެ

އަދި ސުވަރުގެއާއި ނަރަކައިގެ ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޞާލިޙު 
ކުރައްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކާއި އެކަލާނގެއަށް އަޅުތަކުންނަށް އެކަލާނގެ ތައްޔާރު

ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހުންނަށް އެކަލާނގެ ތައްޔާރުކުރައްވާފައިވާ ޢަޛާބާއި ޢުޤޫބާތުގެ 
ވާހަކަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އެޚުޠުބާތަކުގެ ސަބަބުން އީމާންކަމާއި، ތައުޙީދާއި، 

ދޭ ޚުޠުބާތަކާ  ވެ. އެއީ މިއަދުގެ ޚަޠީބުންދިޔައެ ގެ މަޢުރިފާއިން ހިތްތައް ފުރިގެންهللا
." މުޅިން   )3(ޚިލާފަށެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1

  مسلم وابن ماجه. رواه )2

  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )3



                                                                                                  ްަނާމުދެގ ުޙުކްމަތއ  

 343 

ްނ ޚުުޠބާ މުެދކަ  ީމހާައްށ ަކމެއް  ޚީަޠބު  هللا ފަހެ މާތް ޑިައލްުނ.ނ ިދމާެވގެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ބުރައިދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

)  ކޮށް (އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފަދެއްވަން ހުންނަވަނި ޚުޠުބާ rرسول اهللا " ދެދަރިކަލުން
) ރަތް ހެދުންކޮޅެއް ތުރުކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި  ،ޙާލު ޙަސަނާއި ޙުސައިނު (ތުއްޕުޅު އިރު

. ފަހެ  ވެއްޓި މަތިން  ންބަރުމި rرسول اهللا ވަޑައިގަންނަވަމުން ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަތެވެ
ވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި ފައިބައިވަޑައިންނަވާ ދެދަރިކަލުން އުރައިލެއް

. ދެން   އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ތެދު"هللا ކުރެއްވިއެވެ. حديثދެދަރިކަލުން ބޭންދެވިއެވެ
 . ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މުދަލާއި ދަރިންނަކީ އިމްތިޙާނެކެވެ

ގެފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތުމުން ތަން ތިމަންކަލޭ މިދެކުދިން ވެއްޓެމުން އަންނަ
ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ކެތްތެރިވެވަޑައިނުގެން ޚުޠުބާ މެދުކަނޑައިލައްވާ އެދެކުދިން 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ ރިފާޢަތު އަލްޢަދަވީގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(އުރައިލެއްވީއެވެ."
ގެ އަރިހަށް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހުރެން 
ދެއްވާށެވެ. ފަހެ އަހުރެން  ހިނގައްޖައީމެވެ. އޭރު އެކަލޭގެފާނު ހުންނެވީ ޚުޠުބާ

! އަހުރެންނީ ބީރައްޓެއްސަކީމެވެ. هللاދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ  ދީން ނުދަންނަ ގެ ރަސޫލާއެވެ
މީހަކީމެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ  ހޭގޮތުން ސުވާލުކުރަން އައިމީހަކީމެވެ. ދީނާ ބެ

ދުކަނޑައިލައްވާ އަހުރެންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި ފައިތައް ދަނގަޑުން މެ
ހެދިފައިވާ ލަކުޑި ގޮނޑިއެއް ގެންނަވާ ގޮނޑީގައި އިށީނދެވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި 

އުނގަންނަވައިދެއްވި ޢިލްމަކުން އަހުރެންނަށް އުނގަންނައިދެއްވަން هللا އެކަލޭގެފާނަށް މާތް
ދެން އެކަލޭގެފާނު (މިންބަރު މައްޗަށް އަލުން އަރައިވަޑައިގެން)  ފައްޓަވައިފިއެވެ.
." އޮތް ޚުޠުބާގެ ނުނިމި   )2(ބައި ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ

އަށް ބޭނުމެއް  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. " - رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم 
ގެ ޚުޠުބާ މެދުކަނޑައިލައްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ،ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު

އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ބޭކަލަކު ސުވާލެއް ހުށައެޅުމުން ޖަވާބުދެއްވުމަށް ޚުޠުބާ 
                                                           

  وابن ماجه. والنسائي والترمذي رواه أمحد وأبو داود )1

  رواه مسلم والنسائي. )2
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މެދުކަޑައިލައްވައެވެ. އަދި އެނޫން ބައެއް ބޭނުންފުޅުތަކަށްޓަކައި ޚުޠުބާ 
މެދުކަޑައިލައްވައެވެ. މިސާލަކަށް ޙަސަނާއި ޙުސައިނު ފެނިވަޑައިގަތުމުން އެދެބޭފުޅުން 

ންބަރު މައްޗަށް ލެއްވުމެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއި ޚުޠުބާ މެދުކަނޑައިނެންގެވުމަށްޓަކަ
ހުންނަވާ  ދެއްވަން ޚުޠުބާ ފުރިހަމަކުރައްވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ ންއަރައިވަޑައިގެ

މީހާއެވެ!  މީސްތަކުންނަށް ބަސްވިދާޅުވެ ހައްދަވައެވެ. މިސާލަކަށް އޭ މިވެނި
! މަސްޖިދު ސުންނަތްކުރާށެވެ. އަދި މިނޫނަސް ޙާލަތް މީ އިށީންނާށެވެ. އޭ މިވެނި ހާއެވެ

ނިޔާކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި މީސްތަކުންނަށް އަމުރުކޮށް ހައްދަވައެވެ. ފަހެ 
މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ފަޤީރަކު ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް 

އަމުރުކުރައްވައެވެ. ވާރޭނުވެހިގެން މީހަކު  ޞަދަޤާތްކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް
   )1(ޝަކުވާކޮށްފިނަމަ ޚުޠުބާގެ ތެރޭގައި އިސްތިސްޤާގެ ދުޢާކުރައްވައެވެ."

ކާ ވާަހަކެދްއކުްނ  ަމުއމޫމުްނ ެއަކކު  ،މްުނާދ ިހނދު ެދވެ  ޚުުޠބާ  ައެނަކ
މެްވގްެނުވްނ.  ،ހިނދު ދެވެމުންދާ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޚުޠުބާ ފަހެ ޖުމްހޫރު ަޙާރ

ތިބުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އަދި ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ. އެއީ ހެޔޮކަމަކަށް ހަނު
މެއެވެ.  ނުބައިކަމަކުން މަނާކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ،އަމުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް

 ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނުهللا މާތް
إِذَا قُلْت لصاحبِك يوم الْجمعة أَنصت " ރެއްވިއެވެ.ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

تولَغ فَقَد طُبخي اماِإلمހުކުރު )2("و" :  ،މީހާ ޚުޠުބާދޭ ޙާލު މާމުދުވަހު އި މާނައީ
ވަރުން ތިބާ ބޭކާރު ހަމަކަށަ ،އިންނާށޭ ތިބާ ބުނެފިނަމައެކުވެރިޔާ ގާތުގައި ހަނު ތިބާގެ
." އަދި މާތް ޢަމަލެއް ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ކޮށްފިއެވެ

 .  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ورجلٌ  ،وهو حظُّه منهارجلٌ حضرها يلْغو  :يحضر الْجمعةَ ثَالَثَةُ نفَرٍ"އްވިއެވެ. ކުރެޙަދީޘް

ورجلٌ حضرها  ،عز وجلَّ إِنْ شاَء أَعطَاه وإِنْ شاَء منعه فَهو رجلٌ دعا اَهللا ،حضرها يدعو

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1

  رواه اجلماعة إالّ بن ماجه. )2
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 يى الْجمعة الَّتكَفَّارةٌ إِلَ يبِإِنصات وسكُوت ولَم يتخطَّ رقَبةَ مسلمٍ ولَم يؤذ أَحدا فَهِ
^  _  `  b  a  ] :عز وجلَّ يقُولُ وذَلك بِأَنَّ اَهللا ،تليها وزِيادةُ ثَالَثَة أَيامٍ

  dcZ 
އެވެ. އެމީހުންގެ މީހަކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ : "ތިންމާނައީ )١٦٠األنعام: ( )1(

އެވެ. އަދި އެއީ ހުކުރުން ބޭކާރު ޢަމަލުކުރެ ތެރެއިން އެކަކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ
. ފަހެ އޭނާއަކީ ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ ދުޢާކުރެއޭނާއަށްވާ ހިއްސާއެވެ. އަދި އަނެކަކު  އެވެ

. އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައް އަށް ދުޢާކުރިهللا ފިނަމަ އޭނާއަށް ދެއްވާނެއެވެ. އަދި ވައިމީހެކެވެ
ދި އަނެކަކު އެކަލާނގެ އިރާދަކުރައްވައިފިނަމަ އޭނާއަކަށް ނުދެއްވާނެއެވެ. އަ

 އިނދެއްޖެއެވެ. އަދި މީހެއްގެ ކޮނޑުއެކު ހުކުރަށް ޙާޟިރުވެ ހަނު މަޑުމައިތިރިކަމާ
.  މަތިން އޭނާ ގިރާއެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ނުމެކުރޭމެއެވެ

ހުކުރާ ހަމައަށް އޭނާގެ ފާފަތަކަށް  ފަހެ އެގޮތަށް އޭނާ ކަންތައްކުރުން ވަނީ އަނެއް
. އަދި އިތުރު ތިންކަ ދުވަހުގެ ފާފަތަކަށްވެސް ކައްފާރާއަކަށެވެ. އެހެނީ  އްފާރާއަކަށެވެ

މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ  ކަމެއްކޮށްފި ހެޔޮ [ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا ހަމަކަށަވަރުން މާތް
.ހެޔޮކަމުގެ ޘަ އޭނާއަށް އެކަމުގެ ދިހަ   "]ވާބު ހުއްޓެވެ

އިނުން މަދުގެ އަރިހުގައި ހަނުއަޙު ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި އިމާމު
ވާޖިބުވެގެންވަނީ އަދި ވާހަކަދެއްކުން ޙަރާމްވެގެންވަނީ ޚުޠުބާ އަޑުއިވޭ މީހުންނަށެވެ. އަދި 

!  ތިބުން ވާޖިބުވެގެންމީހުންނަށް ހަނު އަޑުނީވޭ ހިސާބުގައި ތިބި ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
މު އަޙުމަދާއި އިމާމު އިސްޙާޤު ވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާ އެބައިމީހުންނަށް މުސްތަޙައްބު

ކިޔުން  يرحمك اُهللاމީހާއަށް  އަޅައިފި ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުމާއި ކިނބިހި
 މީހާއަށް ސަލާމް ގޮވާ ހުއްދަވެގެންވެއެވެ. އަދި އިމާމު ޝާފިޢީ ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމް

މީހުން އޭނާއަށް  ނަމަ އެހެންގޮވައިފި ގޮވުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ސަލާމް
.   ސަލާމުގެ ޖަވާބުދިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ފަހު  ފާތިޙާއަށް ނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފަހެ ހުކުރު ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ. ުހކުރު 
ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

                                                           
  .وصححه األلباينرواه أمحد وأبو داود  )1
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[$  #  "  !   )  (   '  &  %    ,    +  *Z  ުސޫރަތް  އެބަހީ ޖުމްޢަތ

ނުވަތަ  ،ސޫރަތް މުނާފިޤޫން އެބަހީ  a`bZ] ރަކުޢަތުގައި އަދި ދެވަނަ

 އަދި ދެވަނަ ،ސޫރަތް އެބަހީ އަޢުލާ  r  q  p  oZ ] ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

ސޫރަތް ކިޔެވުން  އެބަހީ ޣާޝިޔަތު  4Z 5 6  7 ] ރަކުޢަތުގައި 
. އެއީ އެކަން ވެގެންވެ މުސްތަޙައްބު ގެ ކިބައިން ސާބިތުވާތީއެވެ. ފަހެ  rرسول اهللا އެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
 ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ޖުމްޢަތު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރު

ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އަހުރެން  rاهللا رسول ސޫރަތް  ރަކުޢަތުގައި މުނާފިޤޫން
". ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(އަޑުއެހީމެވެ

 ނަމާދުގައާއި ހުކުރު ޢީދު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "
."ކަމުގަ ސޫރަތް ވިދާޅުވާ ސޫރަތާއި ޣާޝިޔަތު ނަމާދުގައި އަޢުލާ   )2(އިވިއެވެ

!  "  #  $    % ] ސޫރަތުގެ ފަހުބައި އެބަހީ  ދެންފަހެ ޖުމްޢަތު
&Z ްސޫރަތުގެ ފަހުބައި އެބަހީ  އިން ފެށިގެން ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް އަދި މުނާފިޤޫނ

 [  q   p  o  n  m    rZ   ްއިން ފެށިގެން ސޫރަތުގެ ނިޔަލަށް ކިޔަވައިގެނ
! ސުންނަތަށް ގެ ސުންނަތަށް ޢަމަލުކު rرسول اهللا  ރި ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
  ކަމަށްވާނީ ދެސޫރަތް ފުރިހަމައަށް ކިޔަވައިގެންނެވެ. ޢަމަލުކުރި

ީމހާ  ަރކުަޢުތްނ ަބަޔަކްށ ަލްއަވިއިލ ަރކުަޢަތްށ ުނަވަތ ަފހު  ަނމުާދގެ ަފހު  ުހކުރު 
ްނަތއް   ނަމާދުގެ ފަހު އި ހުކުރުޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގަ ފަހެ ޖުމްހޫރު ޮގތް. ޖެހޭ  ކުަރން  ަކ

ނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ  މީހާއަށް ހުކުރު ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا ފާއިތުވީ ރަކުޢަތްކުރުމެވެ. މާތް ،އިމާމުމީހާ ސަލާމްދިނުމުން ތެދުވެ

. ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިهللا ޢަބްދު رسول اهللا އެވެ
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. )1

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )2
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r ްى"ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘرا أُخهإِلَي فضلْيا وكَهرأَد فَقَد ةعمالْج نةً مكْعر كرأَد ن1("م( 
: "ހުކުރު ) ލިބިއްޖެ ރަކުޢަތް (ފަހު ނަމާދުން އެއް މާނައީ މީހާ ދަންނައެވެ. ފަހެ  ރަކުޢަތް
ވަރެވެ. އަދި އެރަކުޢަތަށް އެހެން ރަކުޢަތެއް ނަމާދު ލިބިއްޖެކަން ކަށަ އޭނާއަށް ހުކުރު

." ދެންފަހެ ރަކުޢަތަކަށް ) އޭނާ އިތުރުކުރާހުށިކަމެވެ ވުރެ މަދުން  (ފާއިތުވީ ރަކުޢަތް
. ޖުމްހޫރު ލިބިއްޖެ ނަމާދު  ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އޭނާއަށް ހުކުރު މީހާ ދަންނައެވެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا ނަމާދެވެ. މާތް ދުރުޖެހޭނީ މެން ފާއިތުވެއްޖެއެވެ. ދެން އޭނާ ކުރަން
)  ރަކުޢަތް (ފަހު ނަމާދުން އެއް ބުނު މަސްޢޫދު ވިދާޅުވިއެވެ. "ހުކުރުهللا ޢަބްދު ރަކުޢަތް
 މީހާ ހަތަރު ނަމާދު ލިބިއްޖެއެވެ. އަދި ދެރަކުޢަތް ފާއިތުވެއްޖެ މީހާއަށް ހުކުރު ލިބިއްޖެ

) ކުރާހުށިކަމެވެ." ރަކުޢަތް (މެންދުރު   )2(ނަމާދު
މާުދގެ ކުިރްނާނއި  ކުރު ުހ  ތްކުުރްނ. ،ަނ ނަމާދުގެ  ފަހެ ހުކުރު ަފުހްނ ުސްނަނ
هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް ރަކުޢަތް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްކުރުން މުސްތަޙައްބު ފަހުން ހަތަރު

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
 )3("أَربعا يا بعد الْجمعة فَلْيصلِّمن كَانَ منكُم مصلّ"އްވިއެވެ. ރެކުޙަދީޘް rرسول اهللا 
: "ތި  ،މީހާ ނަތްކުރަން ބޭނުންވާންޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ހުކުރުގެ ފަހުން ސުމާނައީ

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ރަކުޢަތް ކުރާހުށިކަމެވެ." އަދި މާތް ފަހެ އޭނާ ހަތަރު
 ހުކުރު rرسول اهللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢުމަރު

   )4(ފަހު އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮޓަރިކޮޅުގައި ދެރަކުޢަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ނަމާދަށް
.  ފަހެ މިދެޙަދީޘް،  -شيخ اإلسالم ابن تيمية ޢިލްމުވެރިން ޖަމާކުރައްވާފައިވެއެވެ

 ހަތަރު ،ފަހު މިސްކިތުގައި ސުންނަތްކުރާނަމަ ނަމާދަށް ޅުވިއެވެ. "ހުކުރުވިދާ  - رمحه اهللا
   )5(ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ. އަދި ގޭގައި ކުރާނަމަ ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ."

                                                           
  وصححه األلباين.وابن ماجه والدارقطين  رواه النسائي )1

  يف متام املنة. وصححه األلباينرواه الطّرباين  )2

  رواه مسلم وأبو داود والترمذي. )3

  رواه اجلماعة. )4

  .فتاوى ابن تيمية.مجع: ابن قاسماملستدرك على  )5
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شيخ މެދު ދަންނައެވެ.  ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރުމާ ދެންފަހެ ހުކުރު
ދަންނައެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު  rاهللا رسول ވިދާޅުވިއެވެ. "  - رمحه اهللا -اإلسالم ابن تيمية 

ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރައްވާފައެއް  ފަހު ހުކުރު ނަމާދު ބަންގިއަށް ހުކުރު
ރިވާކުރައްވާފައެއް  ނުވެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ބޭކަލަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން

ފަހު މެނުވީ  އިގަތުމަށްވަޑަ މަތީ އިށީނދެ ނުމެވޭމެއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މިންބަރު
ދެއްވުމުން އެކަލޭގެފާނު  އަދި ބިލާލުގެފާނު ބަންގި ނުދެއްވައެވެ. ންގިބިލާލުގެފާނު ބަ

ދެއްވައެވެ. ދެން ބިލާލުގެފާނު ޤަމަތްދެއްވައެވެ. ދެން އެކަލޭގެފާނު  ދެޚުޠުބާ
ކުރާނެ  ފަހު ސުންނަތެއް ނަމާދުކުރައްވައެވެ. ފަހެ ބަންގިއަށް މީސްތަކުންނާގެން ހުކުރު

އަދި އެއްވެސް  ،ފުރުޞަތެއް ޚުދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށްވެސް
. އަދި އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ ،އަޞްޙާބުބޭކަލަކަށްވެސް ދެއްވަން  އެކަލޭގެފާނު ނުދެއްވައެވެ

އެއްވެސް  ،ކުރެއްވިކަން ސުންނަތެއް ،ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ކޮޓަރިކޮޅުގައިވެސް
 ،ވާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް ބަސްފުޅަކުންބޭކަލަކު ރި

އަދި ސުންނަތްކުރާނެ މިންވަރެއް  ،ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތެއް ހުކުރު
! އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅުވަނީ ވަގުތާއި  ،ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ

ދުވަހު ހުކުރަށް އަންނަމީހާއަށް  ހުކުރު ،ކާ ނުލައިމިންވަރު ކަނޑައެޅުއްވުމަ
ކުރައްވާފައިވާ ވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްސުންނަތްކުރުމަށް ތަރުޙީބުދެއްވާފައެ

ނަމާދަށް ކުރިން އައިސް  ފަދައިންނެވެ. "ސަވާރީއަކަށް ސަވާރުނުވެ ހިނގާފައި ހުކުރު
" އަދި .............މީހާ ފިއޭނާއަށް މިންވަރުކުރެވިފައިވާ ވަރަށް ސުންނަތްކޮށް

ދުވަހު  އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތަށެވެ. އެބޭކަލުން ހުކުރު
އެބޭކަލުންނަށް  ،ވެދެވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ ،މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު

 ލުން ދިހަފަސޭހަވެވަޑައިގަތް މިންވަރަކަށް ސުންނަތްކުރައްވަތެވެ. ފަހެ ބައެއް ބޭކަ
ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ. އަދި ބައެއް  ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން ބާރަ

ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް  ބޭކަލުން އަށް
ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރުމަށް ވަޤުތެއް  ކުރައްވަތެވެ. އެހެންކަމުން ހުކުރު

ނުވާ  ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅިފައި ސުންނަތްކުރުމަށް ވަކި ،ނުވާ ކަމަށާއި އެޅިފައިކަނޑަ
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ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ކަމަށް ޖުމްހޫރު
ގެ ބަސްފުޅަކުން ނުވަތަ ޢަމަލުފުޅަކުންނެވެ. އަދި  rرسول اهللا ކަމެއް ސާބިތުވާނީ  އެފަދަ
އަދި  ،ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަކުންވެސްބެހޭ އެކަމާ

   )1(ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ." ،ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް
  

  ީޢުދުދަވހާ ެއްއުދަވެހްއަގިއ ަޖމުާވން  ،ުހުކުރުދަވހާިއ
މީހުންގެ  ނަމާދުކުރި ޢީދު ،ޢީދުދުވަސް ދިމާވެއްޖެނަމަ އި،ފަހެ ހުކުރުދުވަހާ

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު هللا މާދުގެ ވާޖިބުކަން ކެނޑޭނެއެވެ. މާތްނަ ކިބައިން ހުކުރު
 ކުރުހު( rرسول اهللا އަރުޤަމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

) ޢީދު ނަމާދު މާފުކުރެއްވިއެވެ. ފަހެ  ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ. ދެން ހުކުރު ދުވަހެއްގައި
 )2(ހުށިކަމެވެ." ނަމާދުކުރާ މީހަކު ހުކުރު ނަމާދުކުރަން އެދޭ ރު"ހުކު އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا އަދި މާތް
فَمن  ،يومكُم هذَا عيدان يقَد اجتمع ف" ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. 

زاَء أَجشّمجا مإِنو ةعمالْج نم ونَأَهހަމަކަށަވަރުން މިއަދު ދެޢީދު  )3("ع" : މާނައީ
ނުކުރިޔަސް (އޭނާ  ހުކުރު މީހާ އޭނާ ނުވާ ޖަމާވެއްޖެއެވެ. ފަހެ ހުކުރުކުރަން ބޭނުން

) އޭނާއަށް ފުދިގެންވެއެވެ. އެކަމަކު އަހުރެމެން ހުކުރުކުރާނަމުއެވެ." ޢީދު   ނަމާދުކުރުން
 ނަމާދު ޤާއިމުކުރުން މުސްތަޙައްބު ރަށުގައި ހުންނަ ވެރިޔާއަށް ހުކުރުފަހެ 

 މީހަކު ޙާޟިރުވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ޢީދު ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ހުކުރަށް ޙާޟިރުވަން އެދޭ
. އެއީ  ނަމާދު ނުކުރާ ހުރެމެން "އަ rرسول اهللا މީހުން ހުކުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ

ވާތީއެވެ. ފަހެ އިމާމު އަޙުމަދުގެ  ކުރައްވާފައިޙަދީޘްނަމުއެވެ." މިފަދައިން ހުކުރުކުރާ
ނުކުރާ މީހުންނަށް  ނަމާދު ނަމާދަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ސަބަބުން ހުކުރު އަރިހުގައި ޢީދު

                                                           
  .جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية )1
  صحيح بشواهده. األلباينوابن ماجه وقال  والنسائي أمحد وأبو داود رواه )2

  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )3
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ތައް ދަލީލުކުރަނީ ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ. އެކަމަކު ބަޔާންވެދިޔަ ޙަދީޘް މެންދުރު
هللا ވާ ގޮތަކީވެސް މިއެވެ. ފަހެ މާތްކަމަށެވެ. އަދިރާޖިޙުވެގެން ނުވާ ވާޖިބުވެގެން

 ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ފިޠުރުޢީދުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
ހެއްގައި ދުވަ ދުވަހަކާ ދިމާވުމުން އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "މިއީ އެއް ހުކުރު ،ދުވަހެއް

. ފަހެ ހެނދުނު އެކަލޭގެފާނު (ޢީދު .  ) ދެރަކުޢަތްނަމާދުގެ ޖަމާވި ދެޢީދެވެ ކުރެއްވިއެވެ
   )1(ނަމާދެއް ނުކުރައްވައެވެ." ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އެކަލޭގެފާނު އިތުރު އަދި ޢަޞުރު
  

  ަނމާދު  ީޢދު 
ނަމާދު  ނަމާދެވެ. ފަހެ ޢީދު ފިޠުރުޢީދު ،ނަމާދާއި އެބަހީ އަޟުޙާޢީދު

 ދަކީ ސުންނަތްކަންޝަރުޢުކުރެއްވުނީ ހިޖުރައިން ފުރަތަމަ އަހަރުގައެވެ. އަދި އެނަމާ
 . މަތީ ދެމިހުންނެވި  އެނަމާދެއް ކުރެއްވުން rرسول اهللا ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ

.   ނަމާދެކެވެ. ފަހެ އެނަމާދަށް ޙުކުމްތަކެއްވެއެވެ. އެޙުކުމްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ
 .ަނމަާދްށ ފްެނެވުރމާިއ، ުހަވނުދލުމާިއ، ައުތަގިއވާ ެއްނމެރީިތ ހުެދްނލުން  ީޢދު 

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
" . ދުވަހު ރަތްކުލައިގެ ރިދާއެއެް ތުރުކުރައްވާ  ޢީދު rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(ކަމުގައިވިއެވެ."
 ގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ދެޢީދުގައި އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭ

ލުމަށާއި، އަދި  ނދެއްމޮޅު ހުވަ ލުމަށާއި،  އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ ރީތި ހެދުމެއް
އަހުރެމެންނަށް  rرسول اهللا ޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް އަގުބޮޑު އަ އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ

".  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "  -رمحه اهللا-عالّمة ابن القيم ދި އަ )3(އަމުރުކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  يف السلسلة الصحيحة. وصححه األلباينرواه الطّرباين يف األوسط  )1

  يف السلسلة الصحيحة. وصححه األلباينين يف األوسط رواه الطّربا )2

  رواه احلاكم وفيه إسحاق بن بزرج, ضعفه األزدي ووثّقه ابن حبان. )3
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ރީތި ހެދުންކޮޅު ތުރުކުރައްވައެވެ. އަދި  ދެޢީދުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައިވާ އެންމެ
  )1(ނަމާދަށް އެކަލޭގެފާނު ރިދާކޮޅެއް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވެއެވެ." ހުކުރު ،ނަމާދަށާއި ޢީދު

ުއްނ. ދު ުދަވުހ ޢީ  ީޢދު  ިފުޠރު   ޢީދު ފިޠުރު ަނމަާދްށ ިނުކުތމުގެ ކުިރްނ ކެ
ނަމާދަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮނަހިރި ޢަދަދުން ކަދުރުކޮޅެއް ކައިލުން  ދުވަހު ޢީދު
 ނަމާދުގެ ފަހަށް އަޟުޙިޔާއެއް ދުވަހު ޢީދު ޢީދު ވެގެންވެއެވެ. އަދި އަޟުޙާ މުސްތަޙައްބު

. މާތް ކުރުން މުސްތަޙައްބުއެއިން ކެއުމަށްޓަކައި ކެއުން ލަސް ،ވާނަމަ هللا ވެގެންވެއެވެ
 . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ދުވަހު (ޢީދު ޢީދު އްވުމަށް ދާންދެން ފިޠުރުރުކޮޅެއް ފަރީއްކުޅުކަދު rرسول اهللا "
) ނިކުމެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި އޮނަހިރިކޮ ށް އެކަލޭގެފާނު ކަދުރުކޮޅު ނަމާދަށް

". ރުއްސުންލެއްވި ބުރައިދާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(ފަރީއްކުޅުއްވައެވެ
ދުވަހު  ޢީދު ފިޠުރު rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

) ނިކުމެ ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. އަދި އަޟު އްވުމަށް ދާންދެން (ޢީދުފަރީއްކުޅު  ޙާނަމާދަށް
) އެނބުރި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ފަރީއްނުކުޅުއްވައެވެ.  ދުވަހު (ޢީދު ޢީދު ނަމާދުން

   )3(ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަޟުޙިޔާއިން ފަރީއްކުޅުއްވައެވެ."
ނަމާދު ކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ  އެބަހީ ޢީދު މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތްުނ.
 ޢީދު ،މުޅިންވެސް rرسول اهللا  ،މެނުވީ ފަހަރަކު މައިދާނަށް ނިކުތުމެވެ. އެންމެ

 ފައިވަނީ މުޞައްލާގައެވެ. ފަހެ ވާރޭވެހުނު ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު ޢީދުނަމާދުކުރައްވާ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ނަމާދު މިސްކިތުގައި ކުރެއްވިއެވެ. މާތް

ވަހެއްގައި ވާރޭވެހިއްޖެއެވެ. ދު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢީދު
 )4(ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ." ކަލުންނާގެން މިސްކިތުގައި ޢީދުއެބޭ rرسول اهللا އެހެންކަމުން 

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1
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ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ  ފަހެ މިއީ ޟަޢީފު ޙަދީޘެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ
.   މިބަޔާންކުރެވުނު ގޮތަށެވެ
 ،ފަހެ އަންހެނުންނާއި ްށ ިނުކތްުނ.ކުޑަކުިދްނ މަުޞްއލާއަ  ،ައްނހުެންނާނއި 

ދުވަހު މުޞައްލާއަށް ނިކުތުމަކީ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި  ކުޑަކުދިން ޢީދު
ރުއްސުންލެއްވި هللا ޙައިޟުވެރި އަންހެނުންވެސް މިނިކުތުމުގައި ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ. މާތް
ވިއެވެ. "ދެޢީދުގައި އުއްމު ޢަޠިއްޔާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅު

ކުދިންނާއި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުން މުޞައްލާއަށް ނެރުމަށް  ބިކުރުވެރި އަންހެން
ކަންތައްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ދުޢާގައި  އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެވުނެވެ. އެއީ ހެޔޮ

ން ނަމާދުކުރާ ތަނު އެކަނބަލުން ޝާމިލުވުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުން ޢީދު
ދުރުވެ ނަމާދުން އެއްކިބާވެ ތިބުމަށްވެސް އަމުރުކުރެވުނެވެ. (އެބަހީ ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމާއި 
ދުޢާގައި އެކަނބަލުން ޝާމިލުވާށެވެ. ހަމައެކަނި އެކަނބަލުންނަށް މަނާވެގެންވަނީ 

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )1(ނަމާދުކުރުމެވެ.)"
) ރިވާވެގެން އާ  rرسول اهللا ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "(އަހުރެން ކުޑައިރު

ނަމާދަށް ނިކުތީމެވެ. ފަހެ  ޢީދު ނަމާދަށް ނުވަތަ އަޟުޙާ ޢީދު އެކުގައި ފިޠުރު
ބޭކަނބަލުން  ދެއްވައިފިއެވެ. ދެން އަންހެން އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރައްވާ ޚުޠުބާ

. ދެން އެކަ ލޭގެފާނު އެކަނބަލުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވާ ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ
."ޤާތްކުރެއްވުމަށް އަމުރުކުރައްވައިޞަދަ    )2(ފިއެވެ

 ައްނަނ ަމގު ަތފުާތކުުރްނ. ަނމުާދްނ ެއނުބރި ީޢުދ  ،ާދ ަމގާއި  ަނމަާދށް  ީޢދު 
މަގަކުން  ދާ މަގުނޫން އެހެން ނަމާދަށް ޢީދު ،ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ هللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް އުން މުސްތަޙައްބުއަ އެނބުރި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢީދު  rرسول اهللا  ،ދުވަހެއްނަމަ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ނޫން އެހެން ނަމާދަށް ވަޑައިގަންނަވާ މަގު މަގު ތަފާތުކުރައްވައެވެ. (އެބަހީ ޢީދު
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ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا އަދި މާތް )1(ގަންނަވައެވެ.)"މަގަކުން އެނބުރި ވަޑައި
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. " ނަމާދަށް  ޢީދު rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

ނޫން އެހެން މަގަކުން  ވަޑައިގެންނެވި މަގު ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު ނިކުމެ ނިކުމެ
  )2(އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވައެވެ."

. ނަމާދު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ޟުޙާ ޢީދު މާުދގެ ަވގުުތ.ނަ  ީޢދު  ގެ ވަގުތެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا އެއްގެ މިންވަރަށް އަރާ ވަގުތެވެ. ފަހެ މާތްއެބަހީ އިރު ލޮންސި

އެކު  ސްތަކުންނާބުނު ބިސްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. "އެކަލޭގެފާނު މީهللا ޢަބްދު
މީހާ ލަސްވުމުން އެކަލޭގެފާނު އެކަމަށް  ހެ އިމާމުމެވަޑައިގަތެވެ. ފަނަމާދަށް ނިކު ޢީދު

. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ.  ގެ ޒަމާނުގައި މިވަގުތު އަހުރެމެން  rرسول اهللا އިންކާރުކުރެއްވިއެވެ
." ތިބެނީ ނަމާދުން އަވަދިވެގެންނެވެ. އަދި އެއީ ޟުޙާ    )3(ނަމާދު ވަގުތެވެ

.  - رمحه اهللا -އިމާމު އިބުނު ޤުދާމާ  ނަމާދު  ޢީދު "އަޟުޙާ ވިދާޅުވިއެވެ
ވަގުތު  ކަތިލުމަށް އޮންނަ ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އަޟުޙިޔާ އިސްކޮށްލުން މުސްތަޙައްބު

 ނަމާދު ލަސްކޮށްލުންވެސް މުސްތަޙައްބު ޢީދު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ. އަދި ފިޠުރު
ވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ. އަދި  ޒަކާތް ނެރުމަށް އޮންނަ ވެގެންވެއެވެ. އެއީ ފިޠުރު

ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އަހުރެންނަށް  މެދު އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ޚިލާފުވެ ކަމާމި
  )4(އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ."

ްނިގ ީޢދު   - رمحه اهللا -عالّمة ابن القيم  މުެދ. ޮގުވމާިއ ަޤަމތްިދުނމާ  ަނމަާދްށ ަބ
" . އަކާއި ޤަމަތަކާ ބަންގި ،މުޞައްލާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ނެތި ނަމާދު ފައްޓަވައެވެ. އަދި  އޭ ވިދާޅުވުމެއް الصالَةُ  جاَمعةٌއަދި  ،ނުލައި
هللا އަދި މާތް )5(ކަމެއް ނުކުރުމެވެ." ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއިން އެއްވެސް

                                                           
  رواه البخاري. )1

  رواه أمحد ومسلم والترمذي. )2

  رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم وصححه على شرط البخاري ووافقه الذهيب. )3

  .بن قدامةالاملغين  )4
  م.البن القي" زاد املعاد يف هدي خري العباد" )5
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ގެ هللاބުނު ޢައްބާހާއި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުهللا އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
. އެދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. "ފިޠުރުކި ނަމާދަކަށްވެސް އަދި  ޢީދު ބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

   )1(ނަމާދަކަށްވެސް ބަންގިދެވޭ ކަމުގައި ނުވެއެވެ." ޢީދު އަޟުޙާ
މާުދގެ ދެ  ީޢދު  ނަމާދުގައިވަނީ  ފަހެ ޢީދު ިކުޔްނ. ަރކުަޢުތަގިއ ަތކުީބރު  ަނ

 ،ކިޔުމާއި ތަކުބީރު ފަހު ހަތް ތަކުބީރަށް ށަންބަންދެރަކުޢަތެވެ. ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަ
ކިޔުން  ތަކުބީރު ފަސް ،ނުލައި ރަކުޢަތުގައި ތެދުވަމުން ކިޔާ ތަކުބީރާ ދެވަނަ

. މާތް މުސްތަޙައްބު ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ވެގެންވެއެވެ
.ކުޙަދީޘް r رسول اهللاރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  التكْبِري " ރެއްވިއެވެ

طْ يفالْفف عبيرِ س ف سمخياُألولَى و ةرا ،اآلخهِميلْتا كمهدعاَءةُ برالْقމާނައީ:  )2("و
 ކިޔުމެވެ. އަދި ދެވަނަ ތަކުބީރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައިވަނީ ހަތް ޢީދު "ފިޠުރު

ފަށާނީ ދެރަކުޢަތުގައިވެސް  ކިޔުމެވެ. އަދި ކިޔަވަން ކުބީރުތަ ރަކުޢަތުގައިވަނީ ފަސް
." އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ތަކުބީރުތަކަށް ފަހުގައެވެ

. "ފިޠުރު ނަމާދުގެ  ޢީދު ނަމާދާއި އަޟުޙާ ޢީދު ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ރަކުޢަތުގައި  ތަކުބީރު ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހަތް rرسول اهللا ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

  )3(ތަކުބީރު ވިދާޅުވެއެވެ." ފަސް
 rرسول اهللا އުފުލުން ދަންނައެވެ. އެކަން  ތަކުބީރަކަށް ދެއަތް ދެން ކޮންމެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން  ،ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ޢުމަރުގެފާނާއި ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެން

އެދެބޭކަލުން އެކަންކުރެއްވި ކަމަށް  ،ޢުމަރުގެ ކިބައިންބުނު هللا ޢަބްދު
.  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. ދެން ދެތަކުބީރުގެ ދެމެދުގައި އެއްޗެއް رسول اهللا ކިޔުން ދަންނައެވެ

r ްޒިކުރެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް  އެތާނގައި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ،ގެ ކިބައިނ
ބުނު މަސްޢޫދު ދެތަކުބީރުގެ هللا ޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވިهللا ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މާތް

ގެ  rرسول اهللا އަށް ޙަމްދުކުރައްވާ، އެކަލާނގެއަށް ސަނާވިދާޅުވެ އަދި هللاދެމެދުގައި 
                                                           

  رواه البخاري ومسلم. )1

  األلباين.رواه أبو داود وحسنه  )2

  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )3
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ރާނީއާއި އިމާމު ބައިހަޤީ ޞައްޙަ ވާތް ކިއުއްވާ ކަމަށް އިމާމު ޠަބަމައްޗަށް ޞަލަ
ސުންނަތެކެވެ. އަދި  ސަނަދަކުން ރިވާކުރައްވާފައިވެއެވެ. ފަހެ މިތަކުބީރުތައް ކިއުމަކީ

.  ނުކިއުނަސް ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ. އިމާމު ޝައުކާނީ ވިދާޅުވިއެވެ
.  ހަނދާންނެތިގެން ތަކުބީރުތައް ނުކިއުނުނަމަ ކުށު   ސަޖިދަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ތްކުުރމާ  ،ަނމުާދގެ ުކިރްނާނއި  ީޢދު  ނަމާދުގެ  ޢީދު މުެދ. ަފުހްނ ުސްނަނ
ސުންނަތެއް ކުރެއްވިކަން ސާބިތުވެގެން  rرسول اهللا ންވެސް ކުރިންވެސް އަދި ފަހު

. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ނުވެއެވެ. މާތް ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
)  ދުވަހު (ޢީދު އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ޢީދު  rرسول اهللا ނަމާދަށް
) ދެރަކު ޢީދުނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. ދެން ( ފިއެވެ. އަދި ކުރައްވައި ޢަތްނަމާދުގެ

 އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ސުންނަތެއް ،އަދި ފަހުންވެސް ،އެދެރަކުއަތުގެ ކުރިންވެސް
   )1(ނުކުރައްވައެވެ."
ފިރިހެނުންނާއި،  ީމުހްނ. ަނމުާދ ެއަބެއްއގެ ިކަބިއްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ  ީޢދު 

މީހުންންގެ  ޤާއިމުވެ ތިބޭ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، ރަށުގައި
 ނަމާދު ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެނަމާދު މުޞައްލާގައި ކުރި ކިބައިން ޢީދު
 ،ކަމުގައިވިޔަސް ގޭގައި ކުރި ،ކަމުގައިވިޔަސް މިސްކިތުގައި ކުރި ،ކަމުގައިވިޔަސް

 ޢީދު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ. ފަހެ އެކަހެރިކޮށް ކުރި ،ކަމުގައިވިޔަސް ޖަމާޢަތުގައި ކުރި
. "ޢީދު މީހާ ދަންނައެވެ. ނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެ ނަމާދު  އިމާމު ބުޚާރީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

." އަދި އަންހެނުންނަށް ޢީދު ފާއިތުވެއްޖެ ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް  މީހާ ދެރަކުޢަތް ކުރާށެވެ
  ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ގޭގައި ޢީދު ،ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ

ދިނުމަކީ ސުންނަތެކެވެ.  ފަހުގައި ޚުޠުބާ ނަމާދަށް ޢީދު ޚުުޠބާ. ަނމުާދގެ  ީޢދު 
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا އަދި ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަކީވެސް ސުންނަތެކެވެ. މާތް

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ފިޠުރު  ދުވަހުގައާއި އަޟުޙާ ޢީދު ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު  ނިކުމެ ޞައްލާއަށްމު rرسول اهللا ދުވަހުގައި  ޢީދު

                                                           
  رواه اجلماعة. )1
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ފުރަތަމަ ފައްޓަވަނީ ނަމާދުންނެވެ. ދެން މީސްތަކުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލައްވާ  އެންމެ
ވެ. ފަހެ ތިބެތެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި މީސްތަކުން ސަފުތަކުގައި އިށީނދެ ތެދުވެ

ވާ ވަޞިއްޔަތްކުރައްވާ އަމުރުކުރައްވާ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއް
 ހައްދަވައެވެ. އަދި ހަނގުރާމައަކަށް ލަޝްކަރެއް ތައްޔާރުކުރައްވަން އެދި

(ޚުޠުބާގެ  ،ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ނުވަތަ ކަމަކަށް އަމުރުކުރައްވަން އެދި ،ވަޑައިގަންނަވާނަމަ
". ) އެކަންތައްތައްވެސް ކުރައްވައެވެ هللا އްސުންލެއްވި ޢަބްދުރުهللا އަދި މާތް )1(ތެރޭގައި

. އަހުރެން  رسول اهللا ބުނު ސާއިބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
r ުފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ ޢީދު ،އާ އެކ .  ނަމާދަށް ޙާޟިރުވީމެވެ

ވާނަމެވެ. ފަހެ ދެއް "ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ ވިއެވެ.ކުރެއްޙަދީޘް ،ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު
މީހަކު  އިންނަހުށިކަމެވެ. އަދި ދާން އެދޭ މީހަކު އިށީނދެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން އެދޭ

".   )2(ދާހުށިކަމެވެ
 ކިޔުމާއި އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި އިށީނުމާ ނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާ ފަހެ ޢީދު

ނަވަވީ  ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ހުރިހާ ރިވާޔަތެއް ޟަޢީފެވެ. އިމާމު
  ނުވެއެވެ.  ކިޔުން ސާބިތުވެގެން ނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢީދު
ނަމާދުގެ ޚުޠުބާވެސް ޙަމްދުތަޢުރީފުން ފެށުން  ފަދައިން ޢީދު ޚުޠުބާ ހުކުރު

. އަދި އެނޫން މުސްތަޙައްބު  ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެން rرسول اهللا ގޮތަކަށް  ވެގެންވެއެވެ
ހުރިހާ ޚުޠުބާއެއް  rرسول اهللا ދާޅުވިއެވެ. "ވި - اهللا رمحه - القيم عالّمة ابنނުވެއެވެ. 

ނަމާދުގެ ޚުޠުބާ ތަކުބީރުން  އަށް ޙަމްދުކުރުމުންނެވެ. އަދި ޢީދުهللاފައްޓަވާފައިވަނީ 
   )3(ނުވެއެވެ." ފެއްޓެވިކަން އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެން

!"  ] ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ނަމާދުގެ ފަހެ ޢީދު ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ. ީޢދު 
 $  #Z  ުރަކުޢަތުގައި  ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ އެބަހީ ޤާފ [  |

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  وصححه األلباين.رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه  )2

  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )3
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� ~}Z  ީސޫރަތް ކިޔެވުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. އަދި  ޤަމަރު އެބަހ

 ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ އެބަހީ އަޢުލާ r  q  p  oZ  ] ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

ސޫރަތް ކިޔެވުންވެސް  ޝިޔަތުއެބަހީ ޣާ 4Z  5  6  7] ރަކުޢަތުގައި 
 ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު މާތްهللا ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. މާތް

. ފިޠުރު ނަމާދުގައި  ޢީދު ނަމާދާއި އަޟުޙާ ޢީދު ވާޤިދު އައްލައިޘީއާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ
ވިދާޅުވިއެވެ.  ވާޤިދު ސޫރަތެއްހެއްޔެވެ؟ އަބޫ ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނީ ކޮން rرسول اهللا 

ސޫރަތާއި  އެބަހީ ޤާފު Z!"  #  $  ] "އެދެނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވަނީ 

 [}  | �  ~Z  ީهللا އަދި މާތް )1(ސޫރަތެވެ." ޤަމަރު އެބަހ
ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު 

" . q  p  o  ] ނަމާދުގައި  މާދުގައާއި ހުކުރުނަ ޢީދު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

rZ  ާ4  5  6  7  ] ސޫރަތާއި  އެބަހީ އަޢުލZ ުސޫރަތް  އެބަހީ ޣާޝިޔަތ
    )2(ކަމުގައިވިއެވެ." ވިދާޅުވާ

އަބޫ ޢުމައިރު ބުނު އަނަސް ވިދާޅުވިއެވެ.  ަނމުާދ ޤާަޟކުުރްނ. ީޢދު 
ބޮޑުބޭބެއިން އަހުރެންނަށް  ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އަހުރެންގެ ބަފައިފުށުގެ އަންޞާރިއްޔަ

. އެހެންވެ  ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވެ. "ޝައްވާލު މަހުގެ ހަނދު އަހުރެމެންނަކަށް ނުފެނުނެވެ
ދުވަހު އަހުރެމެން ތިބީ ރޯދައަށެވެ. ދެންފަހެ އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގާފިލާއެއް  އަނެއް

ގެ  rرسول اهللا ށް ދުވަހު އެބައިމީހުން ހަނދު ދުށްކަމަ އަތުވެއްޖެއެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މީސްތަކުންނަށް ރޯދަ  އަރިހުގައި އެބައިމީހުން ހެކިދީފިއެވެ

." ދުވަހު ޢީދު އަނެއް ،ވީއްލުމަށާއި   )3(ނަމާދަށް ނިކުތުމަށް އަމުރުކުރައްވައިފިއެވެ

                                                           
  ود.رواه مسلم وأبو دا )1

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )2

  وصححه األلباين.وابن ماجه  رواه أمحد وأبو داود والنسائي )3
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ނަމާދުގެ  ގޮތުގައި ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ޢީދު ން ދަލީލުކުރާފަހެ މިޙަދީޘު
  ނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. ދުވަހު ޢީދު އަނެއް ،އިތުވެއްޖެނަމަޖަމާޢަތް ފާ

ުބިއމާއި  ީޢދު  ިއްނ ދުވަހު ހުއްދަވެގެންވާ  ފަހެ ޢީދު ުއފާފުާޅކުުރްނ. ،ުދަވުހ ކެ
ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމާއި، ތާރަޖަހައިގެން މަދަޙަކިޔުމާއި، ހުއްދަވެގެންވާ ތަފާތު 

ރުއްސުންލެއްވި هللا ދަވެގެންވެއެވެ. މާތްފިލުވުން ހުއް ޙަރަކާތްތަކުން މުނިފޫހި
މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު މަދީނާގެ  rرسول اهللا އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ކުރެއްވިއެވެ. ވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްއަހުލުވެރިން ކުޅިވަރުކުޅެ ދެދުވަހެއް ފާހަގަކުރެތެ
ތިޔަބައިމީހުންނަށް ދެއްވައިފިއެވެ. هللا ދެދުވަހުގެ ބަދަލުގައި މާހެޔޮ ދެދުވަސް މާތް "އެ

ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތް )1(ދުވަހެވެ." ޢީދު ދުވަހާއި އަޟުޙާ ޢީދު އެއީ ފިޠުރު
. "ޢީދު ދުވަހު  ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ

ޅުނެވެ. ދެން ގެ އަރިހުގައި ކުޅިވަރުކުޅެ އު rرسول اهللا ޙަބުޝްކަރައިގެ މީހުން 
މަތިން އެތަން ބައްލަވަން ފެށުމުން އެކަލޭގެފާނު  ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅު

އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅު ތިރިކޮށްލެއްވިއެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ އެކަލޭގެފާނުގެ 
މަތިން އެބައިމީހުންނަށް ބައްލަވަން ހުންނެވީމެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ  ކޮނޑުފުޅު

."ފޫހި އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ކިބައިން  )2(ވުމުން އެނބުރި ކޮޓަރިކޮޅަށް ވަޑައިގެންފީމެވެ
ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހަށް  rرسول اهللا ދުވަހު  ރިވާވެގެންވެއެވެ. ވިދާޅުވިއެވެ. ޢީދު

ދެއަންހެންކުދިން ބުޢާޘްގެ  ވެދެވަޑައިގަތެވެ. އޭރު ތިމަންކަމަނާގެ އަރިހުގައި ކުޑަ
ކޮށްދޭ ލަވައަކުން ލަވަކިޔަން ތިއްބެވެ. ދެން ތަންމަތިކޮޅުގައި ހަނދާން )3(ދުވަސް

ފުޅު އަނބުރައިލެއްވިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ވަޑައިގެންފިއެވެ. އަދި މޫނު ށޯވެއެކަލޭގެފާނު އޮ
އެކު އެކަން  އަބޫބަކުރު ވެދެވަޑައިގެންފިއެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އަހުރެންނަށް ހަރުކަށިކަމާ

ގެ އަރިހުގައި ޝައިޠާނާގެ  rرسول اهللا . އަދި ވިދާޅުވިއެވެ. މަނާކުރައްވައިފިއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.النسائي وابن حباّن  رواه )1

  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )2

ހަނގުރާމަ ހިނގި ބުޢާޘްގެ ދުވަހަކީ އައުސްވަންހައާއި ޚަޒުރަޖުވަންހައާއި ދެމެދުގައި އެންމެ ވަރުގަދައަށް  )3
.   ދުވަހެވެ. އަދި އެދުވަހުގައި ދެވަންހައިގެ ވަރަށްގިނަ ބޮޑެތިން ޤަތުލުވިއެވެ
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.  rرسول اهللا ހެއްޔެވެ؟ ފަހެ  ދުންމާރި އެކަލޭގެފާނާ ކުރިމަތިލައްވާ ވިދާޅުވިއެވެ
." ދެން އެ ކަލޭގެފާނު އެކަންމަތިން "އަޅައިނުލައްވާ އެދެކުދިން ދޫކޮށްލައްވާށެވެ

ކަމަނާ އެދެކުދިންގެ ގައިގައި ނެތިވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ތިމަންހަނދުމަފުޅު 
ދުވަހު  ކޮއްޓަވައިލައްވައިފީމެވެ. ދެން އެދެކުދިން ނިކުމެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. އަދި ޢީދު

ތިމަންކަމަނާއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ބަލަން  rرسول اهللا މީހުން ތާރަޖަހައި އުޅުނެވެ.  ސޫދާނު
ން އެކަލޭގެފާނުގެ ބޭނުންހެއްޔެވެ؟ ތިމަންކަމަނާ ދެންނެވީމެވެ. އާނއެކެވެ. ދެ

މަތިން  ފަހަތްޕުޅުގައި ތިމަންކަމަނާ ބަހައްޓަވައިފިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ ކޮނޑުފުޅު
ގޮތަށް ތިމަންކަމާނާ ބައްލަވަން  އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގައި ތިމަންކަމަނާގެ ކޯފުޅު ޖެހޭ

ށް ގެންދާށެވެ. އޭ ހުންނެވީމެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ވިދާޅުވެއެވެ. ކުރިއަ
ބަނޫއަރުފަދެވެ. ދެން ތިމަންކަމަނާ ފޫހިވެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ވިދާޅުވިއެވެ. ފުދުނީ 
ހެއްޔެވެ؟ ތިމަންކަމަނާ ދެންނެވީމެވެ. އާނއެކެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

ރުއްސުންލެއްވި ނުބައިޝާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )1(އެހެންވިއްޔާ ދާށެވެ."
. ރިވާވެގެން أَيام " އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا  ވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

: "އައްޔާމުއްތަޝްރީޤަކީ  )2("عز وجلَّ التشرِيقِ أَيام أَكْلٍ وشربٍ وذكْرِ اِهللا މާނައީ
) ކެއުމާއި، ބުއިމާއި، މާތް މަތިން هللا (ޙައްޖުމަހުގެ އެގާރަ، ބާރަ، ތޭރައަކީ

."ހަނދުމަ   ކުރުމުގެ ދުވަސްތަކެކެވެ
ެގ ފަުރަތަމ ިދހަ  ަޙްއޖު  ްނ. ުދަވުހ ުކެރވޭ ެހޔޮ  ަމުހ ލަުތކުެގ މާތްަކ هللا މާތް ަޢަމ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
 . .ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ الصالح فيها أَحب إِلَى  ما من أَيامٍ الْعملُ" ރެއްވިއެވެ

والَ " :قَالَ ؟سبِيلِ اِهللا يوالَ الْجِهاد ف يا رسولَ اِهللا :يعنِى أَيام الْعشرِ. قَالُوا "من هذه اَأليامِ اِهللا
ف ادبِيلِ اِهللا يالْجِهس م جِعري فَلَم هالمو فِْسهبِن جرلٌ خجإِالَّ ربِش كذَل نމާނައީ:  )3("ٍءي

) ކުރެވޭ ހެޔޮ "މިދުވަސްތަކުގައި (އެބަހީ ޙައްޖުމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ޢަމަލު  ދުވަހުގައި
                                                           

  رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. )1

  رواه أمحد ومسلم. )2

  والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. رواه أمحد )3
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ގެ ޙަޟުރަތުގައި ލޮބުވެތިކަން هللاވުރެ  ޢަމަލަށް ދުވަސްތަކުގައި ކުރެވޭ ހެޔޮ އެހެން
!هللاބޮޑެވެ." އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދަންނަވައިފިއެވެ. އޭ  ގެމަގުގައި هللا ގެ ރަސޫލާއެވެ

ގެ މަގުގައި "هللاކުރެއްވިއެވެ. ތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްވުރެވެސް ޖިހާދުކުރުމަށް
ވުރެވެސް ހެޔޮކަން ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ޖާނާއި މާލުން ޖިހާދުކޮށް އެއްވެސް  ޖިހާދުކުރުމަށް

 ގެ މަގުގައިهللاމީހާ ފިޔަވައެވެ. (އެބަހީ ފުރާނައާއި ސަވާރީ  އެއްޗަކާގެން އެނބުރިނާންނަ
  މީހާގެ އެޢަމަލު ފިޔަވައެވެ.)" ޤުރުބާންކުރި

ިނާޔިކުޔްނ. ީޢދު  ަކްށ ަތުހ ޖުބައިރު ބުނު ނުފައިރު  ުދަވުހ ެއަކކު ައެނަކ
ބޭކަލަކާ  ބޭކަލަކު އަނެއް ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެއް rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

މެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ އަހުރެهللا "މާތް "مكُنما ونم اُهللا لَبقَت"ބައްދަލުވާ ހިނދު 
!" މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ." ) ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ   )1(ކިބައިން (ހެޔޮޢަމަލުތައް

ފަހެ ޢީދުގެ  .)ިކުޔން  ޮބޑަުތކުީބރު (ިކުޔްނ  ެދޢީުދގެ ުދަވްސަތކުަގިއ ަތކުީބރު 
. މާތްޢީދު ދަންނަ ކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ. ފިޠުރު ދުވަސްތަކުގައި ތަކުބީރު هللا އެވެ
°  ±  µ  ´  ³  ²   ¶  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 
¹  ¸Z  ) :ޟާންނައީ: "އެއީ ތިޔަބައިމީހުން (ރަމަމާ )١٨٥البقرة 

) ޢަދަދު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގު  މަހުގެ ދުވަސްތަކުގެ
ކައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކިޔުމަށްޓަ އަށް ތަކުބީރުهللاކަމުގެ މައްޗަށް  ދެއްކެވި

. މާތް ވުމަށްޓަކައެވެ." ދެން އަޟުޙާ ޝުކުރުވެރި هللا ޢީދު ދަންނައެވެ
މާނައީ:  )٢٠٣البقرة: (  Z"  #  $  %  &'  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

"ޢަދަދުކުރެވިގެންވާ ދުވަސްތަކެއްގައި (އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި) 
  ކުރުކުރާށެވެ. (އެބަހީ ތަކުބީރުކިޔާށެވެ.)" އަށް ޒިهللاތިޔަބައިމީހުން 

 ޢީދު ،ކިޔާނީ ނަމާދަށް ގެއިން ނިކުތީއްސުރެ ދުވަހު ތަކުބީރު ޢީދު ފިޠުރު
ދުވަހުގެ  ކިޔާނީ ޙައްޖު ޢީދުގެ ތަކުބީރު ނަމާދު ފެށިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ. އަދި އަޟުޙާ

                                                           
  األلباين. وصححهذكره احلافظ يف الفتح واملنذري يف الترغيب والترهيب  )1
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މަހުގެ  ހު ދުވަހުގެ (ޙައްޖުފަ އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ އެންމެ ،ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ފަތިސް
) ޢަޞުރު ތޭރަވަނަ ގެ  rرسول اهللا ބެހޭގޮތުން  ނަމާދާ ހަމައަށެވެ. ފަހެ މިކަމާ ދުވަހުގެ

ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ބައެއް  އަރިހުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް ސާބިތުވެގެން
  އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. 

. ފަހެ ތަކުބީރުޖެހޭ މަޙައްލު ކިޔަން ތަކުބީރު ކިޔާނީ  ތައް ދަންނައެވެ
! އަޞްޙާބުބޭކަލުން ގޭގައާއި، މަގު ހަމައެކަނި ނަމާދަށް ފަހުގައެއް  ނޫނެވެ. އަދިކިއެއްތަ

ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި އިމާމުމީހާ ތަކުބީރު  ވިދާޅުވާ މަތީގައާއި، ބާޒާރުގައި ތަކުބީރު
  ނުވެއެވެ. ލެއް އައިސްފައެއްކިޔާކަށް އެއްވެސް ދަލީ ކިއުމުން މައުމޫމުން ތަކުބީރު

ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ތަކުބީރުގެ ކަލިމަތައް ދަންނައެވެ. މާތް
މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު 

 اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ. 
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللاއެވެ. هللاއެވެ. އެންމެބޮޑީ هللا"އެންމެބޮޑީ  )1("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ

. އެންމެބޮޑީ هللاޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އަދި އެންމެބޮޑީ  އެވެ
 ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"އަށެވެ." އަދި هللاގެންވަނީ އެވެ. އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިهللا
ބުނު هللا މިގޮތަށްވެސް ޢަބްދު "دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا

 ބުނުهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )2(މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.
ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ 

 ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،لُّجأَو ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ "اُهللاކަމުގައިވިއެވެ. 
. ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެވެهللاބޮޑީ "ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެ )3("دمحالْ

ބޮޑީ  އެވެ. އެންމެهللاއެވެ. އަދި އެންމެ އަރަހުށީ هللاބޮޑީ  އެވެ. އެންމެهللاބޮޑީ އެންމެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا އަދި މާތްއަށެވެ." هللاއަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެވެ. هللا

                                                           
  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  أخرجه ابن أيب شيبة )1

  .إرواء الغليلوالبيهقي وصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )2
  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )3
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އިމީހުން ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިޔަބަ
   )1("اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"ކިޔާށެވެ.  ތަކުބީރު

ފަތުޙުލްބާރީގައި ޙާފިޡު އިބުނު ޙަޖަރު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއަދު މީސްތަކުން 
. އެއްވެސް އަޞްލެއް ނެތި ތަކުބީރަށް ތަފާތު   ކަލިމަތައް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ

  

ކާ    ެބހޭ ުޙކުމަްތއް  މްިސިކތަްތ
 ،މަތަށް ޚާއްޞަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުޅިބިންންމިއުهللا މާތް

ޠާހިރުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމުގައި ލެއްވުމާއި ނަމާދުކުރެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ލެއްވުން 
 ޖެހޭ ހިނދު މުސްލިމަކަށް ހުރެވިއްޖެ ކޮންމެ ތަނެއް އެއީ ވަގުތު ހިމެނެއެވެ. ފަހެ ނަމާދު

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން هللا މާތް )2(އޭނާއަށް މިސްކިތެކެވެ.
 ގެهللاރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. އޭ 

! ބިން ހެއްޔެވެ؟  މިސްކިތެއް ފުރަތަމަ ބިނާކުރެވުނީ ކޮން މަތީ އެންމެ ރަސޫލާއެވެ
ޙަރާމެވެ." އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ.  "މަސްޖިދުލް .ރެއްވިއެވެކުޙަދީޘްއެކަލޭގެފާނު 
 ރެއްވިއެވެ. "މަސްޖިދުލްކުޙަދީޘްތޯއެވެ؟ އެކަލޭގެފާނު  މިސްކިތެއް ދެން ކޮން

ޞާއެވެ." އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ. ދެމިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ ދެމެދުގައި ކިހައި އަޤް
އަހަރެވެ."  ސްއްވިއެވެ. "ސާޅީކުރެޘްޙަދީއެކަލޭގެފާނު ވޭތޯއެވެ؟  ވަގުތެއްގެ ދުރުމިން

. "ތިބާ ވީ حديثދެން  ވަގުތު  ތަނެއްގައި ތިބާގެ މައްޗަށް ނަމާދު ކޮންމެ ކުރެއްވިއެވެ
  )3(ޙާޟިރުވެއްޖެނަމަ ތިބާ ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. ފަހެ އެއީ މިސްކިތެކެވެ."

ްނ. ާނކުުރމުގެ މާތަްކ  ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނުގެފާނުގެهللا މާތް މްިސިކތް ިބ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  އްވަނިކޮށް ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

لَه مثْلَه  ، بنى اُهللابِه وجه اِهللا ييبتغ من بنى مسجِدا"ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ. 

                                                           
  .أخرجه عبد الرزاق بسند صحيحقال الشوكاين  )1
.އެއީ ނަމާދުކުރުން ނަހީކުރެ )2   ވިގެންވާ ތަންތަން ފިޔަވައެވެ. އެބާބު ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ

  رواه اجلماعة. )3
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يف ةن1("الْج(  : އެބަހީ އިޚުލާޞްތެރިވެގެންވާ ޙާލު) ފުޅަށް އެދިގެން (ގެ ވަޖުހު"هللاމާނައީ
ތަނެއް  ސުވަރުގޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި އެފަދަهللا މީހާ ދަންނައެވެ.  މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ." އަދި މާތް
.ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا  ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. من بنى " ރެއްވިއެވެ

ا ِهللاهضيبل صِ قَطَاةفْحكَم لَوجِداً وسى اُهللا ،منب تاً فيب يلَه ةنމާނައީ:  )2("الْج
) ކޮތަރެއް ބިސްއަޅާ އަށްޓަކައި މިސްކިތެއް ބިނާކޮށްފި"هللا  މީހާ އަދި (މިސްކިތަކުން

އޭނާއަށް ސުވަރުގޭގައި هللا މީހާ ދަންނައެވެ.  ނަމަވެސް ބިނާކޮށްފި ވަރުގެ ތަންކޮޅެއް
ބިނާކުރުމުގެ މާތްކަން  ން މިސްކިތް" ފަހެ މިދެޙަދީޘުގެއެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ.

. ދޭން ބަޔާންކޮށްދެއެވެ. އެކަމަކު ސަމާލުކަން   ޖެހެނީ އިޚުލާޞްތެރިވުމަށެވެ
 ފަހެ މިސްކިތަށް ުދޢާުކުރްނ. ،މްިސިކތާ ިދމާައްށ ކުިރމިަތލާ ިހނދު 

އެކަމަށްޓަކައި ސުންނަތުން ސާބިތުވެގެންވާ  ،ދިއުމަށްޓަކައި ގެއިން ނިކުންނަ ހިނދު
  ވެގެންވެއެވެ.  ދުޢާކިޔުން މުސްތަޙައްބު

ސަލަމާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  ރުއްސުންލެއްވި އުއްމުهللا މާތް
ދައިން ގެއިން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު މިފަ rرسول اهللا އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

 وأَ ،لَّضأُ وأَ ،لَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهاللَّ، ى اِهللالَع تلْكَّوت ،اِهللا مِسبِ"ވިދާޅުވެއެވެ. 
:  )3("يلَع لَهجي وأَ ،لَهجأَ وأَ ،ملَظْأُ وأَ ،ملظْأَ وأَ ،لَّزأُ وأَ ،لَّزِأَ ގެ "هللا މާނައީ

އާ هللاން ނިކުންނަމެވެ. އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތު
. އޭ ހައްދަވާ ! މިއަޅާ މަގުފުރެދުމާއި މިއަޅާ  ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

މަގުފުރައްދައިލެވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ކައްސައިލުމާއި މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން 
މީހެއްގެ މައްޗަށް އަނިޔާވެރިވުމާއި މިއަޅާގެ މައްޗަށް ކައްސުވައިލެވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ 

ގޮތަކަށް  މީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން ނުވަތަ މިއަޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރި އެހެން
ގޮތަކަށް  މީހަކު ބޭއަދަބުވެރި މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެން

                                                           
  والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. رواه أمحد )1

  وصححه األلباين.رواه أمحد والبزار  )2

  وصححه األلباين. رواه أهل السنن )3
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މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ކޮށްދެއްވުމަށް  މުޢާމަލާތްކުރުމުން ރައްކައުތެރި
  އެދެމެވެ."

އްބާސްގެ ކިބައިން ޢަބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 يفو ،ارون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ"ހިނދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ. 
سمعي نوار، وفي برِصي نوار، ومفَ نوقي نوار، ومن تحتي نوار، وعن يمنِيي نوار، وعن 
ماَشلي نوار، ومماَأَ نمي نوار، ومن لْخفي نوار، واجلْع في ِسفْني نوار، أَوعظم لي نوار، 
وعّظم لي نوار، واجلْع لي نوار، واجنِلْعي نوللَّاَ ،ارهأَ معنِطي نوار، واجلْع في عبِصي 
نوار، وفلَ يحمي نوار، وفي دمي نوار، وفي شرِعي نوار، وفي برِشي نوމާނައީ:  )1("ار

! މިއަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއް "އޭ ހައްދަވާ ! އަދި  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ލައްވާނދޭވެ
) ނޫރެއް މިއަޅާގެ ދުލުގައި ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި (ކަންފަތުގައި  ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި (ލޮލުގައި) ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާގެ ލައް ލައްވާނދޭވެ ވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއް މަތިން ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާގެ  ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއް ކަނާތްފަރާތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ!  ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ފަހަތުން ނޫ އަދި މިއަޅާގެ ކުރިމަތިން ނޫރެއް  ރެއްލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ނަފްސުގައި ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް  ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާއަށް  ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާ ނޫރެއް ނޫރެއް ! އޭ ހައްދަވާ ލައްވާނދޭވެ  ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ގޮހޮރުގައި ބޮޑުކުރެއްވި  ! މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ދެއްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ

! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއް ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާގެ ލޭގައި  ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ އިސްތަށީގައި ނޫރެއް ނޫރެއް ! އަދި މިއަޅާގެ  ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ

!"ލައްވާނ ހަމުގައި ނޫރެއް   ދޭވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1
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ުމްނާނިއ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ިނކުްނަނމްުނ ުދާޢކުުރްނ. ،މްިސިކަތްށ ަވްނަނ
. هللا ޢަބްދު رسول اهللا ބުނު ޢަމްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
r  .  أَعوذُ بِاِهللا"މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ

: "މިއަޅާ )1("من الشيطَان الرجِيمِ ،وسلْطَانِه الْقَدميِ ،وبِوجهِه الْكَرِميِ ،لْعظيمِا  ،މާނައީ
ފުޅާއި، އެކަލާނގެ އަދި އެކަލާނގެ މާތް ވަޖުހު ގެ ޙަޟްރަތުންهللا މަތިވެރި މާތް 

ގެ ކިބައިން އިސްވެވޮޑިގެންވާ ބާރު މެދުވެރިކޮށް ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާ
." ރައްކައުތެރި ރުއްސުންލެއްވި ފާޠިމަތުގެފާނުގެ هللا އަދި މާތް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދެމެވެ

މިސްކިތަށް  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 
لَى والسالَم ع بِسمِ اِهللا" ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ.

: " )2("أَبواب رحمتك يوافْتح ل يذُنوبِ ياللَّهم اغْفر ل ،رسولِ اِهللا ގެ هللاމާނައީ
. هللا އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން ވަންނަމެވެ. އަދި  ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ

! މިއަޅާގެ ފާފަތައް މިއަޅާއަށް  އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަފުއްސަ ގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި هللاވައިދެއްވާނދޭވެ

"!   ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭވެ
އުސައިދާ  ޙުމައިދާއި އަބޫ އެދެބޭކަލުންނަށް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا އަދި މާތް

 حديث rرسول اهللا ދެބޭކަލުންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ދެބޭކަލުން ވިދާޅުވިއެވެ. 
ކުރެ މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ ހިނދު މިފަދައިން  ވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުންކުރެއް

 . : " )3("أَسأَلُك من فَضلك ياللَّهم إِنِّ"ކިޔާހުށިކަމެވެ ބޮޑުކުރެއްވި  އޭ ހައްދަވާމާނައީ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް  ރަސްކަލާކޮ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް ދި ދަންނަވަމެވެ."އެ
 އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

                                                           
  .وصححه األلباينرواه أبو داود  )1

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )2

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )3
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ގެ ރަސޫލާއަށް هللاކުރެ މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ އިރު  ތިޔަބައިމީހުން
 نم ينِمصاع مهللَّاَ"ފަދައިން ކިޔާށެވެ. ސަލާމްލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރާށެވެ. ދެން މި

الشطاَين جِالر1("مِي(  : ! ރަޙްމަތުން  "އޭ ހައްދަވާމާނައީ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
"!   ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން މިއަޅާ ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާނދޭވެ

އިރު ވާތުފައި  ންނަކުއިރު ކަނާތުފައި އިސްކުރުމަށާއި ނި މިސްކިތަށް ވަންނަ
ލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިކަމާބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ދަލީލެއް އިސްކުރުމަށް ޢި

.   ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ
ްނ. ،މްިސިކތާ ިދމާައްށ ިހނުގމާިއ هللا މާތް މްިސިކުތަގިއ ިއުނމުގެ މާތްަކ

ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެ
لَه  من غَدا إِلَى الْمسجِد وراح أَعد اُهللا"އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން

احر ا أَوا غَدكُلَّم ةنالْج نم لَهزމިސްކިތަށް ގޮސްފައި އަންނަ )2("ن" : هللا މީހާއަށް  މާނައީ
 ތައްޔާރުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އެއީ ގޮސްފައި އަންނަ ކޮންމެސުވަރުގޭގައި މެހުމާންދާރީއެއް 

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا ފަހަރަކުއެވެ." އަދިވެސް މާތް
من تطَهر "އްވިއެވެ. ކުރެޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 

يف م تيى إِلَى بشم ثُم هتياِهللاب وتيب ن قْضيلضِ اِهللا يائفَر نةً مفَرِيض، خ تكَان اهتطْو
:  )3("إِحداهما تحطُّ خطيئَةً واُألخرى ترفَع درجةً ފަރުޟުކުރެއްވި "هللا މާނައީ

ކަންތައްތަކުން ފަރުޟެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ގެއިން ޠާހިރުވެގެން މިސްކިތަކާ ދިމާއަށް 
މީހާ ދަންނައެވެ. އޭނާ އަޅާ ކޮންމެ ދެފިޔަވަޅަކުން އެއްފިޔަވަޅު (އޭނާއަށް)  ނގައިފިހި

) ދަރަޖައެއް މަތިވެރިކޮށްދެއެވެ." ފާފައެއް ފޮހެދެއެވެ. އަދި އަނެއް   ފިޔަވަޅު (އޭނާއަށް
 ް ތް (މްަސިޖުދ  ަތޙިްއަޔުތލ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫهللا މާތް .)މްިސިކުތ ުސްނަނ

 rرسول اهللا ވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )1

  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )2

  رواه مسلم. )3
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. حديث  )1("ركْعتينِ يإِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَالَ يجلس حتى يصلّ"ކުރެއްވިއެވެ
: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންނަ ހިނދު ދެރަކުޢަތް ކޮށްފުމަށް  މާނައީ

   ހުށިކަމެވެ." ނަދާންދެން ނުއިށީން
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ެއްނމެމާތް މްިސިކތްަތްއ.

 يصالَةٌ ف" ރެއްވިއެވެ.ކުޙަދީޘް rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
جِدسيم جِدسإِالَّ الْم اهوا سيمف الَةص أَلْف نلُ مذَا أَفْضه امرالْح، الَةٌ فصيو  جِدسالْم

اهوا سيمف الَةص أَلْف ائَةم نلُ مامِ أَفْضرތިމަންކަލޭގެފާނުގެ  )2("الْح" : މާނައީ
) ކުރާ އެންމެ މިމިސްކިތުގައި (މަސްޖިދުއް މިސްކިތްތަކުގައި  ނަމާދެއް އެހެން ނަބަވީގައި

. އެއީ މަސްޖިދުލްވުރެ މާތްވެގެން ނަމާދަށް ކުރާ އެއްހާސް .  ވެއެވެ ޙަރާމް ފިޔަވައެވެ
މިސްކިތްތަކުގައި ކުރާ  ނަމާދެއް އެހެން ޙަރާމުގައި ކުރާ އެންމެ އަދި މަސްޖިދުލް

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ هللا ވުރެ މާތްވެގެންވެއެވެ." އަދި މާތް ނަމާދަށް އެއްލައްކަ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ރެއްވިއެވެ.ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا . ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

"اجِدسم الُ إِالَّ إِلَى ثَالَثَةحالر دشالَ ت: جِدسذَا يمامِ ،هرالْح جِدسمو،  جِدسمو
: "ތިން )3("اَألقْصى ވާބު އިތުރުކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި) މިސްކިތަކަށް މެނުވީ (ޘަ މާނައީ

. އެއީ ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ މިމިސްކިތާއި ތިޔަބައިމީހުން ދަތުރުކޮށްފައި (އެބަހީ  ނުދާށެވެ
) މަސްޖިދުއް ." ޙަރާމާއި، މަސްޖިދުލް މަސްޖިދުލް ،ނަބަވީއާއި   އަޤްޞާއެވެ

ިރކުުރްނ. ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް މްިސިކތް ީޒަނތެްތ
 . .ކުރެދީޘްޙަ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ الَ تقُوم " އްވިއެވެ

ف اسى الناهبتى يتةُ حاعيالس اجِدسމިސްކިތްތަކާ )4("الْم" : މެދު މީސްތަކުން  މާނައީ
ނުވާނެއެވެ."  ޤިޔާމަތެއް ޤާއިމެއް ޚުރުވެރިވެ އުޅެފުމަށް ދާންދެންއެކަކު އަނެކަކަށް ފަ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  يف صحيح اجلامع. وصححه األلباينرواه أمحد وابن ماجه  )2

  أنّ الترمذي رواه عن أيب سعيد اخلدري.رواه اجلماعة إالّ  )3

  وصححه األلباين.وابن ماجه  رواه أمحد والنسائي )4
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ސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ބުނު ޢައްބާهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް
 . އްވިއެވެ. "މިސްކިތްތައް ރާނާ ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

ބުނު ޢައްބާސް هللا ނުވެއެވެ." ޢަބްދު އުސްކުރުމަކަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަމުރުކުރެވިގެން
) ޒީނަތްތެރިކުރި ވިދާޅުވިއެވެ. "ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން (އެބައިމީހުންގެ ފައްޅި ތައް

  )1(ތިޔަބައިމީހުން މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރާނެތެވެ." ފަދައިން
ގެ ޒިކުރުން هللاތައް ބިނާކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ނަމާދާއި ފަހެ މިސްކިތް

 އެތަންތަން އާބާދުކުރުމެވެ. މީސްތަކުން ބަލާ ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ޒީނަތްތެރިކުރުމެއް
ޅުތަކުން މިސްކިތްތައް ޒީނަތްތެރިކުރުން މަކުރޫހަވެގެންވާކަން ނޫނެވެ. ބަޔާންވެދިޔަ ބަސްފު

ނޫނެވެ.  ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމެއް މާނައަކީ މިސްކިތްތައް ސާފުޠާހިރު އެނގެއެވެ. އޭގެ
ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.  މިސްކިތް ސާފުޠާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން

.  ކުލަތަކާއި އަގު މަކުރޫހަވެގެންވަނީ ތަފާތު ބޮޑެތި ހިލަތަކުން އެތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމެވެ
މީހުންގެ ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެއްލި އެބައިމީހުން ނަމާދުން  އެކަމުގެ ސަބަބުން ނަމާދުކުރާ

ރިވާވެގެންވެއެވެ. ފަހެ  ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިންهللا ޣާފިލުވެއެވެ. މާތް
. ތައް ބިނާކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރުމިސްކިތް ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވިއެވެ

ކުލައިން  ކުލައާއި ރީނދޫ ގޮތް ހަދާށެވެ. އަދި ރަތް މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ވާރޭނުވެހޭ
 ( އެތަން ޒީނަތްތެރިކުރުމުން ރައްކާތެރިވާށެވެ. އެހެނީ އެކަން މީސްތަކުން (ނަމާދުން

".   )2(ޣާފިލުކުރެއެވެ
هللا މާތް ުރވްަސުދްއުވްނ.މްިސިކުތަގިއ މީ  ،ޠާހިުރކުުރމާއި  މްިސިކތް 

 . ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ
ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގައި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތައް  "މީހުން

 rرسول اهللا ސާފުޠާހިރުކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތަކުގައި މީރުވަސްދުއްވުމަށް 
."އަމު   )3(ރުކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أبو داود  )1

  .وصححهرواه البخاري تعليقاً وابنه خزمية  )2
  وصححه األلباين.وابن ماجه وابن حباّن  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )3
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ފަހެ މިސްކިތަކީ އަޅުކަމުގެ  ަތކިެތްނ މްިސިކތް ަރްއކާެތިރުކުރްނ. ަހިޑ
 ވަހުން އެތަން ރައްކާތެރިކުރަން ތަކެތިންނާއި ނުބައި ގޮވައްޗެވެ. އެހެންކަމުން ހަޑި

.ކުރަޙަދީޘް rرسول اهللا ޖެހެއެވެ.  ތަކަކީ މިސްކިތް "ހަމަކަށަވަރުން މި އްވާފައިވެއެވެ
!  އެއްޗަކަށް އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެއް ސް ބާވަތެއްގެ ނަޖިސްއެއްވެ . އަދިކިއެއްތަ ނޫނެވެ

رسول اهللا އަދިވެސް  )1(ކިޔެވުމަށެވެ." އަށް ޒިކުރުކުރުމަށާއި ޤުރުއާންهللاމިތަންތަންވަނީ 
r ތިޔަބައިމީހުން حديث ( ކުރެ މީހަކު އަރިދަފުސް  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. "(މިސްކިތުގައި

. (އެބަހީ އޭގެ ފެންނަމަ އަރިދަފުސްކޮޅު ނުފޮޅާލައިފިނަ މައްޗަށް  ގޮތް ހަދާށެވެ
އެއީ މީހެއްގެ ގައިގައި ނުވަތަ އޭނާގެ ހެދުމުގައި އުނގުޅި އޭނާއަށް  )2(ފަސްއަޅާށެވެ.)

". ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )3(ތަކުލީފަކަށް ވެދާނެތީއެވެ
من أَكَلَ " އްވިއެވެ.ކުރެޙަދީޘް rرسول اهللا ނު ވިދާޅުވިއެވެ. ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާ

ب هنأَذَّى متا يمأَذَّى متكَةَ تالَئا فَإِنَّ الْمنجِدسم نبقْراثَ فَالَ يالْكُرو الثُّوملَ وصو الْبن
مފިޔައާއި، ލޮނުމެދާއި، ކުއްރާޘު )4("آد" : ) ކައިފި(ލޮނުމެދު ގަ )5(މާނައީ މީހާ  ހުގެ ބުޑު

ށަވަރުން އާދަމުގެ ދަރީން ހުށިކަމެވެ. ފަހެ ހަމަކަ އަހުރެމެންގެ މިސްކިތާ ކައިރިނުވާ

                                                           
  رواه مسلم. )1

ޒަމާނުގައި މީސްތަކުން ނަމާދުކުރަނީ ބިންމަތީގައެވެ. އެހެންކަމުން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އެ )2
ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި ކުޅު ޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ އޭނާގެ ވާތްފަރާތަށް ކުޅުޖަހާ ފަސްއަޅައިލައެވެ. މިޒަމާނުގައި 

ހެންކަމުން މިހާރު އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަކީ ހަޑި މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ ދޫލައާއި ތަރުފާލު އަޅައިފައެވެ. އެ
ކަމެކެވެ. އަދި މިހާރު ނަމާދުގައި އަރިދަފުސް ފޮޅަން ޖެހިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކުޅު ޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ ޖީބުގައިވާ 

  ރުމާލުގެ ތެރެއަށް އެކަން ކުރާށެވެ.

  يف متام املنة. وصححه األلباينرواه أمحد  )3

  وابن ماجه. والنسائي لم والترمذيوالبخاري ومس رواه أمحد )4

މިތަކެތި ކެއުން މަކުރޫހަވެގެންވަނީ ރޮލާ ހުއްޓައެވެ. ފަހެ ކައްކައިގެން ނުވަތަ ރޯފިލުވައިގެން ކެއުން  )5
މަކުރޫހަވެގެން ނުވެއެވެ. އަދި ރޮލާ ހުއްޓައި ކައިފިނަމަ އަނގައިން ވަސް ނުފިލުވާ މިސްކިތަށް ނާރާހުށިކަމެވެ. 

ބުއިންވެސް މިޙުކުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެއެވެ. އެހެނީ އޭގެ ވަހަކީވެސް އެތަށް ބަޔަކަށް  ފަހެ ސިނގިރެޓު
  ތަކުލީފުދޭ އެއްޗެކެވެ.
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 ގޫ އިޙުސާސްކުރާ ކަންތައްތަކުން މަލާއިކަތުންވެސް އުނދަގޫ އިޙުސާސްއުނދަ
".   ކުރައްވަތެވެ

ކިެތ ޯހުދަމްށ މްިސިކުތަގިއ  ުތަގިއ މްިސކި  ،ުޢލުާނކުުރމާއި ިއގްެއިލަފއިވާ ަތ
ްނ ަމުކޫރަހެވގެްނުވްނ. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން هللا މާތް ަގެނިވްއކު

من سمع " ރެއްވިއެވެ.ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
الَّةً فض دشنالً يجقُلْ يرفَلْي جِدسا اُهللا :الْمهدالَ ر كلَيذَا عهل نبت لَم اجِدس1("فَإِنَّ الْم( 

: "މިސްކިތުގައި މީހަކު އުޅޭ އެއްޗެއް ހޯދުމަށް ޢިޢުލާނުކުރާ  އޭނާ ގެއްލިގެން ،މާނައީ
ނުކުރައްވާށިއެވެ.  ތިބާއަށް އޭތި ރައްދުهللا މީހާ އޭނާއަށް ބުނާހުށިކަމެވެ.  އަޑުއިވިއްޖެ

އިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށްޓަކައެއް ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައް ބިނާކުރެވިފަ
. هللا ނޫނެވެ." އަދިވެސް މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . إِذَا رأَيتم من يبِيع أَو يبتاع "ވިއެވެ. ކުރެއްޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
فَقُولُوا يف جِدساُهللاالَ أَ :الْم حبر كتارجމިސްކިތުގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ގަނެ )2("ت" :  މާނައީ

އުޅޭ މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން (އޭނާއަށް) 
  ފައިދާ ނުލައްވާށިއެވެ."هللا ބުނާހުށިކަމެވެ. ތިބާގެ ވިޔަފާރީގައި 

މީހުންނަށް  ދުކުރަން ތިބޭމިސްކިތުގައި ނަމާ މްިސިކުތަގިއ ައޑަުގަދުނކުުރްނ.
ގޮތަށް މިސްކިތުގައި އަޑުގަދަކުރުމަކީ މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ ބާރަށް  އުނދަގޫވާ
ދިނުން  މެއެވެ. ފަހެ ދީނީ އަދި ޢީލްމީ ދަރުސުތައް ކިޔެވި ކަމުގައިވިޔަސް ޤުރުއާން

ބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ ކިهللا ވެގެންވެއެވެ. މާތް މިކަމުން އިސްތިސްނާ
އިޢުތިކާފަށް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މިސްކިތުގައި 

އަޑު އެކަލޭގެފާނަށް  ކިޔަވާ އިންނެވިއެވެ. ފަހެ މީސްތަކުން އަޑުހަރުކޮށް ޤުރުއާން
مناجٍ  أَالَ إِنَّ كُلَّكُم" ކުރެއްވިއެވެ. حديثއިވިވަޑައިގެން ފޭލިގޭގެ ފަރުދާ ކަޝްފުކުރައްވާ 

                                                           
  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. )1

  وصححه األلباين. رواه الترمذي والدارمي )2
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ضٍ فعلَى بع كُمضعب فَعرالَ يا وضعب كُمضعب نيذؤفَالَ ي هبير اَءةرމާނައީ:  )1("الْق
) އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ  ކުރެ ކޮންމެ "ދަންނައެވެ. ތިޔަބައިމީހުން މީހަކީ (ނަމާދުގައި

 އެކަކު އަނެކަކަށް އުނދަގޫ ،ވާހަކަދައްކާ މީހެކެވެ. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސިއްރު
އަޑު  ،ނުކުރާހުށިކަމެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި

".   ނުއުފުލާހުށިކަމެވެ
ވިދާޅުވިއެވެ.   -  رمحه اهللا -އިމާމު ނަވަވީ  މްިސިކުތަގިއ ވާަހަކެދްއކުްނ.

ގެންވެއެވެ. އެއީ ދުނިޔަވީ "ހުއްދަވެގެންވާ ވާހަކަތައް މިސްކިތުގައި ދެއްކުން ހުއްދަވެ
މެއެވެ. އަދި އެވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ހެވުނު  ވާހަކަތަކެއް ކަމުގައި ވިޔަސް

." މާތް ކަމުގައިވިޔަސް ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ސަމްރާގެ ކިބައިން هللا މެއެވެ
 ނަމާދުކުރެއްވުމަށް ސްފަތި rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "

ވަޑައިނުގަންނަވައެވެ. ފަހެ  ފަހު އިރުއަރައިފުމަށް ދާންދެން މުސައްލަކޮޅު މަތިން ތެދުވެ
ވަޑައިގަންނަވައެވެ. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުން ވާހަކަދައްކަވާ  އިރު އެރުމުން ތެދުވެ

ހައްދަވަތެވެ. އަދި ދައްކަވާ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި ޖާހިލިއްޔަ ޒަމާނުގެ ވާހަކަތައްވެސް 
   )2(ހިނިވަރުނަކުރައްވައެވެ."ވެސް  rرسول اهللا އެވެ. އަދި ހީހައްދަވަތެވެ. އަދި ހިމެނެ

ުބިއމާއި  ިއްނ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ިނުދްނ ުހްއަދެވގެްނުވްނ. ،މްިސިކުތަގިއ ކެ
رسول ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "هللا ޢަބްދު

 ހަދަމުއެވެ. އަދި ޤައިލޫލާވެސް މިސްކިތުގައި އަހުރެމެން ނިދައި ގެ ޒަމާނުގައި rاهللا 
". ބުނު ޙާރިޘުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް )3(ކުރަމުއެވެ

" . ގެ ޒަމާނުގައި މިސްކިތުގައި  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
." އިމަސް ކަ އަހުރެމެން ރޮށްޓާއި އެއްގަމު   )4(ހަދަމުއެވެ

                                                           
  ه األلباين.وصححرواه أبو داود والنسائي والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني  )1

  رواه أمحد ومسلم. )2

  (ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން ނިދައިލުމެވެ.)  وصححه األلباين.رواه أمحد وابن ماجه  )3

  وصححه األلباين.رواه ابن ماجه  )4
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ްނ ިއުންނ. ިއަލއިގެ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރުގައާއި  މްިސިކުތަގިއ ެދައތް ަމަހ
 މިސްކިތުގައި ނަމާދުގެ އިންތިޒާރުގައި އިންނަ ހިނދު އެއްއަތުގެ އިނގިލިތައް އަނެއް
. އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް ލައްވައި މަހައިލައިގެން އިނުން މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ކަޢުބު ބުނު ޢުޖުރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު هللا މާތް
 . .ކުޘްޙަދީ rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن وضوَءه ثُم " ރެއްވިއެވެ

جِدسا إِلَى الْمدامع جرخ، ابِعأَص نيب كَنبشفَالَ يف هفَإِن يه الَةމާނައީ:  )1("ص
ކުރެ މީހަކު ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ނަމާދުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި  "ތިޔަބައިމީހުން

 އަތުގެ އިނގިލިތައް އަނެއް ފަހެ އޭނާ އެއް ،މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ނިކުންނަ ހިނދު
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ހުށިކަމެވެ އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް މަހައިލައިގެން ނުހުންނަ

  އޭނާ އެހުރީ ނަމާދުގައެވެ."
ުބގެ ެދމުެދަގިއ ަނމާުދކުުރްނ.  ،މީހާއަށާއި ފަހެ އިމާމު މްިސިކުތގެ ެދަތނ

މީހާއަށް ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ
ން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

ގެފުޅުގެ ތެރެއަށް ވެދެވަޑައިގެންނެވި ހިނދު ދެތަނބުގެ  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "
ދެންފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ އިރު މިސްކިތުގައި  )2(ދެމެދުގައި ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ."

ދުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ މައުމޫމުން ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި ސަފުހެ ،ޖާގަ އޮންނަ ޙާލު
 މައްސަލައެއް ،ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިސްކިތުގައި އެތަން ފިޔަވައި ޖާގައެއް ނެތްނަމަ

ނެތެވެ. މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ. ބައްޕާފުޅު 
ސަފުހެދުން ގެ ޒަމާނުގައި ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ. "

  )3(އަހުރެމެންނަށް މަނާކުރެވިގެންވިއެވެ."
ހިސާބުން މިފޮތުގައި ލިޔުމަށް ގަސްތުކުރި ހިސާބަށް ލިޔެ ނިމުނީއެވެ.  މިހައި

و.ةناملو دނަމާދެއް  ހުރިހާސުންނަތުން ސާބިތުވާ  ،ނަމާދުތަކާއި ފަހެ ފަރުޟު ِهللا احلَم
                                                           

  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي  )1

  رواه البخاري ومسلم. )2

  وصححه األلباين.ابن ماجه رواه  )3
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ނަމާދެއްގެ  ސުންނަތުގެ އަލީގައި ހުރިހާ ،އިކުރީމެވެ. އަދި ޤުރުއާނާމިފޮތުގައި ޝާމިލު
. އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި އިޚުތިލާފު އުފެދިފައިވާ  ތަފްޞީލު ބަޔާންކުރީމެވެ

އޭގެ ރާޖިޙުގޮތް އެބަހީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ބަޔާންކުރީމެވެ. އަދި  ،ވާނަމަ މައްސަލައެއް
ރެއްވިއްޔާ ނަމާދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އިރާދަކުهللا މާތް ،ބޭފުޅަކަށްވެސް މިފޮތް ވިދާޅުވި ކޮންމެ

އެނގުމުން  ،އެކު ތައް އޭގެ ދަލީލާފިލާނެއެވެ. ފަހެ ދީނުގެ މަސްއަލަރަނގަޅަށް އޮޅުން
ޢަމަލުކުރުމުގެ ޢަޒުމު  ،އެކު ބޭފުޅަކުވެސް ހިތްހަމަޖެހޭނެއެވެ. އަދި ޔަޤީންކަމާ ކޮންމެ

ގޮސްފައިވާ އެއްސަބަބަކީ  ހިތުގައި އުފެދޭނެއެވެ. ފަހެ މިއަދު މީސްތަކުން ދީނާ ދުރަށް
ސަބަބުން  ބަޞީރަތު ނެތުމެވެ. އޭގެ ،ޢަމަލުތަކުގައި ދަލީލާއި ކުރާ ދީނީ އެބައިމީހުން

ގޮތަކަށް ދީނުގެ  ރިކަންކުރެއެވެ. އަދި ހިތުހުރިހައިހަވާނަފްސު އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވެ
رسول اهللا . އެނަމާދު ހަދަތެވެ. ނަމާދަކީ ދީނުގެ އަސާސެވެ ޢަމަލުތައްކޮށް ބަސްތައް ބުނެ

r ްމުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ  ވިގޮތް ހޯދައި އޮޅުންފިލުވުމަކީ ކޮންމެކުރެއ
. ފަހެ އަޅުގަނޑު رسول އުޚުތުންނަށް މިހުށައަޅަނީ  ،ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި ތިޔަ ،ކަމެކެވެ

ނަމޫނާއެކެވެ. ފަހެ  ގޮތުގެކުރެއްވި ކަލުން ނަމާދުތައްއާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭ rاهللا 
ކަމެއްގައި މުސްލިމުންނަށްވާ  އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަކީ ހުރިހާ ،އެކަލޭގެފާނާއި

ލިޔަން ފަށާ އަދި ލިޔެ ނިންމުމުގެ ތައުފީޤު  ނަމޫނާއެކެވެ. އަޅުގަނޑަށް މިފޮތް ރިވެތި
ލޮބުވެތި  ދެއްވިކަމަށްޓަކައި އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަމެވެ. އަދިهللا މާތް

ދުޢާތަކުގައި ނިކަމެތި އަޅާ  ކުރާ ހެޔޮ އުޚުތުންގެ ކިބައިން އެއުރެން ،އަޚުންނާއި
ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް  ،އަޅަމެން އެންމެންނަށްهللا ޝާމިލުކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. މާތް

! އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު ހުރިހާ ޢަމަލެއް ސުންނަތާ  ،ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވާށިއެވެ
!  ގޮތަށް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤުއެއް   إِنه سميع مجِيب. ދެއްވާށިއެވެ

 حاَبِهأَصو هلَى آلعو دمحبِيِّناَ من هلوسرو هدبلَى عع كباَرو لَّمسلَّى اُهللا وصو
 دمالْح اناَ أَنوعد رآخو .نيعمأَج.نيبِّ الْعاَلَمِهللا ر  
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