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Ë  

m 
في  هاَتمقاَإِبِ مهرمأَو ،هدباَى علَع ةَالَالص ضري فَذالَّ ِهللا دماحلَ

 نمياَاِإل نيب ناًقاَرفُ هاَلَعجوبِالْمحافَظَة علَيها،  حالَالفَو حجاَالن قلَّعوأَوقَاتها، 
رِفْالكُو، ناَوهةًي الفَ نِعِءشاَح املُورِكَن دمحبِيِّناَ ملَى نع الَمالَةُ والسالصو .

"، وعلَى آله وأَصحاَبِه الَّذين قاَموا بِأَمرِه يلّصي أُنِومتيأَر ماَا كَولُّصالقاَئلِ: "
حق يمِياَالقّلصي هأَوكَماَ ر هالَتناَ صا إِلَيقَلُونو ،، ولَعى من ذَحذْا حوهم ولَسك 
بِسلَيهلَإِ مى يمِو ّالدنِي:دعأَماَّ ب .   

އިސްލާމްވުމަށްފަހު، މީހާ އެންމެބޮޑަށް ސަމާލުކަން ފަހެ ނަމާދަކީ 
. އެކަމާ ނުލައި، އެއްވެސް މީހެއްގެ އިސްލާމްކަން  ދޭންޖެހޭ އަޅުކަމެވެ
. އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިސާބު  ފާޅުނުވާނެ އަޅުކަމެވެ
. ފަހެ ފަރުޟު ފަސްނަމާދަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެ މީހާ  ބެއްލެވޭނެ ޢަމަލެވެ

. އަދި ނަމާދަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް، ނަމާދު އަޅައިފި ސު ވަރުގެ ވަންނަހުއްޓެވެ
  މީހާ އަބާއްޖަވެރިވެ، ނާކާމިޔާބުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ.

އެކުލަވައިލެވިފައިވާ ފޮތެއްގެ ފަހެ މިފޮތަކީ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން 
. އެބަހީ  . މިފޮތް  "كتاب الصالَة"ޚުލާޞާއެކެވެ ގެ ޚުލާޞާއެވެ

ދިގުކަމުން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް  "كتاب الصالَة"އިލަން ޖެހުނީ އެކުލަވަ
އެފޮތް ވިދާޅުވަން ދަތިކަމަކަށް ވެގެން، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އަޅުގަނޑާ 

 .   ހަމައަށް ފޯރީމައެވެ
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ފަހެ މިފޮތް ޚުލާޞާކުރުމުގައި، މައްސަލަތަކުގެ އިޚުތިލާފުތައް 
ރައްވާފައިވާ ގޮތް ދޫކޮށްލައި، ހަމައެކަނި ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙުކު

. އަދި ގިނަމީހުންނަށް އެނގޭ، މަޝްހޫރު މައްސަލަތަކުގައި  ބަޔާންކުރީމެވެ
.ދަލީލު "مختصر كتابِ އަދި މިފޮތުގެ ނަމަކަށް  ތައްވެސް ދޫކޮށްލީމެވެ

.  الصالَة"   ގެ ނަމުން ނަން ދިނީމެވެ
އިތުރު މައްސަލައެއްގައި ފަހެ މިފޮތް ވިދާޅުވަމުންދާއިރު، 

އެމައްސަލަ  އިން "كتاب الصالَة" ތަފްޞީލަކަށް ބޭނުންފުޅު ވެއްޖެނަމަ،
  ވިދާޅުވާށެވެ.

 ،ލޮބުވެތި އެންމެހާ އަޚުންނާއި ،އަޅުގަނޑަށާއިهللا ދުޢާއަކީ މާތް
އުޚުތުންނަށް ނަމާދު އޭގެ ވަގުތުގައި ބަރާބަރަށް އަދާކުރުމުގެ ހެޔޮ 

. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟުރަތުން ނަމާދު އަޅަމެންނަށް  ،ތައުފީޤުދެއްވުމެވެ
އަޅަމެންނަށް އެނަމާދުކުރަން އެންގެވި ގޮތަށް  ،ގެނަސްދެއްވި މާތް ނަބިއްޔާ
  ފީޤުދެއްވުމެވެ.ނަމާދުކުރުމުގެ ހެޔޮ ތައު

 هلَى آلعو دمحبِيِّناَ من هلْقرِ خيلَى خع كباَرو لَّمسلَّى اُهللا وصو
  نهجِه واستن بِسنته إِلَى يومِ الدّينِ.وصحبِه ومن ساَر علَى 

 
 

20 7 1433  .  

  .      މ 2012 ޖޫން 10
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  ުަނމާދ  

.  الصالة ގެ هللاގެ މިމާނާގައި  صالةގެ ލުޣަވީ މާނައަކީ ދުޢާއެވެ
 .   r  q     xw  v  u   t   sZ] އަންނަނިވި ބަސްފުޅު ހިމެނެއެވެ

.  )١٠٣التوبة: ( މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންނަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ
ހިތްހަމަޖެހުމެއް އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ދުޢާ އެއުރެންނަށް 

".   ކަމުގައި ވެއެވެ
، ގެ ޝަރުޢީ މާނައަކީ ޚާއްޞަ ނިޔަތަކާއެކު الصالةދެންފަހެ 

ޚާއްޞަ ޢަމަލުތަކަކާއި، ދުލުން ކިޔޭ ޚާއްޞަ ބަސްތަކެއްގެ މައްޗަށް 
. އެބަހީ  ،ތަކުބީރުން ފެށި ،ބިނާވެގެންވާ ސަލާމުން ނިމޭ އަޅުކަމެކެވެ
  ނަމާދެވެ.

  

  ަނމުާދގެ ަމޤާމް ިއްސލާމް ީދުނަގިއ 
އެއްވެސް އަޅުކަމަކަށް ދެވިފައި ނުވާ މަޤާމެއް އިސްލާމް ދީނުގައި 
. ފަހެ ނަމާދަކީ އޭގެ ޒަރިއްޔާއިން ދީން ޤާއިމުވެ  ނަމާދަށް ދެވިފައިވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا އޮންނަ ދީނުގެ ތަނބެވެ "رأْس اَألمرِ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ
 هدومعو ،الَملِ اِهللا"اِإلسبِيي سف هاَداجل هناَمةُ سورذالَةُ، وމާނާއީ:   )1(الص

. (އެބަހީ ބޯލަ .) ނ"ދީނުގެ އަޞްލަކީ އިސްލާމްކަމެވެ ބައި ކިޔަމަންގަތުމެވެ
                                                           

 رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. )1
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. އަދި އެދީނުގެ ކުރިބޯއްޓަކީ  ގެ هللاއަދި އެދީނުގެ ތަނބަކީ ނަމާދެވެ
". .  rرسول اهللا އަދިވެސް  މަގުގައި ޖިހާދުކުރުމެވެ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

، هلمع رئساَ حلَص تحلَص نْإِ، فَةُالَالص ةمياَقالْ موي دبعالْ هبِ بسحاَي ماَ لُوأَ"
فَ نْإِوسدفَ تسساَ دئر عملއެކަމަކުން  ،މާނައީ: "ޤިޔާމަތް ދުވަހު )1("ه

. ފަހެ ނަމާދު  އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ
. އަދި  ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ރަނގަޅުވާ ހުއްޓެވެ

".   ނަމާދު ފާސިދުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ފާސިދުވާ ހުއްޓެވެ
  

ުމގެ ުޙުކމް    ަނމުާދ ެއޅު
ނަމާދު އެޅުމަކީ ދީނުން ބޭރުވާ  ،އިންކާރުކުރާ ޙާލުނަމާދަށް 

ކުފުރެއް ކަމަށް އުއްމަތުގެ ހުރިހާ ދަންނަބޭކަލުން އިއްތިފާޤުވެ 
. ދެންފަހެ ނަމާދު ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމަށް އިޢުތިޤާދުކޮށް  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ
އެކަމަށް އީމާންވުމާ އެކު ކަންނެތްކަމުން ނުވަތަ ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ނުލައި 
ފަރުވާކުޑަކަމުން ނަމާދު އެޅުމަކީވެސް ކުފުރެއް ކަމަށް އަދި އެކަމުގެ 
ސަބަބުން ޤަތުލު ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށް އެތައް ޞަރީޙަ ނައްޞެއް 

.  ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ. rرسول اهللا ފަހެ  ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
"كرالْكُفْرِ تو كرالش نيبلِ وجالر نيب الَةމާނައީ: "މީހާއާ ޝިރުކާ   )2("الص

. (އެބަހީ ނަމާދު އެޅުމުން  އަދި ކުފުރާ ދެމެދުގައިވާ ހުރަހަކީ ނަމާދެވެ

                                                           
 يف األوسط وصححه األلباين. رواه الطّرباين )1

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. )2
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"(.  rرسول اهللا އަދިވެސް  އެހުރަސް ނެތިގެން ދާނެއެވެ
. فَقَد الْعهد الَّذى بيننا وبينهم الصالَةُ فَمن تركَها " ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

1("كَفَر(  ( މާނައީ: "އަހުރެމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި (މުނާފިޤުންނާއި
. ފަހެ އެނަމާދު އަޅައިފި މީހާ  ދެމެދުގައިވާ ޢަހުދަކީ ނަމާދެވެ

".   ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ
  

ަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ަނމުާދުކުރްނ ވާޖިުބެވގްެނވާ ީމުހން    ެއ
ނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ފަސްރުކުނުގެ ތެރެއިން އެއްރުކުނެވެ. 

ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހެއްގެ  ،ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ،މުސްލިމުފަހެ 
  މައްޗަށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ނަމާދުކުރުން ވާޖިބު ނުވި ކަމުގައިވިޔަސް 
އެކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިން  ،ތް އަހަރު ފުރުމާ އެކުއެކުއްޖާގެ އުމުރުން ހަ

އެކުއްޖާއަށް ނަމާދުކުރުމަށް އަމުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި ދިހަ އަހަރު 
ފުރުމުން ނަމާދު ނުކުރުމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާއަށް އަދަބުދޭން ޖެހޭނެއެވެ. 
 އެއީ އެކަމުގެ މައްޗަށް އެކުއްޖާ ތަރުބިއްޔަތުކޮށް ބާލިޣުވާންވާ އިރަށް

 . .  rرسول اهللا އެކަމަށް އެކުއްޖާ އާދަކުރުވުމަށެވެ ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ
"نِنيعِ سباُء سنأَب مهو الَةبِالص كُمالَدوا أَوررِ  ،مشاُء عنأَب مها وهلَيع موهرِباضو

نِنيس، ف مهنيقُوا بفَراجِعِ يوضމާނައީ:"ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  )2("الْم

                                                           
 وصححه األلباين.رواه أمحد وأصحاب السنن  )1

 رواه أمحد وأبو داود واحلاكم وقال: صحيح على شرط مسلم وحسنه األلباين. )2
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ދަރިންނަށް، އެކުދިންނަށް ހަތް އަހަރު ފުރޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުމަށް 
. އަދި ދިހަ އަހަރު ފުރޭ ހިނދު (ނަމާދު ނުކޮށްފިނަމަ)  އަމުރުކުރާށެވެ
. އަދި (އެއުމުރުގައި)  އެކަމުގެ މައްޗަށް އެކުދިންނަށް އަދަބުދޭށެވެ

. (އެބަހީ އެއް ތަންމަތިތަކުގައި އެކުދި ންގެ ދެމެދު ވަކިކުރާށެވެ
"(.   ތަންމައްޗެއްގައި ދެކުދިން ނިދަން ތިބިޔަ ނުދޭށެވެ

  

  ަފުރުޟ ަނމުާދަތުކގެ ަޢަދދު 
ފަރުޟުކުރައްވާފައިވަނީ ފަސް ނަމާދެވެ. هللا ރެޔަކާއި ދުވާލު މާތް

ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ.  طَلْحة بن عبيد اهللاރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް
. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު   rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ އޭނާ ދެންނެވިއެވެ.  . އޭނާގެ ބޯވަނީ ހޭވިފައެވެ ގެ އަރިހަށް އައެވެ
! ނަމާދުތަކުން މާތްهللاއޭ  އަހުރެންގެ މައްޗަށް هللا ގެ ރަސޫލާއެވެ

! ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ފަރުޟުކުރެއްވި ވަރު އަހުރެ ންނަށް ބުނެދެއްވާށެވެ
. އެކަމަކު ތިބާ ސުންނަތް ނަމާދެއް  . "ފަސް ނަމާދެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   )1(ކޮށްފިއްޔާ ހަމަރަނގަޅެވެ
  

އް    ަނމުާދގެ ަވގުތަުތ
ގެ ކިބައިން هللاރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު ޢަބްދުهللا މާތް

. ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ގެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
                                                           

  رواه البخاري ومسلم. )1
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. ތެދުވެވަޑައިގެން  އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
. ފަހެ އިރު މެދުން ފިލި ހިނދު ންދުރު އެކަލޭގެފާނު މެ ،ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެ ވަޑައިގެން  ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

. ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ  ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
. ދެން މަޣުރިބު އެކަލޭގެފާނު ޢަޞުރު ނަމާދުކުރެ ،އެއްވަރުވީ ހިނދު އްވިއެވެ

 . ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
. ފަހެ އިރުއޮއްސުނު ހިނދު  ،ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން ޢިޝާ ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ  އެކަލޭގެފާނު މަޣުރިބު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެވަޑައިގެން  އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ

. ފަހެ ރަތްވިލާ އޮއްސުނު ހިނދު އެކަލޭގެފާނު ޢިޝާ  ،ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
. ދެން ފަތިސް ވަގުތު އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަރިހަށް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ. ތެދުވެވަޑައިގެން 
. ފަހެ ފަޖުރުގެ އަލިކަން ފާޅުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު  ،ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

. ދެން އަނެއް ދުވަހު މެންދުރު އެކަލޭގެފާނުގެ  ފަތިސް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. ތެދުވެވަޑައިގެން އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވި އެވެ

. ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނާ  ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
. ދެން  ،އެއްވަރުވީ ހިނދު އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން 
. ތެދުވެވަޑައި . ފަހެ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ ދެންނެވިއެވެ ގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ

އެކަލޭގެފާނު  ،ހިޔަނި އެއެއްޗެއްގެ ދިގުމިނުގެ ދެގުނައާ އެއްވަރުވީ ހިނދު
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. ދެން މަޣުރިބު ވަގުތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ  ޢަޞުރު ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
 . ދެން އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތީ ދެދުވަހުވެސް އެއް ވަގުތެއްގައެވެ

 ،ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތުވި ހިނދު
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގަތެވެ. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު 
. ދެން ފަތިހު ވަރަށްބޮޑަށް އަލިވީ  ) ޢިޝާ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ (އެވަގުތު

. އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލު ،ހިނދު ގެފާނު ވަޑައިގެން ދެންނެވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ފަތިސް  ތެދުވެވަޑައިގެން ނަމާދުކުރައްވާށެވެ
. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ  . ދެން ޖިބްރީލުގެފާނު ދެންނެވިއެވެ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

".   )1(ދެވަގުތުގެ ދެމެދުގައި އެވަނީ އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

ނުގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާهللا މާތްފަހެ 
. "ފިނިގަދަ ދުވަހެއްނަމަ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  ،ރިވާވެގެންވެއެވެ

މެންދުރު ނަމާދު އަވަސްކުރައްވައެވެ. އަދި ހޫނުގަދަ  rرسول اهللا 
".   )2(ދުވަހެއްނަމަ އެކަލޭގެފާނު މެންދުރު ނަމާދު ލަސްކުރައްވައެވެ

ވަގުތު އިންނަ އަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރު މެދުން ފިލާ  
އެއްޗެއްގެ ހިޔަނި އޭގެ ދިގުމިނާ އެއްވަރުވާ  ،ހިޔަނިކޮޅު ނުލައި

. އަދި އޭގެ ހިޔަނި އޭގެ ދެގުނައާ އެއްވަރުވަންދެން އެބަހީ  ،ވަގުތުންނެވެ
. ދެން  އިރު ރަތްވެއްޖައުމާ ހަމައަށް ޢަޞުރު ނަމާދު ވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ

.  އެވަގުތުން ފެށިގެން އިރުއޮއްސުމާ ދެމެދު އެއޮންނަ ވަގުތުކޮޅު ދަންނައެވެ
. އަދި  އެއީ އެވަގުތުގައި ޢަޞުރު ނަމާދުކުރުން މަކުރޫހަ ވަގުތެކެވެ

                                                           
 رواه أمحد والنسائي والترمذي. )1

 رواه البخاري. )2
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. ޟަރޫރީ هللاއެވަގުތަކީ  އަށް ޒިކުރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިގެންވާ ވަގުތެކެވެ
ޢަޞުރު ނަމާދު އިރުއޮއްސުމާ ހަމައަށް  ،ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން މެނުވީ

. އެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ އެވަގުތު  ،ފަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ
. މިސާލަކަށް  ،ޢަޞުރު ނަމާދުކުރިޔަސް އޭނާގެ ކިބައިން ފުދޭނެއެވެ

އެއީ އޭނާއަށް  ،ދަތުރުވެރިޔަކު ދަތުރުން އާދެވުނީ އެވަގުތު ކަމުގައިވާނަމަ
.ދިމާވި އެފަދަ ޙާލަ އަދި އެއްވެސް ޢުޛުރެއް ނެތި އެވަގުތާ ހަމައަށް  ތެކެވެ

 rرسول اهللا ޢަޞުރު ނަމާދު ފަސްކުރުމަކީ މުނާފިޤުންގެ ޢަމަލެއްކަމަށް 
. އެކަލޭގެފާނު  .ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ تلْك صالَةُ " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

سمالش قُبري سلجقِ يافنالْم، نقَر نيب تى إِذَا كَانتيِح قَام طَانيا  ،الشهقَرفَن
 ذْكُرا الَ يعبيالً اَهللاأَرا إِالَّ قَليه1("ف(  . މާނައީ: "އެއީ މުނާފިޤު މީހާގެ ނަމާދެވެ

. ޝައިޠާނާގެ ދެދަޅުގެ ދެމެދަށް އިރު  އޭނާ އިރަށް ބަލަބަލައި އިނދެއެވެ
ޅަނގު ފަރާތު އުދަރެހުގައި އިރު ޖެހޭ ހިނދު) ވަންނަ ހިނދު (އެބަހީ ހު

. އަދި އެހަތަރު  ތެދުވެ އަވަސް އަވަހަށް ހަތަރު ރަކުޢަތް ކޮށްލައެވެ
އަށް ޒިކުރެއްވެސް هللاރަކުޢަތުގައި ވަރަށް މަދުން މެނުވީ އޭނާ 

".   ނުކުރެއެވެ
. އަދި  މަޣުރިބު ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުންނެވެ

.ރަތްވިލާ އޮއްސިއް رسول ފަހެ  ޖައުމަށް ދާންދެން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ
ގެ އަރިހަށް ޖިބްރީލުގެފާނު ވަޑައިގެން ނަމާދުތަކުގެ ވަގުތުތައް  rاهللا 

ގައި ދެދުވަހުވެސް މަޣުރިބު ނަމާދުކުރެއްވީ އެއް ޙަދީޘުބަޔާންކޮށްދެވި 
. އެ  . އެއީ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތެވެ ޙަދީޘް ދަލީލުކުރަނީ ވަގުތެއްގައެވެ

                                                           
 رواه مسلم. )1
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މަޣުރިބު ނަމާދު އަވަސްކޮށް ފުރަތަމަ ވަގުތުގައި ކުރުން މުސްތަޙައްބު 
  ވެގެންވާ ކަމަށެވެ.

. އަދި  ޢިޝާ ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ރަތްވިލާ އޮއްސުމުންނެވެ
ނުވަތަ ތިންބައިކުޅަ  ،ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ވޭތިވުމާ ހަމައަށް

. ،އެއްބައި ވޭތިވުމާ ހަމައަށް ޢިޝާ ނަމާދުގެ  އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ
އެބަހީ ރޭގަނޑުގެ  ،ޖަމާޢަތް އެނަމާދުގެ އިޚްތިޔާރީ ފަހު ވަގުތަށް

 ،ނުވަތަ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ،ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަސްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައި ން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެއީ ރޭގަނޑުގެ  rرسول اهللا އެއްރެއަކު  ޢިޝާ ނަމާދު ފަސްކުރެއްވިއެވެ

. އަދި މިސްކިތުގައި ތިއްބެވި  ބޮޑުބައެއް ވޭތުވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
. ދެން އެކަލޭގެފާނު  ބޭކަލުންނަށް އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެވިއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ
. އަދި  ނިކުމެވަޑައިގެން އެބޭކަލުންނާގެން ޢިޝާ ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ
. "ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އުއްމަތަށް އުނދަނގޫ ނުވާނެނަމަ  ،ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

".   )1(މިއީ މިނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
އަދި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ނިދުމާއި އެނަމާދުގެ ފަހުން 

އި މަޝްޣޫލުވުމަކީ މަކްރޫހަ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުވާ ވާހަކަތަކުގަ
  ދެކަންތަކެވެ.

ފަތިސް ނަމާދު ވަގުތު ފެށެނީ ފަޖުރުއް ޞާދިޤުގެ އަލިކަން ފާޅުވާ 
. . އަދި އިރު އަރަންދެން އެވަގުތު ދެމިގެންވެއެވެ ފަހެ  ވަގުތުންނެވެ

                                                           
 والنسائي.  رواه مسلم )1
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އަނދިރިކަން ހުއްޓައި، ފަތިސް ނަމާދު ފެށުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. 
. އެއީ  އަދި އަލިވަންދެން ނަމާދު ދިގުކުރުންވެސް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. rرسول اهللا އެގޮތަށް    ގެ ފަރާތްޕުޅުން ސާބިތުވާތީއެވެ
. ފަތިސް ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ  ދަންނައެވެ

އަނެއް ނަމާދުގެ ވަގުތާ ހަމައަށް  ،އެނަމާދުގެ ޟަރޫރީ ވަގުތާ އެކު ،ގުތުވަ
. ދެންފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ވަގުތު ދެމިގެންވަނީ އިރު  ދެމިގެންވެއެވެ
. އަދި މެންދުރު ނަމާދާ ހަމައަށް އެވަގުތު ދެމިގެންނުވާ  އެރުމާ ހަމައަށެވެ

.ކަމަށް ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިޖްމާޢުވެ ވަޑައިގެންފަ   އިވެއެވެ
  

ްނެދން  ެއަނމުާދ ުނޮކްށ ުހެރުވަމްށ  ،ަނމުާދގެ ަވގުުތ ފާއިުތަވ
ްނަތްއަތއް    ުޢުޛަރަކްށ ެބލެވޭ ަކ

. ފަހެ ނަމާދުނުކޮށް  ،އެއީ ނިދުމާއި ހަނދާންނެތުމެވެ
. އެއީ އޭނާއަށް  ،ނިދިއްޖެނަމަ ހޭލެވޭ އިރަށް އެނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

. އަދި  . އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
. އެއީ  ،ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ހަނދާންވާ އިރަށް އެނަމާދުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ

. އެއީ ކޮންމެ ވަގުތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާއަށް އެނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
. .حديث  ގެ އަންނަނިވި rرسول اهللا އެކަމުގެ ދަލީލަކީ  މެއެވެ  ބަސްފުޅެވެ

މާނައީ:  )1("أَحدكُم صالَةً أَو نام عنها فَلْيصلِّها إِذَا ذَكَرها يإِذَا نِس"
ނުވަތަ  ،ނަމާދެއް ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ،"ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު

                                                           
 رواه النسائي والترمذي وصححه وصححه األلباين. )1
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އެނަމާދު  ،ފަހެ ހަނދާންވާ ހިނދު ،ނިދިއްޖެނަމަނަމާދެއް ނުކޮށް 
".   ކުރާހުށިކަމެވެ

  

އް    ަނމުާދުކުރްނ ަނީހުކެރިވގެްނވާ ަވގުތަުތ
ފަތިސް ނަމާދުކުރުމަށް ފަހު އިރު އަރައިފުމަށް ދާންދެން 
. އަދި އިރު އަރާ ހިނދު  އެދެމެދުގައި ނަމާދެއް ކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ

. އެއީ ތީރެއްގެ މިންވަރަށް އިރު އަރައިފުމަށް  ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ
 . . އަދި އިރު މެދު ޖެހޭ ހިނދު ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ ދާންދެނެވެ
. އަދި ޢަޞުރު ނަމާދުކުރުމަށް  އެއީ އިރު މެދުން ފިލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
ފަހު އިރުއޮއްސިއްޖައުމަށް ދާންދެން އެދެމެދުގައި ނަމާދެއް ކުރުން 

  ވެއެވެ.މަނާވެގެން
ބަޔާންވެ އެދިޔަ ވަގުތުތަކުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވާ ކަމަށް 
. އެހެން ނަމަވެސް އެވަގުތުތަކުގައި ބައެއް  ދަލީލުތައް ޢާއްމުވެގެންވެއެވެ
. ޝަރުޢީ  ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ

.ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ފާއިތުވާ ނަމާދު އެވަގުތުތަކު އަދި  ގައި ކުރެވޭނެއެވެ
. މިސާލަކަށް  ސަބަބެއްވާ ކޮންމެ ނަމާދެއް އެވަގުތުތަކުގައި ކުރެވޭނެއެވެ
ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ ދެރަކުޢަތާއި ވުޟޫގެ ދެރަކުޢަތް ފަދަ 

.   ނަމާދުތަކެވެ
ފަރުޟު ނަމާދަށް ޤަމަތްދޭން ފެށުމުން ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން 

. އަދި ސު ންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ހުއްޓައި ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
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ޤަމަތްދިން ކަމުގައިވިޔަސް އޭނާއަށް ޖެހޭނީ ސުންނަތް ނަމާދު ދޫކޮށްލާފައި 
.   ފަރުޟު ނަމާދުގައި ބައިވެރިވާށެވެ

  

ްނިގ   އާިއ، ަޤަމތް ަބ
. މަދު ލަފްޒުތަކަކުން  ބަންގިއަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ޝިޢާރެކެވެ

. ފެށިފައިވަނީ ޢަޤީދާގެ މަސްއަލަތައް ޝާމިލްކުރަނިވި  ގެ هللاނިދާއެކެވެ
. ނިމިފައިވަނީ އެކަލާނގެ  ކިބްރިޔާވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ

  އެއްކައުވަންތަކަން ބަޔާންކުރުމުންނެވެ.
هللا މާތްފަހެ ނަމާދަށް ބަންގިގޮވުމަކީ ވާޖިބުކަމެކެވެ. 

ރުއްސުންލެއްވި މާލިކު ބުނު ޙުވައިރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
. އަހުރެމެންނަށް އެކަލޭގެ .  rرسول اهللا ފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

"كُمرأَكْب كُممؤلْيو كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤالَةُ فَلْيالص ترض1("إِذَا ح(  : މާނައީ
"ނަމާދު ވަގުތު ޙާޟިރުވާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު 
. އަދި  ) ބަންގި ދޭހުށިކަމެވެ ތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައި (ނަމާދަށް
ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ އެންމެ ބޮޑު މީހާ ތިޔަބައިމީހުންގެ އިމާމަކަށް 

".   ވާހުށިކަމެވެ
ބަންގިގޮވަން ޖެހޭނީ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ވަގުތުގައެވެ. 

. އަދި ލަސްކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.   އަވަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. )1
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ންގިދިނުމަށް ފަހު މިސްކިތުގައި އިންނަ މީހާ ޢުޛުރެއް ބަ
ދިމާވެގެން މެނުވީ ނުވަތަ އެނބުރި އައުމަށް ޢަޒުމުކޮށްފައި މެނުވީ 

  މިސްކިތުން ނުކުމެގެން ނުވާނެއެވެ.
ބަންގިދޭ މީހާ ޤަމަތްދިނުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. ވާޖިބެއް 

. އެހެން މީހަކު ޤަމަތްދިނަސް  .ނޫނެވެ   ފުދޭނެއެވެ
ނިދިފައިވާ މީހާ ނަމާދު ވަގުތު ފާއިތުވުމަށް ފަހު ހޭލެވިއްޖެނަމަ 
. އެއް ނަމާދަށް ވުރެ  އެނަމާދަށް ބަންގިދިނުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ގިނަ ނަމާދު ފާއިތުވީނަމަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ ހަމައެކަނި ފުރަތަމަ 

ދުތަކަށް ހަމައެކަނި ނަމާދަށް ބަންގިދިނުމަށެވެ. ދެން އެހެން ނަމާ
.   ޤަމަތްދިނުމަށެވެ

އޭނާ އެދޭނަމަ  ،ނަމާދު ނިމޭ ފަހުން މިސްކިތަށް ވަދެވޭ މީހާ
. . އަދި ނޭދޭނަމަ ބަންގިނުދިނަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ ފަހެ  ބަންގިދޭށެވެ

ބަންގިދޭނީ  ،ނަމާދުގެ އަސްލު ބަންގިއަށް ފަހު ބަންގިދޭ މީހުން
  ނަށް އުނދަގޫނުވާ ވަރަށް އަޑުމަޑުކޮށެވެ.މިސްކިތުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުން

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

. އެހެންނަމަވެސް  ހަމަކަށަވަރުން އެކަނބަލުންގެ އަޑަކީވެސް ޢައުރައެކެވެ
. އަދިކިއެއްތަ! އެކަނބަލުންނަށް  އެކަންކުރުން ޙަރާމްވެގެން ނުވެއެވެ

. އެކަމަކު އަޑުމަޑުކޮށެވެ.   ހުއްދަވެގެންވެއެވެ



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 23 

 . ބަންގީގެ ތިން ދެންފަހެ ބަންގީގެ ކައިފިއްޔަތު ދަންނައެވެ
. އެތިން ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި  ކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

  ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.
.  أَكْبر ُهللا -1 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހަތަރު ފަހަރު ދެފަހަރު

.  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا .  علَى الصالَة يحދެފަހަރު علَى  يحދެފަހަރު
.  الْفَالَحِ . أَكْبر اُهللاދެފަހަރު .  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު އޭރުންވާނީ އެއް ފަހަރު

.   ފަނަރަ ކަލިމައެވެ
ހަތަރު ފަހަރު ކިޔުމަށް ފަހު، ދެޝަހާދަތުން ކޮންމެ أَكْبر  اُهللا -2

. ދެން އަލުން ދެޝަހާދަތުން  ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު އަޑުމަޑުކޮށް ކިޔާނީއެވެ
. ދެން  علَى  يحކޮންމެ ޝަހާދަތެއް ދެފަހަރު އަޑުހަރުކޮށް ކިޔާނީއެވެ

الَةالص  . .  علَى الْفَالَحِ يحދެފަހަރު . أَكْبر اُهللاދެފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ  ދެފަހަރު
. އޭރުންވާނީ ނަވާރަ ކަލިމައެވެ. اُهللا   އެއް ފަހަރު ކިޔާނީއެވެ

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

.  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا .  علَى الصالَة يحދެފަހަރު علَى  يحދެފަހަރު
.  الْفَالَحِ .أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު .  الَ إِلَه إِالَّ اُهللا ދެފަހަރު އޭރުންވާނީ އެއް ފަހަރު

  ސަތާރަ ކަލިމައެވެ.
 علَى الْفَالَحِ يحދެންފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ބަންގީގައިނަމަ 

(ނިދުމަށް ވުރެ ނަމާދު  النومِ  ةُ خير منلصالَاَދެފަހަރު ކިޔުމަށް ފަހު 
.) ދެފަހަރު ކިއުން ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ.   ހެޔޮވެގެންވެއެވެ



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 24 

އައިސްފައިވެއެވެ. ރިދުވެގެން ކައިފިއްޔަތެއް ވާދެ ގެޤަމަތު
.އެދެ   ކައިފިއްޔަތު ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ

. أَكْبر  اُهللا -1 ދެފަހަރު.  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاހަތަރު ފަހަރު
.  أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اِهللا .  علَى الصالَة يحދެފަހަރު علَى  يحދެފަހަރު

.  الْفَالَحِ .  قَد قَامت الصالَةُދެފަހަރު . أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު الَ إِلَه إِالَّ ދެފަހަރު
. އޭރުންވާނީ ސަތާރަ ކަލިމައެވެ. اُهللا   އެއް ފަހަރު

. أَكْبر  اُهللا -2 .  أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللاދެފަހަރު أَشهد އެއް ފަހަރު
.  محمداً رسولُ اِهللاأَنَّ  .  علَى الصالَة يحއެއް ފަހަރު علَى  يحއެއް ފަހަރު

.  الْفَالَحِ .  قَد قَامت الصالَةُއެއް ފަހަރު . أَكْبر  اُهللاދެފަހަރު الَ إِلَه ދެފަހަރު
. އޭރުންވާނީ އެގާރަ ކަލިމައެވެ. إِالَّ اُهللا   އެއް ފަހަރު

  

ްނީގގެ ައޑިުއވޭ ީމ ްނިގައްށ ިއޖާަބިދުނން ުހްނ ަބ   ަބ
ބަންގިދޭ މީހާ ކިޔާ ކަލިމަތައް  ،ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ކޮންމެ މީހަކު

. އެއީ  އޭނާގެ ފަހަތުން ހަމަ އެގޮތަށް ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
حي الَةلَى الصއާއި  عحلَى الْفَالَحِ يމިދެކަލިމައިގެ  ع . މިދެކަލިމަ ފިޔަވައެވެ

(ހެޔޮ ކަމެއް ކުރުމުގެ  الَ حولَ والَ قُوةَ إِالَّ بِاِهللاބަދަލުގައި ކިޔާނީ 
ގެ هللاބާރެއްވެސް އަދި ނުބައި ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 

. .) މިކަލިމައެވެ   ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ
ބަންގިއަށް މީހަކު،  ފަހެ ބަންގީގެ އަޑުއިވޭ ހަމަ ކޮންމެ

. އެއީ ވުޟޫ ނެތް މީހަކު  ޖަވާބުދިނުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
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ކަމުގައިވިޔަސް، ޖުނުބުވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ޙައިޟުވެރިއަކު 
ކަމުގައިވިޔަސް، ނިފާސްވެރިއަކު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޮޑު މީހަކު 

. މިކަމުން  ،ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކުޑަ ކުއްޖަކު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
އިސްތިޘްނާވެގެންވާ ބަޔަކީ ނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަ މީހާއާއި، ފާޚާނާގައި 

.، އިންނަ މީހާއާއި   އަނބިމީހާގެ ގާތުގައި އެއްދާންކުރަން އޮންނަ މީހާއެވެ
ބަންގީގެ އަޑުއިވުމުން  ،ފަހެ ޤުރުއާން ކިޔަވަން އިންނަ މީހާ

އަށް ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ޤުރުއާން ކިޔެވުން ހުއްޓައިލަން ޖެހޭނެއެވެ. ބަންގި
. އަދި ބަންގިދޭ  އަދި ފިލާވަޅެއް ކިޔަން އިންނަ މީހާވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ

ބަންގި ނިމެންދެން ބަންގިއަށް  ،ވަގުތު މިސްކިތަށް ވަންނަ މީހާ
ސްތަޙައްބު ޖަވާބުދިނުމަށްޓަކައި ސުންނަތެއް ކުރަން ނުފަށައި ހުރުން މު

  ވެގެންވެއެވެ.
އަދި  ،އޭނާއާއި ،ދެންފަހެ ބަންގިދޭ މީހާ ބަންގިދީ ނިމޭ ހިނދު

ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން  rرسول اهللا ބަންގީގެ އަޑުއެހި މީހުން 
 . . އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ اللَّهم صلِّ علَى "މުޞްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

،دمحلَى آلِ  معويماهرلَى إِبع تلَّيا صكَم ،دمحم   كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو
جِيدم يدملَى  .حع كْتارا بكَم ،دمحلَى آلِ معو ،دمحلَى مع ارِكب ماللَّه

جِيدم يدمح كإِن ،يماهرلَى آلِ إِبعو ،يماهر1("إِب(  :  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ
! އިބްރާހީމްގެފާ އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ  ،އިނާބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ،މުޙައްމަދުގެފާނާއި ،ޞަލަވާތްލެއްވި ފަދައިން هللاމައްޗަށް އިބަ
ޞަލަވާތްލައްވާނދޭވެ!  ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް

                                                           
 رواه البخاري. )1
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ހުރިހާ މާތްކަމެއް  ތަޢުރީފަކާއި،އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަހަމަކަށަވަ
. އޭ ހައްދަވާ ! ބޮ ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ ޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 އިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް ބަރަކާތްލެއްވި އިބްރާހީމްގެފާނާއި،
 ވެސްފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް

! ހަމަކަ ހުރިހާ ، އީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއިهللاށަވަރުން އިބަބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
.   "މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ޞަލަވާތްކިޔުމަށް ފަހު ބަންގިދުޢާ ކިޔުންވެސް މުސްތަޙައްބު 
 . . އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ للَّهم رب هذه الدعوة التامة اَ"ވެގެންވެއެވެ

الْقَائ الَةالصوةيلَةَ ،مالْفَضيلَةَ وسا الْودمحم آت، ا الَّذودمحا مقَامم ثْهعابيو 
هتدعو} ،اديعالْم فلخالَ ت كإِن"{  : "އޭ މިފުރިހަމަ ގޮވާލުމާއި، މި މާނައީ

! މުޙައްމަދުގެފާނަށް ވަސީލަތާއި،  ޤާއިމުވާ ނަމާދުގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ މަތިވެރިކަން ކުރެއްވި،  ވަޢުދު ްއެކަލޭގެފާނަށهللا ދެއްވާނދޭވެ

 ! ހަމަކަށަވަރުން {ޙަމްދު ލިބިގެންވާ މަޤާމަށް އެކަލޭގެފާނު ފޮނުއްވާނދޭވެ
.}"هللا އިބަ     )1(ވަޢުދާ ޚިލާފުވެ ވޮޑިނުގަންނަވަމުއެވެ

  
  
  
  
  
  

                                                           
އިތުރަށް ރިވާކުރައްވާފައިވާ  بيهقياإلمام ރެކެޓް ތެރޭގައި އެވަނީ އަދި ބުرواه البخاري.  )1

 إسناده ابن باز.وحسن ޢިބާރަތެކެވެ. 
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ިއ ުހްނަންނ ޖެހޭ ަބެއްއ ައަދުބަތއް  ްނިގޮގވާ ީމހާގެ ިކަބއަިގ   ަބ
.هللاމާތް -1 އެބަހީ އެކަމުން  ގެ ވަޖުހުފުޅަށް އެދިގެން ބަންގިގޮވުން

. އެއްވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމުގެ  ދުނިޔަވީ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނޭދުމެވެ
  މައްޗަށް ނުހޯދުމެވެ.

  ބަންގިދިނުން. ،ދެޙަދަޘުން ޠާހިރުވެ ހުރެ -2
. ،ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލައިގެން ކޮޅަށް ހުރެ -3   ބަންގިދިނުން

4- حي الَةلَى الصކަރު  ،ކަނާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ،ކިޔާ ހިނދު ع
. އަދި   ،ވާތްފަރާތަށް ބޮލާއި ،ކިޔާ ހިނދު علَى الْفَالَحِ يحއަނބުރައިލުން
.   ކަރު އަނބުރައިލުން

. ،ބަންގިދޭ އިރު -5   ދެކަންފަތަށް ދެއިނގިލިލުން

6- .   އަޑުހަރުކޮށް ބަންގިދިނުން

ލަސްލަހުން  ،ދެކަލިމައެއްގެ ދެމެދަށް ހުއްޓަމުންކޮންމެ  -7
. އަދި ޤަމަތްދޭ އިރު . ،ބަންގިދިނުން   ހަލުވިކޮށް ޤަމަތްދިނުން

  

އް    ަނމުާދ ަޞްއަޙުވުމގެ ަޝުރޠަުތ
ްނ ެއނގުްނ. -1 ަކ ނަމާދު ވަގުތު ވަދެއްޖެ  ަނމުާދ ަވގުުތ ަވދްެއޖެ

. ފަހެ ނަމާދު ވަގުތު  ވަދެއްޖެ ކަމަށް ކަމަށް ބޮޑަށް ހީވުންވެސް ފުދޭނެއެވެ
ޔަޤީންވެއްޖެ މީހާ ނުވަތަ ވަގުތު ވަދެއްޖެ ކަމަށް ބޮޑަށް ހީވެއްޖެ މީހާ 

. . ފަހެ އޭނާއަށް އެނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެއްޖެއެވެ   ދަންނައެވެ
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هللا މާތް ކުޑަަޙަދޘްުނ ޠާހިުރެވުހުރްނ. ،ޮބޑަުޙަދޘްުނާނިއ -2
މާނައީ:    )٦املائدة: (  3Z  4    5  76  ]   ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ". "އަދި ތިޔަބައިމީހުން ޖުނުބުވެރިން ކަމުގައިވާނަމަ، ފަހެ ޠާހިރުވާށެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

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

އެއްވެސް ނަމާދެއް ޤަބޫލެއް هللا  ،މާނައީ: "ވުޟޫއަކާ ނުލައި
. އަދި ޚިޔާނަތަކާ އެކު ޞަދަޤާތެއް ޤަބޫލެއް  ،ނުކުރައްވައެވެ

".   ނުކުރައްވައެވެ
ިުހްނ  -3 ޖްިސމިާއ، ހުެދމިާއ، ަނމުާދކާުރ ަތްނ ިޙްއީސ ަނޖ

. هللا މާތް ޠާހިުރުވްނ.  )٤املدثر: (  Z  ¦  §] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
". އަދި  މާނައީ: "އަދި ކަލޭގެފާނުގެ ހެދުންކޮޅު ޠާހިރުކުރައްވާހުށިކަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް
. އެއްދުވަހަކު އަޢުރާބީންގެ މީހަކު މިސްކިތަށް  އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އެކަން މަނާކުރުމަށްޓަކައި މީސްތަކުން ތެދުވި  ކުޑަކަމުދާން ފަށައިފިއެވެ

.  rرسول اهللا ހިނދު  . "އޭނާއާ ނުބެހި އޭނާ ދޫކޮށްލާށެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. ފަހެ  އަދި އޭނާ ކުޑަކަމުދިޔަ ތަނަށް ފެން ބާލިދީއެއް އޮއްސައިލާށެވެ

                                                           
 رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1
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ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން ފޮނުއްވުނީ މީސްތަކުންނަށް ފަސޭހަކުރާ 
". . އުނދަގޫކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ   )1(ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ

"  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ. هللا މާތް ަޢުއަރ ނިވާކުުރްނ. -4

( '  &  %  $  #Z   ) :މާނައީ: "އޭ އާދަމުގެ    )٣١األعراف
! ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ވަގުތު ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ  ދަރީންނޭވެ
. (އެބަހީ ޢައުރަ ނިވާވާ ވަރުގެ ފޭރާމެއް  ޒީނަތުގައި ހިފާހުށިކަމެވެ

"(.   ލާށެވެ
ފަހެ ފިރިހެނަކުނަމަ، ފޫޅާއި، ކަކުލާ ދެމެދު ނިވާކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 
. އަދި  އަދި ދެކޮނޑުންކުރެ، އެއްކޮނޑުވެސް ނިވާކުރަންޖެހޭނެއެވެ
 އަންހެނަކުނަމަ، މޫނާއި، ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި މުޅިހަށިގަނޑު ނިވައިކުރަން

 .   ޖެހޭނެއެވެ
  ފައިވެއެވެ.ވަޙީކުރައްވާهللا މާތް ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތލްުނ. -5

[ ¤£  ¢ ¡ � ~ } |{ z  y  x  wZ  
މާނައީ: "ފަހެ މަސްޖިދުލްޙަރާމާ ދިމާއަށް (ނަމާދުގައި)   )١٤٤البقرة: (

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންވީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި އެ  ކަލޭގެފާނު ކުރިމަތިލައްވާށެވެ
".   (ޙަރަމްފުޅާ) ދިމާއަށް ކުރިމަތިލާށެވެ

  
  
  
  

                                                           
 وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.والبخاري رواه أمحد  )1
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  ުނަވަތ ުރުކްނތައް ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތްއ 
ަގތްުނ. -1 ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ިނަޔތް

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . إِنما اَألعمالُ بِالنيات، وإِنما "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ

) ވާކަން ކަށަވަރީ  )1("امرِئٍ ما نوى لكُلِّ މާނައީ: "ޢަމަލުތައް (ޞައްޙަ
. އަދި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަނީ އޭނާ ނިޔަތްގަތް  ނިޔަތްތަކަކުންނެވެ

".   ކަމެކެވެ
. އަދި ކަމެއް  ދެންފަހެ ނިޔަތަކީ ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކުރުމެވެ
. ދުލަކާ އެއްވެސް  ކުރުމަށް ޢަޒުމްކުރުމެވެ. އަދި އޭގެ މަޙައްލަކީ ހިތެވެ

. އެހެންކަމުން  އަދި  ،ކިބަފުޅުންވެސް rرسول اهللا ގުޅުމެއް ނުވެއެވެ
މަށް ކިޔުނިޔަތުގެ ގޮތުން ދުލުން  ،އަޞްޙާބުބޭކަލެއްގެ ކިބަފުޅުންވެސް

  އެއްވެސް ލަފްޒެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
ކީުބުރ ިކުޔްނ. -2 ަބްނ ަތ އެބަހީ ނަމާދު ފަށާ އިރު  ަހަށްނ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ هللا ހަށަންބަންނަމުން ކިޔާ ތަކުބީރެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  rاهللا  وتحليلُها  ،وتحرِميها التكْبِري ،مفْتاح الصالَة الطُّهور"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
يملسއަދި  )2("الت . މާނައީ: "ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ވުޟޫއެވެ

                                                           
 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية. )1

 األلباين.رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه  )2
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) ނަމާދުގެ ތެރޭގައި  (ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންތައްތައް
. އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި (އެކަންތައްތައް)  ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ތަކުބީރެވެ

. ނުވަތަ ނަ މާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއަށް ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ
. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއިން  ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ

".   ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ
 ކުަޅާދަނެވގެްނވާަނަމ (ަފުރުޟ ަނމުާދަގިއ) ޮކަޅްށ ުހުރްނ. -3

 rرسول اهللا ރުއްސުންލެއްވި ޢިމްރާނު ބުނު ޙުޞައިނަށް هللا މާތް
 . صلِّ قَائما، فَإِنْ لَم تستطع فَقَاعدا، فَإِنْ لَم تستطع فَعلَى "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

)  )1("جنبٍ . ފަހެ (ކޮޅަށް ހުރުމަށް މާނައީ: "ކޮޅަށް ހުރެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
. ފަހެ  ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
) ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ އެއްއަރި މައްޗަށް  (އިށީނދެ އިނުމަށް

".   އޮށޯވެ އޮވެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
ިއ ފިާތޙާ ޫސަރތް ިކެޔުވްނ. -4 ްނމެ ަރކުަޢެތްއަގ هللا މާތް ޮކ

. އެކަލޭގެފާނު  عباَدة بن صاَمتރުއްސުންލެއްވި  ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން  .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ الَ صالَةَ "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ފާތިޙާ ސޫރަތް ނުކިޔަވައިފި  )2("لمن لَم يقْرأْ بِفَاتحة الْكتابِ

. އެބަހީ އޭނާގެ ނަމާދު ޞައްޙަ އެއް މީހާއަށް ނަމާދެއް ނުވެއެވެ
".   ނުވާނެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطين. )1

 رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. )2
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. هللا މާތް ުރކުޫޢކުުރްނ. -5 f  e  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

o n m  l  k   j  i  h  gZ  
! ތިޔަބައިމީހުން   )٧٧احلج: ( މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ

. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި . އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެ  ރުކޫޢުކުރާށެވެ
. އެއީ ރަސްކަލާނގެއަށް  . އަދި ހެޔޮކަންތައްކުރާށެވެ އަޅުކަންކުރާށެވެ

".   ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކާމިޔާބު ލިބުމަށްޓަކައެވެ
ފަހެ މީހާ ކަކުލުގައި އަތް ވިއްދައިލެވޭ ވަރަށް ލެނބިލުމާ އެކު 

.   ދެކަކުލުގައި އަތް ވިއްދުމުން ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު އަދާވާނެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ިއުޢިތާދލްަށ ުހުރްނ. ،ުރކުޫޢްނ ެތުދވެ  -6

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
 ،ރީތިކޮށް ތެދުވެ ،ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا "

 ހަމަޖެހި ވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެން ސަޖިދައަކަށް ވަޑައެއް
".   )1(ނުގަންނަވައެވެ

އަތް ބަހައްޓަން ޖެހޭ ގޮތާ މެދު  ،އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު
. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައި  ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޚުތިލާފުވެފައެވެ
. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވަނީ  ވަނީ އަތް އެލުވާލާފައި ބެހެއްޓުމަށެވެ

. ،އިޢުތިދާލަށް ހުންނައިރު އެއްވެސް ކޮޅަކަށް  ހަށަންބަނދެގެން ހުރުމަށެވެ
. ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން  ޞަރީޙަ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަނީ އިޢުތިދާލުގައި ސީދާވުމަށް އަމުރުކުރެވިފައިވާ 

                                                           
 رواه مسلم. )1



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 33 

. އަދި އިޢުތިދާލުގައި ހަށަންބަނުމަށް ވިދާޅުވާ  ނައްޞުތަކުންނެވެ
ނަމާދުގައި ކޮޅަށް  rرسول اهللا ނީ ޢިލްމުވެރިން އިސްތިދުލާލު ކުރައްވާފައިވަ

ހުންނަވާ ހިނދު ހަށަންބަންނަވާ ކަމަށް ބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުން 
. ފަހެ އިޢުތިދާލުވެސް އެއީ ކޮޅަށް  ރިވާކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުތަކުންނެވެ
. އަދި ނަމާދުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއްގައިވެސް އަތް ކޮންމެވެސް  ހުރުމެކެވެ

. ޤިޔާމުގައި މޭމަތީގައި ތަނެއްގައި ބޭއްވުމަށް ވާ ރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
. ސަޖިދާގައި ބިންމަތީ  . ރުކޫޢުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ ބޭއްވުމެވެ

. ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައާއި އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކަކޫމަތީ ބޭއްވުމެވެ.  ،ބޭއްވުމެވެ
. އެހެންކަމު ން ފަހެ އަތް އެއްވެސް ތަނެއްގައި ނުބާއްވާ މަޤާމެއް ނެތެވެ

އެބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އިޢުތިދާލުގައި އަތް އެލުވައިލުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް 
 )1(ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރާއިهللا މާތް ،އައިސްފައި ނުވުމާ އެކު

ރިވާޔަތުން ދަލީލުކުރަނީ  )2(ރުއްސުންލެއްވި ސަހުލު ބުނު ސަޢުދުގެهللا މާތް
  އިޢުތިދާލުގައި މޭމަތީގައި އަތް ބޭއްވުމަށެވެ.

. هللا މާތް ަސިޖަދކުުރްނ. -7 f  e    ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

i  h  g  ..... Z ) :މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ  )٧٧احلج
. އަދި ސަޖިދަކުރާށެވެމީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކު   "....ރާށެވެ

. ރުކޫޢުގައާއި، އިޢުތިދާލުގައާއި، ސަޖިދާގައާއި،  ދަންނައެވެ
. އެބަހީ  ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ހަމަޖެހިލުމަކީވެސް ފަރުޟުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

.   އެއިން ކޮންމެ ރުކުނެއްގައި ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމެވެ
                                                           

  النسائي بإسناد صحيح. رواه )1

  رواه البخاري. )2
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. ދެން ސަޖި هللا ފަހެ މާތްދައިގެ ގުނަވަންތައް ދަންނައެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

 . . ޙަދީޘް rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ أُمرت أَنْ "ކުރެއްވިއެވެ
والْيدينِ،  -وأَشار بِيده علَى أَنفه  -علَى الْجبهة  :أَسجد علَى سبعة أَعظُمٍ

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

. އަދި ސަޖިދާގައި ދެކަކުލާއި، ދެފައިތިލައިގެ އިނގިލިތަކުގެ މައް ޗަށެވެ
ހެދުން ބޮނޑި ނުކުރެއްވުމަށާއި، އިސްތަށި ބޮނޑި ނުކުރެއްވުމަށްވެސް 

".   އަމުރުކުރެއްވުނެވެ
 تشهدފަހެ  ިކުޔްނ. تشهدފުަހ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުނމިާއ  -8

ކިޔޭހައި މިންވަރަށް ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިނުން ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ. 
ކިޔުންވެސް އެބަހީ  تشهدއަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި 

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހުއައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުންވެސް ފަރުޟުވެގެންވެއެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެهللا ޢަބްދު އެވެ

" . ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި އަހުރެމެން  ކިޔުން تشهدވިދާޅުވިއެވެ
 . ގެ "هللا "م علَى جِبرِيلَ وميكَائيلَالسالَ ،م علَى اِهللالسالَ"ކިޔައިއުޅެމެވެ

." ފަހެ  މީކާއީލުގެ މައްޗަށް ،މައްޗަށާއި، ޖިބްރީލާއި ސަލާމް ހުއްޓެވެ
. އަދިކިއެއްތަ!  rرسول اهللا  . "ތިގޮތަށް ނުކިޔާށެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
 رواه البخاري ومسلم. )1
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 .  )1(......"والصلَوات والطَّيبات ِهللاالتحيات "މިފަދައިން ކިޔާށެވެ
  ކިޔުން ފަރުޟުވެގެން ވާކަމަށް ދަލީލުކުރެއެވެ. تشهدމިޙަދީޘުން 

. އެއީ  تشهد ދެންފަހެ ، والصلَوات ِهللاالتحيات "ދަންނައެވެ
وبركَاته، السالَم علَينا وعلَى  ورحمةُ اِهللا يبات، السالَم علَيك أَيها النبِيِّـوالطَّ

، وأَشهد أَنَّ محمدا عبده أَشهد أَنْ الَ إِلَه إِالَّ اُهللا، الصالحني عباد اِهللا
ولُهسر2("و(  : ހަށިގަނޑުން  ،އަޅުކަންތަކާއި ން ކުރެވޭ އެންމެހާލުދު"މާނައީ

 އަޅުކަންތައް ކުރެވޭ އެންމެހާ އަޅުކަންތަކާއި އަދި މުދަލުން ކުރެވޭ އެންމެހާ
. އޭނަބިއްޔާއެވެهللاލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ގެ هللا ،އިކަލޭގެފާނަށް ސަލާމާ !އަށެވެ

. ބަރަކާތް  ،މަތާއިރަޙު ގެ އެންމެހާ هللاއަޅަމެންނަށާއި ދި އަ ހުއްޓެވެ
. ޞާލިޙު އަޅުންނަށް ސަލާމް ހުއް  ވެވުންމެނުވީ އަޅުކަންهللاޓެވެ

މުޙައްމަދުގެފާނީ އި، ވެސް އިލާހަކު ނުވާކަމަށާއްޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެ
. ކަމަށް މިއަޅާ ރަސޫލާ އެކަލާނގެ އިއެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާ   "ހެކިވަމެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޢަލީގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ަސލާމިްދުންނ. -9
. ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . وتحليلُها  ،وتحرِميها التكْبِري ،مفْتاح الصالَة الطُّهور"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
يملسއަދި މާނައީ: "ނަމާދުގެ ތަޅުދަނޑި )3("الت . އަކީ ވުޟޫއެވެ

) ނަމާދުގެ ތެރޭގައި  (ވާހަކަދެއްކުމާއި ކެއިން ބުއިން ފަދަ ކަންތައްތައް
. އަދި ނަމާދުން ބޭރުގައި (އެކަންތައްތައް)  ކުރުން ޙަރާމްކޮށްދެނީ ތަކުބީރެވެ

                                                           
 وصححه األلباين. إسناده صحيحوقال : رواه الدارقطين  )1

 رواه اجلماعة. )2

 رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )3
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. ނުވަތަ ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއަށް  ޙަލާލުކޮށްދެނީ ސަލާމެވެ
. އަދި ނަމާދުގެ ޙުރުމަތްތެރި ކަމުގެ ތެރެއިން ވައްދައިދެނީ ތަކުބީރެވެ
".   ނެރެދެނީ ސަލާމެވެ

 . ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްދެންފަހެ ސަލާމްދޭގޮތް ދަންނައެވެ
. އެކަލޭގެފާނު هللا ޢަބްދު ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ހަމަކަށަވަރުން   علَيكُم ورحمةُ اِهللا، السالَمr ،رسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
الَمةُ اِهللا السمحرو كُملَيއެކަލޭގެފާނުގެ  ،މިފަދައިން ވިދާޅުވެ ع

. އެއީ  ކަނާތްފަރާތަށާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްފަރާތަށް ސަލާމްދެއްވައެވެ
) ފެނިއްޖައުމަށް  އެކަލޭގެފާނުގެ ކޯފުޅުގައިވާ ދޮންކަން (މައުމޫމުންނަށް

".   )1(ދާންދެނެވެ
  

  ަނމުާދގެ ުސްނަނތަްތއް 
ހަތަރު ތަނެއްގައި ދެއަތް އުފުލުން  ެދައތް ުއުފލްުނ. - 1

. ފަހެ  . "މާތް -  رمحه اهللا - نافعމުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ هللا ވިދާޅުވިއެވެ
ބުނު ޢުމަރު ނަމާދަށް ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވާ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

. އަދި ރުކޫޢަށް  ربكْاَُهللا أَހިނދު  އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
. އަދި ރުކޫޢުން ތެދުވެ  ވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ

އޭ ވިދާޅުވަމުން ދެއަތްޕުޅު  هدمح نمل اُهللا عمسވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު 
. އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުން ތިންވަނަ ރަކުޢަތަ ށް ތެދުވެ އުފުއްލަވައެވެ

                                                           
 رواه اخلمسة وصححه الترمذي. )1
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. އަދި އެއީ   rرسول اهللا ވަޑައިގަންނަވަމުން ދެއަތްޕުޅު އުފުއްލަވައެވެ
  )1(ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ."

އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ކަންފަތު ފޫޅާ ހަމައަށް  ،ފަހެ އަތްނަގާނީ
. ،ވާގޮތަށް އިނގިލިތައް  ،އަތްނަގާ އިރުއަދި  ދެކޮނޑާ ހަމައަށެވެ

ކުޑަކޮށް ފޭކޮށް ބެހެއްޓުން  ،އަދި ނުފިއްތައި ،ހުޅުވައިފައި ތެދަށް
. ނުވަތަ  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. އަދި އަތްނަގާނީ ތަކްބީރާ އެކުގައެވެ

  ތަކްބީރަށް ފަހުގައެވެ.
ަބުންނ. -2 ވާތް މަތީ ކަނާތް  މޭމަތީގައި، އެބަހީ ަހަށްނ
. ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ ކިބައިން هللا މާތްފަހެ  ބޭއްވުމެވެ

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ى لَّص اِهللا لِوسر عم تيلَّص"ރިވާވެގެންވެއެވެ
 )2("هرِدٰى صلَٰى عرسيالْ هدٰى يلَٰى عنميالْ هدي عضوفَ ملَّسو هآلو هيلَع اُهللا

. ފަހެ  rرسول اهللا މާނައީ: "އަހުރެން  އާއެކުގައި ނަމާދުކުރީމެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތްޕުޅު މަތީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްޕުޅު ބާއްވަވައި މޭފުޅު 

".   މަތީގައި އެކަލޭގެފާނު ހަށަންބެންނެވިއެވެ
ހަށަންބަނުމާއި ސޫރަތުލް ބަހީ އެ ިކުޔްނ. دعاَُء االستفْتاَح -3
. ފާތިޙާ ކިޔުމާ ފަހެ މިމަޤާމުގައި ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެން  ދެމެދު ދުޢާކުރުމެވެ
 ماَكَ يياَطاَخ نيبو ينِيب دعباَ مهللَّاَ"އެންމެ ޞައްޙަ ދުޢާއަކީ  އައިސްފައިވާ

 بوى الثَّقَّني ماَكَ ،يياَطاَخ نم ينِقّن مهللَّاَ ،بِرِغمالْو قِرِشمالْ نيب تدعباَ

                                                           
 .رواه البخاري والنسائي وأبو داود )1

 رواه أبو داود وابن خزمية يف صحيحه واللفظ له وصححه األلباين. )2



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 38 

 )1("دربالْو ِءماَالْو جِلْالثَّبِ ،يياَطاَخ نم ينِلِْساغْ مهللَّاَ ،سِنالد نم ضيباَأل
 : . މާނައީ ! އިރު އަރާ މިއެވެ "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ދުރު ކުރެއްވި ފަދައިން هللا ފަރާތާއި، އިރު އޮއްސޭ ފަރާތާ ދެމެދު އިބަ
! އޭ ހައްދަވާ މިއަޅާއާއި  މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކާ ދެމެދު ދުރުކޮށްދެއްވާދޭވެ

! ހުދު ފޭރާން ހަޑި މިލައިން ސާފުކުރެވޭ ފަދައިން  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އޭ ހައްދަވާ  މިއަޅާގެ ކުށްފާފަތަކުން މިއަޅާ ސާފުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! ސުނޯއާއި ގެ ގަނޑުފެނުން މިއަޅާ ،ފެނާއި ،ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
  ކުށްފާފަތައް ދޮވެދެއްވާނދޭވެ!"

.هللا ފަހެ މާތް ިކުޔްނ. أَعوذُ... -4 m  ]  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
t  s  r  q  p   o  n Z  ) :މާނައީ: "ފަހެ ތިބާ  )٩٨النحل

ކިޔާށެވެ.  "مِيجِالر نطاَيالش نم اِهللابِ ذُوعأَ"ޤުރުއާން ކިޔަވަން ފަށާ ހިނދު 
 : "ރަޙުމަތުން ދުރުކުރެވިފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ރައްކާތެރި މާނައީ

."هللا ،ކޮށްދެއްވުމަށް   ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ
. އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  أَعوذُ...ފަހެ  ކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ

  އެކަންޏެވެ.
  ]! " #Zއެބަހީ  ބްިސިމ ިކުޔްނ. -5

. ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔަވަން ކޮންމެ އަދި އެއީ  ކިޔުމެވެ
. ފަހެ ސިއްރުން  ފެށުމުގެ ކުރިންނާއި، ކޮންމެ ސޫރަތެއް ފަށާއިރުގައެވެ

ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގަޔާއި، ޖަހުރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައިވެސް 

                                                           
 والبخاري ومسلم وأصحاب السنن إالّ الترمذي. رواه أمحد )1
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 . ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ هللا މާތްބިސްމިކިޔާނީ ސިއްރުންނެވެ
. ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ صلَّيت خلْف رسولِ ". އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 (بِسمِ اِهللا ِـوكَانوا الَ يجهرونَ ب ،وخلْف أَبِى بكْرٍ وعمر وعثْمانَ ، r اِهللا
ގެ ފަހަތްޕުޅުގައާއި،  rرسول اهللا މާނައީ: " )1("الرحٰمنِ الرحيمِ)

ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނާއި މިއެންމެ ބޭކަލުންގެ އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، 
. އެބޭކަލުން ބިސްމި ބާރަކަށް  ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން ނަމާދުކުރީމެވެ

".   ނުކިއުއްވަތެވެ
ީްނ ިކުޔްނ. -6 ރުއްސުންލެއްވި ވާއިލު ބުނު ޙުޖުރުގެ هللا މާތް އާމ

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rاهللا  رسولކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

[C  B   A @  ?  >   =  <  ;Z ) :٧الفاحتة( 
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު ދަންމަވައިލައްވައި  ،މިފަދައިން ކިޔަވައި ވިދާޅުވެ

".   )2(ހަރުއަޑުފުޅުން އާމީން ވިދާޅުވާ އަޑު އަހުރެން އެހީމެވެ

ފަހެ މައުމޫމުން އާމީން ކިޔާއިރު އިމާމަށް ވުރެ އިސްވެގެން 
. އަދި  އެއްކޮށް ފަސްވެގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. މައުމޫމުން އާމީން ނުވާނެއެވެ

  ކިޔައި މައްދަށް ދަމައިލުމުންނެވެ. ...ކިޔަން ފަށާނީ އިމާމު އާ
ފަހެ  ޫސަރުތލް ފިާތޙާައްށ ަފުހ ުޤުރއާުންނ ިމްނަވެރްއ ިކެޔުވްނ. -7

ފަތިސް ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ހުކުރު ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތުގައާއި، 
ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ  މެންދުރު

                                                           
 رواه أمحد ومسلم والنسائي وابن حباّن. )1

 رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )2
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ދެރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ 
ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެރަކުޢަތުގައާއި، ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގެ ހުރިހާ 

ކިޔެވުމަކީ  ރަކުޢަތެއްގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ 
ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަކުޢަތުގައި 

. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދުގެ  rرسول اهللا  އަޑުހަރުކޮށް ކިޔަވައި ވިދާޅުވިއެވެ
ފަހު ރަކުޢަތުގައާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު ދެ ރަކުޢަތުގައާއި، މެންދުރު 
ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތުގައާއި، ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ހަތަރު ރަކުޢަތުގައި 

.   އެކަލޭގެފާނު ކިޔަވައި ވިދާޅުވީ ސިއްރުންނެވެ
ނުން އެއްވެސް މިންވަރެއް ހިތުދަސްނޫންމީހާ ދެންފަހެ ޤުރުއާ

رِفاعة بن ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތްކަންތައްކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދަންނައެވެ. 
.  رافع . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
r ެދެން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވ . . މީހަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދެއްވިއެވެ

 )1("ثُم اركَع ،لْهـوكَبره وهلِّ وإِالَّ فَاحمد اَهللا ،إِنْ كَانَ معك قُرآنٌ فَاقْرأْ"
މާނައީ: "ތިބާގެ ހިތުގައި ޤުރުއާނުގެ މިންވަރެއްވާނަމަ (ނަމާދުގައި) 

. އަދި އެއްވެސް މިންވަރެއް ނުވާނަމަ  ه الَإِٰل، اُهللا أَكْبر، ِهللا دمحاَلْކިޔަވާށެވެ
." إِالَّ اُهللا . ދެން ރުކޫޢަށް ދާށެވެ   ކިޔާށެވެ

ަގިއ ަމުއމުޫމްނ ިކެޔުވްނ. ސޫރަތުލް ފާތިޙާ  ިއމާުމ ީމހާގެ ަފަހުތ
 . އެއީ އިމާމަކު ކިޔެވުމަކީ ނަމާދުގެ ފަރުޟުތަކުގެ ތެރެއިން ފަރުޟެކެވެ

                                                           
 رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي وصححه األلباين. )1
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. ދެންފަހެ  ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި މައުމޫމަކު ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
އިމާމު މީހާގެ ފަހަތުން ސޫރަތުލް ފާތިޙާ  އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަމާދުތަކުގައި

ސޫރަތެއް މައުމޫމުން ކިޔެވުމަކީ މަނާވެގެންވާ ކަމެކެވެ. ފިޔަވައި އެހެން 
. هللا މާތް ̄   ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ  ®  ¬   «  ª  ©

 ±  °Z  ) :މާނައީ: "އަދި   )٢٠٤األعراف ( ޤުރުއާން (ނަމާދުގައި
. އަދި ހަނުތިޔަބައިމީހުން ކަނުލަ ،ކިޔެވޭ ހިނދު . އެއީ އި އަހާށެވެ ތިބޭށެވެ

".   ތިޔަބައިމީހުންނަށް ރަޙުމަތް ލެއްވުމަށްޓަކައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . :   )1("فَقراَءةُ اِإلمامِ لَه قراَءةٌ ،كَانَ لَه إِماممن "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ މާނައީ

. ފަހެ  (ސޫރަތުލް ފާތިޙާ "އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާ މީހާ ދަންނައެވެ
."ފިޔަވައި)    އިމާމު މީހާގެ ކިޔެވުން އެއީ އޭނާއަށްވާ ކިޔެވުމެވެ
ކާަތްށ  -8 ަބަދލުވާ ިހނުދ ަނމުާދގެ ެއްއ ަޙަރކާުތްނ ައެންއ ަޙަރ

ުކީބުރަތްއ ިކުޔްނ. އެބަހީ ރުކޫޢަށްދާ ހިނދުގައާއި، ސަޖިދައަށްދާ  ިކާޔ ަތ
. ފަހެ ރުކޫޢުން  اُهللا أَكْبرހިނދުގައާއި، ސަޖިދައިން ތެދުވާހިނދު  ކިޔުމެވެ

. سمع اُهللا لمن حمدهތެދުވަމުން ކިޔާނީ    އެވެ
އެބަހީ ރުކޫޢުގެ ވާޖިބު މިންވަރު  ުރކުޫޢގެ ަހިއައުތަތްއ. -9

. އެއީ ބުރަކަށި  ފިޔަވައި ރުކޫޢުގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ
އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ލަންބައިލުމާއި، ބުރަކަށި ތެދުކޮށް ބޭއްވުމާއި، ބޯ 

                                                           
  رواه ابن أيب شيبة والدارقطين وحسنه األلباين. )1
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ބުރަކަށްޓާ އެއްވަރުކުރުމާއި، އަތުގެ އިނގިލިތައް ފޭކޮށް އަތަށް ބާރުލައި 
ޓުމާއި، އަތްދަނޑި އަރިކަށީގައި ނުޖައްސައި ކުޑަކޮށް ކަކުލުގައި ހިފެހެއް

ފޭކޮށް ބެހެއްޓުމާއި، ރުކޫޢުގައި އޮންނަ އިރު ސަޖިދަކުރާ ތަނަށް ނުވަތަ 
.   ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅަށް ބެލުމާއި މިކަންކަމެވެ

ކުާރިއ ުދޢާކުުރްނ. -10 ިއ ިޒ ރުކޫޢުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު  ުރކުޫޢަގ
. އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި  ވާރިދުވެގެން ޒިކުރުތައް އައިސްފައިވެއެވެ

 .   ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ
"سنَحاَب بِرالْ يعظތިން ފަހަރު ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ  "مِي}
 { ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ هللا ،މަތިވެރި ،(މިއަޅާ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވިފަހަރު

  )1(ކަމާއެވެ!)"
، يعمس كلَ عشخ تملَسأَ كلَ، وتنآم كبِ، وتعكَر كلَ مهللَّاَ"

وبرِصيو ،مّخيو ،ظَعميو ،عبِصيماَ، و اسبِ لَّقَتقَ هدم2("ي(  : "އޭ މާނައީ
! މިއަޅާ އަށް ރުކޫޢުކޮށްފީމެވެ. هللاއިބަ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. هللاއިބަ އަދި މިއަޅާ އަށް هللاއިބަ އަދި މިއަޅާއަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ
. މިއަޅާގެ އިވުމާއި، މިއަޅާގެ ފެނުމާއި،  ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވެއްޖައީމެވެ
މިއަޅާގެ ސިކުނޑިއާއި، މިއަޅާގެ ކައްޓާއި، މިއަޅާގެ ގޮހޮރާއި، އަދި 
) ވަނީ  މިއަޅާގެ ފައިތިލަ އުފުއްލާދިން އެއްޗެއް (އެބަހީ ޖިސްމު

." ނިކަމެތި ،އިބަރަސްކަލާނގެއަށް މަޑުމޮޅިވެ   ވެގެންނެވެ

                                                           
  أمحد ومسلم وأصحاب السنن.رواه  )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وابن حباّن. )2
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"سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لމާނައީ:  )1("ي
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި هللا"އިބަ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް  ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ރަސްކަލާކޮ
. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އަށް هللاއިބަ ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

  މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ!"
. ފަހެ . ރުކޫޢުގައި ޤުރުއާން ކިޔެވުމަކީ ޙަރާމްކަމެކެވެ  ދަންނައެވެ

.  rرسول اهللا  نهِيت أَنْ أَقْرأَ الْقُرآنَ راكعا أَو  يأَالَ وإِن"ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
 يوأَما السجود فَاجتهِدوا ف ،فَأَما الركُوع فَعظِّموا فيه الرب عز وجلَّ ،ساجِدا
. ހަމަކަށަވަރުން  )2("فَقَمن أَنْ يستجاب لَكُم ،الدعاِء މާނައީ: "ދަންނާށެވެ

ސަޖިދާގައި ޤުރުއާން  ،ވަނީ ރުކޫޢުގައާއިهللا ނަށް މާތްތިމަންކަލޭގެފާ
. ފަހެ  . ފަހެ ރުކޫޢު ދަންނައެވެ ކިޔަވައި ވިދާޅުވުން ނަހީކުރައްވާފައެވެ

. އަދި ސަޖިދަ ދަންނައެވެ. هللا އެޙާލަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން  މާތްކުރާށެވެ
. ފަހެ  ފަހެ އެޙާލަތުގައި ތިޔަބައިމީހުން ދުޢާކުރުމުގައި ހީވާގިވާށެވެ

) ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިޖާ( ބަކޮށްދެވުން ސަޖިދާގައި ތިޔަބައިމީހުން ކުރާ ދުޢާ
".   އެކަށީގެންވެއެވެ

ކުުރުކުރްނ. ،ުރކުޫޢްނ ެތުދަވމުްނާނިއ -11 ރުކޫޢުން  ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒ
ކިޔުން މުސްތަޙައްބު  سمع اُهللا لمن حمده ތެދުވަމުން އިމާމު މީހާ 

 . .އެ دمحالْ كلَو ناَبر ން ކިޔާނީމައުމޫމުއަދި ވެގެންވެއެވެ    ވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )1

  رواه مسلم. )2
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ވާރިދުވެގެން  ކިޔުމަށް ތަފާތު ޒިކުރުތައްދެންފަހެ އިޢުތިދާލުގައި 
. . އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ   އައިސްފައިވެއެވެ

"م دمالْح ا لَكنبَءلْر ماَالسوات اَألوضِر ماَو بينماَه ،وماَ َءلْم ئْشت 
من شٍءي بع1("د(  : ރަސްކަލާކޮ!  ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ

ފަހުވެސް  އަދި އެއަށް ،އެއްޗަކާއިއި ވާހަ އެދެމެދުގައި ބިމާއި، އުޑުތަކާއި،
އަށް ޙަމްދު هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاއިބަ

.   "ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
" ماللَّهم دمالْح ا لَكنبَءلْر ماَالسوات واَأل َءلْمضِرو ،ماَ َءلْم ئْشت 

من شٍءي بعدأَه .ِءناَالثَّ لَه الْومجأَد ،حالْ لَقاَ ماَ قعبدلَ ناَلُّكُ، وك عبللَّ، اَدهم 
 )2("دجالْ كنم دّجا الْذَ عفَني الَ، وتعنم ماَل يطعم الَ، وتيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ

 : ! އުޑުތަކާއި، ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ ބިމާއި، އަދި  ރަސްކަލާކޮ
އަށް ޙަމްދު هللاއިބަ އިފުރަ އެއްޗެއް އިރާދަކުރެއްވި هللاފަހުވެސް އިބަ އެއަށް

. އޭ އެންމެހާ  ރިވެތި ޘަނާއަކާއި، އެންމެހާ ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ
! އަޅަކު ދަންނަވާނެ އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ  މަތިވެރިކަމެއްގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ

. އަދި އަޅަމެން އެންމެންނަކީ އިބަ . އޭهللاބަހަކީ މިއީއެވެ  ގެ އަޅުންނީމުއެވެ
! އި ބޮޑުކުރެއްވި ހައްދަވާ  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަ  އްޗެއް ދޭނެ އެހެންއެ މަނާކުރެއްވި هللاފަރާތެއް ނުވެއެވެ
އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ  ފަރާތެއްވެސް ނުވެއެވެ. އަދި

ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ ޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން 
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي. )1

 رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والدارمي وابن حبان. )2



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 45 

.  އެއްވެސް ފައިދާއެއް ޙަޟްރަތުންއިބަރަސްކަލާނގެ  ނުކޮށްދޭނެއެވެ
  ".)ޢަމަލެވެ އެއްޗަކީ ޞާލިޙުކޮށްދޭނެ (ހަމައެކަނި ފައިދާ

ިއފިްއަޔތާިއ -12 ަސިޖަދިއްނ ެދަވަނ  ،ަސިޖަދައްށ ިދުއމުގެ ަކ
ިއިފްއަޔުތ. ަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދުވމުގެ ަކ ސަޖިދައަށް  ަރކުަޢަތްށ ުނަވަތ ހަަތުރަވ

. އެއީ ފުރަތަމަ  ދިއުމުގެ ދެކައިފިއްޔަތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
ކަކޫ ޖައްސައި ދެން އަތް ޖެއްސުމާއި، ފުރަތަމަ އަތް ޖައްސައި ދެން ކަކޫ 

. ފުރަތަމަ އަތް އަދި މިދެގޮތުންކުރެ، އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ  ޖެއްސުމެވެ
ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا  ފަހެ ޖައްސައި ދެން ކަކޫ ޖެއްސުމެވެ.

"ريعالْب كربا يكَم كربفَالَ ي كُمدأَح دجإِذَا س، هيتكْبلَ رقَب هيدي عضلْي1("و( 
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ސަޖިދައަށްދާ ހިނދު ޖަމަލު 
. އަދި އޭނާގެ ދެކަކުލަށް  ބަނޑުޖަހާ ފަދައިން ސަޖިދައަށް ނުދާހުށިކަމެވެ

".   ވުރެ ކުރިން ދެއަތް ޖައްސާ ހުށިކަމެވެ
ދެންފަހެ ސަޖިދައިން ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ނުވަތަ ހަތަރުވަނަ 

. ފަހެ ތިން ކައިފިއްޔަތެއް ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކައިފިއް ޔަތު ދަންނައެވެ
. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ކަކޫ މަތީ ނުވަތަ މާކަޅުވާ މަތީ  ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

. ދެވަނަ ގޮތަކީ އަތުގެ  ،އަތްބާއްވައި ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ
. ތިންވަނަ  ،ބަނޑުފުށް ބިންމަތީގައި ވިއްދައި އަތަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުމެވެ

އަތަށް ބާރުލާފައި  ،އަތް މުށްކަވާފައި ބިންމަތީގައި ވިއްދައިގޮތަކީ 
. . މިމަސްއަލާގައި ވަރަށް ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ރާޖިޙު  ތެދުވުމެވެ ދަންނައެވެ

 ،ގައިބާރު ހުންނަ މީހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ،ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ
                                                           

  .وصححه األلباين رواه أمحد وأبو داود والنسائي )1
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. އަދި ގައިބާރު ދެރަ  މީހާއަށް އެންމެ ކަކުލަށް ބާރުލާފައި ތެދުވުން ކަމަށެވެ
  ބިންމަތީގައި އަތް ވިއްދާފައި ތެދުވުން ކަމަށެވެ. ،ރަނގަޅީ

އެބަހީ ސަޖިދައިގެ ވާޖިބު މިންވަރު  ަސިޖަދއިގެ ަހިއައުތ. -13
ފިޔަވައި ސަޖިދާގައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ސިފަތަކެވެ. ފަހެ ސަޖިދަ ޖަހާ 

ށް ޖައްސަން އަދި ދެއަތްތިލަ ރަނގަޅަ ،ނިތްކުރިއާއި ،ތާނގައި ނޭފަތާއި
. އަދި ދެއަތްދަނޑި ދެއަރިކައްޓާ ދުރުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.   ޖެހޭނެއެވެ

ދެއަތްތިލަ ބާއްވާނީ ދެކަންފަތާ  ،ފަހެ ސަޖިދާގައި އޮންނަ އިރު
. . ނުވަތަ ދެކޮނޑާ ހަމައިގައެވެ  ،އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ އިރު ހަމައިގައެވެ

. އަދި އެއް އިނގިލި އަނެއް  އަތުގެ އިނގިލިތައް ބަހައްޓާނީ ހުޅުވައިފައެވެ
އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ  އިނގިއްޔާ ޖެހޭ ވަރަށް ކައިރިކޮށްލައިފައެވެ.

. ،އިރު އަދި ދެއަތުގެ  އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ބަހައްޓާނީ ޤިބުލައަށެވެ
ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭ  ،ށްދެއުޅަނބޮށި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ އަރިކަށިން ދުރުކޮ

. މާކަޅުވާ  ،ބަނޑާއި ،އަދި ސަޖިދާގައި އޮންނަ އިރު ވަރަށް އުފުއްލައިފައެވެ
. ދެކަކޫ  . އަދި ދެމާކަޅުވާވެސް ފިތިގެން ނުވާނެއެވެ ފިތިގެން ނުވާނެއެވެ
. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް  ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ދެކޮނޑާ ހަމަހަމައަށެވެ

. ދި ސަޖިދާގައި ދެފައިތިލަ ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ އަ ފޭކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ
. އަދި އިނގިލިތަކުގެ  ،ދެފުންނާބު ޖެހޭ ގޮތަށް ބިންމަތީގައި ވިއްދައިފައެވެ

.   ކޮޅު ހުންނަން ޖެހޭނީ ޤިބުލައަށެވެ
ހޭ  -14 ިއ ަސިޖާދަގިއ ކުަރްނޖެ ަސިޖާދަގިއ ޮއްނަންނޖެހޭ ިމްނަވާރ

ކުުރ. އި ފަރުޟުވެގެންވާ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން ސަޖިދާގަ ިޒ
. ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއީ ތަސްބީޙައެއް  މިންވަރަކީ ހިނދުކޮޅެކެވެ
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. އަދި އިމާމުވެ މަދުވެގެން ތިން  ،ނަމާދުކުރާނަމަ ،ކިޔޭހައި ހިނދުކޮޅެކެވެ
 . ފަހަރު ތަސްބީޙަކިޔޭ ވަރަށް ސަޖިދަ ދިގުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ  ،އަދި އެކަހެރިކޮށް ކުރާނަމަ
  ކަމެކެވެ.

ވާރިދުވެގެން  ތަފާތު ޒިކުރުތައްގައި ކިޔުމަށް ދެންފަހެ ސަޖިދާ
 . .އައިސްފައިވެއެވެ   އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ޒިކުރުތައް ހިމެނެއެވެ

"سنَحاَب بِّراَأل ي1("ٰىلَع(  : ) މާނައީ މިއަޅާ "(މަދުވެގެން ތިންފަހަރު
  !"ކަމާއެވެ ބޮޑުކުރެއްވި މަތިވެރި ރަސްކަލާނގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ހައްދަވާ

"سحاَبناللَّ كهم رناَب بِوحمداللَّ كهاغْ مفر لމާނައީ:  )2("ي
! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި هللا"އިބަ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަ ކަމާއެވެ

! އަދި ހުރިހާ ޙަމްދުތަޢުރީފެއް  ! އޭ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ ރަސްކަލާކޮ
. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! هللاއިބަ އަށް ލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ

  މިއަޅާއަށް ފާފަ ފުއްސަވާނދޭވެ!"
 يذلَّل يهِجو دج، ستملَسأَ كلَ، وتنآم كبِو ،تدجسلَك  مهللَّاَ"

قَلَخهو ،صورهو ،شق سمعه وبصرهباَ، ترأَ اُهللا كحسخاَالْ نلقيމާނައީ:  )3("ن
! މިއަޅާ އިބަ އޭ" އަށް هللاހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި މިއަޅާ އިބަ . އަދި މިއަޅާ هللاސަޖިދަކޮށްފީމެވެ އަށް އީމާންވެއްޖައީމެވެ
. މިއަޅާގެ މޫނުންކިޔަމަ ނބައިއަށް ބޯލަهللاއިބަ ހައްދަވާ އެމޫނު  ވެއްޖައީމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2

  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )3
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 ށްބުރުސޫރަކުރައްވާ އެމޫނުގެ އިވުމާއި، ފެނުން ހާމަކޮށްދެއްވި ފަރާތަ
 .  ކަލާނގެއީއެ !ކަމާއެވެ ގެ މަތިވެރިهللاމިއަޅާގެ މޫނު ސަޖިދަ ކޮށްފިއެވެ

.   "އެންމެ ރިވެތިކޮށް ހައްދަވާ ޚަލްޤުކުރައްވާ ފަރާތެވެ
 ،كتبوقُع نم كتفاَعاَمبِ، وكطخس نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"

أَوعبِ ذُوك منأُ ، الَكحصًءناَثَ ي لَعيأَ ،كنثْأَ ماَكَ تنيت لَعِسفْٰى نއޭ" )1("ك 
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ހައްދަވާ ގެ هللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

 ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިهللاއިބަ މުގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްރުހިވޮޑިގަތު
. އަދި އިބަ ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގެ ސިފަފުޅު ގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاދަންނަވަމެވެ

 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ މެދުވެރިކޮށް
 .  ން عذابނުވަތަ  ގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުހުމަކުންهللاއިބައަދި ދަންނަވަމެވެ

ގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ. هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ތެރިރައްކާ
މިއަޅާއަށް ޢަދަދު  ރީފާއި ޘަނާޖެހޭ ތަޢު އަށް ދަންނަވަންهللاއިބަ

ތުފުޅަށް ޘަނާ ޒާއަމިއްލަ  ގެهللاއިބަ ،އީهللا. އިބަނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ
.ންވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ލިބިވޮޑިގެ   "ވާ ފަރާތެވެ

ިޖަދ ެދމުެދ ިއުނމިާއ، ިއްނަންނ ޖެހޭ ޮގތް ައިދ  -15 ދަެސ
ޤާމުަގިއ ުދޢާކުުރްނ. ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމަކީ  ެއަމ

. ދެންފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިށީނދެ  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. ފުރަތަމަ ގޮތަކީ ،އިނުމަށް ދެފައި  ،ދެގޮތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ

ތަށް ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮ ،ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )1
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. މިގޮތަށް  ،ވިއްދައި ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ
. ދެވަނަ ގޮތަކީ ދެފައި ކަކުލުހުޅުން  އިނުމަށް ކިޔަނީ އިފްތިރާޝަށް އިނުމެވެ

 ،ދެފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް ވިއްދައި ،ލަންބައި
. މިގޮ ތަށް އިނުމަށް ޢަރަބި ބަހުން ދެފުންނާބުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ

. ""اِإلقْعاَءކިޔަނީ    އެވެ
ފަހެ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި ކިޔުމަށް ދެދުޢާއެއް ޞައްޙަ ގޮތުގައި 

.   ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
"اغْ بِّرفر لي، اغْ بِّرفر ل1("ي(  :  ހައްދަވާ އަޅު"މާނައީ

! މިއަޅާއަށް ! ފާފަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ހައްދަވާ  އަޅު ފުއްސަވާނދޭވެ
! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ފާފަ   "ފުއްސަވާނދޭވެ

، ينِقْزار، وينِفعاَ، وينِرباج، وينِداه، وينِمحار، ويل رفاغْ مهللَّاَ"
وفَارنِع2("ي(  : ! "މާނައީ މިއަޅާއަށް އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

. އަދި  !ފުއްސަވާނދޭވެ ފާފަ އަދި މިއަޅާއަށް ރަޙްމަތް ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ އުނިކަންތައް ފޫބައްދަވާ  މިއަޅާއަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް ފުރިހަމަ  . އަދި   عافيةދެއްވާނދޭވެ ދެއްވާނދޭވެ
. އަދި މިއަޅާ މަތިމިއަޅާއަށް ރިޒުޤު ދެއްވާނދޭ .ވެ   "ވެރި ކުރައްވާނދޭވެ

ޙާ. -16 އެބަހީ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ  ަޖލަްސުތލް ިއްސިތާރ
ހިނދުކޮޅަކު  ،ދެވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ،ސަޖިދައިން ތެދުވެ

. އަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގެ ދެވަނަ ސަޖިދައިން  އިށީނދެ މަޑުކޮށްލުމެވެ
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )2
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ހިނދުކޮޅަކު އިށީނދެ  ،ހަތަރުވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވުމުގެ ކުރިން ،ތެދުވެ
.   މަޑުކޮށްލުމެވެ

ފަހެ މިކަން މުސްތަޙައްބުވެގެންވަނީ އެކަމަށް ބޭނުންޖެހޭ 
 (. . (އެބަހީ ހަށިގަނޑުގެ ގައިބާރު ދެރަވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ މީހުންނަށެވެ

. އަދިކިއެއްތަ! އަދި އެހެނިހެން މީހުންނަށްވެސް އެކަން މަނާވެގެންނުވެ އެވެ
  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ަދްށ ިއްނަންނޖެހޭ ޮގތް. -17 އެބަހީ ފުރަތަމަ  ތަަޝްއުހ
  އައްތަޙިއްޔާތަށާއި ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަން ޖެހޭ ގޮތެވެ.

ަޝްށ ިއުންނ. އެއީ ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަ  ިއފްިތާރ
. އެއީ ދެފައި  . އަދި ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިންނަ ގޮތްވެސް މެއެވެ ގޮތެވެ

ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް  ،ކަކުލުހުޅުން ލަންބައި
. ދެން މިގޮތަށް  ،ވިއްދައި ވާތުފައިގެ ކުޑަކަޅުވާ މައްޗަށް ބުރަވެ އިނުމެވެ
. ފަހެ މާތް ،އިރު އިންނަ هللا އަތް ބާއްވަން ޖެހޭ ގޮތް ދަންނައެވެ
. "ހަމަކަށަވަރުން  ބުނު ޢުމަރުهللا ސުންލެއްވި ޢަބްދުރުއް رسول ވިދާޅުވިއެވެ
ވާތުއަތްޕުޅު ވާތު  ،ތަޝައްހުދަށް އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rاهللا 

. އަދި ކަނާތު އަތްޕުޅު ކަނާތު ކަކޫފުޅު މަތީ  ކަކޫފުޅު މަތީ ބާއްވަވައެވެ
. އަދި ކަނާތު ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅު ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުގެ  ،ބާއްވަވައެވެ

ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ  ،ބުޑުގައި ޖައްސަވައި
". . "ޝަހާދަތް އަދި އެހެން ރިވާ )1(ކަމުގައިވިއެވެ ޔަތެއްގައިވެއެވެ

ޝަހާދަތް  ،އިނގިލިފުޅު ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ އިނގިލިފުޅެއް ލައްޕަވައި
                                                           

  رواه مسلم. )1
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". ޝަހާދަތް އިނގިލި  )1(އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
. ފަހެ މާތް هللا ބައިންދާން ޖެހޭ އަދި އެހެން ގޮތެއްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

. "ހަމަކަށަވަރުން  ލު ބުނު ޙުޖުރުސުންލެއްވި ވާއިރުއް رسول ވިދާޅުވިއެވެ
 ،އެކަލޭގެފާނުގެ މާކަޅުވާފުޅު މަތީ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ވާތު އަތްތިލަފުޅު rاهللا 

. އަދި ކަނާތު އުޅަނބޮށިފުޅު ކަނާތު  އަދި ވާތު ކަކޫފުޅު މަތީ ބޭއްވެވިއެވެ
. ދެން ކަނާތު އިނގިލިފުޅުތައް  މާކަޅުވާފުޅާ ދިމާވާ ގޮތަށް ބެހެއްޓެވިއެވެ

މެދު އިނގިލިފުޅުން ބޮޅަކަށްވާ ގޮތަށް  ،ބޮޑުވައި އިނގިލިފުޅާއި ،ލައްޕަވައި
. އަދި ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން . ފަހެ  ހެއްދެވިއެވެ އިޝާރަތްކުރެއްވިއެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަހާދަތް އިނގިލިފުޅުން އިޝާރަތްކުރައްވާ 
".    )2(ދުޢާކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން ދުށީމެވެ

ަކްށ ިއުންނ. ްއުރ އެބަހީ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނަން ޖެހޭ  ަތަވ
. އެއީ ކަނާތުފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ކޮޅު ޤިބުލައަށްވާ ގޮތަށް  ވިއްދައި ގޮތެވެ

ވާތުފައިގެ ކުރީކޮޅު ކަނާތުފައިގެ ދަށުން ނެރި ވާތު ފިނދުކިބަ މައްޗަށް 
.   ބުރަވެ އިނުމެވެ

ހަމަ  ،ފަހެ ތަވައްރުކަށް އިންނައިރުވެސް އަތްބާއްވާނީ
.   އިފްތިރާޝަށް އިންނައިރު އަތްބޭއްވި ގޮތަށެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން  ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. -18
ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިނުމަކީ 

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه أمحد. )2
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.  ތަޝައްހުދުގެ އިތުރުންފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އަދި  ސުންނަތެކެވެ
  ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ. ކިޔުންއެއްޗެއް އެހެން 

ަގިއ  -19 ަމްއަޗްށ ގެ  rرسول اهللا ފުަހ ައްއަތޙިްއާޔުތ
ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި  ަޞަލވާތްިކެޔުވްނ.

ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ  rرسول اهللا ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި 
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

ދެންފަހެ ޞަލަވާތުގެ ޢިބާރާތް ތަފާތު ލަފްޒުތަކުން 
. އޭގެ ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެ  ތެރެއިން އެންމެ މަޝްހޫރު ޢިބާރާތްވެ
 .   މިތާނގައި ބަޔާންކުރަމެވެ

 مياهربٰى إِلَع تيلَّص ماَ، كَدمحم ٰى آلِلَعو دمحٰى ملَع لِّص مهللَّاَ"
وإِ ٰى آلِلَعبراهيإِم ،نك حميد جِميللَّ، اَدهرِباَ مك لَعٰى محمد وٰى آلِلَع محمد 
:  )1("ديجِم ديمح كن، إِمياهربإِ ٰى آلِلَعو مياهربٰى إِلَع تكْرباَ ماَكَ މާނައީ
! އިބްރާހީމްގެފާ ހައްދަވާ އޭ"  ނާއިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ލެއްވި ފަދައިން  ޞަލަވާތް هللاއިބްރާހީމްގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބަ
ޞަލަވާތް  ވެސްމުޙައްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިމުޙައްމަދުގެފާނާ

! ހަމަކަށަވަ ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާ  އީ ހުރިހާ ޙަމްދުهللاރުން އިބަލައްވާނދޭވެ
. އޭ ހައްދަވާ ޑުކުރެއްވި ބޮ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

! އިބްރާހީމްގެފާނާއި، ގެ އާލުންގެ މައްޗަށް އިބްރާހީމްގެފާނު ރަސްކަލާކޮ
ފަދައިން މުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާލުންގެ  ބަރަކާތްލެއްވި
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! ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ވެސްމައްޗަށް އީ ހުރިހާ هللاބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ
.   "ޙަމްދަކާއި، ހުރިހާ މާތްކަމެއް ލިބިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ަގިއ  -20  ަސލާމިްދުނމުގެ ކުިރްނ ުދޢާކުުރްނ.ަފުހ ައްއަތޙިްއާޔުތ
ފަހެ ޞަލަވާތަށް ފަހު ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބު 
. ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ހެވަށް އެދި ކޮންމެ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް  ވެގެންވެއެވެ

. . އެކަމަކު ދުޢާކުރާނީ ޢަރަބި ބަހުންނެވެ އަދި  ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅެވެ
. އޭގެ ސުންނަތުން ސާބި ތުވެގެންވާ ދުޢާތައް ކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ

  ވެ.ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެތިރީގައި އިން ބައެއް ދުޢާ ތެރެ
، تنلَعأَ ماَ، وتررسأَ ماَ، وترخأَ ماَ، وتمدقَ ماَ يل رفاغْ مهللَّاَ"

أَ ماَوسفْرتأَ ماَ، ونأَ تلَعبِ مه نِّمأَي .نالْ تقَمّدمأَ، ونالْ تمؤّخإِ الَ رالَّإِ ٰله 
! މިއަޅާއަށް މިއަޅާގެ ބޮޑުކުރެ ހައްދަވާ އޭ" )1("تنأَ އްވި ރަސްކަލާކޮ

 !ފާފައެއް ފުއްސަވާނދޭވެ އިހަކުރި ފަސްވެ ،ފާފަތަކާއި އިދިޔަހަ އިސްވެ
ފާފައެއް  އިކުރިހަ އިފާޅުގަ ،ފާފަތަކާއި އިމިއަޅާ ސިއްރުން ކުރިހައަދި 

ކޮށްފައިވާ ފާފަތައް  ،ވަރަށް އަދި މިއަޅާ ހައްދުފަހަނަޅާ !ފުއްސަވާނދޭވެ
 هللاއިބަ ،ބޮޑަށް ވުރެ އަދި އެއީ ފާފައެއްކަން މިއަޅާއަށް !އްސަވާނދޭވެފު

(ހެޔޮ ކަންތަކުގައި  !ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ފާފަވެސް މިއަޅާއަށް ފުއްސަވާނދޭވެ
) އިސްކުރައްވާ ފަރާތަކީ  . އަދި ފަސްކުރައްވާ هللاއިބަމީސްތަކުން އެވެ

.هللاފަރާތަކީވެސް އިބަ  ،ފިޔަވާ އަޅުކަން ވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللاއިބަ އެވެ
.އްއެހެން އެ   "ވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
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 حِيِسمالْ ةنتف نم كبِ ذُوعأَ، ورِبقَالْ ابِذَع نم كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
الدالِجأَ، وعبِ ذُوك من فتنالْ ةمياَح الْوماَمللَّ. اَتهنِّإِ مأَ يعبِ ذُوك مالْ نمِثَأْم 
الْومغހަމަކަށަވަރުން  ހައްދަވާ އޭމާނައީ: " )1("مِر ! ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގެ هللاއިބަ ،ވުމަށް އެދިއްކޮށްދެ ތެރިޒާބުން ރައްކާއަމިއަޅާ ކަށްވަޅުގެ 
.ޙަޟްރަތުން   ތެރިއަދި މަސީޙުއްދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ރައްކާ ދަންނަވަމެވެ

 ،މާއިހުރުދަންނަވަމެވެ. އަދި ދިރި ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ ،ކޮށްދެވުމަށް އެދި
ގެ هللاއިބަ ،ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިމަރުވުމުގެ ފިތުނައިން ރައްކާ

 ދަރަނިވެރިވުމުން ،ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. އަދި ފާފަކުރުމުންނާއި
. ންގެ ޙަޟްރަތުهللاއިބަ ،ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިރައްކާ   "ދަންނަވަމެވެ

، تنأَ الَّإِ بونالذُّ رفغي الَا، وريثكَ ماًلْظُ يِسفْن تملَظَ ينِّإِ مهللَّاَ"
މާނައީ:   )2("ميحالر روفُغالْ تنأَ كنإِ ينِمحارو كدنع نم ةًرفغم يل رفاغْفَ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާވަނީ މިއަޅާގެ  ހައްދަވާ އޭ" ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަނިޔާވެރިވެފައެވެ.  ވެރިވުމަކުންގިނަވެގެންވާ އަނިޔާ ށްއަމިއްލަ ނަފްސަ
އެއްވެސް ފަރާތެއް  ފުއްސަވާނެ އެހެން ފާފަތައް އިފިޔަވަ هللاއަދި އިބަ
 . ފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް  ޙަޟްރަތުންވާ ފާފަގެ هللاއިބަ ފަހެނުވެއެވެ

 !ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ އަދި މިއަޅާއަށް އޯގާވެރިވެ !ދޭވެނފުއްސަވާ ފާފަ
. އީ ފާފަهللاހަމަކަށަވަރުން އިބަ   "ފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ
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މާނައީ:  (1)
މިއަޅާ ބަޚީލުކަމުން ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން  ހައްދަވާ އޭ"

ދަންނަވަމެވެ. އަދި  ންގެ ޙަޟްރަތު هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ ރައްކާތެރި
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ މިއަޅާ ފިނޑިކަމުން ރައްކައުތެރި

މީސްތަކުންނަށް ) ހިސާބަށް އެންމެ މުސްކުޅި އުމުރާ  ދަންނަވަމެވެ. އަދި
މުން ކުރެވު ރައްދުމިއަޅާ  (މުރާ ހިސާބަށްމިއަޅާގެ ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭ އު

ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ. އަދި هللاއެދި އިބަ  މަށްރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވު
ކޮށްދެއްވުމަށް  ދުނިޔޭގެ ފިތުނައިންނާއި، ކަށްވަޅުގެ ޢަޒާބުން ރައްކައުތެރި

 "ގެ ޙަޟްރަތުން ދަންނަވަމެވެ.هللاއެދި އިބަ
ކ ރު  -21 ުިޒކ ރ  ުފަހ  މަްށ ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް  ްނ.ަސލާމިްދނ 

 ވެ.ރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެ ފަހުގައި ކުރުން އެންމެ ޞައްޙަ ޒިކު
 (ތިންފަހަރު) 

ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި  ގެ ޙަޟްރަތުންهللاމިއަޅާ " (2)
އީ ސަލާމަތްކަން هللاއޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! އިބަ  ދަންނަވަމެވެ.

ގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. އޭ هللاދޭ ފަރާތެވެ. އަދި ސަލާމަތްތެރިކަން ވަނީ އިބަ 
މާތްވެ މަތިވެރިވެ هللا މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަމުގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ! އިބަ

 ވޮޑިގެންވެއެވެ."

                                                           

1)  

2)  
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"އޭ ހައްދަވާ  )1("علَى ذكْرِك وشكْرِك وحسنِ عبادتك ياللَّهم أَعنِّ"
! އިބަ އަށް هللاއަށް ޒިކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަށް ރިވެތި ގޮތުގައި އަޅުކަންކުރުމުގެ މައްޗަށް هللاރުމާއި، އިބަޝުކުރުކު
  މިއަޅާއަށް އެހީތެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ!"

ٰى لَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"
ا ذَ عفَني الَ، وتعنم ماَل يطعم الَ، وتيطَعأَ ماَل عنِماَ الَ مهللَّ، اَريدقَ ٍءيش لِّكُ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން "هللا  )2("دجالْ كنم دّجالْ

. އެކަލާނގެއަށް  އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް  އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

. މަ  ހައްދަވާ އޭއްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! އި ބޮޑުކުރެއްވި ފަރާތެއް  ދެއްވާ އެއްޗެއް މަނާކުރާނެ هللاބަރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަ ފަރާތެއްވެސް  އެއްޗެއް ދޭނެ އެހެން މަނާކުރެއްވި هللاނުވެއެވެ
. އަދި އެއްވެސް ޤަދަރުވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ނަސީބުވެރިޔަކަށް އޭނާގެ  ނުވެއެވެ

 ޙަޟްރަތުންޤަދަރުވެރިކަން ނުވަތަ ނަސީބުވެރިކަން އިބަރަސްކަލާނގެ 
.  އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެއްޗަކީ ކޮށްދޭ (ހަމައެކަނި ފައިދާނުކޮށްދޭނެއެވެ

.) ޞާލިޙު   "ޢަމަލެވެ
ٰى لَع وهو دمحالْ هلَ، وكلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"

 هلَ ،اهيإِ الَّإِ دبعن الَ، واُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَاِهللابِ الَّإِ ةَوقُ الَو لَوح . الَريدقَ ٍءيش لِّكُ
                                                           

  داود والنسائي وابن خزمية واحلاكم وقال: صحيح على شرط الشيخني. رواه أمحد وأبو )1

  رواه أمحد والبخاري ومسلم. )2
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 هرِكَ ولَو نيالدّ هلَ نيصلخم اُهللا الَّإِ ٰلهإِ ، الَنسحالْ ُءناَالثَّ هلَو لُضفَالْ هلَو ةُمعالنِّ
މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް "هللا  )1("نَورفكاَالْ

. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް  . އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް  ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ  ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ
. ހެޔޮ ކަމެއް  މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

ގެ هللاކުރުމުގެ ބާރެއް އަދި ނުބައި ކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް 
 . ޤުވެގެންވާ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްهللا ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ

. އަދި އަޅަމެން އެކަލާނގެއަށް މެނުވީ  އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
އަޅުކަމެއް ނުކުރަމުއެވެ. ނިޢުމަތާއި، ދަރުމައާއި، ރިވެތިސަނާ 

 . މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން هللا ލިބިވޮޑިގެންވަނީ ހަމައެކަނި އެކަލާނގެއަށެވެ
. އަދި ކާފިރުން ކިތަންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެ ވެ

ނުރުހުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަޅަމެންނީ އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަމާއި ދީން 
".   ޚާލިޞްކުރާ މީހުންނެވެ
!}{هللا }اِهللا نَحاَبس{"އެއަށްފަހުގައި   ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
{އެންމެހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  }ِهللا دمحالْ{ތެއްތިރީސް ފަހަރު، 

.}هللا .}هللا{އެންމެބޮޑީ  }ربكْأَ اُهللا{ތެއްތިރީސް ފަހަރު،  އަށެވެ  އެވެ
 كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ{ތެއްތިރީސް ފަހަރު، އަދި ސަތޭކަ ހަމަކުރަން 

މެނުވީ {هللا  }ريدقَ ٍءيش لِّٰى كُلَع وهو دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ
 . އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )1
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. އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު  އެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. ހުރިހާ ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ  ނުވެއެވެ

. އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މަ އްޗަށް އެކަލާނގެއަށެވެ
{. މިޒިކުރުތައް ކުރުން  ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

  މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.
އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަންނަނިވި ޒިކުރު 

.   ދިހަފަހަރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
 ييِحي دمحالْ هلَو كلْمالْ ه، لَهلَ كيرِش الَ هدحو اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ"

ويميت وهو لِّٰى كُلَع شقَ ٍءيديމެނުވީ އަޅުކަންވެވުން "هللا  )1("ر
. އެކަލާނގެ  ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ
. ހުރިހާ  . އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު ނުވެއެވެ އެއްކައުވަންތައެވެ
. އެކަލާނގެ  ވެރިކަމަކާއި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެކަލާނގެއަށެވެ

. އަދި މަރުއް . އަދި އެކަލާނގެއީ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ދިރުއްވައެވެ ވައެވެ
".   މައްޗަށް ކުޅަދުންވަންތަވެ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

އަދި އެއަށްފަހުގައި އާޔަތުލް ކުރުސި ކިޔުން މުސްތަޙައްބު 
. . އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ   ވެގެންވެއެވެ

 [  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }  |  {  zy  x   w   v  u  t  s
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  رواه الترمذي وأمحد وحسنه األلباين. )1
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  Ï   Î  Í   ÌË     ÊZ  ) :އީ އެކަލާނގެ ފިޔަވައި "هللا )٢٥٥البقرة
އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ 

. އެކަލާނގެއީ ދިރި  ދެމިވޮޑިގެންވާ އަބަދަށް ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ތާއްޔާޖެހުމާއި ނިދުން އެކަލާނގެއަށް  ،ޤާއިމުވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ

. އުޑުތަކާއި ބިމުގައި ވާހައި އެއްޗެއް ވަނީ  ،ނިސްބަތްވެގެން ނުވެއެވެ
. އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައި އެކަލާނގެ އިޒުނަފުޅާ ނުލައި  އެކަލާނގެއަށެވެ

ހެއްޔެވެ؟ އެބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ވާހައި ޝަފާޢަތްތެރިވެވޭނީ ކާކަށް
އެބައިމީހުންގެ ފަހަތުގައި ވާހައި ކަމެއް (އެބަހީ އިސްވެ ދިޔަހައި  ،ކަމަކާއި
. އަދި  ،ކަމަކާއި ) އެކަލާނގެ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ ފަހުން ވާނޭހައި ކަމެއް

 އެކަލާނގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ތެރެއިން އެކަލާނގެ އިރާދަކުރެއްވި މިންވަރެއް
. އެކަލާނގެ ކުރުސިކޮޅު  މެނުވީ އެބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ
) އުޑުތަކާއި ބިމަށް ވުރެ  (އެކަލާނގެ ފައިންޕުޅު އަޅުއްވާ ގޮނޑިކޮޅު
. އަދި އުޑުތަކާއި ބިން ރައްކާތެރިކޮށް  ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ
. އަދި  ބެލެހެއްޓެވުމުގައި އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ވަރުބަލިކަމެއް ނާދެއެވެ

".   އެކަލާނގެއީ މަތިވެރިވެ މާތްވެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
އަދި އެއަށްފަހުގައި އިޚްލާޞް، ފަލަޤް، ނާސް، މިތިންސޫރަތް 

. ފަހެ މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ފަތިސް  ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ނަމާދަށްފަހު، ކޮންމެ ސޫރަތެއް ތިންފަހަރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބު 

. ފަހެ އެތިންސޫރަތާއި، އެތިންސޫރަތުގެ މާނަ ތިރީގައި  ވެގެންވެއެވެ
  އެވަނީއެވެ.
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 [ $  #  "  ! !    '  &!    ,  +   *  )!  

2  1  0  /  .Z  ) :(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ!)   )٤ – ١اإلخالص"
. އެއީ  . هللاކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ . هللا އެވެ އީ هللاއެއްކައުވަންތައެވެ

. އަދި ފުދިވޮޑިގެންވާ  . އެކަލާނގެއަށް ދަރިކަލަކު ނުވެއެވެ ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އަދި އެކަލާނގެއާ އެއްފަދަ އެހެން އެއްވެސް  ބަފައިކަލަކު ނުމެވޭމެއެވެ

".   ފަރާތެއް ނުވެއެވެ
 [  7  6  5  4!    <  ;   :  9!    A  @  ?   >

  B!    H   G  F  E  D!  N  M  L  K  J  Z  ) :الفلق

. ހެނދުނުގެ "(އޭ  )٥ – ١ !) ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެވެ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ
ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން، އެކަލާނގެ ހެއްދެވި ހުރިހާ މަޚްލޫޤުންގެ 
. އަދި ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން  ނުބައި ކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ
ށް ވެރިވާ ހިނދު އެރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމުގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަ

) ގޮށްތަކަށް ފުމޭ އަންހެނުންގެ (އެބަހީ  . އަދި (ގޮށްތައް ޖަހައި އެ އެދެމެވެ
. އަދި  ) ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ ސިހުރުވެރިންގެ
ހަސަދަވެރިޔާ ހަސަދަވެރިވާ ހިނދު އޭނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް 

".   އެދެމެވެ

 [  S  R   Q  P!  V  U  !  Y   X  !  [    \

^  ]  !  d  c  b  a   `  !         g  f

 hZ  ) :ކަލޭގެފާނު   )٦ – ١الناس (! "(އޭ މުޙައްމަދުގެފާނެވެ
. އިންސާނުންގެ ތެރެއިން މީސްތަކުންގެ  ،ޖިންނީންނާއި ވިދާޅުވާށެވެ
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) ފަހަތަށް (هللاހިތްތަކަށް ވަސްވާސްލައިދޭ  ގެ ޒިކުރުކުރެވޭ ހިނދު
ޝައިޠާނާގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރި އެނބުރިދާ ވަސްވާހުގެ ވެރި 

ކޮށްދެއްވުމަށް މީސްތަކުންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދި 
. އެކަލާނގެއީ މީސްތަކުންގެ ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާއެވެ.  ދަންނަވަމެވެ

".   މީސްތަކުންގެ އިލާހެވެ
އަދި ފަތިސް ނަމާދަށްފަހު އަންނިވި ދުޢާކުރުން 

  މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.
 "އޭ )1("الًبقَتم الًمع، وباًيِّطَ قاًزرِ، وعاًفناَ ماًلْع كلُأَسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
! ހައްދަވާ ގެ هللاހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ޙަޟްރަތުން ފައިދާކުރަނިވި ޢިލްމަކާއި، ޙަލާލުވެގެންވާ ރިޒްޤަކާއި، 
".   ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލެއް ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

  

ކާ ެއކު  ،ަނމުާދގެ ަފުރުޟަތކާިއ ަނމުާދގެ  ،ުސްނަނތަްތ
ުކގެ ަތުރތުީބްނ ަނމުާދުކާރެނ ޮގތް    ަޙަރކާތްަތ

ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ. ސުންނަތްތައް  ،ގެ ފަރުޟުތަކާއިނަމާދު
ފަހެ މިމައުޟޫޢުގެ ދަށުން ބަޔާންކުރުމަށް މިގަސްތުކުރަނީ އިޖުމާލުކޮށް، 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ތަރުތީބުން އަދާކުރާނެ ގޮތެވެ

ޢިލްމުވެރިން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަރުތީބު ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމަށް 
. ފަހެ ތިރީގައި އެވާ ތަރުތީބުން ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ.   ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وابن ماجه  )1
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ަނމުާދުކުރަމްށ ގްަސުތކުާރ ަތުނަގިއ ިޤުބަލައްށ ކުިރމިަތަލއި  -1
   ޮކަޅްށުހުރްނ.
ަގތްުނ. -2 ުކާރ ަނމަާދަކްށ ިނަޔތް   ުކަރްނ ގްަސުތ
3- رނޑުފްުށ ޤިުބަލައްށވާ ޮގަތށް ިކުޔމާ ެއުކ ެދައތްތިަލިއގެ  اُهللا أَكْب  ަބ

ޑާ ަހަމައްށ ުނަވަތ ެދަކްނފުަތފޫޅާ ަހަމައްށ ުއފުލްުނ.   ެދައތްތިަލ ެދޮކނ
ަބުންނ. -4 ަގިއ ަހަށްނ ާނތް ބާްއަވިއ މަޭމީތ   ވާތް މީަތ ަކ
  ުދޢާުއލް ިއްސިތފްތުާޙ ިކުޔްނ. -5
  އާިއ ބްިސިމ ިކުޔަމްށ ަފުހ ޫސަރތުލް ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ. أَعوذُ -6
ްނެމ ަނމެާދްއގެެވސް  -7 ަގިއ  ،ޮކ ަޢުތ ުޤުރއާުންނ ފަުރަތަމ ެދަރުކ

  ިމްނަވެރްއ ިކެޔުވްނ.
8- رިކުޔމާ ެއުކ ެދައތް ުއުފަލއި ުރކަޫޢްށ ދިުއްނ. اُهللا أَكْب  
ިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -9   ުރކުޫޢަގ
ިކުޔމާ ެއުކ ުރކުޫޢްނ ެތުދެވ ެދައތް  سمع اُهللا لمن حمده -10

  ުއުފލްުނ.
  ިއުޢިތދާލްަށ ުހުރްނ. -11
  ިއުޢިތާދލަުގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -12
13- رިކުޔމާ ެއުކ ަސިޖަދައްށ ދިުއްނ. اُهللا أَكْب  
  ަސިޖާދަގިއ ިޒކުުރކުުރްނ. -14
15- رިކުޔމާ ެއުކ ަސިޖަދއިްނ ެތުދުވްނ. اُهللا أَكْب  
ިޖަދ ެދެމުދ ިއުންނ. -16   ދަެސ
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ިޖަދ ެދެމުދަގިއ ުދޢާުކުރްނ. -17   ދަެސ
19- رިކުޔމާ ެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދައްށ ދިުއްނ. اُهللا أَكْب  
20- رިކުޔމާ ެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދއިްނ ތެުދުވްނ. اُهللا أَكْب  
21-  ަ  ަގިއބާުރ ެދަރ ީމެހްއަނަމ ެދަވަނ ަރކުަޢަތްށ ތެުދުވުމގެ ުކިރްނ ުކޑ

  ިހނުދޮކަޅުކ ިއށީނެދ ަމޑޮުކްށލްުނ.
ަބުންނ.ެދަވަނ ަރުކަޢަތްށ ެތުދެވ  -22   ަހަށްނ
ްނަތްއުކުރްނ. -23 ްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކ   ފަުރަތަމ ަރކުަޢުތަގިއ ަކ
  ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއުންނ. -24
ުދ ިކުޔްނ. -25   ތަަޝްއުހ
26- رައތް ުއުފަލއި ދެ ިކުޔމާ ެއުކ ިތްނަވަނ ަރކުަޢަތްށ ތެުދެވ  اُهللا أَكْب
ަބުންނ.   ަހަށްނ
  ފިާތޙާ ިކެޔުވްނ.ބްިސިމ ިކަޔިއ ޫސަރުތލް  -27
ްނަތްއުކުރްނ. -28 ްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކ ަގިއ ަކ ަޢުތ   ފަުރަތަމ ެދަރުކ
29- رިކުޔމާ ެއުކ ެދަވަނ ަސިޖަދއިްނ ެތުދެވ ަގއިބާުރ ެދަރ  اُهللا أَكْب

ީނެދ ަމޑޮުކްށލްުނ.   ީމެހްއަނަމ ުކޑަ ިހނުދޮކަޅުކ ިއށ
ަބުންނ. -30   ހަަތުރަވަނ ަރކުަޢަތްށ ެތުދެވ ަހަށްނ
ްނަތްއުކުރްނ. -31 ްނަތްއުކިރ ޮގަތްށ ަކ   ިތްނަވަނ ަރކުަޢުތަގިއ ަކ
  ަފުހ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ އުިންނ. -32
ުދިކުޔްނ. -33   ތަަޝްއުހ
ަދްށ ފަހު  -34   ގެ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތްކިެޔުވްނ. rرسول اهللا  ތަަޝްއުހ
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  ަޞަލވަާތްށ ަފުހ ުދޢާކުުރްނ. -35
  ަސލާމިްދުންނ. -36

. ނަމާދުގެ  ޙަރަކާތްތަކުގައި ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ދަންނައެވެ
. . އެއްވެސް ތަފާތެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ   ހަމަހަމައެވެ

  

ިކުޔން    ަފުރުޟ ފްަސަނމުާދަގިއ ުޤޫނުތ
މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއް ޖެހޭ ހިނދު ނުވަތަ ތަދުމަޑުކަމެއް 

ޤުނޫތުކިޔުން ޖެހޭ ހިނދު ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި އަޑުހަރުކޮށް 
. ފަހެ މާތް ބުނު هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ކޮންމެ  ،އެއް މަސްދުވަސް ވަންދެން ފަރުޟު ފަސްނަމާދުގައި ،rاهللا 

ޤަބީލާތަކަކަށް  ،އޭ ވިދާޅުވެمده سمع اُهللا لمن حނަމާދެއްގެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި 
. އެއީ  . އެއީ ބަނޫ ސުލައިމްގެ ޤަބީލާތަކަކަށެވެ ބަދުދުޢާކުރެއްވިއެވެ
. އަދި  ރިޢުލާއި، ޛަކުވާނާއި، ޢުޞައްޔޭ ކިޔުނު ޤަބީލާތަކަށެވެ
) އާމީން  އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި ތިއްބެވި ބޭކަލުން (އަޞްޙާބުބޭކަލުން

".   )1(ވިދާޅުވިއެވެ
  
  
  
  

                                                           
  رواه أبو داود وصححه األلباين. )1
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ިކުޔން    ފިަތްސ ަނމުާދަގިއ ުޤޫނުތ
ހަމައެކަނި ފަތިސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކީ ޝަރުޢުވެގެންވާ 
. ބަޔާންވެދިޔަ ފަދައިން މުސްލިމުންނަށް މުޞީބާތެއް ޖެހޭ  ކަމެއް ނޫނެވެ

ފަތިސް ނަމާދުގައާއި އަދި އެހެން ނަމާދުތަކުގައި ޤުނޫތުކިޔުން  ،ހިނދު
. އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ރައުޔަކީވެސް މިއެވެ.  ސާބިތުވެގެންވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ފަހެ  އަބޫ މާލިކު އަލްއަޝްޖަޢީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަހުރެންގެ ބައްޕައަށް އަހުރެން ދަންނަވަ . ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا އިފީމެވެ

r  ެފަހަތްޕުޅުގައާއި، އަބޫބަކުރުގެފާނާއި، ޢުމަރުގެފާނާއި، ޢުޘްމާނުގެފާނުގ
އަދި މިރަށުގައި އެބަހީ ކޫފާގައި ޢަލީގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  ،ފަހަތްޕުޅުގައި

. ފަހެ  ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް އަހަރުވަންދެން ބައްޕަ ނަމާދުކުރެއްވީމުއެވެ
) ޤުނޫތުކިޔުއްވިތޯއެވެ؟ ބައްޕަ ވިދާޅުވިއެވެ.  އެބޭކަލުން (ފަތިސް ނަމާދުގައި

". . އެއީ ބިދުޢައެކެވެ ވެރިންގެ ރައުޔަކީ ފަހެ ގިނަ ޢިލްމު )1("ދަރިފުޅާއެވެ
. އަދި   rرسول اهللا ފަތިސް ނަމާދުގައި ޤުނޫތު ޝަރުޢުވެގެން ނުވުމެވެ

 .  نميف ينِداه مهللَّاَ"ނަމާދުތަކުގައި ކިޔުއްވި ޤުނޫތަކީ ޤުނޫތު ނާޒިލާއެވެ
هديرسول اهللا މި ޤުނޫތަކީ ވިތުރީގައި ކިޔުއްވުމަށް ޙަސަނުގެފާނަށް  "تr 

.   )2(އުނގަންނައިދެއްވި ޤުނޫތެއްކަން ޞަރީޙަކޮށް ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
  

                                                           
  أمحد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين.رواه  )1

ގެ މިމައުޟޫޢު "كتاب الصالة" ފަހެ މިމައްސަލައިގެ ތަފްޞީލު ދެނެވަޑައިގަތުމަށް  )2
.   ބައްލަވާށެވެ
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  ުސްނަނތް ަނމާދު 
ފަހެ އިސްލާމް ދީނުގައި ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ އިތުރަށް ސުންނަތް 
. އެއީ ފަރުޟު ނަމާދުގެ  ނަމާދުތަކެއްވެސް ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވެއެވެ
ރުކުންތަކާއި ސުންނަތްތައް ފުރިހަމަ ނުވުމުގެ ސަބަބުން އުނިވާ އުނިވުން 

. ފަހެ ފޫބެއްދުމަށާއި އާޚިރަތުގައި މީހާގެ ދަރަޖަތައް މަތިވެރިކުރުމަށް ޓަކައެވެ
ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

 . ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންއެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
يقُولُ ربنا عز وجلَّ  ،إِنَّ أَولَ ما يحاسب بِه الناس يوم الْقيامة الصالَةُ"

هكَتالَئمل، لَمأَع وهو: وا فظُريان دبع الَةا يصهقَصن ا أَمهمةً  ؟أَتامت تفَإِنْ كَان
 ؟من تطَوعٍ يانظُروا هلْ لعبد :وإِنْ كَانَ انتقَص منها شيئاً قَالَ ،كُتبت لَه تامةً

ثُم تؤخذُ اَألعمالُ  ،فَرِيضته من تطَوعه يأَتموا لعبد :فَإِنْ كَانَ لَه تطَوع قَالَ
كُملَى ذَل1("ع( : "ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ  މާނައީ

. މާތް އެކަލާނގެ ، هللاމީސްތަކުންގެ ހިސާބުބެއްލެވޭ ޢަމަލަކީ ނަމާދެވެ
. ތިމަންލާއިކަތުންނަށް ވަޙީކުރައްވާނެތެމަ ،ދެނެވޮޑިގެންވާ ޙާލު ގެ هللاވެ

 ؟ނުވަތަ އުނިވެގެންވޭތޯ ؟އެނަމާދު ފުރިހަމަވެގެންވޭތޯ ،އަޅާގެ ނަމާދަށް
. ފަހެ ފުރިހަމަވެގެންވާނަމަ ނަމާދު ފުރިހަމަކަމަށް  ،ބައްލަވާށެވެ

. އަދި ނަމާދުން މިންވަރެއް އުނިވެގެންވާނަމަ އެކަލާނގެ ، ލިޔުއްވޭނެއެވެ
. ތިމަން  ؟ގެ އަޅާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއް ވޭތޯهللاވަޙީކުރައްވާނެތެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين. )1
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. ފަހެ އޭނާއަށް ސުންނަތް ނަމާދެއްވާނަމަ هللا ، ބައްލަވާށެވެ
. ތިމަން އޭނާގެ  ،ފަރުޟު އޭނާގެ ،ގެ އަޅާއަށްهللاވަޙީކުރައްވާނެތެވެ

. ދެން އެހެނިހެން ޢަމަލުތަކުގެ  ސުންނަތުން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވާށެވެ
. (އެބަހީ ފަރުޟު ރޯދަ  ،ހިސާބުވެސް ކުރިއަށް ދާނީ އެގޮތުގެ މަތިންނެވެ

. އަދި ފަރުޟު ޒަކާތް ޞަދަޤާތުން  ،ސުންނަތް ރޯދައިން ފޫބެއްދުމެވެ
"(. . މިގޮތަށެވެ   ފޫބެއްދުމެވެ

ނަމާދު މުސްތަޙައްބު ވެގެންވަނީ ގޭގައި ދެންފަހެ ސުންނަތް 
. ފަހެ  .  rرسول اهللا ކުރުމެވެ بيوتكُم من  ياجعلُوا ف"ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ

كُمالَتا ،صورا قُبذُوهختالَ تމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް )1("و، 
. އަދި އިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް ލާށެތިޔަބަ  ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައްވެ

".   ކަށްބިންތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ
. އެއީ  ދެންފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތައް ބެހިގެންވަނީ ދެބަޔަކަށެވެ

 . ފަހެ ޢާންމު ޢާންމު ސުންނަތްތަކާއި، ޚާއްޞަ ސުންނަތްތަކެވެ
ސުންނަތްތައް ބިނާވެގެންވަނީ އެސުންނަތްތައް ކުރާ މީހާގެ ނިޔަތުގެ 

. ދެ  ދެރަކުޢަތް ކުރާށެވެ.  ،ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަމައްޗަށެވެ
  ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ. ،އަދި ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރުމަށް ނިޔަތްގެންފިނަމަ

ދެންފަހެ ޚާއްޞަ ސުންނަތްތަކަކީ ނަމާދުގެ ރަވާތިބު 
. ،ސުންނަތްތަކާއި   ޚާއްޞަ ނަންތަކެއް ދެވިފައިވާ ސުންނަތްތަކެވެ

  
  

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 68 

  

  ުސްނަނތަްތއް ަރވާތުިބ 
ފަސްކޮށް ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ ފަރުޟު ނަމާދުތަކުގެ އިސް

.   ކުރެވޭ ސުންނަތްތަކެވެ
ތަްތްއ. ްނ ަގަދެވގެްނވާ ުސްނަނ ތަްކ ލްމުވެރިން ބައެއް ޢި ުސްނަނ

ކަމަށް ބާރަ ރަކުޢަތް  ،ސުންނަތްތަކުގެ ޢަދަދުސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ، 
ދެރަކުޢަތާއި، ނަމާދުގެ އިހުއެއީ ފަތިސް  ރާޖިޙުކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު ރަކުޢަތާއި، ފަހުހަތަރު ނަމާދުގެ އިހުމެންދުރު 
.ނަމާދުގެ ފަހުދެރަކުޢަތާއި، ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހު   ދެރަކުޢަތެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އުއްމު ޙަބީބާ ބިންތު އަބީ هللا މާތްފަހެ 
 . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ސުފުޔާންގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

r ކު حديث .  يمن صلَّى اثْنت"ރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަމަނާ އަޑުއެއްސެވީމެވެ
ةً فكْعةَ ررشيع لَةلَيمٍ وونِ ،يبي ف تيب بِهِن يلَه ةنމާނައީ: "ރެޔަކާ   )1("الْج

) ބާރަރަކުޢަތް ކޮށްފި މީހާ . އޭނާއަށްޓަކައި  ،ދުވާލު (ރަވާތިބުގެ ދަންނައެވެ
".   ސުވަރުގޭގައި ގަނޑުވަރެއް ބިނާކުރެވޭނެއެވެ

ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައިވެސް ކަންތައްކުރާނީ ހަމަ 
. ތަފާތުވާނީ ހަމައެކަނި ފަރުޟުނަމާދުތަކުގައިވެސް ކަން ތައްކުރި ގޮތަށެވެ

.   ނިޔަތެވެ

                                                           
  والنسائي.رواه مسلم والترمذي  )1
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ސުންނަތާއި، މަޣުރިބުނަމާދުގެ ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު
!  ] ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު  ،ގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައިފަހުސުންނަތު

#  "Z  )ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި )الكافرون، 
ސޫރަތް  )اإلخالص(  Z#  $ !  " ] ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު 

  ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.
ފުރަތަމަ  ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތުގެ ،އަދި ބައެއް ފަހަރު

3  4  5  6   7  8  9  ]ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު  ،ރަކުޢަތުގައި
  E  D  C  B  A  @   ?  >  =      <  ;  :

P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  QZ  ) :١٣٦البقرة( 
:  ;  ] ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު  ،މިއާޔަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި

  I  H  G  F  E  D  C   B  A  @  ?    >  =  <
      X  W  V  U  T  SR  Q  P  O  N    M  L  K  J

YZ ) :މިއާޔަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްްބު ވެގެންވެއެވެ. )٦٤آل عمران  
 ،ގޭގައި ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތްކުރާނަމަފަހެ 

ސުންނަތްކޮށް އަވަދިވެގެން ކަނާތު އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެލުން މުސްތަޙައްބު 
  ވެގެންވެއެވެ.

ފަހެ ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް ފާއިތުވެއްޖެނަމަ، ފަތިސް 
  ނަމާދުގެ ފަހުންވެސް އެސުންނަތްކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
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ން  ްނ ަގަދެވގެ ތަްކ ތަްތްއ.ނު ުސްނަނ އާއި  rرسول اهللا އެބަހީ  ވާ ުސްނަނ
އެސުންނަތްތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި  ،އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން

. އެއީ ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ހަތަރު  ކުރައްވާފައި ނުވާ ސުންނަތްތަކެވެ
ރަކުޢަތާއި ނުވަތަ ދެރަކުޢަތާއި، މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތާއި، 
. މިރަކުޢަތް ތަކަކީ ނަމާދުކުރާ މީހާގެ  ޢިޝާ ނަމާދުގެ ކުރިން ދެރަކުޢަތެވެ

. އެބަހީ އޭނާ ކުރަން  އިޚްތިޔާރަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ރަކުޢަތްތަކެކެވެ
. އަދި ކުރަން ނޭދޭނަމަ ،އެދޭނަމަ ނުކުރިޔަސް އެންމެ  ،ކުރާށެވެ

  ރަނގަޅެވެ.
  

  ވުިތިރ
 . ވިތުރިއަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތް ނަމާދެކެވެ

  ބާރުއަޅުއްވާފައިވެއެވެ. rرسول اهللا ފަހެ އެނަމާދުކުރުމަށް 
 ،ވިތުރީގެ ވަގުތަކީ އިޝާ ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ވުިތީރގެ ަވގުުތ:

. ވިތުރިކުރުން އެންމެ މުސްތަޙައްބު އަދި  ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާންދެނެވެ
. އެކަމަކު އެވަގުތު  ވެގެންވާ ވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ

ނިދުމުގެ  ހޭނުލެވިދާނެ ކަމަށް ހީވެއްޖެ މީހާއަށް މުސްތަޙައްބު ވެގެންވަނީ
.   ކުރިން ވިތުރިކުރުމެވެ

ކުގެ ަޢަދުދ:   - رمحه اهللا-އިމާމު ތިރުމިޛީ  ވުިތީރގެ ަރކުަޢތްަތ
. "ވިތުރީގެ ތޭރަ ރަކުޢަތާއި، އެގާރަ ރަކުޢަތާއި، ނުވަ  ވިދާޅުވިއެވެ
ރަކުޢަތާއި، ހަތް ރަކުޢަތާއި، ފަސް ރަކުޢަތާއި، ތިން ރަކުޢަތާއި އަދި އެއް 
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." އަދި އިމާމު  rرسول اهللا ރަކުޢަތް  ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
. "  -رمحه اهللا- އިސްޙާޤު  ތޭރަ ރަކުޢަތުން  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ވިތުރިކުރައްވައޭ ބުނެވޭ މާނައަކީ ވިތުރިއާ އެކު އެކަލޭގެފާނު ރޭގަނޑު 
. އެބަހީ އެނަމާދުގެ ތެރެއިން  ދަމުނަމާދުގެ ތޭރަ ރަކުޢަތްކުރައްވާ ވާހަކައެވެ

."ވިތު . ފަހެ ވިތުރި އެވަނީ ދަމުނަމާދަށް ނިސްބަތްވެފައެވެ   ރިވާ ވާހަކައެވެ
ފަހެ ދެރަކުޢަތުން ސަލާމްދީފައި އަލުން އެއް ރަކުޢަތްކޮށް 
. އަދި ތިން ރަކުޢަތުގައި އެއް  ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ
. އަދި އައްތަޙިއްޔާތުގައި  އައްތަޙިއްޔާތުން ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ

ކޮށް ބާރަ ރަކުޢަތްކޮށްފައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި ސަލާމްދީފައި އަލުން މަޑުނު
. އަދި ހުރިހާ  އެއް ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ
ރަކުޢަތެއް ކޮށްފައި އެންމެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔައި 

.   ސަލާމްދިނުންވެސް ޞައްޙައެވެ
ިއ ިކެޔުވްނ:  ،ފަހުއަށްވިތުރީގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ވުިތީރަގ

. އެކަމަކު  ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
 )األعلى(  r  q  p  oZ  ]ތިން ރަކުޢަތްކުރާނަމަ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި 

 )الكافرون(  Z!  "  #  ] ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި 
ص) اإلخال(  Z!  "  #  $] ސޫރަތް އަދި ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި 

. ނުވަތަ ތިންވަނަ ރަކުޢަތުގައި  ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
[$  #  "  !Z   ،ި4  5  6  7 ] އާއZ   ،ިއާއ [   Q  P

S  RZ  .ެމިތިން ސޫރަތް ކިޔެވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވ  
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ިއ  ިކވުިތީރަގ ވިތުރީގެ ފަހު ރަކުޢަތުގައި ރުކޫޢުގެ  ްނ:ޔު ުޤޫނުތ
 . ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢުގެ ފަހުން ޤުނޫތުކިއުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
އަދި އެކަން ވަކި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުފަނަރައަކަށް ޚާއްޞަވެގެން 

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ނުވެއެވެ
 . . އަހުރެން ވިތުރީގައި ކިޔުމަށް ރިވާވެގެންވެއެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އެއީ  rرسول اهللا  އަހުރެންނަށް ކަލިމަތަކެއް އުނގަންނައިދެއްވިއެވެ
 كرِباَ، وتيلَّوت نميف ينِلَّوت، وتيفَعاَ نميف ينِفعاَ، وتيده نميف ينِداه مهللَّاَ"
لي فأَ ماَيطَعيتو ،نِقي شقَ ماَ رضيإِ، فَتنك قْتضي الَو قْيضلَٰى عيإِك ،نالَ ه 
يلُّذ من الَويت ،]الَو يعز معاَ نديت[باَ، تكْرت رناَب ولَعاَتي1("ت(  : "އޭ މާނައީ

! އިބަ ދެއްކެވި މީސްތަކުންގެ ހިދާޔަތް هللا ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ ،ތެރޭގައި ފުރިހަމަ هللا މިއަޅާއަށްވެސް ހިދާޔަތް ދައްކަވާނދޭވެ

މިއަޅާއަށްވެސް ފުރިހަމަ  ،ޞިއްޙަތު ދެއްވި މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި
! އަދި އިބަ އެބަޔަކާ ޙަވާލުވެ ވޮޑިގެންނެވި هللا ޞިއްޙަތު ދެއްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއާވެސް ޙަ ،މީސްތަކުންގެ ތެރޭގައި ވާލުވެ ވޮޑިގަންނަވާނދޭވެ
! އަދި އިބަهللا އިބަ هللا ދެއްވި ތަކެތީގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ

! ފަހެ ނިންމެވި ކަމެއްގެ ނުބައިކަމުން މިއަޅާ ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާނދޭވެ
ށް އެއްވެސް އާ ޚިލާފަގެ ނިޔާهللاވަމުއެވެ. އަދި އިބަކުރައްނިޔާهللا އިބަ

. ހަމަކަށަވަރުން އިބައެއް ނުކުރެފަރާތަކަށް ނިޔާ ރަޙުމަތްތެރިވެ هللا ވޭނެއެވެ
.  ،ވޮޑިގެންފި މީހަކު ދުޝްމިނުވެ هللا އަދި އިބަ[ނިކަމެތި ނުވާހުއްޓެވެ

                                                           
ބުރެކެޓް  ތެރޭގައި އެވަނީ ބައިހަޤީ    .أهل السنن  وأمحد  والدارمي  واحلاكم  والبيهقي  أخرجه )1

  وصححه األلباين.ރިވާކުރައްވާފައިވާ ލަފްޒެވެ. 
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. ،ވޮޑިގެންފި މީހަކު އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާކޮ!  ]ޢިއްޒަތްތެރި ނުވާހުއްޓެވެ
  ގެ މަތިވެރިކަމާއި އަރަހުށިކަމާއެވެ!"هللاއިބަ

ިދެވގްެނ ުދޢާ  ވިތުރިކޮށް އަވަދިވެގެން  ކުުރްނ:ވުިތިރޮކްށ ައަވ
 .  كلمالْ نَحاَبس"އަންނަނިވި ޒިކުރާއި ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. އަދި ތިންވަނަ ފަހަރު  "سِودقُالْ މިފަދައިން ތިން ފަހަރު ކިޔާށެވެ
: . މާނައީ "ހުރިހާ އުނި ސިފަތަކަކުން  އަޑުހަރުކޮށް ދަމާލައިފައި ކިޔާށެވެ

هللا) (އެބަހީ  ،ޙަޤީޤީ ރަސްކަލާ ،ހުސްދުރުވެ ވޮޑިގެންވާ
  ހުސްޠާހިރުވަންތައެވެ!"

އެކަލާނގެއީ މަލާއިކަތުންނާއި [ ]حِوالرو ةكَئالَمالْ بر[ދެން 
. .  )1(]ޖިބްރީލުގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއެވެ މިފަދައިން އެއް ފަހަރު ކިޔާށެވެ

 .  نم كضاَرِبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ"ދެން އެއަށް ފަހު އަންނަނިވި ދުޢާކުރާށެވެ
سخطكبِ، وفاَعاَمتك من قُعوبتك، أَوعبِ ذُوك منأُ ، الَكحصًءناَثَ ي لَعيك، 
ބޮޑުކުރެއްވި  ހައްދަވާ އޭ"މާނައީ  )2("كِسفْٰى نلَع تينثْأَ ماَكَ تنأَ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ މުގެ ސިފަފުޅު ގެ ރުހިވޮޑިގަތުهللاއިބަ ރަސްކަލާކޮ
 ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ގެ ކޯފާއިން ރައްކާތެރިهللاއިބަ ،މެދުވެރިކޮށް

. އަދި އިބަ  ،ގެ ސިފަފުޅު މެދުވެރިކޮށްގެ ޢަފޫކުރެއްވުهللاދަންނަވަމެވެ
.  ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ތެރިގެ ޢުޤޫބާތުން ރައްކާهللاއިބަ އަދި ދަންނަވަމެވެ
 ތެރިރައްކާ ން عذابނުވަތަ  ހުމަކުންގެ ޙަޟްރަތުންވާ ނުރުهللاއިބަ

. އިބަهللاކޮށްދެއްވުމަށް އެދި އިބަ އަށް هللاގެ ޙަޟްރަތަށް ދަންނަވަމެވެ
                                                           

  النسائي والدارقطين وصححه األلباين. رواه )1

  رواه أمحد ومسلم وأصحاب السنن. )2
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. މިއަޅާއަށް ޢަދަދު ނުކުރެވޭހައި ގިނައެވެ ރީފާއި ޘަނާޖެހޭ ތަޢު ދަންނަވަން
ތުފުޅަށް ޘަނާ ވަޙީކުރެއްވި ފަދައިން ޘަނާ ޒާގެ އަމިއްލަ هللاއީ އިބަهللاއިބަ

.ވާ ންލިބިވޮޑިގެ   "ފަރާތެވެ
ފަހެ ވިތުރިކޮށްގެން  ެދވިުތރިކުުރްނ ުހްއަދެވގްެނ ުނެވެއެވ. ،ެއްއރޭ 

ނިދާފައި، ދަމުނަމާދަށް ހޭލެވިއްޖެމީހާ، ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން 
. އަދި އޭނާގެ  . ދެން ވިތުރިކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ ދަމުނަމާދުކުރާނީއެވެ

.   ވިތުރި ބާޠިލެއް ނުމެވާނެމެއެވެ
ފަތިސްވުމުގެ ކުރިން ވިތުރި ނުކުރެވި  ްނ:ވުިތިރ ޤާަޟކުރު 

ހުރެއްޖެ މީހާއަށް ވިތުރި ޤަޟާކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރު 
. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا މާތްފަހެ  ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ސަޢީދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުން من نام عن وِترِه أَو نِسيه "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

هإِذَا ذَكَر لِّهصމާނައީ: "ވިތުރިނުކޮށް ނިދިއްޖެ މީހާ ނުވަތަ  )1("فَلْي
ވިތުރިކުރަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ މީހާ ފަހެ އޭނާ ހަނދާންވާ ހިނދު 

".   ވިތުރިކުރާހުށިކަމެވެ
. އެވަގުތު ދެން ވިތު ރި ޤަޟާކުރާނެ ވަގުތު ދަންނައެވެ

. އަދި ޢިލްމުވެރިންގެ  ކަނޑައަޅާނެ ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނެތެވެ
. އެހެންކަމުން ނަމާދުކުރުން  ބަސްފުޅުތައް މިކަމުގައި ތަފާތުވެގެންވެއެވެ

                                                           
  األلباين.رواه أبو داود وصححه  )1
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މަނާވަގުތުތައް ފިޔަވައި އެންމެ އަވަސްވަގުތެއްގައި ޤަޟާކުރުން 
  އެދެވިގެންވެއެވެ.

  

ްއޖުުދ ަނމާދު    ަތަހ
. ދަމުނަމާދަކީ ވަރަށް މާތްވެގެންވާ  އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ
. . ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ފިޔަވައި ދެންވާ އެންމެ މާތް ނަމާދެވެ  ނަމާދެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތްފަހެ 
 . ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 . މާނައީ:  )1("جوف اللَّيلِ يأَفْضلُ الصالَة بعد الْمفْروضة صالَةٌ ف"އަޑުއެހީމެވެ
"ފަރުޟު ނަމާދަށް ފަހު އެންމެ މާތް ނަމާދަކީ ރޭގަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ 

"(. . (އެބަހީ ދަމުނަމާދެވެ   ނަމާދެވެ
 ީމހާެގ ިކބާަގިއ ުހްނަންނ ޖެހޭ ައަދުބަތްއ:ަދމުަނމުާދކަުރްނ ެއޭދ 

ފަހެ ދަމުނަމާދުކުރަން އެދޭ މީހާގެ ކިބާގައި އަންނަނިވި އަދަބުތައް ހުރުން 
  އެދެވިގެންވެއެވެ.

ަގތްުނ. ްނަނ ިއުރ ަދުމަނމަާދްށ ެތުދުވަމްށ ިނަޔތް ފަހެ  ިނަދްނ ޮއޯށ
. هللا މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބުއްދަރުދާއުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ من أَتى "ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ
لَه كُتب  ،فَغلَبته عيناه حتى أَصبح ،من اللَّيلِ يأَنْ يقُوم يصلِّ يفراشه وهو ينوِ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1
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މާނައީ: "ރޭގަނޑު  )1("وكَانَ نومه صدقَةً علَيه من ربه عز وجلَّ ،ما نوى
ތަންމަތީގައި އޮށޯވެ، ފަހެ  ،ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުމަށް ނިޔަތްގަންނަ ޙާލު

ފަތިސްވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ނުހޭލެވި ނިދިފައި އޮވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. 
އޭނާ ނިޔަތްގަތް ކަމެއް އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވޭނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ ނިދި 

."هللاވާނީ މާތް   ގެ ޙަޟްރަތުން އޭނާއަށްވާ ޞަދަޤާތަކަށެވެ
ިނިދ ިފލަުވިއ ައިދ ަދތް ުއނގުޅުަމްށ ޮލލްުނ  ،ަދުމަނމަާދްށ ހޭލެވޭ ިހނދު 

ާ ިދމާައްށ ަބލިައ ]   Z  Y ]  ައްނަނިނިވ އާަޔތަްތްއ ިކުޔްނ. ،ަފުހ ުއޑ
  c  b     a   ̀ _  ^  ]  \!    f  e

  p  o  n   m  l  k  j      i  h  g     r  q
   y  x  w  v  u  t  s   !         ¡  �  ~  }   |  {

  §    ¦  ¥  ¤  £¢!    ±    °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²!     Á

  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â!           !

  3  21  0  /  .-  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "

  >     =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4

K  JI  H  G  F     E   D  C  B  A  @  ?    L

  N  M!       V  U      T  S  R  Q  P!     [  Z     Y  X

                                                           
  رواه النسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )1
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  _  ^  ]\!    j  i  h  g  f  e  d     c  b  a

  v  u  t  s  r  qp  o  n  m      l  k!     z   y  x

   ̈  §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {

   ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©

  º  ¹!    Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼

 Å  ÄZ ) :1()٢٠٠ - ١٩٠آل عمران(  
ަޢތްުނ ަދުމަނމުާދ ފުެށްނ. ދެން އެއަށް ފަހު ކުރާ  ުކުރުކުރ ެދަރުކ

. އަދި ދިގުކުރި ވަރަކަށް ޘަވާބު  ރަކުޢަތްތައް ބޭނުން ވަރަކަށް ދިގުކުރާށެވެ
 . .  rرسول اهللا ފަހެ އިތުރުވާނެއެވެ قَام أَحدكُم من إِذَا "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

فْتلِ فَلْينِـاللَّيييفَتفنِ خيتكْعبِر هالَتص حމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ  )2("ت
) ތެދުވާ ހިނދު ފަހެ އޭނާގެ ނަމާދު ލުއިލުއި  މީހަކު ރޭގަނޑު (ދަމުނަމާދަށް

".   ދެރަކުޢަތުން ފަށާހުށިކަމެވެ
ްނ.ަދުމަނމަާދްށ ައނިބަދިރްނ   rرسول اهللا  ފަހެ ހޭލްެއުވ

. حديث فَإِنْ  ،رجالً قَام من اللَّيلِ فَصلَّى وأَيقَظَ امرأَته رحم اُهللا"ކުރެއްވިއެވެ
ف حضن تاَء يأَبا الْمهِهجاُهللا ،و محر  قَظَتأَيو لَّتلِ فَصاللَّي نم تأَةً قَامرام

هللا މާނައީ: "އެމީހަކަށް  )3("وجهِه الْماَء يفَإِنْ أَبى نضحت ف ،زوجها
! އޭނާ ރޭގަނޑު ތެދުވެ . އަދި  ،ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود. رواه أمحد )1

  رواه أمحد ومسلم. )2

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )3
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. ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ އެކަނބުލޭގެ މޫނު  ،އޭނާގެ އަނބިމީހާ ހޭލައްވައެވެ
. އަދި  މީހާއަށް  އެއަންހެންهللا މައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ

! އެކަނބުލޭގެ ރޭގަނޑު ތެދުވެ .  ،ރަޙުމަތްލައްވާށިއެވެ ދަމުނަމާދުކުރެއެވެ
. ފަހެ ހޭނުލައިފިނަމަ އޭނާގެ މޫނު  ،އަދި އެކަނބުލޭގެ ފިރިމީހާ ހޭލައްވައެވެ

".   މައްޗަށް ފެން ވިހުރުވައިލައެވެ
ޖެހްެނ ަފަށިއިފަނަމ ަނމުާދ ދޮޫކްށލްުނ. އަދި ނިދި ފިލަންދެން  ތާްއާޔ

. ފަހެ  . ނުވަތަ ނިދައިލުމެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا މަޑުކޮށްލުމެވެ
"انِهسلَى لآنُ عالْقُر مجعتلِ فَاساللَّي نم كُمدأَح قُولُ  ،إِذَا قَاما يرِ مدي فَلَم

طَجِعضމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ދަމުނަމާދަށް ތެދުވާ  )1("فَلْي
އޭނާ ކިޔާ އެއްޗެއް  ،ފަހެ އޭނާގެ ދޫ މައްޗަށް ޤުރުއާން އޮޅި ،ހިނދު

) އޭނާ  ،އޭނާއަށް ނޭނގެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ (ނަމާދު ދޫކޮށްލައި
".   އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ

 ުޤުރއާްނ ިކެޔުވްނ. އާޭނައްށ ުކަޅާދަނެވގެްނވާ ިމްނަވަރްށ ަރކުަޢތްުކުރމާިއ
. ފަހެ  އެބަހީ އެޢަދަދެއްގެ މަތީ ދެމިހުރެވޭ ޢަދަދަކަށް ރަކުޢަތްކުރުމެވެ

.  rرسول اهللا  يا أَيها الناس خذُوا من اَألعمالِ ما تطيقُونَ، "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 )2("ما دام وإِنْ قَلَّ الَ يملُّ حتى تملُّوا، وإِنَّ أَحب اَألعمالِ إِلَى اِهللا فَإِنَّ اَهللا

! ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާ  މާނައީ: "އޭ މީސްތަކުންނޭވެ
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން  މިންވަރަކަށް ޢަމަލުކުރާށެވެ

ފަސްޖެހި هللا ވާބުދެއްވުމަށް ޘަ ،ފޫހިވެއްޖައުމަށް ދާންދެން
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )2
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. އަދި ހަމަކަށަވަރުން  ގެ ޙަޟުރަތަށް އެންމެ هللاވޮޑިނުގަންނަވައެވެ
) ދެމިހުންނަ ޢަމަލެކެވެ.  ލޮބުވެތިކަން ބޮޑު ޢަމަލަކީ (އެމީހެއްގެ ކިބައިގައި

".   އެއީ ކިތަންމެ މަދުނަމަވެސް މެއެވެ
ފަތިސް  ،ފަހެ ޢިޝާ ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ ަދމުަނމުާދގެ ަވގުުތ:

. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް  ވެއްޖައުމަށް ދާންދެން އެއީ ދަމުނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
.  ،މިންވަރަކަށް ނިދާލައި ދެން ތެދުވެ ދަމުނަމާދުކުރުން އައުލާވެގެންވެއެވެ

. rرسول اهللا އެހެނީ އެއީ    ގެ އާދަފުޅެވެ
ފަހެ އެއީ ރޭގަނޑު  ަދމުަނމުާދކުުރްނ ެއްނމެމާތް ަވގުުތ:

ރުއްސުންލެއްވި ޢަމްރު ބުނު هللا އި ފަހުބައެވެ. ފަހެ މާތްތިންބައިކޮށްފަ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ޢަބަސާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

r حديث  . أَقْرب ما يكُونُ الرب من "ކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
ف دبرِ يالْعلِ اآلخاللَّي فوا ،ج اَهللافَإِن ذْكُري نمكُونَ مأَنْ ت تطَعتس يف  لْكت

فَكُن ةاع1("الس(   : އަޅާއާ އެންމެ ކުއްތަންވެ ވޮޑިގަންނަވާ  ،"هللاމާނައީ
. ފަހެ އެވަގުތު  އަށް ޒިކުރުކުރާ هللاވަގުތަކީ ރޭގަނޑުގެ ފަހުބައިގެ ވަގުތެވެ

".   މީހުންގެ ތެރެއިން ވުމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާނަމަ ފަހެ ވާހުށިކަމެވެ
ކުެގ ަޢަދުދ: ވިތުރީގެ ރަކުޢަތްތަކުގެ  ަދމުަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތ

. އެހެނީ ޢަދަދުގެ މަ އުޟޫޢުގެ ދަށުން މިވާހަކަ ބަޔާންވެ ހިނގައްޖެއެވެ
ވިތުރީގެ އެއް ރަކުޢަތުގެ ކުރިން ހިރި  rرسول اهللا ހަމަކަށަވަރުން 

ޢަދަދުން ކުރައްވާ ރަކުޢަތްތަކަކީ ހަމަ ދަމުނަމާދެވެ. އެކަލޭގެފާނު ތޭރަ 

                                                           
  رواه الترمذي والنسائي وابن خزمية والبيهقي واحلاكم وصححه األلباين. )1
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. އަދި ޢިލްމުވެރިން  ވިދާޅުވާ ރަކުޢަތަށް ވުރެ އިތުރެއް ނުކުރައްވައެވެ
ގޮތުގައި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން ވިތުރީގެ އެއް ރަކުޢަތްކުރުންވެސް 

.   ދަމުނަމާދު ކަމުގައި ފުދޭނެއެވެ
.  rرسول اهللا ފަހެ  ަދމުަނމުާދ ޤާަޟކުުރްނ: من "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ش نع أَو بِهزح نع امنرِيالْفَج الَةص نيا بيمف أَهفَقَر هنٍء م  برِ كُتالظُّه الَةصو
މާނައީ: "އެމީހަކު ރޭގަނޑު އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ  )1("لَه كَأَنما قَرأَه من اللَّيلِ

ނަމާދު ނުކޮށް ނުވަތަ އާދަކޮށް ކުރަމުންދާ މިންވަރު ފުރިހަމަ ނުކޮށް 
. ފަހެ ފަތިސް ނަމާދާ މެންދުރު ނަމާދާ ދެމެދު  ނިދިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ

އެނަމާދުކޮށްފިނަމަ ރޭގަނޑު އޭނާ އެނަމާދު ކުރި ފަދައިން  އޭނާ
".   އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔެވިގެންދާނެއެވެ

  

ީވުޙ ަނމާދު (ަރަމާޟްނަމުހގެ ިޤާޔމް    )ަތާރ
އަންހެނުންނަށް  ،ފަހެ ތަރާވީޙު ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށާއި

. ރަމަޟާންމަހުގެ ކޮންމެ ރެޔަކު ޢިޝާ  ،ސުންނަތް ވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ
ދެރަކުޢަތުން ދެރަކުޢަތުން  ،ފަތިސްވުމާ ދެމެދު ،ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ

. މާތް . އަދި އެއީ ވަރަށް މާތް ނަމާދެކެވެ هللا އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ قَام رمضانَ إِميانا  من"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )1
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بِهذَن نم مقَدا تم لَه را غُفابستاحޘަވާބަށް އެދޭ  ،މާނައީ: "އީމާންވެ ހުރެ )1("و
. އޭނާގެ އިސްވެދިޔަހައި  ،ޙާލު ރަމަޟާންމަހު ޤިޔާމުކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ

."ކުދި ފާފައެއް ފޮހެވިގެން   ދާނެއެވެ
 ،އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައި ގެ ޒަމާނުގައާއި rرسول اهللا 

އެއް  ،އެއް އިމާމެއްގެ ފަހަތުން ،މިސްކިތުގައި ،ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން
. އެޒަމާނުގައި  ،ޖަމާޢަތެއްގެ ސިފައިގައި މިނަމާދު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ގިނަ  ،އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެނަމާދު ކުރައްވާފައިވަނީ އެކަހެރިކޮށާއި
.ޖަމާޢަތްތަކެއްގައެ   ވެ

. އެއީ  ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި މިނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ މާތް rرسول اهللا ޚުދު  هللا އެނަމާދަށް ޖަމާޢަތް ހެއްދެވީތީއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 
. "ރަމަޟާންމަހުގެ ތޭވީސް ވިލޭރޭ  rرسول اهللا  ،އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

 ،އަހުރެމެން ރޭގަނޑުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔާ ހަމައަށް ،އާ އެކުގައި
. އަދި ފަންސަވީސް ވިލޭރޭ ރޭގަނޑުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ  ،ޤިޔާމުކުރީމުއެވެ

. އަދި ހަތާވީސް ވިލޭރޭ ،ހަމައަށް ފަޖުރުލުމުގެ  ،އަހުރެމެން ޤިޔާމުކުރީމުއެވެ
."ކުރިން ހާރު ނުކެވިދާނެ ކަމަށް އަ   )2(ހުރެމެން ބިރުގަތެވެ

ދެންފަހެ ޢިޝާ ނަމާދުގެ ފަހުން އެއް އިމާމެއްގެ ފަހަތުގައި އެއް 
ޖަމާޢަތެއްގައި މީސްތަކުން އެނަމާދުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސެވީ ޢުމަރުގެފާނެވެ. 

  އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޚަލީފާކަމުގެ ދުވަސްވަރުއެވެ.

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه ابن أيب شيبة وأمحد والنسائي واحلاكم وصححه األلباين. )2
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ީވުޙ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ: ފަހެ ރޭއަޅުކަމުގެ ޙަޤީޤީ މުރާދަކީ  ަތާރ
 . . އެހެންކަމުން ރޭ އަޅުކަމަށް ޤުރުއާނޭވެސް ކިޔެއެވެ ދިގުކޮށް ކިޔެވުމެވެ

.  rرسول اهللا  ރޭ އަޅުކަން ކުރައްވާ އިރު ދިގުކޮށް ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި މުޣީރާ ބުނު ޝުޢުބާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا މާތް

އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅު  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ.  އެކަލޭގެފާނު
. އެކަލޭގެފާނަށް  ދުޅަވެއްޖައުމަށް ދާންދެން ދަމުނަމާދުގައި ޤިޔާމްކުރައްވައެވެ
. ކަލޭގެފާނަކީ އިސްވެ ދިޔަހައި ފާފައަކާއި ފަސްވެ ކުރެވެން  ދެންނެވުނެވެ

. هللا އޮތްހައި ފާފައެއް  އެކަލޭގެފާނު ފުއްސަވައި ދެއްވާފައިވާ ބޭކަލެކެވެ
 . ) ޝުކުރުކުރާ އަޅެއް ކަމުގައި "(هللاޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ އަށް

  )1("؟ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުވާންވީހެއްޔެވެ
ކުގެ ަޢަދުދ: ީވުޙ ަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ަތާރ

. އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ރަމަޟާން މަހުގައިވެސް އަދި އެހެން  ، rرسول اهللا "ހަމަކަށަވަރުން 
ރޭގަނޑުގެ ނަމާދު އެގާރަ ރަކުޢަތަށްވުރެ އިތުރެއް  ،މަހެއްގައިވެސް

". ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް )2(ނުކުރައްވައެވެ
. "ހަމަކަށަވަރުން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

." ،އެބޭކަލުންނާގެން . ދެން ވިތުރިކުރެއްވިއެވެ  )3(އަށްރަކުޢަތްކުރެއްވިއެވެ
. . ފަހެ އެއީ އެގާރަ ރަކުޢަތެވެ   އެބަހީ ވިތުރީގެ ތިން ރަކުޢަތެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ أبا داود. )1

  رواه اجلماعة. )2

  رواه الطّرباين وابن خزمية وابن حباّن يف صحيحيهما وحسنه األلباين. )3
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  ުޟޙާ ަނމާދު 
ޟުޙާ ނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް މާތް 

. ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޛައްރުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް ނަމާދެކެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . فَكُلُّ تسبِيحة  ،سالَمى من أَحدكُم صدقَةٌ يصبِح علَى كُلِّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
وأَمر  ،وكُلُّ تكْبِرية صدقَةٌ ،يلَة صدقَةٌوكُلُّ تهل ،وكُلُّ تحميدة صدقَةٌ ،صدقَةٌ

ويجزِئ من ذَلك ركْعتان يركَعهما  ،عنِ الْمنكَرِ صدقَةٌ يونه ،بِالْمعروف صدقَةٌ
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހެއްގެ ކޮންމެ ހުޅެއްގެ  )1("من الضحى

. (އެބަހީ  މައްޗަށް ޞަދަޤާތެއް ކުރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
ދުވާލަކު ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ޞަދަޤާތް ކުރުން ކޮންމެ މީހެއްގެ 
. މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ.) ފަހެ ކޮންމެ ތަސްބީޙައަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ
. އަދި ކޮންމެ ތަހުލީލަކީ  އަދި ކޮންމެ ތަޙުމީދަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ

. އަދި ކޮންމެ ތަކުބީރަކީ . އަދި ހެޔޮ  )2(ޞަދަޤާތެކެވެ ޞަދަޤާތެކެވެ
. އަދި ނުބައި ކަންތަކުން  ކަންތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންމެ އަމުރަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ

. އަދި އޭނާ ކުރާ ޟުޙާ ނަ މާދުގެ ކުރެވޭ ކޮންމެ ނަހީއަކީ ޞަދަޤާތެކެވެ
".   ދެރަކުޢަތް އެހުރިހާ ކަމަކުން ފުއްދައިދެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )1

. އަދި ތަޙުމީދަކީ  سبحاَنَ اِهللاތަސްބީޙައަކީ  )2 ه الَإِٰلއަދި ތަހުލީލަކީ  ކިޔުމެވެ.ِهللا الْحمد ކިޔުމެވެ
  ކިޔުމެވެ.اُهللا أَكْبر ކިޔުމެވެ. އަދި ތަކުބީރަކީ  إِالَّ اُهللا
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ޟުޙާ ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ އިރު  ުޟޙާ ަނމުާދގެ ަވގުުތ:
ލޮންސިއެއްހައި މިންވަރަށް އެރީއްސުރެ، އިރު މެދުޖެހިއްޖައުމަށް 
. ފަހެ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ވަގުތަކީ އިރު ހުދުވެ، އިރުގެ  ދާންދެނެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ هللا . މާތްހޫނުކަން ފާޅުވާ ވަގުތެވެ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މާނައީ:  )1("صالَةُ اَألوابِني حني ترمض الْفصالُ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
) ޅަޖަމަލުގެ ފައި  "ތައުބާވާ މީހުންގެ ނަމާދުވަނީ (އެބަހީ ޟުޙާ ނަމާދުވަނީ

. ." އެބަހީ އިރުގެ ހޫނުކަން ފާޅުވާ ހިނދުގައެވެ   އަންދައިލާ ހިނދުގައެވެ
ކުގެ ަޢަދުދ: ފަހެ ދެރަކުޢަތާއި،  ުޟޙާ ަނމުާދގެ ަރކުަޢތްަތ

 އަރިހުން ގެ rرسول اهللا ހަތަރުރަކުޢަތާއި، ހަރަކުޢަތާއި، އަށްރަކުޢަތް 
.ސާބިތުވެގެންވެ . އަދި  އެވެ رسول اهللا ފަހެ މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ

r  ްބައެއް އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ވަޞިއްޔަތް ކުރައްވާފައިވަނީވެސ
.   ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވުމަށެވެ

  

  ިއްސިތޚާާރ ަނމާދު 
. هللاއިސްތިޚާރާގެ މާނައަކީ  ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށް އެދުމެވެ

ފަހެ މީހަކު ހުއްދަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަށް ގަސްތުކޮށް 
އަދި އެކަމަކީ އެއީ، އޭނާއަށް ފައިދާހުރި ކަމެއްކަން ނުވަތަ ގެއްލުންހުރި 

ރާކުރުން ކަމެއްކަން ނޭނގި، އެދެމެދުގައި ޝައްކު އުފެދިއްޖެނަމަ، އިސްތިޚާ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 85 

. މިސާލަކަށް ވިޔަފާރިއެއް ފަށަން އުޅޭ ހިނދު،  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
. ކާވެނިކުރަން ގަސްތުކުރާ ހިނދު، އިންނަން އުޅޭ  އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ
. ފަހެ ކަނޑައެޅިގެން  ކުއްޖާ އިޚުތިޔާރު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ

ސްތިޚާރާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ހެޔޮ ކަމެއްކަން އެނގޭ ކަންތައްތަކަށް އި
މިސާލަކަށް މައިންބަފައިންނަށް އިޙުސާންތެރިވުމަށް އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ. 

އަމުރުކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރާކަށް هللا އަދި މާތް
 . . މިސާލަކަށް ނަމާދުކުރުމަށް އިސްތިޚާރާކުރުމެވެ   ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ

ގޮތަކީ، ކުރިން ދެންނެވި ފަދަ ކަމެއް ދެންފަހެ އިސްތިޚާރާކުރާ 
ކުރުމަށް ގަސްތުކުރާ ހިނދު، ފަރުޟު ނަމާދު ފިޔަވައި ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއް 
. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ނަމާދުކުރާނީ ހަމަ އެހެން ނަމާދުތައްވެސް  ކުރާނީއެވެ
. އަދި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު، އޭނާ ބޭނުން ކޮންމެ  ކުރާ ގޮތަށެވެ

. ދެން ދެރަކުޢަތްކޮށް ސޫރަތެއް ކިޔެވި ޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
  އަވަދިވެގެން އަންނަނިވި ދުޢާކުރާނީއެވެ.

 كلُأَسأَ، وكتردقُبِ كردقْتسأَ، وكملْعبِ كريختسأَ ينِّإِ مهللَّاَ"
مفَ نضلالْ كعظإِ، فَمِينك قْتدر قْأَ الَودرو ،تلَعمأَ الَ، ولَعمأَ، ونت الَّعم 
(ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްގެ  رما اَألٰهذَ نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مهللَّ، اَبِويغالْ

 يشعاَمو ينِيد يف يل ريخނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށް އަރުވާށެވެ.) 
عاَوقأَ ةُبرِماقْفَ يدره لي وسِّيره لثُ يرِباَ مك لي فيهكُ نْإِ، ونت تلَعا ٰهذَ نَّأَ م

 (ކުރަން އުޅޭ ކަމެއްގެ ނަންގަންނާށެވެ. ނުވަތަ އެކަން ހިތަށް އަރުވާށެވެ.) رماَأل
شر لي في دنِيي وعاَمشي عاَوقأَ ةُبرِمفَ يفْرِاصه نِّعي ونِفْرِاصي عنه اقْودر لي 
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:  )1("هبِ ينِضرأَ مثُ نَكاَ ثُيح ريخالْ "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި މާނައީ
! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، އިބަ ގެ ޢިލްމުފުޅުގެ ޒަރިއްޔާއިން، هللاރަސްކަލާކޮ

. އަދި އިބަهللاއިބަ ގެ هللاގެ ޙަޟްރަތުން ހެޔޮކަންތަކަށް އެދެމެވެ
ގެ ޙަޟްރަތުން ކުޅަދާނަކަން هللاއިބަކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ޒަރިއްޔާއިން، 

. އަދި އިބަ ގެ މާތް ދަރުމަވަންތަކަމުން هللاދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އިބަ ހުރިހާ ކަމަކަށް هللا ދެއްވުމަށް އެދި ދަންނަވަމެވެ

. އަދި އިބަ . އަދި މިއަޅާ ނުކުޅެދިގެންވަމެވެ ހުރިހާ هللا ކުޅަދުންވަންތައެވެ
. އަދި އިބަކަމެއް ދެނެވޮޑި އީ هللاގެންވަމުއެވެ. އަދި މިއަޅާ ނުދަންނަމެވެ

. އޭ  ޣައިބުގައިވާ ހުރިހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ
! ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ މިއަޅާގެ  ........ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

ގޮތުން، ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ 
ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ، ފަހެ هللا މިއަޅާއަށް ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި އިބަ

! އަދި އެކަންތައް މިއަޅާއަށް  އެކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! ދެން އެކަމުގައި މިއަޅާއަށް ބަރަކާތްލައްވާނދޭވެ!  ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ

އަޅާގެ ދީނާއި، މިއަޅާގެ ދިރިއުޅުމާއި، މި ........އަދި ހަމަކަށަވަރުން މިކަމަކީ
މިއަޅާގެ ކަންތަކުގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން، މިއަޅާއަށް ނުބައި ކަމެއް ކަމުގައި 

ދެނެވޮޑިގެންވަނީނަމަ، ފަހެ މިއަޅާގެ ކިބައިން އެކަންތައް هللا އިބަ
! އަދި  ! އަދި އެކަންތަކުން މިއަޅާ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ ދުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! އެއީ ކޮންމެ ތަނެއްގައި  ހެޔޮ ކަންތައް މިއަޅާއަށް މިންވަރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
. އަދި އެކަމަށް މިއަޅާ ރުއްސަވާނދޭވެ!"    ވީނަމަވެސް މެއެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ مسلماً. )1
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ފަހެ ފަރުޟު ނަމާދު ފިޔަވައި، ސުންނަތް ނަމާދުތަކުންވެސް 
މިނަމާދު ޙާޞިލުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދުގެ 

ނަމާދުގެ ދެރަކުޢަތާއި، ވުޟޫކޮށްގެން ކުރާ ދެރަކުޢަތް ދެރަކުޢަތާއި، ޟުޙާ 
. އެކަމަކު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ،  ފަދަ ސުންނަތް ނަމާދުތަކެވެ
ނަމާދުކުރުން މަނާ ވަގުތުތައް ނޫން ވަގުތެއްގައި އިސްތިޚާރާކުރުމަށް 

. ފަހެ  ގެ ޙަޟުރަތުން އިސްތިޚާރާކޮށް އަދި ހެޔޮލަފާ هللاދެރަކުޢަތްކުރުމެވެ
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ هللا މަޝްވަރާކޮށް، ކުރާ ކަމެއް މީހުންނާ 

.   ނާކާމިޔާބުވެގެން ނުދާނެއެވެ
  

  ޙާަޖތް ަނމާދު 
ފަހެ މިނަމުގައި އެއްވެސް ނަމާދެއް ވާރިދުވެގެން 
. މިނަމަކީ ޢިލްމުވެރިން މިމާނާގައި ވާރިދުވެގެން  އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

އްވާފައިވާ ނަމެކެވެ. އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ބައްލަވައި އެބޭކަލުން ދެ
ގެ ޙަޟްރަތަށް ކަމަކަށް އެދި هللاޙާޖަތުގެ މާނައަކީ ބޭނުމެވެ. ފަހެ މާތް

 . ދެންނެވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކޮންމެ ދެރަކުޢަތަކަށް ޙާޖަތް ނަމާދޭ ކިޔޭނެއެވެ
. އަދި  އެގޮތުން އިސްތިޚާރާ ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް ނަމާދެކެވެ

. ތައުބާވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ދެރަކުޢަތް    ނަމާދަކީވެސް ޙާޖަތް ނަމާދެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢުޘްމާނު ބުނު ޙަނީފުގެ ކިބައިން هللا މާތް

. އެއްދުވަހަކު ލޯފަން މީހަކު  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އޭ  rرسول اهللا  ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللاގެ އަރިހަށް އައިސް ދަންނަވައިފިއެވެ

އަހުރެންނަށް ދެއްވުމަށް ދުޢާކޮށްދެއްވާށެވެ. هللا  ،އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން
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. "ހަމަ ދުޢާކޮށްދެއްވަންވީތޯއެވެ؟" rرسول اهللا  އޭނާ  )1(ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
. އޭ  ! އަހުރެންގެ ލޮލުގެ ފެނުން ދިއުމުގެ هللاދެންނެވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ

 .  rرسول اهللا ސަބަބުން އަހުރެންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވެއެވެ
. ދެން ކުރެއްވިޙަދީޘް . ގޮސް ވުޟޫކުރާށެވެ . "ފަހެ ދާށެވެ އެވެ

 ".  ييِّبِنبِ كيلَإِ هجوتأَو كلُأَسي أَنِّإِ مهللَّاَ"ދެރަކުޢަތްކޮށްފައި މިދުޢާކުރާށެވެ
محمد ى اُهللالَّص لَعيه ولَّسم يِّبِن الرحمياَ ،ة محمي أَنِّإِ ،دتوجلَإِ هبِ يبِّى رنْأَ ك 
كْيشف لي عن برِصللَّاَ ،يهم شّفعه في وشّفنِعي فމާނައީ: "އޭ  )2("يِسفْي ن

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަ ގެ هللاހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
. އަދި މިއަޅާގެ ނަބިއްޔާ  ރަޙުމަތުގެ  ،rد حممޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ

. އޭ މުޙައްމަދެވެ! هللاއިބަނަބިއްޔާއާ އެކު  ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ
ހަމަކަށަވަރުން އަހުރެން ކަލޭގެފާނާ އެކު އަހުރެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ 
. އެއީ އަހުރެންނަށް އަހުރެންގެ ފެނުން  ޙަޟްރަތަށް ކުރިމަތިލަމެވެ
 ! . އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ އެކަލާނގެ ރައްދުކޮށްދެއްވުމަށެވެ

! އަދި މިއަ ޅާގެ ޙައްޤުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ
  މިއަޅާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް މިއަޅާގެ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްވާނދޭވެ!"

  
  

                                                           
هللا އޭނާއަށް  ،ލޯފަން މީހާ އެކަމަށް ކެތްކޮށްފިނަމަ ،މިފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ )1

.   ސުވަރުގެ ދެއްވާނެތީއެވެ

والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن خزمية يف ، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب )2
  وصححه األلباين. صحيح على شرط البخاري ومسلم صحيحه واحلاكم وقال
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  ަތުއބާ ަނމާދު 
ފަހެ ކުރިންވެސް ދެންނެވި ފަދައިން ތައުބާ ނަމާދަކީވެސް 

. މިއީވެސް ތައުބާއާ ބެހޭގޮތުން  އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކަށް ޙާޖަތް ނަމާދެކެވެ
. ދަންނައެވެ.  ބައްލަވައި ޢިލްމުވެރިން ދެއްވާފައިވާ ނަމެކެވެ
. މިނަމާދާ  ތައުބާވުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ނަމާދެއްކުރުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ
. ފަހެ މިނަމާދަކީ ތައުބާވުމަށް ޒަރިއްޔާއެކެވެ.  ނުލައިވެސް ތައުބާވެވޭނެއެވެ

ށް ފާފައެއްކުރެވޭ ހިނދު ހެޔޮކަމަކަށް އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އަޅާއަ
އަވަސްވެގަނެ، ތައުބާގެ ކުރިއަށް ހެޔޮކަމެއް އިސްކުރުން ހިމެނިގެންވަނީ 

. އަދި އެއީ  ،ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުރެވޭهللا ހެޔޮ އުއްމީދުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ
 .   މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

ރުއްސުންލެއްވި އަބޫބަކުރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . ما من عبد يذْنِب ذَنبا فَيحِسن "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
ي نِ ثُميتكْعلِّي رصفَي قُومي ثُم وراَهللالطُّه رفغتاُهللا إِالَّ س غَفَر ا "لَه هذأَ هقَر ةَآلثُمي: 

 [  G    F  E  D  C  B  A  @  ?     >  =
  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  H!      U

  c  b  a`   _ ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V
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 dZ)1(  ) :މާނައީ: "އެއްވެސް އަޅަކަށް ފާފައެއް  )١٣٦ - ١٣٥آل عمران
ކުރެވުމުން ފަހެ ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް ދެން 

އޭނާއަށް هللا ގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދަންނަވައިފި ނަމަ هللا
." ދެން އެކަލޭގެފާނު މިއާޔަތް ކިޔަވައި  ފާފަ ފުއްސަވައި ދެއްވާނެއެވެ

. ) އެއުރެންނަށް ނުބައިކަމެއް ] ވިދާޅުވިއެވެ އެއުރެންނަކީ (ތަޤުވާވެރިންނަކީ
ކުރެވޭ ހިނދު ނުވަތަ އެއުރެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް އަނިޔާވެރިވެވޭ 

ހަނދުމަކޮށް އެއުރެންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭ هللا ހިނދު 
. އަދި  ތެއް ފިޔަވައި ފާފަތައް ފުއްސަވައިދޭނެ އެހެން ފަރާهللا މީހުންނެވެ

. އަދި އެއުރެންނަށް އެނގޭ ޙާލު އެއުރެންނަށް ކުރެވުނު ފާފައިގެ  ،ނުވެއެވެ
. އެއުރެންނަކީ އެއުރެންގެ ވެރި  މަތީ އެއުރެން ދެމި ނުތިބެތެވެ
ރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަ ފުއްސެވުމާއި އެތަނެއްގެ ދަށުން އާރުތައް 

. އެތާނގައި އެބަ އިމީހުން ދެމިގެންވާ ސުވަރުގެތައްވާ މީހުންނެވެ
. އަދި ޢަމަލުކުރާ މީހުންގެ އަޖުރު ކިހައި ރަނގަޅުވެގެންވޭ  ދެމިތިބޭނެތެވެ

!   Z ހެއްޔެވެ
  

  ކަޭތ ަނމާދު 
. ފަހެ މިއީ  އެބަހީ އިރުކޭތައާއި، ހަނދުކޭތަ ނަމާދެވެ

.  ،ފިރިހެނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށް ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ
 އަދި އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ، އަދި މިނަމާދަކީ ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )1
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. އެކަހެރިކޮށް  . އަދި މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއީއެވެ ނަމާދެކެވެ
. އަދި މިނަމާދަށް އަޑުހަރުކޮށް  އަދާކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

 . މިލަފުޒުގެ ދެމާނައެއް ޢިލްމުވެރިން  "الصالَةُ جاَمعةٌ"ގޮވައިލެވޭނެއެވެ
. އެއް މާނައަކީ "މިއީ މީ ." ކުރައްވާފައިވެއެވެ ސްތަކުން ޖަމާކުރާ ނަމާދެކެވެ

! އަނެއް މާނައަކީ "މިއީ  އެބަހީ ނަމާދަށް މީސްތަކުން ޖަމާވާހުށިކަމެވެ
." އެބަހީ އެކަހެރިކޮށް ނުކޮށް  ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ

!   ޖަމާޢަތުގައި ކުރުމަށް ޙާޟިރުވާހުށިކަމެވެ
. އަދި ޤުރުއާން ދިގުކޮށް  ފަހެ މިނަމާދަކީ ދެރަކުޢަތް ނަމާދެކެވެ

. ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި ދެރުކޫޢު ހިމެނޭ ނަމާދެކެވެ.   ކިޔެވޭ ނަމާދެކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް

" . . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ޙަޔާތްޕުޅުގައި  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު މިސްކިތަށް  އެއްފަހަރަކު އިރުކޭތަހިފައިފިއެވެ

. އަދި ހުއްޓިވަޑައިގެން،  އޭ ވިދާޅުވެ،  اُهللا أَكْبرވަޑައިގެންފިއެވެ
. ދެން މީސްތަކުން އެކަލޭގެފާނުގެ ފަހަތްޕުޅުގައި  ހަށަންބަންނަވައިފިއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ވަރަށް ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި  ސަފު ހަދައިފިއެވެ
. ދެން  .  اُهللا أَكْبرވިދާޅުވެއްޖެއެވެ އޭ ވިދާޅުވެ، ރުކޫޢަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ

. އެކަމަކު ޤިޔާމުކުރެއްވި ވަރަށް  އަދި ވަރަށް ދިގުކޮށް ރުކޫޢުކުރައްވައިފިއެވެ
. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން،  ن حمده، ربناَ سمع اُهللا لمވުރެ ކުރުކޮށެވެ

دمالْح لَكއޭ ވިދާޅުވެ، އަލުންވެސް ވަރަށް ދިގުކޮށް ޤުރުއާން ކިޔަވައި  و
. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ވިދާޅުވި ވަރަށް ވުރެ  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ

. ދެން  އޭ ވިދާޅުވެ، ކުރިން ރުކޫޢުކުރެއްވި ވަރަށް ވުރެ  اُهللا أَكْبرކުރުކޮށެވެ
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. ދެން ރުކޫޢުން ތެދުވެވަޑައިގެން، ކުރުކޮށް ރުކޫޢު سمع اُهللا ކުރައްވައިފިއެވެ
دمالْح لَكناَ وبه، ردمح نمދެން  ل . އޭ ވިދާޅުވެ ދެން ސަޖިދަކުރައްވައިފިއެވެ

. އެއީ  ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައިވެސް ހަމައެގޮތަށް ކަންތައް ކުރައްވައިފިއެވެ
. (އެބަހީ ހަތަރު ރުކޫޢާއި، ހަތަރު ސަޖިދަ ފުރިހަ މަކޮށްފުމަށް ދާންދެނެވެ

.) އަދި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު  ދެރަކުޢަތުގައި ހަތަރު ރުކޫޢުކުރެއްވި ވާހަކައެވެ
. ދެން  ނިންމަވައި، ނިކުމެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން، ކޭތަފިލައިފިއެވެ

. ފަހެ  އާ هللاތެދުވެވަޑައިގެން، މީސްތަކުންނަށް ޚުޠުބާ ދެއްވައިފިއެވެ
.  އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް إِنَّ "އެކަލާނގެއަށް ސަނާވިދާޅުވެ، ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

فَإِذَا  ،الَ يخِسفَان لموت أَحد والَ لحياته الشمس والْقَمر آيتان من آيات اِهللا
الَةلصوا لعا فَافْزوهمتأَيމާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން އިރާއި، ހަނދަކީ )1("ر 

. މީހަކު هللاމާތް ގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކިތަކުގެ ތެރެއިންވާ ދެހެއްކެވެ
އެދޭތި  )2(މަރުވުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ މީހަކު ދިރިހުރުމުގެ ސަބަބުން

. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް ކޭތަހިފާ ތަން ފެންނަ  ކޭތައެއް ނުހިފާނެއެވެ
".   ހިނދު، ފަހެ ނަމާދަށް އަވަސްވެގަންނަހުށިކަމެވެ

. މިނަމާދަކީވެސް ހަމަ އެހެން ނަމާދުތައް ފަދައިން ދަ ންނައެވެ
. ހަމަ އެހެން ނަމާދުތަކަށް ފަރުޟުވެގެންވާ  އަދާކުރެވޭ ނަމާދެކެވެ

                                                           
  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. رواه أمحد )1

އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިބްރާހީމް ނިޔާވި  ،އިރުކޭތަހިފީ ގެ ޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )2
ކޭތަހިފުން ގުޅިފައި އެވަނީ މީހަކު މަރުވުމާއެވެ.  ،ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން މީސްތަކުން ހީކުރީ

އެބައިމީހުންގެ އެވަހުމު  ،އެހެންވެ އެފަދައިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވީ
.   ދުރުކުރެއްވުމަށްޓަކައެވެ
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ކަންތައްތަކާއި، ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތައް މިނަމާދަށްވެސް ފަރުޟުވެ، 
. ހަމައެކަނި ފަރަގަކީ ކޮންމެ ރަކުޢަތެއްގައި  ރުކޫޢު ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ

  ތަކުރާރުވުމެވެ.
ފަހެ ކޭތަ ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ކޭތަހިފީއްސުރެ، ކޭތަފިލައިފުމަށް 

.   ދާންދެނެވެ
ކޭތަ ނަމާދަށް ދަމުން  ،ފަހެ ކޭތަހިފަން ފަށާ ހިނދު

ޞަދަޤާތްކުރުމާއި، ، ތަކުބީރުކިޔުމާއި، ޒިކުރުކުރުމާއި، ދުޢާކުރުމާއި
  އިސްތިޣުފާރުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.

  

  ިއްސތްިސޤާ ަނމާދު 
އިސްތިސްޤާގެ މާނައަކީ ވާރޭނުވެހޭތާ ގިނަދުވަސްވެ، 
އިންސާނުންނަށާއި، ނަޢަމްސޫފިތަކަށާއި، ދަނޑުބިންތަކަށް އެކަމުގެ 

ގެ ޙަޟްރަތުން ވާރޭ هللاއަސަރުކުރާ ހިނދު، ދެރަކުޢަތް ނަމާދެއްކޮށް، 
. އަދި މިއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ.   ވެއްސެވުމަށް އެދުމެވެ

. އެބަހީ އި ސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރާނީ ހަމަ ޢީދު ނަމާދުކުރާ ގޮތަށެވެ
ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަތް ތަކުބީރު، އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ފަސް 

. މިނަމާދާ ޢީދު ނަމާދާ ދެމެދު ހުރި ފަރަޤަކީ،  ތަކުބީރު ކިޔައިގެންނެވެ
މިނަމާދުގެ ޚުޠުބާއަށް ފަހު  ،އާދައިގެ، ބާ ހެދުމަކު މިނަމާދަށް ނިކުތުމާއި

. ޚުޠުބާ ދެއްވިކަން  rرسول اهللا ފަހެ މިނަމާދުގައި  ރިދާ އަނބުރައިލުމެވެ
. ނަމާދުގެ ކުރިން  . ބައެއް ފަހަރު ނަމާދުގެ ކުރިންނެވެ ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
. އަދި ބައެއް  ޚުޠުބާ ދެއްވިކަން ޞަރީޙަ ނައްޞުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
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. ފަހެ ފަހަރު ނަމާދުގެ ފަހުން . އެއީ ޢީދު ނަމާދު ފަދައިންނެވެ ނެވެ
މިނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ފާތިޙާއަށް ފަހު ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް 

 . އެކަމަކު އަޢުލާ ސޫރަތާއި، ޣާޝިޔަތު ސޫރަތް ކިޔެވުން ފުދޭނެއެވެ
  މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ.

 މައިދާނެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު
. .  އަދި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގެ ވެގެންވެއެވެ ވަގުތަކީ ޟުޙާނަމާދުގެ ވަގުތެވެ

 . އަށް ނިކަމެތިކަން هللاއެނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދާނީ އާދައިގެ ބާހެދުމެއްގައެވެ
  ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ފަހެ އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި އިމާމު މީހާ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވުމަކީ 
. އަދި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ  މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

މައުމޫމުން ރިދާތައް  ،ދުޢާކޮށް ނިމުމަށް ފަހު އިމާމު މީހާއާއި ،ފަހުން
. ރިދާ ނެތްނަމަ ބޮލުގައި އޮންނަ  ،އަނބުރައިލުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

. އެއީ  ފަގުޑި ނުވަތަ ރުމާ ނުވަތަ ތާކިހާ އަނބުރައިލުންވެސް ފުދޭނެއެވެ
.  ކަނާތްފަރާތް ވާތްފަރާތަށް އަދި ވާތްފަރާތް ކަނާތްފަރާތަށް ބަދަލުކޮށްލުމެވެ

. އެބަހީ ވާރޭ ނުވެހިގެން ޖެހިފައިވާ ތަދުމަޑުކަން  އަދި އެއީ ރިވެތި ފާލެކެވެ
. ދެންފަހެ  ފާގަތިކަމަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެވޭ އިޝާރާތެކެވެ

ނެކަމުގެ ބިރު އަންހެނުންވެސް އެކަނބަލުންގެ ޢައުރަ ގުނަވަނެއް ފާޅުވެދާ
  އެކަން ކުރުން ރަނގަޅެވެ. ،ނެތްނަމަ

ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ.  އިސްތިސްޤާގެ ތަފާތު ދުޢާތައް
.   އޭގެތެރޭގައި އަންނަނިވި ދުޢާތައް ހިމެނެއެވެ
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" دمالْحبِّ ِهللار نيالَميمِ ،الْعحنِ الرمحينِ ،الرمِ الدوي كلم،  الَ إِلَه
أَنزِلْ  ،ونحن الْفُقَراُء يالَ إِلَه إِالَّ أَنت الْغنِ اللَّهم أَنت اُهللا ،يفْعلُ ما يرِيد إِالَّ اُهللا

"އެންމެހާ ޙަމްދެއް  )1("واجعلْ ما أَنزلْت لَنا قُوةً وبالَغًا إِلَى حنيٍ ،علَينا الْغيثَ
. އެކަލާނގެއީ އެކަލާނގެ هللاވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ލިބިވޮޑިގެން އަށެވެ

ރަޙުމަތްފުޅު ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ މަޚުލޫޤުންގެ މައްޗަށް ތަނަވަސްވެގެންވާ 
އަދި ޤިޔާމަތްދުވަހު ހަމައެކަނި މުއުމިނުންނަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ 

 . . އެކަލާނގެއީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ރަސްކަލާއެވެ هللا ރަސްކަލާނގެއެވެ
އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ. މެނުވީ 

. އޭ  އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކަލާނގެ ކަންތައްކުރައްވައެވެ
! އިބަ ފިޔަވައި هللا އީ އިބަهللاހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވާ 
. އިބަރަސް އީ ފުދިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެއެވެ. هللا ކަލާނގެއެވެ

! އަދި  . އަޅަމެންގެ މައްޗަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ ފަޤީރުންނަކީ އަޅަމެންނެވެ
ށް މުއްދަތަކަ ،އްސެވި ވާރޭ އަޅަމެންނަށް ބާރެއް ކަމުގައާއިއަޅަމެންނަށް ވެ

"!   ފޯރައިފަނިވި އެއްޗެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ
 ريغَ الًجِ، عاَرٍّضاَ ريغَ عاًف، ناَعاًيرِم ئاًيرِم ثاًيغم ثاًيغَ ناَقاس مهللَّاَ"

! އަޅަމެންނަށް އެހީވެދޭ،  )2("لٍآجِ "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ސުވައިދޭ، އަޅަމެންގެ ދަނޑުބިންތަކަށް ހިތްހަމަޖައް ،ޅަމެން އުފާކުރުވައިއަ

                                                           
  أبو داود واحلاكم والبيهقي وحسنه األلباين. رواه )1

  وصححه األلباين. أبو داود رواه )2
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މެއް ނުދޭ،  ވެހުން ގެއްލު ،އަޅަމެންނަށް ފައިދާދޭ ،އާރޯކަން ގެނެސްދޭ
!" ،ލަސްނުވާ   އަވަހަށްވެހޭ ވާރޭއަކުން އަޅަމެންނަށް ފެންދެއްވާނދޭވެ

"އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  )1("ناَثْغأَ مهللَّاَ ،ناَثْغأَ مهللَّ، اَناَثْغأَ مهللَّاَ"
! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ  ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ ވެއްސަވާނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި  ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ
  ރަސްކަލާކޮ! އަޅަމެންނަށް ވާރޭ ވެއްސަވާނދޭވެ!"

 "تيِّمالْ كدلَب يِحأَ، وكتمحر رشان، وكمئهاَب، وكدباَع قِاس مهللَّاَ"
! އިބަ "އޭ  ،ގެ އަޅުތަކުންނަށާއިهللاހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ

! އަދި އިބަ  رمحةގެ هللاހައިވާނުންތަކަށް ފެން ދެއްވާނދޭވެ
  )2(ގެ މަރުވެފައިވާ ރަށް ދިރުއްވާނދޭވެ!"هللاފަތުރައިލައްވާނދޭވެ! އަދި އިބަ

މާގިނައިން ވާރޭވެހި، އޭގެސަބަބުން ގެއްލުންވެދާނެކަމަށް ފަހެ 
.ބިރުގެންފިނަ   މަ، އަންނަނިވި ދުޢާކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ
 نوطُب، وابِرالظّو امِى اآلكَلَع مهللَّ. اَناَيلَع الَو ناَيالَوح مهللَّاَ"

"އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  )3("رِجالش تبِناَم، وةيدواَأل
! އަދި އަޅަމެންގެ އަޅަމެންގެ ވަށައިގެންވާ  ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ

! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ) ނުވެއްސަވާނދޭވެ މައްޗަށް (މިހާރު
ވާދީތަކުގެ މެދުގައިވާ އަޑިގުޑަން  ،އުސްބިންތަކަށާއި، ފަރުބަދަތަކަށާއި

  ތަންތަނަށާއި އަދި ގަސްފަޅާ ތަންތަނަށް ވެއްސަވާނދޭވެ!"

                                                           
  رواه البخاري ومسلم والنسائي. )1

  رواه مالك يف املوطإ وأبو داود وحسنه األلباين. )2

  رواه البخاري ومسلم والنسائي. )3
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ހުކުރު ޚުޠުބާގައި  ،ނަމާދެއް ނުކޮށް ފަހެ އިސްތިސްޤާއަށް
. ،ދުޢާކުރިޔަސް   އިސްތިސްޤާގެ މަޤުޞަދު ޙާޞިލުވާނެއެވެ

އިސްތިސްޤާ ނަމާދުގައި ޚުޠުބާގެ ފަހުން ދުޢާކުރާ އިރު، ޢާންމު 
 ދުޢާތަކުގައި އަތްނަގާވަރަށްވުރެ، މައްޗަށް އަތްނެގުން މުސްތަޙައްބު

  ވެގެންވެއެވެ.
  

  ިތލަާވުތގެ ަސިޖދަ 
ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ކިޔަވައިފި މީހާ ނުވަތަ ފަހެ 
 ،ކިޔާ اُهللا أَكْبر ،ސަޖިދައަށް ދިޔުމާއި ،ކިޔާ اُهللا أَكْبر ،އަޑުއަހައިފި މީހާ

. ފަހެ އައްތަޙިއްޔާތު  ،ސަޖިދައިން ތެދުވުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
  ކިޔާކަށް އަދި ސަލާމްދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ްނ:ިތލަާވތު  ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ގެ ަސިޖަދއިގެ މާތްަކ
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول އަބޫހުރައިރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

.  rاهللا   يإِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ اعتزلَ الشيطَانُ يبك"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 يوأُمرت بِالسجود فَعصيت فَل ،يا ويلَه أُمر بِالسجود فَسجد فَلَه الْجنةُ :يقُولُ
ارމާނައީ: "އާދަމުގެ ދަރިޔާ ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔަވާ ހިނދު )1("الن، 

. ހުރި ހަލާކެއްގެ  ،ޝައިޠާނާ ރޮމުން ރޮމުން ދުރަށް ޖެހިލައިފައި ބުނެއެވެ
! އޭނާއަށް ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުމުންބޮޑުކަމާއެ އޭނާ  ،ވެ

. އަދި އަހުރެންނަށް  . ފަހެ އޭނާއަށް ސުވަރުގެ ލިބުނެވެ ސަޖިދަކުރިއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وابن ماجه. )1
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. ފަހެ  ،ސަޖިދަކުރުމަށް އަމުރުކުރެވުމުން އަހުރެން އުރެދުނީމެވެ
".   އަހުރެންނަށް ވަނީ ނަރަކައެވެ

. ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަކުރުމަށް ވުޟޫ  ހުރުމާއި، ފޭރާން ދަންނައެވެ
ޠާހިރުވުމާއި، ސަޖިދަކުރާ ތަން ޠާހިރުވެގެންވުމާއި، ޤިބުލައަށް ކުރިމަތިލުމާ 

.   މިހުރިހާ ކަމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަންތައްތަކެވެ
ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ުދޢާ: ިކޔާ  ިތލަާވުތގެ ަސިޖާދަގިއ

. އެކަމަނާ ވިދާޅު . ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ رسول ވިއެވެ
.  rاهللا   يذلَّل يهِجو دجس"ތިލާވަތުގެ ސަޖިދާގައި ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ
قَلَخهو ،شق سمعه وبصربِ هحوله قُووتاُهللاه كاربفَت ، نيقالالْخ نس1("أَح( 

 :  މިއަޅާގެ މޫނު ،ފުޅުންކަމާއި، ބާރުވަންތަންއެފަރާތެއްގެ ކުޅަދު"މާނައީ
 މިއަޅާގެ މޫނު ށްކުރެއްވި ފަރާތަމަފެނުން ހާ ،އިއިވުމާ މޫނުގެއެ ،ހައްދަވާ

. ފަހެ އެސަޖިދަކޮށްފި އެއީ އެންމެ ރިވެތިކޮށް  !ގެ މަތިވެރިކަމާއެވެهللاވެ
. ،ހައްދަވާ " އަދި މިޒިކުރުގެ އިތުރުން ބޭނުން ޚަލްޤު ކުރައްވާ ފަރާތެވެ

. އަދި ނަމާދުގެ ސަޖިދާގައި ކުރާ ދުޢާއެއް ކުރިޔަސް މައްސަލައެއް  ނެތެވެ
.   ޒިކުރުކުރިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ

ސަޖިދައިގެ އާޔަތެއް ކިޔެވޭ  ަނމުާދަގިއ ިތލަާވުތގެ ަސިޖަދކުުރްނ:
ހިނދު، އިމާމު މީހާއަށާއި، އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ސަޖިދަކުރުން 

. އެއީ އަޑުހަރުކޮށް ކިޔެވޭ ނަ މާދެއް ވިޔަސް، އަދި ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

                                                           
  والنسائي واحلاكم وصححه ووافقه الذهيب وصححه األلباين. رواه أمحد وأبو داود والترمذي )1
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. އަދި މައުމޫމުން އިމާމަށް  ސިއްރުން ކިޔެވޭ ނަމާދެއްވިޔަސް މެއެވެ
.   ތަބާވާން ޖެހޭނެއެވެ

. ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފާއިތުވުމުން، އެސަޖިދަ  ދަންނައެވެ
ޤަޟާކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް 

ސަޖިދައިން ފުދޭނެއެވެ. އެބަހީ އެންމެ ފަހު ތަކުރާރުކޮށް ކިޔަވާނަމަ، އެއް 
.   ފަހަރު ކިޔަވާ ހިނދު، ސަޖިދަކުރުމެވެ

  

  ުޝުކުރގެ ަސިޖދަ 
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އުފާކުރަނިވި ނިޢުމަތެއް 
ޙާޞިލުވާ މީހާ، ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ކިބައިން މުޞީބާތެއް ނުވަތަ ހިތާމައެއް 

.ފިލައިދާ މީހާ، ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ   ކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
ފަހެ މިސަޖިދަ ކުރުމަށްޓަކައި ވުޟޫކުރުމަށް އެއްވެސް ޙަދީޘެއް 
. އަދި ފޭރާމާއި، ސަޖިދަކުރާ ތަން ޠާހިރުވާން  އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
. އެންމެ ބޮޑު  ޖެހޭކަމަށްވެސް، އެއްވެސް ޙަދީޘެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

. ދެންފަހެ ޝުކުރުގެ  މިންވަރަކަށް ބުނެވޭނީ، މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމަށެވެ
. އެކަމަކު  ސަޖިދައަކީވެސް، ތިލާވަތުގެ ސަޖިދަ ފަދައިން އެއް ސަޖިދައެވެ

 اُهللا أَكْبرޝުކުރުގެ ސަޖިދަކުރާ އިރު، އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވާއިރު، 
. ފަހެ ކިޔަސް  ކިޔުމަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ
. އެއީ ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ކިޔުމަށް ވިދާޅުވެފައި  މައްސަލައެއް ނެތެވެ
. އަދި މިސަޖިދާގައިވެސް، އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔާކަށް، އަދި  އެބަހުއްޓެވެ

. އަދި ނަމާދުގެ ތެރޭގައި މިސަ ޖިދައެއް ސަލާމްދޭކަށް ނުމެޖެހޭނެމެއެވެ
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. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން މިސަޖިދައަކީ ނަމާދާ ގުޅުން ހުރި  ނުޖެހޭނެއެވެ
.   ސަޖިދައެއް ނޫނެވެ

އަށް ޙަމްދުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. هللاފަހެ މިސަޖިދާގައި 
  އެއީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ބަހުންކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ.

  

  ުކުށ ަސިޖދަ 
ދާންނެތިގެން ކުރެވޭ ކުށްތަކުގެ ކުށު ސަޖިދައަކީ ނަމާދުގައި ހަނ

ސަބަބުން، ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ޖަހަން 
  ޖެހޭ ދެސަޖިދައެވެ.

ަޔުތ: ިއފިްއ . އެދެ  ކުުށ ަސިޖަދއިގެ ަކ ފަހެ އެއީ ދެސަޖިދައެވެ
. ސަލާމްދިނުމުގެ  ސަޖިދަކުރާނީ ހަމަ ނަމާދުގައި ދެސަޖިދަކުރާ ގޮތަށެވެ
ކުރިން ދެސަޖިދަކުރުމާއި ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމުގެ ފަހުން ދެސަޖިދަކުރުމާ 

.   ދެގޮތްވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް rرسول اهللا ފަހެ   يأَحدكُم فإِذَا شك "އެވެ

فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن  ،ثَالَثًا أَم أَربعا ،صالَته فَلَم يدرِ كَم صلَّى
ّلسلَ أَنْ ينِ قَبيتدجس دجسي ثُمم، هالَتص لَه نفَعا شسملَّى خإِنْ  ،فَإِنْ كَانَ صو

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )1("َألربعٍ كَانتا ترغيما للشيطَانإِتماما كَانَ صلَّى 
ކުރެވުނީ ތިން ރަކުޢަތްކަން  ،ކުރެ މީހަކަށް އޭނާގެ ނަމާދުގައި ޝައްކުވެ

 ނުވަތަ ހަތަރު ރަކުޢަތްކަން ނޭނގިއްޖެނަމަ، ފަހެ ޝައްކު ފިލުވައިލާ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1
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. އަދި ޔަޤީންވާ ޢަދަދެއްގެ މަ . ދެން  އްޗަށް ބިނާކުރާހުށިކަމެވެ ހުށިކަމެވެ
. ފަހެ އޭނާއަށް ފަސް  ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ދެސަޖިދަކުރާ ހުށިކަމެވެ

 ،ރަކުޢަތްކުރެވުނު ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ އެދެސަޖިދަ ރަކުޢަތެއް ފަދައިންވެ
އޭނާއަށް އިތުރަށް އެކުރެވުނު ރަކުޢަތާ އެކު، ދެރަކުޢަތް ނަމާދަކަށް 

 . އަދި އޭނާ ހަތަރު ރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށް ކުރި ހަދައިދޭނެއެވެ
".   ކަމުގައިވާނަމަ، އެދެސަޖިދަވާނީ ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮށްލާ އެއްޗަކަށެވެ

ްއ: ފަހެ އަންނަނިވި  ކުުށ ަސިޖަދކުުރްނ ަޝުރުޢުކެރވިގްެނވާ ޙާލަތަްތ
  ޙާލަތްތަކުގައި ކުށު ސަޖިދަކުރުން ޝަރުޢުކުރެވިގެންވެއެވެ.

މިސާލަކަށް  ފުރިަހަމުވުމގެ ުކިރްނ ަސލާމްދެވޭ ިހނުދ.ަނމުާދ  -1
މެންދުރު ނަމާދުގައި ހަނދާންނެތިގެން، ދެރަކުޢަތް ނުވަތަ ތިން 

. ފަހެ އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރެވިއްޖެނަމަ،  ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދެވުމެވެ
. ފަހެ  އުނިވިބައި ފުރިހަމަކޮށް، ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަކުރާނީއެވެ

. ދެންފަހެ ގެއަށްގޮސް، އެ އީ އެދެމެދުގައި ވަގުތު އެހައި ދިގު ނުވާނަމައެވެ
ކައިބޮއި ހެދުމަށް ފަހު، އެކަން އެނގިއްޖެނަމަ، ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަލުން 

.   ނަމާދުކުރުމެވެ
ފަހެ ހަނދާންނެތިގެން ރަކުޢަތެއް  ަނމަާދްށ ިއުތުރވާ ިހނުދ. -2

. އަދިކިއެއްތަ! ނަމާދަށް އިތުރުކުރުމަކުން ނަމާދެއް  ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
.   ކުށުސަޖިދަކުރުމުން ފުދޭނެއެވެ

ތޭ ިހނދު  -3 ުނަވަތ  ،ފަުރަތަމ ައްއަތޙިްއާޔަތްށ ިއށީްނަންނ ަހނާދްނެނ
ތޭ ިހނުދ. ތްެއ ަހނާދްނެނ ިއްނ ުސްނަނ ުކގެ ތެެރ ތަްތ ދަންނައެވެ.  ަނމުާދގެ ުސްނަނ

ތެދުވެވެމުން ދަނިކޮށް ހަނދާންވާ  ،ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް މަޑުނުކުރެވި
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ހިނދު، ރުކޫޢުގެ ޙާލަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ތެދުވެވިއްޖެނަމަ، ނުއިށީނދެ 
. އަދި އެވަރަށް ނުތެދުވެވެނީސް، ހަނދާންވެއްޖެނަމަ،  ތެދުވާހުށިކަމެވެ

. ،ނުތެދުވެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ފަހެ ނަމާދު ނުނިމެނީސް  އިށީންނަ ހުށިކަމެވެ
ނދާންވެއްޖެނަމަ، ކުށުސަޖިދަކުރާނީ ސަލާމްދިނުމުގެ ކަން ހަމަޑުނުކުރެވޭ
. އަދި ނަމާދު ނިމުނުފަހުން ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ކުރިންނެވެ

. އަދި  މައުމޫމަކު ހަނދާންކޮށްދީފިނަމަ، ހަމަ އެވަގުތު ސަޖިދަކުރާނީ އެވެ
.މިދެޙާލަތުގައިވެސް    އިތުރު ރަކުޢަތެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ފަހެ ނަމާދުކުރާ މީހާ ރަކުޢަތްތަކުގެ  ަޝްއުކވާ ިހނުދ. ަނމުާދަގިއ -4
އޭނާއަށް ޔަޤީންވާ  ،އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ،ޢަދަދުގައި ޝައްކުވެއްޖެނަމަ

. ދެން  ،އެންމެ މަދު ޢަދަދެއްގެ މައްޗަށް އޭނާގެ ނަމާދު ބިނާކުރުމެވެ
  ސަލާމްދިނުމުގެ ކުރިން ކުށު ސަޖިދަކުރުމެވެ.
ކުގައި އުނިއިތުރެއް ވެއްޖެނަމަ، ދެންފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަ

 . . ފަހެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކުށުސަޖިދަކުރުމެވެ އެހެނީ ދަންނައެވެ
. އަދި އެނަމާދަކީ މަޢުނަވީ ގޮތުން  ހަމަކަށަވަރުން އެއީވެސް ނަމާދެކެވެ
. އެއީ  ފަރުޟު ނަމާދާ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ބައިވެރިވުމެއްވާ ނަމާދެކެވެ

ދުން ބޭރު ކަންތައްތައް ޙަރާމްވުމާއި، ސަލާމުން ތަކުބީރު އިޙުރާމުން، ނަމާ
  އެކަންތައްތައް ޙަލާލުވުމެވެ.

ދެންފަހެ ކުށު ސަޖިދައަށް ފަހު ތަޝައްހުދު (އައްތަޙިއްޔާތު) 
. އެކަން ޞައްޙަ ޙަދީޘަކުން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ.   ކިޔުންދަންނައެވެ
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  ަޖމަާޢުތަގިއ ަނމުާދުކުރން 
ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަކީ  ނުވާޙާލު،ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ފަހެ 

. . هللا މާތްފަހެ  ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ p  o  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
qZ ) :ރުކޫޢުކުރާ މީހުންނާ އެކުގައި ތިޔަބައިމީހުން  )٤٣البقرة"

"(. . (އެބަހީ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާށެވެ    ރުކޫޢުކުރާށެވެ
ޚައުފުގެ ޙާލަތުގައި (އެބަހީ ތަޢާލާ، هللا ހަމަކަށަވަރުން އަދި 

) ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށް  ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި
. އެހެންކަމުން އަމާންކަމުގެ ޙާލަތުގައި ފަރުޟުވުން  އަމުރުކުރައްވާފައިވެއެވެ

.   އަދި މާއައުލާކަން ބޮޑެވެ
. ކުރައްވާފައިވެ حديث rرسول اهللا  އަދި لَقَد هممت أَنْ آمر "އެވެ
قَامفَت الَةبِالص، ّلصالً فَيجر رآم ثُماسِ يبِالن، عم قطَلأَن يثُم  مزح مهعالٍ مبِرِج

 )1("فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ ،من حطَبٍ إِلَى قَومٍ الَ يشهدونَ الصالَةَ
ށް މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް "ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދަށް ޤަމަތްދިނުމަ

. ދެން  . ދެން ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވެއެވެ ތިމަންކަލޭގެފާނު ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ
މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ ނަމާދުކުރުމަށް މީހަކަށް އަމުރުކުރެއްވުމަށް 
. ދެން  . ފަހެ އޭނާ މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއެވެ ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ

އެކު ބަޔަކު ގޮވައިގެން ނަމާދަށް ޙާޟިރުނުވެ ތިބިމީހުންގެ  ދަރުބޮނޑިތަކަކާ
. އެއީ އެބައިމީހުނާ އެކު އެބައިމީހުންގެ  ގާތަށް ދިއުމަށް ގަސްތުކުރެއްވީމެވެ

                                                           
  رواه أمحد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وابن خزمية. )1
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." އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައި  ގެތައް އަލިފާނުން އަންދައިލެއްވުމަށެވެ
. "އަންހެނުންނާއި ޅަދަރީން އެގެތަކުގައި ނުވާނަމަ  ވެއެވެ

."އަ   ންދައިލެއްވީމުހެވެ
ަބލްުނ ގަޭގިއ  ،ައްނހުެންނ ަޖމާަޢަތްށ ޙިާޟުރުވން  ައިދ ެއަކނ

ަބލްުނަންށ މާތްވެ  ފަހެ އަންހެނުންނަށް  ައުއލެާވގްެނުވްނ: ،ަނމުާދކުުރްނ ެއަކނ
.  ،މިސްކިތަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި ދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

އަދި އެކަނބަލުންގެ އެއްވެސް ޒީނަތެއް  ،އެކަމަކު ހުވަނދުލުމެއް ނެތި
. އަދި އެކަނބަލުންނަށް އެންމެ މާތްވެ އައުލާވެގެންވަނީ  ،ފާޅުނުވާ ގޮތަށެވެ

. ފަހެ އެކަނބަލުން  rرسول اهللا ގެ ގޭގައި ނަމާދުކުރުމެވެ
. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް يوتهن وب ،الَ تمنعوا النساَء أَنْ يخرجن إِلَى الْمساجِد"އެވެ

نلَه ريމާނައީ: "އަންހެނުން މިސްކިތްތަކަށް ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން  )1("خ
. އަދި އެކަނބަލުންގެ ގެތަށް (އެކަނބަލުން  ،މަނާ ނުކުރާހުށިކަމެވެ

." އަދި ) އެކަނބަލުންނަށް މާހެޔޮވެގެންވެއެވެ  ވެސްނަމާދުކުރުމަށް
. އްވާފައިވެއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރަ  ،مساجِد اِهللا تمنعوا إِماَء اِهللا الَ"އެވެ

الَتفت نجرخلْي2("و(  : ގެ އަންހެން އަޅުތަކުން މިސްކިތްތަކަށް "هللاމާނައީ
. އަދި އެކަނބަލުން ހުވަނދު  ދިއުން ތިޔަބައިމީހުން މަނާ ނުކުރާހުށިކަމެވެ

".   ނުލައި (ގެއިން) ނުކުންނަހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )2
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ު މްިސިކުތަގިއ ަނމުާދކުުރްނ  ،ގެއާ ުދރު  ައިދ ަޖމާަޢތް ޮބޑ
ްއުބ ެވގެްނުވްނ: އަދި ގެއާ  ،ފަހެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވާ މްުސަތަޙ

 .  rرسول اهللا ދުރު މިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
 .  )1("الصالَة أَبعدهم إِلَيها ممشى يإِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ބޮޑު ގޮތުން އެންމެއަޖުރުގެ  ،މާނައީ: "މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން ނަމާދުގައި
އެނަމާދަށް އެންމެދުރުން ހިނގާފައި އަންނަ  ،މީހަކީ އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން

".   މީހާއެވެ
ފަހެ ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ބޮޑުވި ވަރަކަށް ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ 

 . .  rرسول اهللا މީހުންގެ އަޖުރުވެސް ބޮޑުވެގެންވެއެވެ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
"هدحو هالَتص نكَى ملِ أَزجالر علِ مجالَةَ الرنِ  ،إِنَّ صلَيجالر عم هالَتصو

މާނައީ:  )2("تعالَى وما كَثُر فَهو أَحب إِلَى اِهللا ،أَزكَى من صالَته مع الرجلِ
"ހަމަކަށަވަރުން އެކަކާ އެކު މީހާ ކުރާ ނަމާދު އޭނާ އެކަހެރިކޮށް ކުރާ 

. އަދި ދެމީހުންނާ އެކު އޭނާ ކުރާ  ނަމާދަށް ވުރެ މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ
 . ނަމާދު އެކަކާ އެކު އޭނާ ކުރާ ނަމާދަށް ވުރެ މާތްވެ ޠާހިރުވެގެންވެއެވެ

) ގިނަވީ ވަރަކަށް  ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް هللا އަދި (މީސްތަކުންގެ ޢަދަދު
".   ލޮބުވެތިކަން ބޮޑުވެގެންވެއެވެ
ްއުބ  ،ަމޑަުމިއިތރިަކމާ ެއކު  ،މްިސިކަތްށ ާދއިރު  ިދުއްނ މްުސަތަޙ

ފަހެ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާއިރު، ދުވެފައި ދިއުމަކީ  ެވގެްނުވްނ:

                                                           
  رواه مسلم. )1

  وأبو داود والنسائي وحسنه األلباين.رواه أمحد  )2
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. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ ނަމާދަށްޓަކައި  މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އަދި  ގެއިން ނުކުތީއްސުރެ، އޭނާ އެވަނީ ނަމާދުކުރާ މީހެއްގެ ޙުކުމުގައެވެ

ގެންވާ އަޅުކަމުގައި މަޑުމައިތިރިކަން އިޚުތިޔާރުކުރުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެ
 . . އްވާފައިވެޙަދީޘްކުރަ rرسول اهللا ކަމެކެވެ بِالصالَة فَأْتوها  يإِذَا نود"އެވެ

މާނައީ: "ނަމާދަށް ބަންގިދެވޭ ހިނދު،  )1("وأَنتم تمشونَ وعلَيكُم السكينةُ
. އަދި  ފަހެ އެނަމާދަށް ތިޔަބައިމީހުން ހިނގައިފައި އަންނަ ހުށިކަމެވެ
 ". ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފްސުތަކަށް މަޑުމައިތިރިކަން ލާޒިމުކުރާ ހުށިކަމެވެ

. ކުރައްވާފައިވެއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް  إِذَا أُقيمت الصالَةُ فَالَ"އެވެ
 كُما فَاتملُّوا، وفَص مكْترا أَدةُ، فَمينكالس كُملَيونَ عشما توهأْتنَ، ووعسا توهأْتت

މާނައީ: "ނަމާދަށް ޤަމަތްދެވޭ ހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  )2("فَأَتموا
! މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކު،  އެނަމާދަށް ދުވެފައި ނާންނަހުށިކަމެވެ. އަދިކިއެއްތަ

. ފަހެ ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުން)  ހިނގާފައި އަންނަހުށިކަމެވެ
) ފާއިތުވީ ބައި  . އަދި (ޖަމާޢަތުން ލިބުނު މިންވަރެއް ކުރާހުށިކަމެވެ

".   ފުރިހަމަކުރާހުށިކަމެވެ
ްއުބ ެވގެްނުވްނ: ުކުރްނ މްުސަތަޙ ފަހެ  ިއމާމު ީމހާ ަނމުާދ ލުިއ

ޖަމާޢަތް ބޮޑުވެގެންވާ ހިނދު، އިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދު 
ލުއިކުރުން އެބަހީ ކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. އެއީ މައުމޫމުންގެ 
ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، މުސްކުޅިންނާއި، ޙާޖަތްތެރިން ތިބޭނެ ކަމަށް 

. މާތް އިރާގެ ކިބައިން ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރަهللا ބަލައިފައެވެ
                                                           

  رواه أمحد ومسلم. )1

  رواه اجلماعة. )2
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 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
 . ف، فَإِنَّ منهم الضعيف إِذَا صلَّى أَحدكُم للناسِ فَلْيخفّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

:  )1("َءلْ ما شاوالسقيم والْكَبِري، وإِذَا صلَّى أَحدكُم لنفِْسه فَلْيطَوِّ މާނައީ
"ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، މީސްތަކުންނާގެން އިމާމުވެ، ނަމާދުކުރާ 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  ) ލުއިކުރާހުށިކަމެވެ ހިނދު، ފަހެ (ނަމާދު
އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި ބަލިކަށި މީހުންނާއި، ބަލިމީހުންނާއި، 

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، އެކަހެރިކޮށް  މުސްކުޅިންވެއެވެ
".   ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އޭނާ ބޭނުން ވަރަކަށް ދިގުކުރާހުށިކަމެެވެ

ފަހެ ނަމާދު ލުއިކުރުމަކީ ނަމާދުން އުނިކުރުމެއް ނޫނެވެ. 
! ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް ފުރިހަމަކުރުމާ އެކު، ނަމާދުގެ ކިޔެވުން  އަދިކިއެއްތަ

. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނަމާދުގައި ނިތްތެޅުން   rرسول اهللا ކުރުކުރުމެވެ
މުގައި ވަނީ މަނާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއީ މުނާފިޤުންގެ ނަމާދު ކަ

. އެކަލޭގެފާނުވަނީ   ޙަދީޘްކުރައްވާފައެވެ
ކަުގިއ ިއމާަމްށ ުވެރ  ،ިއމާަމްށ ަތބާުވްނ ވާޖިުބެވގެްނުވމާިއ ަޙަރކާތްަތ

ފަހެ ނަމާދުގައި އިމާމަށް ތަބާވުމަކީ  ިއްސުވްނ ަޙާރމެްވގްެނުވްނ:
. އަދި އިމާމަށް ވުރެ ކުރިން ނަމާދުގެ ޙަރަކާތްތައް  ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ

. ފަހެ ކުރު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا މަކީ ޙަރާމްވެގެންވާ ކަމެކެވެ
"بِه متؤيل اما اِإلممفَكَبِّ ،إِن ركَبِّفَإِذَا كَبى يتوا حركَبالَ توا ورر،  كَعإِذَا رو

كَعرى يتوا حكَعرالَ توا وكَعاُهللا ،فَار عمإِذَا قَالَ سفَقُولُوا و هدمح نما  :لنبر

                                                           
  رواه اجلماعة. )1
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دمالْح لَكو، دجسى يتوا حدجسالَ توا ودجفَاس دجإِذَا سساً  ،واللَّى جإِنْ صو
މާނައީ: "އިމާމުވާކަން ކަށަވަރީ، އޭނާއާ  )1("فَصلُّوا جلُوساً أَجمعونَ

. ފަހެ އޭނާ  اُهللا ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔާ ހިނދު اُهللا أَكْبرއިޤުތިދާވުމަށެވެ
رއަދި އޭނާ  أَكْب . ތިޔަބައިމީހުން  ،ކިޔައިފުމަށް ދާންދެން اُهللا أَكْبرކިޔާށެވެ

رއަދި އޭނާ ރުކޫޢުކުރާ ހިނދު اُهللا أَكْب . ފަހެ  ،ނުކިޔާހުށިކަމެވެ
. އަދި އޭނާ ރުކޫޢަށް ގޮސްފުމަށް ދާންދެން  ،ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢުކުރާށެވެ

. އަދި އޭނާ  ކިޔާ سمع اُهللا لمن حمده ތިޔަބައިމީހުން ރުކޫޢަށް ނުދާހުށިކަމެވެ
. އަދި އޭނާ ربناَ ولَك الْحمد ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން  ،ހިނދު ކިޔާށެވެ

. އަދި އޭނާ  ،ސަޖިދަކުރާ ހިނދު ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ސަޖިދަކުރާށެވެ
ޔަބައިމީހުން ސަޖިދައަށް ތި ،ސަޖިދައަށް ގޮސްފުމަށް ދާންދެން

. އަދި އޭނާ އިށީނދެ އިނދެގެން ނަމާދުކުރާނަމަ ފަހެ  ،ނުދާހުށިކަމެވެ
." ،ތިޔަބައިމީހުން އެންމެންވެސް   އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ

.  rرسول اهللا އަދިވެސް  أَما يخشى أَحدكُم إِذَا "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
صورته صورةَ  رأْسه رأْس حمارٍ أَو يجعلَ اُهللا اِإلمامِ أَنْ يجعلَ اُهللارفَع رأْسه قَبلَ 

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު، އިމާމަށް ވުރެ ކުރިން،  )2("حمارٍ
އޭނާގެ ބޯ ޙިމާރެއްގެ ބޮލަށް ، هللاއޭނާގެ ބޯ އުފުލުމުން، 

ގެ ސޫރަ ޙިމާރެއްގެ ސޫރައަށް ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ ކަމަށް، ނުވަތަ އޭނާ
  ބަދަލުކުރައްވައިފާނެ ކަމަކަށް ބިރެއް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟"

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباين. )1

  رواه اجلماعة. )2
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ފަހެ  ިއމާމު ީމހާއާ ެއކު ެއަކުކ ަހަމެވްއޖެަނަމ ަޖމަާޢަތަކްށުވްނ:
އިމާމު މީހާއާ އެކު އެންމެ މީހަކު ނަމާދުކުރިޔަސް ޖަމާޢަތަކަށް ވާނެއެވެ. 

ންހެނެއް އަދި އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައިވިޔަސް އަ
. ފަހެ  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫސަޢީދުގެ هللا މާތްކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެ . "ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ  rرسول اهللا ވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުންނާގެން ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ 

. ފަހެ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا މިސްކިތަށް މީހަކު ވަދެއްޖެއެވެ
އޭނާއަށް ޞަދަޤާތްކުރާނީ ފަހެ  ،"އޭނާއާ އެކު ނަމާދުކުރުމުން

މީހަކު ތެދުވެ، އޭނާއާ  ކާކުހެއްޔެވެ؟" ދެން މީސްތަކުންގެ ތެރެއިން
". ފަހެ މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ނިމުމަށް ފަހު،  )1(އެކުގައި ނަމާދުކޮށްފިއެވެ

ން އެނަމާދަށް އަނެއް ޖަމާޢަތް ހެދުން، ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް މިޙަދީޘު
.   ދަލީލު ލިބެއެވެ

ފަހެ ޖުމްހޫރު  ަމުއމަޫމްށ ަރކުަޢތް ިލބޭ ިމްނަވުރ: ،ިއމާމާ ެއކު 
ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިމާމު މީހާއާ އެކު، ރަކުޢަތުގެ ރުކޫޢު 

. އެބޭކަލުންގެ ދަލީލަކީ މާތް هللا ލިބިއްޖެ މީހާއަށް އެރަކުޢަތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫހުރައިރާ ރިވާކުރެއްވި ޙަދީޘްފުޅެވެ

 . .  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ إِذَا جِئْتم إِلَى الصالَة ونحن "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 )2("ومن أَدرك الركْعةَ فَقَد أَدرك الصالَةَ ،سجود فَاسجدوا والَ تعدوها شيئًا

ތިޔަބައިމީހުން ނަމާދަށް އަންނަ  ،މާނައީ: "އަހުރެމެން ސަޖިދާގައިވާ ޙާލު
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )1

  رواه أبو داود وابن خزمية واحلاكم وحسنه األلباين. )2
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. އަދި އެރަކުޢަތް ފަހެ ތިޔަބަ ،ހިނދު އިމީހުން ސަޖިދައަށް ދާހުށިކަމެވެ
. އަދި ރުކޫޢު ލިބިއްޖެ މީހާ  ރަކުޢަތެއްގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނާހުށިކަމެވެ

". . ފަހެ އޭނާއަށް ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ   ދަންނައެވެ
ފަހެ ޖަމާޢަތަށް  ަޖމަާޢުތްނ ަފަހްށ ޖުެހްނ ުހްއަދކާުރ ުޢުޛުރަތްއ:

 ޙާޟިރުނުވުން ހުއްދަކުރާ ޢުޛުރުތަކެއް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައި
. އެޢުޛު .ރުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީއެވެއެވެ   ވެ
ިމެންއގެ ަފާރތްުނ ބިުރެވރިަކެމްއ ޖިެހަފއިުވން  -1 ުނަވަތ ަބްއެޔްއ  ،ދްުޝ
  ޖިެހަފއިުވްނ.

  ވާޭރެވުހްނ.ިފިނަގަދުވމާިއ  -3 ، 2
  ަނމުާދ ަވގުުތ ކާާނ ޙިާޟުރުވްނ. -4

ަކްށ ާދްނ ޖިެހަފއި ުހުރްނ. -5   ެދޙާަޖުތްނ ުކެރ ޙާަޖަތ
ފަހެ އިމާމުކަން ކުރުން  ިއމާމަުކްނ ކުުރްނ ެއްނމެ ަޙްއުޤެވގްެނވާމީހާ:

އެންމެ ޙައްޤުވެގެންވާ މީހާއަކީ މީސްތަކުން ކުރެ، ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް 
ފަހެ ޤުރުއާން ހިތުދަސްވެފައިވުމުގައި ހިތުދަސް މީހާއެވެ. 

ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތް އެންމެބޮޑަށް ދަންނަ 
. އަދި ސުންނަތް އެނގުމުގައި ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ، ހިޖުރައިގެ  މީހާއެވެ
. އަދި އެކަމުގައިވެސް ހަމަހަމަވެގެންވާނަމަ،  ގޮތުން އެންމެ އިސްމީހާއެވެ

.އުމުރުގެ ގޮތު   ން އެންމެބޮޑު މީހާއެވެ
ފަހެ ތަންދޮރު ދަންނަ  ެއަބެޔްއގެ ިއމާމަުކްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހްނ:

ކުޑަކުއްޖާގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި ލޯފަންމީހާގެ 
. އަދި އިށީނދެ އިންނަމީހާ، ކޮޅަށް  އިމާމުކަންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
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އި، ކޮޅަށް ހުންނަމީހާ، އިށީނދެ ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާ
އިންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، އަދި ސުންނަތް ނަމާދުކުރާމީހާ، 
ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، ފަރުޟު 
ނަމާދުކުރާމީހާ، ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރަން ހުންނަ މީހާގެ ފަހަތުގައި 

އްޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާ، ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމާއި، ތަ
ވުޟޫކޮށްގެން ހުންނަމީހާ،  ،ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި

ދަތުރުވެރިޔާ،  ،ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ހުންނަމީހާގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި
މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރުމާއި، މުޤީމުމީހާ، ދަތުރުވެރިޔެއްގެ 

ގައި ނަމާދުކުރުމާއި، މާތްމީހާ އޭނާއަށް ވުރެ ދަށްމީހާގެ ފަހަތުގައި ފަހަތު
.   ނަމާދުކުރުމާއި މިހުރިހާ ގޮތެއް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ފަހެ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރާމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ނަމާދުކުރާ މުޤީމުމީހާއާއި، 
ތުގެ ދެރަކުޢަތުގެ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކުރާމީހާގެ ފަހަތުގައި، ފަރުޟު ތިންރަކުޢަ

. ފަހެ އިމާމުމީހާ  ނުވަތަ ހަތަރުރަކުޢަތުގެ ނަމާދެއް ކުރާމީހާ ދަންނައެވެ
އެއީ ޖަމާޢަތުން  ސަލާމްދިނުމުން އެމީހުން ތެދުވެ، ނަމާދު ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ.

.   ބައެއް ފާއިތުވީމީހާ ކަންތައްކުރާ ގޮތަށެވެ
ދެންފަހެ މުޤީމެއްގެ ފަހަތުގައި ދަތުރުވެރިޔާ ނަމާދުކުރާނަމަ، 
. އެބަހީ އޭނާއަށް ނަމާދު ޤަޞްރެއް  ކުރާނީ ހަތަރު ރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށެވެ
. އަދި އިމާމު މީހާއާ އެކު، ދެރަކުޢަތް ލިބުނު ކަމުގައި  ނުކުރެވޭނެއެވެ

  ވިޔަސް، ފަހުން ތެދުވެ، ދެރަކުޢަތް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ.
 :ިއމާމުމީހާ ަމުއމޫމުްނާނ ިދމަާއްށ ެއނުބރިލުން  ،ަސލާމިްދުނަމްށފަހު 

ފަހެ ސަލާމްދިނުމަށް ފަހު އިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް 
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. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا އެނބުރިލުމަކީ މުސްތަޙައްބުވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  ސަމުރާ ބުނު ޖުންދުބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މާނައީ:  )1("إِذَا صلَّى صالَةً أَقْبلَ علَينا بِوجهِهr  يكَانَ النبِ"ވިދާޅުވިއެވެ
) ހިނދު،  rرسول اهللا " ނަމާދެއްކުރައްވާ (އަވަދިވެވަޑައިގަންނަވާ

".   އަހުރެމެންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
ފަހެ މައުމޫމުންނާ ދިމާއަށް އެނބުރިލާ އިރު، ކަނާތްފަރާތުން 
އެނބުރިލިޔަސް، ނުވަތަ ވާތްފަރާތުން އެނބުރިލިޔަސް، މައްސަލައެއް 

. ދެގޮތްވެސް    ގެ އަރިހުން ސާބިތުވެގެންވެއެވެ. rرسول اهللا ނެތެވެ
ިއ ިއމާމުވެ  ،ައްނހެނާ  ފަހެ  ަނމުާދކުުރްނ: ،ައްނހުެންނގެ ަޖމާަޢެތއަްގ

. އަދި އަންހެނާ އަންހެ ނުންނަށް އަންހެނާގެ އިމާމުކަން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
  އިމާމުކަން ކުރާއިރު، ހުއްޓި ހުންނާނީ ފުރަތަމަ ސަފުގެ މެދުގައެވެ.

ފަހެ އަންހެނަކަށް ފިރިހެނުންގެ އިމާމަކަށްވެ، ނަމާދުކުރުން 
.   ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ

  

  ިއމާުމަކމާ ެބހޭ ަތފުާތ ަބެއްއ މްަސައަލަތއް 
ިއ ުހރެ   ިއމާމަުކްނުކުރްނ: ،ިއމާުމ ީމހާ ަމުއމުޫމްނަންށ ުވެރ ުއްސ ަތެންއަގ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަބޫ هللا ފަހެ އެއީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު  މަސްޢޫދު އަލްއަންޞާރީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1
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. "އިމާމު މީހާ މައުމޫމުންނަށް ވުރެ އުސްތަނެއް ގައި ހުރުން ވިދާޅުވިއެވެ
." rرسول اهللا    )1(މަނާކުރެއްވިއެވެ

 . ފަހެ ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެގޮތް ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. އެކަމަކު  މިސާލަކަށް ބަޔަކަށް ނަމާދުކުރަން ދަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައެވެ

  އެޙާލަތުގައިވެސް ސަޖިދަކުރާނީ ތިރިއަށް ފައިބާފައެވެ.
ވުރެ މަތީގައި ތިބުން  އިމާމަށްދެންފަހެ މައުމޫމުން 

  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
ިއމާުމ ީމހާއާިއ ަމުއމުޫމްނާނ ެދެމުދ ުހަރެހްއވާ ޙާލު، ަމުއމުޫމްނ ިއމާުމ 

ިތާދުވްނ: އީމާމު މީހާގެ ޙަރަކާތްތައް ދެނެގަތުން އެކަށީގެންވާނަމަ،  ީމހާއާ އުިޤ
. އެއީ ފަރުދާއެއް ނުވަތަ ފާރެއް ފަދަ އެއް ޗެއްގެ ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. މަގެއް ނުވަތަ ކޯރެއް  ނިވަލުގައި އިމާމު މީހާ ވާނަމަ، އޭނާގެ އަޑުއިވުމެވެ
  ފަދަ އެއްޗެއް ދެމެދުގައި ހުރަސްވެފައިވާނަމަ، އިމާމު މީހާ ފެނުމެވެ.

ިއްނ ީމަހކު  ަގިއ ަމުއމުޫމްނގެ ތެެރ ިއމާުމަކަމްށ  ،ިއމާުމމީހާ ަނމުާދގެ ތޭެރ
ފަހެ ނަމާދުގެ ތެރޭގައި އިމާމުމީހާއަށް ނަމާދު ދޫކޮށްލަންޖެހޭ  ިއްސުކުރްނ:

ފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން މީހަކު އިސްކޮށްފައި، 
. ދެން ނަމާދުގެ ބާކީއޮތް ބައި  އިމާމުމީހާ ނަމާދު ދޫކޮށް، އެނބުރި ދާނީއެވެ

. މިސާލަކަށް މިހާރު އިމާމަކަށް އެއިސްކުރެވުނުމީހާ، ފުރިހަމަކުރާނީ އެވެ
އިމާމުމީހާ މައުމޫމުންނާގެން ނަމާދުކުރަމުން ދަނިކޮށް ވުޟޫ ނެތްކަން 
. ހަމައެފަދައިން އިމާމުމީހާ  ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ކަންތައްކުރާނީއެވެ
ހިނެއިން ވާޖިބުވެފައި ވަނިކޮށް، ހިނައިނުގަނެ، ހަނދާންނެތިގެން 

                                                           
  رواه أبو داود والدارقطين وصححه األلباين. )1
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ދަނިކޮށް ހަނދާންވެއްޖެނަމަ، އެގޮތަށް ނަމާދުކުރަން ފަށައި، ނަމާދުކުރަމުން 
. އަދި އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެއްވެސް މައުމޫމެއްގެ  ކަންތައް ކުރާނީއެވެ
. އަދި އިމާމު ފަހަތުގައި ނަމާދުން ކުރެވުނު  ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނު  މިންވަރުވެސް ބާޠިލު ނުމެވާނެމެއެވެ

 ޘާގައި ޢުމަރުގެފާނު އެގޮތަށް ކަންތައްޝަހީދުވެވަޑައިގެންނެވި ޙާދި
.    ކުރެއްވިއެވެ

އަދި ނަމާދު ފެށުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން 
އިމާމުމީހާއަށް އެފަދަ ޢުޛުރެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އަދި މައުމޫމުންނަށް 
އުނދަގޫ ނުވާނެނަމަ، އިޝާރާތުން ނުވަތަ ދުލުން، ތިޔަބައިމީހުން 

ން ތިބޭށޭ ބުނެފައި، ގޮސް ވުޟޫކޮށްގެން ނުވަތަ މަޑުކޮށްލައިގެ
  ހިނައިގަނެގެން އައިސް ނަމާދުކުރިއަށް ގެންދިއުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

އެބަހީ މައުމޫމުންގެ ތެރެއިން  ިއމާުމ ީމހާގެ ަފަހތްުނ ަތުބލީުޣުކުރްނ:
މީހަކު، އެހެނިހެން މައުމޫމުންނަށް، އިމާމު މީހާގެ ތަކުބީރުތައް 
. ފަހެ އިމާމު މީހާގެ އަޑު، މުޅި މިސްކިތުގެ ތެރެއަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

. ދެންފަހެ  ފޯރާކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެކަންކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
މިސްކިތަށް ފޯރާނަމަ، އެކަންކުރުން  އިމާމު މީހާގެ އަޑު، މުޅި

. . އަދި ކިއެއްތަ! މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ   މުސްތަޙައްބުވެގެން ނުވެއެވެ
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  ަނމުާދަގިއ ިއމާުމ ީމހާއާއި ަމުއމުޫމްނގެ ަމަޙްއލު 
ިއމާުމމީހާއާިއ ޭއާނ  ،ެއްނެމ ީމަހުކ ަނމުާދުކާރަނމަ  ،ިއމާުމމީހާއާ ެއކު 

އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުމީހާ ހުންނާނީ އިމާމުމީހާގެ ފަހެ  ުހްނަންނ ޖެހޭ ަމަޙްއލު:
. . އިމާމުގެ ފަހަތަކު ނޫނެވެ   ގައިގައި ޖެހޭގޮތަށް އޭނާގެ ކަނާތްފަރާތުގައެވެ

ދެންފަހެ އަންހެނަކު، އިމާމުމީހާއާ އިޤުތިދާވާނަމަ، އެކަނބުލޭގެ 
. އަދި ފިރިހެނުން އިމާމުގެ  ހުންނަން ޖެހޭނީ އިމާމުގެ ފަހަތުގައެވެ

ތިބިނަމަ، އެކަނބުލޭގެ ހުންނަން ޖެހޭނީ ފިރިހެނުންގެ ސަފުގެ  ފަހަތުގައި
. . ފިރިހެނުންގެ ސަފަށް އަރައިގެން ނުވާނެއެވެ   ފަހަތުގައެވެ

 ،ެދމީުހްނ ުނަވަތ ެއައްށުވެރ ިގަނ ީމުހްނވާަނމަ  ،ިއމާުމމީހާއާ ެއކު 
ްއލު: ޖެހޭނީ ފަހެ އެޙާލަތުގައި މައުމޫމުން ތިބެން  ިއމާުމމީހާއާިއ ަމުއމުޫމްނގެ ަމަޙ

.   އިމާމުމީހާގެ ފަހަތުގައެވެ
ދެންފަހެ އިމާމުމީހާއާ ދިމާގައި، އޭނާއާ އެންމެ ކައިރީގައި ތިބެން 
. އެއީ އިމާމުމީހާއަށް  ޖެހޭނީ ތަންދޮރު ދަންނަ މީހުންނެވެ

 . رسول ފަހެ ކުށެއްކުރެވިއްޖެނަމަ، އޭނާއަށް ލައިދެވޭ ފަންތީގެ މީހުންނެވެ
. ކުރައްވާފައިވެޙަދީޘް rاهللا  ثُم الَّذين  ،منكُم أُولُو اَألحالَمِ والنهى يليلنِ"އެވެ

مهلُوني، مهلُوني ينالَّذ ثُم، مهلُوني ينالَّذ اقِ ،ثُمواَألس اتشيهو اكُمإِي1("و( 
ބުއްދިވެރިން  ،މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ތަންދޮރު ދަންނަ

. ދެން އެބައިމީހުންނާ މަންކަލޭގެފާނާ ޖެހިގެން އެންމެތި ގާތަށް ތިބޭހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. )1
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. ދެން  . ދެން އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ
. އަދި ބާޒާރުތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑުން  އެބައިމީހުންނާ ޖެހިގެންވާ މީހުންނެވެ

(އެބަހީ މިސްކިތުގައި އަރައިރުންވެ،  ހުށިކަމެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވާ
"(.   އަޑުގަދަނުކުރާހުށިކަމެވެ

ފަހެ ކުޑަކުދިން ތިބެން ޖެހޭނީ  ައްނހުެންނާނިއ ުކޑުަކިދްނގެ ަމަޙްއލު:
. ފަހެ ޢުމަރުގެފާނަށް ކުޑަކުއްޖަކު  ފިރިހެނުންގެ ސަފުތަކުގެ ފަހަތުގައެވެ

. ކުރީ ސަފުން ފެނިއްޖެނަމަ، ސަފުން ބައިލައްވާ ކަމުގައި  ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެބަހީ އެންމެ  އަދި އަންހެނުން ތިބެން ޖެހޭނީ އެކުދިންގެ ފަހަތުގައެވެ

.   ފަހަތުގައެވެ
ަގިއ ެއަކެހރިޮކްށ ަނމުާދުކުރްނ: ފަހެ ސަފުގައި ޖާގައޮތް  ަސުފގެ ަފަހުތ

ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކޮށްފިމީހާގެ ނަމާދު  ،ޙާލު
. ރުއްސުންލެއްވި ވާބިޞާގެ ކިބައިން هللا ފަހެ މާތް ބާޠިލުވެގެންވެއެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ސަފުގެ ފަހަތުގައި މީހަކު  ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ އޭނާއަށް ނަމާދު  rرسول اهللا ނަމާދުކުރަނިކޮށް  ދެކެވަޑައިގަތެވެ

".   )1(އަލުން ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
މިސްކިތައް ވަންނަ ހިނދު، ސަފު ދެންފަހެ މީހަކު 

ފަހަތު ސަފުން މީހެއްގެ ކޮނޑުގައި މަޑުމަޑުން ހިފައި  ފުރިފައިވާނަމަ،
. އަދި ފަހަތަށް ދަމައިލެވޭ މީހާ އެކަމަށް އިންކާރު  ފަހަތަށް ދަމައިލާނީއެވެ
. ދެން ސަފުން ހުސްވި ތަންކޮޅު، ސަފުގައި ތިބިމީހުން  ނުކުރާށެވެ

. އަދި އެގޮތަށް  ކައިރިކައިރިއަށް ޖެހިލައި ބައްދައިލާނީއެވެ
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه األلباين. )1
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ޙަރަކާތްކޮށްލުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ފަރަޤެއް 
  ނާންނާނެއެވެ.

ފަހެ އިންކާރުކޮށްފާނެކަމަށް ބިރުން، މީހަކު ދަމައިލާން 
. ފަހެ އެހެންމީހަކު އަންނަންދެން އޭނާ  ނުކެރިއްޖެމީހާ ދަންނައެވެ

އަދި އިމާމުމީހާ ރުކޫޢަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަޑުކޮށްގެން ހުންނާނީއެވެ. 
މީހަކު ނައިސްފިނަމަ، ސަފުގެ ފަހަތުގައި އެކަހެރިކޮށް އޭނާ 
. އަދި އެޙާލަތުގައި އޭނާގެ ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.  ނަމާދުކުރާނީއެވެ

.   އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެއީ މަޖުބޫރީ ޙާލަތެކެވެ
  

  ަނމަާދްށ ަސުފހުެދން 
. އަދި ދެވަނަ ސަފުހަދަން ފަށާނީ  އިމާމުމީހާއާ ދިމާއިންނެވެ

. އަދި ކޮނޑާއި ކޮނޑު ޖައްސައި  ސަފުހަދާނީ ފުރަތަމަ ސަފު ފުރުމުންނެވެ
. އަދި  އަދި ފަޔާއި ފައި ޖައްސައި ސަފު މުޅިން ސީދާކުރަން ޖެހޭނެއެވެ
. އަދި ކަތިކަމެއް  ސަފުގައި އެއްވެސް ހުސްތަނެއް ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ

.ހުރެގެން ނުމެވާނެމެ ސަފަށް ގޮވައިލައްވާ ބައެއް  rرسول اهللا ފަހެ  އެވެ
.   ޢިބާރާތްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

 ،މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން )1("أَقيموا صفُوفَكُم وتراصوا"
. އަދި އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅި  ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ

".   ލާމެހިލާށެވެ

                                                           
  والبخاري. رواه أمحد )1
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"فُوفَكُموا صوس، الَةالص ةإِقَام نم فُوفةَ الصوِيسމާނައީ:  )1("فَإِنَّ ت
. ފަހެ  "ތިޔަބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ސަފުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ސަފުތައް އެއްވަރުކުރުންވަނީ ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމުގެ 

".   ތެރެއިންނެވެ

"فُوفوا الصيمبِ ،أَقاكنالْم نياذُوا بحلَلَ ،ووا الْخدسوا  ،وينلو
ديبِأَي انِكُموإِخ، طَانيلشل اتجوا فُرذَرالَ تމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )2("و

. އަދި ހުސް  . އަދި ކޮނޑުތައް އެއްވަރުކުރާށެވެ ސަފުތައް ސީދާކުރާށެވެ
. އަދި ތިޔަބައި މީހުންގެ އަޚުންގެ އަތްތަކަށް ދޭތެރެތައް ބައްދާށެވެ

. ބޮޑުތަން  . (އެބަހީ އެކަކު އަނެކަކަށް ތަންދީ ހަދާށެވެ މަޑުމޮޅިވާށެވެ
.) އަދި ޝައިޠާނާ އަށް ހުސްތަންތަން ހިފައިގެން ގަދަކަން ނުދައްކާށެވެ

".   ދޫނުކުރާށެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރުގެ ކިބައިން هللا މާތްފަހެ 

. ތީރު ތެދުކުރެވޭ ފަދައިން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެއީ  rرسول اهللا  ސަފުތަކުގައި އަހުރެމެން ސީދާކުރައްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން އަހުރެމެން ދެނެގެންފިކަން އެކަލޭގެފާނަށް 
. ދެން އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނު އެ ނގިވަޑައިގެންފުމަށް ދާންދެނެވެ

ނަމާދުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު، އެކަލޭގެފާނަށް 
ފެނިވަޑައިގަތީ، މީހެއްގެ މޭމަތި ސަފުން ކުރިއަށް ނިކުމެފައި ހުއްޓައެވެ. 

. އެހިނދު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް އެއްވަރު ކުރާށެވެ
                                                           

  والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. رواه أمحد )1

  أمحد وأبو داود وصححه األلباين.رواه  )2
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ތިޔަބައިމީހުންގެ މޫނުތަކުގެ މެދުގައި ޚިލާފުވުން هللا ނޫންނަމަ، 
. (އެބަހީ ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި ޢަދާވާތްތެރިކަން  ލައްވައިފާނެތެވެ
. އެހެން  .) ނުޢުމާނު ބުނު ބަޝީރު ވިދާޅުވިއެވެ ލައްވައިފާނެތެވެ

ކުގެ ކޮނޑާއި އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން މީސްތަކުން އެކަކު އަނެކަ
ކޮނޑު ޖައްސައި، ކަކުލާއި ކަކޫޖައްސައި، ތަނބިކައްޓާއި ތަނބިކަށި 

".   )1(ޖައްސައި، ސަފު އެއްވަރުކުރި ތަން އަހުރެން ދުށީމެވެ

ފަހެ ސަފެއްގައި ހުރި މީހަކު ޢުޛުރެއް ދިމާވެގެން ނަމާދު 
ދޫކޮށްލައިފައި، ސަފުން ނިކުމެގެން ގޮސްފިނަމަ، ޖެހިގެންވާ ސަފުން، 

މާގައި ހުރި މީހާ ކުރިއަށް ޖެހިލައި، އެހުސްވި ތަނަށް އަރައި، ސަފު އެދި
. ހަމަ އެގޮތަށް އޭނާ އެސަފަށް  ފުރިހަމަކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
އެރުމުން، އޭނާގެ ސަފުން އުނިވި ތަން، އެސަފާ ޖެހިގެންވާ ސަފުން މީހަކު 

. އަދި އެންމެ ފަހު ސަފާ ޖެހެންދެން އެގޮތަށް  ފުރިހަމަކުރާނީއެވެ
. ފަހެ އެގޮތަށް ހެދުމަކުން އެބައިމީހުންގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް  ހަދާނީއެވެ

.  rرسول اهللا ފަހެ  .އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ ما من "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ّفي الصف ةجي فُرلُ فجا الراهشم ةطْوخ نا مرأَج ظَمأَع ةطْوا خهد2("فَس( 

މާނައީ: "ސަފުގައިވާ ހުސްދޭތެރެ ބައްދައިލުމަށްޓަކައި، މީހާއަޅާ 
".   ފިޔަވަޅަށްވުރެ، އަޖުރުގެ ގޮތުން ބޮޑު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނުވެއެވެ

ްނ: ފަުރަތަމ ަސުފގެ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ފަހެ  މާތްަކ
"ا فم اسالن لَمعي النِّ يلَوّفالصاِء ود  هلَيوا عهِمتسوا إِالَّ أَنْ يجِدي لَم لِ، ثُماَألو

                                                           
  رواه أمحد وأبو داود وابن حباّن وصححه األلباين. )1

  رواه الطّرباين يف األوسط وحسنه األلباين. )2
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މާނައީ: "ބަންގިއާއި، ފުރަތަމަ ސަފުގައި ހުރި، ޘަވާބާއި   )1("الَستهموا
ދަރުމަ، މީސްތަކުންނަށް އެނގޭނަމަ، ދެން އެކަންކުރުމަށް ގުރުއަތުލުން 

) އެބައިމީހުން ފިޔަވައި އިތުރު ގޮތެއް ނެތްނަމަ، (އެކަން ކުރުމަށްޓަ ކައި
".   ގުރުއަތުވެސްލީހެވެ

  

  ުކިރމީަތަގިއ ުސުތާރ ެބެހްއުޓން  ،ަނމުާދުކާރ ިއރު 
ސުތުރާއަކީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން، މީސްތަކުން 

ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ފެނުން، އެކި  ،ހުރަސްކުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި
ދިމަދިމާއަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި ބެހެއްޓޭ 
. އަދި ބައެއް  . ފަހެ އެއީ ގަދަވެގެންވާ ސުންނަތެކެވެ ހުރަހެކެވެ

  ޢިލްމުވެރިން ވާޖިބެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
.  rرسول اهللا ފަހެ   إِذَا صلَّى أَحدكُم فَلْيصلِّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު ނަމާދުކުރާ  )2("إِلَى سترة ولْيدنُ منها
. އަދި އެއާ  ހިނދު، ސުތުރާއަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ

".   ކައިރިވާހުށިކަމެވެ
. އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު  أَحدكُم  إِذَا صلَّى"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު  )3("فَلْيستتر لصالَته ولَو بِسهمٍ

                                                           
  والنسائي. والبخاري ومسلم والترمذي رواه أمحد )1

  رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )2

  مسلم ووافقه الذهيب. رواه أمحد واحلاكم وصححه على شرط )3
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 ނަމާދުކުރާ ހިނދު، ފަހެ އެނާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ބަހައްޓާ
". . އެއީ ތީރެއްނަމަވެސް މެއެވެ   ހުށިކަމެވެ

ފަހެ ފާރެއްވިޔަސް، ތަނބެއްވިޔަސް، އަދި  .ުސުތާރގެ ިމްނަވރު 
. އަދި އެންމެ  ތީރެއްވިޔަސް، ލޮންސިއެއްވިޔަސް، ސުތުރާއަކަށް ފުދޭނެއެވެ
ކުޑަމިންވަރީ، ޖަމަލުގެ މައްޗަށް ސަވާރުވާން، އޭގެ މަތީގައި ބޭންދިފައިވާ 
. ޢިލްމުވެރިން  ގޮޑީގެ، ލެނގިލަން އިންނަ ހިސާބުގެ މިންވަރެވެ

.ބަޔާންކުރައްވަނީ    އެއީ މުށެއްގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ކަމަށެވެ
ފަހެ  .ޖެހޭ ުދުރިމން ުސުތާރާއ ެދމުެދ ހްުނަންނ  ،ަނމުާދކާުރ ީމހާއާ 

ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާ ސުތުރާއާ ކައިރިވާން ޖެހޭކަން ބަޔާންވެ 
. . މާތް ހިނގައްޖެއެވެ ރުއްސުންލެއްވި هللا އެބަހީ ސަޖިދަޖެހޭ މިންވަރެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ބިލާލުގެފާނުގެ ކިބައި ން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެފާރާ  rرسول اهللا " ފާރަކާ ދިމާއަށް ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

".   )1(ދެމެދު ހުންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ތިން މުށެވެ
ފަހެ  .ަމުއމޫމުްނަންށެވްސވާ ުސުތާރެއވެ ިއމާމުމީހާައްށވާ ުސުތާރައީކ 

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ އިރު، އިމާމުމީހާގެ ސުތުރާ މައުމޫމުންނަށްވެސް 
. އެބަހީ ދެސަފުގެ ދެމެދުން މީހަކު ދިޔަޔަސް، އެއީ އެއްވެސް  ފުދޭނެއެވެ
. އަދި ނަމާދުކުރާމީހާގެ ކުރިކެނޑި ކަމަކަށް  މައްސަލައެއް ނޫނެވެ

. ފަހެ ސުތުރާ ޝަރުޢުކުރެވިގެންވަނީ އި މާމުމީހާއަށާއި، ނުމެވާނެމެއެވެ
  އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާމީހާއަށެވެ.

                                                           
  رواه أمحد والنسائي وصححه األلباين. )1
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ޭއާނގެ ުސުތާރއާ ެދމުެދްނ  ،ަނމުާދކަުރްނ ހްުނަނީމހާއާ 
ްސކު  ފަހެ އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އައިސްފައިވާ  .ުރަމީކ ަޙާރމެްވގްެނވާ ަކމެކެވެ ުހަރ

ޙަދީޘްތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި އެއީ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނޭ 
 . . ރައްވާފައިވެޙަދީޘްކު rرسول اهللا ކަމެކެވެ  يِلَو يعلَم الْمار بين يد"އެވެ

ّلصيالْم هلَياذَا عم، هيدي نيب رمأَنْ ي نم ا لَهريخ نيعبأَر فق1("لَكَانَ أَنْ ي( 
މާނައީ: "ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރާ މީހާއަށް 
) އޭނާގެ މައްޗަށް ހުރި ފާފަ އެނގޭނަމަ، ސާޅީސް  (އެކަމުގެ ސަބަބުން

 ( ރިމަތިން ހުރަސްކުރުމަށްވުރެ، ވަންދެން ހުއްޓިހުރުން، އެމީހާގެ ކު(އަހަރު
އޭނާއަށް ހެޔޮވެގެންވީހެވެ." ފަހެ މިއީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާގެ 
. ފަހެ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި  ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއް ވާނަމައެވެ
ސުތުރާއެއްނުވާނަމަ، އެއީ އޭނާގެ ފަރުވާކުޑަކަމެވެ. އަދި އެޙާލަތުގައި 

  ވެއެވެ.އޭނާގެ ކުރިކެނޑުން ޙަރާމްވެގެންނު
ްސކުާރމީހާ މަަތކުުރން   .ަނމުާދކަުރްނ ުހްނަނީމހާގެ ކުިރމަތިްނ ުހަރ

ފަހެ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއާ، އޭނާގެ ސުތުރާއާ ދެމެދުން 
ހުރަސްކުރާމީހާ މަތަކޮށް ދިފާޢުކުރުމަކީ ނަމާދުކުރަން ހުންނަމީހާއަށް 
. އަދި އެވަރުންވެސް، އޭނާ ހުރަސްކުރަން  ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ކުރިއަށްވުރެ ހަރުކަށިކޮށް މަތަކުރުން 

. އަދި އެކަންކުރުމަކުން އޭނާގެ ނަމާދަކަށް އެއްވެސް ހުއްދަ ވެގެންވެއެވެ
 . .  حديث rرسول اهللا ފަހެ އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ إِذَا "ކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1
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إِلَى ش كُمدلَّى أَحصي هيدي نيب ازتجأَنْ ي دأَح اداسِ، فَأَرالن نم هرتسٍء ي
 ،هفَعدطَانٌفَلْييش وا همفَإِن ،لْهقَاتى فَلْيތިޔަބައިމީހުން ކުރެ  )1("فَإِنْ أَب" : މާނައީ

މީހަކު، މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިކެނޑިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސުތުރާއެއް 
ބަހައްޓައިގެން، އެދިމާއަށް ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި، އޭނާއާ، އޭނާގެ 

ން އުޅެފިނަމަ، ފަހެ އޭނާ އެމީހަކު ސުތުރާއާ ދެމެދުން، މީހަކު ހުރަސްކުރަ
. ފަހެ އޭނާ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، (އެބަހީ  މަތަކުރާހުށިކަމެވެ
) އޭނާއާ  އެވަރުންވެސް، އޭނާ ހުރަސްކުރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ
. (އެބަހީ ހަރުކަށިކަމާ އެކު، އޭނާ  ހަނގުރާމަ ކުރާހުށިކަމެވެ

.) ފަހެ ހަމަކަށަވަ ."މަތަކުރާހުށިކަމެވެ   ރުން އެއީ ޝައިޠާނެކެވެ
 ،ޭއާނގެ ުސުތާރއާ ެދމުެދްނ ައްނހަެނކު  ،ަނމުާދކަުރްނ ހްުނަނީމހާއާ 

ްއތާެއްއ ުހަރްސޮކްށިފަނމަ  ،ުނަވަތ ިޙމާެރއް  ޭއާނގެ ަނމުާދ  ،ުނަވަތ ަކޅު ކު
.  rرسول اهللا ފަހެ  .ބާިޠލުުވން  إِذَا  يقْطَع صالَةَ الرجلِ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
 كُني لِلَمحالر ةركَآخ هيدي نيب، دواَألس الكَلْبو ارمالْحأَةُ ور2("الْم( 

) މީހާގެ ކުރިމަތީގައި، ސަވާރީ މަތީ ބައިންދާ،  މާނައީ: "(ނަމާދުކުރާ
) ކުރިމަތިން  ގޮނޑީގެ ފަހަތު ބަޔާ އެއްވަރު އެއްޗެއް ނެތްނަމަ، (އޭނާގެ

ހުރަސްކުރުމުން އޭނާގެ ނަމާދު  އަންހެނާއާއި، ޙިމާރާއި، ކަޅު ކުއްތާ
".   ބާޠިލުވާނެއެވެ

  
  

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1

  رواه اجلماعة إالّ البخاري. )2



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 124 

  

  ަނމުާދުކުރްނ ަމާނެވގެްނވާ ަތްނަތން 
ފަހެ ޤަބުރުސްތާނުގައި ކަށުނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން  ަޤުބރްުސތްާނ:

. މާތް هللا އެއްވެސް ނަމާދެއްކުރުމަކީ ނަހީކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ
އަލްބަޖަލީގެ ކިބައިން هللا ސުންލެއްވި ޖުންދުބު ބުނު ޢަބްދުރުއް

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އަވަހާރަވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
ވަޑައިގަތުމުގެ ފަސް ދުވަސް ކުރިން އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް 

 .  إِنَّ من كَانَ قَبلَكُم كَانوا يتخذُونَ قُبور أَنبِيائهِم"އަހުރެން އަޑުއެހީމެވެ
اجِدسم يهِمحالصو، اجِدسم ورذُوا الْقُبختيإِنِّ ،أَالَ فَالَ ت كذَل نع اكُمه1("أَن( 

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީގެ މީސްތަކުން އެބައިމީހުންގެ 
ނަބީންނާއި ޞާލިޙުންގެ މަހާނަފުޅުތައް މިސްކިތްތަކަކަށް ހަދާކަމުގައި 

. . ތިޔަބައިމީހުން މަހާނަތައް މިސްކިތްތަކަކަށް  ވިއެވެ ދަންނާށެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އެކަން  ނުހަދާށެވެ

".   މަނާކުރައްވަމެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا އަދި މާތް

 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  r رسول اهللاރިވާވެގެންވެއެވެ
 .  )2("بيوتكُم من صالَتكُم، والَ تتخذُوها قُبورا ياجعلُوا ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه مسلم. )1

  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )2
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މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތަކަށް، ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަމާދުތަކުން ބަޔެއް 
". . އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ގެތައް ޤަބުރުސްތާނުތަކަކަށް ނުހަދާށެވެ   ލާށެވެ

މިބާބުގައި މިނޫނަސް، އެތައް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން ފަހެ 
. މިޙަދީޘްތައް ދަލީލުކުރަނީ މިސްކިތުގެ  . ދަންނައެވެ އައިސްފައިވެއެވެ
ދަށުގައި ގަބުރުވާނަމަ، އެމިސްކިތުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ 
. އަދި އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި މަހާނައަކާ ދިމާއަށް  ކަމަށެވެ

.ނަމާދުކުރުންވެ   ސް، ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަމަށެވެ
ތްކުެރވޭ ަތްނަތްނ: . އެފަދަ  ޤާަޟޙާަޖ އެބަހީ ފާޚާނާ ފަދަ ތަންތަނެވެ

. ފަހެ   rرسول اهللا ތަންތަނުގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ
. އްވާފައިވެޙަދީޘްކުރަ  )1("اَألرض كُلُّها مسجِد إِالَّ الْمقْبرةَ والْحمام"އެވެ

".   މާނައީ: "ގަބުރުސްތާނާއި، ފާޚާނާ ފިޔަވައި މުޅި ބިމަކީ މިސްކިތެކެވެ
ފަހެ ޖަމަލު ކޮށީގައި ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެން  ަޖަމލު ޮކިށ:

. .  حديث rرسول اهللا  ނުވެއެވެ فَإِنها  ،مبارِك اِإلبِلِ يالَ تصلُّوا فކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ޖަމަލު ކޮށިތަކުގައި ތިޔަބައިމީހުން  )2("من الشياطنيِ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން އެކޮށިތައް ހިމެނިގެންވަނީ  ނަމާދުނުކުރާށެވެ
".   ޝައިޠާނުންގެ މަންޒިލުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

ަޙކުެރވޭ ަތްނަތާނިއ، ީމުހްނ ިހނގާބިނގާ  ިނޮގނޑިާއ، ަޖަނވާުރ ަޛަބ ކު
ކިާއ، ގެފުޅުގެ ފާުރޅޮުކޅު މަ  ޭ ަމގުަތ ފަހެ ނަޖިސް ތަންތާންގައި  ިތ:ުއޅ

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

  داود وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو  )2
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. ކުނިގޮނޑާއި ޖަނަވާރު ޛަބަޙަކުރެވޭ  ،ނަމާދުކުރުން މަނާވެގެންވެއެވެ
. ދެން މީސްތަކުން  ،ތަންތަން ނަޖިހުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވެއެވެ

. އެތާނގައި މީހަކު ނަމާދުކުރަން  ހިނގާބިނގާ އުޅޭ މަގު ދަންނައެވެ
. އަދި  ފަށައިފިނަމަ، މީސްތަކުން ހިނގުމަށް އުނދަގޫވާނެކަން ކަށަވަރެވެ
ނަމާދުކުރާމީހާ މީސްތަކުން އޭނާގެ ކުރިމަތިން ހުރަސްކުރުމުން އަމާންވެގެން 

. މާތްނު . ދެން ގެފުޅުގެ ފުރާޅުކޮޅު މަތި ދަންނައެވެ هللا ވާނެއެވެ
. ފަހެ  ،އަމުރުކުރައްވާފައިވަނީ ނަމާދުގައި ގެފުޅާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިލުމަށެވެ
. ،ފުރާޅުކޮޅު މަތީގައި   ގެފުޅާ ދިމާއަކަށް ކުރިމައްޗެއް ނުލެވޭނެއެވެ

  

ަގިއ ަނމުާދުކުރން  ުޢބާގެ ތޭެރ   ަކ
. އެއީ ފަރުޟު  ކަޢުބާގެ ތެރޭގައި ނަމާދުކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
ނަމާދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ސުންނަތް ނަމާދެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، 

. މާތް ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބަައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މެއެވެ
. "(މައްކާ ފަތަޙައިގެ . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ )  ރިވާވެގެންވެއެވެ ދުވަހު

. އަދި އެކަލޭގެފާނާ އެކުގައި،  rرسول اهللا  ގެފުޅަށް ވެދެވަޑައިގަތެވެ
އުސާމަތު ބުނު ޒައިދާއި، ބިލާލު ބުނު އަބީރަބާޙާއި، ޢުޘްމާނު ބުނު ޠަލްޙާ 
. ދެން  . ދެން ގެފުޅުގެ ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރެވިއްޖެއެވެ ވެދެވަޑައިގަތެވެ

އެންމެ ފުރަތަމަ ވަން މީހަކީ  އެބޭކަލުން ދޮރުކޮޅު ހުޅުވައިލެއްވި ހިނދު،
 . . ދެން ބިލާލާ ބައްދަލުކޮށްފައި އަހުރެން ސުވާލުކުރީމެވެ އަހުރެންނެވެ
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. އާނއެކެވެ.  rرسول اهللا  ނަމާދުކުރެއްވި ހެއްޔެވެ؟ ބިލާލު ދެންނެވިއެވެ
".   )1(ޔަމަނާ ދިމާއަށް ހުރި ދެތަނބު ދެމެދުގައެވެ

  

ްނަތްއަތއް ަނމުާދަގިއ ުކުރްނ ުހްއަދެވގްެނވާ ަބެއްއ    ަކ
. އަދި  ނަމާދުގައި ކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަންތައްތަކެއްވެއެވެ
. އަދިކިއެއްތަ!  އެކަންތައްތައް ކުރުމަކުން ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
މަކުރޫހައެއް ނުމެވާނެމެއެވެ. ފަހެ އެކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަޔާންވެގެން 

  އެވަނީއެވެ.
. ުރިއްނ. -1 هللا ފަހެ މާތް ނަމާދުގައި ރުއިން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

. އެކަމަނާ  ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
" . އަވަހާރަވެ ވަޑައިގެންނެވި އާލާސްކަންފުޅުގައި  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. "މީސްތަކުންނާގެން ނަމާދުކުރެއްވުމަށް އަބޫބަކުރަޙަދީޘް ށް ކުރެއްވިއެވެ
. އޭ  ." ދެން އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ގެ ރަސޫލާއެވެ! هللاއަމުރުކުރާށެވެ

. ލޯފުޅުން  ހަމަކަށަވަރުން އަބޫބަކުރަކީ ވަރަށް ހިތްޕުޅު މަޑު ބޭކަލެކެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން  ކަރުނަފޮދު އޮހުން ނުހިފެހެއްޓެވޭ ބޭކަލެކެވެ

".   )2(ކިޔަވައި ވިދާޅުވާ ހިނދު ކީރިތިކުރައްވައެވެ
ާނތްފާަރަތާށިއ ވާތަްފާރަތްށ  -2 ބޭުނމްެއ ޖިެހްއޖެ ޙާލެަތްއަގިއ ަކ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތް ެބލްުނ.

                                                           
  والبخاري ومسلم. رواه أمحد )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وابن حباّن وصححه األلباين. )2
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" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ނަމާދުކުރައްވާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
ލޭގެފާނު ބައްލަވާ ވާތްފަރާތަށް އެކަ ،އިރު، އެކަލޭގެފާނުގެ ކަނާތްފަރާތަށާއި

. އަދި އެކަލޭގެފާނު ފުރަގަހަށް އެނބުރިވަޑައިގެން  ކަމުގައިވިއެވެ
".   )1(ނުބައްލަވައެވެ

ދެފަރާތަށް ބެލުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ  ،ފަހެ ބޭނުމެއް ނެތް ޙާލު
. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ކަމެކެވެ

. ނަމާދުގައި ފަރާތް ފަރާތަށް ބެލުމާ  . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ  rرسول اهللا ބެހޭގޮތުން  އާ ތިމަންކަމަނާ ސުވާލުކުރެއްވީމެވެ

. އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެ هو اختالَس يختلسه الشيطَانُ من صالَة "އްވިއެވެ
دب2("الْع(  ".   "އެއީ އަޅާގެ ނަމާދުން ޝައިޠާނާ ދަމައިގަންނަ ދަމައިގަތުމެކެވެ

. ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ހުއްދަވެގެންވަނީ  ދަންނައެވެ
. ދެންފަހެ މުޅި  ހަށިގަނޑު ޤިބުލައިން ހަމައެކަނި މޫނު އެނބުރުމެވެ

ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން  ނަމާދު ބާޠިލުވާނެ ،އަނބުރާލައިފިނަމަ
  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކިެތ ަމަރިއލުްނ. -3  ަހުރަފާއިއ ަނުގަލްނާދިށ ފަަދ ގްެއލްުނޭދ ަތ
. އަދި އެޙަރަކާތަކުން  އެއީ ކިތަންމެ ޙަރަކާތެއް ކޮށްގެން ވިޔަސް މެއެވެ

. ފަހެ ނަމާދެއް ބާޠިލެއް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  rرسول اهللا ނުވާނެއެވެ
މާނައީ: "ނަމާދުގައި  )3("الْحيةَ والْعقْرب :الصالَة يتلُوا اَألسودينِ فـاقْ"

                                                           
  وابن حباّن وصححه األلباين. رواه أمحد )1

  والبخاري وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2

  رواه أمحد وأصحاب السنن وصححه األلباين. )3
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. އެބަހީ ހަރުފައާއި،  ތިޔަބައިމީހުން ދެއަސްވަދު ޤަތުލުކުރާހުށިކަމެވެ
".   ނަގުލަންދާއްޓެވެ

ިއ، ެދަފާރަތްށ ބޭުނމްެއ ޖިެހްއެޖ  -4 ިއ، ަފަހަތާށ ަގިއ ކުިރައާށ ޙާލުަތ
ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތްފަހެ  ިހނަގިއލްުނ.

. "ދޮރުކޮޅު ބަންދުކުރައްވައިގެން،  . އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން ތިމަންކަމަނާ  rرسول اهللا ކޮޓަރިކޮޅުގައި  ނަމާދަށް ހުންނަވައެވެ

ދޮރުކޮޅުގައި ޖެއްސެވުމުން އެކަލޭގެފާނު (ނަމާދަށް ހުންނަވާ ޙާލު) 
ހިންގަވާފައި ވަޑައިގެން، ތިމަންކަމަނާއަށް ދޮރުކޮޅު ހުޅުއްވައިދެއްވައެވެ. 
. އަދި  އަދި ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނެވި ތަނަށް އަލުން ވަޑައިގަންނަވައެވެ

މަނާ ޤިބުލައާވީ ފަރާތަށް ދޮރުކޮޅު ހުންނަ ކަމުގައި އެކަ
".   )1(ސިފަކުރައްވާފައިވެއެވެ

ްނ ުހެރ ަނމުާދކުުރްނ. -5 އިގެ هللا ފަހެ މާތް ކުޑަަދިރފުޅު ުއަރ
. އެކަލޭގެފާނު  ރުއްސުންލެއްވި އަބޫޤަތާދާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

. "ޒައިނަބުގެ ދަރިކަނބަލުން އުމާމާ އުރުއްވައިގެން  رسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
r ެފަހ . އެކަލޭގެފާނު ރުކޫޢަށް ވަޑައިގަންނަވަމުން  ނަމާދުކުރެއްވިއެވެ

. އަދި ސަޖިދައިން ތެދުވެ ވަޑައިގަންނަވަމުން އަލުން  ބާއްވަވައެވެ
". ފަހެ އެނަމާދަކީ ފަތިސް ނަމާދުކަމުގައި  )2(ނަންގަވައި އުރައިލައްވައެވެ

  ބުނެވެއެވެ.

                                                           
  والنسائي وحسنه األلباين. وأبو داود والترمذيرواه أمحد  )1

  رواه أمحد والنسائي وغري مها وصححه األلباين. )2
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ުވމުްނ ިއާޝާރުތްނ  -6 ަނމުާދކަުރްނ ުހްއަޓިއ ީމަހކު ަސލާމޮްގ
ރުއްސުންލެއްވި ޞުހައިބުގެ ކިބައިން هللا މާތް ވާުބިދުންނ.ަސލާމުގެ ޖަ 

. "އެއްފަހަރަކު  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުން އަހުރެން ދަމުން  ،ނަމާދުކުރައްވަން ހުންނަވަނިކޮށް

. ފަހެ އިޝާރާތުން އެކަލޭގެފާނު  އެކަލޭގެފާނަށް އަހުރެން ސަލާމްގޮވައިލީމެވެ
".   )1(އަހުރެންނަށް ސަލާމުގެ ޖަވާބުދެއްވިއެވެ

 rرسول اهللا ފަހެ  ތްަސީބަޙ ިކުޔމިާއ ައތްޖުެހްނ. -7
 . إِنما التصفيح  ،صالَته فَلْيقُلْ سبحانَ اِهللا يٌء فيمن نابه ش"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

މާނައީ: "ނަމާދުގައި ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ،  )2("جالِساِء والتسبِيح للرِّللنِّ
(އެބަހީ އިމާމު މީހާއަށް ކުށެއްކުރެވިއްޖެކަން އެނގިއްޖެ މީހާ، ނުވަތަ 

) ފަހެ  .  سبحانَ اِهللاއެނޫންވެސް ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ މީހާ ކިޔާހުށިކަމެވެ
. އަދި ތަސްބީޙަކިޔުންވަނީ  ހަމަކަށަވަރުން އަތްޖެހުންވަނީ އަންހެނުންނަށެވެ

".   ފިރިހެނުންނަށެވެ
ފަހެ އިމާމު މީހާއާ އެންމެ  ިއމާމު ީމހާައްށ ަލއިިދުންނ. -8

 . ކައިރީގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ޤުރުއާން އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ މީހުންނެވެ
އިމާމު މީހާ ޤުރުއާން ކިޔަވަމުން ދަނިކޮށް އާޔަތެއް ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ، 
ނުވަތަ ނުބައިކޮށް ކިޔަވައިފިނަމަ، ދަންނަ މީހާ އިމާމަށް ކިޔައިދޭން 

. މާތް ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން هللا ލެއްވި ޢަބްދުރުއްސުންهللا ޖެހޭނެއެވެ

                                                           
  رواه أمحد والترمذي وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والنسائي وصححه األلباين. )2
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. އެއްފަހަރަކު ނަމާދުގައި  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ދެން ނަމާދު  rاهللا  ކިޔަވައި ވިދާޅުވަނިކޮށް އެކަލޭގެފާނަށް އޮޅިވަޑައިގަތެވެ

ބުނު ނިމުމުން އަޞްޙާބުބޭކަލުންނާ ދިމާއަށް ކުރިމަތިފުޅުލައްވާ އުބައްޔު 
. އަހުރެމެންނާ އެކު ނަމާދުކުރެއްވިންތޯއެވެ؟ އުބައްޔު  ކަޢުބަށް ވިދާޅުވިއެވެ
. ދެން ލައިނުދެއްވީ  ! އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ . އާދޭހޭ ވިދާޅުވިއެވެ

  )1(ކީއްވެގެންތޯއެވެ؟"
މްުނ  -9 ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް ިކުޔްނ.ِهللا لْحمد اَކިނިބހި ެއޅު

. އެކަލޭގެފާނު  ރިފާޢަތު ބުނު ރާފިޢުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އެއްފަހަރަކު  ގެ ފަހަތްޕުޅުގައި އަހުރެން  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ  ނަމާދުކުރަން ހުއްޓައި، އަހުރެންނަށް ކިނބިއްސެއް އެޅިއްޖެއެވެ
 . با مباركًا فيه مباركًا علَيه ـحمدا كَثريا طَيِّ ِهللالْحمد اَ"އަހުރެން ކިޔައިފީމެވެ
"އަހުރެމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ  "كَما يحب ربنا ويرضى

ވެގެންވާ، ވެތިރި ،ވާގިނަވެގެންއަދި ރުހިވޮޑިގަންނަވާ ފަދައިން 
.ލިބިވޮޑިގެން ޙަމްދު އަށްهللا ކުންބަރަކާތްލެއްވިގެންވާ ޙަމްދަ " ފަހެ ވެއެވެ

. "ނަމާދުގައި ނަމާދުން އަވަދިވެވަޑައިގެން  rرسول اهللا  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ވާހަކަދެއްކީ ކާކުހެއްޔެވެ؟" ފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް 

. ދެން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަލޭގެފާނު އެހެން  ކުރެއްވިއެވެ. حديثނުވިއެވެ
. ދެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް  ފަހެ އެއްބޭކަލަކުވެސް އެއްޗެކޭ ވިދާޅެއް ނުވިއެވެ

. އޭ  ގެ هللاއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވުމުން އަހުރެން ދަންނަވައިފީމެވެ

                                                           
  رواه أبو داود وابن حباّن والطّرباين وصححه األلباين. )1
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 . . ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ ! އެއީ އަހުރެންނެވެ ރަސޫލާއެވެ
ރާތެއްގެ އަތްޕުޅުގައިވާ ފަރާތް "މުޙައްމަދުގެފާނުގެ ފުރާނަފުޅު އެފަ

ގަންދެއްވައި ވިދާޅުވަމެވެ. ތިރީސް އެތައް މަލާއިކަތުން އެކަލިމަފުޅު 
ހިއްޕަވައިގެން، މައްޗަށް އަރުއްވާނެ ބޭކަލަކާ މެދު، ވާދަވެރިވެ 

".   )1(އުޅުއްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު ދެކެވަޑައިގެންނެވީމެވެ
ްނ ިކެޔުވްނ. -10 ފަހެ ސުންނަތް ނަމާދުތަކުގައި  މްުޞަޙފު ަބލައިގެ

ޚާއްޞަކޮށް ދިގުކޮށް ކިޔެވުން ސުންނަތްވެގެންވާ ނަމާދުތަކުގައި، އެބަހީ 
ތަހައްޖުދު ނަމާދު ފަދަ ނަމާދުތަކުގައި މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުން 

. ފަހެ މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
 . "އެކަމަނާގެ ޣުލާމެއްކަމުގައިވާ ޛަކުވާނު ޤުރުއާން ރިވާވެގެންވެއެވެ

) އެކަމަނާއަށް އިމާމުކަން  ،ބައްލަވައިގެން ކިޔަވާވިދާޅުވާ ޙާލު (ތަރާވީޙުގައި
". . "ބައެއްފަހަރު  )2(ކޮށްދެއްވައެވެ އަދި އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ

".   މުޞްޙަފުގެ ގަނޑު އުކިޔަސް ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
  

ްނަތްއަތއް ަނމުާދ ަމ    ުކޫރަހވާ ަކ
ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ،ފަހެ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ

. އަދި  ،ސުންނަތެއް ގަސްތުގައި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ނަމާދު މަކުރޫހަވާނެއެވެ

                                                           
  والنسائي وصححه األلباين. وأبو داود والترمذيرواه أمحد  )1

  رواه مالك والبخاري تعليقاً. )2
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ނަމާދުގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުންވެސް 
  މަކުރޫހަވެގެންވެއެވެ.

ކްެއޗާ  ،ތުނުބޅިއާިއ، ހުެދމާިއ ،ުހްނަނ ިއރު ަނމުާދަގިއ  -1 ަފަދ ަތ ެއ
  ުކޅެހުެދްނ.

  ަނމުާދަގިއ ުއުކަޅްށ ައތްަލއިގްެނ ުހުރްނ. -2
  ަނމުާދަގިއ ަމްއަޗްށ ެބލްުނ. -3
  ަނމުާދްނ ޣާިފލުުކުރވާ ަފަދ ެއްއަޗަކްށ ެބލްުނ. -4
  ައުތްނ ިއާޝާރތްުކުރްނ. ،ަނމުާދްނ ަސލާމްދޭ ިހނދު  -5
  ަސުދލުުކުރްނ. ،ެއްއަޗުކްނ ައނަގ މިަތ ޮފުރުވމާިއުރމާަފަދ  -6

. ސަދުލުކުރުމަކީ ބިންމަތީގައި ޖެހޭ  އިމާމު ޚައްޠާބީ ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި އިމާމު އަބޫ ޢުބައިދާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ވަރަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ
 ،ސަދުލުކުރުމަކީ ހެދުމުގެ ދެފަރާތުން އުނަގަނޑަށް ބާރުކޮށް ނުލައި

. އަދި އިމާމު އިބުނު އަޘީރު ތަނބިކަށިން ތި ރިއަށް ހެދުން ދޫކޮށްލުމެވެ
. ސަދުލުކުރުމަކީ އަތާ އެކު ގަޔަށް ބާރުކޮށް ފޮތިގަނޑެއް  ،ވިދާޅުވިއެވެ

 . . އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫޢަށާއި ސަޖިދައަށް ދިއުމެވެ ގަޔަށް އޮޅައިލުމެވެ
. ސަދުލުގައި މިހުރިހާ މާނައެއް  ފަހެ ޢަޡީމްއާބާދީ ވިދާޅުވިއެވެ

  ކުލެވިގެންވެއެވެ.އެ
  ކާާނ ަތްއާޔުރވެފިައ ަވިނޮކްށ ަނމުާދުކުރްނ. -7
ަކްށ ާދްނެވ ުހރެ  -8   ަނމުާދުކުރްނ. ،ެދޙާަޖުތްނ ުކެރ ޙާަޖަތ
ޖެހޭ ޙާލު ަނމުާދކުުރްނ. -9   ތާްއާޔ
  ަނމުާދުކުރަމްށ މްިސިކުތްނ ަތެންއ ޚާްއަޞކުުރްނ. -10
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ްނަތްއަތއް    ަނމުާދ ބާިޠލުވާ ަކ
ަގިއ  -1 ިއޮބިއ ހުެދްނ.ގްަސުތ   ަކ
ަގިއ ވާަހަކެދްއުކްނ. -2   ގްަސުތ
ކްެއ ުކުރްނ. -3 ަގިއ ިގަނ ަޙަރކާތްަތ   ގްަސުތ
ަނމުާދގެ ުރުކެންއ ުނަވަތ ަޝުރެޠްއ ެއްއވްެސ ުޢުޛަރކާ ުނލިައ  -4

ަގިއ ޫދޮކްށލްުނ.   ގްަސުތ
ތްުނ. -5   ބާަރްށ ީހަގ
  

  ަނމުާދ ޤާަޟުކުރން 
. ނިދުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ  ހަނދާންނެތިގެން ދަންނައެވެ

ނަމާދެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެނަމަ، ހޭލެވުމާ އެކު، ނުވަތަ ހަނދާންވުމާ އެކު، 
އެނަމާދު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިޖުމާޢުވެ 
. ފަހެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޞްޠިލާޙުގައި މިކަމަށް  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

އަދާކުރުމެވެ.  ޤަޟާކުރުމޭ ކިޔުނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ
އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން ނިދާފައިވާ މީހާއަކީ އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއް 
. އަދި ހަނދާންނެތިފައިވާ މީހާއަކީވެސް، އެޙާލަތުގައި މުކައްލަފެއް  ނޫނެވެ

.   ނޫނެވެ
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ދެން ޝަރުޢީ ޢުޛުރަކާ ނުލައި ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅާމީހާ 
 . . ފަހެ އޭނާއަކީ ކާފިރެކެވެ އަދި އެކަމަށް ދަލީލުކުރާ ދަންނައެވެ
.    ނައްޞުތައް ޞަރީޙަވެފައި ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

ވިދާޅުވިއެވެ.   - رمحه اهللا -ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބުނު ތައިމިޔާ 
. ފަހެ އެނަމާދު ޤަޟާކުރުން  "ނަމާދު ގަސްތުގައި އަޅައިފިމީހާ ދަންނައެވެ

. އަދި އޭނާގެ  ކިބައިން ޤަޟާކުރުން އޭނާއަށް ޝަރުޢުކުރެވިގެން ނުވެއެވެ
! އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ ސުންނަތް  ޞައްޙަވެގެން ނުމެވޭމެއެވެ. އަދިކިއެއްތަ
. އަދި މިކަމާ ޚިލާފު އެއްވެސް ދަލީލެއް ނުވެއެވެ.  ނަމާދު ގިނަކުރުމެވެ

! ދަލީލުތައް މިކަމާ މުވާފިޤުވެގެންވެއެވެ." އަދި އިމާމު  )1(އަދި ކިއެއްތަ
. "ނަމާދުގެ ވަގުތު ދަންދެން  - رمحه اهللا -އިބުނު ޙަޒުމު  ވިދާޅުވިއެވެ

. ފަހެ އެނަމާދު  ގަސްތުގައި ނަމާދުނުކޮށް ހުރެފިމީހާ ދަންނައެވެ
. ފަހެ އޭނާ  ޤަޟާކުރުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެން ނުވާކަން ކަށަވަރެވެ

. އެއީ  ،ހެޔޮކަންތައްކުރުމާއި ސުންނަތް ނަމާދުކުރުން ގިނަކުރާހުށިކަމެވެ
. އަދި އޭނާ ތައުބާވެ  ،ޤިޔާމަތް ދުވަހުގައި އޭނާގެ މީޒާން ބަރުކުރުމަށެވެ

."هللا   )2(ގެ ޙަޟްރަތަށް އިސްތިޣުފާރު ކުރާހުށިކަމެވެ
  

  ަބިލީމހާގެ ަނމާދު 
ފަހެ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ކޮޅަށް ހުރުމަށް ޢުޛުރުވެރިވެއްޖެމީހާ، 

. އަދި އިށީނދެ އިނދެގެން އިށީނދެ  އިނދެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
                                                           

  "الفتاوى الكربى" لشيخ اإلسالم ابن تيمية. )1

  "احمللّى" البن حزم. )2
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ނަމާދުކުރަން ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އެއްއަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ އޮވެގެން 
 . . އަދި އެޙާލަތުގައި ރުކޫޢާއި ސަޖިދަކުރާނީ އިޝާރާތުންނެވެ ނަމާދުކުރާށެވެ

. މާތް هللا ފަހެ ރުކޫޢަށްވުރެ ބޮޑަށް ސަޖިދައަށް ލެނބިލާށެވެ
. ވަޙީކުރަ   l   k  j  i  h  g Z] އްވާފައިވެއެވެ

މާނައީ: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ކޮޅަށް ތިބެގެންނާއި، އިށީނދެ  )١٠٣النساء: (
." هللاތިބެގެންނާއި، އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން  އަށް ޒިކުރުކުރާށެވެ

ބުނު މަސްޢޫދު މިއާޔަތާ ބެހޭގޮތުން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
. އެގޮތަށް  . "އެބަހީ ކޮޅަށް ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ކުޅަ ދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އިށީނދެ ތިބެގެން ނަމާދުކުރާށެވެ
އެގޮތަށްވެސް ކުޅަދާނަވެގެން ނުވާނަމަ، އަރި މައްޗަށް އޮށޯވެ ތިބެގެން 

".   ނަމާދުކުރާށެވެ
ދެން ނަމާދުކުރުމަށް އިށީނދެ އިންނާނެ ގޮތް ދަންނައެވެ. 

. ދެ ފައި ބަލިމީހާއަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އިނުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
އިފްތިރާޝަށް އަދި  ވަށްކޮށްގެން އިނދެވޭނަމަ، އެގޮތަށް އިނުން ރަނގަޅެވެ.

އިންނަ ގޮތަށް އިނުމާއި، ތަވައްރުކަށް އިންނަ ގޮތަށް އިނުންވެސް 
  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

  

  ަޚުއުފ ަނމާދު 
ޚައުފުގެ ނަމާދަކީ ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރެވޭ ފަރުޟު 
. ފަހެ އެވަގުތުގައި އެނަމާދުތައް އަދާކުރެވެނީ އަމާންކަމުގެ  ފަސް ނަމާދެވެ
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. އަދި އެގޮތަށް ފަރުޟު  ވަގުތުތަކުގައި އަދާކުރާ ގޮތާ ތަފާތު ގޮތަކަށެވެ
ވަގުތުގައެވެ.  ނަމާދުތައް އަދާކުރުން މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ހަނގުރާމައިގެ

އެހެނެއްކަމަކު ބިރުވެރިކަން ފެތުރިގެންވާ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި އެގޮތަށް 
ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
މިސާލަކަށް އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި އަނދައިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ 

. ފަހެ .  ބިރަށް އެގޮތަށް ނަމާދުކުރުމެވެ ޚައުފު ނަމާދު ކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށެވެ
. އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި ކޮންމެ  އެއީ މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައެވެ
. އެއީ ރަށުން ބޭރުނުވި ކަމުގައިވިޔަސް  ނަމާދެއްގައި ކުރާނީ ދެރަކުޢަތެވެ

. . ފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ޚައުފު ނަމާދުކުރާގޮތް މެއެވެ   ދަންނައެވެ
. ވަޙީކުރައްވާهللا މާތް !  "   #  $  %  ] ފައިވެއެވެ

  0   /  .  -  ,  +  *  )   (  '  &
  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1
  F    E   D  C  B  A  @  ?   >  =  <;
  V  U     T  S  R  Q  P     O    N  M  L  K  J  IH  G

  b  a     `  _   ̂  ]  \[  Z   YX  WZ  ) :النساء

) ކަލޭގެފާނު އެބައިމީހުންގެ ތެރޭގައި  )١٠٢ މާނައީ: "(ހަނގުރާމައިގެ ވަގުތު
. ދެންފަހެ  ހުންނަވައިފިނަމަ، އެބައިމީހުންނާގެން ނަމާދު ޤާއިމުކުރައްވާށެވެ
އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްޖަމާޢަތުގެ މީހުން ކަލޭގެފާނާ އެކު، ނަމާދަށް 

. އަދި އެބައިމީހުން (ނަމާދުގައިވެ ) ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތެދުވާށެވެ ސް
. ފަހެ އެބައިމީހުން ސަޖިދަކުރުމަށް ފަހު (އެބަހީ ފުރަތަމަ  ތިބޭހުށިކަމެވެ
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) މީސްތަކުންގެ ފަހަތަށް ފޯރިމެރުމަށްޓަކައި  ރަކުޢަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު
. ދެން ނަމާދުނުކޮށް ތިބި އަނެއް ޖަމާޢަތުގެ މީހުން އައިސް  ދާހުށިކަމެވެ

) ނަމާދުކުރާހުށިކަމެވެ. ކަލޭގެފާނާ އެކު (ދެ ވަނަ ރަކުޢަތުގައި ބައިވެރިވެ
އަދި އެބައިމީހުންވެސް ހަތިޔާރު އަޅައި ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފައިގެން 
. ތިޔަބައިމީހުން ހަތިޔާރާއި ހަނގުރާމައިގެ ތަކެތިން  ތިބޭހުށިކަމެވެ
. އޭރުން  ) ކާފިރުވި މީހުން އެދުނެވެ ޣާފިލުވާނެ ނަމައޭ ހިތައި، (އެކަމަށް

އްފަހަރާ ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ލެނބިގަތުމަކުން އެބައިމީހުންނަށް އެ
.) އަދި ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން  . (އެބަހީ ޙަމަލާދެވޭނެއެވެ ލެނބިގަނެވޭނެއެވެ
) އުނދަގޫ ވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ  ތިޔަބައިމީހުންނަށް (ހަތިޔާރު އުފުލުމަށް

މަ، ހަތިޔާރު ބެހެއްޓުމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ބަލިވެ އުޅޭ ބަޔަކު ކަމުގައިވާނަ
. އަދި (އެހެންނަމަވެސް)  ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެއްވެސް ކުށެއް ނުވެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ކާފިރުންނަށް  ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިކަމުގައި ހިފާށެވެ

."هللا ނިކަމެތިކުރަނިވި ޢަޛާބު މާތް   ތައްޔާރުކުރެއްވިއެވެ
ޖަމާޢަތުގައި އަދާކުރާނެ  ފަހެ މިއާޔަތުގައި އެވަނީ ޚައުފުނަމާދު

. އެބަހީ އިމާމުމީހާއާ އެކު، ކޮންމެ ޖަމާޢަތެއްވެސް ކުރާނީ  ގޮތެވެ
. އަނެއް ރަކުޢަތްކުރާނީ އަމިއްލައަށެވެ.   އެއްރަކުޢަތެވެ
. މަޣުރިބު ނަމާދަކީ  ދެން މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާގޮތް ދަންނައެވެ

. ފަހެ ޚައުފު ނަމާދާ  ބެހޭގޮތުން ޤަޞްރުކުރެވޭ ނަމާދެއް ނޫނެވެ
އައިސްފައިވާ ރިވާޔަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަޣުރިބު ނަމާދުކުރާނެ ގޮތާ 
 ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ޙަދީޘެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
އެހެންކަމުން ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ 



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 139 

މާޢަތުގެ މީހުންނާގެން މީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ ދެރަކުޢަތްކޮށްފައި، ދެވަނަ ޖަ
އެއްރަކުޢަތްކުރުމާއި، ފުރަތަމަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން އިމާމުމީހާ 
އެއްރަކުޢަތްކޮށްފައި، ދެވަނަ ޖަމާޢަތުގެ މީހުންނާގެން ދެރަކުޢަތްކުރުމާއި، 

.   މިދެގޮތްވެސް ހުއްދަވެގެންވާ ކަމަށެވެ
ނަމާދުކުރާނެގޮތް  ފަހެ ހަނގުރާމަ ގަދަވެގެންދާ ވަގުތުދެން

.ދަ އެމީހަކަށް ކުޅަދާނަވާ ގޮތަކަށް ނަމާދުކުރާނީއެވެ. ފަހެ އެވަގުތު  ންނައެވެ
. هللا މާތް  )٢٣٩البقرة: (  Z./  ,-  *  +  ]ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ

މާނައީ: "ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބިރުގެންފިނަމަ (ނަމާދުކުރާނީ) 
". . ނުވަތަ ސަވާރުވެގެންވާ ޙާލުއެވެ   ހިނގަމުންނެވެ

  

  ަދުތުރެވިރާޔގެ ަނމާދު 
އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ ދަތުރުގައި ފަރުޟު ފަސްނަމާދުކުރާނެ 

.   ގޮތެވެ
މުާދ ޤްަޞުރުކުރްނ. -1 އެބަހީ މެންދުރު  ހަަތުރ ަރކުަޢތް ަނ

  ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދު ދެރަކުޢަތަށް ކުރުކޮށްލުމެވެ.
އެބަހީ ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަކުރާ  ޤްަޞުރކުުރމުގެ މާަސފުަތ. -2

. ފަހެ ދަތުރެކޭ ކިޔޭ ކޮންމެ ދަތުރެއްގައި ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުން  ދުރުމިނެވެ
. އެއީ ކުރު ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ދިގު  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ
. އަދި މަސާފަތު ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ދަތުރެއް ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ

  ވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.އެއްވެސް ދަލީލެއް ވާރިދު
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ނަމާދު ޤަޞްރުކުރަން  ަނމުާދ ޤްަޞުރކުުރްނ ފޭެށ ހާިސުބ. -3
. އިމާމު އިބުނުލްމުންޛިރު  ފަށަން ޖެހޭނީ ރަށުން ބޭރުވުމަށް ފަހުގައެވެ

" . އެއްވެސް ދަތުރުފުޅެއްގައި މަދީނާއިން  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
ނަމާދު ޤަޞްކުރެއްވިކަން އަހުރެންނަށް ނިކުމެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ 

".   އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ
ކު؟ -4 ްނަވގުަތ  ަދުތުރެވިރާޔ ަނމުާދ ފިުރަހަމައްށ ކުާރީނ ޮކ

. ޤުރުއާނާ ސުންނަތުން މިކަން ބަޔާންކުރާނެ އެއްވެސް ދަލީލެއް  ދަންނައެވެ
 . ގެ ޢަމަލުފުޅުތައް މިކަމުގައި  rرسول اهللا އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

. އަދި އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ޢަމަލުފުޅުތައްވެސް  ތަފާތުވެގެންވެއެވެ
.    ތަފާތުވެގެންވެއެވެ

. "ތަބޫކުގައި   -  رمحه اهللا -  عالّمة ابن القيم رسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
r  ުއަދި އެވިހި ދުވަހުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދ . ވިހި ދުވަހު ހުންނެވިއެވެ

. އަދި އެއަށް  ނަމާދު ފުރިހަމަކޮށް  ،ވުރެ ގިނަވެއްޖެއްޔާޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ
! އެކަލޭގެފާނު  . އަދިކިއެއްތަ ކުރާކަށް އެކަލޭގެފާނު އުއްމަތަކަށް ނާންގަވައެވެ
. އަދި  އެތާނގައި މަޑުކޮށްގެން ހުންނެވުން އެމުއްދަތާ އިއްތިފާޤުވީއެވެ

ދަތުރުގެ ޙުކުމަކުން  ،ދަތުރުގެ ޙާލަތުގައި މިގޮތަށް ޤާއިމުވެ ހުރުން
. އެއީ ދަތުރު ކިތަންމެ ދިގުވީނަމަވެސްނުނެރެ ނުވަތަ ކުރުވީނަމަވެސް  ،އެވެ

. އަދި  . އެއީ އެތާނގައި އޭނާ ވަޒަންވެރި ނުވާހައި ހިނދަކުއެވެ މެއެވެ
. އަދި  އެތާނގައި ޤާއިމުވުމަށް އޭނާ ޢަޒުމު ނުކުރާހައި ހިނދަކުއެވެ

ންވަނީ ފަހުގެ ދަންނަބޭކަލު ،މިމަސްއަލާގައި ކުރީގެ ދަންނަބޭކަލުންނާއި
. ފަހެ ޞަޙީޙުލްބުޚާރީގައި  ވަރަށް ބޮޑަށް އިޚުތިލާފުވެ ވަޑައިގެންފައެވެ
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ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
 . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ބައެއް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

އްކާ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި (ތަބޫކު ހަނގުރާމައިގެ ދަތުރުފުޅު ނުވަތަ މަ
 . ) ނަވާރަ ދުވަހު މަޑުކުރެއްވިއެވެ ފަތަޙައިގެ ދަތުރުފުޅުގައި
 . އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކުރެއްވީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
 ،ފަހެ އޭގެ ފަހުގައި އަހުރެމެންވެސް ނަވާރަ ދުވަހު މަޑުކުރާނަމަ

މާދު ނަ ،ޤަޞްރުކުރަމުއެވެ. އަދި އެއަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެނަމަ
. އަދި މިސްވަރު ބުނު މަޚުރަމާ ވިދާޅުވިއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށް ކުރަމުއެވެ

ޝާމުކަރައިގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ،ސަޢުދު ބުނު ޢަބީ ވައްޤާޞާ އެކު
. ސަޢުދު  ސާޅީސް ދުވަސް ވަންދެން އަހުރެމެން ޤާއިމުވެ ތިބީމުއެވެ

. އަދި އަހުރެމެން ނަމާދުކުރަނީ  ނަމާދުކުރައްވަނީ ޤަޞްރުކުރައްވައިގެންނެވެ
. އަޒަރުބައިޖާނުގައި . އަދި ނާފިޢުވިދާޅުވިއެވެ ބުނު هللا ޢަބްދު ،ފުރިހަމަކޮށެވެ

. އަދި އެދުވަސްތަކުގައި  ޢުމަރު ހަމަސްދުވަހު ޤާއިމުވެ ހުންނެވިއެވެ
. އަދި ޙަފްޞު ބުނު ޢަބްދު هللا އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ

. ޝާމުކަރައިގައި އަނަސް ބު ނު މާލިކު ދެއަހަރު ޤާއިމުވެ ވިދާޅުވިއެވެ
. އެދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ޤަޞްރުކުރެއްވިއެވެ.  ހުންނެވިއެވެ
. ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ބުނު ސަމްރާއާ އެކު  އަދި ޙަސަނުލްބަޞަރީ ވިދާޅުވިއެވެ
. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު  ކާބުލްގައި ދެއަހަރު އަހުރެން ޤާއިމުވެ ހުރީމެވެ

. ފަހެ މިއީ ޤަޞްރުކުރެއްވި . އެކަމަކު ނަމާދު ޖަމްޢު ނުކުރައްވައެވެ އެވެ
އާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެވެ.  rرسول اهللا 

މުއްދަތެއް އެބޭކަލުން (އެބަހީ ނަމާދު ޤަޞްރުކުރުމަށް ވަކި
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.) އަދި އެންމެ ހެޔޮވެގެންވާ ގޮތަކީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް  ނުވެއެވެ
". އެބަހީ ދަތުރުވެރިޔާއަށް ދަތުރު ނިމެންދެން ނަމާދު  )1(މިއެވެ

  ޤަޞްރުކުރުން ހުއްދަވުމެވެ.
ތް ަނމުާދުކުރްނ. -5 . ދަމު  ަދުތުރ މީަތަގިއ ުސްނަނ ދަންނައެވެ

ނަމާދާއި، ވިތުރިއާއި، ޟުޙާނަމާދާއި، ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހުސުންނަތް 
 . އެނޫން ސުންނަތް ދަތުރު މަތީގައިވެސް ކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

  ގެން ނުވެއެވެ.ދަތުރުމަތީގައި ކުރުން ޝަރުޢުކުރެވި ނަމާދުތައް
ހުކުރު ދުވަހު ދަތުރުކުރުމަކީ ހަމަ  ުހކުުރ ުދަވުހ ަދުތުރކުުރްނ. -6

. އެކަމަކު އެއީ ހުކުރު ނަމާދު ވަގުތު ޙާޟިރު  ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. އުމަރުގެފާނު މީހަކު ބުނަނިކޮށް އެއް . މިއަދަކީ މީ ނުވާނަމައެވެ ސެވިއެވެ

 . ހުކުރު ދުވަސް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އަހުރެން ދަތުރަށް ނިކުތީމުހެވެ
. ފަހެ  . "ތިބާ ދަތުރަށް ނިކުންނާށެވެ އެހިނދު ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު ދުވަސް، މީހަކު ދަތުރުކުރުމަކުން މަނާއެއް 

".   )2(ނުކުރެއެވެ
  

  ަޖމުްޢުކުރން ެދަނމުާދ 
. މިގޮތުން ޖަމްޢުކުރެވޭނީ  އެބަހީ ދެނަމާދު އެއްކޮށް ކުރުމެވެ
. އަދި  . އެއީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދެވެ ހަތަރު ނަމާދެވެ

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1

  رواه الشافعي والبيهقي. )2
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. މެންދުރު ނަމާދާ އެކު، ޢަޞުރު  މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދެވެ
. އަދި ޢަޞުރު  ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ
ޖަމްޢު  ނަމާދާ އެކު، މެންދުރު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް

. ހަމައެފަދައިން މަޣުރިބު ނަމާދާ އެކު، ޢިޝާ ނަމާދު  ނުކުރެވޭނެއެވެ
. އަދި ޢިޝާ ނަމާދާ އެކު،  ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ

. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދު ފިޔަވައި އެހެން ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނު ކުރެވޭނެއެވެ
. ފަހެ  ފަތިސް ނަމާދާ އެކު، އެއްވެސް ނަމާދެއް ޖަމްޢު ނުކުރެވޭނެއެވެ

އެހައި ދުރުނުކުރުން  ،ދެނަމާދު ޖަމްޢުކުރާއިރު، ދެނަމާދުގެ ދެމެދު
. . އެކަމަކު އެއީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ ދެންފަހެ ޖަމްޢުކުރުން  އެދެވިގެންވެއެވެ

. އެއީ އިސް ކޮށް ޖަމްޢުކުރުމާއި، ފަސްކޮށް ދެބަޔަކަށް ބެހިގެންވެއެވެ
.   ޖަމްޢުކުރުމެވެ

އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި  ިއްސޮކްށ ަޖމުްޢުކުރްނ.
މެންދުރު ނަމާދު ކުރުމާ އެކު ޢަޞުރު ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢަޞުރު 
. އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މެންދުރު  ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ
. އަދި މަޣުރިބު ނަމާދުގެ  ނަމާދާ އެކު ޢަޞުރު ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ

ދު ކުރުމާ އެކު ޢިޝާ ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި ޢިޝާ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު ނަމާ
. އެބަހީ މަޣުރިބު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި މަޣުރިބު ނަމާދާ  ނަމާދުވެސް ކުރުމެވެ
. ފަހެ ދަތުރެއްގެ މަތީގައިވާނަމަ،  އެކު ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުމެވެ

.   މިދެނަމާދު ކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ
ޮކްށ ަޖމްުޢކުުރްނ. އެބަހީ ޢަޞުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި،  ފްަސ

ފުރަތަމަ މެންދުރު ނަމާދު ކޮށްފައި، ދެން ޢަޞުރު ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި، 
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ޢަޞުރު ނަމާދު ކުރުމެވެ. އަދި ޢިޝާ ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި، ފުރަތަމަ 
މަޣުރިބު ނަމާދުކޮށްފައި، ދެން ޢިޝާ ނަމާދަށް ޤަމަތްދީފައި، ޢިޝާ 

. ދަންނައެ ވެ. އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރިޔަސް، އަދި ފަސްކޮށް ނަމާދުކުރުމެވެ
ޖަމްޢުކުރިޔަސް، ނަމާދުތަކުގެ ތަރުތީބުން ނަމާދުތައް ކުރުން 
 . . ދެންފަހެ ބަންގިދޭނީ ކޮންމެ ޖަމްޢަކަށް އެއްފަހަރުއެވެ ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
އެބަހީ މެންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞުރު ނަމާދާ ޖަމްޢުކޮށް ކުރާއިރު، ބަންގިދޭނީ 

. ޢަޞުރު ނަމާދަށްވަނީ ހަމައެކަނި ޤަމަތްދިނުމެވެ. މެންދުރު ނަ މާދަށެވެ
. ފަހެ ފަސްކޮށް  އަދި މަޣުރިބު ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދުވެސް ހަމައެފަދައެވެ

 . ޖަމްޢުކުރާނަމަ، ކުރިން އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެގެން ހުރުން އެދެވިގެންވެއެވެ
  އެކަމަކު އެއީ ޝަރުޠެއް ނޫނެވެ.

. އަންނަނިވި ދެންފަހެ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރެ ވޭ ޙާލަތްތައް ދަންނައެވެ
ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ މީހާއަށް، ބަޔާންވެދިޔަ 
ފަދައިން މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު ނުވަތަ މަޣުރިބު ނަމާދާއި، 

  ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
ފުާތަގއާިއ މުޒްަދިލފަާގިއ  -1 އެބަހީ ޙައްޖުގެ  ަޖމްުޢކުުރްނ.ަޢަރ

އަޅުކަމުގައި ޙައްޖު މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ޢަރަފާތުގައި މެންދުރު ނަމާދާއި 
ޢަޞުރު ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމާއި ޙައްޖު މަހުގެ ދިހަވަނަ ވިލޭރޭ 
މުޒްދަލިފާގައި މަޣުރިބު ނަމާދާއި ޢިޝާ ނަމާދު ފަސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމެވެ. 

. ޢަ ރަފާތުގައާއި މުޒްދަލިފާގައި ނަމާދުކުރާނީ ޤަޞްރުކޮށް އަދި ދަންނައެވެ
.   ޖަމްޢުކޮށެވެ
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ފަހެ ދަތުރު މަތީގައި އިސްކޮށާއި،  ަދުތުރ މީަތަގިއ ަޖމްުޢުކުރްނ. -2
. އެއީ ދަތުރުކުރަމުން  ފަސްކޮށް ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

  ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ.ހުރިދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ތަނަކަށް ފައިބައި 
ފަހެ ވާރޭ ބޯކޮށްވެހުމުގެ ސަބަބުން  ވާޭރެވހޭ ިހނުދ ަޖމްުޢކުުރްނ. -3

މަގުމަތީގައި ފެންބޮޑުވެ، އަނެއް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް އަންނަން 
ދަތިވެއްޖެމީހާއަށް މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު، ނުވަތަ މަޣުރިބު 

  ނަމާދާއި، ޢިޝާ ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.
ޖެހޭ ބައްޔެއްގެ  ްނ ަޖމްުޢކުުރްނ.ަބްއެޔްއ ުނަވަތ ުޢުޛެރްއގެ ަސަބބު  -4

ސަބަބުން، ކޮންމެ ނަމާދެއް އެނަމާދެއްގެ ވަގުތުގައި އަދާކުރަން 
  ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.ނަމާދު ދަތިވާކަމުގައި ވާނަމަ، 

އަންހެނުންނަށާއި، ކިރުމައިންނަށާއި،  މުސްތަޙާޟުވެރިއަދި 
އަދި  ކުޑަގެފިލި ނުހިފޭ މީހުންނަށާއި، ޠާހިރުވުމަށް ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށާއި،

 ނަމާދު ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެން ވެސްމިފަދަ ޢުޛުރުވެރިންނަށް މިނޫން
  ވެއެވެ.

 ހުންނަ ރަށުގައި ޤާއިމުވެފަހެ  ބޭުނެމްއ ޖިެހގްެނ ަޖމްުޢކުުރްނ. -5
 . ) ޖަމްޢުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ މީހާއަށް (ބޭނުމެއް ޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި

.   އެކަމަކު އެއީ އެކަންކުރުން އާދައަކަށް ނުހަދާ މީހާއަށެވެ
. ދެނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކުރުމަށް ފަހު، އަނެއް  ދަންނައެވެ
 ނަމާދު ވަގުތު ނުޖެހެނީސް ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ، އެނަމާދު އަލުން

. (މިސާލަކަށް ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެންދުރު  ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ
ޢަޞުރު  ،ނަމާދާއި، ޢަޞުރު ނަމާދު އިސްކޮށް ޖަމްޢުކޮށްގެން ހުއްޓައި
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ނަމާދު ވަގުތު ޖެހުމުގެ ކުރިން ޢުޛުރު ފިލައި ގޮސްފިނަމަ، ޢަޞުރު ނަމާދު 
.) އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން  އޭނާ އެދެނަމާދުކުރީ އަލުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

. އަދި ޢުޛުރު ފިލައި ދިއުމަކުން، ދެވަނަ ނަމާދު  ޢުޛުރުގެ ޙާލަތުގައެވެ
. އޭގެ މިސާލަކީ ތަޔައްމުމުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށް  ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ
. ފަހެ އޭނާއަށްވެސް އަލުން  ފަހު، ނަމާދު ވަގުތު ނުދަނީސް ފެންލިބުމެވެ

  ހޭނެއެވެ.ވުޟޫކޮށްގެން ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެ
  

  ަދުތުރގެ ުދޢާަތއް 
. އަދި  ދަތުރުކުރާ ވަގުތަކީ ދުޢާކުރުން އެދެވިގެންވާ ވަގުތެކެވެ
. ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ އޭނާގެ  ދުޢާ އިޖާބަކުރެވުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ
. ދަތުރުވެރިޔާ  ދަތުރުގެ ވަގުތުތަކުން ފައިދާ ލިބިގަންނަ ހުށިކަމެވެ

. އޭގެ ދަތުރުގައި ކިޔުމަށް ތަފާތު ދުޢާ ތައް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވެއެވެ
  ތެރެއިން ބައެއް ދުޢާ ބަޔާންވެގެން އެވަނީއެވެ.

ދަތުރުވެރިޔާ ގެއިން ނުކުންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން 
 .  ةَوقُ الَو لَوح الَ، وى اِهللالَع تلْكَّو، تاِهللا مِسبِ"މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

، ملظْأَ و، أَلَّزأُ و، أَلَّزِأَ و، أَلَّضأُ و، أَلَّضأَ نْأَ كبِ ذُوعأَ ينِّإِ مهللَّاَ" )1("اِهللابِ الَّإِ
ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން "هللا  )2("يلَع لَهجي و، أَلَهجأَ و، أَملَظْأُ وأَ

. އަހުރެންގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް  . هللاނިކުންނަމެވެ އާ ޙަވާލުކޮށްފީމެވެ

                                                           
  األلباين.وصححه . أبو داود و الترمذي رواه )1

  وصححه األلباين.رواه أهل السنن.  )2
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އަދި އެއްވެސް ހެޔޮކަމެއް ކުރުމުގެ ބާރެއްވެސް، އަދި ނުބައިކަމަކުން 
." "އޭ هللاސަލާމަތްވުމުގެ ބާރެއްވެސް،  ގެ ޙަޟްރަތުން މެނުވީ ނުވެއެވެ

! މިއަޅާހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަ މަގުފުރެދުމާއި، މިއަޅާ  ،ލާކޮ
މަގުފުރައްދައިލެވުމުން، ނުވަތަ މިއަޅާ، ޙައްޤުމަގުން ކައްސައިލުމާއި، 
މިއަޅާ ޙައްޤުމަގުން ކައްސުވައިލެވުމުން، ނުވަތަ މިއަޅާ މީހެއްގެ މައްޗަށް 
އަނިޔާވެރިވުމާއި، މިއަޅާގެ މައްޗަށް އެހެން މީހަކު އަނިޔާވެރިވުމުން، 

ޅާ މީހަކާ ދޭތެރޭ ބޭއަދަބުވެރި ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުންނާއި، ނުވަތަ މިއަ
މިއަޅާއާ ދޭތެރޭ އެހެން މީހަކު ބޭއަދަބުވެރި ގޮތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރުމުން 
".   ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް، މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން އެދެމެވެ
ން އަދި ސަވާރީއަށް ސަވާރުވަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔު

 . I   H  G   F  ]  ِهللا الْحمد اِهللا "بِسمِމުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
N    M  L  K  J  ! 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 އިސްމުފުޅުގެ هللا"މާތް )1(أَن

. هللاބަރަކާތުން ސަވާރުވަމެވެ. މާތް މިސަވާރީ  [އަށް ޙަމްދުހުއްޓެވެ
މިސަވާރީ  ،ކިޔަމަންތެރި ކުރެވޭ ބަޔެއް ކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާ ޙާލު

 ! އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރި ކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ
އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ ވެރިރަސްކަލާނގެ 

. މާތްهللاމާތް ]ޙަޟްރަތަށެވެ. އަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ. هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ

                                                           
  رواه أبو داود والترمذي وصححه األلباين. )1
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. އެންމެބޮޑީ هللاމާތް . هللاއަށް ޙަމްދު ހުއްޓެވެ . هللاއެންމެބޮޑީ އެވެ އެވެ
. އިބަهللاއެންމެބޮޑީ  ! އޭ ހައްދަވާ هللاއެވެ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

! ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ، މިއަޅާގެ އަމިއްލަ  ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އެހެނީ  ނަފްސަށް އަނިޔާވެރިވީމެވެ. ފަހެ މިއަޅާއަށް ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ

ވާދެވޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ފުއްސަމެނުވީ ފާފަهللا  ހަމަކަށަވަރުން އިބަ
".   ނުވެއެވެ

އަދި ދަތުރު ފަށަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ ކިޔުން 
 . G   F  ]  أَكْبر اُهللا أَكْبر، اُهللا أَكْبر، "اُهللاމުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

N    M  L  K  J  I   H  ! S   R   Q  PZ  مإِناَّ اللَّه أَلُكسن يف 
 ٰهذَا، سفَرناَ علَيناَ هوِّنْ اللَّهم ترضى، ماَ الْعملِ ومن والتقْوى، الْبِر ٰهذَا سفَرِناَ
 إِنِّي اللَّهم اَألهلِ، في والْخليفَةُ السفَرِ، في الصاَّحب أَنت اللَّهم بعده، عناَّ واطْوِ
 الْماَلِ في الْمنقَلَبِ وسوِء الْمنظَرِ، وكَآبة السفَرِ، وعثاَِء من بِك أَعوذُ

. އެންމެބޮޑީ هللا"އެންމެބޮޑީ  )1("واَألهلِ . އެންމެބޮޑީ هللاއެވެ . هللاއެވެ އެވެ
 ،މިސަވާރީ ކިޔަމަންތެރި ކުރެވޭ ބަޔެއް ކަމުގައި އަޅަމެން ނުވާ ޙާލު[

މިސަވާރީ އަޅަމެންނަށް ކިޔަމަންތެރި ކޮށްދެއްވި ފަރާތުގެ 
! އަދި އަޅަމެން އެނބުރި ދިއުންވަނީ އަޅަމެންގެ  ހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ

އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ!  ]ވެރިރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތަށެވެ.
ކަމަށް، ތަޤުވާވެރި ،ގެ ޙަޟްރަތުން ހެވަށާއިهللاމިދަތުރުގައި، އަޅަމެން އިބަ

. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި هللا އަދި އިބަ ރުއްސަވާ ޢަމަލަށް އެދެމުއެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم. )1
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! އަދި ދަތުރުގެ  ! މިދަތުރު އަޅަމެންނަށް ފަސޭހަކޮށްދެއްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ
! އޭ  ދިގުކަން ކުރުކަމުގައި އަޅަމެންނަށް އިޙުސާސް ކޮށްދެއްވާނދޭވެ

! ދަތުރުގައި އަ ޅަމެންގެ އެކުވެރިއަކީ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
) އަހުލުވެރިންގެ ޚަލީފާއަކީވެސް هللاއިބަ . އަދި މިއަޅާގެ (ގޭގެ އެވެ

) ހަމަ  (އެބައިމީހުންގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަވައިދެއްވާ ފަރާތަކީވެސް
. އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! ދަތުރުގެ އުނދަގޫކަމާއި، هللاއިބަ އެވެ

ދި މުދަލާއި، އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއަށް ހިތާމަކުރުވަނިވި މަންޒަރުން، އަ
ގެ ޙަޟްރަތުން هللاއަންނަ ނުބައި ބަދަލަކުން ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އިބަ

".   އެދި ދަންނަވަމެވެ
އަދި ރަށަކަށް ނުވަތަ ސަހަރަކަށް ވަންނަމުން އަންނަނިވި ދުޢާ 

 .  وماَ أَظْلَلْن، السبعِ السٰموات رب "اللَّهمކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
برو نيضعِ اَألربماَ السو ،أَقْلَلْن برو نيياَطماَ الشو ،لَلْنأَض برماَ الرِّياَحِ وو 
،نيذَر أَلُكأَس ريخ هذه ،ةيالْقَر ريخهاَ، ولأَه ريخهاَ، ماَ ويذُ فوأَعو بِك نم 

رِّ رِّهاَ،ششهاَ، ولرِّ أَهشهاَ" ماَ وي1(ف( !  "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
އެއުޑުތައް ހިޔާވަހިކަން ދިން ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި  ،ހަތްއުޑާއި

! އަދި ހަތްބިމާއި އެބިންތައް އުފުލި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ވެރި  ،ރަސްކަލާކޮ
! އަދި ޝައިޠާނުންނާއި އެޝައިޠާނުން މަގުފުރެއްދި ހުރިހާ  ،ރަސްކަލާކޮ

! އަދި ވަޔާއި، އެވައި ވިއްސުވައިލި ހުރިހާ  ބައެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ
! މިއަޅާ އިބަ ގެ ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، هللاއެއްޗެއްގެ ވެރި ރަސްކަލާކޮ

މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި، މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ހެވަށް އެދެމެވެ. 
                                                           

  رواه احلاكم وصححه ووافقه الذهيب. )1
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ޙަޟްރަތުން، މިރަށާއި، މިރަށުގެ އަހުލުވެރިންނާއި،  ގެهللاއަދި މިއަޅާ އިބަ
".   މިރަށުގައި ވާހައި އެއްޗެއްގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމެވެ

އަދި ދަތުރު ނިންމާފައި ރަށަށް އެނބުރި އަންނަމުން އިސްވެދިޔަ 
 . ދުޢާތަކުގެ އިތުރަށް އަންނަނިވި ޒިކުރުކުރުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ

نَ،"آيِبنَ، ووبنَ، تاَئوابِدبِّناَ عرنَ" لودއަޅަމެންނީ އެނބުރިދާ  )1(حاَم"
. ހަމައެކަނި  . އަޅުކަންކުރާ މީހުންނެވެ . ތައުބާވާ މީހުންނެވެ މީހުންނެވެ

".   އަޅަމެންގެ ވެރި އިލާހަށް ޙަމްދުކުރާ މީހުންނެވެ
  

  ުހުކުރ ަނމާދު 
ްނ. ކުރެއްވިއެވެ.  حديث rرسول اهللا ފަހެ  ުހކުުރ ުދަވުހގެ މާތްަކ

"ةعمالْج موي سمالش هلَيع تمٍ طَلَعوي ريخ، مآد قلخ يهةَ ،فنلَ الْجخأُد يهفو، 
މާނައީ: "އިރު  )2("يومِ الْجمعة يوالَ تقُوم الساعةُ إِالَّ ف ،وفيه أُخرِج منها

އެދުވަހެއްގެ މައްޗަށް އަރާ އެންމެ ހެޔޮ ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެވެ. 
. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއަށް  އާދަމުގެފާނު ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ
. އަދި އެކަލޭގެފާނު ސުވަރުގެއިން ނެރުއްވުނީވެސް  ވެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ

. އަދި އެދުވަހުގައި ." އެދުވަހުގައެވެ   މެނުވީ ޤިޔާމަތް ޤާއިމެއް ނުވާނެއެވެ
ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަހު ކޮޅުގައި (އެބަހީ  ުހކުުރ ުދަވުހ ުދޢާކުުރްނ.

. އެހެނީ  ) ދުޢާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެކެވެ އެދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތުގައި

                                                           
  ومسلم وأبو داود والترمذي. والبخاري رواه أمحد )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. )2
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ހަމަކަށަވަރުން އެވަގުތަކީ ދުޢާ އިޖާބަކުރެއްވުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެކެވެ. 
.  rرسول اهللا  ފަހެ الْجمعة ساعةً الَ يوافقُها عبد  يإِنَّ ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

:  )1("بعد الْعصرِ يوه ،عز وجلَّ فيها إِالَّ أَعطَاه إِياه مسلم يسأَلُ اَهللا މާނައީ
. އެވަގުތުގައި މުސްލިމު  "ހަމަކަށަވަރުން ހުކުރު ދުވަހުގައި ވަގުތެއްވެއެވެ

އެވަގުތު އޭނާއާ  ،އަށް އެއްޗަކަށް އެދި ދަންނަވާ ޙާލުهللاއަޅަކު މާތް
. އަދި  ދިމާވެއްޖެނަމަ އެއެއްޗެއް އެކަލާނގެ އޭނާއަށް ދެއްވާނެއެވެ

".   އެވަގުތުވަނީ ޢަޞުރުގެ ފަހުންނެވެ
ގެ ަމްއަޗްށ  rرسول اهللا ުހކުުރ ވިލެޭރާއިއ ުހކުުރ ުދަވުހ 

ފަހެ ހުކުރު ވިލޭރެއާއި ހުކުރު ދުވަހު  ަޞަލވާތްިކެޔުވްނ ިގަނކުުރްނ.
އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުމަކީ މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ 

. . އެއީ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ކިޔާ އިބްރާހީމީ ޞަލަވާތެވެ ول رسފަހެ  ކަމެކެވެ
.  rاهللا  فيه خلق آدم  ،إِنَّ من أَفْضلِ أَيامكُم يوم الْجمعة"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

الَمالس هلَيع، قُبِض يهفقَةُ ،وعالص يهفةُ وفْخالن يهفلَ ،ووا عرفَأَكْثي  الَةالص نم
وكَيف تعرض صالَتنا علَيك وقَد  يا رسولَ اِهللا :قَالُوا ي"فَإِنَّ صالَتكُم معروضةٌ علَ

عز وجلَّ قَد حرم علَى اَألرضِ أَنْ تأْكُلَ أَجساد اَألنبِياِء  إِنَّ اَهللا" :قَالَ متأَرِ
الَمالس هِملَيމާތް ދުވަސްތަކުގެ ނައީ: "ތިޔަބައިމީހުންގެ އެންމެމާ )2("ع

 . ހެއްދެވުނީ އެދުވަހުގައެވެ.  uآدم ތެރޭގައި ހުކުރު ދުވަސް ހިމެނެއެވެ
. އަދި ތާޅަފިލި  އަދި އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވެ ވަޑައިގަތީވެސް އެދުވަހުގައެވެ
. އަދި މީސްތަކުން ހޭނެތޭނީވެސް  ފުމެލެއްވޭނީވެސް އެދުވަހުގައެވެ

                                                           
  أمحد وصححه العراقي.رواه  )1

  وابن ماجه وصححه األلباين. رواه أمحد وأبو داود والنسائي )2
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. ފަހެ (އެދުވަހުގަ ) ތިޔަބައިމީހުން ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ އެދުވަހުގައެވެ އި
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުން  މައްޗަށް ޞަލަވާތްކިޔެވުން ގިނަކުރާށެވެ
ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭނެއެވެ." އަޞްޙާބުބޭކަލުން 
. އަހުރެމެން ކިޔަވާ ޞަލަވާތްތައް ކަލޭގެފާނަށް ހުށައެޅޭ ނީ ދަންނަވައިފިއެވެ

ވާނީ ފަނާވެވަޑައިގެންފައެވެ. ނަކުންހެއްޔެވެ؟ އޭރު ކަލޭގެފާނުކިހި
. "ހަމަކަށަވަރުން  ވަނީ ނަބީބޭކަލުންގެ هللاއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

." ،ޖިސްމުފުޅުތައް ކެއުން   ބިމަށް ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ
ފަހެ  ުހކުުރ ުދަވހާިއ ުހކުުރ ުދަވުހގެ ޭރ ަކުހފު ޫސަރތް ިކެޔުވްނ.

.  rول اهللا رس يومِ الْجمعة أَضاَء  يمن قَرأَ سورةَ الْكَهف ف"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު ކަހުފު ސޫރަތް  )1("لَه من النورِ ما بين الْجمعتينِ

. ދެހުކުރުގެ ދެމެދުގައި (އެހުކުރުން އަނެއް  ކިޔަވައިފި މީހާ ދަންނައެވެ
".   ހުކުރަށް) އެވާ ދުވަސްތަކުގައި އޭނާއަށް ނޫރެއް އަލިކޮށްދޭނެއެވެ

ކިައ ފްެނަވަރިއ ރިީތުވްނ.  rرسول اهللا ފަހެ  ުހކުަރްށ ދިުއަމްށަޓ
 . الْغسلُ يوم الْجمعة واجِب علَى كُلِّ محتلمٍ، وأَنْ يستن "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

دجا إِنْ ويبط سمأَنْ يމާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު ފެންވެރުމާއި، ދަތް  )2("و
އުނގުޅުމާއި، ހުވަނދު ލިބިގެންވާނަމަ، ހުވަނދުލުން ބާލިޣުވެފައިވާ ކޮންމެ 

." މިޙަދީޘުގައި ވާޖިބުގެ މުރާދަކީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެ ންވެއެވެ
.   ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވުމެވެ

                                                           
  رواه البيهقي وصححه األلباين يف صحيح اجلامع. )1

  والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. رواه أمحد )2
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ްސ ކުިރައކުްނ ުހުކަރްށ ދިުއްނ.  rرسول اهللا ފަހެ  ީވަހިއެވ
 . منِ اغْتسلَ يوم الْجمعة غُسلَ الْجنابة ثُم راح فَكَأَنما "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

 نمةً، وندب بقَرف احير ف احر نمةً، وقَرب با قَرمفَكَأَن ةالثَّانِي ةاعيالس  ةاعالس
ف احر نمنَ، وا أَقْرشكَب با قَرمفَكَأَن ثَةيالثَّال  با قَرمفَكَأَن ةابِعالر ةاعالس

ف احر نمةً، واججيد سامالْخ ةاعالس اماِإلم جرةً، فَإِذَا خضيب با قَرمفَكَأَن ة
ونَ الذِّكْرعمتسكَةُ يالَئالْم ترضމާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު ޖުނުބުގެ  )1("ح

ހިނެއިން ހިނައިގަންނަ ފަދައިން ހިނައިގަނެ، ދެން ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، 
) ޖަމަލެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެ(هللا . އަދި ދެވަނަ ވަގުތުގައި ގެ މަގުގައި ވެ

. އަދި ތިންވަނަ  ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ގެރިއެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ދަޅުފަޅާފައިވާ ބަކަރިއެއް ޤުރުބާންކުރި 
. އަދި ހަތަރުވަނަ ވަގުތުގައި ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ކުކުޅެއް  ފަދައެވެ

. އަދި ފަސްވަނަ ވަގުތު ހުކުރަށް ގޮސްފި މީހާ، ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
." ފަހެ އިމާމު ޝާފިޢީއާއި، އަދިވެސް  ބިހެއް ޤުރުބާންކުރި ފަދައެވެ
ޢިލްމުވެރިންގެ ޖަމާޢަތެއްގެ އަރިހުގައި އެވަގުތުތަކަކީ ހެނދުނުގެ 

. އެބަހީ ފަޖުރުލީއްސުރެ، އިރު މެދުޖެހުމާ ހަމައަށެވެ.   ވަގުތުތަކެވެ
ކުްނގެ  ނޑަުތްއ ިގރާ މްީސަތ ރުއްސުންލެއްވި هللا ފަހެ މާތް ކުުރްނ.ނު ޮކ

. އެކަލޭގެފާނު هللا ޢަބްދު ބުނު ބިސްރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ހުކުރު ދުވަހު ހުކުރު ނަމާދުގައި  ޚުޠުބާ ދެއްވަން  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

ހުންނަވަނިކޮށް، މީހަކު މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާކުރަމުން 

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ ابن ماجه. )1
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. އަތުވެއްޖެއެ .  rرسول اهللا ވެ جلس فَقَد ا"އޭނާއަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
تيآنو تފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މީސްތަކުންނަށް ތިބާ  )1("آذَي . "އިށީންނާށެވެ

". . އަދި ހުކުރަށް އައުން ލަސްކޮށްފީމުއެވެ   ތަކުލީފު ދީފިއެވެ
. އަދި  ފަހެ ޚަޠީބު މީހާ މިކަމުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ
ކުރީގައި ހުސް ތަނެއް އޮވެފައި މީސްތަކުންގެ ކޮނޑުތައް ގިރާނުކޮށް 
 . އެތަނަށް ދެވެން ނެތްނަމަ، އެކަން ކުރުމަކުންވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ
އަދި އިށީނދެ އިނދެފައި ބޭނުމެއް ޖެހިގެން ބޭރަށް ގޮސްފި މީހާ، އޭނާ 

އްސަލައެއް އިން ތަނަށް އަލުން އައުމަށްޓަކައި އެކަން ކުރުމަކުންވެސް މަ
. އެކަމަކު މީސްތަކުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާ ގޮތަށެވެ.   ނެތެވެ

ތް ަނމުާދކުުރްނ ަޝުރުޢ  ުހކުުރ ަނމުާދގެ ކުިރްނ ުސްނަނ
ފަހެ ޚަޠީބު މީހާ މިންބަރަށް އަރަންދެން ސުންނަތް  ކުެރިވގެްނުވްނ.

. ދެންފަހެ ޚަޠީބު މީހާ މިންބަރަށް  ނަމާދުކުރުން ސުންނަތް ވެގެންވެއެވެ
) ފިޔަވައި  ،އެރުމަށް ފަހު ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު (މަސްޖިދު ސުންނަތް

. ފަހެ އެދެރަކުޢަތް ޚުޠުބާއެހެން ސުންނަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ ދެވޭ އެވެ
. އެއީ އެދެރަކުޢަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ވަގުތު ގައިވެސް ކުރެވޭނެއެވެ

  ނުތަނަވަސް ވެއްޖައުމަށް ދާންދެނެވެ.
ަތްނ  ،ތާްއާޔޖެހްެނ ަފަށިއިފަނމަ  ،މްިސިކުތަގިއ ިއނދެ 

.  rرسول اهللا  ފަހެ .ަބަދލޮުކްށލުން  إِذَا نعس أَحدكُم وهو "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  وصححه األلباين.رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن خزمية  )1
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يف رِهإِلَى غَي كذَل ِسهلجم نلْ موحتفَلْي جِدسމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )1("الْم
ކުރެ މީހަކު މިސްކިތުގައި އިންދައި ތާއްޔާޖެހެން ފަށައިފިނަމަ ފަހެ އޭނާ 

".   އިން ތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް އޭނާ ބަދަލުވާހުށިކަމެވެ
  

  ުހުކުރ ަނމުާދ ވާޖިުބެވގްެނުވން 
ހުކުރު ނަމާދަކީ ފިރިހެނުންނަށް ޢައިނިއްޔަ ފަރުޟެއް ކަމަށް 
. އަދި އެއީ  އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

. މާތް . هللا ދެރަކުޢަތެވެ !  "  #  $    %  ] ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ
5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  

 6Z  ) :ހުކުރު  )٩اجلمعة ! މާނައީ: "އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ
ގެ هللاދުވަހު، ހުކުރު ނަމާދަށް ބަންގިގޮވޭ ހިނދު، ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން 

. އަދި ގަނެވިއްކުން  ) އަވަސްވެގަންނާށެވެ ޒިކުރަށް (ހުކުރު ނަމާދަށް
. އެއީ  . އެގޮތް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ހެޔޮވެގެންވެއެވެ ދޫކޮށްލާށެވެ

."ތިޔަބައިމީހުން   ނަށް އެކަން އެނގޭނަމައެވެ
.  rرسول اهللا އަދި  لَينتهِين أَقْوام عن "ޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ

 )2("علَى قُلُوبِهِم ثُم لَيكُونن من الْغافلني ودعهِم الْجمعات أَو لَيختمن اُهللا
 . މާނައީ: "މީސްތަކުން ހުކުރު އެޅުމުން އެއްކިބާވާ ހުށިކަމެވެ

އެބައިމީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ސިއްކަ هللا އެހެންނޫންނަމަ، 
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي والبيهقي وصححه األلباين. )1

  .نسائيوالومسلم  أمحدرواه  )2
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. އޭރުން އެބައިމީހުންވާނީ ޣާފިލުވީ މީހުންގެ  ޖައްސަވައިފާނެތެވެ
".   ތެރެއިންނެވެ

  

ަބެޔްއގެ ަމްއަޗްށ ުހުކުރ ަނމުާދ ވާޖިުބެވގްެނވާ ީމުހްނާނިއ،  ެއ
  ުބެވގްެނުނވާ ީމުހން ވާޖި

ފަހެ މުސްލިމު، މިނިވަން، ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި، 
ބާލިޣުވެފައިވާ، ރަށުގައި ޤާއިމުވެހުރި، މިސްކިތަށް ދިއުމަށް 
ކުޅަދާނަވެގެންވާ، ހުކުރުން ފަހަށްޖެހުން ހުއްދަކުރާ ޝަރުޢީ އެއްވެސް 
ޢުޛުރެއް ނެތް ކޮންމެ ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު 

. ދެން އެބަޔެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖި ބުވެގެންވެއެވެ
  ވާޖިބުވެގެންނުވާ މީހުން ދަންނައެވެ.

ޑަކުިދްނ. -2،  1 މިބައިމީހުނަށް ހުކުރު ނަމާދު  ައްނހުެންނާނިއ ުކ
ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. 
އެކަމަކު އަންހެނުން ހުކުރު ނަމާދުކޮށްފިނަމަ، އެކަނބަލުން މެންދުރު 

  ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
 rرسول اهللا ފަހެ  މްިސިކަތްށ ިދުއަމްށ ުނުކޅިެދަފއިވާ ަބިލީމހާ. -3

.  حديث جماعة إِالَّ  يمسلمٍ ف الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ"ކުރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "ހަތަރު މީހަކު  )1("أَو مرِيض يعبد مملُوك أَوِ امرأَةٌ أَو صبِ :أَربعةً

ފިޔަވައި، ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން 
                                                           

  رواه أبو داود وصححه األلباين. )1
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: އަޅުމީހާއާއި، އަންހެނާއާއި،  . އެހަތަރު މީހުންނަކީ ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
  ކުޑަކުއްޖާއާއި، ބަލިމީހާއެވެ."

ފަހެ ދަތުރުވެރިޔާ ރަށެއްގައި މަޑުކޮށްގެން  ަދުތުރެވިރާޔ. -4
ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެންނުވާ ކަމަށް 

. އެހެނީ   rرسول اهللا ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ
އެކަލޭގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ހުކުރު ނަމާދު ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 

! އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވާފައިވަނީ މެންދުރު ނަމާދާއި، ޢަޞުރު އަދިކި އެއްތަ
. އަދި އޭކަލޭގެފާނަށް ފަހު ހަތަރު  ނަމާދު ޤަޞްރުކޮށް އަދި ޖަމްޢުކޮށެވެ

  ޚަލީފާއިންވެސް ކަންތައް ކުރައްވާފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ.
ަމްށ ުޢުޛުރެވިރެވަފއިވާމީހާ. -5 هللا މާތް މްިސިކަތްށ ދިުއ

ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ބްދުރުއްސުންލެއްވި ޢަ
 . .  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ داَء من سمع النِّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

ނަމާދަށް  ،މާނައީ: "ބަންގީގެ އަޑުއިވި )1("فَلَم يأْته فَالَ صالَةَ لَه إِالَّ من عذْرٍ
. ފަހެ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން މެނުވީ އޭނާއަކަށް  ނައިސްފިމީހާ ދަންނައެވެ

".   ނަމާދެއް ނުވެއެވެ
ފަހެ މިބަޔާންކުރެވުނު މީހުންނަށް ހުކުރު ނަމާދު ވާޖިބުވެގެން 
! އެބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވަނީ އެދުވަހުގެ  . އަދިކިއެއްތަ ނުވެއެވެ

. ދެން ފަހެ އެބައިމީހުންވެސް ހުކުރުކޮށްފިނަމަ، މެންދުރު ނަމާދެވެ
. ފަހެ  ގެ  rرسول اهللا   އެބައިމީހުން މެންދުރު ނަމާދުކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

                                                           
  رواه ابن ماجه واحلاكم وصححه على شرط الشيخني ووافقه الذهيب وصححه األلباين. )1
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ޒަމާނުގައި އަންހެން ބޭކަނބަލުން މިސްކިތަށް ޙާޟިރުވެ، އެކަލޭގެފާނުގެ 
.   ފަހަތްޕުޅުގައި ހުކުރު ނަމާދުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ

  

  ަވގުތު ުހުކުރ ަނމުާދގެ 
އަޞްޙާބު ބޭކަލުންނާއި، ތާބިޢިއްޔަ ބޭކަލުންނާއި، އިމާމުވެރި 
ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭކަލުންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ 

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި އަނަސްގެފާނުގެ هللا މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތެވެ
 . "ހަމަކަށަވަރުން ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

." ،އިރު މެދުންފިލާ ހިނދު ، rرسول اهللا    )1(ހުކުރުކުރައްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
  

  ުހުކުރ ަނމުާދގެ ަޖމަާޢތް ަހަމވާ ަޢަދދު 
ޖަމާޢަތަކީ ހުކުރު ނަމާދު ޞައްޙަވުމުގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން 
. އެއީ  ޝަރުޠެއް ކަމަށް ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި ޠާރިޤު هللا އަންނަނިވި ޙަދީޘުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ
. އެކަލޭގެފާނު ވިދާ . ބުނު ޝިހާބުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ ޅުވިއެވެ

.  rرسول اهللا   يمسلمٍ ف الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ"ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ةاعمމާނައީ: "ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ހުކުރު ނަމާދު  )2("ج

".   ޖަމާޢަތުގައި ކުރުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
                                                           

  والترمذي والبيهقي.والبخاري وأبو داود  رواه أمحد )1

  رواه أبو داود وصححه األلباين. )2
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 . ފަހެ ދެން ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތް ހަމަވާ ޢަދަދު ދަންނައެވެ
. އަދި  ހުރިހާ ނަމާދެއްގައި ދެމީހުންގެ ކިބައިން ޖަމާޢަތް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

.  އިއެނަމާދުތަކާ ހުކުރާ ދެމެދު ޖަމާޢަތުގައި އެއްވެސް ފަރަގެއް ނުވެއެވެ
ނުވާނެ ޖަމާޢަތް ޞައްޙަނަމާދުގެ އަދި މިވެނި ޢަދަދަކުން މެނުވީ، ހުކުރު 

ގެ ކިބައިން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް އައިސްފައެއް  rرسول اهللا ކަމަށް، 
.   ނުވެއެވެ

  

  ުހުކުރުކެރވޭ ަތން 
ސަހަރުގައާއި، ކުދި ރަށްރަށުގައާއި، މައިދާނުގައާއި، ސަހަރާގައާއި 
. އަދި  އަދި މިސްކިތުގައި ހުކުރު ނަމާދު އަދާކުރުން ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

އެފަދައިން ރަށުގެ އެއް ތަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ތަންތާނގައި ހުކުރު ހަމަ 
.   ނަމާދު އަދާކުރުންވެސް ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ

  

  ުހުކުރ ޚުުޠބާ 
ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ހުކުރު ޚުޠުބާ 

 . އެކަލޭގެފާނު ،  rرسول اهللا  އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުންވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
.ދެއްވާފައިވެކުރެއްވި ކޮންމެ ހުކުރެއްގައި ޚުޠުބާ    އެވެ

ުވމާިއ، އާޭނ ިމްނަބުރ މީަތ  ޚަޠީުބމީހާ ިމްނަބަރްށ ައާރ ިހނުދ ަސލާމޮްގ
ްނިގިދުނމިާއ، ަމުއމުޫމްނ އާޭނއާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލްުނ. هللا ފަހެ މާތް ިއށީުނުމްނ ަބ

. އެކަލޭގެފާނު ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ



   ްަޞާލުތެގ ުޚާލޞާ ކިާތުބއ 

 160 

" . މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا  ހަމަކަށަވަރުންވިދާޅުވިއެވެ
". السالَم ނުވަތަ  السالَم علَيكُمއެބަހީ  )1(ހިނދު، ސަލާމް ގޮވައިލައްވައެވެ

މިފަދައިން  وبركاَتهالسالَم علَيكُم ورحمةُ اِهللا ނުވަތަ  علَيكُم ورحمةُ اِهللا
. އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ސާއިބު ބުނު ޔަޒީދުގެ ކިބައިން هللا ވިދާޅުވެއެވެ

" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އާއި،  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
އަބޫބަކުރާއި، ޢުމަރުގެ ޒަމާނުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ބަންގިދެވެނީ 

. ދެން ޢުޘްމާނުގެ ޒަމާނުގައި  އިމާމުމީހާ މިންބަރަށް އަރާ ހިނދުގައެވެ
 )2(މުސްލިމުން ގިނަވެގެން ދިޔަ ހިނދު، އެކަލޭގެފާނު ބަންގިއެއް

. އަދި  . އަދި އެބަންގި ދެވެނީ ޒައުރާއޭ ކިޔުނު ތާނގައެވެ އިތުރުކުރެއްވިއެވެ
". އަދި ޢަދިއްޔު  )3(އެކަންތައް އެދުވަހުއްސުރެ ފެށިގެން ސާބިތުވެއްޖެއެވެ

. ކާފާފުޅު ބުނު  ޘާބިތު އެކަލޭގެފާނުގެ ކާފާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ
" . މިންބަރަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު،  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

                                                           
  رواه أبو داود وابن ماجه وصححه األلباين. )1

ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. އަދި އަބޫބަކުރުގެފާނާއި،  ގެޒަމާނުގައި rرسول اهللا  )2
ޢުމަރުގެފާނުގެ ޒަމާނުގައިވެސް ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮވެނީ އެއްބަންގިއެވެ. ދެން ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ 
ޒަމާނުގައި މުސްލިމުން ގިނަވެ، މަދީނާގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް އެބައިމީހުން ފެތުރުމުން، 

އިތުރުކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ކުރީއްސުރެ، މީސްތަކުން ހުކުރަށް  އެއްއެކަލޭގެފާނު ބަންގި
 . ތައްޔާރުވުމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކު އެކަމަށް އިންކާރެއްވެސް ނުކުރައްވައެވެ
އަދި އެއީ ބައެއް މީހުން ހީކުރާ ފަދައިން މެންދުރު ނަމާދުގެ ބަންގިއެއް ނޫނެވެ. އަދި ކިއެއްތަ! 

ނަމާދު ވަގުތުވުމުގެ ކުރިން މީސްތަކުންނަށް، ހުކުރު ވަގުތުވާން އުޅޭކަން  އެއީ މެންދުރު
.   އެންގުމަށްޓަކައި، ގޮވޭ ބަންގިއެކެވެ

  رواه البخاري وأبو داود والنسائي. )3
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އެކަލޭގެފާނުގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނާ ދިމާއަށް 
".   )1(ކުރިމަތިލައްވައެވެ

ިއ ެއްނެމ ފަުރަތަމ މާތް  ަޙމްުދުކުރމާިއ، ެދްނ ިއުތުރ ައްށ هللاޚުުޠބާަގ
ހަތްިދުނމާިއ،  ަރޫސލާގެ  ުކްނަންށ ަނޭސ ަމްއަޗްށ ަޞަލވާތް ިކެޔުވމާިއ، މްީސަތ

. rرسول اهللا ފަހެ  ާޝިމލުުކުރްނ. ުޤުރއާުނގެ އާަޔތަްތއް   ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
"ةُ الَّتطْباِء يالْخذْمالْج دةٌ كَالْيادها شيهف سމާނައީ: "އެޚުޠުބާއެއްގައި  )2("لَي

 ،) ނުވާ ޚުޠުބާه إِالَّ اُهللا وأَشهد أَنَّ محمدا رسولُ اِهللاأَشهد أَن الَ إِٰلޝަހާދަތް (
 ".   ޖުޒާމުބަލި ޖެހިފައިވާ އަތެއް ފަދައެވެ

ފެށުން މުސްތަޙައްބު  )3(ޚުޠުބަތުލް ޙާޖަތުން ،އަދި ޚުޠުބާ ފަށާއިރު
 . . އެއީ މިފަދައިން ކިޔުމެވެ  ،ونستعينه ،نحمده ،ِهللاإِنَّ الْحمد "ވެގެންވެއެވެ

هرفغتسنوذُ بِاِهللا ،وعنا وفُِسنورِ أَنرش نا ،منالمأَع ئَاتيس نماُهللا ،و هدهي نفَالَ  م
لَّ لَهضم، ي نموادلْ فَالَ هلضي إِالَّ اُهللا ،لَه أَنْ الَ إِلَه دهأَشو  رِيكالَ ش هدحو

لَه، ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشاِهللا" )4("و ابتك يثدالْح ريفَإِنَّ خ، ريخو 
الْهيِد هدي دمحم ) هلَيلَّى اُهللا عصلَّمسو،( رشا وهثَاتدحورِ مكُلَّ  ،اُألمو

                                                           
  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )1

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )2

ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވާ  ،މުހިންމު ބޮޑު ކަމެއް ފަށާ އިރުޚުޠުބަތުލް ޙާޖަތަކީ  )3
ޚުޠުބާއެކެވެ. މިސާލަކަށް ދެބައިމީހުންގެ މެދުގައި މުޢާހަދާއެއްކުރާ އިރުގައާއި، ދެބައިމީހުންގެ 
މެދުގައި ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ނިންމާ އިރުގައާއި، ކައިވެނިކުރާ އިރުގައާއި، އިސްތިސްޤާ 

މާދުގައާއި، ހުކުރު ނަމާދުގައެވެ. އަދިވެސް މިނޫން މިފަދަ ނަމާދުގައާއި، ޢީދު ނަ
.   ކަންތައްތަކުގައެވެ

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي )4
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4  5  6  ]  )1("النارِ يوكُلَّ ضالَلَة ف، بِدعة ضالَلَةٌ وكُلَّ ،محدثَة بِدعةٌ
  ?   >  =  <  ;  :  9  8  7Z  ) :١٠٢آل عمران(  [  "  !

  3  21   0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #
  >  =        <  ;  :  98    7   6  5  4Z ) :١النساء( [  v  u

  |  {  z  y  x  w!     ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~
®  ¬   «  ª   ©  ¨  §Z  ) :ޚުޠުބާގެ މާނައީ:  )٧١ - ٧٠األحزاب

. އެކަލާނގެއަށް هللاޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ "ހަމަކަށަވަރުން ހުރިހާ  އަށެވެ
އަޅަމެން ޙަމްދުކުރަމުއެވެ. އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން މަދަދަށް 
. އަދި  . އަދި އެކަލާނގެ ޙަޟްރަތުން ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދެމުއެވެ އެދެމުއެވެ

އަޅަމެންގެ ނުބައި  ،އަޅަމެންގެ ނަފްސުތަކުގައިވާ ނުބައި ކަންތައްތަކުންނާއި
. هللاޢަމަލުތަކުން   ،هللاގެ ޙަޟްރަތުން ރައްކާތެރިކަމަށް އެދެމުއެވެ

މަގުފުރެއްދޭނެ އެހެން ފަރާތެއް  ،އެމީހަކަށް ހިދާޔަތް ދައްކަވައިފި މީހާ
. އަދި އެކަލާނގެ އެމީހަކު މަގުފުރެދުމުގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލައިފި  ،ނުވެއެވެ

މެނުވީ هللا . އަދި މީހާއަށް ހިދާޔަތްދެއްކޭނެ އެހެން ފަރާތެއް ނުމެވޭމެއެވެ
އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ އެހެން އެއްވެސް އިލާހަކުނުވާ ކަމަށާއި، 

ނުވާ އެކަލާނގެއަށް އެއްވެސް ޝަރީކަކުއެކަލާނގެ އެއްކައުވަންތަ ކަމަށާއި، 
. އަދި މުޙައްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ އަޅާ ކަމަށާއި  ،ކަމަށް އަޅު ހެކިވަމެވެ

." "ފަހެ އެންމެހެޔޮ ބަހަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށްވެސް އަ ޅު ހެކިވަމެވެ
. އަދި އެންމެހެޔޮ ހިދާޔަތަކީ هللا ގެ ފޮތުގައިވާ އެކަލާނގެ ބަސްފުޅެވެ

                                                           
  رواه أمحد ومسلم والنسائي وغريهم. )1
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. އަދި ދީނުގައި ކުރެވޭ އެންމެ  މުޙައްމަދުގެފާނު ގެނެސްދެއްވި ހިދާޔަތެވެ
. އަދި އެފަދަ  ނުބައި ކަންތައްތަކަކީ އެދީނުގައި އަލަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ

.  ކޮންމެ . އަދި ކޮންމެ ބިދުޢައަކީ މަގުފުރެދުމެކެވެ އާކަމަކީ ބިދުޢައެކެވެ
 ". އޭ އީމާންވެއްޖެ  [އަދި ކޮންމެ މަގުފުރެދުމެއްވަނީ ނަރަކައިގައެވެ

! ތިޔަބައިމީހުން  ތަޤުވާވެރިވުން ޙައްޤުވެގެންވާ  ،އަށްهللاމީސްތަކުންނޭވެ
. އަދި މުސްލިމުން ކަމުގައިވާ ޙާލު މެނުވީ  ގޮތުގައި ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

 ،އޭ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުން [ ]ތިޔަބައިމީހުން މަރުނުވާށެވެ.
. އެކަލާނގެއީ  ތިޔަބައިމީހުންގެ ވެރި ރަސްކަލާނގެއަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ
) ތިޔަބައިމީހުން ހެއްދެވި  އެންމެ ނަފްސަކުން (އާދަމުގެފާނުގެ ޒަރިއްޔާއިން

. އަދި އެނަފްސުން ސުގެ އަނެއް ޖިންސު އެނަފް ،ރަސްކަލާނގެއެވެ
) ހައްދަވާ އެދެކަނބަލުންގެ ކިބައިން ގިނަ ފިރިހެނުންތަކަކާ  ،(ޙައްވާގެފާނު

. އަދި ތިޔަބައިމީހުން  ގިނަ އަންހެނުންތަކެއް ފެތުރުއްވި ރަސްކަލާނގެއެވެ
. އެކަލާނގެއީهللا އެކަލާނގެ މެދުވެރިކޮށް  ،އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

ލުކޮށް ކަންކަމަށް އެދިއުޅޭ އެކަކު އަނެކަކާ ސުވާ ،ތިޔަބައިމީހުން
. އަދި ތިމާގެކަމުގެ ގުޅުންތައް ކެނޑުމުން ތިޔަބައިމީހުން  ރަސްކަލާނގެއެވެ
. ހަމަކަށަވަރުން ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިވެ  ރައްކާތެރިވާށެވެ

.هللا ވޮޑިގެންވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި  އޭ އީމާންވެއްޖެ  [ ]ވޮޑިގެންވެއެވެ
! ތިޔަބައިމީހުން  . އަދި ތެދުބަހުން هللاމީސްތަކުންނޭވެ އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ

. އޭރުން އެކަލާނގެ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް އިޞްލާޙުކޮށް  ބަސްބުނާށެވެ
. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ ފާފަތައް ފުއްސަވައި ދެއްވާނެތެ ވެ. ދެއްވާނެތެވެ
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ލާއަށް ކިޔަމަންތެރިވެއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ. އަށާއި އެކަލާނގެ ރަސޫهللاއަދި 
.   ]ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން ބޮޑުވެގެންވާ ކާމިޔާބަކުން އޭނާ ކާމިޔާބުވެއްޖެއެވެ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކޮޅަށް  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

. އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި ހުންނަވައިގެން  ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
. އަދި ޚުޠުބާގައި ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތައް  އިށީނދެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ

". . އަދި މީސްތަކުންނަށް ނަސޭހަތްދެއްވައެވެ   )1(ކިޔަވައި ވިދާޅުވެއެވެ
ިހނުދޮކަޅަކްށ  ަގިއެދުޚޠުބާގެ ެދެމދު  ،ޮކަޅްށ ުހެރގްެނ ެދުޚޠުބާ ިދުނމާިއ

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރު ބުނު هللا މާތްފަހެ  ިއށީނެދލްުނ ަޝުރުޢުކެރވިގްެނުވްނ.
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ رسول اهللا ސަމްރާގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

r  ެދެން އިށީނދ . ކޮޅަށް ހުންނަވައިގެން، ޚުޠުބާދެއްވާ ކަމުގައިވިއެވެ
. ދެން  އަލުން ތެދުވެވަޑައިގެން، ދެވަނަ ޚުޠުބާދެއްވައެވެ. ވަޑައިގަންނަވައެވެ

ފަހެ އެކަލޭގެފާނު އިށީނދެ އިންނަވައިގެން ޚުޠުބާ ދެއްވާ ކަމަށް ބުނެފި 
. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން  ގަންދީ هللا މީހާ، ހަމަކަށަވަރުން ދޮގުހަދައިފިއެވެ

. އެކަލޭގެފާނާ އެކު، ދެހާހަށް ވުރެ ގިނަ ނަމާދު އަހުރެން  ބުނަމެވެ
."ކުރީމެ   )2(ވެ

هللا މާތްފަހެ  ޚުުޠބާ ިދގުުނުކުރްނ. ،ައޑަުހުރޮކްށ ޚުުޠބާ ިދުނމާިއ
ރުއްސުންލެއްވި ޢައްމާރު ބުނު ޔާސިރުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 

އަހުރެން ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. 
                                                           

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي. )1

  رواه أمحد ومسلم وأبو داود. )2
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 . فَأَطيلُوا  ،وقصر خطْبته مئنةٌ من فقْهِهإِنَّ طُولَ صالَة الرجلِ "އަޑުއެހީމެވެ
މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން  )1("فَإِنَّ من الْبيان سحراً ،الصالَةَ وأَقْصروا الْخطْبةَ

) ދިގުކުރުމާއި އޭނާގެ ޚުޠުބާ  މީހާ އޭނާގެ ނަމާދު (ހުކުރު ނަމާދު
. ފަހެ  ކުރުކުރުމަކީ އޭނާގެ ފިޤުހު ޢިލްމުވެރިކަމުގެ ޢަލާމާތެކެވެ
. ފަހެ  . އަދި ޚުޠުބާ ކުރުކުރާށެވެ ތިޔަބައިމީހުން ހުކުރު ނަމާދު ދިގުކުރާށެވެ

." އެބަހީ ހަމަކަށަވަރުން ބައެއް ބަޔާންކުރު ންތަކުގައި ޖާދޫއެއްވެއެވެ
  މީސްތަކުންގެ ހިތްތައް ދަމައިގަންނަ ފަދަ އަސަރެއް ހުރެއެވެ.

ރުއްސުންލެއްވި ޖާބިރުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا އަދި މާތް
" . . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ޚުޠުބާ ދެއްވާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ
. އަދި އަޑުފުޅު ހިނދު، އެކަލޭގެފާނުގެ ދެލޯފުޅު ރަތްވެގެން ދެއެވެ

. އެއީ ލަޝްކަރަކަށް،  . އަދި ކޯފާ ގަދަވެގެންދެއެވެ އުފުލިގެންދެއެވެ
ހެނދުނާއި، ހަވީރު ދުޝްމިނުން ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމާ މެދު، އިންޒާރުކުރާ 

".   )2(މީހެއް ފަދައިންނެވެ
ކާ ވާަހަކެދްއުކްނ  ،ޚުުޠބާ ެދެވމްުނާދ ިހނދު  ަމުއމުޫމްނ ެއަކުކ ައެނަކ

ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޚުޠުބާ ދެވެމުންދާ  ަޙާރމެްވގްެނުވްނ.
. އަދި ވާހަކަދެއްކުން  ހިނދު، ހަނުތިބުން ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ
. އެއީ ހެޔޮކަމަކަށް އަމުރުކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް، އަދި  ޙަރާމްވެގެންވެއެވެ

. ނުބައިކަ  rرسول اهللا ފަހެ މަކުން މަނާކުރުން ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ
. إِذَا قُلْت لصاحبِك يوم الْجمعة أَنصت واِإلمام يخطُب " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  ومسلم. رواه أمحد )1

  رواه مسلم وابن ماجه. )2
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تولَغ ތިބާގެ  ،މާނައީ: "ހުކުރު ދުވަހު އިމާމުމީހާ ޚުޠުބާދޭ ޙާލު )1("فَقَد
އެކުވެރިޔާ ގާތުގައި ހަނުއިންނާށޭ ތިބާ ބުނެފިނަމަ، ހަމަކަށަވަރުން ތިބާ 

".   ބޭކާރު ޢަމަލެއް ކޮށްފިއެވެ
ފަހެ ހުކުރު ނަމާދުގައި ސޫރަތުލް  ުހުކުރ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ.

ފާތިޙާއަށް ފަހު ޤުރުއާނުގެ ކޮންމެ ސޫރަތެއް ކިޔެވިޔަސް ފުދޭނެއެވެ. 
!  "  #  $  %  &  '   )  (  ]ތުގައި އެކަމަކު ފުރަތަމަ ރަކުޢަ

   ,    +  *Z   ިއެބަހީ ޖުމްޢަތު ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ
[ba`Z  ީމުނާފިޤޫން ސޫރަތް، ނުވަތަ ފުރަތަމަ  އެބަހ

އެބަހީ އަޢުލާ ސޫރަތް، އަދި ދެވަނަ   r  q  p  oZ ] ރަކުޢަތުގައި 
އެބަހީ ޣާޝިޔަތު ސޫރަތް ކިޔެވުން   4Z 5 6  7 ] ރަކުޢަތުގައި 

ގެ ކިބައިން  rرسول اهللا މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. އެއީ އެކަން 
.   ސާބިތުވާތީއެވެ

ުހުކުރ ަނމުާދގެ ަފުހ ަރުކަޢަތްށ ުނަވަތ ަފުހ ަރުކަޢުތްނ ަބަޔަކްށ 
ހޭ ޮގތް. ޖެ ްނަތްއ ުކަރްނ ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ  ަލްއަވިއިލ ީމހާ ަކ

އަރިހުގައި ހުކުރު ނަމާދުގެ ފަހު ރަކުޢަތް ލިބިއްޖެ މީހާއަށް ހުކުރު ނަމާދު 
. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށްވަނީ އިމާމުމީހާ ސަލާމްދިނުމުން ތެދުވެ،  ލިބިއްޖެއެވެ

 . .  rرسول اهللا ފަހެ ފާއިތުވީ ރަކުޢަތްކުރުމެވެ من أَدرك "ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
ىررا أُخهإِلَي فضلْيا وكَهرأَد فَقَد ةعمالْج نةً مމާނައީ: "ހުކުރު  )2("كْع

                                                           
  رواه اجلماعة إالّ بن ماجه. )1

  وابن ماجه والدارقطين وصححه األلباين. رواه النسائي )2
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. ފަހެ  ) ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ ނަމާދުން އެއް ރަކުޢަތް (ފަހު ރަކުޢަތް
. އަދި އެރަކުޢަތަށް އެހެން  އޭނާއަށް ހުކުރު ނަމާދު ލިބިއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ

." ދެންފަހެ  ރަކުޢަތެއް (ފާއިތުވީ ) އޭނާ އިތުރުކުރާހުށިކަމެވެ ރަކުޢަތް
. ޖުމްހޫރު  ރަކުޢަތަކަށް ވުރެ މަދުން ލިބިއްޖެ މީހާ ދަންނައެވެ
. ދެން  ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި އޭނާއަށް ހުކުރު ނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެއެވެ

  އޭނާ ކުރަން ޖެހޭނީ މެންދުރު ނަމާދެވެ.
ތްކުުރްނ.ަފުހްނ ުސން  ،ުހުކުރ ަނމުާދގެ ުކރިްނާނިއ ފަހެ ހުކުރު  ަނ

ނަމާދުގެ ފަހުން ހަތަރު ރަކުޢަތް ނުވަތަ ދެރަކުޢަތްކުރުން މުސްތަޙައްބު 
. . "ހުކުރު   -  رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية  ވެގެންވެއެވެ ވިދާޅުވިއެވެ

ނަމާދަށް ފަހު މިސްކިތުގައި ސުންނަތްކުރާނަމަ، ހަތަރު ރަކުޢަތް ކުރާށެވެ. 
".   )1(އަދި ގޭގައި ކުރާނަމަ ދެރަކުޢަތްކުރާށެވެ

ދެންފަހެ ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރުމާ މެދު 
. ހުކުރު  ،ހުކުރު ނަމާދު ބަންގިއަށް ފަހު ، rرسول اهللا ފަހެ  ދަންނައެވެ

. އަދި އެއްވެސް  ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
.   ބޭކަލަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ކިބައިން އެކަން ރިވާކުރައްވާފައެއް ނުމެވޭމެއެވެ

ފަހެ ހުކުރުނަމާދު ބަންގިއަށް ފަހު، ސުންނަތެއް ކުރާނެ 
އަދި ، ފުރުޞަތެއް ޚުދު އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަ ނަފްސުފުޅަށްވެސް
. އަދި އެއްވެސް އަޞްޙާބުބޭކަލަކަށްވެސް، އެކަލޭގެފާނު ނުދެއްވައެވެ

އެކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ ދެއްވަން ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން 
ކޮޓަރިކޮޅުގައިވެސް، ސުންނަތެއް ކުރެއްވިކަން، އެއްވެސް ބޭކަލަކު 

                                                           
  .املستدرك على فتاوى ابن تيمية.مجع: ابن قاسم )1
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ކުން، އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އެއްވެސް ބަސްފުޅަރިވާކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. 
ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތްކުރާނެ ވަގުތެއް، އަދި ސުންނަތްކުރާނެ 
! އެކަލޭގެފާނުގެ  . އަދިކިއެއްތަ މިންވަރެއް ބަޔާންކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ
ބަސްފުޅުވަނީ ވަގުތާއި، މިންވަރު ކަނޑައެޅުއްވުމަކާ ނުލައި، ހުކުރު ދުވަހު 

. އަދި  ހުކުރަށް އަންނަމީހާއަށް ސުންނަތްކުރުމަށް ތަރުޙީބުދެއްވާފައެވެ
. އެބޭކަލުން  އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ކިބައިންވެސް ސާބިތުވެގެންވަނީ މިގޮތަށެވެ
 ހުކުރު ދުވަހު މިސްކިތަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު، ވެދެ
ވަޑައިގެންނެވީއްސުރެ، އެބޭކަލުންނަށް ފަސޭހަވެވަޑައިގަތް މިންވަރަކަށް 

. ސުންނަތްކުރައްވަތެވެ. ފަހެ ބައެއް  ބޭކަލުން ދިހަ ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ
. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އަށް  އަދި ބައެއް ބޭކަލުން ބާރަ ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ
. އަދި ބައެއް ބޭކަލުން އެއަށްވުރެ މަދުންވެސް  ރަކުޢަތްކުރައްވަތެވެ
. އެހެންކަމުން ހުކުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ސުންނަތެއް ކުރުމަށް  ކުރައްވަތެވެ

ނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށާއި، ސުންނަތްކުރުމަށް ވަކި ޢަދަދެއް ވަޤުތެއް ކަ
ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ 
. އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އެފަދަ ކަމެއް ސާބިތުވާނީ  ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ

. އަދި އެކަމާ  rرسول اهللا  ގެ ބަސްފުޅަކުން ނުވަތަ ޢަމަލުފުޅަކުންނެވެ
ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ބަސްފުޅަކުންވެސް، އަދި 

".   ޢަމަލުފުޅަކުންވެސް، ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
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  ީޢުދުދަވހާ ެއްއުދަވެހްއަގިއ ަޖމާުވން  ،ުހުކުރުދަވހާިއ
ފަހެ ހުކުރުދުވަހާއި، ޢީދުދުވަސް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ޢީދު ނަމާދުކުރި 

.މީހުންގެ ކިބައިން  هللا މާތް ހުކުރު ނަމާދުގެ ވާޖިބުކަން ކެނޑޭނެއެވެ
ރުއްސުންލެއްވި ޒައިދު ބުނު އަރުޤަމުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. 

" . ) ޢީދު ( rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ހުކުރު ދުވަހެއްގައި
. ފަހެ  . ދެން ހުކުރު ނަމާދު މާފުކުރެއްވިއެވެ ނަމާދު ކުރެއްވިއެވެ

. "ހުކުރު ނަމާދުކުރަން އެދޭ މީހަކު ހުކުރު ނަމާދުކުރާ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
".   )1(ހުށިކަމެވެ

ދެންފަހެ ޢީދުނަމާދުކޮށްފައި، ހުކުރުކުރަން ބޭނުންނުވާމީހާ 
. ވާޖިބެއް  . ފަހެ އޭނާ މެންދުރު ނަމާދުކުރުން މުސްތަޙައްބެވެ ދަންނައެވެ

 . ބުނު ޒުބައިރުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا ފަހެ މާތްނޫނެވެ
. ފިޠުރުޢީދު ދުވަހެއް، ހުކުރު ދުވަހަކާ ދިމާވުމުން  ރިވާވެގެންވެއެވެ
. ފަހެ  . "މިއީ އެއް ދުވަހެއްގައި ޖަމާވި ދެޢީދެވެ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
. އަދި  ) ދެރަކުޢަތް ކުރެއްވިއެވެ ހެނދުނު އެކަލޭގެފާނު (ޢީދު ނަމާދުގެ

ންދެން އެކަލޭގެފާނު އިތުރު ނަމާދެއް ޢަޞުރު ނަމާދުކޮށްފުމަށް ދާ
".   )2(ނުކުރައްވައެވެ

  
  

                                                           
  وابن ماجه وقال األلباين صحيح بشواهده. والنسائي رواه أمحد وأبو داود )1

  األوسط وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة. رواه الطّرباين يف )2
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  ީޢުދ ަނމާދު 
. ފަހެ  އެބަހީ އަޟުޙާޢީދު ނަމާދާއި، ފިޠުރުޢީދު ނަމާދެވެ

.    އެނަމާދަކީ ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ނަމާދެކެވެ
ީޢުދ ަނމަާދްށ ފްެނެވުރމާިއ، ުހަވނުދލުމާިއ، ައުތަގިއވާ ެއްނެމރީިތ 

ރުއްސުންލެއްވި ޙަސަނުގެފާނުގެ ކިބައިން هللا މާތް ހުެދްނލްުނ.
. "ދެޢީދުގައި އަހުރެމެންނަށް  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ
ލިބުނު އެންމެ ރީތި ހެދުމެއް ލުމަށާއި،  އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ 
މޮޅު ހުވަނދެއް ލުމަށާއި، އަދި އަހުރެމެންނަށް ލިބުނު އެންމެ އަގުބޮޑު 

." rرسول اهللا ޙިޔާ ކަތިލުމަށް އަޟު   )1(އަހުރެމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
ުއްނ. ގެ ުކިރްނ ެކ ފިޠުރު  ިފުޠުރ ީޢުދ ުދަވުހ ީޢުދ ަނމަާދްށ ިނުކުތުމ

ޢީދު ދުވަހު ޢީދު ނަމާދަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އޮނަހިރި ޢަދަދުން 
. އަދި އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހު  ކަދުރުކޮޅެއް ކައިލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

ޢީދު ނަމާދުގެ ފަހަށް އަޟުޙިޔާއެއް ވާނަމަ، އެއިން ކެއުމަށްޓަކައި ކެއުން 
  ލަސްކުރުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.

އެބަހީ ޢީދު ނަމާދު ކުރުމަށް  މަުޞްއލަާއްށ ިނުކތްުނ.
. އެންމެ ފަހަރަކު މެނުވީ رسول  ،ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މައިދާނަށް ނިކުތުމެވެ

. ،މުޅިންވެސް rاهللا    ޢީދު ނަމާދުކުރައްވާފައިވަނީ މުޞައްލާގައެވެ

                                                           
  رواه احلاكم وفيه إسحاق بن بزرج, ضعفه األزدي ووثّقه ابن حبان. )1
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ފަހެ  ުކޑުަކިދްނ މަުޞްއލަާއްށ ިނކުތްުނ. ،ައްނހުެންނާނިއ
އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިން ޢީދު ދުވަހު މުޞައްލާއަށް ނިކުތުމަކީ 
. އަދި ޙައިޟުވެރި އަންހެނުންވެސް  ޝަރުޢުކުރެވިގެންވާ ކަމެކެވެ

.  ،އެއީ ހެޔޮ ކަންތައްތަކާއި މިނިކުތުމުގައި ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ
. އެބަހީ  މުސްލިމުންގެ ދުޢާގައި އެކަނބަލުން ޝާމިލުވުމަށްޓަކައެވެ
. އެކަމަކު  ޢިދުނަމާދުގެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހައި އެއިން ޢިބުރަތް ލިބިގަތުމަށެވެ

ޙައިޟުވެރި އަންހެނުން ތިބޭނީ ޢީދު ނަމާދުކުރާ ތަނާ ތަންކޮޅެއް 
. އަދި ޢީދު ނަމާދަކުވެސް އެކަނބަލުންނަކަށް ބައިވެރިއެއް  ދުރުގައެވެ

  ނުވެވޭނެއެވެ.
ްނ ެއނުބރި ައްނަނ ަމުގ ީޢުދ ަނމާދު  ،ީޢުދ ަނމަާދްށ ާދ ަމގާިއ

ުކުރްނ. ފަހެ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި، ޢީދު ނަމާދަށް ދާ  ަތފުާތ
  މަގުނޫން އެހެން މަގަކުން އެނބުރި އައުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ.

ޢީދު ނަމާދުގެ ވަގުތަކީ ޟުޙާ ނަމާދުގެ  ީޢުދ ަނމުާދގެ ަވގުުތ.
. އެބަހީ އިރު ލޮންސިއެއްގެ . ވަގުތެވެ އިމާމު  މިންވަރަށް އަރާ ވަގުތެވެ

. "އަޟުޙާޢީދު ނަމާދު  -  رمحه اهللا -އިބުނު ޤުދާމާ  ވިދާޅުވިއެވެ
. އެއީ އަޟުޙިޔާ ކަތިލުމަށް އޮންނަ  އިސްކޮށްލުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ވަގުތު ތަނަވަސްކުރުމަށެވެ. އަދި ފިޠުރުޢީދު ނަމާދު ލަސްކޮށްލުންވެސް 
. އެއީ ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރުމަށް އޮންނަ ވަގުތު  މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ

. އަދި މިކަމާ މެދު އެއްވެސް ޢިލްމުވެރިއަކު ޚިލާފުވެ ތަނަވަސްކުރުމަ ށެވެ
".   )1(ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އަހުރެންނަށް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ

                                                           
  .بن قدامةالاملغين  )1
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ްނިގ ޮގުވމާިއ ަޤަމތްިދުނމާ މުެދ. رمحه  - عالّمة ابن القيم  ީޢުދ ަނމަާދްށ ަބ
. " -  اهللا  ،މުޞައްލާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ

އޭ ވިދާޅުވުމެއް ނެތި  الصالَةُ  جاَمعةٌއަދި  ،ބަންގިއަކާއި ޤަމަތަކާ ނުލައި
. އަދި ސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީވެސް އެއިން އެއްވެސް  ނަމާދު ފައްޓަވައެވެ

".   )1(ކަމެއް ނުކުރުމެވެ
ުކީބުރ ިކުޔްނ. ފަހެ ޢީދު  ީޢުދ ަނމުާދގެ ެދ ަރކުަޢުތަގިއ ަތ

ނަމާދުގައިވަނީ ދެރަކުޢަތެވެ. ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި ހަށަންބަން ތަކުބީރަށް 
ފަހު ހަތް ތަކުބީރު ކިޔުމާއި، ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި ތެދުވަމުން ކިޔާ ތަކުބީރާ 

. އަދި  ނުލައި، ފަސް ތަކުބީރު ކިޔުން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ
ކުށުސަޖިދަކުރާކަށް  ،ނަމަހަނދާންނެތިގެން ތަކުބީރުތައް ނުކިއުނު

  ނުޖެހޭނެއެވެ.
. އެކަން  ދެން ކޮންމެ ތަކުބީރަކަށް ދެއަތް އުފުލުން ދަންނައެވެ

. އެކަމަކު ޢުމަރުގެފާނާއި rرسول اهللا   ،ގެ ކިބައިން ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
ބުނު ޢުމަރުގެ ކިބައިން، އެދެބޭކަލުން هللا ޢަބްދު ،އެކަލޭގެފާނުގެ ދަރިކަލުން

. ދެން ދެތަކުބީރުގެ ދެމެދުގައި  އެކަންކުރެއްވި ކަމަށް ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
 . އެތާނގައި  ،ގެ ކިބައިން rرسول اهللا އެއްޗެއް ކިޔުން ދަންނައެވެ

  ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ޒިކުރެއް ވާރިދުވެގެން އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
ތުްކުރމާ މުެދ. ،ިރްނާނިއީޢުދ ަނމުާދގެ ކު  ޢީދު ނަމާދުގެ  ފުަހްނ ުސްނަނ

ސުންނަތެއް ކުރެއްވިކަން  rرسول اهللا ކުރިންވެސް އަދި ފަހުންވެސް 

                                                           
  البن القيم." زاد املعاد يف هدي خري العباد" )1
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. ބުނު ޢައްބާސްގެ هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ
. "ޢީދު ދުވަހު (ޢީދު  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 ( . ދެން (ޢީދު ނަމާދުގެ)  rرسول اهللا ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ
. އަދި އެދެރަކުއަތުގެ ކުރިންވެސް، އަދި  ދެރަކުޢަތް ކުރައްވައިފިއެވެ

."ފަހުން   )1(ވެސް، އެކަލޭގެފާނު އެއްވެސް ސުންނަތެއް ނުކުރައްވައެވެ
 ީޢުދ ަނމުާދ ެއަބެއްއގެ ިކަބިއްނ ަޞްއަޙެވގްެނވާ ީމުހްނ.
ފިރިހެނުންނާއި، އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، ދަތުރުވެރިންނާއި، 
ރަށުގައި ޤާއިމުވެ ތިބޭ މީހުންންގެ ކިބައިން ޢީދު ނަމާދު 

. އަދި އަންހެނުންނަށް ޢީދު ނަމާދަށް ޖަމާޢަތަށް  ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ
  ޙާޟިރުނުވެވިއްޖެނަމަ، ގޭގައި ޢީދު ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.

ޢީދު ނަމާދަށް ފަހުގައި ޚުޠުބާ ދިނުމަކީ  ީޢުދ ަނމުާދގެ ޚުުޠބާ.
. . އަދި ޚުޠުބާ އަޑުއެހުމަކީވެސް ސުންނަތެކެވެ   ސުންނަތެކެވެ

ބުނު ސާއިބުގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް
. އަހުރެން  . އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ އާ  rرسول اهللا ރިވާވެގެންވެއެވެ

. ފަހެ އެކަލޭގެފާނު ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެ  އެކު، ޢީދު ނަމާދަށް ޙާޟިރުވީމެވެ
.ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު،  "ތިމަންކަލޭގެފާނު ޚުޠުބާ  ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

. ފަހެ ޚުޠުބާ އަޑުއަހަން އެދޭ މީހަކު އިށީނދެ  ދެއްވާނަމެވެ
". . އަދި ދާން އެދޭ މީހަކު ދާހުށިކަމެވެ   )2(އިންނަހުށިކަމެވެ

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه األلباين. )2
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ފަހެ ޢީދު ނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާ ކިޔުމާއި އަދި ދެޚުޠުބާގެ ދެމެދުގައި 
ހާ ރިވާޔަތެއް އިށީނުމާ ބެހޭގޮތުން ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާ ހުރި

. ޢީދު ނަމާދުގައި ދެޚުޠުބާ ކިޔުން  . އިމާމު ނަވަވީ ވިދާޅުވިއެވެ ޟަޢީފެވެ
  ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ.

ފަހެ ޢީދު ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި  ީޢުދ ަނމުާދަގިއ ިކެޔުވްނ.
[  $  #  "!Z    ިއެބަހީ ޤާފު ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައ
[~}|�Z ީޤަމަރު ސޫރަތް ކިޔެވުން  އެބަހ

. އަދި ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި   r  q  p  oZ  ] ސާބިތުވެގެންވެއެވެ
4  5  6  ] އެބަހީ އަޢުލާ ސޫރަތް އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތުގައި 

7Z .ެއެބަހީ ޣާޝިޔަތު ސޫރަތް ކިޔެވުންވެސް ސާބިތުވެގެންވެއެވ  
ަކްށ ަތުހނިާޔިކުޔްނ. ޖުބައިރު ބުނު  ީޢުދ ުދަވުހ ެއަކުކ ައެނަކ

" . ގެ އަޞްޙާބުބޭކަލުން އެއް ބޭކަލަކު  rرسول اهللا ނުފައިރު ވިދާޅުވިއެވެ
هللا "މާތް "مكُنما ونم اُهللا لَبقَت"އަނެއް ބޭކަލަކާ ބައްދަލުވާ ހިނދު 

 ( އަހުރެމެންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ކިބައިން (ހެޔޮޢަމަލުތައް
  )1(ޤަބޫލުކުރައްވާށިއެވެ!" މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ."

ުކީބުރ ިކުޔްނ  ުކީބުރ ިކުޔން (ެދޢީުދގެ ުދަވްސަތުކަގިއ ަތ ފަހެ  .)ޮބޑަުތ
. ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހު  ޢީދުގެ ދުވަސްތަކުގައި ތަކުބީރު ކިޔުމަކީ ސުންނަތެކެވެ

ތަކުބީރު ކިޔާނީ ނަމާދަށް ގެއިން ނިކުތީއްސުރެ، ޢީދު ނަމާދު ފެށިއްޖައުމަށް 
. އަދި އަޟުޙާ ޢީދުގެ ތަކުބީރު ކިޔާނީ ޙައްޖު ދުވަހުގެ ފަތިސް  ދާންދެނެވެ

                                                           
  ذكره احلافظ يف الفتح واملنذري يف الترغيب والترهيب وصححه األلباين. )1
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ނަމާދުން ފޭބީއްސުރެ، އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހުގެ (ޙައްޖު 
  ) ޢަޞުރު ނަމާދާ ހަމައަށެވެ.މަހުގެ ތޭރަވަނަ ދުވަހުގެ

. ފަހެ ތަކުބީރު  ތަކުބީރު ކިޔަން ޖެހޭ މަޙައްލުތައް ދަންނައެވެ
. އަދިކިއެއްތަ!  ކިޔާނީ ހަމައެކަނި ނަމާދަށް ފަހުގައެއް ނޫނެވެ
އަޞްޙާބުބޭކަލުން ގޭގައާއި، މަގު މަތީގައާއި، ބާޒާރުގައި ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ 

. އަދި އިމާމުމީހާ ތަ ކުބީރު ކިއުމުން މައުމޫމުން ތަކުބީރު ކަމުގައިވިއެވެ
.   ކިޔާކަށް އެއްވެސް ދަލީލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ

. މާތް ރުއްސުންލެއްވި هللا ތަކުބީރުގެ ކަލިމަތައް ދަންނައެވެ
. އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ هللا ޢަބްދު ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 .  ،ربكْأَ اُهللا"ދުވަސްތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ
"އެންމެބޮޑީ  )1("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا
. އެންމެބޮޑީ هللا . هللاއެވެ މެނުވީ އަޅުކަންވެވުން ޙައްޤުވެގެންވާ هللاއެވެ

. އަދި އެންމެބޮޑީ  . އެންމެބޮޑީ هللاއެހެން އެއްވެސް އިލާހަކު ނުވެއެވެ އެވެ
. އަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ هللا ." އަދި هللاއެވެ  اُهللا"އަށެވެ
 "دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ اُهللاو ،اُهللا الَّإِ ٰلهإِ الَ ،ربكْأَ اُهللا، ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ

.هللا މިގޮތަށްވެސް ޢަބްދު އަދި  )2(ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

 . . އެކަލޭގެފާނު މިފަދައިން ތަކުބީރު ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ ރިވާވެގެންވެއެވެ

                                                           
  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  أخرجه ابن أيب شيبة )1
  .إرواء الغليلوالبيهقي وصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )2
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 )1("دمحالْ ِهللاو ربكْأَ اُهللا ،لُّجأَو ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،اريبِكَ ربكْأَ "اُهللا
. ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން هللا"ބޮޑުވެގެންވާ ބޮޑުވުމަކުން އެންމެ ބޮޑީ އެވެ

. އެންމެ ބޮޑީ هللاއެންމެ ބޮޑީ . އަދި އެންމެ އަރަހުށީ هللاއެވެ އެވެ. هللاއެވެ
. هللاއެންމެ ބޮޑީ  ." هللاއަދި ހުރިހާ ޙަމްދެއް ލިބިވޮޑިގެންވަނީ އެވެ އަށެވެ
. هللا އަދި މާތް ރުއްސުންލެއްވި ސަލްމާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . . ތިޔަބައިމީހުން ތަކުބީރު ކިޔާށެވެ  اُهللا ،ربكْأَ اُهللا"އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
  )2("اريبِكَ ربكْأَ اُهللا ،ربكْأَ

  

ކާ ެބހޭ    ުޙުކމަްތއް ަބެއްއ މްިސިކތަްތ
ްނ. ާނުކުރުމގެ މާތްަކ ރުއްސުންލެއްވި هللا މާތް މްިސިކތް ިބ

. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  ޢުޘްމާނުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
.  rرسول اهللا  من "ޙަދީޘްކުރައްވަނިކޮށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އަޑުއެއްސެވީމެވެ

:  )3("الْجنة يلَه مثْلَه ف ، بنى اُهللابِه وجه اِهللا ييبتغ بنى مسجِدا ގެ "هللاމާނައީ
) މިސްކިތެއް  ވަޖުހުފުޅަށް އެދިގެން (އެބަހީ އިޚުލާޞްތެރިވެގެންވާ ޙާލު

 . ސުވަރުގޭގައި އޭނާއަށްޓަކައި އެފަދަ هللا ބިނާކޮށްފި މީހާ ދަންނައެވެ
".   ތަނެއް ބިނާކޮށްދެއްވާނެއެވެ

هللا މާތްފަހެ  ުދޢާުކުރްނ. ،މްިސިކތާ ިދމާައްށ ުކިރމިަތލާ ިހނދު 
ބުނު ޢައްބާސްގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު

                                                           
  .إرواء الغليلوصححه األلباين يف  رواه ابن أيب شيبة )1
  .أخرجه عبد الرزاق بسند صحيحقال الشوكاين  )2
  والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. رواه أمحد )3
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 . ނަމާދަށް ނިކުމެވަޑައިގަންނަވާ  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
 . ا، رون ينِساَل يفا ورون يبِلْقَ يف لْعاج مهللَّاَ"ހިނދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެއެވެ

وفي سمعي نورا، وفي برِصي نورا، ومفَ نوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن 
يمنِيي نورا، وعن ماَشلي نورا، ومماَأَ نمي نورا، ومن لْخفي نورا، واجلْع في 
ِسفْني نورأَا، وعظم لي نورا، وعّظم لي نورا، واجلْع لي نورا، واجنِلْعي نوا، ر
ا، رون يمد يفا، ورون يمحلَ يفا، ورون يبِصع يف لْعاجا، ورون ينِطعأَ مهللَّاَ
وفي شرِعي نورا، وفي برِشي نو1("ار(  : "އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި މާނައީ

! އަދި މިއަޅާގެ ދުލުގައި  ! މިއަޅާގެ ހިތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ރަސްކަލާކޮ
) ނޫރެއް  ! އަދި މިއަޅާގެ އެހުމުގައި (ކަންފަތުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
 ! ) ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ! އަދި މިއަޅާގެ ފެނުމުގައި (ލޮލުގައި ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާގެ ތިރިން ނޫރެއް އަދި މިއަޅާގެ މަތިން  ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
! އަދި  ! އަދި މިއަޅާގެ ކަނާތްފަރާތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ ކުރިމަތިން  މިއަޅާގެ ވާތްފަރާތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
! އަދި  ! އަދި މިއަޅާގެ ފަހަތުން ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ

! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް މިއަޅާ ގެ ނަފްސުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
! އަދި  ! އަދި މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ބޮޑުކޮށްދެއްވާނދޭވެ އިތުރުކޮށްދެއްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާ ނޫރެއް ކަމުގައި ލައްވާނދޭވެ!  މިއަޅާއަށް ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ

ދެއްވާނދޭވެ! އަދި އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ! މިއަޅާއަށް ނޫރެއް 
! އަދި މިއަޅާގެ މަހުގައި ނޫރެއް  މިއަޅާގެ ގޮހޮރުގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
! އަދި މިއަޅާގެ  ! އަދި މިއަޅާގެ ލޭގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ ލައްވާނދޭވެ

                                                           
  رواه البخاري ومسلم. )1
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! އަދި މިއަޅާގެ ހަމުގައި ނޫރެއް  އިސްތަށީގައި ނޫރެއް ލައްވާނދޭވެ
  ލައްވާނދޭވެ!"

هللا މާތްފަހެ  ިނުކްނަނމްުނ ުދޢާުކުރްނ. ،ަވްނަނމުްނާނިއމްިސިކަތްށ 
. އެކަމަނާ  ރުއްސުންލެއްވި ފާޠިމަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ

 . މިސްކިތަށް ވެދެވަޑައިގަންނަވަމުން މިފަދައިން  rرسول اهللا ވިދާޅުވިއެވެ
.  ياللَّهم اغْفر ل ،والسالَم علَى رسولِ اِهللا بِسمِ اِهللا" ވިދާޅުވާ ކަމުގައިވިއެވެ

ގެ އިސްމުފުޅުގެ ބަރަކާތުން هللاމާނައީ: " )1("أَبواب رحمتك يوافْتح ل يذُنوبِ
. އަދި  . އޭ ހައްދަވާ هللا ވަންނަމެވެ ގެ ރަސޫލާގެ މައްޗަށް ސަލާމް ހުއްޓެވެ

! މިއަޅާގެ ފާފަތައް މި  އަޅާއަށް ފުއްސަވައިބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
! އަދި އިބަ ގެ ރަޙުމަތުގެ ދޮރުކޮޅުތައް މިއަޅާއަށްޓަކައި هللاދެއްވާނދޭވެ
  ހުޅުއްވައިދެއްވާނދޭވެ!"

. "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ  حديث rرسول اهللا އަދި  ކުރެއްވިއެވެ
 .  ياللَّهم إِنِّ"މީހަކު މިސްކިތުން ނިކުންނަ ހިނދު މިފަދައިން ކިޔާހުށިކަމެވެ

كلفَض نم أَلُكމާނައީ: " )2("أَس ! އޭ ހައްދަވާ ބޮޑުކުރެއްވި ރަސްކަލާކޮ
ހަމަކަށަވަރުން މިއަޅާ އިބަރަސްކަލާނގެ ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމުން ދެއްވުމަށް 

".   އެދި ދަންނަވަމެވެ
ތް (ަތޙިްއަޔުތލް މްަސިޖުދ   rرسول اهللا ފަހެ  .)މްިސިކުތ ުސްނަނ

. حديث  يدخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَالَ يجلس حتى يصلّإِذَا "ކުރެއްވިއެވެ

                                                           
  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )1

  وابن ماجه. رواه أمحد ومسلم وأبو داود والنسائي )2
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މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ މީހަކު މިސްކިތަށް ވަންނަ ހިނދު  )1("ركْعتينِ
".   ދެރަކުޢަތް ކޮށްފުމަށް ދާންދެން ނުއިށީންނަ ހުށިކަމެވެ

هللا މާތް މްިސިކުތަގިއ ީމުރވްަސުދްއުވްނ. ،މްިސިކތް ޠާހިުރުކުރމާިއ
. އެކަމަނާ  ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ
. "މީހުން ދިރިއުޅޭ އަވަށްތަކުގައި މިސްކިތްތައް ބިނާކުރުމަށާއި،  ވިދާޅުވިއެވެ
 އެމިސްކިތްތައް ސާފުޠާހިރުކުރުމަށާއި، އެމިސްކިތްތަކުގައި މީރުވަސް

." rرسول اهللا ދުއްވުމަށް    )2(އަމުރުކުރެއްވިއެވެ
ކިެތ ޯހުދަމްށ މްިސިކުތަގިއ ިއުޢލުާނުކުރމާިއ މްިސިކުތަގިއ  ،ގްެއިލަފިއވާ ަތ

ެވގެްނުވްނ. ްނ ަމުކޫރަހ . rرسول اهللا ފަހެ  ަގެނިވްއުކ من " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ
الَّةً فض دشنالً يجر عمقُلْ يسفَلْي جِدسا اُهللا :الْمهدالَ ر  لَم اجِدسفَإِنَّ الْم كلَيع

އޭނާ ގެއްލިގެން އުޅޭ އެއްޗެއް  ،މާނައީ: "މިސްކިތުގައި މީހަކު )3("تبن لهذَا
 . هللا ހޯދުމަށް ޢިޢުލާނުކުރާ އަޑުއިވިއްޖެ މީހާ އޭނާއަށް ބުނާހުށިކަމެވެ

. ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން މިސްކިތްތައް  ތިބާއަށް އޭތި ރައްދު ނުކުރައްވާށިއެވެ
رسول ބިނާކުރެވިފައިވަނީ އެފަދަ ކަންތައްތަކަށްޓަކައެއް ނޫނެވެ." އަދިވެސް 

. ޙަދީޘްކު rاهللا  الَ  :الْمسجِد فَقُولُوا يإِذَا رأَيتم من يبِيع أَو يبتاع ف"ރެއްވިއެވެ
މާނައީ: "މިސްކިތުގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ގަނެ އުޅޭ  )4("تجارتك أَربح اُهللا

                                                           
  رواه اجلماعة. )1

  وصححه األلباين.وابن ماجه وابن حباّن  رواه أمحد وأبو داود والترمذي )2

  رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. )3

  وصححه األلباين. رواه الترمذي والدارمي )4
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މީހަކު ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފެނިއްޖެނަމަ ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން (އޭނާއަށް) 
 . ."هللا ތިބާގެ ވިޔަފާރީގައި ބުނާހުށިކަމެވެ   ފައިދާ ނުލައްވާށިއެވެ

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. rرسول اهللا ފަހެ  މްިސިކުތަގިއ ައޑަުގަދުނުކުރްނ.
أَالَ إِنَّ كُلَّكُم مناجٍ ربه فَالَ يؤذين بعضكُم بعضا والَ يرفَع بعضكُم علَى بعضٍ "
يف اَءةرތިޔަބައިމީހުން ކުރެ ކޮންމެ މީހަކީ  )1("الْق . މާނައީ: "ދަންނައެވެ

 . ) އޭނާގެ ވެރިރަސްކަލާނގެއާ ސިއްރު ވާހަކަދައްކާ މީހެކެވެ (ނަމާދުގައި
. އަދި  ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން، އެކަކު އަނެކަކަށް އުނދަގޫ ނުކުރާހުށިކަމެވެ
 އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި، އަޑު ނުއުފުލާ

".   ހުށިކަމެވެ
ުބިއމާިއ ިއްނ هللا މާތް ިނުދްނ ުހްއަދެވގްެނުވްނ. ،މްިސިކުތަގިއ ެކ

ބުނު މަސްޢޫދުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދު
" . ގެ ޒަމާނުގައި މިސްކިތުގައި  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ

. އަދި ޤައިލޫލާވެސް  ."އަހުރެމެން ނިދައި ހަދަމުއެވެ އަދި  )2(ކުރަމުއެވެ
ބުނު ޙާރިޘުގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވެއެވެ. هللا ރުއްސުންލެއްވި ޢަބްދުهللا މާތް

" . ގެ ޒަމާނުގައި މިސްކިތުގައި  rرسول اهللا އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ
".   )3(އަހުރެމެން ރޮށްޓާއި އެއްގަމު މަސް ކައި ހަދަމުއެވެ

                                                           
  رواه أبو داود والنسائي والبيهقي واحلاكم وصححه على شرط الشيخني وصححه األلباين. )1

ވަގުތުކޮޅެއް ކުރިން (ޤައިލޫލާކުރުމަކީ މެންދުރުވުމުގެ رواه أمحد وابن ماجه وصححه األلباين.   )2
  ނިދައިލުމެވެ.)

  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )3
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ްނ ިއުންނ. ތް ަމަހިއަލއިގެ  rرسول اهللا ފަހެ  މްިސިކުތަގިއ ެދައ
. إِذَا توضأَ أَحدكُم فَأَحسن وضوَءه ثُم خرج عامدا إِلَى " ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ

جِدسالْم، ف هفَإِن هابِعأَص نيب كَنبشيفَالَ ي الَةމާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން  )1("ص
ކުރެ މީހަކު ރަނގަޅަށް ވުޟޫކޮށް ދެން ނަމާދުކުރުމުގެ ގަސްތުގައި 
މިސްކިތަށް ދިއުމަށް ނިކުންނަ ހިނދު، ފަހެ އޭނާ އެއް އަތުގެ އިނގިލިތައް 
 . އަނެއް އަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް މަހައިލައިގެން ނުހުންނަ ހުށިކަމެވެ

." އެހެނީ ހަމަކަށަވަރުން އޭނާ   އެހުރީ ނަމާދުގައެވެ
ުބގެ ެދެމުދަގިއ ަނމުާދުކުރްނ. ފަހެ އިމާމު  މްިސިކުތގެ ެދަތނ

މީހާއަށާއި، އެކަހެރިކޮށް ނަމާދުކުރާ މީހާއަށް ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި 
. ދެންފަހެ ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކުރާ އިރު  ނަމާދުކުރުން ހުއްދަވެގެންވެއެވެ

ން ދެތަނބުގެ ދެމެދުގައި މައުމޫމު ،މިސްކިތުގައި ޖާގަ އޮންނަ ޙާލު
. އެކަމަކު މިސްކިތުގައި އެތަން  ސަފުހެދުމަކީ މަކުރޫހަވެގެންވާ ކަމެކެވެ
. މުޢާވިޔަތު ބުނު ޤުއްރާ  ފިޔަވައި ޖާގައެއް ނެތްނަމަ، މައްސަލައެއް ނެތެވެ
. ބައްޕާފުޅު ވިދާޅުވިއެވެ.  އޭނާގެ ބައްޕާފުޅުގެ ކިބައިން ރިވާކުރެއްވިއެވެ

ޒަމާނުގައި ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުހެދުން ގެ  rرسول اهللا "
".    )2(އަހުރެމެންނަށް މަނާކުރެވިގެންވިއެވެ

.  كتاَب الصالَةފަހެ މިހައިހިސާބުން  ِهللا وޚުލާޞާކޮށް ނިމުނީއެވެ
ފަހެ މިފޮތް އެކަށައަޅައިލުމުގައި އަޅުގަނޑު ބެލީ، ޢާއްމުންނަށް  احلَمد واملنة.

. އަދި އެމީހުންގެ  ކިޔައިލަން ފަސޭހަވާ ގޮތަށް، ފޮތް އެކުލަވައިލުމަށެވެ
                                                           

  رواه أمحد وأبو داود والترمذي وصححه األلباين. )1

  رواه ابن ماجه وصححه األلباين. )2
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ހިތްތަކަށް އޮޅުންނާރާ ގޮތަށް މައްސަލަތަކުގެ އިޚުތިލާފުތައް ދޫކޮށްލައި، 
 . ޞީލު ބައްލަވަން ފަހެ މައުޟޫޢުތަކުގެ ތަފްރާޖިޙުގޮތް ބަޔާންކުރުމަށެވެ

ބެއްލެވުން  كتاَب الصالَةބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ކޮންމެ ބޭފުޅަކުވެސް އަޞްލު 
. އެހެނީ މިފޮތުގައި އަޅުގަނޑު މައުޟޫޢުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ  އެދެމެވެ

. އަޅަމެން އެންމެންނަށް، هللا މާތްދުޢާއަކީ،  ހަމަ ކިރިޔާ ފުދެލާ ވަރަށެވެ
! ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު ދެއްވުމެމަލެއް ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ޢަ ވެ

އަދި ޚާއްޞަކޮށް ނަމާދު، ސުންނަތާ އެއްގޮތަށް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު 
  إِنه سميع مجِيب.ވެ! ދެއްވުމެ

                  
  

  
  
  

  

 
  
  
  
  
   
 


