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 أم عبدهللا بنت عبدهللا عيسى ތަރުޖަމާކުރީ:

dhisalafiyyah.net



 މުތަރުޖިމުގެ ބަސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 މުތަރުޖިމުގެ ބަސް

 

 .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أمجعني

ޝައިޚް ޢަްބދުލްޢަޒީްޒ ާމޙަތުއްވާ ސަކަމަށްފްތީމު ގެ ރަިބއްޔާގެ ކުރީޢަމިދަރުސް ތަކަކީ ސުޢޫދީ 

މިފޮްތ ، همة لعامة األمة(لدروس املا)ވާ ލިޔުއްވާފައިرمحه هللا( ) ބިން ބާޒް هللا ބިން ޢަބްދު

ްސ ންަވނީ ޮކންމެ މުސްލިމަކުވެއި އެކުލެވިގެފޮތުގަ. މިވެތަރުޖަމާޮކށް ތައްާޔރު ކުރެވޭ ދަރުސްތަކެކެ

 ކެވެ. ކަންތައްތަކެިހއްމު  މުށްރަދެނެގަނެ އެއަށް ޢަމަލުކުރުން ވާިޖުބވާ ވަ

 ްލ މަޠްބޫޢާިތ ވަްއނަޝްރިގެލަތުއް ޝުއޫނުީނ ަވކާއިވާފަތަރުޖަމާކުުރމުގައި އަސްލަަކްށ ބަލާ މިފޮތް

 ޗާޕެވެ. ވަނަ 4 ތުގެރެިވފައިވާ މިފޮކުހ ވަނަ އަހަރުގައި 1420އިޝްރާފުގެ ދަށުން 

މްދީނުގެ އަސާސީ ށް އިސްލާންނައްޔިތު ރަވެތިމިދަރުސްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޮލބު ،ފަހެ

 ލާ ލައްވާށި! އާީމން.ތަޢާهللا މުގައި ކަގެއް މަ ވޭ ލެކަންކަމާއި ޙުުކމްތައް ދެނެގަތުމަށް ހުޅުވާ

 



 މުޤައްދިމާ    މުހިއްމު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް 
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 މުޤައްދިމާ 

. ރަނގަޅު ނިމުންވަނީ ރި ރައްބަެށވެވެުކގެ މްތަލަޢާއެންމެހާ ޙަމްދާިއ ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ 

 މުޙައްމަުދގެފާނުެގ  އަދި ރަސޫލާޅާ ގެ އަهللا އަދި  ،ޔާތަޤުވާވެރީންނަށެވެ. އަހަރެމެންގެ ަނބިއް

ާހ ޞަޙާީބ ބޭކަުލންވެްސ ނުގެ އެންމެފާގެއަދި އެަކލޭ މައްޗަްށ ޞަލަވާާތއި ސަލާްމ ލައްާވށިއެވެ.

 އެކަމުގައި ޝާމިްލކުރައްވާށިއެވެ.

ވާީނ ދީފައި ޔާންޮކށްބަ މިފޮތުގައި ޅުގަނޑުއަ ންކުމަދު ބަސްކޮޅަދެން އެއަށްފަހު ދަންނައެވެ. 

އްތަކެެކވެ. ފަެހ ޖިުބވާ ކަންތަވާތުން ނެގަދެ  އިސްލާމްދީނުގައި ކޮންމެހެންވެްސ އާންމުން

 އް( މިއެވެ.ރުސްތަމު ދަންމުންނަށް ުމހިއްޢާންމަތުެގ )އު މިބަސްކޮޅަށް އަުޅގަނޑު ދީފައިވާ ނަމަކީ

ިއްނ  އަޅާގެ ކިބަމިއަދި  ވައިއްދެތަޢާލާ މުސްލިމުންނަށް މިކަމުގެ މަންާފ هللا 

ންތި ކަރާމަތުެގ ވެިރ ންމެ ދީލަިތވަގެީއ އެލާނކަ އެޤަބޫލުފުޅުކުރެއްވުްނ އެދި ދުޢާކުރަމެވެ. 

 ރަސްކަލާނގެއެވެ.

 

 ބިން ބާޒްهللا ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ިބން ޢަބްދު



 ފުރަތަމަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަދި ކުރު ސޫރަތްތައް 

ގެން ސޫރަތުއް ން ފެށި ޒަލްޒަާލ އިރަތުލް )ސޫއްސޫރަތުލް ފާތިޙާ އާއި ބައެްއ ކުުރ ސޫރަތްތަ

ިދ އި، ހިތުދަސްކުރުމާއި އަތައް ފިލުވުމާ ެގ ކުށްވަތުލާނާސްގެ ނިޔަލަށް( ކިޔަން ދަސްކުރުމާއި، ތި

 ންނަންވާނެއެވެ.މާނަ އާއި ޝަރަަޙ ދެނެގަ

 

 

 

 

 ފުރަތަމަ ދަރުސް 



 ދެވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 އިސްލާމުކަމުގެ ރުކުންތައް
 ިން.ނުއިސްލާމުކަމުގެ ަފސް ރުކުން ބަޔާންކޮށްދ 

އި އަޅުކަންެވވޭ އިލާހަުކ  ޙައްޤުގޮތުގަފިޔަވާ هللاކީ ނަންމެ މަތިވެރި ރުކުއެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އެ

ތުގެ ދަޝަހާ . ެމވެވުލާކަމަްށ ހެކިެގ ރަސޫލާނކައެ ގެފާނީމަދުނުވާކަމަށް ހެކިވުމާއި މުޙައް 

 .މެވެނެގަތުކު ދެއެއި ކާޝަރުތުތަ އޭގެ ޙަދެކަލިމައިގެ މާނަާއއި ޝަރަ

  ِإٰلها ލާހަކު ވާަކްނ އިެވސް ވޭ އެއްކަންކުރެޅުގައި އަ އްޤުގޮތުފިޔަވާ ޙަهللا ނަފީކުުރން:  – َلا

 މެވެ.ނަފީކުރު

  އަށް ކަމާިއ هللا   ހަމައެކަނި ކުރެވެނީންޅުކައަޘާބިތުކުރުން: ޙައްޤުގޮތުގައި  – ِإَلا هللاه

 .މެވެރުޘާބިތުކުއެކަލާނގެއަށް ަޝރީކަކު ނުވާކަން 

 

ِإٰلها ِإَلا هللاه   ގެ ޝަރުތުތައް: َلا

  ުރާ ޢިލްމު ޖާހިލުކަން ނަފީކ 

 ްޝައްކު ނަފީކުރާ ޔަޤީންކަނ 

 ްޝިރުކު ނަފީކުރާ އިޚްލާސްތެރިކަނ 

 ދަރުސް  ދެވަނަ



 ދެވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ްޮދގުވެރިކަން ނަފީކުރާ ތެދުވެރިކަނ 

  ްރުޅިވެރިކަން ނަފީކުރާ ލޯބިކުރުނ 

 ްނުކިޔަމަންތެރުކަން ނަފީކުރާ ބޯލެނބުނ 

  ްރައްދުކުރުން ނަފީކުރާ ޤަބޫލުކުރުނ 

  ންފަރުވުކާށް ތަކަފިޔަވާ އަޅުކަންވެވޭ އެންމެހާ ފަރާތްهللا 

 

 އެވެ.ރެިވފަމާކުޖަ މިކަންވަނީ އަންަނނިވި ދެ ޅެން ަބއިތުގައި

   

 َمعٌٌْ[4]َوِصْدُقكٌٌَ[3]َوِإْخاَلصٌ ٌ[2]يَِقْيٌ ٌ[1]ِعْلمٌ 

 ََلَاٌ[7]َوالَقبُ ْولٌٌِ[6]َواْنِقَيادٌ ٌ[5]ََمَبَّةٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 ِبَاٌِمْنكٌٌَالُكْفَرانٌََثِمنُ َهاٌَوزِْيدٌَ   

 [8]َأَِلَاٌَقدٌٌْاأَلْشَياءٌٌِِمنٌٌَاإللهٌٌِِسَوىٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ

 [4]ދުކުރުމާއެކުތެ ތިބާ އަދި  [3]ރިކަންއިޚްލާޞްތެ ،[2]ޔަޤީންކަން ،[1]ޢިލްމު :އީމާނަ

 ގެންަހދައި ކަމަށްއިާލހުންތަކެއް ފިޔަވާ هللا އަދި .[7]މެވެޤަޫބުލކުރު ،[6]ބޯަލނބާ، [5]ލޯބިޮކށް

 .އެވެއަށްވަނަ ކަމަކަށް އިުތރު ކުރެވެ [8]ވުންާކފަރު ތަކެއްޗަށް  އެންމެހާ އަޅުކަންކުރެވޭ

 .މެވެކަމަށް ެހިކވާނޭގޮތް ބަޔާންކުރުގެ ރަސޫލާ هللا ދެން ހަމަ އެއާިއ އެކު މުޙަްއމަދުގެފާނީ 



 ދެވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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މިގޮތުން  .މެވެ ޔާންކުރުވެސް ބަތައްާވކަންތައް އަދި އެކަމަްށ ހެކިވުމުްނ ލާޒިމު

 އަމުުރފުޅުތަކަށް  ކަލޭގެފާނުގެއެ  ކުރުމާއި، ަށވަރުކަ  ށްދުކޮތެ ަޚބަރުތައް ކުަރއްވާފައިވާ  އެކަލޭގެފާނު

ކަމުން ދުރުހެިލވުން އަދި  ަކންރުވާފައިވާކު ބާ ްއކިއެ ވާކުރައް ނަހީ  އެކަލޭގެފާނު ކިޔަމަންގަތުމާއި،

ގެއަްށ  އެަކލާނނުވީ ތަށް މެގޮ ވި ރެއްޝަރުޢުކު صلى هللا عليه وسلمއާއި އެަކާލނގެ ރަސޫލާ هللا 

 .ވެމެއަޅުކަންނުކުރު

 ުވާ ތައްތައް ކިޔަކީ ުހރި ކަންބާރެއިން ތެ ގެދެން އެއަށްފަހު އިސްލާމްކަމުެގ ފަސްރުކ

 :. އެއީންވާނެއެވެކުއްޖާއަށް ބަޔާން ކޮށްދޭ

 )ިނަމާދު)ޤާއިމުކުރުމާއ،  

 )ިޒަކާތް)ދިނުމާއ،  

  ިރަމަޟާންމަހު ރޯދަ)ހިފުމާއި( އަދ 

  ްމެވެޖުވު ގެފުޅަށް ހައްهللاގެންވާ ވެރިތެކުޅަދާނަކަންލިބިގެންވާ މީހާ ހުރުމަތ. 
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 އީމާންކަމުގެ ރުކުންނަށް

  :. އެއީއެވެއީމާންކަމުގެ ހަ ުރކުނެއްވެ

  އަށް އީމާްނވުމާއި، هللا 

  ،ިމަލާއިކަތްބޭކަލުންަނށް އީމާންވުމާއ 

  ،ިފޮތްތަކަށް އީމާންުވމާއ 

  ،ިރަސޫލުބޭކަލުންަނށް އީމާންވުމާއ 

 ިއާޚިރަތް ދުވަހަށް އީމާންވުމާއި އަދ  

  ްށ ބަިއ މިންވަރަ ނުރާއި ންވަމިޔޮ ގެ ހަޟްރަތުން )ނިޔާކުރެވިފައިވާ( ހެهللا

 .މެވެއީމާންވު

 

 

 
 

  

 

 ދަރުސް  ތިންވަނަ
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 ބައިތައް  ބެހޭ ޝިރުކު ބައިތަކާއި  ބެހޭ ތައުޙީދު

 ަން.އުޙީދު ބެހޭ ބަިއތައް ބަޔާން ކޮްށދިނުތ  

ލް އުލޫހިްއޔާ އަދި އުޙީދުއްޔާ، ތަރުބޫބި ދުއް . އެއީ ތައުޙީވެތައުޙީދު ބެހެނީ ތިން ބަޔަށެ

 .އެވެތައުޙީދުލް އަސްމާއި ވައްޞިފާތު

 ވަތަޢާާލ ަކމަްށ ސުބުާޙނަހޫهللا  އްދެވީ ހެ ކެތިއެންމެހާ ތަ ތައުޙީދުއް ރުބޫބިއްޔާ އަކީ: .1

ަކމުގައި އެކަލާނގެައށް މާއި އަދި އެނގެ ކަކަލާއެ އީމާންވުމާއި، ހުިރހާ ކަމެއް ހިންަގވަނީ

 .ވެމެވުންވާކަމަްށ އީމާެވރިޔަކު( ނުޝަރީކަކު )ބައި

ތުގައި އަޅުކަންކުރެޭވ ވާ ޙައްޤުގޮލާ ފިޔަތަޢާ  ވަސުބުޙާނަހޫهللا  ތައުޙީދުލް އުލޫހިއްޔާ އަކީ: .2

ގެއަށް ޝަރީަކުކ ގައި އެަކލާނކުރުމުކަންޅުއައިލާހަކު ނުވާކަަމށް އީމާންވުމާިއ އަދި 

. ފަހެ ހަމަކަށަވަުރން އެވެގެ މާނަ ٰلها ِإَلا هللاه إِ َلا އެއީ  .ެމވެވެރިޔަކު( ނުވާކަމަށް އީމާްނވު)ބައި

. މެވެ ލާހަކު ނުވާކަކަންކުރެވޭ އިއަޅުއި ގަޤުގޮތުފިޔަވާ ޙައްهللا އެ )ކަލިމައިގެ( މާނައަކީ 

ސް އަޅުކަމެްއ ަނަމ އެނޫނަސް ވެ އް ައދިތަކަންފަހެ، ނަމާދާއި ޯރދަ ފަދަ އެންމެހާ އަޅު

. އަދި ވެއަށެهللا ނި ނީ ހަމައެކަވަބުވެގެން ޖިވާން އެކަމެއް އިޚްލާްޞތެރިކަމާއެކު އަދާކުރު

 .އެވެދަވެގެން ނުވެދާކުރުން ހުއްއް އަތައްންތައެކަލާނގެ ފިޔަވާ އެހެންފަރާތަކަށް އެކަ

 ދަރުސް  ހަތަރުވަނަ
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 dhisalafiyyah.net 9ޞަފްޙާ: 

ގައި ވާރިދު ވެފަިއާވ ތަކުއްޙަ ޙަދީޘްޞައާނާއި ރުޤު ތިކީރި ތައުޙީދުލް އަސްމާއި ވައްޞިފާތަކީ: .3

. އަިދ މެވެމާންވު އީފުޅުތަކަށް ފަކާއި ޞިތަ ފުޅުހޫ ވަތަޢާލާގެ އެންމެހާ އިސްމުސުބުޙާނަهللا 

. އެކަންކުރާނީ އޭގެ މެވެ ބިތު ކުރުޘާޅުތައް ފުފައި އެޞިއެކަލާނގެއަށް ެއކަށީގެންވާ ގޮތުގަ 

ުލކިާޔ ިއ ނުލާ އަދި މިޘާބަޔާންކުރުމާ އްޔަތުއިފިކަ، މާނަތައް ފުޮރޅާނުލާ، ނަފީކުރުމާއި ނުލާ

 ބަސްފުޅަްށ ގެ އަންނަނިވިޢާލާތަވަހޫ ޙާނަސުބުهللا . އެއީ ވެވައްތަރު ކުރުމާއި ނުލައެ

  .ނެވެޢަމަލުކުރުމުގެ ގޮުތން

 أاحاد   كهفهوا    لاهه  كهن  يا  والا   (٣) يهولاد   والا   ِلد  يا  لا   (٢) الصاماده  اَللاه  (١) أاحاد   اَللاه  ههوا  قهل   ﴿

 [اإلخالص سورة] ﴾ (٤)

 އެންމެހާ  އީ هللا (1) .އެވެ هللا އެއްކައުަވންތަ އެއީ .ވިދާޅުވާށެވެ ކަލޭގެފާނު" މާނައީ:

 އެކަާލނގެ ެއއްޗަކަށް، އެއްވެސް އަދި ބޭނުންތެރިވެގެންވާ، އެކަލާނެގއަށް ތަކެތި

 އެްއޗެއް  އެއްވެސް އެކަލާނގެއަކަށް (2)  ރަސްކަާލނގެއެވެ. ޑިގެންުނވާބޭނުންވެވޮ

 އުފަންވެވޮިޑގެނެއް  އެަކާލނގެ ެއއްޗަކަށް އެއްވެސް އަދި ވެ.ނުވެތެ އުފަންވެގެނެއް

 "(4) ނުވެއެވެ. ފަރާތެއް އެއްވެސް އެއްފަދަވެގެންވާ އެކަލާނގެއާ ދިއަ  (3) ނުމެވޭމެއެވެ.

  .އެވެވަޙީ ކުރެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް 

ِمث ِلهِ   لاي سا … ﴿ ء   كا  [١١ الشورى سورة]   ﴾ الباِصيه  الساِميعه  واههوا  شاي 

http://tanzil.net/#trans/dv.divehi/112:1
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 ޮމޅަށް  ނގެއީލާއެކަ އަދި އެވެ.ނުވެ ޗެއް އްއެ އެއްވެސް އެއްފަދަ އެކަާލނގެއާ…" މާނައީ:

 ާލނގެއެވެ."ރަސްކަ ންވާގެލަވާޮވޑިަބއް މޮޅަށް އައްސަވާވޮޑިގެންވާ،

ްލ . އަިދ ތައުޙީދުއެވެވާފައިވެޔަކަށް ބައްސަ  ދެބަޙީދުއުތައަދި ހަމަކަށަވަުރން ބައެއް ޢިލްުމވެރިން 

. ނަމަވެްސ ިމ ެދ އެވެ ހިމަނާފަިއވެރޭގައިތެ ގެ ޔާބޫބިއްއްިޞފާތު ތައުޙީދު ައއްރުއަސްމާއި ވަ

 ޮގތަށް އިސްތިލާހު ުކރި އި މީހުން ދެން ދެބަވުމުންބެއްސެވުމުގައި ެވސް މަޤްޞަދު ސާފުވެ ބަޔާ

 .ވެ ނަމަވެސް އެއީ ަމއްސަލައެއް ނޫނެ

 

 ެވެޝިރުކު ބެހެނީ ތިން ބަޔަށ . 

 .ވެއިވާ ޝިރުކެނާވެފަންހަވަ  ފޮރުވިރުކު ައދިބޮޑު ޝިރުކު، ކުޑަ ޝިއެއީ 

އި މަރުިވ މީާހ އޭގެ  މަތީގަ ގެައދި އެކަމު .ވެއެލަޢަމަލުތައް ބާިޠލު ކޮށް  ބޮޑު ޝިރުކުފަހެ  .1

ސުބުާޙނަހޫ  هللا. ެއއީ އެވެހެަނން ޖެން އޮދަށް ަނރަކައިގައިސަބަބުން އަބަުދގެ އަބަ

  .ނެވެއިންދަވަތަޢާލާގެ އަންަނނިވި ބަސްފުޅުގައިވާ ފަ

راكهوا والاو  …﴿ انهوا  ماا ن  ههم  عا  حلااِبطا  أاش   [٨٨ األنعام رةسو ]   ﴾نا ي اع مالهو  كا

 ޅުއްވި ށްއު ޮކ އެބޭކަލުން ނަމަ،އްވިކުރެ ޝަރީކު އަށް( هللا) އެޭބކަލުންވެސް…" މާނައީ:

 "ބާޠިލުީވހެވެ. ޢަމަލުތައް

 .އެވެވަޙީ ކުރެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް 
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رِِكنيا  كاانا   ماا ﴿ رِ  نفهِسِهم  أا  عالاى ينا اِهدِ شا  اَللاِ  ماسااِجدا  ي اع مهرهوا ن  أا  لِل مهش  لاِئكا أه  ِِبل كهف   و 

اِلدهونا  ههم   الناارِ  واِف  أاع مااُلههم   حاِبطات    [١٧ ةالتوب سورة]   ﴾ خا

 هللا ޙާލުގައި، ކިވެތިބިހެ  ފިރުކަމަށްކާ ޗަށް އްމަ ގެނަފްސުތަކު އަމިއްލަ އެއުރެންގެ" މާނައީ:

 އެއުރެްނނަކީ ކަމެްއނޫނެވެ.އޮތް ށްމުޝްރިުކންނަ ކީ،މަބެެލެހއްޓު ފަޅުފިލުވައި ތްތައްމިސްކި ގެ

 ރަކައިަގއި ނަ ންނީއެއުރެ ހަމަ  ދިއަ ވެ.ންނެހުމީ ވެފަިއވާބާޠިލު ޢަމަުލތައް އެއުރެންގެ

 "ބަޔެކެވެ. ދެމިތިބޭނޭ

ބުޙާނަހޫ ސުهللا ފަ ޖެ މީހާގެ ފާ ރުވެއް މަގައިއަދި ހަމަކަށަވަުރން ބޮުޑ ޝިރުުކގެ މަތީ

އްޗަްށ ަޙރާމް މަހެްއގެ މީއެ ގެއަދި ސުވަރު .އެވެވަތަޢާލާ ދުވަހަުކވެސް ނުފުއްސަވާނެ

 .ނެވެ ފަދައިންސްފުޅުގައިވާބަނަނިވި ން އަލާގެ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާهللا . އެީއ އެވެވެގެންވެ

راكا  أان   ي اغ ِفره  َل اَللاا  ِإنا  ﴿  النساء سورة] ﴾ …شااءه يا  ِلمان   ِلكا ذا  ونا ده  اما  واي اغ ِفره  ِبهِ  يهش 

٤٨]  

 އްސަވާނެތެވެ.ނުފު ފާފައެއް ރުމުގެކުކުޝަރީ އެކަލާނގެއަށް هللا ހަމަކަަށވަރުން" މާނައީ:

 "…އްސަވަތެވެފު ކަށް ހަމީ ވާއިރާދަކުރައް އެކަލާނގެ ފާފަތައް، އެނޫން

 .އެވެވަޙީ ކުރެއްވި هللا އަދިވެސް މާތް 



 ހަތަރުވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް
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رِك   مان   ِإناهه  ﴿  ﴾ نصاار  أا  ِمن   لظااِلِمنيا لِ  واماا النااره  أ وااهه واما  ناةا ال ا  هِ لاي  عا  اَللاه  ما حارا  ف اقاد   ِِبَللاِ  يهش 

 [٧٢ املائدة سورة]

 ަމކަށަވަުރންހަ ފަހެ (.ށެވެދަންނާ) ހާމީ  ރާޝަރީކުކު ށްއަ هللا  ހަމަަކށަވަރުން…" މާނައީ:

 ނަރަކައެވެ. ޅޭނެތަނަކީއު އެމީހަކު އަދި ވެ.އެއްވިޙަރާމްކުރެ ސުވަރުގެ މައްޗަށް އެމީހާގެ هللا

 ަބޔަކު އްވެސްއެ ނަޞްރުދޭނޭ ންނަށް(ހުމީ ޅަޝަރީކުކު )އެބަހީ: އަނިޔާވެރިންނަށް އަދި

 "ވެއެވެ.ނު

ތިޭބ މީހުންގެ ކިބަިއން : މަރުވެފައިތަަކކީތައްންޮބޑު ޝިރުކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަ

ގައި އެހީއާއި ގެ ވަޤުތުޖަތު ޑެތި ޙާ ޮބމާއި ކަންކަމަށް އެުދން، ބުދުތަކަްށ ދުޢާކުރު

 ކަތިުލން، ކެއްޗަށްއެތަ ބުނުން، ރުނަދު ޗަށް ތަކެއްއެ އެދުން، ކިބައިން  އެތަކެތީގެ މަދަދަށް 

 .ކަންކަމެވެ އެހެނިހެން މިފަދަ އަދިވެސް

ތުން ގެ ސުންނަ  لى هللا عليه وسلمصهللا ލުސޫ ރަކީރިތި ޤުރުއާނުން ނުވަތަ ކުޑަ ޝިރުކަކީ: .2

ވާ ކަންކަުމގެ ނަންދެވިފައި ށްޝިރުކެއްކަމަ ، ޘާބިތުވެފައިޝިރުކެއް ކަމަްށ ނައްޞުން

. މިގޮތުން މެވެޭނ ކަންކަނުހިމެ ގައިރޭތެތެރެއިން ބޮުޑ ޝިރުކުގެ ވައްތަރުތަކުގެ 

އި މިވެނި މީހަުކ އާ)هللاރުާމއި  ހުވާކުންދީ ގަނޫން އެެހންފަރާތެއްهللاދެއްކުންތެރިކަމާއި 

 .މެވެކަންކަ މިފަދަ ސްވެނުމާއި އަދިއިރާދަކުރިޮގތޭ( މިފަދައިން ބު

  ވެ.އަންނަނިވި ޙަދީޘެ صلى هللا عليه وسلمމިކަމުގެ ދަލީލަކީ ނަބިއްޔާ 



 ހަތަރުވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް
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وافه ))   ((األاص غار الشِّر ك عالاي كهم   أاخاافه  ماا أاخ 

 )ކަމަީކ( ވެވަަޑއިގަންނަވާބިރުފުޅު ންމެއެ ގެފާނުލޭންކަތިމަ މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ" މާނައީ:

 ފަހެ ންނެވުމުންސުވާުލދެ ފާނަށްކަޭލގެއެ ންބެހޭގޮތު އެަކމާ ފަހެ ންދެ "ކުޑަޝިރުކެވެ.

ءه ))   ޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވިއެވެ.  "ކަމެވެ.ކުންތެރިދެއް (އެއީ)" ((الرَِِّيا

ބުނު ލަބީދު މަްޙމޫދު އި އިހަޤީބަދި އަ މިހަދީޘް އިމާުމ އަޙްމަދު، އައްޠަބަރާނީ

. އަިދ އެވެއިވެވާކުރައްވާފަކުން ރިނަދަސަ ދުގެ އަރިހުން ޖައްޔިرضي هللا عنه އަލްއަންޞާރީ 

މިމަގުން  (م عليه وسل صلى هللاالنيب ، عن ، عن رافع بن خديج عن حممود بن لبيد)  އައްޠަބަރާނީ

 .ވެއެ އްވިކުރެވާދާ ސަނަދުތަކަކުން ރިޖައްޔިދު ދަރަޖައަށް

  .އެވެކުރެއްވިއަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް

ء   حالافا  مان  )) راكا  ف اقاد   هللاِ  و نا ده  ِبشاي    ((أاش 

 ރުންހަމަަކަށވަ ހާމީ ށްފިވާކޮހު ގަންދީ ފަރާތެއް އެހެން ފިޔަވާ هللا" މާނައީ:

  "ޝިރުކުޮކށްފިއެވެ.

ގެ އަރިހުން އިާމމު އަޙްމަދު ަޞއްޙަ  رضي هللا عنهދީޘަކީ ޢުމަުރ ބުނުލް ަޚއްޠާުބ ޙަމި

އިބްނު ޢުމަރު  ،ވޫދާއި ތިރުމިޛީ. އަދި އަބޫދާކެވެން ރިވާކުރައްވާފައިވާ ޙަީދޘެސަނަދަކު

ވަރުން އެކަލޭެގފާނު ގެ އަރިހުން ހަމަަކށަ صلى هللا عليه وسلمނަބިއްޔާ  رضي هللا عنهما

   ކުރެއްވިކަމަްށ ޞައްޙަ ސަނަދަކުން ރިވާކުރެއްވިެއވެ.ޙަދީޘް



 ހަތަރުވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް
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راكا  أاو   كافارا   ف اقاد   هللاِ  ِبغاي ِ  حالافا  مان  ))   ((أاش 

 ަށވަރުންހަމަކަ ފަހެ ހާ ށްފިމީވާކޮހު ގަންދީ  ފަރާތެއް ންއެހެ ފިޔަވާ هللا" މާނައީ:

  ".ވެޝިރުކުޮކށްފިއެ ނުވަތަ ކާފަރުވެއްޖެއެވެ.

  އެވެ.ވިރެއްކުޙަދީޘްصلى هللا عليه وسلم އަދިވެސް އެކަލޭގެފާނު 

ن   واشااءا  هللاه  شااءا  ماا : ت اقهو لهوا َلا ))   ((.ن  فهالا  اءا شا  ثها  هللاه  شااءا  ماا : او لهو ق ه  والِكن   ، فهالا

 މީހަކު ވެނިމި އަދި ތެވެ.އްވިގޮކުރެރާދައި هللا ނުބުނާެށވެ: ތިޔަބައިމީހުން" މާނައީ:

 އެއަްށފަހު އަދި ގޮތެވެ.އިރާދަކުއްވި هللا ށެވެ:ނާބު ތިޔަބަިއމީުހން ެއކަމަކު ބޭނުންވިގޮތެވެ.

  "ގޮތެވެ. ބޭނުންވި މީހަުކވެސް މިވެނި

. އަދި އެވެއް ނުކުރެވުން ވާޖިބެ ުރތައްދުމު ހާ މީފަހެ )ޝިރުކުގެ( މިާބވަތް އެކަްނ ކުރާ

އުޙީދުގެ ވާިޖުބ ތަ. ނަަމވެސް ވެއެކުރެނުއް ބެ ށް އޮތުަމށްެވސް ވާޖިނަރަކައިގައި ދާިއމަ

 .އެވެފީ ކުރެނަ ކުކަން މިބާވަތުގެ ޝިރުމިންވަރުގެ ފުރިހަމަ 

صلى هللا عليه وسلم  އެކަމުެގ ދަލީލަކީ ނަބިްއޔާ .ފޮރުވިފައިވާ ޝިރުކެވެތިންވަނަ ބައި: އެއީ  .3

  .ވެޙަދީޘެ



 ހަތަރުވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް
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ِبهكهم   أاَلا )) وافه  ههوا  ِباا أهخ   َيا  لاىب ا  : قاالهوا ((؟ جاالِ الدا  ِسي حِ امل نا مِ  ِعن ِدي   عالاي كهم   أاخ 

تاهه  ي هزايِّنف ا  يهصالِّي  ف ا  رجهله لا ا ي اقهو مه  ، اخلاِفي   الشِّر كه )) : قاالا  ، هللاِ  راسهو لا   ِمن   ي اراى اِلما  صاالا

   ((ِإلاي هِ  الرجل ناظارِ 

 މަންކަލޭގެާފނުތި މަްއޗަށް  ީމހުންގެއިޔަބަތި ދައްޖާލައްވުެރވެސް އްޙު މަސީ" މާނައީ:

 އޭ  ކަުލންދެންނެވިއެވެ.އެބޭ  މުތޯއެވެ.ދެއްވަ ރު ބަޚަ ކަމަކާިއމެދު ބިރުވެތިވެވަޑައިގަްނނަވާ

 ފޮރުވިފައިވާ  އެއީ() ވިއެވެ.ކުރެއް  ފުޅުދީޘްޙަ އެަކލޭގެފާނު އާދޭހެވެ. ރަސޫލާއެެވ. ގެهللا

 އޭނާގެ ހިންގާތީވެ ނަޒަރު ނާއަށްއޭ ހުންންމީހެއެ ތެދުވެ ނަމާދުކުރަން މީހަކު  ޝިރުކެވެ.

   "ކުރާކުރުމެވެ. ޒީނަތްތެރި  ނަމާދު

ގެ  ضي هللا عنهر އަލްޚުދްރީ  ސަޢީދު ބޫ އަމިޙަދީޘް އިމާމު އަޙްމަދުގެ މުސްނަދުގައި

 .އެވެކިބައިން ރިވާކުރެްއވި

 ބޮުޑ ޝިރުކާއި ކުަޑ . އެއީއެވެންވެދަވެގެުހއް ސްރުކު ބަހާލުންވެމަ އެކަިނ ދެަބޔަކަށް ޝިހަ

 .އެވެ ގޮތެއްގައި ވަދެ ށްވެސް އާްނމުތަބާވަދެ ޔަ ދި. ފަހެ ޮފރުވިފައިވާ ޝިރުކު އިސްވެވެޝިރުކެ

. ވެކެމިޘާލަކީ މުނާފިޤުން ކުރާ ޝިރު ވަންނަ ގޮތުގެ ފަހެ )ޮފރުވިފައިވާ ޝިރުކު( ބޮޑުޝިރުކަށް

އެހެނީ ހަމަަކށަަވރުން އެބައިމީހުްނ އެބައިީމހުންގެ ބާޠިލު ޢަޤީދާތަްއ ޮފރުވައި އިްސލާމެއްކަމަްށ 

ފާޅުޮކށް އުޅެނީ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނާއި އަދި އެބައިމީހުްނގެ ނަފްސުތަކުގެ މައްޗަްށ 

 .އެވެބިރުވެތިވާތީ



 ހަތަރުވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް

 

 dhisalafiyyah.net 16ޞަފްޙާ: 

 .މެވެކީ ދެއްކުންތެރިކަގޮތުގެ މިާޘލަވާ( އިންތެރެ) އަދި )ޮފރުވިފައިވާ ޝިރުކު( ކުޑަ ޝިރުކުގެ

ކުރުވެވިގެން ދިޔަ އަބޫ ޛި ޙަދީޘްއާއި ޞާރީގެއަން ލްއެއީ އިސްވެދިޔަ މަޙްމޫދު އިބުނު ލަބީދު އަ

 .ނެވެސަޢީދުގެ ޙަދީޘްގައިވެސް ވާފަދައިން

 وهللا ويل التوفيق.





 ފަސްވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 اإلحسان

ދައިން އަޅުކަްނ  ފެންނަފަާލނގެ އެކައަށްބާތި އަށް އަޅުކަންކުރާއިރުهللا : ގެ ރުުކނަކީ اإلحسان

 ތިބާއަްށ ބައްލަވާ ނގެޔަސް އެކަލާގައި ވިކަމުނު. ފަހެ ތިބާއަށް އެކަލާނގެ ނުފެނުމެވެކުރު

 .އެވެވޮޑިގެންވެ

 

 



 ދަރުސް  ފަސްވަނަ



 ހަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ނަމާދުގެ ޝަރުތުތައް 

 . އެއީ:އެވެޝަރުތެއްވެ 9ނަމާދުގެ 

 އިސްލާމެއްކަމުގައިުވން. .1

 ން.ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރު .2

 .ތަންޮދރުވަކިވާވަރު މީހެއްކަމުގަިއވުން .3

 ޙަދަޘް އުފުލުން. .4

 ނަޖިސް ފިލުވުން. .5

 ޢައުރަ ނިވާކުރުން. .6

 ވަޤުތު ވަނުން. .7

 ޤިބްލައަށް ކުިރމަތިލުން. .8

 .ނިޔަތްގަތުން .9

 



 ދަރުސް  ހަވަނަ



 ހަތްވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ނަމާދުގެ ރުުކންތައް

 . އެވެރުކުނެއްވެ 14ނަމާދުގެ 

 އެއީ:

 .ހުރުން ޤިޔާމަށް ކުޅަދާނަވެގެންވާމީހާ  .1

 ޙަރަމް ބަން ތަުކބީރުކިޔުން. .2

 ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔެވުން. .3

 ރުކޫޢުކުރުން. .4

       .ންއިޢްތިދާލުގައި ހުރު ރުކޫޢުކުރުމަށްފަހު .5

 .ހަތް ގުނަވަނުގެ މައްޗަށް ސަޖިދަުކރުން .6

 ސަޖިދައިން ތެދުވުން. .7

 ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިނުން. .8

 ން.ވެލުޑުޮކންމެ ރުކުނެއްގަިއވެސް ހަމަޖެިހލާ މަ .9

  ތަރުތީބުންކުރުން.ރުކުންތައް .10

 ފަހު އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުން. .11

 ދަރުސް  ހަތްވަނަ



 ހަތްވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ފަހު އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުން. .12

 .ވުންޔެކި ގެ މައްޗަށް ޞަލަވާތް  وسلم عليه هللا صلى ރަސޫލާ .13

 ދެ ސަލާމްދިނުން. .14

 

 

 
 



 އަށްވަނަ ދަރުސް   މު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއް

 

 dhisalafiyyah.net 21ޞަފްޙާ: 

 

  ނަމާދުގެ ވާޖިބުތައް  
 

 . އެއީ:އެވެވާޖިބެއްވެ 8ނަމާދުގެ 

 .ޔުންކި އްބީރުތަތަކް ެހންއެ ފިޔަވާ ތަުކބީރު ބަން ޙަރަމް .1

 ِلمان   هللاه  عا ساِ ))  ވެސްރާމީހާދުކުމާނައިމާމްވެ ނަމާުދ ކުރާމީހާ އާިއ އެކަނި  .2

هه          ކިޔުން. ((احلاِمدا

ده  والاكا  راب اناا)) .3  ާހ އަދި އެކަނި ، މައުޫމމުމީމީހާރާކު  ދުމާއެންމެން )ިއމާމްވެ ނަ ((احل ام 

 .ކިޔުން  ކުރާމީހާ( ނަމާދު

 ކިޔުން. ((سهب حاانا راِبِّا ال عاِظيمِ )) ގައިރުކޫޢު .4

اع لاى)) ސަޖިދައިގައި .5  ކިޔުން. ((سهب حاانا راِبِّا األ 

 ކިޔުން. ((رابِّ اغ ِفر  يل )) ދެސަޖިދަ ދެމެދު .6

 ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔުން. .7

 ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީނުން. .8
 



 ދަރުސް  އަށްވަނަ



 ނުވަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 އައްތަޙިއްޔާތު ބަޔާންކުރުން

 .މެވެޢާކިޔުވި ދުނަނިންނުން، އެއީ އައްތަޙިއްޔާތު ބަޔާން ކޮށްދިއަ
، ا)) ، واالطا يِّبااته اتههه، الساالامه هاا النايب  وارامح ا لاي كا أاي  عا الامه لسا االتاِحيااته َللِِِّٰ، واالصالاوااته ةه هللِا واب اراكا

، أا  ا هاده أان عالاي ناا واعالاٰى ِعبااِد هللِا الصااحِلِني  هاده أانا  ِإَلا هللاه ِإٰلها  َلا ش  ا عاب دههه واراسهو لههه.حمها ، واأاش   ((ماد 
هللا ބިވޮޑިގެންވަީނ ރަނގަޅުކަން ލި ހެޔޮއަދި އިއެންމެހާ މަތިވެރިކަމާއި ޞަލަވާތާ"މާނައީ: 

 އަދި .ބަރަކާތްހުއްޓެވެ  އި،ގެ ރަޙުމަތާهللا އި،މާއަށެވެ. އޭނަބިްއޔާއެވެ! ކަލޭގެފާނަށް ސަލާ

 ުޅކަންވެވުން އަ މެނުވީهللا. ވެ ހުއްޓެލާމްސަ ަނށްއަޅުން ޞާލިޙު އެންމެހާ ގެهللا އަޅަމެންނަށާއި

އްމަދުގެފާނީ އެކަލާނގެ ވެ. އަދި މުޙަކިވަމެޅުހެ އަ ށްނުވާކަމަ އިލާހަކު  ެއްއވެސް ޙައްޤުވެގެންވާ

 ".އަޅާކަމަށާއި ރަޫސލާކަމަށް އަުޅހެކިވަމެވެ

އްވުްނއެދި ުދާޢ ާވ ބަރަކާތްލެތް ކިޔަވާލަޞަގެ މައްޗަށް  وسلم ليهع هللا صلى އެއަށްފަހު ނަބިްއޔާ

 ކުރުމަށްޓަކާ މިފަދައިން ކިޔުން:
كا للاههما صالِّ عالاٰى حمهاماد  واعالاٰى آِل حمهاماد  كاماا صالاي تا عالاٰى ِإب  رااِهي ما واعالاٰى آِل ِإب  رااِهي ما، ِإنا ا))

ي د   ي د . امحِا ِبارِك  عالاٰى حمهاماد  واعالاٰى آِل حمهاماد  كاماا ِباراك تا عالاٰى ِإب  رااِهي ما واعالاٰى آِل  للاههما َمِا

ي د . ي د  َمِا  ((ِإب  رااِهي ما، ِإناكا محِا

 ދަރުސް  ނުވަވަނަ



 ނުވަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ބްރާހީމްގެފާުނގެ އާލުންގެ މްގެފާނާިއ އިބްރާހީ! އިޮކއޭ ަހއްދަވާބޮޑުކުރެއްިވ ރަސްކަލާ" މާނައީ:

ދުގެފާނުގެ އާލުންެގ ނާއި މުޙައްމަދުގެފާއްމަޙަ ތްލެއްވި ފަދައިން މުޞަލަވާهللا މައްޗަށް އިބަ

 މްދު ތަޢުރީފަކާއި، ހުރިހާއީ ހުރިހާ ޙަهللاން އިބަވަރުށަމައްޗަށްވެސް ަޞލަވާތްލައްވާނދޭވެ! ހަމަކަ

ރަސްކަލާކޮ!  ޑުކުރެއްވި ޮބއޭ ހަްއދަވާ .މާތްކަމެއް ލިިބވޮޑިގެންވާ ަރސްކަލާނގެއެވެ

ކާތްލެއްވިފަދައިން ބަރަهللا ށް އިބަމައްޗަ ންގެލުއިބްރާހީމްގެާފނުގެ އާއިބްރާހީމްގެފާނާއި، 

ުރްނ ކާތްަލއްވާނދޭވެ! ހަމަަކށަވަަޗށްވެސް ބަރަ މައްންގެލުމުޙައްމަދުގެފާނާއި، މުޙާއްމަދުގެފާނުގެ އާ

 "ާލނގެއެވެ.ގެންވާ ރަސްކަބިޮވޑިއް ލި މެއީ ހުރިހާ ޙަމްދަކާއި، ހުރިާހ މާތްކަهللاއިބަ

ވުމުގެ ފިތުނައާއި އަިދ ހުރުމާއި މަރު، ދިރިބާއިޛާއިގެ ޢަޛާބާއި، ޤަބުރުގެ ޢަދެން ޖަހަންނަމަ

ްނ . ދެންވާނެއެވެގަިއ ދުޢާކުރައްތަޙިއްޔާތުއަހު ފަ އެދިންދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ރައްކާތެރިކުރެއްވު

ގައި ޚާްއސަގޮތެއްވާނީ، ންޚްތިޔާރުުކރައި އެވެ.ރާނީކުާނ އެދޭ ދުޢާއެްއ އިޚްތިޔާރުއެއަށްފަހު އޭ

 .ެއވެ ހިމެނެނިވި ދުޢާއަންނަ އޭެގތެރޭގައި ވެ.ކެއެވާ ދުޢާތަކުގެ ތެރެއިން ދުޢާ ވާރިދުވެފައި

ِن عِ ا)) رِكا واحهس  رِكا واشهك  .باادا للاههما أاِعِنِّ  عالاٰى ِذك  ر ا، واَلا ِنِّ  ظالام ته ن اف  إِ  االلاههما  ِتكا ِثي   ِسي  ظهل ما  كا

ن هو با ِإَلا  ، فااغ ِفر  يل  ماغ ِفراة   ي اغ ِفره الذ   (( ال غافهو ره الراِحي مه.ِِن ، ِإناكا أان تا ِدكا واار محا   ِعن  ِمن   أان تا

އަްށ هللاއަްށ ޒިކުރުކުރުމާއި، އިބަهللاއޭ ހައްދަވާބޮޑުކުރެއްިވ ރަސްކަލާކޮ! އިބަ"މާނައީ: 

އަޅާައްށ އަށް ރިވެތިކޮްށ އަޅުކަންކުރުުމގެ މައްޗަްށ މިهللاޝުކުރުކުރުމާއި އަދި އިބަ

ވާގިވެރިޮވޑިގަންނަާވނދޭވެ! އޭ ހައްަދވާބޮޑުކުރެއްިވ ަރސްކަލާކޮ! ހަަމކަަށވަރުން މިއަޅާވަީނ މިއަޅާެގ 



 ނުވަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ފިޔަވައި هللا އަމިއްލަ ނަފުސަްށ ގިނަވެގެންވާ ައނިޔާވެރިވުމަކުން އަނިޔާވެރިވެފައެވެ. އަދި އިބަ

ގެ ޙަޟްރަތުންވާ هللاއިބަފާފަތައް ފުއްސަވާނެ އެހެންއެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވެއެވެ. ފަހެ 

ފާފަފުއްސެވުމަކުން މިއަޅާއަށް ފާަފފުއްސަވާނދޭވެ! އަދި މިއަޅާއަށް ޯއގާވެރިވެޮވޑިގަންަނވާނދޭވެ! 

 "ހަމަކަށަވަރުން ިއަބރަސްކަލާނގެއީ ގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ އޯގާވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެެވ.

ންދުރު ނަމާދާއި ޢަޞްރު ނިމުމުން، މެ  ކިަޔއިލިމަކަފުރަތަމަ އައްތަޙިްއޔާތުގައި ޝަހާދަތުގެ ދެ

. އެވެދުވާނީތެ ރަކުޢަތަްށ ންވަނަތިގެ ދުނަމާދާއި މަޣްރިްބ ނަމާދާއި ައދި ޢިޝާ ނަމާ 

( ޙިއްޔާތުގައިއައްތަ ފުރަތަމަ) ަބލާ ަކށްތްތަޢިބާރާ އާްނމު އައިސްފައިވާ ޙަދީޘްތަކުގައި

. އެވެންވެއިތުރު ވެގެ ޮގތްމޮޅުއެ މަނަަޞލަވާތްކީ ގެ މައްޗަށް وسلم عليه هللا صلى ނަބިއްޔާ

 .ވެއެތިންވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވާނީ އެއަށްފަހު

 

 





 ދިހަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް

 ނަމާދުގެ ސުންނަތްތަކުގެ ތެރޭގައި:

 ދުޢާއުލް( އިސްތިފްތާޙް ކިޔުން.) .1

އަްތ ައތް މަތީ ކަނާވަ މޭމަތީގައި ހުގައިއި ފައާޤިޔާމުގައި ހުންނައިރު ރުކޫޢުގެ ކުރީގަ .2

 ބޭއްވުން.

މުގައި އަދި ޢުއިން ތެދުވުރުކޫ، ުުއިރދާރުކޫޢުއަށް ، ފުރަތަމަ ތަކްބީރުކިޔާއިރު .3

ގެ ތިލައިއަތްފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތަށްފަހު ތިންވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުވާއިރު ދެ

ނޑާހަމައަ  .ފުލުންށް އުއިނގިލިތައް ކައިރިކޮށްފައި ކަންފަތާހަމައަށް ނުވަތަ ކޮ

 ން.ތަސްބީހަކިޔު ނައިން ގިއްދުގައި އެއްފަހަރަށްުވރެރުކޫޢުއާއި ސުޖޫ .4

ން އަދި ދެ ށް ދުޢާކުރު އިތުރަރެއް އަށްވު (ده(راب اناا والاكا احل ام  ))ރުކޫޢުއިން ތެދުވެ  .5

  ދުޢާކުރުން.ސެވުމަށް އެދިފަފުއްން ފާއިސަޖިދަ ދެމެދު އެއްފަހަރަށްވުރެއް ގިނަ

 .އި ބެހެއްޓުންއެއްގަމަހައްރުކޫޢުގައި ޮބލާއި ބުރަކަށި ސީދާކޮްށ އެ .6

 ރުކުރުމާއިދު ބަނޑާއި  ނޑުލަަމސްގައިފަފަ އިދުރުކުރުމާ ގަޔާއި ދެއަތް  ސަޖިދައިގައި .7

 .ރުންުދރުކު ކަށިމަްއޗާއި ފަލަމަސްގަނޑު އަދި

 ދަރުސް  ދިހަވަނަ



 ދިހަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ވުން.ސާފައި ނުބޭއް ޖައް ގައި މުސަޖިދައިގައި ޮއންނައިރު ދެއަތްދަނޑި ބި .8

އަތު ފައިތިލަގެ ންނައިރު ކަނާތައް އިޔާއްޙިދެ ސަޖިދަ ދެމެދު އަދި ފުރަތަމަ އައްތަ .9

ރާޝްކޮށް ށީނުން )އިފްތިތީ އިމަލަ ތިކޮޅު ބިންމަތީގަިއ ޖައްސައި ވައަތު ފައި

 އިނުން(.

ތަޙިއްޔާތަްއ ކުގެފަހު އައްމާދުތަނަތް ޢަހަތަރު ރަކުޢަތް ނަމާދުތަކާއި ތިން ރަކު .10

ްނ )ތަވައްރުކުޮކްށ އިނު ލައިގެން އިތިލަ  ފަތުއިންނައިރު ކަނާއަތު ފައިގެ ދަށަށް ވައަ

 އިނުން(.

މެންދެން ޝަހާދަތް ށުނީއްސުރެ ނިޔާތުފެޙިއްތަފުރަތަމަ އައްތަޙިްއޔާތާއި ދެވަނަ އައް .11

 ކުރުން.ނިގލި ހަރަކާތް އެއިއިރުރާއިނގިލީން އިޝާރާތްކުރުމާއި އަދި ދުޢާކު

 އާލުންނަްށ އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ م عليه وسلى هللالصފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތުގައި ރަސޫލާ  .12

  ޞަލަވާތާއި ލުންނަށްއާ ނުގެއާއި އެަކލޭެގފާ عليه السالمއަދި އިބްރާހީްމ 

 ބަރަކާތްލެއްވުން ެއދި ދުޢާކުރުން.

 ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި ދުޢާކުރުން. .13

މާދާއި އަިދ މަޣްރިްބ ނަ، މާދާއި ނަ ދުޢީފަތިސް ނަމާދާއި، ހުކުުރ ނަމާދާއި، ދެ  .14

  ކިޔެވުން.ރުޮކށް ހަޑު އަ ކުޢަތުގައިޢިޝާ ނަމާދުގެ ފުރަތަމަ ދެ ރަ



 ދިހަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ޢަތާއި އަދި ިޢާޝ ދުގެ ފަހު ރަކު ނަމާ ރިބް ޣްމެންދުރު ނަމާދާއި، އަޞުރު ނަމާދާއި، މަ .15

 ން.ޔެވުކި ނަމާދުގެ ފަހު ދެރަކުޢަތުގައި ސިއްރުން

 ވުން.މާދުގައި ކިޔެއް ނަ ވަރެންފާތިޙާ ސޫރަތުގެ އިތުރުން ޤުރުއާނުގެ މި .16

 

ާވ އި ގުޅޭގޮތުން ވާރިދުވެފައިށްވެސް ނަމާދާއިތުރަ ރުގެވަޛިކުރުކުރި މިން އަޅުގަނޑުމެން މިޮފތުގައި

راب اناا والاكا )) ޢުއިން ތެދުވެން ރުކޫގޮތު. މި އެވެސުންނަތްތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެ

ده(  ދުޢާކުރުން  ނަމާދުކުރާމީހާ އަދި އެކަނިޫމމުމީހާއުއި މައަށްވުރެއް އިތުރަށް އިމާމުމީހާއާ  (احل ام 

ނގިލިތައް ދުރުޮކްށ ރު އަތުގެ އިންނަ އި އޮއި. އަދިވެސް ރުކޫޢުގަކެވެހެ އެއީ ސުންނަތެފަ

 .ވެއެ އިން( ހިމެނެގެތެރެނަތުންެވސް )ސުހުޅުވާލައިގެން ކަޫކ މަތީ ބޭއްވުން
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 ނަމާދު ބާޠިލްވާ ކަންތައްތައް 

 . އެއީ:އެވެނަމާދު ބާޠިލްވާ އަށް ކަމެއްވެ 

 ކަން އެ އަދި ނގިހުރެއެ ންނެކަޠިލްވާބާ ނަމާދު ދެއްކުމުން ވާހަކަ ނަމާދުގައި .1

ގަިއ ވަތަ ނަމާދުނު ހަނދާންނެތި .ހަނދާންހުރެ ނަމާދުގައި ވާހަަކ ދެއްކުން

ީމހާގެ ނަމާުދ ގި އެކަންކުރާން ޭނނއްކަމެވާހަކަދެއްކުން އެއީ ނަމާދު ބާޠިލުވާކަ

 .ެއވެބާޠިލެއް ނުވާނެ

 ހުނުން. .2

 ކެއުން. .3

 ބުއިން. .4

 ފުވުން.ޢައުރަ ކަޝް .5

 ން.ބާވުކިޤިބްލައާވީ ފަރާތާއި ވަރަށް ޮބޑަށް އެއް .6

 ރުން.ތައް ކުކާތްރަމެދުނުކެނޑި ގިނައިން ނަމާދުން ބޭރު ހަ .7

 ޠަހާރަތު ގެއްލުން. .8

 

 ދަރުސް  އެގާރަވަނަ



 ބާރަވަނަ ދަރުސް   އްމު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހި 
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 ވުޟޫގެ ޝަރުތުތައް 
 

 . އެއީ:އެވެވުޟޫގެ ދިހަ ޝަރުތެއްވެ

 .އިސްލާމެއްކަމުގައިުވން .1

 ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރުން. .2

 .ކިވާވަރު މީހެއް ކަުމގައިުވންތަންދޮރުވަ .3

 ނިޔަތްގަތުން. .4

ނޭ ގޮތަީކ އެަކން ކުރާ .ކުރުންޙާބްޞް  ނިމެްނދެން އިސްތިނިޔަތުގެ ހުކުްމ ވުޟޫ .5

 މެދުކަނޑައި  ނިޔަތް ރާކަމުގެވުޟޫކު ންންދެނިމެ ވުޟޫކޮށް  ]ވުޟޫކުރަންފެށީއްސުރެއް[

 .އެވެނުލާނީ

ޖާކުރަުމން ލަކަްށ ގަޟާހާސާ]މި ޑުން ނވުޟޫކުރުން ވާޖިބުވާކަންތައްތަްއ މެދުކެ .6

 [އެވެ.ވުޟޫނުކުރެވޭނެ

ސްފިލުވައިލުން[ ]ފެނުން ނަޖި  ޖާސްތިން[ އިމަވުޟޫކުރުމުގެ ކުިރން ]ގަޟާހާޖާކޮްށފިނަ .7

 ުލން[.ލުވައިސްފިޖިނުވަތަ އިސްތިޖްމާރުކުރުން ]ހިލައިން ނަ

 ބޭނުންކުރާ ފެނަކީ ޠަހޫރު އަދި ބޭނުންކުރުން ހުއްދަ ފެނަކަށްވުން. .8

 ދަރުސް  ބާރަވަނަ



 ބާރަވަނަ ދަރުސް   އްމު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހި 
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 ން.އް ފިލުވައިލުއެްއޗެކުރާނާމައި ހަމަައށް ފެން ވާޞިުލވުން ހަންގަނޑާ .9

  ވުޫޟކުރުން.ގުތު ވަނުމުންމާދުވަމަ ނަނަދާއިމީ ޮގތެއްގައި ޙަދަޘްވެރިވާ މީހަކު  .10

 

 

 

 



 ތޭރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ވުޟޫގެ ފަުރޟުތައް

 . އެއީ:އެވެފަރުޟެއްވެ 6ވުޟޫގެ 

 އެކަމުގެ  ނީމެނެހި ލުންފެން ނޭފަތަށް އަދި ޮދވުން އަނގަ. ޮދވުން މޫނު .1

 .ނެވެތެރެއިން

 ދެއަތް އުޅަނބޮއްޓާ އެކު ދޮވުން. .2

ކަމުެގ އެން ހިމެނެނީ ންފުހުއި ފެގަޮބލުގައި އެކީ ފެންފުހުން. ދެ ކަންފަތު .3

 .ނެވެތެރެއިން

 ދެފައިތިލަ ތަނބިކަށްޓާއެކު ދޮވުން. .4

 ތަރުތީބުން ކުރުން. .5

 ންލުން[.އި ފެނަވަނުގަގުނެއް ސް އަނީމުވާލާތު ކުރުން ]އެއް ގުނަވަން ނުހިކެ .6

ރާރު ކުރުން މޫނު ޮދވުމާއި، ދެއަތް ޮދވުން އަދި ދެފައިތިލަ ޮދވުމުގައި ތިން ފަހަރު ތަކު

. އެވެ. ހަމައެފަަދއިން އަނގަ ދޮވުމާއި ނޭފަތަްށ ފެން ލުމުގަިއވެސްމެއެވެމުސްތަޙައްބުވެގެްނވެ

އި ޞައްޙަ ަޙދީޘަކުްނ . ޮބލުގައި ފެންފުހުުމގައެވެމިކަންކަމުގައި ަފރުޟުވެގެންވަނީ އެއްފަހަރު

 .އެވެން މުސްތަޙައްބުވެގެންނުވެތަކުރާރުކުރު

 ދަރުސް  ތޭރަވަނަ
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 ވުޟޫ ގެއްލޭ ކަންތައްތައް

 . އެއީ:އެވެކަމަކުން ވުޫޟ ގެއްލެ 6

 އްޗެއް އެ[ ފަރާތުން ގަސްފުރަ ވަތަ ނު ންފަރާތު ކުރިމަތި ] ޮދރަކުން ކުރެ  ދެދޮރުން .1

 .ބޭރުވުން

  ބޭރުވުން.ޖިެހއްނަ ންއިހަށިގަނޑުގެ ]ދެޮދރުން ނޫންތާކުން[ ގިނަ .2

 އުން.ދިލާ ފިނިދުމުން ނުވަތަ އެހެން ކަމަކުން ބުއްދި .3

ފަރާތުގައި އެއީ ކުރިމަތީ –ހުން ބީއި ގައަތުގެ ބަނޑުފުުށން ހުރަހެއްނެތި ފަރުޖު .4

 .ވެހެވެބުގައިވިޔަސް[ ހިސާރުވާބޭ ނަޖިސްވިޔަސް ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގެ ]

 ޖަމަލު މަސް ކެުއން. .5

ސްިލުމްނ  އެންމެާހ މުިއ އަދިންނާމެއަހަރެ –ތައްދުވުން. އިސްލާމްދީނުން މުރު .6

 .އެވެވާށިރައްތަޢާލާ ރައްކާތެރި ކުهللا  އެފަދަކަމަކުން

 ުނުކުތާއެއް މުހިއްމ:  

. އެީއ ޢިލްުމެގ ކަމެވެޞައްޙަގޮތަކީ މަްއޔިތާ ހިނެވުމުން ]ހިނެވިމީހާގެ[ ވުޟޫއެއް ނުގެއްލޭނެ

. ނެވެ . އެއީ އެކަމަްށ ދަލީލެއް ނެތުމުންހެވެބަ ގެ ތެރެއިން ގިނަ ބޭފުޅުންގެއަހުލުވެރީން

 ދަރުސް  ސާދަވަނަ
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ގެ ަމއްޗަްށ ނަމަވެސް ހުރަހަާކނުލާ ހިނަވާ މީާހގެ އަތް މައްޔިތާގެ ފަރުޖުގައި ޖެހިްއޖެނަމަ އޭނާ

 .އެވެވުޟޫ ކުރުން ވާިޖބުވެ

އްގައިވެްސ އްޖެ ާހަލތެއި ބީހެްނ ޖެހިރުޖުގަ ފަގެއޭނާގެ މައްޗަްށ ވާޖިބުވެގެންވަީނ މައްޔިތާ

ދި ޝަހުވަތްތެރިކަމާއެުކ އަމާއެކުވިޔަސް ތެރިކަވަތްހު. ހަަމމިގޮަތށް ޝަމެވެހަކާނުލާ ނުީބހުހުރަ

. އެީއ މިކަމުަގިއ އެވެނެއެއް ނުެގއްލޭ ވުޟޫގެން ހިނޫނަސް އަންހެނެއްގެގައިގައި ހަަމއެކަނި ޖެ

 ނީ ނަބިއްޔާ . އެހެވެ ޤައުލެއްޙަކަން ޮބޑުންމެ ޞަ އެރެޢިލްމުވެރީންގެ ެމދުގައި އޮތް ދެޤައުލުންކު

ުހ ވުޟޫ ދެއްވުމަށްފަށް ބޮސްންނަބަލުއެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް އަނިބކަނ صلى هللا عليه وسلم

ބަބުްނ އެއްެޗްއ  ބީުހމުގެ ސަސް އެއީމަވެ . ނައެވެއާނުޮކށް ވަަޑއިެގން ނަމާދުކުރެއްވި

 .އެވެބޭރުނުވާނަމަ

تهم   أاو  … ﴿  [٦ دةائامل سورة ، ٤٣ النساء سورة]  ﴾ …النِّسااءا  َلماس 

 "…ނަމަހިއްޖެބީ ންހުތިޔަބައިމީ އަންހެނުންގައި ނުވަތަ…" މާނައީ:

އިާވ ޙީ ކުރައްވާފަވަޢާލާ ވަތަ  ނަހޫސުބުޙާهللا ނިސާ ސޫރަތާއި މާއިދާ ސޫރަތުގައި 

ްތ ޮއ ިޢލްމުވެރީންގެ މެދުގައި އީ މިކަމުގައިއެ. މެވެޢުވުމާޖިގެ މުރާދަކީ: "ބީހިއްޖެނަމަ"ބަސްފުޅުގައި 

އާއި އަދި  رضي هللا عنهސް އިބުނު ޢަްއބާ  . އެއީވެލެއު ރެ އެންމެ ޞައްޙަކަްނ ޮބޑު ޤަދެޤައުލުންކު

 .ހެވެބަ ދި ޚަލަފުންގެ ޖަމާޢަތެއްގެސަލަފުންނާއި އަ

  وهللا ويل التوفيق



 ފަނަރަވަނަ ދަރުސް    އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ޚްލާޤީ އަ ރިވެތި ޖެހޭވާންރިކޮންމެ މުސްލިމެއްވެސް ޒީނަތްތެ

 ސިފަތައް

 ސިފަތަކުގެ ތެރޭގައި ވެތި އަްޚލާޤީންވާ ރިވެގެ ޢުޝަރުޮކންމެ މުސްލިެމްއވެސް ޒީނަތްތެރިވުން 

 ހިމެނޭ ބައެއް ިސފަތަކަކީ:

، ތްވަރުގަދަކަން، ދީލަތިކަންދުވެތިކަން، ހިން، ލަރިކަތެތެދުވެރިކަން، އަމާނާތްތެރިކަން، ޢިއްފަތް

ަވށްޓެރިންނަްށ ރުހެލިވުން، އަން ދު މުޅި ކާއިޙަރާމްކުރެއްވިކަންތައްތަهللا ވަފާތެރިކަން، 

ހިފައިވާ ީމހުންނަްށ ކުން ޭބނުންޖެންވަރަމިރި ހު ޔޮކޮންހިތުން، އެމީހެއްގެ ފޯރުންތެރިކަންހެ

 .ކެވެލާޤުގެ ސިފަތަ ރިވެތި ައޚްތުވާބިޘާން ތުއެހީވުން، އަދި ިމނޫނަސް ޤުރުއާނާއި ސުންނަ

 

 

 

 ދަރުސް  ފަނަރަވަނަ



 ސޯޅަވަނަ ދަރުސް   މުހިއްމު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް 
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 އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކުން ސިފަ ލިބިގަތުން
 :ންތައްތަކަކީއެްއ ކަ ބަނޭގެތެރޭގައި ހިމެއިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކު

 ،ްސަލާމްކުރުނ  

 ާރުން، ކު ބައްދަލުކުނަކާއެ މޫރި ވެމީހަކާ ބައްދަލުާވ ހިނދު ހިނިތުންވެ އުފ 

  ،ްކަނާއަތުން ކެއުމާއި ބުޔުނ 

  ]ުރުން، އިރު ޙަމްދުކުނިންމާ ދިއި އަ ގެ އިސްމުފުޅުން ފެށުމާهللا ]ކާންފަށާއިރ 

  ކިޔުން،  ((ده َللِِِّٰ احل ام  ))ކިނބިހި އެޅުމުްނ 

  ާده َللِِِّٰ ))ކިނބިހި އެޅިީމހ  ކިޔުން،  ((كا هللاه ي ار محاه )) [އިޭވީމހާޑުއެއަކިޔުމުން ] ((احل ام 

  ،ްބަލިމީހުންނަށް ިޒޔާރަތް ކުރުނ 

  ުގައާއި ނަާމދުގައި އި ވަޅުލުމު ދިޔުމާތުންހަފަކަށުނަމާދުކުރުމަްށ ޖަނާޒާގެންދެވޭއިރ

 ބައިވެރިވުން، 

 ައަދި  ،ތުމުެގ އަދަބުތަކާއިއި ނުކުގެއަށްވަނުމާ އި،ކާށް ވަނުާމއި ނުކުތުމުގެ އަދަބުތަމިސްކިތ

 ދަތުރުގެ އަދަބުތައް. 

 ދަރުސް  ޯސޅަވަނަ



 ސޯޅަވަނަ ދަރުސް   މުހިއްމު ދަރުސްތައް އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް 
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 ާކުދިްނނާއި ބޮޑެތިީމހުްނނަށްންނާއި ކުޑަވަށްޓެރި އަ އިމައިންބަފައިންނާއި، ގާތްތިމާގެ މީުހންނ 

 އަދަބުވެރިވުން، 

  ،ްކުއްޖަކު އުފަންވުުމން ތަހުނިޔާކިޔުނ 

 ެރުން، ދުޢާކު ދިއެން ނިކުރާ ދެމީުހނަށް ބަރަކާތްލެްއވުކައިވ 

 ާޔުންކިމުޞީބާތް ޖެހިފަިއވާ މީހުންނަށް ަތއުޒިޔ ، 

 ރިވެތި އިސްލާމީ  ކަންކަމީ އި މިފަދަ އެރުމާ ނަށްވާއަދި މިނޫނަސް ހެދުންލުމާއި ބޭލުމާއި ފައި

 .ވެކެންަތއްތަކަ ހިމެނޭ ތެރޭގައި އަދަބުތަކުގެ

 

 

 

 



 ސަތާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ކާއި ފާފައިގެ ވައްތަރުތަކުން އިންޒާރުދިުނން ޝިރު

 . އޭގެ ންވާނެއެވެއިންޒާރުދޭ އްކިބާވުަމށް އެން އިއެވެ ރިޝިރުކާއި ފާފައިގެ ވައްތަރުތަކަށް ރައްކާތެ

 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

 ٌُއީ: . އެވެއެވެފާފަ 7ހަލާކުކުރަނިވި( ) اتٌُقٌَوبٌِال 

  ޝިރުކުކުރުން، އަށްهللا  .1

 ސިޙުރުހެދުން،  .2

 ، ޤަތުލު ކުރުން ކާނުލާ އްޤަޙަ ތެރިކުރައްވާފައިވާ ނަފްސެއްހުރުމަތްهللا  .3

 ރިބާ ކެއުން،  .4

 ޔަތީމުންގެ މުދާ ކެއުން،  .5

 އިދާނުން ފިލުން، މަނގުރާމައިގެ ހަ ގުތު ވާ ވަލުހަނގުރާމައިގައި ދުޝްމަނުންނާއި ބައްދަ .6

ިމްނ ވެފައިތިބި މުޢުތަކުން ޣާފިލު ފާފަލާޤީޚުޢިއްފަތްތެރިކަމަށް ރައްކާތެރިވެ ބަދުއަ .7

 އަންހެނުންނަށް ޤަޛްފުކުރުން.

 : އިއަދިވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ަކންކަމުގަ

  ހިުތން،ނު ޮކށްހެޔޮ ނުކިޔަމަންތެރިވެމައިންބަފައިންނަްށ  

  ،ްރަޙިމުގެ ގުޅުން ެކނޑުނ 

 ދަރުސް  ސަތާރަވަނަ



 ސަތާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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  ،ްޮދގުހެކި ދިނުނ 

  ،ްޮދގުހުވާ ކުރުނ 

  ،ްއަވަށްޓެރިންނަށް އުނދަގޫކުރުނ 

 ެއިގަނެ އަނިޔާވެރިވުން، ަޒތަށް އަރައި ޢިއްދަލާމު ބައިީމހުންގެމީސްތަކުންގެ ލޭޮއހޮރުވާ އ 

  ،ްރާބުޔުނ 

 ކުޅުން: އެއީ ޖުވާކުޅުން القمار ، 

  ،ްޣީބަބުނުނ 

  ،ްދެބައޮޑުވުނ 

އިާވ އްވާފަނަހީ ކުރަعليه وسلم  لى هللاص ސޫލާތަޢާލާ އާއި އެކަލާނގެ ރަ هللا އަދި މިނޫނަސް 

 .ކެވެއެންމެހާ ކަންތައްތަ

 

 

 



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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މައްޔިތާ ހިނެވުމާއި އޭނާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކުރުމާއި އެއަށްފަހު 
 ވަޅުލުން 

 ތަފްޞީލު:ވަޅުުލމުގެ  ިއ އެއަށްފަހުކުރުމާމާދުނަމައްޔިތާ ހިނެވުމާިއ އޭނާގެ މައްަޗްށ ކަށު

 :ަފުރަތަމ  

 .ންވާނެއެވެދޭލައި  (( ِإَلا هللاه ِإٰلها  َلا ))ވިފައިވާ މީހާއަްށ ރެ މަރަށް ޙާޟިރުކު

 ِإٰلها  َلا : ماو اتاكهم   والاقِّنه )) .ވެއެލީގައަގެ ދީޘްގެ އަންނަނިވި ޙަ  صلى هللا عليه وسلم  އެއީ ނަބިއްޔާ

 هللاه  ِإَلا  ِإٰلها  َلا  ންނަށްީމހު ޟިރުކުރެވޭޙާ ށް މަރަ ންތެރެއި ތިޔަބައިމީހުންގެ" މާނަީއ: .((هللاه  ِإَلا 

 .ެއވެއިވެވާކުރައްވާފަދީޘް ރިޙަމި ގައިއިމާުމ މުސްލިމުގެ ަޞޙީޙު "ލައިދޭށެވެ.

ދި އެއީ، އެމީހުްނެގ އަ. ނެވެމީހުން  ފައިވާރެވިޟިކު ގެ މުރާދަކީ: މަރަށް ޙާ "ماو تى"މިޙަދީޘްގައި 

 .ވެނެންހުމީކިބައިން މަރުވުުމެގ ޢަލާމާތްތައް ފެންނަ 

 

 :ަދެވަނ  

 . އެީއ މިކަމުގައި އެވެވާނެއްސަންދޮޅި އައި ދަތްޕާލައްދެލޯލަމަރުވެއްޖެކަން ަޔޤީންވުމުން އޭނާެގ 

 .ވެތެއި ވާރިދުވެގެން އައިސްފައިވާގޮސުންނަތުގަ

 ދަރުސް  ރަވަނައަށާ



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 :ަތިންވަނ  

ވެސް ހިނެވުްނ މެ މައްޔިތެއްން ކޮން ދެވާހަނގުރާމައެއްގަިއ ޝަހީދުވެފައިމީހުން ފިޔަ

 އްޗަްށ )ކަށު(ނަމާދު ނާގެ މައް ހިނަާވ އޭ ޖެ މީހެވެއްދު. ހަނގުރާމައިގަިއ ޝަހީެއވެގެންވެވާޖިބުވެ

. އެހެީނ އެވެރިހެދުމުގަހީދުވިއިރު ހުޝަޭއނާ  ލާނީޅު. އަދި ކިއެއްތަ، އޭނާ ވައެވެއްނުވެކުރުމެ

. އެވެ ިހނަވަލުން ނުކަބޭވި ުައި އަވަހާރަ އުޙުދު ހަނގުރާމައިގ، صلى هللا عليه وسلم ނަބިއްޔާ 

 .އެވެއްވަރަެގ މައްޗަށް ކަށުަނމާދުނުކުއަދި އެބޭކަލުން

 

 :ަހަތަރުވަނ  

ަފިއ . ދެން ކުޑަކުޑަކޮން އުުފލާލާނީއެވެަމއްޔިތާގެ ޢައުރަ ފޮރުވާ)ފުރަތަމަ(  ތް:މައްޔިތާ ހިނަވާގޮ 

. އެއަށްފަހު ިހނަވާމީހާގެ އަްތ ރައްކާތެރިކުރުުމގެ ގޮތުްނ ނީއެވެމަޑުމަޑުްނ ބަނަޑށް ފިތާލާ

ފަދައިން މައްޔިާތ ފޮތިގަނޑެއް ނުވަތަ އެފަދަ އެއްޗަކުން ފޮރުވާލުމަްށ ފަހު ނަމާދަށް ވުޟޫކުރާ

އެފަަދ  . ދެން މައްިޔތާގެ ބޮލާިއ ތުނބުޅި ކުންނާރުފަތު ފެނުން ނުވަތަ ނީެއވެވުޟޫ ކުރުވާ

. ންނާނީއެވެ ދޮވުމަށްފަުހ ވައަތްފަރާތް ދޮ. މައްޔިތާގެ ކަނާތްފަރާތް ންނާނީއެވެއެހެން އެއްަޗކުން ދޮ

ުކ މައްޔިތާެގ . އަދި ޮކންމެ ފަހަރަންނާނީއެވެޮދއަދި މިފަދައިން ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ ފަހަރު 

. އެއަށްފަހު ކަފަ ނުވަތަ އެފަދަ ނީއެވެއްޗެއް ނުކުމެއްޖެ ނަމަ ޮދވެލާބަނޑުގައި އަތް ިހންގާލާ އެ

 ނުހިފަހަްއޓައިފިނަމަ  ކަފައިން. ކުރާނީއެވެ ބަްނދު  ]ނަޖިސް ނުުކންނަތަން[ އެއްޗަކުން އެތަން 



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ން ހަދާފައި ހުްނނައެއްޗެްއ[ މިއީ އިހުޒަމާނުގަިއ މިކަމަްށ ބޭނުންޮކށްއުޅުނު ަމށީ] "طني حر"

 .އެވެނުވަތަ ތަތްކުރާ ޒަމާނީ ޑޮކްޓަރީ ަވޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރާނީ

ވަތަ  ފަސް ފަހަރަށް ނުސާފު ނުވާނަމަ ހަރުންންފަ. ތިނީއެވެދި އަލުން މައްޔިތާ ވުޟޫ ކުރުވާއަ

 ގެ ކިިހލިފަތާއިާކލައި އޭނާގަނޑަކުން ހިއް ޮފތިފަހުށް. ދެން އެއަނީއެވެހަތް ފަހަރަށް ިއތުރުކުރާ

 މުޅިަހށިގަނޑުގަިއ ދި މައްޔިތާގެއަ. އެވެނީލާދުޖެހޭ ހިސާބުތަުކގައި ހުވަނ ސަޖިދަކުރާއިރު

ވަސް ދުއްވާލާ ފަަދ ރުކަފުނުގައި މީ . ދެންކެވެމެ އެއީ ހަމަ އެންެމ ރަނގަޅުކަހުވަނދުލިޔަސް

 . އެކަން ނުކޮށް ރާނީއެވެކުރު ދިގުނަމަ ކުޔަފަތިއި ނިހާ. އަދި މައްޔިތާގެ މަތިމަނީއެވެއެއްޗެއްލާ

ރިމަތިފަރާގެ ކުއޮމާންޮކށް،  ގެ ބޯއޭނާ . އަދިވެޮކށްލިޔަސް އެއީ މައްސަލައެްއނޫނެދޫ

ލީލެއް ައއިސްފައި ދަކަންކުރުަމށް އީ އެ. އެވެއެއިސްތަށިބާލާ ައދި ޚިތާނު ކޮްށގެންނުވާނެ

]އެީއ  .އެވެފަހު ގަތާނީށްބަޔަށްބެުހމަ ުޑ ތިންގަނށި. އަންެހނަކު ނަމަ އޭނާގެ އިސްތައެވެނުވާތީ

ނާގެ ފަހަަތްށ އޭ.[ ދެން ނެވެން ވަކިތާނީގަ . ޮކންމެފަޅިއެއްއެވެޮބލުގެ މެދާއި ދެފަޅި

 .ެއވެވާނީއްބާޮއންނާނެހެން އިސްތަށިގަނޑު ދޫކޮށްލާފައި 

 

 :ަފަސްވަނ  

ރެްއިވ ޢަމަލުކު صلى هللا عليه وسلمއެންމެ ޮމޅުއިތުރުގޮތަކީ ނަބިއްޔާ : މައްޔިތާ ކަފުންކުރުން

. އޭގެ ތެރެއަށް އޭނާ ާލ މެވެއިގެ ތިން ފޭރާމުން ކަފުން ކުރުގޮތަށް، ފިރިހެނެއްނަމަ ހުދުކުލަ



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ކާިއ އިޒާރަ .އެވެ. ެއ ފޭރާމަކީ ގަމީހެއް ނުވަތަ ފަގުޑިއަކަށް ވެެގން ނުވާނެއެވެޮއޅާލާނީ

 ކަފުންކުރާނީ   ން. އަންހެނުވެން އޮޅާލިޔަސް މައްސަލައެއް ނެތެގަމީހެއްލައްވައި ެދންފޮތިގަނޑަކު

 ކުޑަކުދިން . ނެވެދެޮފތިގަނޑުން ،ބުރުގާއަކާއި ،ހެދުމަކާއި ،އިޒާރަކާއި އެއީ. ނެވެފޭރާމުން ފަސް

. ުކަޑ އެވެޭބނުންކުރެވިދާނެ ހަމަައށް ތިންފޭރާމާއި ފެިށގެން އެއްފޭރާމުން ކަފުންކުރުމުގައި

 .އެވެއަންހެންކުދީން ކަފުންކުރާނީ ހެދުމަކާއި ދެޮފތިގަނޑުން

. މެވެރުވާލާނެ އެްއފޭރާނޑުފޮޔިތާގެ ހަށިގަީނ ަމއްންވަގެމިއެންމެން ކަފުްނކުރުމުގައިވެސް ވާޖިބުވެ

މަކަށަވަރުްނ އޭާނ އްނަމަ ފަހެ ހަ މީހެރުވިމަނަމަވެސް މައްޔިތާއަކީ އިޙްރާމުގައި ހުއްޓާ

ޑުނިވާކުާރ ހަށިަގނކާއި ންނަ ފޮތިގަނޑަ)އަ އިއަކާދާކުންނާރުފަތުފެނުން ހިނަވާ، އިޒާރަކާއި ރި

 އޭނާގެ ޮބލާއި މޫނާިއ . އަދިއެވެރާނީފުންކުން ކަ ޑު( ނުވަތަ އެނޫނަސް ދެފޮތިގަނފޮތިގަނޑަކާއި

ގަިއ  ޙަދީޘްހައެެހނީ ޞައް .ވެއެ. އަދި ހުވަނދުވެސް ނުލާނެއެވެނިވާނުކުރާނެ

މުަގިއ . އިްޙރާވެިކޔާ ޙާލެވޭނީ ތަލްބިޔާންދިރުައލު ނާވާރިދުވެފައިވާފަދައިން ޤިޔާމަތްދުވަހު އޭ

: . ]އެބަހީއެވެއިން ހިނަވާނީން ހިނަވާފަދަންހެނުއަން ހެހުއްޓާމަރުވި މީހަީކ އަންހެނެއްނަމަ އެހެނި

ވެސް ކަފުންކުރާނީ[ މިފަދަ މީހުން ދައިންރާފަކުއާންމު ޙާލަތުގައި ހުރި އަންހެނުން ކަފުން

އޭނާގެ ޫމުނ  ންޤާބުފޮތިގަނޑުދި ނިއަ. ވެއެނަމަވެސް އޭނާެގ ގައިގައި ހުަވނދެއްނުލާނެ

ްނހެނާކަފުން ކުރާނޭ ގޮތް . އައެވެއްވާނެ ނުލައެއްގި. އަދި އޭނާގެ ދެއަތަށް އަންއެވެނުޮފރުވާނެ

 .ނެވެކަފުނުގެ ބަޔަުކން ރުވާނީ އޭނާގެލަ ފޮތްތިއައިސްވެ ބަޔާންިވ ފަދައިން އޭނާގެ މޫނާއި ދެ



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 :ަހަވަނ  

 ްށ ކަށުނަމާދުކުރުާމއި އަދި ތާގެ މައްޗަޔި، ަމއްމާއިވުމައްޔިތާއަކީ ފިރިެހނެއްނަމަ މައްޔިާތ ހިނަ

ާނ ޞިއްޔަތް ކޮށްފައިވާ ފިރިހެ  މައްޔިތާ ވަ ނުަމށްށްދިޮކވަޅުލުމަްށ އެންެމ ޙައްޤުކަްނ ޮބޑީ: އެކަން

ޞަބާއިން، ެއބައިީމުހްނ ޢަގެ ތެރެއިން މީހުންމާގެތްތިދެން ބައްޕަ، ދެން ކާފަ، ދެން އޭނާގެ ގާ، 

 މިންވަރެއް  ވަކި މުދަލުންވާރުތަ އެއީ] .ނެވެތީބުންތަރު  މައްޔިތާއާ ހުރި ގާތްކަމުގެ

 ެއކީ  މުދާވާރުތަ  ރިނަމަހު ކަނި އެ ކުީމހައެ ހިނދު މައްޔިތާމަރުވާ ކަނޑައެޅިފައިނުވާ،

 [ނެވެ.ޙައްޤުވާމީހުން

ށް އޭނާ ަވޞިއްޔަތް ހުން: ެއކަމަދެވޭ މީކަން ސްއަންހެނަކު ހިނެުވމަށް އެްނމެ ުފރަތަމަ އި

ގެ އެންމެ ގާތް މީހުންެގ  އޭނާން ދެން މާމަ، ދެ ،ހާ، ދެން މަންމަކޮށްފައިވާ އަންހެންމީ

 ]އަބޫ ަބކުރު[ . އެހެނީ އެވެނެ ހިނެވޭ ކުނެކަ. ދެމަފިރިންނަށް އެކަުކ އަނެވެތެރެއިން އަންހެނުން

އަދި ަޢީލ  .ނެވެނބަލުންއަނިބކަ ގެފާނުއަވަހާރަވުުމން ހިނެވީ އެަކލޭގެ الصديق رضي هللا عنه

 މަާނ ހިެނވީ ން އެކަވުމުއަވަހާރަ  عنها هللا رضيނބިކަނަބލުން ފާޠިމާ ެގ އަ عنه هللا رضي

 .ވެއެކަލޭގެފާނެ
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 :ަހަތްވަނ 

. ފުރަތަަމ ވެކުބީރެނީ ހަތަރު ތަގައިވަމާދުނަށުކަ މައްޔިތާގެ މައްަޗށް ނަމާދުކުރާނެގޮތް:

ްތ ވަތަ ދެއާޔަޔަތެއް ނުއާތެއް ނުވަތަ ރު ސޫރަ ކުދިތަކްބީރަށްފަހު ކިޔާނީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ، އަ

 ައއިސްފައިާވ ގެ އަރިހުން  عنهما هللا ضير ްސ އްބާ. އިބްނު ޢަވެކިޔެވިނަމަވެސް ެއގޮތް ރަނގަޅެ

ގައި ކްބީރަށްފަހު އައްތަިޙއްޔާތުން ދެވަނަ ތަ. ދެވެއެވެއިދުވެފަޞައްޙަ ޙަދީޘެއްގައި އެފަދައިން ވާރި

ން ތިންވަނަ . ދެވާނީއެވެޔަ ވާތް ކިލަށް ޞަގެ މައްޗަ  صلى هللا عليه وسلمކިޔާފަދައިން ނަބިއްޔާ 

 .ނީއެވެތަކްބީރަށްފަހު މިަފދައިން ކިޔާ

ِبي ِانا  واصاِغي ِانا  ،واغاائِِبناا  واشااِهِدانا، واما يِِّتناا، حِلايِّناا، اغ ِفر   للاههما ا))  مان   لاههما لا واأهن ثااانا، ذاكارانا وا  ،واكا

تاهه  ي اي   ِيهِ  ِمناا  أاح  الاِم، عالاى فاأاح  اانِ  عالاى فاهه ت اوا ف ا  ناا مِ  تاهه ي   ت اواف ا  وامان   اإِلس   واار محا هه، لاهه  اغ ِفر   للاههما ا ،اإِلْي 

رِم   عان هه، وااع فه  واعااِفِه، لا مهد   واواسِّع   ن هزهلاهه، واأاك   ِمنا  واناقِّهِ  ال ب اراِد،وا  واالث ال جِ  ل مااءِ ِبِ  اغ ِسل هه وا  هه،خا

ر ا داار ا ل هه أاب دِ وا  ،الداناسِ  ِمنا  األاب  ياضا  الث او با  ي هن اقاى كاماا   اخل اطااَيا  ي   ال  وا  داارِِه، ِمن   خا ر ا أاه  ي    ِمن   خا

ِلِه، هه  ال اناةا, واأاد ِخل هه  أاه  ابِ  ِمن   واأاِعذ  ِِه، ِف   لاهه  وااف ساح   نااِر،ال عاذاابِ وا  ،قاِب ِ ال   عاذا  ِه،ِفي   لاهه  واناوِِّر   ق اِب 

ناا  َلا  للاههما ا راهه  َتا رِم  هه  تهِضلاناا  واَلا  أاج   ((ب اع دا

 މަރުވެޮގސްފައިވާ ތެރެއިން އަޅަމެންގެ  މީހުންނަށާއި ދިރިތިބި ތެރޭގައި އަޅަެމންގެ هللا! އޭ"

 ނުފެންނަހާ  މީހުންނަށާއި  ފެންނަހާ އަޅަމެންނަށް އަދި ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ! މީހުންނަށް
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 ޮބޑެިތމީހުންނަށް  ކުޑަކުދިންނަށާއި އަޅަމެންގެ އަދި ވާނދޭވެ!ފާފަފުއްސަ މީހުންނަށް

 އަްނހެނުންނަށް  ފިރިެހނުންނަށާއި ތިބި ތެރޭގައި އަޅަެމންގެ އަދި ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

 ފަހެ  ީމހާ ދިރިލަހައްޓަވައިފި هللاއިބަ ތެރެއިން އަޅަމެންގެ هللا! އޭ ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ!

 هللاއިބަ ތެރެއިން އަޅަމެންގެ އަދި އްޓަވާނދޭވެ!ދިރިލަހަ އޭނާ ަމތީގައި އިސްލާމްކަން

 އޭނާައށް  هللا! އޭ މަރުގަންނަވާނދޭވެ! ޭއނާ މަތީގައި ީއމާންކަން ފަހެ މީހާ މަރުގަންނަވައިފި

 ޢާފިޔަތު  ފުރިހަމަ  އޭނާއަށް އަދި ރަޙްމަތްލަްއވާނދޭވެ! އޭނާއަށް އަދި ފުއްސަވާނދޭވެ! ފާފަ

 ެމހުމާންދާރީ އޭނާގެ އަދި ވާނދޭވެ!ޢަފޫކޮށްދެއް އޭނާއަށް އަދި ދެއްވާނދޭވެ!

 އަދި ޮކށްދެއްވާނދޭވެ! ތަނަވަސް )ކަށްވަޅު( ވެއްދެވޭތަން އޭނާ އަދި މާތްޮކށްދެއްވާނދޭވެ!

 ހަޑިމިލަިއން  ހުދުފޭރާން އަދި  ދޮވެދެއްވާނދޭވެ! އޭނާ ގަނޑުފެނުން ސޯުނއިންނާއި، ފެނުންނާއި،

 ވުރެ  ގޮވަށްަޗށް އޭނާގެ އަދި އްވާނދޭވެ!ސާފުކޮށްދެ އޭނާ )ފާފަތަކުން( ފަދައިން ސާފުކުރެވޭ

 ހެޔޮ ުވރެ އަހުލުވެރިންނަށް އޭނާގެ އަދި ބަދަލުޮކށްދެއްވާނދޭވެ! އޭނާ ޮގވައްޗަކަށް  ހެޔޮ

 ވައްދަވާނދޭވެ! ސުވަރުގެއަށް އޭނާ އަދި ބަދަލުޮކށްދެއްވާނދޭވެ! އޭނާ ާގތަށް އަހުލުވެރިންގެ

 އޭނާައށް  ރައްކާތެރިޮކށްދެއްވާނދޭވެ! އޭނާ ބުންއަޒާ ނަރަކައިގެ އަޒާބުންނާއި ކަށްވަޅުގެ އަދި

 އޭ  އަލިޮކށްދެއްވާނދޭވެ! އެތަން އޭނާއަށް އަދި ތަނަވަސްޮކށްދެއްވާނދޭވެ! ކަށްވަޅު އޭނާގެ

 ގުންމަ އަޅަެމން ފަހު އޭނާއަށް އަދި ަމޙުރޫމުނުކުރައްވާނދޭވެ! އަޅަމެން އަުޖރުން އޭނާގެ هللا!

 "ނުކުރައްާވނދޭވެ! އެއްކިބާ



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 .ވެނީއެ ސަލާމްދޭށް އެއްރާތައަތް ފަރުވަނަ ތަކްބީރަށްފަހު ކަނާ ދެން ހަތަ

 اغ ِفر   للاههما ا)) ކިޔާނީ މަ. މައްޔިާތ އަކީ އަންހެނެްއނަްނވާނެއެވެންމެ ތަކްބީރަަކށް އަތް އުފުލަޮކ

. އަދި އެީއ ނެވެމިފަދައިން "…ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ އެައންހެނާގެ هللاއޭ" މާނައީ: ((… ُلااا

ا اغ ِفر   للاههما ا)) ކިޔާނީ ގެ ޖަނާޒާނަމަދެމައްޔިތެއް  އެދެމީހުންގެ  هللاއޭ މާނައީ: ((… ُلاهما

 އަދި އެއީ ބައިވަރު މައްޔިތުންގެ ޖަނާޒާއެއްނަމަ  .ނެވެމިފަދައިން …ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ 

 "…ފާފަފުއްސަވާނދޭވެ އެމީހުންގެ هللاއޭ" މާނައީ: ((… ُلاهم   اغ ِفر   للاههما ا)) ކިޔާނީ

އަދި މައިންބަފައިންނަށްވުރެ ކުރިން މަރުވެފައިވާ ކުއްޖެއްނަމަ އެކުއްޖާައްށ  ނެވެ.ދައިންމިފަ

عال هه  للاههما ا)) މިފަދައިންނެވެ. ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކިޔާނީ  ف اراطا   اج 

ر ا ي ِه، واذهخ  ِفي عا   ِلوااِلدا ااِب ، واشا اا، ِبهِ  واأاع ِظم   واازِي  ن اههماا ما  ِبهِ  ثاقِّل   االلاههما  َمه ق هه  أهجهو راُهه  ِبصااِلحِ  واأاحلِ 

ا، سالافِ  عال هه  ال مهؤ ِمِنني  ةه  عالاي هِ  ِإب  رااِهي ما  كافاالاةِ   ِف   وااج  مه، الصاالا  عاذاابا  ِبرامح اِتكا  واِقهِ  واالساالا

 އިސްވެޮގސްފައިވާ އިންނަްށޓަކައި(މައިންބަފަ )އެކުއްޖާގެ ެއކުއްޖާ هللا! އޭ" މާނައީ: ((ال اِحي مِ 

 އެިތ( ރައްކާތެރިކުރާ  ވަގުތައް ޛަޚީރާއެއް)ބޭނުންޖެހޭ ރައްކައުތެރިކުރެވިގެންވާ އަޖުރެއްކަމުގައާއި 

 އޭ  !ލައްވާނދޭވެ ކަމުގައި ޝަފާޢަތްތެރިއެއް  ޤަބޫލުވެވޭ ޝަފާޢަތް  އަދި ލައްވާނދޭވެ! ކަމުގައި

 އެކުއްޖާގެ  އަދި !ބަރުކޮށްދެއްާވނދޭވެ ތިލަފަތް ެއދެމީހުންގެ ސަބަބުން އެކުއްޖާގެ  !هللا

 މުުއމިނުންނާ ޞާލިޙު އިސްެވދިޔަ އަދި !މަތިވެރިޮކށްދެއްވާނދޭވެ އަޖުރު އެދެމީުހންގެ ސަބަބުން



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ެބލެެހއްޓެވުމުގެ ގެ  والسِّالم الصالة عليه އިބްާރހީމް  އަދި ބައްދަުލޮކށްދެއްވާނދޭވެ! އެކުއްޖާ

 ޢަޛާބުން  ކައިގެ ނަރަ ެއކުއްޖާ ރަޙްމަތުން ގެهللاއިބަ އަދި !ލައްވާނދޭވެ އެކުއްޖާ  ދަށުގައި

 "ދިންނަވާދޭނވެ!

އްޔިތާގެ ޮބލާދިމާލުގައި ާމމު ީމާހ މައިަނމަ ނެއްހެސުންނަތްވެގެންވާ ގޮތަކީ ަމއްޔިތާއަކީ ފިރި

 ން. ފިރިހެމެވެމާުމ މީހާ ހުއްޓު ވާޮގތަށް އިށްމެދަ ނާގެއްނަމަ އޭ. މައްިޔތާއަކީ އަންހެނެމެވެހުއްޓު

  އިާމމާ ގާތުގައި ދުކުރާނަމަގައި ކަށުަނމާގުތެއްއްވަ އެ އަދި އަންހެން މައްޔިތުންތަކެއްގެ މައްޗަށް 

. އެވެީނ ޤިބްލަޔާ ީވ ަފރާތުގަޔިތުން ބާއްވާ ަމއްހެންން. އަދި އަނެވެބާއްވާނީ ފިރިހެްނ މައްޔިތުން

ން މައްޔިތުންނަށް ުވެރ އްވާނީ ައންހެބާދިން ކުން ހެއެމައްޔިތުންގެ ތެރޭ ކުޑަކުދިންވާނަމަ ފިރި

ގެ . ކުޑަފިރިހެންކުދިންއެވެގަ(ހެނާގެ ފަހަތު އަންވާނީއް. ދެން ކުޑަ އަންހެން ކުދިން )ބާނެވެކުރިން

  އަންހެން މައްޔިތާއިންގެ. ެދންއެވެއްގަހަމައެއެއް  ލާބޯ ޮއންނަންވާނީ ފިރިހެން މައްޔިތުންގެ ބޮ

ީނ ކުަޑ އަންހެންކުދިން ބާއްވާ މަމިފަދައިންހަ. އެވެއްގައެމެދު ފިރިހެން މައްޔިތުންގެ ބޮލާ އެއްހަމަ

ހެންކުއްޖާގެ މެދުވާީނ . އަދި އެ އަންވެތަށެ ގޮވާ ހެނާގެ ޮބލާއި އެއްހަމައެކުދިންގެ ބޯ އަން

. އެވެނީ އިމާމުގެ ފަަހތުގައުމޫމުން ތިބޭ މަމެހާ އެން . އަދިވެ ރިހެނާގެ ބޮލާިއ އެއްހަމައެއްގައެފި

. އޭާނ އެވެބުނު މީހާޖާގައެއްނުލި ކުރާނޭމާދު ނަ އިމާމުފަހަތުގައިއެކަމުން އިސްތިސްނާވާނީ 

 .އެވެއިތުގަރާ)ނަމާދުކުރަން( ހުއްޓޭނީ އިމާމުގެ ަކނާތްފަ

 :ައަށްވަނ 



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ފުންމިން  ވަޅުޮކންނައިރު ޝަރުޢުވެގެންވަނީ މީހެއްގެެމދާއި ހަމައަށް  މައްޔިތާ ވަޅުލާނެގޮތް:

: ލަހްދަކީ . ]ހެދުމެވެ ލަްޙދެއް ފަރާތަށް ިޤބްލަާއވީ ވަޅުގެ ވަޅުކޮނެ  ފުންޮކށް ހުންނާނެވަރަށް

 އިތުރަށް  ފަރާތުގައި ޤިބްލައާވީ ވަޅުގެ މައްޔިތާލުމަށްޓަކައި  ވަޅުލާއިރު ނުލާ ސަންދޯކަށް

ދި އޭނާގެ . އަ މެވެތާ ަކނާތްފަރާތަށް ލަޙުދަށް ލުދި މައްޔިއަ[ ވަޅެކެވެ. ހަދާ ފުންޮކށްކޮނެގެން

. އަދި މައްޔިތާއަީކ އެވެެވސް އޭނާގެ ކަފުން ޮފތިގަނޑުނުނަގާނެ. ނަމަ މެވެކަފުނުގެ ޮގށް ޮމހާލު

. ދެން ގާ ބާއްާވ އެވެފިރިހެނަކަށްވިޔަސް އަދި އަންހެނަަކށްވިޔަސް އޭނާެގ މޫނު ކަޝްފުނުުކރާނެ

. އަދި މައްޔިތާ ވެލިްނ ރައްކާތެރިކުރުަމށް ކިސަޑުފަދަ އެއްޗެްއާލ އެވެ]މައްޔިތާ ފޮރުވާާލނީ[

 ބޭުނންކުރާނީ ރައްކާތެރިކުމަށް ވެލިން މަްއޔިތާ ނުލިބުނިއްޔާ، ގާ . ފަހެއެވެރާނީއެގާތައް ޘާބިތުކު

 މައްަޗށް  އޭގެ  އެއަށްފަހު ެދން. ޮބޑުަލކުޑިގަނޑެކެވެ ނުވަތަ ިހލަ ނުވަތަ އެއްޗެއް ފިލާގަނޑެއްފަދަ

مِ  ޅާއިރު ކިޔާނީއަ ވެލި. އެވެއަޅާނީ ވެލި . އަދި ނެވެމިފަދައިން ((هللاِ  راسهولِ  ِملاةِ  واعالاى هللِا، ))ِِبس 

. އަދި ދަތިކަމެއްނެތި ކުދި ހިލަ ލިބޭަނމަ މަހާނަ އެވެކައިވަތެއްގެ މިންަވރަށް ވެލިގަނޑު އުފުލާނީ

. މައްޔިާތ ވަޅުލަން ދާމީހުންނަށް ެއވެ. އަދި ެފން މަތުރަލާނީއެވެމައްޗަްށ އަޅާނީ 

. އެހެީނ ނަބިއްާޔ މެވެށް ުދޢާކުރު މައްިޔތާގެ މައްޗަޝަރުޢުވެގެންވަނީ މަހާނަކައިރި ޮކޅަށް ތިބެ

މައްޔިތުން ވަޅުލެއްވުަމށްފަހުގައި، އެތާކައިިރ ކޮޅަށްހުންނަާވ ޙަދީޘްފުޅު  صلى هللا عليه وسلم

ت اغ ِفرهو ا))  :އެވެކުރެއްވި أالهو ا أِلاِخي كهم ، اس  ، لاهه  وااس  أاله  اآلنا  فاِإناهه  الت اث ِبي تا  މާނައީ: ((يهس 



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ޘާބިތުކަން އޭނާއަށް އަދި ދަންނަވާށެވެ. ފުއްސަވައިދެއްވުމަށްެއދި ފާފަ އަޚާއަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ"

 "އެބަކުރެވެއެވެ. ުސވާލު މިހާރު ޭއނާއާއި ފަހެ އެހެނީ، ދަންނަވާށެވެ. ެއދި ދެއްވުމަށްވެސް

 

 :ަނުވަވަނ 

ަކށުނަާމުދ ގެ މައްޗަްށ ފަހު މައްޔިތާުޅލުމަށްވަ، ހާމައްޔިތާ ވަޅުލުމުެގ ކުރިން ނާދެވިއްޖެ މީ

އެފަދައިން  عليه وسلم لى هللاص ޔާ . ެއހެނީ ނަބިއްއެވެކުރުން ޝަރުޢުވެގެންވެ

. އެވެ ކަށް ވުރެ އިތުރު ނުާވނަމަަވޅުލިތާ( މަހަ )ވޭނީ ކުރެލު. އެފަދައިން ޢަމައެވެޢަމަލުކުރައްވާފައިވެ 

. އެވެންނުވެރުޢުވެގެމާދުކުރުން ޝަށް ނަކަ ބުރަޤައެއަށްވުރެ މުއްަދތު އިތުރު ވެއްޖެނަމަ އެ

صلى هللا ތަކަށް ނަބިއްޔާ ފައިވާ މައްޔިވަސްވެ ދުނަސަބަބަކީ ވަޅުލެުވނުފަހުން މަހަކަްށވުރެ ގި

 .މެވެއި ނުވުފައިސްއަ ވާރިދުވެގެން ނަމާދުކުރެއްވިކަމަށް عليه وسلم

 

 :ަދިހަވަނ 

. މާްތ ވެނެގެ އަހުލުންނަްށ ހުއްދަކަމެއްނޫމީސްތަކުންނަށް ކެއުމެއް ތައްޔާރުކުރުމަކީ މައްޔިތާ 

ވިދާޅުވެފައިާވ  رضي هللا عنهއަލްބަޖަލީ هللا ޞަޙާބީ ބޭކަލެްއ ކަމުގައިވާ ޖަީރރު ބިން ޢަބްދި

ِتمااعا  ن اعهد   كهناا)) :އެވެ ބަސްފުޅެއްގައިވެ لِ  إلا  اإلج  عاةا  امليِّتِ  أه  ف نِ  ب اع دا  الطاعاامِ  واصهن    ِمنا  الدا

ةِ   ކެއުމެއް  އެއްވެ  ގާތަށް އަހުލުންގެ  ޭއނާގެ ށްފަހުވަޅުލުމަ މައްޔިތާ" މާަނއީ:  ((النِّيااحا



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 ޙަސަން  "އުޅުނީމެވެ. ހިަމނާ ތިމަންމެން އި ކަމެްއކަމުގަ ވާ ތެރެއިން ގެالنِّيااحاة ތައްޔާރުކުރުމަކީ

 މާނައަކީ: ގެالنِّيااحاة] .ެއވެރިވާކުރެއްވި ޙަީދޘް މި އަޙްމަދު އިމާމް ސަނަދަކުން ދަރަޖައިގެ

 [މެވެ.ކުރު ކަންތައް ޑުގަދަކުރުންފަދައަ އެޮރ ކެތްތެރިކަންކުޑަވެ

ކާއެއްޗެިތ ތައްޔާރު  ކު[ބަޔަށް ]އެހެންނުންނަޙެމާ މެ މައްޔިތާގެ އަހުލުންނަށް ނުވަތަ އެމީހުންގެ

 ރުކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާ އެއްެޗތިކާ ނަށްހުން. އެމީތެވެކޮށްދިނުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް

 ބިން  ޖަޢުަފރު ހެނީއެ. ނެވެރާތުންފަ ންގެޓެރި ވަށްއަ މީުހންނާއި ގާތްތިމާގެ ޝަރުއުވެގެންވަނީ

ގެ އަރިަހްށ  وسلم هعلي هللا ىلصޔާ ގެ މަރުގެ ޚަބަުރ ނަބިއް عنه هللا رضي އަބީޠާލިބް 

އްޔާރުޮކށްދިނުމަށް  ކެއުެމއް ތަންނަށްހުލުއަ ޝާމްކަރައިން އައިހިނދު، ޖަޢުފަރުގެފާނުގެ

 :އެވެ  ކުރެއްވި. އަދި ޙަދީޘްވެއެއްވިރެކުރު ނަށް އަމު ގެ އަހުލުންوسلم عليه هللا صلى އެކަލޭގެފާނު

ههم   إناهه )) غهلهههم   ماا أااتا  ވާަފދަކަމެއްމަޝްޣޫލު ުހންބައިމީއެ ރުންހަމަކަށަވަ " :ާމނައީ ((ياش 

 "އަތުވެއްޖެއެވެ. މީހުންގެގާތަށް އެބައި

ދި އަްނގެ އަވަށްޓެރިންާނއި މީހުއުމަށްޓަކާ އެ ން ކެ ކެތިތަމައްޔިތާގެ އަހުލުްނނަށް ހަދިޔާކުރެުވނު ކާ

ހަރެމެންަންށ . އެއީ އަވެނެނޫއެއް ސަލައްތު ދިނުން އެއީ މައެނޫން މީހުންނަށް ދަޢުވަ

 .ވެކަމެއް ނޫނެ  އޮތްކަށްތަކި މުއްދައެނގިފައިވާ ގޮތުން ޝަރުޢުގައި ވަ

 

 :ައެގާރަވަނ 



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ންހެނެކަށް ހުްއދަވެގެްނ އަ ޙްދާދުކުރުންއިހަށް ދުވަ ނަމައްޔިތާގެ މައްޗަްށ ތިން ދުވަހަށްވުރެ ގި

 ޓަކައި ހަތަރު މަހާއި ދިހަރިމީހާއަށް ފި ފަހެ އޭނާގެ .އެވެއެއީ ޭއނާގެ ފިރިމީހާ ފިޔަވަ އެވެ.ނުވެ

ްނ ދުކުރުމަކީ: މީހެއްަމރުވުމު]އިޙްދާ  .އެވެެގންވެބުވެ ޖިވާންހެނާގެ ަމއްޗަށް ]ދުވަސް[ މަޑުކުުރން އަ

[ އެއީ އޭނާ ބަިލެވ .މެވެންދޫޮކށްލުދުންލުތިހެރީ ވުމާއިއެކަމަށް ހިތާމަުކރާ ޙާލު ޒީނަތްތެރި

ގެ صلى هللا عليه وسلم ޔާ . އެއީ ނަބިއްވެދެނެހަންވި . ބަލިވެިއންނަމައެވެއިންކަމުގައި ނުވާނަމަ

 .އެވެތީފައިވާތުވެބިއަރިހުން ޞައްޙަ ސުންނަތުން އެފަދައިން ޘާ

ން ެއީއ ނަކު އިޙްދާދުކުރު( ފިރިހެންވެސްރުެވގެ )މަކުގާތްތިމާގެ މީހަކަްށވެސް ނުވަތަ އެހެންމީހަ

 .ވެހުއްދަވެގެންވާކަމެްއނޫނެ

 

 :ަބާރަވަނ 

. އެީއ އެވެގެންވެން ޝަރުޢުވެކުރުޔާރަތް ޒިށްދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފިރިހެނުން ގަބުރުސްތާނަ

އި އޭގެ ފަހުްނ ވާޭނ ޮކށް އަދި ަމރާ ދުޢާއެދި ންއެތަނުގެ އަހުލުެވރިންނަށް ރަޙްމަތްލެއްވު

ޙަދީޘް  ى هللا عليه وسلملصޔާ އް. ނަބިވެހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައެންތައްތައް ކަ

، زهورهوا))  އެވެ.ކުރައްވާފައިވެ  ޔަބައިމީހުން ތި" މާނައީ:   ((آلِخراةا كِِّركهمه تهذا  اا فاِإنا  القهب هو را

 ދޭ ހަނދުމަޮކށް  ރަތުގެމަތިންއާޚި  ނަށްހުންޔަބައިމީތި ،ފަހެ އެއީ ޒިޔާރަތްކުރާށެވެ. ގަބުރުސްތާނަށް

 .ވެއްވާފައިވެއެާވކުރަރި އިޙުގަޞަޙީ މުސްިލމުގެ  އިމާމު މިޙަދީޘް ".ކަމެކެވެ



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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ފާނުގެ ައޞްާޙުބ އެކަލޭގެ وسلم عليه هللا لىصޔާ ބިއްނަ ގަބުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުރާއިރު ކިޔުމަށް

 ބޭކަލުންނަށް އުަގންނައިދެއްވި ދުޢާއަކީ:

لا  عالاي كهم   االساالامه )) َياِر، أاه  ا  ِمنا  الدِِّ ،ال مه وا  ال مهؤ ِمِنني  ا ِلِمني   َلاِحقهو نا، ِبكهم   هللاه  شااءا  ِإن   واِإانا  س 

أاله  ت اق  ل مه ا هللاه  ي ار حامه  ال عااِفياةا، والاكهمه  لاناا  هللاا  َنااس  ا س  تاأ ِخرِ  ناا مِ  ِدِمني   ((ي نواال مهس 

 ހުލުވެިރންނޭވެ!އަ ހާަނތަކުގެމިމަ ންރެއިތެ  މުސްލިމުންގެ މުއުމިނުންނާއި އޭ" މާނައީ:

 هللا އަހުރެމެންނީ  ންހަމަކަށަވަރު  އަދި .ޓެވެއްސަާލަމތްކަންހު މައްޗަށް ތިޔަބައިމީހުންގެ

 ަޙޟްރަތުން  ގެهللا ހުންނެވެ.މީ ާރނޭމަކުއަރާހަ ތިޔަބައިމީހުްނނާ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ

 ައހުރެމެންގެ  އަދި ވަމެވެ.ދަްނނަ އެދި ށްއްުވމަދެ ތުޢާފިޔަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އަހަރެމެންނަށާއި

 "އްވާށިއެވެ!ރަޙްަމތްލަ هللا ށްންނަހުނެމީދާ ފަހުން ދިޔަމީހުންނަށާއި ކުރިން ތެރެއިން

صلى هللا عليه وسلم  ލާ. އެހެނީ ރަސޫވެނެތެ މެއްރުރުސްތާނަށް ޒިޔާރަތްކުއަންހެނުންނަށް ގަބު

. އެީއ އެވެއްވާފަ ތް ލަންނަށް ލަޢުނަންހެނު އަރާވަނީ ގިނަގިނައިން ޤަބުރުތަކަްށ ޒިޔާރަތްކު

. އަދި ހަމަެއފަދައިން އެވެޑަވެދާނެތީކުކަން ތެރިތްއެކަނބަލުން އެަތނަށް ގޮސް ފިތުނަވެރިވެ ކެ

ންނަްށ ހުއްދައެްއ ކަނބަލުވެސް އެދިޔުން ނަށް ތާޖަނާޒާއަށް ތަބާެވ އޭގެ ފަހަތުްނ ގަބުރުސް

 .އެވެއްާވފަކަން ނަހީކުރަނަށް އެންނބަލުވަނީ އެކަ صلى هللا عليه وسلم. އެހެނީ ރަސޫލާ ވެނޫނެ

މިސްކިތެއްގައި ނުވަތަ ހުސްބިމެއްގައިވިޔަސް ކަށުނަމާދުކުރުން އެއީ ފިރިހުންނަާށިއ 

 .ކެވެންނަށްވެސް ޝަރުޢުވެގެންވާކަމެއަންހެނު



 އަށާރަވަނަ ދަރުސް   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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 .އެވެ ނިމުނީބުން ޖަމާކޮށް ހާ ިހސާ މިށްމިފޮތުގައި ޖަމާކުުރމަށް ފަސޭހަވި ިމންވަރަ

 ، وآله وصحبه.وصلى هللا وسلم على نبينا حممد



 ފިހުރިސްތު   އުންމަތުގެ ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު ދަރުސްތައް 
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  ފިހުރިސްތު

 

 1........... .................................................................................... ބަސް މުތަރުޖިމުގެ 

 2.. ......................................................................................................... މުޤައްދިމާ

 3..... .................................... ސޫރަތުލް ފާތިޙާ އަދި ކުރު ސޫރަތްތައް ފުރަތަމަ ދަރުސް:

 4 ............................................................... އިސްލާމުކަމުގެ ުރކުންތައް ދެވަނަ ދަރުސް:

 7 ............................................................... ށްއީމާންކަމުގެ ރުުކންނަ ތިންވަނަ ދަރުސް:

 8 ...................................އިތައް ބަބެހޭ ރުކުޝިއި ތައުޙީދުބެހޭ ބައިތަކާ ހަތަރުވަނަ ދަރުސް:

 16 ............................................................................  اإلحسان ފަސްވަނަ ދަރުސް:

 17 .............................................................ނަމާދުގެ ޝަރުތުތައް ..... :ހަވަނަ ދަރުސް

 18 ...............................................................ނަމާދުގެ ރުކުންތައް ... :ހަތްވަނަ ދަރުސް

 20 .................................................................މާދުގެ ވާޖިުބތައް ..ނަ :އަށްވަނަ ދަރުސް

 21..... ..................................................ން .ރުއައްތަޙިއްޔާތު ަބޔާންކު :ނުވަވަނަ ދަރުސް 

 24 ..............................................................ނަމާދުގެ ސުންނަތްތައް  :ދިހަވަނަ ދަރުސް 
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