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 الرَِّحْيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  

 هِ بِ حْ صَ وَ ِه ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَّ ا م َ نَ ي ِ بِ نَ   َعَلىم  َل السَّ وَ  ة  َل الصَّ ، وَ يَ مِ الَ العَ  ب ِ رَ  لِلَِّ  د  مْ الَ 
 أَمَّا بَ ْعد : .نِ يْ الد ِ   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ بِِ   مْ َل    يَ عِ ابِ التَّ ، وَ يَ عِ جَْ أَ 

ރޭަގނޑުެގ ރޭއަޅުކަމާއި، ޚާއްޞަޮގތެއްގައި ރަމަޟާންމަހުގައި  ؛ ފޮތަކ   މި
ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި    ކުރެޭވ ރޭއަޅުކަމުެގ ތެރޭގއި ހިމެނޭ ތަރާވ ޙުނަމާދާުގޅޭ

ފައިދާގެ މައްަޗށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު    48ހިމެނޭ  

ِقَياِم اللَّيِل َوَصَلِة   ِفْ  ة  دَ ائِ فَ   48" ޖަމާކުރައްާވފައިާވ اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ 
 މި ފޮތުެގ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެެވ.  "الََتَاِويحِ 

އަކ   اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު 

މަސައްކަތްކުރައްާވ  އިސްލާމްދ ނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް ބުރަކޮށް  
ބޭފުޅެކެެވ. ތަފާތު ވ ޑިއޯ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ އިތުރުން، ތަފާތު އެތައް  

ކަށް ފޮތްތައް ލިޔުއްާވފައިާވ ބޭފުޅެކެެވ. އަދި ދ ނ  އެކި  ތަކަމައުޟޫ
 islamqa.infoސުާވލުތައް ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން ެގނެސްދޭ 

 ސްޕަވައިޒަރެެވ.ވެބްސައިޓުެގ ޖެނެރަލް 
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  އަލިއަޅުާވލެވިފައިާވ މައުޟޫޢަކ ަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މި ފޮތުގައި 
މި   ރޭއަޅުކަމުެގ މާތްކަމާއި، އެ އަޅުކަމުެގ ބައެއް ފިޤްހ  ޙުކުމްތަކެެވ.

 ފައިދާތަކުގެ ސަބަބުން: 

ރޭއަޅުކަންކުރުމުެގ މާތްކަން އެނިގ، އެ އަޅުކަން ކުރަން   ❑
 ޝައުޤުެވރިާވނެއެެވ.

ރޭއަޅުކަންކުރުން މަތ ގައި ސާބިތުވެހުންނާނެ ޮގތްތައް   ❑
 އެނިގެގންދާނެއެެވ.

ރޭއަޅުކަމާއި ތަރާވ ޙުނަމާދާުގޅޭޮގތުން ހިތުގައި އުފެދޭނެ ަވރަށް ިގނަ   ❑
 ސުާވލުތަކަށް ޖަވާބު ލިބިެގންދާނެއެެވ.

އަޅުގަނޑުެގ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި ފޮތުެގ މަންފާ  ؛ އަކ ދުޢާ
ަގންނަަވއިދެއްވައި، އެ  ނއަދި މަންފާކުރަނިިވ ޢިލްމު އު ޯފރުކޮށްދެއްުވމެެވ. 

 ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ތައުފ ޤު ދެއްުވމެެވ. 

 ْي.عِ جَْ أَ   هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَّ ا م َ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ   مَ لَّ سَ وَ  ى للا  لَّ صَ وَ 

 މުޙައްމަދު ސިނާން 

 .( މ2020މެއި  11 -   ހ.1441 رمضان  18)
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 الرَِّحْيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 المد هلل، والصلة والسلم على رسول للا، أما بعد: 

ފައިދާތަކާުގޅޭ ޚުލާޞާ ފޮތެކެެވ.   ތަރާވ ޙުނަމާދުެގ ރޭއަޅުކަމާއިފަހެ، މިއ  
ެގ ޙަޟްރަތުގައި އެދި ދަންނަވަނ  މި ފައިދާތަކުެގ މަންފާ  هللاއަޅުަގނޑު 

އަދި މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފެތުރުމުގައި    ކޮށްދެއްވުމެެވ.ކިޔުންތެރިންނަށް  
ބައިެވރިެވ، އަދި އެކިޮގތްޮގތުން އެހ ތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެއްިވ އެންމެހާ  

 ހެޔޮ ޖަޒާދެއްުވމެެވ!ފަރާތްތަކަށް 

ރޭަގނޑުގައި ނަމާދުކުރުމުގައި ހުރުމެެވ. އެއ    ރޭަގނޑުެގ ރޭއަޅުކަމަކ :  ( 1) 
 ނިދުމުެގ ފަހުންވިޔަސް ނުވަތަ ނިދުމުެގ ކުރިކަންކަމުގައިވ ނަމަެވސްމެއެެވ.

ނިދާ ހޭލުމަށްފަހު ރޭަގނޑުގައި ކުރާ ނަމާދެެވ.  އަދި ތަހައްޖުދުނަމާދަކ : 

  "َهَجَد الرَّج ل " ޢަރަބިބަހުގައި ، މ ހަކު ނިދައިފިކަމުގައިާވނަމަމިޮގތުން 

 "َهَجَد"މިފަދައިން ބުނެއެެވ. އަދި ރޭަގނޑު ނަމާދުކޮށްފިކަމުގައިާވނަމަ 

ރާ  ކުއަކ  ނިދުމަށްފަހު ނަމާދު  "ال م تَ َهجِ د "މިފަދައިން ބުނެއެެވ. އަދި 

 (1)މ ހާއެެވ.

 

 . (4/43(، واجملموع للنووي )3/432انظر: لسان العرب البن منظور ) (1)
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ރޭގަނޑުެގ ރޭއަޅުކަމަކ  ަގދަެވެގންާވ ސުންނަތް ނަމާދެކެެވ. ކ ރިތި   ( 2) 
ސުންނަތުންނާއި އުއްމަތުެގ އިޖްމާޢުން މި ނަމާދު  ޤުރްއާނުންނާއި 
 ސާބިތުެވފައިވެއެެވ.

هللا ރަޙްމާންަވންތަ ރަސްކަލާނެގ އަޅުތަކުންެގ ޞިފަތައް ބަޔާންކުރައްާވ 

ًدا َوِقيَاًما﴾ތަޢާލާ ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ.  يَن يَِبيتُوَن لَِربِِِّهْم ُسجذ ِ  ﴿َواَّلذ
  އެބައިމ ހުންެގ  ،ހުންނ އެބައިމ  މާނައ : "އަދި (64: الفرقان)

  ،ސަޖިދަކުރުމުގައްޔާއި ، ކުޅައުމަށް  އަޅުކަން  ވެރިރަސްކަލާނެގއަށް 
އަދި  " .މ ހުންނެެވ ހޭދަކުރާ ަވުގތު ރޭަގނޑުެގ ، ޤިޔާމަށްތިބުމުގައި

ތަޤްާވެވރިާވ އެކަލާނެގ އަޅުންެގ ޞިފަތަކަށް ތަޢުރ ފުކުރައްވައި  

﴿إِنذ الُْمتذِقنَي ِِف َجنذاٍت َوُعيُوٍن ވަޙ ކުރެއްވިއެެވ. هللا ހުސްޠާހިރުަވންތަ 
نَ   قَِليًل   ََكنُوا   *  ُُمِْسِننيَ   َذَٰلَِك   َقبَْل   ََكنُوا   إِنذُهمْ آِخِذيَن َما آتَاُهْم َربُُّهْم    *  ِمِّ

ْسَحارِ  * َيْهَجُعونَ  َما اللذيْلِ 
َ
  (18- 15: اَّلاريات) ﴾يَْستَْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاْْل

  ފެންއާރުތަކުެގ ،ސުަވރުެގތަކާއި ، މާނައ : "ހަމަކަށަަވރުން، ތަޤްާވެވރިންަވނ 
  ވެރިރަސްކަލާނެގ  އެބައިމ ހުންެގ ،އެބައިމ ހުންަވނ   .ނިޢުމަތުގައެެވ

  އޭގެކުރިން  ، ހަމަކަށަަވރުން. ޘަވާބު ލިބިލިބިއެެވ ދެއްިވ އެބައިމ ހުންނަށް 
  ނިދައިއުޅުނ  އެބައިމ ހުން .ކަމުގައެެވ އިޙްސާންތެރިން އެބައިމ ހުންވ 
  ހާރުދަމުގައި  އެބައިމ ހުން އަދި .ަވުގތުކޮޅެއްގައެެވ ަވރަށްކުޑަ ރޭަގނޑުން
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އަދިވެސް އެކަލާނެގ   ".ދުޢާކުރެތެެވ ފާފަފުއްސެުވމަށްއެދި

﴿َتتََجاََفَٰ ُجنُوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن َربذُهْم އިވެއެެވ. ވަޙ ކުރައްާވފަ
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن   ن   *َخْوفًا َوَطَمًعا َوِممذ ْخِِفَ لَُهم ِمِّ

ُ
ا أ فََل َتْعلَُم َنْفٌس مذ

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما ََكنُوا َيْعَملُوَن﴾
َ
ةِ أ މާނައ :   (17، 16: السجد) قُرذ

  އުންމ ދާއެކު  ބިރުެވތިކަމާއި ޙަޟްރަތަށް ެވރިރަސްކަލާނެގ  "އެބައިމ ހުންެގ
(  ށްޓަކައިރޭއަޅުކަންކުރުމަ) އަރިކަށިތައް  އެބައިމ ހުންެގ، ޙާލު  ކުރާ  ދުޢާ

  ދެއްިވ އެބައިމ ހުންނަށް  ، ތިމަންރަސްކަލާނެގ  އަދި . ފޭވެއެެވ ތަންމަތިތަކާ 
  އެބައިމ ހުންނަށްޓަކައި ، ފަހެ .ހޭދަކުރެތެެވ އެބައިމ ހުން  ، ތަކެތ ން

  ސުަވރުޭގެގ  ، ފިނިކަންދެނިިވ  ލޮލަށް:  އެބަހ )  ފިނިކަން  ލޮލުެގ  ޮފރުއްާވފައިާވ
  އެބައިމ ހުން ( އެއ . ) ނޭނޭގނެތެެވ ނަފްސަކަށް އެއްެވސް ( ނިޢުމަތްތައް
އަދިެވސް   ".ކަމުގައެެވ ޖަޒާއެއް ޢަމަލުތަކުެގ  ކޮށްއުޅުނު 

ْن ُهَو قَانٌِت آنَاَء اللذيِْل َساِجًدا َوَقائًِما ََيَْذُر ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ.  مذ
َ
﴿أ

ينَ  يَْستَوِي  َهْل  قُْل اْْلِخَرَة َويَرُْجو رَْْحََة َربِِِّه  ِ ينَ  َيْعلَُمونَ  اَّلذ ِ  َل  َواَّلذ
رُ  إِنذَما َيْعلَُمونَ  ولُو َيتََذكذ

ُ
ْْلَاِب  أ

َ
  "ރޭގަނޑުެގމާނައ :  (9: الزمر) ﴾اْْل

  ، މަޑުމޮޅިެވ ޤިޔާމުގައި ،ސަޖިދާގައްޔާއި( ނަމާދުކޮށް) ަވުގތުތަކުގައި
  އެދޭމ ހަކު  ރަޙްމަތަށް   ވެރިރަސްކަލާނެގ   އޭނާެގ  ، ބިރުެވތިެވ  އާޚިރަތްދުަވހަށް

!  ވިދާޅުާވށެެވ ކަލޭެގފާނު ؟އެއްފަދާަވނެހެއްޔެެވ( އެނޫންމ ހަކާ)
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 ނަޞޭޙަތް  ؟ޔެެވހެއް ނެ ހަމަހަމަާވ  ނުދަންނަމ ހުން  ، ދަންނަމ ހުންނާއި 
މިފަދަ އެތައް  " .އަހުލުެވރިންނެެވ ބުއްދ ެގ ، ކަށަަވރ  ލިބިަގންނަކަން 
 އާޔަތެއްވެއެެވ.

َشْهر   :أَْفَضل  الصِ َياِم، بَ ْعَد َرَمَضانَ ))އަދި ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
މާނައ :   (1)((َصَلة  اللَّْيلِ  : للِا اْلم َحرَّم ، َوأَْفَضل  الصََّلِة، بَ ْعَد اْلَفرِيَضةِ 

ގެ  هللاރަމަޟާންމަހުެގ ރޯދައަށްފަހު އެންމެ މަތިެވރިެވެގންާވ ރޯދައަކ : "
ފަރުޟުނަމާދުތަކަށްފަހު  މައްސަރުކަމުގައިާވ މުޙައްރަމުމަހުެގ ރޯދައެެވ. އަދި 

ރޭަގނޑުގެ  ؛ އެންމެ މަތިެވރިެވެގންާވ ނަމާދަކ  ރޭގަނޑުެގ ނަމާދެެވ. )އެބަހ 
 " ރޭއަޅުކަމުެގޮގތުން ކުރެޭވ ނަމާދެެވ.(

ބައެއް ޢިލްމުެވރިންގެ އަރިހުަގިއ ؛ ހުރިހާ ސުންނަތް ނަމާދަކަށް ބަލާއިރު   ( 3)
ފަރުޟުނަމާދުތަކަށްފަހު އެންމެ މަތިެވރިެވެގންާވ ނަމާދަކ  ރޭަގނޑުގެ  

އެއ  ދެންމެ ބަޔާންކުރެުވނު ޙަދ ޘްެގ ބޭރުފުށުެގ މާނައިން  ރޭއަޅުކަމެެވ. 
ރު ޢިލްމުެވރިންގެ ރައުޔާ  ދަލ ލުކުރާގޮތުެގ މަތިންނެެވ. އެހެންނަމަވެސް ޖުމްހޫ

މި ރައުޔު ޚިލާފެެވ. މި ބޭކަލުންެގ އަރިހުގައި: ރޭއަޅުކަން މަތިެވރިަވނ   
ފަރުޟުނަމާދުތަކާއި، އެ ނަމާދުތަކާުގޅިފައިާވ ރަާވތިބު  
ސުންނަތްތަކަށްފަހުގައެެވ. ކުރިން ބުނެވުނު ޙަދ ޘްެގ މާނަ މި ބޭކަލުން  

 

 (. 5027البخاري )رواه  (1)
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މެނޭ ރަާވތިބުސުންނަތްތަކަށްފަހު،  ނަންަގަވނ  ސުންނަތްނަމާދެުގ ތެރޭގައި ހި
ާވރިދުެވފައިާވ ސުންނަތްނަމާދުތަކުެގ ތެރެއިން އެންމެ މަތިެވރި ނަމާދަކ   

 ރޭަގނޑުެގ ރޭއަޅުކަމުެގ މާނާގައެެވ.

ހުރިހާ ޢިލްމުެވރިން އިއްތިފާޤުެވަވޑައިެގންފައިާވޮގތުގައި: ދުާވލުެގ ސުންނަތް  
ތައް މަތިވެރިެވެގންވެއެެވ. އަދި  ނަމާދުތަކަށްުވރެ ރޭގަނޑުެގ ސުންނަތް ނަމާދު

އެހެން ަވުގތެއްގައި އިސްތިޣުފާރުކުރުމަށްުވރެ ހާރުދަމުަގޑ ގައި  
 އިސްތިޣްފާރުކުރުން މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ.

ރޭަގނޑުެގ ރޭއަޅުކަމަކ  ސުަވރުެގއަށް ަވދެުވމުެގ ސަބަބެކެެވ. އަދި  ( 4) 
ގައި އައިސްފައިވެއެެވ.  ޙަދ ޘް  އެތަނުގައި މ ހާެގ ދަރަޖަތައް އުފުލޭނެކަމެކެެވ.

َا ِمْن ظ ه ورَِها... ِلَمْن  )) ِإنَّ ِف اجلَنَِّة َلغ َرف ا ت  َرى ظ ه ور َها ِمْن ب ط وِِنَا َوب ط وِن 
َأطَاَب الَكَلَم، َوَأْطَعَم الطََّعاَم، َوأََداَم الصِ َياَم، َوَصلَّى لِلَِِّ ِِبللَّْيِل َوالنَّاس   

ހަމަކަށަަވރުން ސުަވރުޭގގައި ކޮޓަރިކޮޅުތަކެއްވެއެެވ. އެ މާނައ : " (1)((نَِيام  

ކޮޓަރިކޮޅުތަކުެގ އެތެރެއިން ބޭރު ފެންނާނެއެެވ. އަދި ބޭރުން އެތެރެ  
ފެންނާނެއެެވ. )އެ ކޮޓަރިކޮޅުތައް ަވނ ( އެމ ހެއްެގ ބަސްތައް ރިެވތިކޮށް،  

އި  އަދި )ކާނެބޯނެ އެއްޗެއްނެތްމ ހުންނަށް( ކާންދ ، އަދި ރޯދަހިފުމުަގ

 

 . (، وحس نه األلباين2527الَتمذي )رواه  (1)
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އަށް  هللاދާއިމުވެހުންނަ، އަދި ރޭގަނޑު މ ސްތަކުން ނިދާފައިތިބޭއިރު 
 "ނަމާދުކުރާމ ހުންނަށެެވ.

މަދ ނާއަށް ހިޖުރަކުރެއްުވމަށްފަހު، އެންމެ ފުރަތަމަ    އަދި މާތް ނަބިއްޔާ  

ََي أَي َُّها  ))އެކަލޭެގފާނު ޙަދ ޘްކުރެއްިވ ޙަދ ޘްކުރެއްުވމުެގ ތެރޭގައިވެއެެވ. 
، أَْفش   وا السََّلَم، َوَأْطِعم وا الطََّعاَم، َوَصلُّوا َوالنَّاس  نَِيام  َتْدخ ل وَن اجلَنََّة  النَّاس 

އޭ އެންމެހާ މ ސްތަކުންނޭެވ! ތިޔަބައިމ ހުން ސަލާމް  މާނައ : "  (1)((ِبَسَلم  

ފަތުރާށެެވ! އަދި )ކާނެބޯނެ އެއްޗެއްނެތްމ ހުންނަށް( ކާންދޭށެެވ! އަދި  
ބޭއިރު ނަމާދުކުރާށެެވ! އޭރުން ތިޔަބައިމ ހުން  މ ސްތަކުން ނިދާފައިތި

 " ސަލާމަތްކަމާއެކު ސުަވރުެގ ަވންނާނެތެެވ.

هللا ޢަބްދުރޭއަޅުކަންކުރުމަކ  ނަރަކައިން މުއްތިކުރައްާވނޭ ކަމެކެެވ.  (5)
އަށް ފެނިަވޑައިެގންނެިވ ހުަވފެންފުޅުެގ ވާހަކައިގައި   ބުން ޢުމަރު 

ބުން ޢުމަރަށް )ހަުވންފެންފުޅުގައި( ދެ  هللا އައިސްފައިވެއެެވ. ޢަބްދު
ެގ ގައިކޮޅުގައި  هللاމަލާއިކަތަކު ފެނިަވޑައިެގންނެވިއެެވ. އެ ދެބޭކަލުން ޢަބްދު 

هللا ހިއްޕަވައިެގން ނަރަކައާ ދިމާލަށް ަވޑައިެގންނެވިއެެވ. އެހިނދު ޢަބްދު
ެގ  هللاިވދާޅުަވމުން ެގންދެވިއެެވ. "ތިމަން ނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް  

 

(، وصح حه األلباين ف الصحيحة  1234(، وابن ماجه )2485الَتمذي )رواه  (1)
(569) . 
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ޙަޟްރަތަށް އެދި ދަންނަވަމެެވ!" ދެން، )އެހިސާބުން( އެހެން މަލާއިކަތަކާ  
ބައްދަލުެވަވޑައިަގތެެވ. އެޭބކަލަކު ތިމަންނައަށް ިވދާޅުވިއެެވ. "ތިބާެގ 

 މައްަޗކަށް ބިރެއްނެތެވެ." 

هللا  ލެއްުވމަށްފަހު،( މި ހުަވފެންފުޅުެގ ވާހަކަ ރަސޫލުހޭފުޅު هللا )ޢަބްދު
 ުރޭގަނޑުގައި  هللا އަށް ދެންނެވުމުން ޙަދ ޘްކުރެއްވިއެެވ. "ޢަބްދ

ނަމާދުކުރައްާވނަމަ، އެއ  ހާދަހާާވ ހެޔޮ މ ހެކެވެ." މި ޙާދިސާއަށްފަހުގައި،  
އިބްނު ޢުމަރު ަވރަށް މަދުންނޫނ  ރޭގަނޑުގައި އަވަހާރަފުޅު 

 (1)ގައިވެއެެވ.ނުލައްޕަާވކަމު

މި ޙަދ ޘްެގ ފައިދާތަކުެގ ތެރޭގައި ޢިލްމުެވރިން ިވދާޅުެވފައިާވޮގތުގައި:  
ރޭއަޅުކަމުެގ މާތްކަން މި ޙަދ ޘްގައިވެއެެވ. އަދި އެކަމަކ  ނަރައިން  

 މުއްތިކުރައްާވނެކަމެއް ކަމެކެެވ.

އިބްނު ޢުމަރަށް  "ތިބާެގ މައަްޗކަށް ބިރެއްނެތޭ" މިފަދައިން  މި ޙަދ ޘްގައިާވ  
ދެންނެިވފައި އެަވނ : އިބްނު ޢުމަރުގެ ކިބައިގައިާވ ހެޔޮކަމުެގ ސަބަބުންނެެވ.  
އެހެންމަެވސް، އޭރު އިބްނު ޢުމަރު ރޭއަޅުކަމެއް ނުކުރައްވައެެވ. ރޭއަޅުކަން  
ކުރައްާވކަމުގައިާވނަމަ ނަރަކައާ ކައިރިއަށްެވސް ނުގެންދެުވނ ހެެވ. އަދި  

 ެވ.އެތަން ނުެވސް ފެނުނ ހެ

 

 . (2479(، ومسلم )1121ينظر: صحيح البخاري ) (1)
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ބުން ޢުމަރަށް( އެ ހުަވފެންފުޅު ފެނިަވޑައިެގން،  هللا )ހަމަމިފަދައިން، ޢަބްދު 
އެ ހުަވފެންފުޅުގައި ނަރަކަ ފެނިަވޑައަިގތުމުން، އެތަނުން  
ސަލާމަތްެވަވޑައިަގތުމަށްޓަކައި، އޭެގފަހުން ރޭއަޅުކަން ދޫކޮށްލައްވާފައެްއ  

 ނުވެއެެވ.

( ރޭަގނޑު  ނަބިއްޔާ އަދި މި ޙަދ ޘްެގ ފައިދާތަކުެގ ތެރޭގައި: ) 
ނަމާދުކުރާމ ހާ ޞިފަކުރައާްވފައި އެަވނ  "ހާދަހާާވ ހެޔޮ މ ހެއް" ެގ  

 (1)ޮގތުގައެެވ.

ރޭއަޅުކަމަކ : ޞާލިޙުން އެކަމެއްެގ މަތ ގައި ތިއްބެުވމަށް ަގދައަޅައި   ( 6) 
ދައެކެެވ.  އާ ގެ މުއުމިނު އަޅުތަކުންެގ  هللاމަސައްކަތްކުރެއްިވ ކަމެކެެވ. މާތް  

ތަޤްާވެވރިންެގ ޝިޢާރެކެެވ. ރައްބާނ  ޮބޑެތި ޢިލްމުވެރިންނާއި އަޅުެވރިން  
 ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުެގ މަދަރުސާއެެވ. މުއުމިނުންެގ ދުނިޔަވ  ސުަވރުގެއެެވ.

ތަޢާލާ ވަނ  އެކަލާނެގއަށް ތަޤްާވެވރިާވ އަޅުންނަށް ތަޢުރ ފުެގ  هللا ފަހެ، 

نَ  قَِليًل  نُوا َكَ ﴿ ބަސްފުޅު މި އާޔަތުގައި ވަޙ ކުރައްާވފައެެވ.   َما اللذيْلِ  ِمِّ
ْسَحارِ  * َيْهَجُعونَ 

َ
މާނައ :   (18- 17: اَّلاريات) ﴾يَْستَْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاْْل

  އަދި .ަވގުތުކޮޅެއްގައެެވ ަވރަށްކުޑަ ރޭަގނޑުން ނިދައިއުޅުނ  "އެބައިމ ހުން
 

(، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح  3/111ينظر: شرح صحيح البخاري البن بطَّال ) (1)
 . ( 3/6(، وفتح الباري البن حجر )9/27البن امللق ن )
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އަދިެވސް  " .ދުޢާކުރެތެެވ ފާފަފުއްސެުވމަށްއެދި  ހާރުދަމުގައި އެބައިމ ހުން

﴿َتتََجاََفَٰ ُجنُوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجِع އެކަލާނެގ ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ. 
ا َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن   ا   *يَْدُعوَن َربذُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِممذ َفَل َتْعلَُم َنْفٌس مذ

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما َكَ 
َ
ةِ أ ن قُرذ ْخِِفَ لَُهم ِمِّ

ُ
  ( 17، 16: السجد) نُوا َيْعَملُوَن﴾أ

  ބިރުެވތިކަމާއި ޙަޟްރަތަށް ވެރިރަސްކަލާނެގ މާނައ : "އެބައިމ ހުންެގ
  އަރިކަށިތައް އެބައިމ ހުނެްގ، ޙާލު ކުރާ ދުޢާ އުންމ ދާއެކު 

  ، ތިމަންރަސްކަލާނެގ  އަދި .  ފޭވެއެެވ  ތަންމަތިތަކާ (  ރޭއަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި)
  ، ފަހެ .ހޭދަކުރެތެެވ އެބައިމ ހުން ،ތަކެތ ން ދެއްިވ އެބައިމ ހުންނަށް

  ލޮލަށް : އެބަހ ) ފިނިކަން  ލޮލުެގ ޮފރުއްާވފައިާވ އެބައިމ ހުންނަށްޓަކައި 
  ނަފްސަކަށް  އެއްވެސް( ނިޢުމަތްތައް ސުަވރުޭގެގ ، ފިނިކަންދެނިިވ
  ޖަޒާއެއް  ޢަމަލުތަކުެގ ކޮށްއުޅުނު  އެބައިމ ހުން( އެއ . )ނޭނޭގނެތެެވ

يَن يَِبيتُوَن لَِربِِِّهْم އަދިެވސް ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ.  ".ކަމުގައެެވ ِ ﴿َواَّلذ
ًدا َوِقيَاًما﴾   ، އެބައިމ ހުންނ  މާނައ : "އަދި  (64: الفرقان) ُسجذ

  ، ކުޅައުމަށް  އަޅުކަން ވެރިރަސްކަލާނެގއަށް އެބައިމ ހުންެގ
  ހޭދަކުރާ  ަވުގތު ރޭގަނޑުެގ ،ޤިޔާމަށްތިބުމުގައި ،ސަޖިދަކުރުމުގައްޔާއި

 ".މ ހުންނެެވ
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فَِإنَّه  َدَأب   ؛َعَلْيك ْم ِبِقَياِم اللَّْيلِ ))އަދި ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
َلك ْم، َوه َو ق  ْربَة   َهاة   َلك مْ  الصَّالَِِي قَ ب ْ   ِإَل َربِ ك ْم، َوَمْكَفَرة  لِلسَّيِ َئاِت، َوَمن ْ

"ރޭއަޅުކަންކުރުން ތިޔަބައިމ ހުންެގ މައްަޗށް ހުއްޓެެވ.  މާނައ :    (1)((إِلثِْ ا  َعنِ 

ރ ެގ ޞާލިޙުންެގ  ފަހެ، ހަމަކަށަަވރުން އެކަމަކ  ތިޔަބައިމ ހުންެގ ކު 
ދަފުޅެކެެވ. އަދި ތިޔަބައިމ ހުންެގ ވެރިރައްބާ ކުއްތަންކުރުަވއިދޭނެ ކަމެކެެވ.  އާ

އަދި ފާފަތަކުެގ ކައްފާރާއެއްެގ ޮގތުގައި ާވނެކަމެކެެވ. އަދި ފާފަކުރުމުން  
 "ދުރުކޮށްދޭނެކަމެކެެވ.

އަރާމުކަމުެގ މައްަޗށް އެ  ރޭއަޅުކަންކުރުމާއި، ނިދުމާއި ތަންމަތ ެގ  ( 7) 
هللا އަޅުކަންކުރުމަށް އިސްކަންދިނުމަކ  އެ އަޅެއްދެކެ 

ލޯބިޮވޑިަގންނަާވނެކަމެކެެވ. އަދި އެމ ހެއްެގ އެ ޢަމަލު އެކަލާނެގ  
 މަތިެވރިކުރަާވނެކަމެކެެވ.

ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. އަޅަމެންެގ ވެރިރަސްކަލާނެގ ދެ މ ހަކުދެކެ  
އެމ ހާެގ އެނދާއި  ؛ އެެވ. އެއިެގ ތެރެއިން އެކަކ ޢަޖައިބުެވޮވޑިެގންނެިވ

ރަޖާަގނޑުން ަވކިެވ، އެމ ހާެގ ލޯބިާވމ ހުންނާއި އަހުލުންނާ އެކަހެރިެވ  
މަލާއިކަތުންނަށް(  هللا )ނަމާދުކުރާމ ހާއެެވ. ފަހެ، މަތިެވރިަވންތަ 

ވަޙ ކުރައްާވނެތެެވ. "ތިޔަބައިމ ހުން ތިމަންއިލާހުެގ އަޅާއަށް ބައްލަާވށެެވ!  
 

 . (452(، وف إسناده َضْعف، وحس نه األلباين ف اإلرواء )1/451رواه الاكم ) (1)
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، އޭނާެގ އެނދާއި ރަޖާަގނޑުން ަވކިެވ، އޭނެާގ ލޯބިާވމ ހުންނާއި  އޭނާ
އަހުލުންނާ އެކަހެރިެވ އެހުރ  ނަމާދުގައެެވ. އެއ  ތިމަންރަސްކަލާނގެ  
ޙަޟްރަތުގައިާވ ނިޢުމަތްތަކަށް އެދޭޙާލު، އަދި ތިމަންރަސްކަލާނގެ  

 ޙަޟްރަތުގައިާވ ޢަޛާބަށް ބިރުެވތިާވ ޙާލުގައެވެ."

މުަގގައި ހަނުގރާމަކުރިމ ހެކެެވ. ފަހެ، އެމ ހަކ    ެގ؛ هللاދެަވނަ މ ހަކ 
ހަނުގރާމައިން ދެރަުވމާއި، ހަނުގރާމައިެގ މައިދާންދޫކޮށްލުމުެގ ނުބައިކަން  
އެމ ހަކަށް އެނިގގެންާވޙާލު، މ ސްތަކުން ހަނުގރާމައިން ބަލިވިހިނދު،  
ހަނުގރާމައިެގ މައިދާނަށް ނުކުމެ، އެމ ހާެގ ލޭއޮހޮރިއްޖެއުމަށްދާންދެން  

އެކަލާނެގ މަލާއިކަތުންނަށް  هللا ނުގރާމަކުރިމ ހެކެެވ. ފަހެ، މާތް ހަ
ވަޙ ކުރައްާވނެތެެވ. "ތިޔަބައިމ ހުން ތިމަންއިލާހުެގ އަޅާއަށް ބައްލަާވށެެވ!  
އޭނާެގ ލޭއޮހޮރިއްޖެއުމަށްދާންދެން ހަނުގރާމައިެގ މައިދާނަށް އެ ރުޖޫޢަވ   

ދޭޙާލު، އަދި  ތިމަންރަސްކަލާނެގ ޙަޟްރަތުގައިާވ ނިޢުމަތްތަކަށް އެ

 (1)ތިމަންރަސްކަލާނގެ ޙަޟްރަތުގައިާވ ޢަޛާބަށް ބިރުެވތިާވ ޙާލުގައެވެ."

އަށްޓަކައި އެމ ހާެގ ތަންމަތިން  ؛ هللاމި ޙަދ ޘްގައިާވ ފުރަތަމަ މ ހާއަކ ފަހެ،  
ތަޢާލާ  هللا ދުރުެވަގތްމ ހެކެެވ. އެމ ހާެގ އަމިއްލަނަފްސު ލޯބިާވކަމަކަށްުވރެ 

 

( جلة الغازي، وحس نه األلباين  ف  2536(، وروى أبوداود )2557رواه ابن حب ان ) (1)
 . التعليقات السان 
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ލޯބިެވޮވޑިެގންާވކަމަކަށް އެމ ހަކު އެަވނ  އިސްކަންދ ފައެެވ. އެމ ހަކު އެަވނ   
ޓަކައި އޭނާެގ ފައިތިލަ  އޭނާެގ ެވރިރަސްކަލާނެގއަށް އަޅުކަންކުރުމަށް 

  ތައް އެތަނެއްގައިާވތްސާބިތުކޮށްފައެެވ. ފަހެ، އެމ ހާެގ ޖަޒާއަކ  ނިޢުމަ 
ތަޢާލާ ވަޙ ކުރައްާވފައިާވ هللا ސުަވރުެގތަކުގައި ދާއިމަށް އުޅުމެެވ. 

﴿َتتََجاََفَٰ ُجنُوبُُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن َربذُهْم َخْوفًا ފަދައިންނެެވ. 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن  ِة  *َوَطَمًعا َوِممذ ن قُرذ ْخِِفَ لَُهم ِمِّ

ُ
ا أ فََل َتْعلَُم َنْفٌس مذ

ْعنُيٍ َجَزاًء بَِما ََكنُوا َيْعَملُوَن﴾
َ
  މާނައ : "އެބައިމ ހުންެގ  (17،  16:  السجد)  أ

،  ޙާލު  ކުރާ ދުޢާ  އުންމ ދާއެކު  ބިރުެވތިކަމާއި   ޙަޟްރަތަށް  ވެރިރަސްކަލާނެގ
.  ފޭވެއެެވ  ތަންމަތިތަކާ (  ރޭއަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި)   އަރިކަށިތައް   އެބައިމ ހުންެގ

  އެބައިމ ހުން  ، ތަކެތ ން  ދެއްިވ އެބައިމ ހުންނަށް  ،ތިމަންރަސްކަލާނެގ  އަދި
  ފިނިކަން  ލޮލުެގ ޮފރުއްާވފައިާވ  އެބައިމ ހުންނަށްޓަކައި ،ފަހެ .ހޭދަކުރެތެެވ

  އެއްެވސް( ނިޢުމަތްތައް ސުަވރުޭގެގ ، ފިނިކަންދެނިިވ ލޮލަށް : އެބަހ )
  ޢަމަލުތަކުެގ ކޮށްއުޅުނު  އެބައިމ ހުން ( އެއ . )ނޭނޭގނެތެެވ ނަފްސަކަށް 
 ".ކަމުގައެެވ ޖަޒާއެއް

މި އާޔަތާބެހޭޮގތުން މުޙައްމަދު ބުން ކަޢުބުލް ޤުރަޡ  ިވދާޅުވިއެެވ. "ފަހެ،  
ެވސް  هللاއެބައިމ ހުން، އެބައިމ ހުންެގ އެ ޢަމަލު ަވންހަނާކުރެއެެވ. އަދި 

އެބައިމ ހުންނަށް ދެއްާވ ޘަވާބު އެަވނ  މ ސްތަކުންނަށް  
ރި  ެގ ޙަޟްރަތަށް އެނބުهللاަވންހަނާކުރައްާވފައެެވ. ފަހެ، އެބައިމ ހުން 
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ރުޖޫޢަުވމުން، )އެ ޘަވާބާއި ދަރުމައިެގ ސަބަބުން( އެބައިމ ހުންެގ ލޯތަކަށް  

 (1)ފިނިކަން ލިބިެގންދެއެވެ."

ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. "އެބަިއމ ހުން ރޭއަޅުކަން   އިބްނުލް ޤައްޔިމް 
ކޮންފަދައަކުންކަމާމެދު   ދެއްަވނ هللا ، މާތް ަވންހަނާކުރި ކުރުމުެގ ބަދަލު

ިވސްނާލައްާވށެެވ! އެއ  އެއްެވސް ނަފްސަކަށް ނޭނޭގނެގޮތަށް  
ަވންހަނާކުރައްާވފައިާވ ދަރުމައެެވ. އަދި ރޭއަޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި  

އަށް  هللاއެބައިމ ހުންނަށް ހަމަޖެހިެގން އެނދުގައި ނޯެވިވ، އެބައިމ ހުން 
هللا ރޮޅިފުރޮޅިއޮތުމުެގ ބަދަލު ބިރުެވތިެވ، އެބައިމ ހުންެގ އެނދުތަކުގައި ފު

ސުަވރުޭގގައި  ؛ ދެއްަވަވނ  ކިހިނެއްކަން ިވސްނާލައްާވށެެވ! އެއ 

 (2)އެބައިމ ހުންެގ ލޯތަކަށް ފިނިކަން ލިބުމެވެ."

ފަހެ، އެމ ހެއްެގ އެނދުތަކުން ދުރުެވ ރޭއަޅުންކުރުމުގައި ސާބިތުާވމ ހުންނަކ   
ޤާްވެވރިންކުރެމ ހެކެެވ.  ތަޢާލާ ބަޔާންކުރައްާވފައިާވ ތަهللا މި އާޔަތުގައި 

نَ  قَِليًل  ََكنُوا﴿  ْسَحارِ  * َيْهَجُعونَ  َما اللذيْلِ  ِمِّ
َ
 ﴾يَْستَْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاْْل

  ރޭަގނޑުން  ނިދައިއުޅުނ   މާނައ : "އެބައިމ ހުން  (18- 17: اَّلاريات)

 

 . ( 11/696(، والدُّر  املنثور للسيوطي )2/448)مستدرك الاكم   (1)
 . (278حادي األرواح إل بلد األفراح )ص  (2)
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  ހާރުދަމުގައި އެބައިމ ހުން  އަދި .ަވުގތުކޮޅެއްގައެެވ ަވރަށްކުޑަ
 ".ދުޢާކުރެތެެވ ފާފަފުއްސެުވމަށްއެދި 

ރޭއަޅުކަމަކ  މުއުމިނެާގ ޝަރަފެކެެވ. އޭނާެގ ޤަދަރު އުފުލިެގންދާނެ   ( 8) 
ޙަދ ޘްގައި  ސަބަބެކެެވ. އަދި އޭނާެގ މަޤާމު މަތިެވރިެވެގންދާނެކަމެކެެވ. 

އަށް ޖިބްރ ލް ޢަލައިހިއްސަލާމް    ރިާވެވެގން އައިސްފައިވެއެެވ. ނަބިއްޔާ  

اْسِتْغَناؤ ه  َعِن   :َوِعزُّه   ،ِقَيام  اللَّْيلِ  : َشَرف  اْلم ْؤِمنِ  ، ََي م َمَّد  ))ިވދާޅުވިއެެވ. 
"އޭ މުޙައްމަދުެގފާނެެވ! މުއުމިނާެގ ޝަރަފަކ   މާނައ :  (1)((النَّاسِ 

މ ސްތަކުންެގ ގާތުގައި ކަންކަންމަށް  ރޭއަޅުކަމެެވ. އަދި އޭނާެގ ޢިއްޒަތަކ  
 "އެނދުމުން ދުރުހެލިވުމެެވ.

ރޭއަޅުކަމުެގ ތެރޭގައި ކ ރިތި ޤުރްއާން ކިޔެުވމަކ  މަތިެވރިެވެގންާވ   ( 9) 

ޣާފިލުެވެގނާްވމ ހަކު މެނުވ  އެކަމުން އެއްކިބާނުާވނެއެެވ.   (2)ޣަނ މާއެކެެވ.

 آََيت  َلَْ ي ْكَتْب ِمَن الَغاِفِلَي، َمْن قَاَم ِبَعْشرِ ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ.  
َوَمْن قَاَم ِبِاَئِة آيَة  ك ِتَب ِمَن الَقانِِتَي، َوَمْن قَاَم ِِبَْلِف آيَة  ك ِتَب ِمَن 

 

 .( 73(، وف إسناده َضْعف، وحس نه األلباين ف صحيح اجلامع )4/360رواه الاكم ) (1)

. މިަތނުގަިއ ޢަދުއްުވން ހަނުގރާމައިގެ މައިދާނަށް ދޫކޮށްފައިާދ މުދަލެވެ؛ ޣަނީމާއަކީ  (2)

ރޭއަޅުކަންކުރުމުގައި ޤުރްއާން ކިޔެވުމަކީ ގިނަގުނަ މަތިވެރި ޘަވާާބިއ ؛ މާގެ މުރާދަކީޣަނީ

 ދަރުމަ ހޯދައިގަނެވޭނެކަމެކެވެ. )މުތަރުޖިމް(
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"ރޭއަޅުކަމުގައި ދިހަ އާޔަތް ކިޔައިފިމ ހަކު  މާނައ :  (1)((م َقْنِطرِينَ  ال

ނުލިޔުއްޭވނެއެެވ. އަދި ރޭއަޅުކަމުގައި ސަތޭކަ އާޔަތް  ޣާފިލުންެގ ތެރޭގައި 
ކިޔަވައިފިމ ހަކު ކިޔަމަންތެރި އަޅުެވރިންެގ ތެރޭގައި ލިޔުއްޭވނެއެެވ. އަދި  
ރޭއަޅުކަމުގައި އެއްހާސް އާޔަތް ކިޔަވައިފިމ ހަކު ިގނަގުނަ ޘަވާބާއި ދަރުމަ  

 " ލިބިެގންާވ މ ހުންެގ ތެރޭގައި ލިޔުއްޭވނެއެެވ.

، އެކަލޭެގފާނުެގ އަޞްހާބުންނަށް ޙަދ ޘްކުރެއްވިއެެވ.  هللاއަދި ރަސޫލު 

َد ِفيِه َثَلَث َخِلَفات  ِعظَام  )) بُّ َأَحد ك ْم ِإَذا َرَجَع ِإَل أَْهِلِه َأْن َيَِ َأُيِ 
؟ فَ َثَلث  آََيت  يَ ْقرَأ  ِِبِنَّ َأَحد ك ْم ِف َصَلتِِه،  ))ق  ْلَنا: نَ َعْم، قَاَل:  ((ِِسَان 

"ތިޔައިެގ ތެރެއިން  މާނައ :  (2)(( ِمْن َثَلِث َخِلَفات  ِعظَام  ِِسَان  َخْْي  َله  

ބޭކަލަކު އެބޭކަލެއްެގ އަހުލުންެގ ކައިރިއަށްދާއިރު، ަވރަުގދަ، ފަލަ، މާބަނޑު  
ތިމަންބޭކަލުން ދެންނެވ މެެވ.  ؟" ކުރާނެ ހެއްޔެެވތިން ޖަމަލު އޮތުމަށް ލޯބި

އެކަލޭެގފަނު ޙަދ ޘްކުރެއްވިއެެވ. "ފަހެ، ތިޔައިެގތެރެއިން  "އާދޭހެެވ!" 
ބޭކަލަކު، އެބޭކަލެއްެގ ނަމާދުގައި ތިން އާޔަތް ކިޔެުވމަކ  ަވރުަގދަ، ފަލަ،  

 "މާބަނޑު ތިން ޖަމަލަށްުވރެ ހެޔޮކަން ޮބޑުެވެގންާވކަމެކެވެ.

 

 . (، وصح حه األلباين 1398رواه أبو داود ) (1)
 . ( 802رواه مسلم ) (2)
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ންވ   މުސްލިމުން އެ ނިޢުމަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަކުއަނެކަކާ ާވދަކުރަ   ( 10) 
އެންމެ ޮބޑު އެއް ނިޢުމަތަކ  ރޭއަޅުކަމުގައި ޤުރްއާން ކިޔެުވމެެވ. އަދި އެ  
ނިޢުމަތުެގ އަހުލުެވރިން އެކަމެއްެގ މަތ ގައި ދާއިމުެވ ތިބި ނިޢުމަތެެވ.  

اَل َحَسَد ِإالَّ ِف اثْ نَ َتْيِ: َرج ل  آََته  للا   ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
، فَ ه َو  اْلق ْرآَن فَ ه َو يَ ق و  م  ِبِه آََنَء اللَّْيِل، َوآََنَء الن ََّهاِر، َوَرج ل  آََته  للا  َماال 

މާނައ : ދެ މ ހަކާމެދުގައި މެނުވ    (1)((ي  ْنِفق ه  آََنَء اللَّْيِل، َوآََنَء الن ََّهارِ 

އެމ ހަކަށް  ؛( هللا ޙަސަދަެވރިުވމެއްނުވެއެެވ. )އެއިެގ ތެރެއިން އެކަކ 
އުަގންނަަވއިދެއްާވފައިާވ މ ހެކެެވ. ފަހެ، އެމ ހާ ރޭަގނޑުގެ  ޤުރްއާން 

ަވުގތުތަކުގައްޔާއި ދުާވލުެގ ަވުގތުތަކުގައި އެ ފޮތް ކިޔަވައެެވ. އަދި )ދެަވނަ  
އެމ ހަކަށް މުދާ ދެއްާވފައިާވ މ ހެކެެވ. ފަހެ، އެމ ހާ  ؛( هللا މ ހަކ 

ލުެގ  ރޭަގނޑުެގ ަވުގތުތަކުގައްޔާއި ދުާވ ޙައްޤުޮގތުގައި އެ މުދާތައް
 " ހޭދަކުރެއެެވ.ަވުގތުތަކުގައި

އެހެންމ ހަކަށް  ؛ އެެވ. އެއ الِغْبطَة  މި ޙަދ ޘްގައިާވ ޙަސަދައިެގ މުރާދަކ : 

ލިބިފައިާވ ނިޢުމަތެއް، އެމ ހެއްެގ ކިބައިން އެ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް  
  ނޭދޭޙާލު، އެ ނިޢުމަތެއް ތިމާއަށްެވސް ލިބުމަށްއެދުމެެވ. ކިޔަމަންތެރިުވމުެގ

ޮގތުން ކުރެޭވ ކަންކަމުގައި މިއ  އެދެިވެގންާވ މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ.  

 

 . واللَّفظ له ( 815، ومسلم )-ولفظه: ))فهو يتلوه((  - (7529رواه البخاري ) (1)
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އެހެންކަމުން، ޙަދ ޘްެގ މާނައަކ : ނިޢުމަތެއް އެހެންމ ހެއްެގ ކިބައިން  
ފިލައިދިޔުމަށް ނޭދި، ތިމާއަށްެވސް އެ ނިޢުމަތެއް ލިބުމަށް އެދެިވެގންާވ  

ގެންާވ( ދެ ޞިފައާއި  މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމުގައިާވނ  )ޙަދ ޘްގައި ބަޔާންެވ

 (1)އެ ދެ ޞިފައިެގ މާނާގައިވާ އެހެނިހެން ހެޔޮކަންކަމެެވ.

ތަޢާލާ ދެއްަވާވފައިާވ ުގނާ ޢަދަދުނުކުރެޭވ  هللا ރޭއަޅުކަމަކ   ( 11) 
އެކަލޭެގފާނުެގ   ފަހެ، ނަބިއްޔާ ނިޢުމަތްތަކަށްެވޭވ ޝުކުރުވެރިުވމެކެެވ. 

ފައިންޕުޅު ދުޅަަވންދެން ރޭއަޅުކަން ކުރައްވައެެވ. ޞަޙާބ ބޭކަލުން  
ވަނ  ކަލޭެގފާނުެގ އިސްެވޮގސްފައިާވ ފާފަތަކާއި  هللا ދެންނެވިއެެވ. "

ފަހުންހުރި ފާފަތަކަށް ދާންދެން ފުއްސަާވދެއްވާފައެެވ!" އެކަލޭެގފާނު  

ا َشك ور ا))ޙަދ ޘްކުރެއްވިއެެވ.  މާނައ :   (2)((؟!أََفَل َأك ون  َعْبد 

 "؟!"ޝުކުރުެވރިާވ އަޅެއްެގޮގތުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ނުަވންވ ތޯއެެވ 
ެގ ކިބައިގައި އަޅުަގނޑުމެންނަށް ރިެވތި ނަމޫނާއެއްވެއެެވ.    އެކަލޭެގފާނު  

 ިވދާޅުވެފައިާވ ޅެމެއްގައިވެއެެވ.  ބުން ރަވާޙާ  هللا އެކަލޭެގފާނާމެދު ޢަބްދު 

ل و ِكَتابَه     ِإَذا اْنَشقَّ َمْعر وف  ِمَن الَفْجِر َساِطع           َوِفيَنا َرس ول  الِلَِّ يَ ت ْ
 ِبِه م وِقَنات  َأنَّ َما قَاَل َواِقع       أَرَاََن ال َدى بَ ْعَد الَعَمى فَ ق ل وب  َنا 

 
 (. 6/97ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)

 . ( واللَّفظ له2819(، ومسلم )4836رواه البخاري ) (2)
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َبه  َعْن ِفرَاِشِه    (1)َمَضاِجع   ِإَذا اْستَ ثْ َقَلْت ِِبْلم شْرِِكَي ال           يَِبيت  َي َاِف َجن ْ

ެގ ރަސޫލާވިއެެވ.  هللاއަދި ތިމަންމެންެގ ތެރޭގައި   ޅެންބައިތުތަކުެގ މާނައ :
ެގ ފޮތް ކިޔަާވިވދާޅުވެއެެވ. އެހިނދު، ފަޖުރުެގ  هللاއެކަލޭެގފާނު 

)އަނދިރިކަމުެގ( ތެރެއިން ތެދުވެރިކަން ފާޅުެވއްޖެއެެވ. ކަނުކަމެއްެގ ތެރޭގައި  
މަގުފުރެއްދުމެއްެގ ތެރޭގައި ަވނިކޮށް( ތިމަންމެނަށް  ؛ ަވނިކޮށް )އެބަހ 

ތް ފެނުނެެވ. ފަހެ، އެކަލޭެގފާނު ޙަދ ޘްކުރައްާވ ކަންތައްތައް  ހިދާޔަ
ހިނާގނެކަމަށް ތިމަންމެނެްގ ހިތްތަކުން ތެދުކުރ މެެވ. އެކަލާގެފާނު  
ރޭަގނޑުެގ ަވުގތުތައް ހޭދަކުރައްަވނ  އެކަލޭެގފާނުެގ އަރިކަށިކޮޅު ތަންމައްާޗ  

އެެވ.( އެ ަވުގތަކ   ރޭއަޅުކަން ކުރެއްުވމަުގ؛ ދުރުކުރައްވައިެގންނެެވ. )އެބަހ 
 މުޝްރިކުން އެބައިމ ހުންގެ ތަންމަތިތަކަށް ބަރުހެލިެވެގންތިބޭ ަވުގތެެވ.

ރޭއަޅުކަމުެގ ަވުގތު ފެށެނ  ޢިޝާނަމާދުެގ ފަހުން ފެށިެގންގޮސް   ( 12) 
ފަޖުރުލައިފުމަށް ދާނދެނެެވ. މި ަވުގތުެގ ކުރ ކޮޅުގައާއި، މެދުތެރޭގައާއި،  

 ފަހުކޮޅުަގއި ރޭއަޅުކަންކުރުން ޝަރުޢުެވެގންވެއެެވ.

 

 (. 1155رواه البخاري ) (1)
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  އަދި މި ަވުގތުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތިެވރި ަވުގތަކ : ފަހު ތިންބައިކުޅަ 
އެއްބައެެވ. ފަހެ، އެ ަވުގތަކ  އިލާހުަވންތަ ރަސްކަލާނެގ ދުނިޔޭެގ އުޑަށް  

 ފައިބައިޮވޑިަގންނަާވ ަވުގތެވެ.

أَقْ َرب  َما َيك ون  الرَّبُّ ِمَن الَعْبِد ِف َجْوِف  ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
الِلََّ ِف تِْلَك السَّاَعِة  اللَّْيِل اآلِخِر، فَِإْن اْسَتطَْعَت َأْن َتك وَن ِمَّْن يَْذك ر  

"އަޅާ، އޭނާެގ ެވރިރަސްކަލާނގެއާ އެންމެ  މާނައ :  (1)((َفك نْ 

އަށް  هللاކުއްތަންެވެގންވަނ  ރޭަގނޑެުގ ފަހު ބައިގައެެވ. ފަހެ، އެ ަވުގތުގައި  
ޛިކުރުކުރާމ ހުންެގ ތެރެއިން ުވމަށް ތިބާއަށް ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިާވނަމަ،  

  ވާށެވެ."ފަހެ، އެފަދަ މ ހަކަށް

َصَلة  َداو َد َعَلْيِه   :َأَحبُّ الصََّلِة ِإَل الِلَِّ ))އަދިެވސް ޙަދ ޘްގައިވެއެެވ. 
  ،وََكاَن يَ َنام  ِنْصَف اللَّْيلِ  .ِصَيام  َداو دَ  :السََّلم ، َوَأَحبُّ الصِ َياِم ِإَل الِلَِّ 

ގެ  هللا"މާނައ :    (2)(( َويَ ق وم  ث  ل َثه ، َويَ َنام  س د َسه ، َوَيص وم  يَ ْوم ا، َوي  ْفِطر  يَ ْوم ا

َعَلْيِه   ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުެވތިކަން ޮބޑުަވެގންާވ ރޭއަޅުކަމަކ : ދާއޫދު
ެގ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ  هللاެގ ރޭއަޅުކަންކުރެއްުވމެެވ. އަދި  السََّلم  

 

 . ( 1173(، وهو ف صحيح اجلامع )572(، والنسائي )3579رواه الَتمذي ) (1)
 . (1159(، ومسلم )1131رواه البخاري ) (2)
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ލޮބުެވތިކަން ޮބޑުަވެގންާވ ސުންނަތް ރޯދައަކ : ދާއޫދެުގފާނުެގ ރޯދައެެވ.  
ރޭަގނޑުެގ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިގައި އެކަލޭެގފާނު އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވައެެވ.  

ވައެެވ. އަދި ބާކ   އަދި ރޭަގނޑު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގައި ރޭއަޅުކަންކުރައް
ހަބައިކުޅަ އެއްބައިގައި )ައނެއްކާެވސް( އަވަހާރަފުޅު ލައްޕަވައެެވ. އަދި  
އެކަލޭެގފާނު އެއްދުވަހު ރޯދައަށް ހުންނަވައެެވ. އަދި އަނެއްދުވަހު ރޯދައަށް  

 ނުހުންނަވައެވެ."

ك لَّ  يَ ْنزِل  َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاَل  ))ޙަދ ޘްކުރެއްވިއެެވ.  هللا އަދި ރަސޫލު 
: َمْن يَْدع وين،  نْ َيا ِحَي يَ ب َْقى ث  ل ث  اللَّْيِل اآلِخر  يَ ق ول  َلة  ِإَل السََّماِء الدُّ لَي ْ

މާނައ :   (1)((َمْن َيْسأَل ِِن فَأ ْعِطَيه ، َمْن َيْستَ ْغِفر ين فََأْغِفَر َله   ،فََأْسَتِجيَب َله  

ރޭަގނޑުެގ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އެޅުމުން އަޅަމެންެގ މަތިެވރިަވންތަ  
ތަޢާލާ ދުނިޔޭެގ އުޑަށް ފައިބާޮވޑިެގން ވަޙ ކުރައްވައެެވ. هللا 

ފަހެ،  ؟ "ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ދުޢާކުރަނ  ކާކު ހެއްޔެެވ
ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމ ހަކަށް އިޖާބަދެއްާވނަމެެވ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ  

ފަހެ،  ؟ ޟްރަތުން )އެއްަޗކަށް( އެދި ދަންނަވަނ  ކާކުހެއްޔެެވޙަ
ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމ ހަކަށް ދެއްާވނަމެެވ. ފާފަ ފުއްސެވުމަށްއެދި  

 

 . ( 758(، ومسلم )1145البخاري )رواه  (1)
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ފަހެ، އެމ ހަކަށް  ؟ ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް އިސްތިޣްފާރުކުރަނ  ކާކު ހެއްޔެެވ
 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފާފަ ފުއްސަަވއިދެއްާވނަމެވެ."

ންކުރުމުގައި ވަކިޚާއްޞަ ޢަދަދެއް ނުވެއެެވ. ދިުގކޮށް ކުރުމަށް  ރޭއަޅުކަ  (13)
އެދޭމ ހަކަށް ދިުގކޮށް، ނުވަތަ ކުރުކުރުމަށް އެދޭމ ހަކަށް ކުރުކުރެިވދާނެއެެވ.  

އެހެނ ،  އެހެންނަމަވެސް، އެާގރަ ރަކުޢަތް ކުރުން މޮޅުއިތުރުވެެގންވެއެެވ. 
 ޢަމަލުކުރައްާވފައިާވ ޮގތެެވ. އެއ  ނަބިއްޔާ 

َصلَة  اللَّْيِل َمْثََن َمْثََن، فَِإَذا َخِشَي َأَحد ك م  ))ދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ.  ޙަ
"ރޭގަނޑުގެ  މާނައ :  (1)((الصُّْبَح َصلَّى رَْكَعة  َواِحَدة  ت وتِر  َله  َما َقْد َصلَّى

ތެރެއިން  ރޭއަޅުކަން ވަނ  ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުޢަތުންނެެވ. ފަހެ، ތިޔައިެގ  
މ ހަކަށް ފަތިސްެވދާނެކަމެުގ ބިރުހ ވެއްޖެކަމުގައިާވނަމަ، ކުރިން ކުރި  

 އެއް ރަކުޢަތް ކުރާށެެވ!" ނަމާދުތައް އޮނަހިރިކުރުމުގެ ޮގތުން

َما َكاَن َرس ول  الِلَِّ َصلَّى  ))ިވދާޅުވިއެެވ.    ޢާއިޝާ  އުއްމުލް މުއުމިނ ން  
 (2)((َضاَن َواَل ِف َغْْيِِه َعَلى ِإْحَدى َعْشَرَة رَْكَعة  للا  َعَلْيِه َوَسلََّم يَزِيد  ِف َرمَ 

، ރަމަޟާންމަހާއި، އަދި އެނޫން  هللا "ރަސޫލު މާނައ : 

 

 . ( 749(، ومسلم )990رواه البخاري ) (1)
 . ( 738(، ومسلم )1147رواه البخاري ) (2)
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މައްސަރެއްގައިެވސް )ރޭއަޅުކަން( އެާގރަ ރަކުޢަތަށްުވރެ  
 އިތުރުނުކުރައްވައެވެ."

ގަތުމަކ   ނިދަން އޮށޯތުމަށްފަހު، ރޭއަޅުކަމަށް ހޭލުމަށް ނިޔަތް  (14)
މުސްލިމުންެގ މައްަޗށް އެދެިވެގންާވ ކަމެކެެވ. އެ ނިޔަތަކ  ހަރުދަނާ  

ތަޢާލާއަށް ކިޔަމަންަގތުމަށް  هللا ނިޔަތަކަށް ާވންވާނެއެެވ. އެމ ހާެގ ނިދުމަކ   
؛ ބާރުދ ، ހ ާވގިކުރުާވ ނިދުމަކަށް ހެދުމަށް ނިޔަތް ަގންނަންވާނެއެެވ. އެއ 

  ޮގތުންނެެވ. ނިދުމާއި ރޭއަޅުކަމުެގ ޘަވާބު ހޯދުމުެގ 

فَ َغَلَبه    ،َما ِمَن اْمرِئ  َتك ون  َله  َصَلة  بَِلْيل  ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
َها نَ ْوم    (1)((ِإالَّ َكَتَب الِلَّ  لَه  َأْجَر َصَلتِِه، وََكاَن نَ ْوم ه  َصَدَقة  َعَلْيهِ  ؛َعَلي ْ
؛ އޮެވފައި )އެބަހ  "ރޭަގނޑެއްގައި އެއްެވސްމ ހަކަށް ނަމާދެއް މާނައ : 

ރޭަގނޑެއްގައި ނަމާދެއްކުރަން ނިޔަތްގަނެެގން އޮެވފައި(، ފަހެ، އެމ ހެއްެގ  
އެމ ހަކަށް އެމ ހެާގ ނަމާދުެގ އަޖުރު  هللا މައްަޗށް ނިދި ަގދަެވގެންފިނަމަ، 

ނުލިޔުއްާވ ނުދެއެެވ. އަދި އެމ ހާެގ ނިދުމަކ  އެމ ހާެގ މައްަޗށްވާ  
 ޞަދަޤާތެއްކަމުގައިވެއެވެ."

 

 . (، وصح حه األلباين 1784رواه النسائي ) (1)
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ރޭއަޅުކަމަށް ހޭލައިފިމ ހެއްެގ މައްަޗށް އަންނަނިިވ ކަންކަންކުރުން   ( 15) 
 ސުންނަތްެވެގންވެއެެވ.

 * އޭނާެގ ދެއަތުން މޫނުގައި އަތްކާއްތާލައިެގން ނިދި ފިލުާވލުން. 

 * ނިދިން ހޭލުމަށްފަހު ކިޔުމަށް އައިސްފައިވާ ޛިކުރުތައްކިޔުން.

 * ދަތްއުނުގޅުން. 

﴿إِنذ ِِف َخلِْق ހުެގ އާޔަތްތައް ކިޔެުވން. އެއ   * އާލްޢިމްރާން ސޫރަތުެގ ފަ
ْْلَاِب﴾

َ
وِِل اْْل

ُ رِْض َواْخِتَلِف اللذيِْل َوانلذَهاِر َْليَاٍت ِْلِّ
َ
َماَواِت َواْْل  السذ

- 190: آل عمران)  މި އާޔަތުން ފެށިގެންޮގސް އެ ސޫރަތުެގ ނިޔަލަށެެވ.
200 ) 

ން އެ ދެ ރަކުޢަތަށްފަހު،  * ލުއި ދެ ރަކުޢަތުން ރޭއަޅުކަން ފެށުމެެވ. ދެ 
އެމ ހަކު ބޭނުންަވރަކަށް ދުިގކޮށްެގން ނަމާދުކުރުމެެވ. އަދި ޮކންމެ ދެ  

 ރަކުޢަތަކުން ސަލާމްދިނުމެެވ.

* އެމ ހާެގ ރޭއަޅުކަން ިވތުރިނަމާދުން ނިންމާލުމެެވ. ރޭގަނޑުެގ  
 މޮޅުއިތުރުެވެގންވެއެެވ.އެންމެފަހުކޮޅުގައި ިވތުރިކުރުން  

ބައެއް ޢިލްމުެވރިންގެ އަރިހުގައި ރުކޫޢުއާއި ސަޖިދަ ދިގުކުރުމަށްުވރެ،    ( 16) 
އަދި ރަކުޢަތްތައް ގިނަކުރުމަށްުވރެ، ޤިޔާމު ދިގުކުރުން މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ. 
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"އެންމެ  މާނައ :  (1)((ط ول  اْلق ن وتِ  :أَْفَضل  الصََّلةِ ))ޙަދ ޘްގައިވެއެެވ. 

މަތިެވރި )ރޭއަޅުކަމުެގ( ނަމާދަކ : ޤުނޫތު ދިގު ނަމާދެކެވެ." މި ޙަދ ޘްގައިާވ  
 ޤުނޫޠުެގ މާނައަކ  ޤިޔާމުެގ މާނައެެވ. 

ިވދާޅުވެފައިވެއެެވ. "ރޭއަޅުކަމުެގ    ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ  
ދަ  ޤިޔާމާއި، ރުކޫޢުއާއި، ސަޖިދަ ދިގުކުރުން، ޤިޔާމާއި ރުކޫޢުއާއި ސަޖި

ގިނަ ރަކުޢަތްތަކެއް  ؛ ިގނަކުރުމަށްުވރެ މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ. )އެބަހ 
ކުރުމަށްުވރެ މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ.( ދިުގ ޤިޔާމަކަށްވުރެ އެ ދިުގމިނުެގ  

 (2)ސަޖިދަ މޮޅުއިތުރުެވެގންާވކަމުގައި އައިސްފައިވެއެވެ."

ރާޖިޙުޮގތެއްެގ ޮގތުގައި ބެލެެވނ : މިކަމުގައި އެކިމ ހުން  މި މަސްއަލާގައި 
އެކަކުއަނެކަކާ ތަފާތުާވނެކަމުގައެެވ. ފަހެ، މުސްލިމަކު، އޭނާެގ ހިއްމަތާއި،  
ހ ާވިގކަމަކާއި، އޭނާއަށް އެންމެ ޚުޝޫޢަތްތެރިެވވޭ ވަރަކުންނާއި، ރޭއަޅުކަމުން  

ނާ  އޭނާއަށް ފޮނުމ ރުކަން ލިބޭ މިންަވރެއްެގ މައްަޗށް އޭ 
އޭނާއަށް  هللا ރޭއަޅުކަންކުރާނ އެެވ. ކަންނެތްކަމެއްނެތި ކުރުމަށް މާތް 

މަުގފަހިކޮށްދެއްިވ ޮގތަކަށް ކުރާނ އެެވ. ޤިޔާމު ދުިގކޮށްފިކަމުގައިާވނަމަ  
ރުކޫޢު އަދި ސަޖިދަެވސް ދިގުކުރާނ އެެވ. އަދި ޤިޔާމު ކުރުކޮށްފިނަމަ ރުކޫޢު  

 

 . ( 756رواه مسلم ) (1)
 . ( 71، 23/69ينظر: جمموع الفتاوى ) (2)



 ފައިދާ 48 ތަރާވީޙުނަމާދާގުޅޭ ރޭއަޅުކަމާއި

27 

ރު، ދިުގކޮށް އަދި  އަދި ސަޖިދަވެސް ކުރުކުރާނ އެެވ. ބައެއްފަހަ
 އަނެއްބައިފަހަރު ކުރުކޮށްކުރުމަކ ެވސް ހަމަ ރަނަގޅު ގޮތެކެެވ.

ޤުރްއާން  ރޭއަޅުކަމުގައި ޤުރްއާން ކިޔެުވމުެގ އަދަބުތަކުެގ ތެރޭގައި: ( 17) 
ތަރުތ ލުކޮށް ކިޔެުވމާއި، ކިޔަވާއިރު މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު ލަސްލަހުން  

ޤުރްއާނާމެދު ފިކުރުކޮށް ިވސްނުމަށާއި ރަނަގޅަށް  ؛ އެއ ކިޔެުވންވެއެެވ. 
ވ ދުެގ ޙުކުމްތަކަށް  ދެނެަގތުމަށް މަުގފަހިކުރުުވމެުގ ޮގތުންނެެވ. އަދި ތަޖް 

ފަރުާވތެރިުވމާއި، ކިޔަަވމުންދާއިރު ހުއްޓުމުގައްޔާއި ފެށުމުގައި  
ފަރުާވތެރިުވމާއެކު ޤުރްއާން ކިޔަވާއިރު އަޑު ރ ތިކުރުމެެވ. އަދި ކިޔެުވން  

 ބާރުކުރުމާއި ސިއްރުކުރުމަށް ބަލާއިރު މެދުމިންަވރެއްަގއި ކިޔެުވމެެވ.

 ގެނައުމާއި، ކިޔަވާއިރު ބިރުެވތިުވމާއި،  އަދި އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ހިތަށް
 ، އެ ޤުރްއާނުެގ އަސަރުން ލޮލުން ކަރުނައެޅުމެެވ.ގައިން ހ ބިހިނެުގމާއި

ގެ  هللاިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށްޓަކައި އާޔަތްތަކަށް ހުއްޓުމާއި، މާތް 
ހުސްޠާހިރުަވންތަކަން އެކުލޭެވ އާޔަތެއް ކިޔައިފިނަމަ ތަސްބ ހަ )އެބަހ :  

ކިޔުމެެވ. އަދި ރަޙްމަތުެގވާހަކަ އެކުލެވޭ އާޔަތެއް ކިޔައިފިނަމަ،  ( س ْبَحاَن للاِ 

ެގ ފަޟްލަަވންތަކަމަށްއެދި އެކަލާނގެ  هللاއެ ތަނަކަށް ހުއްޓުމަށްފަހު، 
ޙަޟްރަތަށް ދެންނެުވމެެވ. ސަލާމަތްކަމަށް އެދޭފަދަ އާޔަތެއް ނުަވތަ ޢަޛާބުެގ  

ނެުވމެެވ. ނިޢުމަތްތަކުެގ  އާޔަތެއް ކިޔައިފިނަމަ، ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދެން 
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ތަޢާލާއަށް  هللا އާޔަތްތައް ކިޔައިފިނަމަ ސުަވރުެގ ދެއްުވން އެދި 
ދެންނެުވމެެވ. ޢަޛާބާއި ނަރަކައިެގ ާވހަކަތަކުެގ އާޔަތްތައް ކިޔައިފިނަމަ  

 ނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއުްވމަށް އެދި ދެންނެުވމެެވ. 

ލައިެގން ކިޔެުވމަކ   އަދި ޤުރްއާން ހިތުން ނޭނޭގމ ހަކު މުޞްޙަފަށް ބަ 
 މައްސަލައެއް ނޫނެެވ.

ރޭއަޅުކަންކުރުމަށް ހޭލާމ ހަކު، އޭނާެގ އަނިބިމ ހާ ރޭއަޅުކަމަށް   ( 18) 
ހޭލެއްުވމާއި، އަނބިމ ހާ ފިރިމ ހާ ރޭއަޅުކަމަށް ހޭލެއްުވމަކ  އެދެިވެގންވާ  
މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ. ރޭއަޅުކަމަށް ހޭނުލައްާވކަމުގައިާވނަމަ  

 ކައި ހޭލެއްވުމެެވ.ިވތުރިކުރުމަށްޓަ

َفَصلَّى، ث َّ   ،َرِحَم الِلَّ  َرج ل  قَاَم ِمَن اللَّْيلِ ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
َوَرِحَم الِلَّ  اْمرَأَة   .َفَصلَّْت، فَِإْن أََبْت َنَضَح ِف َوْجِهَها اْلَماءَ  ،أَيْ َقَظ اْمرَأََته  

َفَصلَّى، فَِإْن َأََب َنَضَحْت  ،أَيْ َقَظْت َزْوَجَها َفَصلَّْت، ث َّ  ،قَاَمْت ِمَن اللَّْيلِ 
"ރޭަގނޑު ހޭލައި، ރޭއަޅުކަންކޮށް، ދެން އޭނާެގ  މާނައ :    (1)((ِف َوْجِهِه اْلَماءَ 

އަނބިމ ހާ ހޭލައްވައި، އެކަނބުލޭެގ ނަމާދުކޮށްފިނަމަ، އަދި އެކަނބުލޭެގ  

 

(، وصح حه  1336ماجه ) (، وابن 1610(، والنسائي )1308رواه أبو داود ) (1)
 . األلباين  
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ހޭލުމަށް ދޮެކޅުހަދައިފިނަމަ، އެކަނބުލޭެގ މޫނަށް ފެން ވިހުރުާވލާ  
ރަޙްމަތް ލައްާވނެތެެވ. އަދި ރޭަގނޑު ހޭލައި،  هللا ފިރިހެނަކަށް މާތް 

، ދެން އޭނާގެ ފިރިމ ހާ ހޭލައްވައި، ފިރިމ ހާ ނަމާދުކޮށްފިނަމަ،  ރޭއަޅުކަންކޮށް 
އަދި ފިރިމ ހާ ހޭލުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފިނަމަ، އޭނާެގ މޫނަށް ފެން ވިހުރުާވލާ  

 ރަޙްމަތް ލައްާވނެތެވެ."هللا އަންހެނަކަށް މާތް 

 اللَّْيِل ِإَذا أَيْ َقَظ الرَّج ل  أَْهَله  ِمنَ ))އަދިެވސް ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
اِكرِيَن َوالذَّاِكرَاتِ  يع ا، ك ِتَبا ِف الذَّ މާނައ :   (1)((َفَصلََّيا، أَْو َصلَّى رَْكَعَتْيِ جَِ

"ފިރިހެނަކު އޭނާެގ އަނބިމ ހާ ރޭަގނޑު ހޭލައްވައި، އެ ދެމ ހުން  
ނަމާދުކޮށްފިނަމަ، ނުަވތަ ދެމ ހުން އެކ ގައި ދެ ރަކުޢަތްކޮށްފިނަމަ، މާތް  

މަތިންހަނދުމަކުރާ  هللا ނދުމަކުރާ ފިރިހެނުންނާއި މާތް މަތިންހަ هللا 
 އަންހެނުންެގ ތެރޭގައި އެ ދެމ ހުން ލިޔުއްވޭނެއެވެ."

 هللا ިވދާޅުވިއެެވ. "ރަސޫލު އުއްމުލް މުއުމިނ ން ޢާއިޝާ 
ރޭަގނޑުގައި ނަމާދުކުރައްވައެެވ. ފަހެ، އެކަލޭގެފާނު ވިތުރިނަމާދު  

 

 . (، وصح حه األلباين  1335(، وابن ماجه )1451رواه أبو داود ) (1)
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ކުރެއްުވމަށްފަހު ޙަދ ޘްކުރައްވައެެވ. "އޭ ޢާިއޝާއެެވ! ކަމަނާ  

 (1)ތެދުެވަވޑައިެގން ިވތުރިކުރައާްވށެެވ!"

ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުަވސްތަކުގައެިވސް ބައެއްފަހަރަށް   (19)
އެހެނ ، ނަބިއްާޔ  ންކުރުމަކ  މައްސަލައެއް ނޫނެެވ. ޖަމާޢަތުގައި ރޭއަޅުކަ 

   ުއެއްފަހަރެއްގައި އިބްނު ޢައްބާސާއެކު، އަދި އެހެންފަހަރަކު އިބްނ
މަސްޢޫދާއެކު، އަދި އެހެންފަހަރަކު ޙުޛައިފަތުެގފާނާއެކު ޖަމާޢަތުގައި  
ރޭއަޅުކަން ކުރެއްވިއެެވ. އެހެންނަމަވެސް، މިއ  ޢާއްމުކޮށް އެކަލޭެގފާނު  

ރައްާވފއިާވ ޮގތެއް ނޫނެެވ. އަދި މިސްކިތުގައިެވސް ޢާއްމުކޮށް  ކު

 (2)ކުރައްާވފައެއް ނުވެއެެވ.

ރޭއަޅުކަމަށް ހުއްޓައި ތާއްޔާޖެހެން ފަށާއިފިނަމަ، ނަމާދު   ( 20) 
ޙަދ ޘްގައި  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، ނިދި ފިލައްޖެއުމަށް ދާންދެން ނިދާނ އެެވ. 

نَ َعَس َأَحد ك ْم َوه َو ي َصلِ ي فَ ْلَْيْق ْد، َحَّتَّ يَْذَهَب ِإَذا ))އައިސްފައިވެއެެވ. 
، اَل يَْدرِي َلَعلَّه  َيْستَ ْغِفر   َعْنه  الن َّْوم ، فَِإنَّ َأَحدَك ْم ِإَذا َصلَّى َوه َو ََنِعس 

"ތިޔައިެގތެރެއިން މ ހަކު ނަމާދަށްހުއްޓައި  މާނައ :  (3)((فَ َيس بُّ نَ ْفَسه  
 

 . ( واللَّفظ له 744(، ومسلم )512رواه البخاري ) (1)
 . (4/60ينظر: الشرح املمتع البن عثيمي ) (2)
 . ( 786(، ومسلم )212رواه البخاري ) (3)
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އިފިނަމަ، ފަހެ، އެމ ހެއްެގ ކިބައިން ނިދި ފިލައްޖެއުމަށް  ތާއްޔާޖެހެންފަށަ
ދާންދެން އެމ ހަކު އޮށޯންނަހުށިކަމެެވ. ފަހެ، ހަމަކަށަަވރުން ތިޔައިެގ ތެރެއިން  
މ ހަކު ތާއްޔާޖެހޭހާލު ނަމާދުކޮށްފިނަމަ، ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދޭކަމަށް ހ ކޮށް  

 ނގޭނެއެވެ."އެމ ހާެގ އަމިއްލަނަފްސަށް އެއްޗެހިކިޔޭއިރުެވސް ނޭ

ِإَذا قَاَم َأَحد ك ْم ِمَن اللَّْيِل، ))އަދިެވސް ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
، فَ ْلَيْضَطِجعْ  މާނައ :    (1)((فَاْستَ ْعَجَم اْلق ْرآن  َعَلى ِلَسانِِه، فَ َلْم يَْدِر َما يَ ق ول 

ހޭލުމަށްފަހު، )ނިދިއައުމުގެ  "ތިޔައިެގތެރެއިން މ ހަކު ރަޭގނޑު ރޭއަޅުކަމަށް 
ސަބަބުން( އެމ ހެއްެގ ދޫމައަްޗށް ޤުރްއާން އޮޅި، ކިޔޭ ނުކިޔޭއެއް ނޭނޭގނަމަ،  

 ފަހެ، އެމ ހަކު އޮށޯންނަހުށިކަމެވެ."

لِي َصلِ  َأَحد ك ْم َنَشاطَه ، فَِإَذا َفََتَ  ))އަދިެވސް ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
އިެގތެރެއިން މ ހަކު )ނަމާދުކުރާނަމަ(  "ތިޔަމާނައ :  (2)((فَ ْليَ ْقع دْ 

މުރާލިކަމާއެކު ނަމާދުކުރާހުށިކަމެެވ! ފަހެ، ވަރުބަލިެވއްޖެނަމަ  
 އޮށޯންނަހުށިކަމެެވ!" 

 

 . ( 787رواه مسلم ) (1)
 . ( 784(، ومسلم )1150اري )رواه البخ (2)
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ރޭަގނޑުެގ އެންމެހާ ަވުގތެއްގައި ދުޢާކުރުން ިގނަކުރުމާއި،   ( 21) 
ން ިގނަކުރުމަކ  އެދެިވެގންާވ  ދުޢާކުރު ފާފަފުއްސެުވންއެދި

މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ. އަދި އެއިެގ ތެރެއިންމެ އެންމެ ސުންނަތްކަން  
ަގދަެވެގންަވނ  ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބައިގައެެވ. އަދި އެންމެ  

ތަޢާލާ ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ. هللا މަތިެވރިެވެގންަވނ  ހާރުދަމަުވުގތުގައެެވ. 

 
َ
މާނައ : "އަދި   ( 17 :آل عمران) ْسَحاِر﴾﴿َوالُْمْستَْغِفِريَن ِباْْل

"  .މ ހުންނެެވ ދުޢާކުރާ ފާފަފުއްސެވުންއެދި  ހާރުދަމުގައި ، )އެބައިމ ހުންނަކ (

نَ  قَِليًل  ََكنُوا ﴿ އަދިެވސް ވަޙ ކުރައްާވފައިވެއެެވ.   * َيْهَجُعونَ  َما اللذيْلِ  ِمِّ
ْسَحارِ 

َ
  މާނައ : "އެބައިމ ހުން  (18- 17: اَّلاريات ) ﴾يَْستَْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاْْل

  އެބައިމ ހުން  އަދި  .ަވުގތުކޮޅެއްގައެެވ ވަރަށްކުޑަ ރޭގަނޑުން  ނިދައިއުޅުނ 
 އަދި ނަބިއްޔާ  " .ދުޢާކުރެތެެވ ފާފަފުއްސެުވމަށްއެދި  ހާރުދަމުގައި

م ْسِلم ، ِإنَّ ِف اللَّْيِل َلَساَعة  اَل ي  َواِفق َها َرج ل  ))  ޙަދ ޘްކުރައްާވފައިވެއެެވ.
َلة   ه ، َوَذِلَك ك لَّ لَي ْ نْ َيا َواآْلِخَرِة، ِإالَّ أَْعطَاه  ِإَيَّ  (1)((َيْسَأل  للَا َخْْي ا ِمْن أَْمِر الدُّ

"ހަމަކަށަަވރުން ރޭަގނޑުގައި ަވުގތުކޮޅެއްވެއެެވ. މުސްލިމަކަށް  މާނައ : 
ނަަވއިފިނަމަ،  އެަވުގތުކޮޅާ ދިމާެވ، ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގެ ކަމަކަށް އެދި ދަން 

 

 . ( 757رواه مسلم ) (1)
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އެ އެދުނު ކަމެއް ނުދެއްާވ ނުދެއެެވ. މިޮގތަށް ކޮންމެ ރެއަކުެވސް މި  
 ަވުގތުކޮޅު ާވނެއެވެ." 

يَ ْنزِل  َرب َُّنا تَ َباَرَك َوتَ َعاَل ))ޙަދ ޘްކުރައްާވފައިވެއެެވ.  هللا އަދި ރަސޫލު
نْ َيا ِحَي يَ ب َْقى ث  ل ث  اللَّيْ  َلة  ِإَل السََّماِء الدُّ : َمْن ك لَّ لَي ْ ِل اآلِخر  يَ ق ول 

َمْن َيْسأَل ِِن فَأ ْعِطَيه ، َمْن َيْستَ ْغِفر ين فََأْغِفَر  ، يَْدع وين، فََأْسَتِجيَب َله  
ރޭގަނޑުެގ ފަހު ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް އެޅުމުން އަޅަމެންެގ  މާނައ :    (1)((َله  

ފައިބާޮވޑިެގން ވަޙ ކުރައްވައެެވ. ތަޢާލާ ދުނިޔޭެގ އުޑަށް  هللا މަތިެވރިަވންތަ  
ފަހެ،  ؟ "ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް ދުޢާކުރަނ  ކާކު ހެއްޔެެވ

ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމ ހަކަށް އިޖާބަދެއްާވނަމެެވ. ތިމަންރަސްކަލާނެގ  
ފަހެ،  ؟ ޙަޟްރަތުން )އެއްަޗކަށް( އެދި ދަންނަވަނ  ކާކުހެއްޔެެވ

. ފާފަ ފުއްސެވުމަށްއެދި  ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެމ ހަކަށް ދެއްާވނަމެެވ
ފަހެ، އެމ ހަކަށް  ؟ ތިމަންރަސްކަލާނެގއަށް އިސްތިޣްފާރުކުރަނ  ކާކު ހެއްޔެެވ

 ތިމަންރަސްކަލާނގެ ފާފަ ފުއްސަަވއިދެއްާވނަމެވެ."

ރޭއަޅުކަންކުރާމ ހެއްެގ މައްަޗށް އަންނަނިިވ ކަންކަން ކުރުމަކ  ކުރުން  (  22) 
ިވެގންާވ މުސްތަޙައްބުކަންކަމެކެެވ. އެއ : ދޫނުކޮށްލާ، ރޭއަޅުކަން  އެދެ

 

 . ( 758(، ومسلم )1145رواه البخاري ) (1)
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ކުރުމުގައި ދާއިމުވެހުރުމާއި، އެމ ހެއްެގ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޢާއްމުޮގތެއްގައި  
އެ މިންަވރެއްެގ މަތ ގައި ދާއިމުވެހުރެޭވފަދަ މިންަވރެއްގެ މަތ ގައި ހުރުމާއި،  

ުވރެ މަދުނުކުރުމާއި، މުރާލި  ޮބޑުކަމެއް ޖެހިެގންނޫނ  އެ މިންަވރަށް
ަވުގތުތަކުގައި އެ މިންަވރަށުްވރެ އިތުރަށް ކުރުމާއި، އުނދަޫގ ޙާލަތްތަކުގައި  

 ލުއިކޮށް ރޭއަޅުކަންކުރުމާއި، ރޭއަޅުކަން ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ޤަޟާކުރުމެެވ.

 الَ  خ ذ وا ِمَن اأَلْعَماِل َما ت ِطيق وَن، فَِإنَّ الِلََّ ))ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ.  
މާނައ :   (1)((ََيَلُّ َحَّتَّ ََتَلُّوا، َوِإنَّ َأَحبَّ اأَلْعَماِل ِإَل الِلَِّ َما َداَم َوِإْن َقلَّ 

"ޢަމަލުތަކުން ތިޔަބައިމ ހުންނަށް ކުޅަދާނަވ  މިނަްވރަކަށް ޢަމަލުތައް  
  ކުރާށެެވ! ފަހެ، ހަމަކަށަަވރުން، ތިޔަބައިމ ހުން ވަރުބަލެިވއްޖެއުމަށްދާންދެން 
هللا ތިޔަބައިމ ހުންެގ ޢަމަލުތަކަށް ޘަވާބާއި ދަރުމަ ދެއްުވމުގައި 
ގެ  هللاދެމިޮވޑިެގންާވނެއެެވ. އަދި ހަމަކަށަަވރުން ޢަމަލުތަކެުގ ތެރެއިން 

ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުެވތިކަން ޮބޑުެވެގންާވ ޢަމަލަކ  މަދު  
 ޢަމަލެއްވިޔަސް ދާއިމ ޮގތެއްގައި ކުރެޭވ ޢަމަލެވެ." އަދި ޢާއިޝާ 

ޢަމަލެއްކުރައްާވކަމުގައިާވނަމަ އެކަމެއް    هللا ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. "ރަސޫލު 
ރޭގަނޑުގައި   ށްކުރެއްުވމުގައި ސާބިތުެވަވޑައިަގންނަވައެެވ. އެކަލޭގެފާނަ 

، ނުވަތަ އާލާސްކަންފުޅެއް  މުެގ ސަބަބުން ލެއްޕެުވއަވަހާރަފުޅު

 

 . ( 784(، ومسلم )1150رواه البخاري ) (1)
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ދުާވލުގެ  ؛ (ތުމުެގ ސަބަބުން )ރޭއަޅުކަން ނުކުރެިވއްޖެނަމަޖެހިަވޑައިަގ

 (1)ަވުގތުގައި ބާރަ ރަކުޢަތް ކުރައްވައެވެ."

َمْن ََنَم َعْن ِحْزِبِه، أَْو َعْن َشْيء  ِمْنه ، فَ َقرَأَه  ))އަދިެވސް ޙަދ ޘްގައިވެއެެވ. 
َا قَ رَأَه  ِمَن   (2)((اللَّْيلِ ِفيَما َبْيَ َصَلِة اْلَفْجِر، َوَصَلِة الظُّْهِر، ك ِتَب َله  َكَأَّنَّ

ކިޔަަވންކަނޑައަޅާފައިާވ މިންަވރު ނުކިޔާ  )ޤުރްއާނުން( "އެމ ހަކު މާނައ : 
ނިދިއްޖެނަމަ، ފަހެ، އެމ ހަކު    އެއްބައި ނުކިޔާ ނިދިއްޖެނަމަ، ނުަވތަ އެއިެގން  

ފަތިސްނަމާދާއި މެންދުރުނަމާދާ ދެމެދުގައި ކިޔަވައިފިނަމަ، ރޭގަނޑު އެމ ހާ  
 ކިޔެިވފަދައިން ލިޔުއްޭވނެއެވެ."

ََي  )) އަށް ިވދާޅުވިއެެވ.   ބުން ޢަމްރުهللا ޢަބްދު  އަދި ނަބިއްޔާ 
، الَ َتك ْن ِمْثَل ف َلن  َكاَن   މާނައ :    (3)((يَ ق وم  اللَّْيَل، َفََتََك ِقَياَم اللَّْيلِ َعْبَد الِلَِّ

އެެވ! މިެވނި މ ހަކު ފަދައިން ތިބާ ނުވާށެެވ! އޭނާ ރޭގަނޑު  هللا "އޭ ޢަބްދު
 )ރޭއަޅުކަމަށް( ތެދުާވކަމުގައިވިއެެވ. ދެން ރޭއަޅުކަން ނުކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ."

 

 . ( 746رواه مسلم ) (1)
 . (747رواه رواه مسلم ) (2)
 . (1159(، ومسلم )1152رواه البخاري ) (3)
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ތެދުެވރި   ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި:ންކުރުމަށް އެހ ތެރިެވދޭ ރޭއަޅުކަ  (23)
ނިޔަތެއްަގތުމާއި ތެދުެވރި ޢަޒުމެއްކުރުމާއި، އިރާކޮޅު ނިދުމާއި، ނިދުމުެގ  
ކުރިން ގިނައިން ކެއުމުން ދުރުުވމާއި، ފައިދާއެއްނެތް ހަށިަގނޑަށް އުނދަގޫ  

ދުާވލު ކޮށްެގން ހަށިަގނޑު ވަރުބަލިނުކުރުމާއި، މެންދުރެއްހާއިރު   މަސައްކަތް 
ށް ނިދާލުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ޠަހާރުކަންކަމަތ ގައި ނިދުމާއި، ނިދުމުެގ  ކުޑަކޮ

ޛިކުރުތަކަށް ފަރުާވތެރިުވންފަދަ ނިދުމުެގ އަދަބުތަކުގައި  
ެގ ޙަޟްރަތުގައި  هللاދެމިހުންނަންޖެހެއެެވ. އަދި ރޭއަޅުކަމުެގ މަތިެވރިކަމާއި،  

ނައުމާއި،  ރޭއަޅުކަމުެގ އަހުލުެވރިންެގ މަތިެވރި ދަރަޖަ ހިތްމައްަޗށް ެގ 
އިންސާނާއާމެދު ޝައިޠާނުންެގ ޢަދާާވތްތެރިކަމުެގ ސަބަބުން މި  
މަތިެވރިކަމުން އިންސާނާ ދުރުކޮށްލުމަށްޓަކައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރާނެކަން  
ދަންނަންޖެހެއެެވ. އަދި ސަލަފުންެގ ބޭކަލުންނާއި، ޞާލިޙު ބޭބޭކަލުންެގ  

ރެއުްވމުގައި ކަންތައްތައް  ސިޔަރަތުތައް ކިޔައި، އެ ބޭބޭކަލުން ރޭއަޅުކަންކު
 ކުރައްާވފައިާވޮގތް ހަނދާންކުރުންވެއެެވ.

ރޯދަމަހުެގ ރޭއަޅުކަމަށް  ތަރާވ ޙުނަމާދަކ : ރޯދަމަހުެގ ރޭއަޅުކަމެެވ.  ( 24) 
ެގ ޚިލާފަތުގައި، މ ސްތަކުން   "ތަރާވ ޙު" އޭ ކިއިފައިވަނ ، ޢުމަރު 

އައްތަޙިއްޔާތަކަށްފަހު،    ޖަމާޢަތް ހަދައިެގން ރޭއަޅުކަންކުރެއްވިއިރު، ޮކންމެ ދެ 
ނުަވތަ ޮކންމެ ހަތަރު ރަކުޢަތަކަށްފަހު އަރާމުކުރާތ އެެވ. އެޮގތަށް  
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އަރާމުކޮށްލަނ  އެބައިމ ހުނެްގ ރޭއަޅުކަމުގައި ަވރަށް ދިުގކޮށް ޤުރުއާން  
 ކިޔަާވތ އެެވ.

)ރަމަޟާންމަހުގައި ކުރާ ރޭއަޅުކަންކަމުގައާިވ( ތަރާވ ޙުނަމާދަކ    ( 25) 
އަދި  ންނަަވއިދެއްާވފައިާވ ސުންނަތެކެެވ. އުނަގ هللا ރަސޫލު

ޞަޙާބ ބޭކަލުން އެ ނަމާދުކުރައްާވފައިާވކަން ަވރަށް ފާޅުކަން ޮބޑުޮގތެއްގައި  
އެނިގފައިވެއެެވ. އަދި އިސްލާމ  އުއްމަތް ަވނ  އެބޭކަލުންެގ ފަރާތްޕުޅުން  

 އެކަން ދަސްކުރައްާވފައެެވ. 

ންާވ ނަމާދެކެެވ. ފަހެ، އެ  ތަރާވ ޙުނަމާދަކ  މަތެިވރި އަޖުރު ލިބިެގ ( 26) 
ނަމާދަކ  ފާފަތަކަށް ފުއްސެުވން ލިބޭނޭކަމެކެެވ. އަދި ލައިލަތުލްޤަދްރި  
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ރަމަޟާންމަހުެގ ފަހުދިހައިެގ ރޭތަކުގައި މި ނަމާދު  

ޙަދ ޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ.  ކުރުމަކ  ަވރަށް ބޮޑަށް ބާރުއެޅިފައިާވ ކަމެކެެވ.  

، غ ِفَر َله  َما تَ َقدََّم ِمْن َذنِْبهِ َمْن )) މާނައ :   (1)((قَاَم َرَمَضاَن ِإَيَاَن  َواْحِتَساِب 

"ރޭއަޅުކަމަށް އ މާންާވޙާލު، އެ އަޅުކަމުެގ ޘަވާބާއި ދަރުމައަށްއެދި  
ރަމަޟާންމަހުގައި ރޭއަޅުކަންކޮށްފިމ ހެއްެގ އިސްެވޮގސްފައިާވ ފާފަތައް  

 ފުއްސަާވދެއްާވނެއެވެ." 

 

 . (1159(، ومسلم )1152رواه البخاري ) (1)
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ދ ޘްގައިާވ ރޭއަޅުކަމަށް އ މާންވުމުެގ މާނައަކ : ރޭއަޅުކަމަކ   މި ޙަ
ޙައްޤުކަމެއްކަމަށާއި، ކިޔަމަންތެރިެވޭވކަމެއްކަން ތެދުކުރުމެެވ. އަދި އެ  

ކަމަށް  هللا އަޅުކަން ޝަރުޢުކުރައްވައި، އެކަމަށް ބާރުއަޅުއްާވފައިާވ ފަރާތަކ   
 ޤަބޫލުކުރުމެެވ.

ތަޢާލާެގ ޙަޟްރަތުން  هللا  މާނައަކ : ެގ  ((اْحِتَساِب  ))އަދި ޙަދ ޘްގައިާވ 

ޘަވާބާއި ދަރުމައަށް އެދުމެވެ. އެ ޘަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ  
ޢަޒުމާއެކު ރޭއަޅުކަމަށް ތެދުުވމެެވ. އެ އަޅުކަމަށް މ ހާެގ ނަފްސު  
ލޯބިކުރުުވމެެވ. އަދި އެ އަޅުކަންކުރުމުގައި ބަރުހެލިނުުވމާއި، އެ ނަމާދުގެ  

ތަޢާލާއަށް  هللا ޤިޔާމުގައި ހުރުމަށް ކަންނެތްނުުވމެެވ. އަދި ހަމައެކަނި 
 އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެ އަޅުކަން އަދާކުރުމެެވ. 

ރާެވރިން މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި  ޢުމް ކުރާރާރަމަޟާންމަހުގައި ޢުމް ( 27) 
ނުަވތަ މަސްޖިދުއްނަބަވ ގައި ރޭއަޅުކަންކުރުމަށް ނުަވތަ  

 އަވަސްެވަގންނަންޖެހެއެެވ. ފަހެ، އެ މިސްކިތްތަކުގައި  ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރުމަށް
 ނަބިއްޔާ ކުރެޭވ ނަމާދުތަކުެގ ޘަވާބު ިގނަުގނަެވެގންވެއެެވ. 

َصَلة  ِف َمْسِجِدي َهَذا أَْفَضل  ِمْن أَْلِف َصَلة   )) ޙަދ ޘްކުރައްާވފައިވެއެެވ.  
ِف اْلَمْسِجِد اْلَرَاِم أَْفَضل  ِمْن ِماَئِة ِفيَما ِسَواه ، ِإالَّ اْلَمْسِجَد اْلَرَاَم، َوَصَلة   
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"އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރެޭވ އެއްހާސް  މާނައ :  (1)((أَْلِف َصَلة  

ނަމާދަށްުވރެ ތިމަންކަލޭެގފާނުެގ މި މިސްކިތްކޮޅުގައި ކުރެޭވ ނަމާދު  
މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ. މަސްޖިދުލްޙަރާމް ފިޔަވައެެވ. އަިދ  
މަސްޖިދުލްޙަރާމްގައި ކުރޭެވ ނަމާދު، އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރެޭވ  

 އެއްލައްކަ ނަމާދަށްުވރެ މަތެިވރިެވެގންވެއެެވ."

ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. "ރަމަޟާންމަހުގައި މުއުމިނާ،    އިބްނު ރަޖަބު    ( 28) 
އޭނާެގ ނަފްސަށްޓަކައި ދެ ޖިހާދެއްކުރެއެެވ. އެއ : ދުވާލުަގޑ ގައި 

 ންކުރާ ޖިހާދާއި، ރޭއަޅުކަންކޮށްގެން ރޭަގނޑުގައި ކުރާ ޖިހާދެެވ.ރޯދަހިފައިެގ

މި ދެ ޖިހާދު ކޮށް، މި ދެ ޖިހާދުެގ ޙައްޤުތައް އަދާކޮށް، މި ދެ ޖިހާދުެގ  

 (2)މަތ ަގއި ކެތްތެރިެވއްޖެމ ހަކަށް ވަކި މިންަވރެއްނެތި އަޖުރުދެއްާވނެތެވެ."

ސުންނަތް ނަމާދަކަށްާވތ ެވ، ތަރާވ ޙުނަމާދު ގޭގައި ކުރުމަކ ެވސް   (29)
އަދި އިމާމާއެކު މިސްކިތުގައިވެސް ކުރެިވދާނެއެެވ.  ޝަރުޢުެވެގންާވ ޮގތެކެެވ.  

މިސްކިތުގައި ޖަމާޢ ކޮށް ކުރުމަކ  އެންމެ މޮޅުއިތުރު ގޮތެެވ. އެއ  ނަބިއްާޔ  
 ުެގ ގޮތުންނެެވ.އާއި އަޞްޙާބުބޭކަލުންނަށް ތަބާެވަވޑައިަގތުމ 

 

 (. 971(، وصح حه األلباين ف اإلرواء )14847رواه اإلمام أْحد ) (1)

 (. 171لطائف املعارف )ص  (2)
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މިސްކިތުގައި ކުރުމަށްުވރެ އަންހެނާއަށް ހެޔޮެވެގންަވނ  އެކަނބުލޭގެ    ( 30) 
އެއ  ފަރުޟުނަމާދެއްކަމުގައިވ ނަމަެވސް އަދި  ޭގގައި ނަމާދުކުރުމެެވ. 

  ވ ނަމަެވސްމެއެެވ. އެއ  ތަރާވ ޙުނަމާދުކަމުގައި ސުންނަތްނަމާދެކަމުގައި 
ގައިވ ނަމަެވސްމެއެެވ. އެހެންނަމަެވސް،  ވ ނަމަެވސް އަދި އެހެން ނަމާދެއްކަމު

އެކަނބުލޭެގ ފިރިމ ހާެގ އިޒުނައާއެކު، ޒ ނަތްތެރިުވމެއްނެތި،  
ހުަވނދުލުމެއްނެތި، އަމާންކަން ލިބިފައިާވނަމަ، އަދި ފިތުނައެއް  
ނުއުފެދޭނެކަމުގައިާވނަމަ، މި ޝަރުޠުތަކާއެކު އެކަނބުލޭެގ މިސްކިތުގައި  

 ނެެވ. ނަމާދުކުރުމަކ  މަނާކަމެއް ނޫ

އަންހެން ކަނބަލުން ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރުމަށްޓަކައި، އެކަނބުލުންކުރެ   ( 31) 
އެއިެގތެރެއިން  ކަނބަލެއްެގ ެގއަށް އެއްެވެގން ނަމާދުކުރުމަކ  ހުއްދަކަމެކެެވ.  

ކަނބަލަކު އިމާމާއެއްެގ މަޤާމުގައި ހުންނާނ އެެވ. އަދި އެކަނބުލޭެގ ހުންނާނ   
މެދުގައި، ކުރިއަށްނުޖެހި   އެ އަންހެން ކަނބަލުންެގ ސަފުެގ

އެއްހަމައެއްގައެެވ. އެަކނބުލޭެގއަށް މަޙްރަމްނޫން ފިރިހެނަކަށް  
އަޑުނ ޭވނެނަމަ، ފިރިހެނާ ނަމާދުކުރާއިރު ބާރަށް ކިޔަާވފަދައިން އެކަނބުލޭެގ  

 ބާރަށް ކިޔަާވނ އެެވ. 

ތަރާވ ޙުނަމާދު އެާގރަ ރަކުޢަތަށް ކުރުކުރުމަކ  އެންމެ ރަނަގޅުޮގތެެވ.    ( 32) 
ކަންތައް ކުރައްާވފައިާވ ގޮތެެވ. އެހެންނަމަވެސް، އެ   އެއ  ނަބިއްޔާ 
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ޢަދަދަށްުވރެ އިތުރުކުރިޔަސް އެއ  މައްސަލައެއް ނޫނެެވ. ޢަދަދުގައި  

 والمد هلل. މަސްއަލައަކ  ތަނަަވސް މައްސަލައެކެެވ. 

ހައްދުފަހަނައަޅާަވރަށް އަަވސްކޮށް ބައެއްމ ހުން   ( 33) 
 ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރެއެެވ. މިއ  ޝަރުޢުެވެގންާވޮގތާ ޚިލާފޮުގތެކެެވ.

ފަހެ، އަަވސްުވމުެގ ސަބަބުން ނަމާދުގައި މަޑުމައިތިރިކަން ގެއްލުމާއި،  
ރުކޫޢުއާއި ސަޖިދަތައް ފުރިހަމަނުުވންފަދަ ކަންކަމަކ  ނަމާދު  

 މެެވ.ބާޠިލުކުރާނެކަންކަ 

މިސްކިތުގައި ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރާކަމުގައިާވނަމަ، އެންމެ މަތިެވރިޮގތަކ     ( 34) 
؛ އެއ އިމާމާ ނަމާދުކޮށް ނުނިމެނ ހެން ނަމާދު ދޫކޮށްފައި ނުދިޔުމެެވ. 

ރޭއަޅުކަން ކުރިމ ހެއްގޮެގތުގައި ލިޔެުވމަށްޓަކައެެވ. ޙަދ ޘްގައި  

َلة    َمْن قَاَم َمَع اإِلَمامِ ))އައިސްފައިވެއެެވ.    (1)((َحَّتَّ يَ ْنَصِرَف ك ِتَب َله  ِقَيام  لَي ْ
"އިމާމާ ނިމެންދެން އިމާމާއާއެކު ހުރެއްޖެމ ހަކު، ރޭަގނޑު  މާނައ : 

 ރޭއަޅުކަންކުރިމ ހެއްކަމުގައި ލިޔުއްާވނެއެވެ."

 

(، وابن ماجه  1364(، والنسائي )806(، والَتمذي )1375رواه أبو داود ) (1)
 (، وصح حه األلباين. 1327)
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އެއް މިސްކިތެއްގައި ިގނަ އިމާމުން ނަމާދުކުރާކަމުގައިވ ނަމަެވސް ބެލެޭވނ   
 އިމާމެއްކަމުގައެެވ.އެއ  އެއް 

ތަރާވ ޙުނަމާދުެގ ޮކންމެ ދެ ރަކުޢަތެއްެގ ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުގައި   ( 35) 

ކިޔުމަކ  ކިޔުން އެދެިވެގންާވ މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ.    (1) ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙު
އެހެނ ، ކޮންމެ ދެ ރަކުޢަތެއް ބެލެޭވނ  ަވކި ނަމާދެއްފަދަ ގޮތަކަށެެވ. އަދި  

ތްނަމާދުގައި ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙެުގ ޢިބާރާތްތަކުގައި  ފަރުޟުނަމާދާއި ސުންނަ 
 ތަފާތެއް ނުހުންނާނެއެެވ.

ތަރާވ ޙުނަމާދުގައި އިމާމާ މުޞްޙަފަށް ބަލައެިގން ކިޔެުވމަކުން   ( 36) 
ބޭނުމެއްނެތި މައުމޫމުން މުޞްޙަފު އަތުން  މައްސަލައެއްނެތެެވ. 

ކެެވ. އެހެނ ، އެ ޮގތަށް  ހިފަހައްޓައިެގން ހުރުމަކ  މޮޅުއިތުރުޮގތާ ޚިލާފުގޮތެ
މުޞްޙަފު އަތުން ހިފަހައްޓައިެގންހުރުމަކ  ނަމާދުެގ ބައެއް  
ސުންނަތްތަކުންނާއި، ނަމާދުގައި ޚުޝޫޢަތްތެރިުވމުން ކޮންމެެވސްވަރަކަށް  

 ދުރުކުރާނެކަމެކެެވ.

 

މާދެމެދު  ދުޢާއުލްއިސްތިފްތާޙަކީ: ހަަށންަބން ތަްކީބރަށްފަުހ، ފާތިޙާ ސޫރަތް ކިޔެވު (1)

މި ކިޔާ ދުޢާއެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ވައްޖަހުތު ކިޔުމުގެ ނަމުގައެވެ. 

ދުޢާގެ ތަފާތު އެކި ދުޢާތައް އައިސްފައިވެއެވެ. ނަމާދާގުޅޭ ފޮތްތަކާއި، ދުޢާފޮތްތަކުގައި ިމ 

 ދުޢާތައް ަބޔާންވެފައި ހުްނނާނެެއވެ. )މުތަރުޖިމު(
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ތަރާވ ޙުނަމާދު އެއް އިމާމަކަށްުވރެ ގިނަ އިމާމުންކުރުމަކ  މަނާކަމެއް    ( 37) 
ނޫނެެވ. އެއ  މަސްޖިދުލްޙަރަމްަގއިކަމުގައިވ ނަމަވެސް އަދި އެހެން  
މިސްކިތެއްކަމުގައިވ ނަމަެވސްމެއެެވ. ތަރާވ ޙުނަމާދު ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  

މަށުްވރެ ިގނަ އިމާމުން  އެއް އިމާއެ އިމާމުންނާއެކުގައި ނަމާދުކުރާނ އެެވ. 

 (1)ނަމާދުކުރާކަމުގައިވ ނަމަެވސް ބެލެޭވނ  އެއ  އެއް އިމާމެއްކަމުގައެެވ.

ތަރާވ ޙުނަމާދުގައި އިމާމާ ިވތުރިކުރާއިރު، )ދަންަވރު ހޭލައިގެން   ( 38) 
ނަމާދުކުރަން ބޭނުންާވމ ހާ(  ނިޔަތްގަންނާނ  ިވތުރިނުކޮށް، ދެ ރަކުޢަތުން  

ކުރުމަށެެވ. ފަހެ، އިމާމާ ިވތުރިކޮށްނިންމުމަށްފަހު  ދެ ރަކުޢަތުން ސުންނަތް
ރޭަގނޑުގެ  ؛ އެއ ސަލާމްދިނުމުން ތެދުެވ ދެަވނަ ރަކުޢަތްކުރާނ އެެވ. 

 ފަހުބަޔަށް ިވތުރިކުރުން ފަސްކޮށްލުމަށްޓަކައެެވ.

ރާވ ޙުނަމާދާއި ިވތުރިކޮށްނިންމާފައި، ފަހުން، އިތުރަށް  އިމާމާއެކު ތަ ( 39) 
މިނަްވރުކުރެއްިވވަރަކަްށ هللا ނުންކަމުގައިާވނަމަ، އެކަނި ނަމާދު ކުރަންބޭ

އެމ ހަކު ނަމާދުކުރާނ އެެވ. ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުޢަތުންނެެވ. )ކުރިން  
 އިމާމާއާއެކު ިވތުރިކޮށްފައިާވތ ( ދެން ިވތުރިއެއް ނުކުރާނެއެެވ.

ޢިޝާނަމާދުެގ ޖަމާޢަތް ފާއިތުވެއްޖެމ ހަކަށް، ތަރާވ ޙުނަމާދު ކުރާ   ( 40) 
ެގ ފަހަތުގައި ޢިޝާނަމާދުކުރުމުެގ ނިޔަތުގައި ބައިެވރިެވިވދާނެއެެވ. އިމާމެއް

 

 (. 14/190مي )ينظر: فتاوى ابن عثي (1)
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އިމާމާ ދެ ރަކުޢަތްކޮށްފައި ސަލާމްދިނުމުން، ތެދުެވ ބާކ  އޮތް ދެ  ؛ މިޮގތުން 
 ރަކުޢަތް ފުރިހަމަކުރާނ އެެވ.

ތަރާވ ޙުނަމާދު ފާއިތުވެއްޖެމ ހަކަށް، އެކަނި ނުަވތަ އެހެން ޖަމާޢަތެއް  (  41) 
 ނަމާދުކުރެވޭނެއެެވ.ހަދައިެގން އެ  

ސުންނަތް ޠަާވފުކުރުމަށްުވރެ، މަސްޖިދުލްޙަރަމްގައި އިމާމާއެކު   ( 42) 
އެހެނ ، ތަރާވ ޙުނަމާދުގެ ަވުގތަކ   ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރުން މަތިެވރެިވެގންވެއެެވ.  

ފާއިތުެވދާނެ ަވުގތެކެެވ. އެހެންނަމަެވސް، ޠަާވފުެގ ަވުގތަކ  ފާއިތުވާނެ  
 ކޮންމެ ަވުގތަކުެވސް ޠަާވފުކުރެިވދާނެއެެވ.(؛ ަވުގތެއް ނޫނެެވ. )އެބަހ 

އިމާމާ ތަރާވ ޙުނަމާދުކުރަންފެށުމުން، ކަޢުބާ ވަށައިެގން ޠަވާފުކުރާމ ހާ    ( 43) 
ޠަާވފު މެދުކަނޑާލާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. އެހެނ ، އެ ނަމާދަކ  ސުންނަތް  

  ެވ.ޠަވާފު މެދުކަނޑާލަންޖެހޭނ  ފަރުޟުނަމާދަށެ ތ އެެވ.ނަމާދަކަށްާވ
ފަރުޟުނަމާދަށް ޠަާވފު މެދުކަނޑާލައިފިނަމަ، ޤަމަތްދިނުމުެގ ކުރިން އެހުރި  

 ހިސާބަކުން ޠަާވފު ކުރިއަށް ެގންދާނ އެެވ.
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ިވތުރ ގައި ޤުނޫތުކިޔުމަކ  ކުރުން އެދެިވެގންާވ މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ.    ( 44) 
ޤުނޫޠުގައި އަތް ނެުގމަކ  ޝަރުޢުެވެގންާވ ކަމެކެެވ.    އަދި އިމާމާއި މައުމޫމުން 

 އާ އެއްފަދަ ޤުނޫޠެކެެވ.( 1) އެހެނ ، އެ ޤުނޫތަކ ެވސް ޤުނޫތުއްނާޒިލާ

ތަރާވ ޙުނަމާދުގައި ޤުރްއާން ޚަތިމުކުރުމަށްފަހު ދުޢާކިޔުމާއި، އިމާމާެގ    ( 45) 
ިގނަ  އެހެނ ، މަނާކަމެއް ނޫނެެވ.  ފަހަތުން މައުމޫމުން އާމ ން ކިޔުމަކ  

 ސަލަފު ބޭކަލުންނެއްެގ ކިބައިން މިޮގތަށް ކުރުން ާވރިދުެވފައިވެއެެވ.

؛ ރަމަޟާންމަހަށް ހަނދުފެންނަ ފުރަތަމަ ރެއިން ފަށައިެގން )އެބަހ  ( 46) 
 ރަމަޟާންމަހުެގ ފުރަތަމަ ވިލޭރެއިން ފަށައިގެން( ތަރާވ ޙުނަމާދު ކުރާނެއެެވ. 

އެހެނ ، ތަރާވ ޙުނަމާދު  ެވ. ޢ ދުވިލޭރޭ ތަރާވ ޙުނަމާދެއް ނުކުރާނެއެ ( 47) 
ޝަރުޢުެވެގންަވނ  ރަމަޟާންމަހަށެެވ. ފަހެ، ރަމަޟާންމަސް ނިމިއްޖެކަން  
ސާބިތުެވއްޖެނަމަ ތަރާވ ޙުނަމާދެއް ނުކުރާނެއެެވ. އެހެންމަެވސް، ރޭއަޅުކަން  

 ދަކޮށް ކުރާމ ހެއްނަމަ، އެމ ހެއްެގ ޭގގައި އެކަނި ރޭއަޅުކަން ކުރާނ އެެވ. އާ

ކަށްުވރެ ޢ ދުިވލޭރޭ ޚާއްޞަކޮށްެގން ރޭއަޅުކަން ކުރުމަކ   އެހެން ރޭތަ  ( 48) 
ދަކޮށް  އާއެހެން ރޭތަކުގައިެވސް ޝަރުޢުެވެގންާވކަމެއް ނޫނެެވ. 

 

ޤުނޫތުއްނާޒިލާއަކީ: ޮބޑެތި ވަާބތަކާއި، މުޞީބާތްތައް ކުރިަމތިވުމުން، އެކަމަކުްނ  (1)

 ސަލާމަތްކޮށްދެއްވުން އެދި ފަރުޟުނަމާދުތަކުގައި ކިޔާ ޤުނޫތެކެވެ. )މުތަރުޖިމު(
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ރޭއަޅުކަންކުރާމ ހެއްކަމުގައިާވނަމަ، ޢ ދު ިވލޭރޭވެސް ރޭއަޅުކަން  
 ކުރެޭވނެއެެވ.

ާވރިދުެވފައިާވ ޙަދ ޘްތައް  ޚާއްޞަކޮށް ޢ ދު ިވލޭރޭ ރޭއަޅުކަންކުރުމަށް 
 ޞައްޙަެވެގން ނުވެއެެވ.

އަޅަމެންެގ ރޯދައާއި، ރޭއަޅުކަމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެުވން އަޅަމެންެގ ކިބައިން  
ޤަބޫލުކުރައްާވނދެޭވ! އަދި އެކަލާނެގއަށް ކިޔަމަންތެރިުވމުގައި  هللا މާތް 

ާވިގެވރިެވޮވޑިެގންފާނދޭެވ! އަދި ރަމަޟާންމަހުެގ ދަރުމައާއި ޘަވާބު  

 !آميޞިލުކުރިމ ހުންެގ ތެރޭަގއި އަޅަމެން ލައްާވނދޭެވ! ޙާ
.َ ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمْيح َمح  َواْلح


