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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  

 هِ بِ حْ صَ وَ ِه ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَ ا م َ نَ ي ِ بِ نَ   َعَلىم  َل السَ وَ  ة  َل الصَ ، وَ يَ مِ الَ العَ  ب ِ رَ  ّللَِ  د  مْ الَ 
 أََما بَ ْعد : .نِ يْ الد ِ   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ بِِ   مْ َل    يَ عِ ابِ التَ ، وَ يَ عِ جَْ أَ 

ތެރޭގައ  ހ މެނޭ  ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކުެގ ފައ ދާތަކެުގ ؛ ފޮތަކީ މ  
މައްަޗށް އައްޝައ ޚް މުޙައްމަދު ޞާލ ޙު އަލްމުނައްޖ ދު   އެއްެގފައ ދާ 31

أَذَْكاِر الَصَباِح   ِفْ  ة  دَ ائِ فَ   31" ޝާއ ޢުކުރައްާވފައ ާވ اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ 
 މ  ފޮތުެގ ދ ވެހ  ތަރުޖަމާއެކެެވ.  "َوال َمَساءِ 

އަީކ  اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައ ޚް މުޙައްމަދު ޞާލ ޙު އަލްމުނައްޖ ދު 

އ ސްލާމްދީނުގެ ޢ ލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައ  ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްާވ  
ތައް  ބޭފުޅެކެެވ. ތަފާތު ީވޑ އޯ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ އ ތުރުން، ތަފާތު އެ

ކަށް ފޮތްތައް ލ ޔުއްާވފައ ާވ ބޭފުޅެކެެވ. އަދ  ދީނީ އެކ   ތަކަމައުޟޫ
 islamqa.infoސުާވލުތައް ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން ެގނެސްދޭ 

 ވެބްސައ ޓުެގ ޖެނެރަލް ސްޕަވައ ޒަރެެވ.

  އަލ އަޅުާވލެވ ފައ ާވ މައުޟޫޢަކީަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މ  ފޮތުގައ  
  ޚާއްޞަޮގތެއްގައ  ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކުެގ ޛ ކުރުތަކާއ  

މ  ޛ ކުރުތަކަކީ އެކ އެކ  ދުޢާފޮތްތަކުގައްޔާއ ، ފޯނުެގ   ެވ. ށެޙުކުމްތަކަ
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އެޕްލ ކޭޝަންތަކުެގ ޒަރީޢާއ ން ަވރަށް ފަސޭހައ ން ލ ބެންހުރ  ދުޢާތަކެކެެވ.  
ކުެގ  އެހެންކަމުން، މ  ފޮތުގައ  ބޮޑަށް އަލ އަޅުާވލެވ ފައ ާވނީ ޛ ކުރުތަ

 ފައ ދާތަކުެގ ސަބަބުން:  ފޮތުގައ ާވ މ    ޙުކުމްތަކާބެހޭޮގތުންނެެވ.

ޛ ކުރުކުރުމުެގ މާތްކަމާއ ، މަތ ެވރ ކަމާއ ، ޛ ކުރުކުރުމެުގ ފައ ދާތައް   ❑
އެނގ ެގންދާނެއެެވ. މ ކަމުގެ ސަބަބުން ޛ ކުރުތައް ކުރުމުެގ ޝައުޤުވެރ ކަން  

 ލ ބ ެގންދާނެއެެވ.އ ތުރުެވ، ހ ތްަވރު 

ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާނެ ަވުގތުތަކާއ ، ޛ ކުރުތައް   ❑
 ކ ޔުމުގައ  ސަމާލުކަންދޭންީވ ކަންކަން އެނގ ެގންދާނެއެެވ.

ޛ ކުރުކުރުމާުގޅޭ މުހ އްމު ޙުކުމްތަކެއް އެނގ ެގންދާނެއެެވ. މ ކަމުގެ   ❑
ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފުރ ހަމަޮގތަށް ޛ ކުރުތައް ކުރާނެ  ސަބަބުން ޛ ކުރުތައް 

 ޮގތްތައް އެނގ ެގންދާނެއެެވ.

އަޅުގަނޑުެގ ލޮބުވެތ  އަޚުންނާއ  އުޚުތުންނަށް މ  ފޮތުެގ މަންފާ  ؛ އަކީދުޢާ
ަގންނަަވއ ދެއްވައ ، އެ  ނއަދ  މަންފާކުރަނ ވ  ޢ ލްމު އު . ޯފރުކޮށްދެއްުވމެެވ

 آمي! ޢ ލްމަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ތައުފީޤު ދެއްުވމެެވ. 

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

 މުޙައްމަދު ސ ނާން 

 .( މ2020 ޖޫން  06  -  ހ.1441  شو ال 14)
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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ 

 :د  عْ ا ب َ مَ ، أَ اّللَِ  لِ وْ س  ى رَ لَ عَ  م  َل السَ وَ  ة  َل الصَ ، وَ ّلِلَِ  د  مْ الَْ 

ފައ ދާތަކާުގޅޭ ޚުލާޞާ ފޮތެކެެވ.  ެގ  ޛ ކުރުތަކު  ހަީވރެުގ  ހެނދުނާއ ފަހެ، މ އީ  
މ އީ މ  މައުޟޫގައ  އައްޝައ ޚު މުޙައްމަދު ޞާލ ޙު އަލްމުނައްޖ ދު  

މަޖުމޫޢަތުއް ޒާދު" ގައ  ދެއްަވާވފައ ާވ ފ ލާަވޅުތަކެއް  هللا "ޙަފ ޡަހު
ޖަމާކުރައްވައ ެގން އެ މަޖުމޫޢާެގ ޢ ލްމީގޮފ ން ތައްޔާރުކޮށްފައ ާވ ފޮތެކެެވ.  

ލޫމާތުތަކާއ   މަޢުެގ ޙަޟްރަތުގައ  އެދ  ދަންނަަވނީ މ  هللاމެން އަޅުަގނޑު
  ކޮށްދެއްުވމެެވ.މަންފާ ކ ޔުންތެރ ންނަށް މ  ސ ލްސ ލާެގ މަޢުލޫމާތުތަކުެގ 

އަދ  މ  ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއ  ފެތުރުމުގައ  ބައ ެވރ ެވ، އަދ  އެކ ޮގތްޮގތުން  
 އެހީތެރ ކަން ފޯރުކޮށްދެއްވ  އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ޖަޒާދެއްުވމެެވ! 

ކުރުމަކީ ހ ތްތަކުެގ ދ ރުމެކެެވ. ލޯތަކަށްވާ  ތަޢާލާ މަތ ން ޛ ކުރު( هللا 1)
ފ ނ ކަމެކެެވ. ނަފުސުތައް ޠާހ ރުކޮށްދޭ ކަމެކެެވ. ހ ތްތަކުެގ ބަލ ތަކަށްާވ  
ޝ ފާއެކެެވ. ފުރާނަތަކަށް ދ ރުންެގނެސްދީ، އެ ފުރާތަނަކަށް އުފާވެރ ކަން  

ހ ތްތަކަށް ޛ ކުރުކުރުމަށް  ެގނެސްދޭނެ އެންމެ މަތ ެވރ  ސަބަބެެވ. 
ެގންވަނީ މަހަށް ފެން ބޭނުންެވެގންާވ ފަދައ ންނެއެެވ. ފެނާ  ބޭނުންެވ

 ؟އެކަހެރ ކޮށްލައ ފ ނަމަ މަހުގެ ޙާލަކީ ކޮބައ ތޯ
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ނުލައެއް މުއުމ ނެއްެގ ދ ރ އުޅުން   މަތ ން ޛ ކުރުކުރުމާ( هللا 2)
ބާއްޖަެވރ އެއް ނުާވނެއެެވ. ޛ ކުރުކުރުމާމެދު ޣާފ ލުެވފައ ާވ ހ ތަކީ  

އަށް ޛ ކުރުނުކުރެޭވ ގެއަކީ  هللاއެ ގެއެއްގައ   މަރުެވފައ ާވ ހ ތެކެެވ. އަދ  
 ޚަރާބުެވފައ ާވ ގެއެކެެވ.

އަށް ޛ ކުރުކުރުމުންނެެވ.  هللاހ ތްތަކަށް ދ ރުމާއ ، ެގތަކަށް އާރޯކަން ލ ބޭނީ  
މަތ ން  هللا އަދ  ހ ތްތައް މަރުުވމާއ ، ެގތައް ޚަރާބުުވން ުގޅ ފައ ަވނީ 

َمَثل  اَلِذي  ))ޛ ކުރުކުރުމުން ޣާފ ލުވުމާއެެވ. ޙަދީޘްގައ ާވ ފަދައ ންނެެވ. 
"އެމީހާެގ  މާނައީ:  (1)((َميِ تِ  ه ، َمَثل  اَليِ  َواليَْذك ر  َربَه  َواَلِذي اَل يَْذك ر  رَبَ 

ވެރ ރަސްކަލާނެގ މަތ ން ހަނދުމަކުރާމީހަކާއ  އެކަލާނެގ މަތ ން  
ހަނދުމަނުކުރާމީހެއްެގ މ ސާލަކީ ދ ރ ހުރ  މީހަކާއ  މަރުެވފައ ާވ މީހެއްެގ  

 " މ ސާލެެވ.

ِذي ي ْذَكر  للا  ِفيِه، َواْلبَ ْيِت  َمَثل  اْلبَ ْيِت الَ ))އަދ  އެހެން ރ ާވޔަތެއްގައ ވެއެެވ.  
"އެ ގެއެއްަގއ  މާނައީ:  (2)((اَلِذي اَل ي ْذَكر  للا  ِفيِه، َمَثل  الَْيِ  َواْلَميِ تِ 

މަތ ން  هللا މަތ ން ހަނދުމަކުރޭެވ ގެއަކާއ ، އެ ގެއެއްގައ  هللا 

 

 (. 6407رواه البخاري ) (1)

 (. 779) مسلم رواه  (2)
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ހަނދުމަނުކުރެޭވ ގެއެއްެގ މ ސާލަކީ ދ ރ ހުރ  މީހަކާއ  މަރުެވފައ ާވ މީހެއްެގ  
 " މ ސާލެެވ.

ހ ތް ޠާހ ރުކޮށްދޭނެ   ންލ ބުމާއެކު، ޛ ކުރުކުރުމަކީ ހ ތަށް ހަމަޖެހު ( 3)

يَن آَمنُوا ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ ފަދައ ންނެެވ. هللا ކަމެކެެވ.  ِ ﴿اَّلذ
َل َوَتْطَمِِئُّ قُلُوُبُهم بِِذْكِر اللذـِه 
َ
 ﴾الُْقلُوُب  َتْطَمِِئُّ  اللذـهِ  بِِذْكرِ  أ

 هللا އަދ . މީހުންނެެވ އީމާންވ  ،މާނައީ: "އެބައ މީހުންނީ  (28)الرعد: 
  ހ ތްތައް. މީހުންނެެވ ހަމަޖެހޭ  ހ ތްތައް  އެބައ މީހުންެގ ، ހަނދުމަކުރުމުން

 "؟ނޫންހެއްޔެެވ  ހަނދުމަކުރުމުން  هللا  ،ހަމަޖެހެނީ 

اَل يَ ْقع د  قَ ْوٌم يَْذك ر وَن للَا َعَز َوَجَل ِإاَل  ))ޙަދީޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ. 
َعَلْيِهِم الَسِكيَنة ، َوذََكَره م  للا   َحَفت ْه م  اْلَمَلِئَكة ، َوَغِشيَ ت ْه م  الَرْْحَة ، َونَ زََلْت 

މަތ ން   عز  وجل  هللا  "އެއްެވސް ބަޔަކުމާނައީ:  (1)((ِفيَمْن ِعْنَده  

މަލާއ ކަތުން އެބަޔަކު   ހަނދުމަކުރުމަށްޓަކައ  އ ށީނދެއްޖެކަމުގައ ާވނަމަ، 
މައްަޗށް  އެބައެއްެގ އަދ   އަދ  ރަޙުމަތް އެބަޔަކު ޮފރުާވލައ ،  ، އ ަވށާލައްަވ

އެކަލާނެގ ޙަޟްރަތުގައ ާވ މަލާއ ކަތުންގެ  هللا އަދ     ހ ތްހަމަޖެހުން ފައ ބައ ، 
 "ނުކުރައްާވ ނުދެއެެވ.އަރ ހުގައ  އެބައެއްެގ މަތ ން ހަނދުމަ 

 

 (. 2700) مسلم رواه  (1)
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ހަނދުމަކުރެއްުވމަކީ އެބައެއްެގ  هللا ( ޛ ކުރުކުރާމީހުންެގ މަތ ން 4)
ފައ ާވ ފަދައ ންނެެވ.  އެކަލާނެގ ވަޙީކުރައްާވމަތ ެވރ ކަމަށް ފުދ ެގންާވކަމެެވ.  

ْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِِل َوَل تَْكُفُروِن﴾
َ
)ابلقرة:   ﴿فَاْذُكُروِِن أ

!  ކުރާށެެވ  ހަނދުމަ   ތ މަންރަސްކަލާނެގ   ތ ޔަބައ މީހުން   ، މާނައީ: "ފަހެ  (152
  އަދ  . ހުށީމެެވ ހަނދުމަކުރައާްވ ތ ޔަބައ މީހުން  ތ މަންރަސްކަލާނެގ އޭރުން

  އަދ  ! ޝުކުރު ކުރާށެެވ ތ ޔަބައ މީހުން  ތ މަންރަސްކަލާނެގއަށް 
  އަދ  އ ލާހުަވންތަ " !ކާފ ރުނުާވށެެވ ތ ޔަބައ މީހުން ތ މަންރަސްކަލާނެގއަށް 

فَِإْن ذََكَرِن ِف نَ ْفِسِه ذََكْرت ه  ))ފަރާތުން އައ ސްފައ ާވ ޙަދީޘެއްގައ ވެއެެވ. 
ފަހެ  " މާނައީ:    (1)((ذََكْرت ه  ِف َمَل  َخْْي  ِمن ْه مْ   ِف نَ ْفِسي، َوِإْن ذََكَرِن ِف َمَل  

ހަނދުމަކޮށްފ ނަމަ  هللا އޭނާެގ އަމ އްލަ ނަފުސަށް އޭނާ ތ މަން 
ެވސް އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެެވ. އަދ  އޭނާ ޖަމާޢަތެއްެގ  هللاތ މަން

ޖަމާޢަތެއްގައ   ހަނދުމަކޮށްފ ނަމަ އެޖަމާޢަތަށްުވރެ ހެޔޮ هللا ތެރޭގައ  ތ މަން 
 "އޭނާ ހަނދުމަކުރައްވާހުށީމެވެ.

ތ ބާެގ މަތ ން ޢާލަމުތަކެުގ ވެރ ރަސްކަލާނެގ ހަނދުމަކުރެއްުވމަށްުވރެ  
 ؟މަތ ެވރ  ޝަރަފަކީ އަދ  މަތ ެވރ  ފަޚްރަކީ ފަހެ ކޮބައ ހެއްޔެެވ

 

 . (2675(، ومسلم )7405البخاري )رواه  (1)
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ޢަންހު ވ ދާޅުވ ކަމަށް  هللا މ  ސަބަބާހުރެ، އަބޫބަކުރުއްޞ އްދީޤު ރަޟ ޔަ
. "ޛ ކުރުކުރާމީހުން ހުރ ހާ ހެޔޮކަމަކައ ެގން  ރ ާވެވފައ ވެއެެވ

 (1)ކުރ އަރައ ހ ނަގއްޖެއެވެ."

އެކަމަކީ ޝައ ޠާނާ   :(2)( ޛ ކުރުކުރުމުެގ މާތްކަމުެގ ތެރޭގައ 5)
ދުރުކޮށްދޭނެކަމެކެެވ. ރަޙްމާންަވންތަ އ ލާހުެގ ރުއްސަާވޮވޑ ަގތުން  
ލ ބޭނެކަމެކެެވ. ހާސްކަމާއ  ހ ތްދަތ ކަން ހ ތުން ފ ލައ ެގންދާނެކަމެކެެވ.  
ދުނ ޔެމަތީގައ  ހައ ބަތާއ ، އުފާވެރ ކަމާއ ، އުޖާލާކަމުެގ ފޭރާމުން  

 (3) ނޫރުލައްާވނެތެެވ. އ ޙްސާންކަމުެގފޭރާންލައްާވނެތެެވ. އަދ  އާޚ ރަތުގައ 
ޮދރުންަވނުމަށްޓަކައ  ނަފުސުެގ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުެގ ކުޅަދާނަކަން އެ  

 އަޅަކަށް ލ ބ ެގންދާނެތެެވ.

 

 . (15614اإلمام أْحد )رواه  (1)
 (. 199 –  94، 92ينظر: الوابل الصي ب البن القيِ م )ص  (2)

ހަރުފަތްކަމުގަިއވާ އިސްލާމްކަމާއި،  3އިޙްސާންކަމަކީ އިސްލާމްދީނުގައިވާ  (3)

 ތަޢާލާއަށް هللا ؛ އީމާންކަމާއި، އިޙްސާންކަމުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީ ހަރުފަތެވެ. އެއީ

. ކުރުމެވެ  އަޅުކަން  ފަަދއިން  ކުރާ  އަޅުކަން  ހުރެ  ދެކެދެކެ  އެއިލާހު  ކުރާއިރު  އަޅުކަން  ތިާބ

 )މުތަރުޖިމް( .ދެކެވޮޑިގެންާވނެއެވެ ތިާބ އެއިލާހު ،ނުފެނުަނސް އެއިލާހު ތިާބއަށް މިހެނީ
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އަދ  ޛ ކުރުކުރުމަކީ ނ ޢުމަތްތައް އ ތުރުެވ، އަދ  ނުރުހޭކަންކަން ަވރަށްބޮޑަށް  

ެގ  عز  وجل  ؛ هللا ރެދުރުކޮށްދޭނެކަމެކެެވ. ފަހެ، ޛ ކުރުކުރުމަށްުވ

ނ ޢުމަތްތައް ލ ބ ، ހ ތްނުތަނަަވސްުވންތައް ދުރުކޮށްދޭނެ އ ތުރު ކަމެއް  
 ނުވެއެެވ.

( ހ ތުންނާއ  ދުލުންވެސް ޛ ކުރުކުރެވ ދާނެއެެވ. އެންމެ ފުރ ހަމަ  6)
ގެ  هللاޛ ކުރުކުރުމަކީ، އަދ  އެންމެ މަތ ެވރ ެވފައ ، މަންފޮާބޑުެވފައ ، 

ލޮބުވެތ ކަން ޮބޑުެވެގންވަނީ: ހ ތާއ  ދޫ އެކުެވެގންކުރާ  ޙަޟްރަތުގައ  އެންމެ  
ޛ ކުރެެވ. ފަހެ، އެމީހެއްގެ ދުލުން ޛ ކުރުކުރަމުންދާއ ރު، އެމީހާގެ ހ ތުން އެ  
ޛ ކުރުތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކުެގ މާނަތަކާއ ،  

 މަޤްޞަދުތަކާމެދު ހެކ ަވމުން ޛ ކުރުކުރުމެެވ.

؛ މަތ ެވރ ެވެގން ަވނީ ހަމައެކަނ  ހ ތުން ޛ ކުރުކުރުމެެވ. އެއީ  ދެން، އެންމެ 
ެގ މަތ ެވރ ަވންތަކަމާއ ، އެކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަމުެގ ހެކ ތަކާއ ،  هللاމާތް  

އެކަލާނެގ މ ލްކުަވންތަވެރ ކަމާމެދު ހ ތުން ފ ކުރުކޮށް، ވ ސްނުމެެވ.  
ެވ. އަދ   އަމުރަކާމެދު ހަނދުމަކޮށްފ ކަމުގައ ާވނަމަ އެކަމެއް ކުރުމެ

ނަހީެވެގންާވ ކަމަކާމެދު ހަނދުމަކޮށްފ ނަމަ އެކަމަކުން ދުރުހެލ ުވމެެވ.  
ކަންކަން އެނުގން އ ތުރުކޮށްދޭނެއެެވ. އަދ   ؛ މ ޮގތަށް ކަންކުރާކަމުގައ ާވނަމަ

ލޯތްބާއ ، ބ ރުެވތ ކަމާއ ، ފަރާތްފަރާތަށް ނަފުސު ދ ޔަކަނުދީ ބެލެހެއްޓުމާއ ،  
 ލުކަން އަށަގަންނުަވއ ދޭނެއެެވ.ފާފަތަކުން ދުރުކުރުމުެގ ޤާބ  



 ދާފައި 31 ުގޅޭޛިކުރުތަކާ ހަވީރުގެ ހެނދުނާއި

9 

 (1)ދެން ހަމައެކަނ  ދުލުން ޛ ކުރުކުރުމެެވ.

ޛ ކުރުކުރުމުެގ މުރާދަކީ: ހ ތް ޙާޟ ރުކުރުމެެވ. ޛ ކުރުކުރާމީހާެގ  "
މަޤްޞަދެއްކަމުގައ  ާވންވާނީ މ ކަމެެވ. އަދ  މ ކަން ޙާޞ ލުކުރުމަށްޓަކައ   

ހާ އެކުރާ ޛ ކުރަކާމެދު  ަގދައަޅައ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެެވ. އަދ  އެމީ
ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރަންޖެހޭނެއެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކުެގ މާނައާމެދު  

 ވ ސްނަންޖެހޭނެއެެވ. 

ފަހެ، އެއްޗެއް ކ ޔާއ ރު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރަމަކީ އެދެވ ެގންާވކަމަކަށްވާއ ރު  
ޛ ކުރުކުރާއ ރުެވސް އެ ޛ ކުރުތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމަކީ  

ެވ. އެހެނީ، ޙާޞ ލުކުރަން ބޭނުންާވ މަޤްޞަދަށް ބަލާއ ރު،  އެދެވ ެގންާވކަމެކެ
ކ ޔުމާއ  ޛ ކުރުކުރުމުން ޙާޞ ލުކުރަން ބޭނުންާވ މަޤްޞަދަކީ އެއްމާނައެއްެގ  

 (2)ތެރޭަގއ  ހ މެނޭ މަޤްޞަދެކެވެ."

ޚުޝޫޢަތްތެރ ކަމާއެކު ޛ ކުރުކުރާމީހަކީ: އެ ޛ ކުރުކުރުމުގައ  އެމީހެއްެގ  ( 7)
އޭނާެގ ދުލުން ޛ ކުރުތައް   ދުލާއ ، ހަށ ަގނޑު ބައ ވެރ ކުރާމީހެކެެވ.ހ ތާއ ، 

 

(، وجمموع  17/15(، وشرحه على صحيح مسلم )9ينظر: األذكار للنووي )ص  (1)
(، ومدارج السالكي  221(، والوابل الصيِ ب )ص 15/35، 10/566الفتاوى )

 (. 192(، والفوائد )ص 430(، وروضة احملبِ ي )ص 2/403)

 (. 12األذكار للنووي )ص  (2)
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ކ ޔަމުންދާއ ރު، އޭނާެގ ހ ތް މަޑުމޮޅ ެވ، އޭނާެގ ގުނަންތައް  
 ޚުޝޫޢަތްތެރ ާވނެއެެވ. 

( ޛ ކުރުކުރުމާމެދު ޣާފ ލުުވމުެގ ތެރޭގައ : ޛ ކުރުތަކެުގ މާނަތަކާމެދުގައ   8)
އ  ދުާވލާއ  ރޭގަނޑުެގ ޛ ކުރުތަކެެވ.  ޚާއްޞަޮގތެއްަގ ޣާފ ލުުވން ހ މެނެއެެވ.

މ  ޛ ކުރުތަކުގައ  އީމާންކަމުެގ ކަންކަމާއ ، ޢަޤީދެާގ އަޞްލުތަކާއ ،  
ގެ މަތ ެވރ ަވންތަކަން ބަޔާންކުރުން ހ މެނ ގެންވެއެެވ. އަދ   هللاޖަލާލުަވންތަ  

ތަޢާލާއާ  هللا މ  ޛ ކުރުތަކުގައ  އީމާންކަމާއ ، ޔަޤީންކަމާއ ، އެމީހެއްގެ ހ ތް  
ތަޢާލާގެ  هللا  ުގޅުން ހަރުދަނާކޮށްދޭނެއެެވ. މ ފަދަ ޣާފ ލުކަމަކީ ުގޅ ފައ ާވ

މަުގން މީސްތަކުން ދުރުކުރުމަށްޓަކައ  ވާ ޝާއ ޠާނާގެ މުަގތަކުެގ ތެރެއ ންާވ  
 މަެގކެެވ.

ފަހެ، މ ފަދަ މީހެއްެގ މައަްޗށް ަވނީ ޛ ކުރުތަކުެގ މާނަތައް އުނގެނ ، އެ  
އުއްމީދުކުރެޭވ ފައ ދާތައް އެ  ؛ ޛ ކުރުތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމެެވ. އެއީ

ޛ ކުރުތަކުން ލ ބ ަގތުމަށެެވ. އަދ  މުސްލ މް އަޅެއެްގ ނަފުސަށް އެ  

 (1)ޛ ކުރުތަކުން އެންމެ ޮބޑު އަސަރުތަކެއް ކުރުުވމަށެެވ.

 

من الكتب املهَمة ف بيان معاِن األذكار: كتاب )معاِن األذكار( للشيخ ممد صاحل   (1)
 املنجد. 
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ހެނދުނާއ     (1)ޤުރްއާން ކ ޔެުވމާއ ، ތަސްބީޙާއ ، ތަޙްމީދާއ ، ތަހްލީލާއ ،(  9)
ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކާއ ، ނ ދުމާއ  ފާޚާނާއަށްަވންނަ ޛ ކުރުތައްފަދަ ޛ ކުރުތަކަކީ  

މ ފަދަ ޛ ކުރުތަކުގައ  ދޫ  ދުލުން ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކެެވ. 
ޙަރަކާތްކުރުމަކީ ޮކންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެެވ. މ ފަދަ ޛ ކުރުތައް  

ލ ބޭނެކަމަށް އައ ސްފައ ާވ ޘަވާބު ޙާޞ ލުކުރެޭވނީ ދުލުން  ކުރުމުން 
 ކ ޔައ ެގންނެެވ.

މ ފަދަ ޛ ކުރުތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމުން، ފ ކުރުކުރުމާއ   
ތަދައްބުރުކުރުމުން ޘަވާބު ލ ބުނުނަމަެވސް ދުލުންކ ޔުމުން ލ ބޭ  

 ޚާއްޞަެވެގންާވ ޘަވާބެއް ޙާޞ ލެއްނުކުރެޭވނެއެެވ. 

ކުރުތައް މީހެއްެގ ހ ތުން އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔައ ފ ނަމަ  އަދ  ނަމާދުެގ ޛ 
އޭނާެގ ކ ބައ ން އެކަމެއް ޤަބޫލެއްނުކުރެޭވނެއެެވ. އެހެނެއްކަމަކު، ދުލާއ ، ދެ  
ތުންފަތް ޙަރަކާތްކުރަންޖެހޭނެއެެވ. އެހެނީ، އެ ޛ ކުރުތަކަކީ ކ ޔަންޖެހޭ  

 

އާއި މި   "س ْبَحاَن للِا" ދޭހަކޮްށދޭ ގެ ހުސްޠާހިރުވަންތަކަންهللاތަސްީބޙަކިޔުމަކީ  (1)

އަށް ޙަމްދުކޮށް هللاޛިކުރުގެ މާނައިގެތެރޭގައި ހިެމނޭ ޛިކުރުކުރުމެވެ. ތަޙްމީދަީކ 

 އާއި މި ޛިކުރުގެ މާނައިގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޛިކުރުކުރުމެވެ.  "الَْمد  ّللَِ "ޘަނާކިޔުމުގެ ގޮތުން  

އާއި މި ޛިކުރުގެ    "اَل ِإَلَه ِإاَل للا  "ގެ އިލާހުވަންތަަކން ހަނދުމަކުރުމުގެގޮތުން  هللاތަހްލީލަކީ  

 )މުތަރުޖިމް(  މާނައިގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ޛިކުރުކުރުމެވެ.
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ޔަންޖެހޭ  ބަސްތަކެކެެވ. ދުލާއ  ދެ ތުންފަތް ޙަރަކާތްކޮށްގެން މެނުީވ ކ 

 (1)ބަސްތަކެއް ނުކ ޔޭނެއެެވ.

ޖުމްހޫރު ޢ ލްމުވެރ ން ދެކެަވޑައ ަގންނަާވޮގތުގައ  ކ ޔެުވމާއ   ( 10)
ޛ ކުރުކުރާއ ރު އެ ކ ޔާމީހަކަށް އަޑުއ ެވންޖެހޭނެކަމަށް ޝަރުޠުކުރައްވައެެވ. 
އެބޭކަލުންެގ މެދުގައ  އެއީ ާވޖ ބެއްތޯ ނުަވތަ އެދެވ ެގންާވޮގތެއްތޯއާމެދު  

ެވަވޑައ ެގންނެވ ނަމަވެސްމެއެެވ. އެއީ އެ ޛ ކުރުތައް ުގނުމަށްޓަކައެެވ.  ޚ ލާފު
އަޑުއ ުވން ރަނަގޅުމީހެއްނަމަ އެ އަޑުއ ުވމަށް ހުރަސްއަޅާފާނެ، ނުވަތަ  
އަޑުއ ުވން މަނާކުރާނެކަމެއް ހުރެެގންނުާވނެއެެވ. އަދ  ހަމައެކަނ  ދުލާއ  ދެ  

 ތުންފަތް ޙަރަކާތްކުރުމަކުން ނުފުދޭނެއެެވ.

 ބުނެވ ފައ ވެއެެވ. އަޑުއ ުވން އެއީ ާވޖ ބުކަމެއް ނޫނެެވ. އެހެނެއްކަމަކު،  އަދ 
އަޑުނުއ ުވނުނަމަެވސް ދުލުން ލަފުޒުތައް ކ ޔައ ، އަކުރުތައް ކ ޔައ ފ ނަމަ  
ފުދޭނެއެެވ. އެހެނީ، މ  މ ނަްވރަށް ކ ޔައ ފ ނަމަ ކަލ މަތައް ކ ޔައ ފ ކަމުގައ   

ކީ ބަސްބުނުމާއ  ވާހަކަދެއްކުމުެގ  ާވނެއެެވ. އަދ  ކ ޔާމީހާއަށް އަޑުއ ުވމަ
އ ތުރަށް އަންނަކަމެކެެވ. އަދ  އަޑުއ ުވން ާވޖ ބުާވނެ ދަލީލެއް  
އައ ސްފައެއްނުވެއެެވ. މ އީ ޝައ ޚުލްއ ސްލާމް އ ބްނު ތައ މ އްޔާއާއ   

 

ني ة البن عَلن )13ينظر: األذكار للنووي )ص  (1) (، وفتاوى  1/107(، والفتوحات الرّب 
 (. 13/156ابن عثيمي )
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އ ބްނުލް ޤައްޔ މް އ ޚްތ ޔާރުކުރައްާވފައ ާވ ޮގތެެވ. އަދ  އައްޝައ ޚު އ ބްނު  

 هللا!ރަޙިމަހުމު  (2)ޮގތެެވ. (1)ރައްާވފައ ާވޢުޘައ މީހުން ރާޖ ޙުކު

މ  އަޅުކަމުގައ  އެންމެ ރައްކާތެރ ޮގތަކީ: ޖުމްހޫރު ޢ ލްމުެވރ ންެގ  
ޛ ކުރުކުރާއ ރު އަމ އްލައަށް އަޑުއ ޭވަވރަްށ  ؛ ބަސްފުޅެެވ. )އެބަހީ

 ޛ ކުރުކުރުމެެވ.( 

މަތ ން  هللا ( ޮކންމެ ަވުގތަކުެވސް، އަދ  ޮކންމެ ޙާލެއްގައ ެވސް 11)
ޛ ކުރުކުރުމަކީ ޝަރުޢުެވެގންާވކަމެކެެވ. އެކަމުގައ  ަވކ  ޙައްދެއް، ަވކ   

ފަހެ، ޛ ކުރުކުރުމާމެދު ޣާފ ލުވެ، ފަރުާވކުޑަކުރުމަކީ   މ ންަވރެއް ނެތެެވ.
 އެއްެވސްމީހަކަށް އުޒުރެއް އޮންނާނެކަމެއް ނޫނެެވ. 

يَن آَمنُوا اْذُكُروا اللذـَه ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  هللا  ِ َها اَّلذ يُّ
َ
﴿يَا أ

ِصيًًل﴾  *ِذْكًرا َكِثرًيا  
َ
މާނައީ:    (42-41)األحزاب:    وََسِبُِّحوُه بُْكَرًة َوأ

 

މައްސަލައެއްގައި،    ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ: ޢިލްމުެވރިންގެ މެދުގައި  ރާޖީހުގޮތޭ ުބނެެވނީ  (1)

ދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް ުބރަވާއިރު އެންމެ ޮބޑަށް އިުތާބރުކުރެވޭ ގޮަތށެވެ. މިސާލަކަށް ިމ 

ޛިކުރުކުރާމީހާ ކުރާ ޛިކުރުގެ އަޑުއިވުމަކީ ވާޖިެބއްތޯ ނުވަތަ ނޫންޯތާއ ؛ މަސްއަލާގައި

 މުތަރުޖިމް(މެދުގައި ޢިލްމުވެރިން ވަނީ އިޚްތިލާފުވެފައެވެ. )

(، والفروع  50(، واالختيارات الفقهي ة البن تيمَية )ص  13ينظر: األذكار للنووي )ص   (2)
 (. 3/20(، والشرح املمتع )3/287(، وإعلم املوقِ عي البن القيِ م )2/166البن مفلح )
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ެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭެވ! ތ ޔަބައ މީހުން ގ ނަެވެގންވާ  އީމާންއޭ "
އަދ  ހެނދުނާއ ، ހަީވރު   !ހަނދުމަކުރާށެެވ هللاހަނދުމަކުޅައުމަކުން 

 "!ކ ޔައ  އުޅޭށެެވ ތަސްބީޙަލާނެގއަށް އެކަ

ٰ އަދ ެވސް ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.   ﴿فَاْذُكُروا اللذـَه ِقيَاًما َوُقُعوًدا ولَََعَ
 هللاތ ޔަބައ މީހުން  ، މާނައީ: "ފަހެ  (103)النساء:  ُجنُوبُِكْم﴾

  ،ޙާލުގައްޔާއ  އ ށީނދެތ ބޭ ،ޙާލުގައްޔާއ  ކޮޅަށްތ ބޭ ! އުޅޭށެެވ ހަނދުމަކޮށް 
އަދ ެވސް  " .ޙާލުގައެެވ އަރ ކަށ ތަކުެގ މައްަޗށް އޮށޯެވތ ބޭ 

ٰ ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  يَن يَْذُكُروَن اللذـَه ِقيَاًما َوُقُعوًدا ولَََعَ ِ ﴿اَّلذ
  ކޮޅަށް  ، މާނައީ: "އެބައ މީހުންނީ  ( 191)آل عمران:  ُجنُوبِِهْم﴾

  ، ކަށ ތަކުެގ މައަްޗށް އޮށޯވެތ ބެެގންއަރ  ،އ ށީނދެތ ބެގެންނާއ   ،ތ ބެެގންނާއ  
 ހަނދުމަކޮށްއުޅޭ މީހުންނެވެ." هللا

އެކަލާނެގ  هللا ޢަންހުމާ ވ ދާޅުވ އެެވ. "هللا އ ބްނު ޢައްބާސް ރަޟ ޔަ 
އަޅުތަކުންނަށް ފަރުޟުތަކުެގ ތެރެއ ން ފަރުޟެއް  
ފަރުޟުކުރައްާވކަމުގައ ާވނަމަ ަވކ  މ ންަވރެއް ކަނޑަނާޅުއްާވ ނުދެއެެވ. ދެން  
އޭެގފަހުގައ ، އުޒުރުެގ ޙާލަތުގައ  އުޒުރުެވރ ންނަށް އުޒުރު ލެއްވ އެެވ. 

ކުރުން ފ ޔަވައެެވ. ފަހެ، ހަމަކަށަަވރުން ޛ ކުރުކުރުން ނ މޭނެ  ޛ ކުރު
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ލައްާވފައެއް ނުވެއެެވ. އަދ  ބުއްދ ފ ލާފައ ާވމީހަކަށް މެނުވީ  هللا މ ންަވރެއް  
އެއްެވސްމީހަކަށް މ ކަމުގައ  އުޒުރެއް ލައްާވފައެއް ނުވެއެެވ. ފަހެ، އެކަލާނެގ  

ٰ ﴿فَاْذُكُروا اللذـَه قِ ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  يَاًما َوُقُعوًدا ولَََعَ
 هللاތ ޔަބައ މީހުން  ، މާނައީ: "ފަހެ  (103)النساء:  ُجنُوبُِكْم﴾

  ،ޙާލުގައްޔާއ  އ ށީނދެތ ބޭ ،ޙާލުގައްޔާއ  ކޮޅަށްތ ބޭ ! އުޅޭށެެވ ހަނދުމަކޮށް 
ރޭަގނޑާއ  ދުާވލުގައ ،  " .ޙާލުގައެެވ އަރ ކަށ ތަކުެގ މައްަޗށް އޮށޯެވތ ބޭ 

ކަނޑުގައ ، ދަތުރުމަތީގައްޔާއ  ރަށުގައ  ހުންނައ ރުގައްޔާއ ،  އެއްަގމާއ  
މުއްސަނދ ންނާއ  ފަޤީރުންނާއ ، ބަލ މީހާއާއ  ޞ އްޙަތު  
ސަލާމަތުންހުރ މީހާއާއ ، ސ އްރާއ  ފާޅުގައ ، އަދ  ޮކންމެ  

 (1)ޙާލެއްގައ ެވސްމެއެވެ."

  އެދެވ ެގންާވކަމެކެެވ.ޛ ކުރުކުރާމީހާ އެންމެ ރ ެވތ  ޞ ފާގައ  ހުރުމަކީ  ( 12)
ޛ ކުރުކުރަން އ ށީނދެެގން އ ންނަނަމަ ޤ ބުލަޔަށް ކުރ މަތ ލުމާއ ،  
ނ ކަމެތ ކަމާއ  ޚުޝޫޢަތްތެރ ކަމާއެކު، މަޑުމައ ތ ރ ކަމާއ  ހަމަހ މޭންކަމާއެކު،  

 އ ސްދަށަށްޖަހަެގން އ ނުންވެއެެވ.

 

 (. 7/446تفسْي الطربي ) (1)
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ން  ތަޢާލާ މަތ ން ޛ ކުރުކުރަهللا ނޫންޮގތަކަށް  ބަޔާންެވދ ޔަ، ޮގތްތަކަށް 
ކަމެއް ނޫނެެވ. އެހެންނަމަެވސް،   މަކްރޫހަެވެގންާވ . ކަމެކެެވއ ނުމަކީ ހުއްދަ

އެއްެވސް ޢުޛުރެއްނެތ  އެޮގތްތައް ދޫކޮށްލ މީހަކު ާވނީ އެންމެ  

 (1)މޮޅުއ ތުރުެވެގންާވ ގޮތް ދޫކޮށްލ މީހަކަށެެވ.

ތަޢާލާ މަތ ން ކުރާ ޛ ކުރުތަކުެގ ދެ ވައްތަރެއްވެއެެވ. އެއީ  هللا ( 13)
 މުޤައްޔަދެެވ.މުޠުލަޤާއ  

މުޠުލަޤަކީ: އެއީ ހުރ ހާ ަވުގތެއްގައާއ ، ހުރ ހާ ތަނެއްގައާއ ، ހުރ ހާ  
ޙާލަތެއްގައ ެވސް ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކެެވ. ަވކ  ަވުގތަކަށް،  
ނުަވތަ ތަނަކަށް، ނުަވތަ ޙާލަތަކަށް ޚާއްޞަެވެގންނުާވ ޛ ކުރުތަކެެވ. އަދ   

ކަނޑައެޅ ގެންާވ ޢ ބާރާތަކާއ ، ޢަދަދެއް  މ ފަދަ ޛ ކުރުތަކުގައ  ވަކ ޚާއްޞަ 
ނުާވނެއެެވ. ފަހެ، މުސްލ މެއްެގ މައްަޗށްަވނީ ކުޅަދާނަެވެގންީވ ަވރަކަށް  

ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ هللا އޭނާެގ ވެރ ރަސްކަލާނެގއަށް ޛ ކުރުކުރުމެެވ. 

يَن آَمنُوا اْذُكُروا اللذـَه ِذْكًرا َكِثرًيا﴾ފަދައ ންނެެވ.  ِ َها اَّلذ يُّ
َ
 ﴿يَا أ

ެވއްޖެ މީސްތަކުންނެޭވ! ތ ޔަބައ މީހުން  އީމާންއޭ މާނައީ: " (41)األحزاب: 
އަދ    !"ހަނދުމަކުރާށެެވ هللاގ ނަެވެގންާވ ހަނދުމަކުޅައުމަކުން 

َكاَن الَنِبُّ َصَلى للا  َعَلْيِه َوَسَلَم يَْذك ر  للَا َعَلى ك لِ  ))އައ ސްފައ ވެއެެވ. 
 

 (. 12ينظر: األذكار للنووي )ص  (1)
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ޢަލައ ހ ަވސައްލަމަ ޮކންމެ  هللا ނަބ އްޔާ ޞައްލަ" މާނައީ:  (1)((َأْحَيانِهِ 

 "ކަމުގައ ވ އެެވ. މަތ ން ޛ ކުރުކުރައްާވهللا ހ ނދެއްގައ ެވސް 

ަވކ  ަވުގތުތަކަކަށާއ ، ތަންނަތަނަށާއ ،   ( މުޤައްޔަދު ޛ ކުރަކީ:14)
 ޙާލަތްތަކަށާއ ، ޢަދަދުތަކަކަށް ޚާއްޞަެވެގންާވ ޛ ކުރުތަކެެވ.

ެވެގންާވ ޛ ކުރަކީ: ަވކ  ަވުގތަކަށް ޚާއްޞަެވެގންާވ،  ަވކ  ަވުގތަކަށް ޚާއްޞަ
އެ ަވުގތަކާއެކު އަބަދުވެސް ދައުރުކުރާ ޛ ކުރެެވ. އެ ޚާއްޞަެވެގންާވ  
ަވުގތާއ  ދަނޑ ަވޅު އަތެުވއްޖެނަމަ، އެ ަވުގތަށް ކަނޑައެޅ ެގންާވ  
ޛ ކުރުކުރުމަކީ މުސްލ މަކު އެކަމުެގ މަތީގައ  ކެތްތެރ ކަމާއެކު ހުރުން  

ެވެގންާވ ކަމެކެެވ. މ ފަދަ ޛ ކުރުތަކުެގ މ ސާލަކީ: ހެނދުނާއ   މުހ އްމު
ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކާއ ، މަސް ފެށޭއ ރު ހަނދުފެނ އްޖެނަމަ ކ ޔަން  

 އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތައްފަދަ ޛ ކުރުތަކެެވ.

ަވކ  ތަނަކަށް ޚާއްޞަެވެގންާވ ޛ ކުރުތަކަކީ: މ ސްކ ތަށާއ  ެގއަށާއ   
ރު ކ ޔަން އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކާއ ،  ފާޚާނާއަށް ަވދެ ނުކުމެހަދާއ 

ލްޙަރާމްގެ  ދަތުރެއްކުރަމުން ތަނަކަށް ފައ ބާނަމަ ކ ޔާ ޛ ކުރާއ ، މަޝްޢަރު

 

 . ( 373مسلم )رواه  (1)
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ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކާއ ، ޙައްޖާއ  ޢުމުރާގެ   (1)ސަރަހައްދުގައ 
 ދުޢާތައްފަދަ ދުޢާތަކެެވ. 

ޛ ކުރުތަކަކީ: ނ ދާއ ރުގައްޔާއ  ނ ދ ން  ަވކ  ޙާލަތަކަށް ޚާއްޞަވެެގންާވ 
ހޭލުމަށްފަހުގައްޔާއ ، ދަތުރުމަތީގައާއ ، ހާސްވެ ކަނޮްބޑުާވ ޙާލަތްތަކުގައްޔާއ ،  
އުނދަޫގ ޙާލަތްތަކުގައްޔާއ ، ރުޅ އަންނަ ހ ނދުގައްޔާއ ، ކ ނބ ހ އަޅާމީހާ  

ލާއ   އަށް ޙަމްދުކުރުމުން އެކަމުެގ ބަދަލުގައްޔާއ ، ޖ މާޢުވާއ ރުގައްޔާއ ، ހާهللا
ހ މާރު ޮގވައ ރުގައްޔާއ ، މީހަކު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދ ނުމުން އޭެގ ބަދަލުގައ   

 ކ ޔުމަށްއައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތައްފަދަ ޛ ކުރުތަކެެވ. 

ަވކ  ޢަދަދަކަށް ޚާއްޞަެވެގންާވ ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރޭގައ : ތ ންފަހަރު،  
މަށް  ދ ހަފަހަރު، ސަތޭކަފަހަރު ނުަވތަ މ ނޫންެވސް ަވކ  ޢަދަދަކަށް ކ ޔު 

 އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތައްވެއެެވ.

( ަވކ  ޚާއްޞަ ޢ ބާރާތަކުންނާއ ، ކަނޑައެޅ ެގންވާ ޢަދަދަކަށް ކުރުމަށް  15)
އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރެއްނަމަ، މ ފަދަ ޛ ކުރުތަކުެގ އަޞްލަކީ: ޛ ކުރުކުރާމީހާ  
ާވރ ދުެވފައ ާވ ޢ ބާރާތަށާއ  ކަނޑައެޅ ެގންާވ ޢަދަދަކަށް އެ ޛ ކުރެއް  

އެ ޛ ކުރަކަށް އެއްެވސް ޢ ބާރާތެއް އ ތުރުކޮށް، ނުަވތަ   މެެވ.ޚާއްޞަކުރު
ކަނޑައެޅ ެގންާވ ޢަދަދަށްުވރެ އ ތުރުކޮށްގެން ނުާވނެއެެވ. އަދ  ޢ ބާރާތްތައް  

 

 މަޝްޢަރުލްޙަރާމްގެ ސަރަހައްދަކީ މުޒުދަލިފާގެ ސަރަހައްދެވެ. )މުތަރުޖިމް( (1)
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ބަދަލުކޮށްގެންެވސް ނުާވނެއެެވ. އެހެންނޫންނަމަ، ަވކ  ޚާއްޞަ ޢަދަދެއް  
ތެރެއ ން  ކަނޑައެޅުއްުވމުެގ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނޯންނާނެއެެވ. މީެގ 

އ ސްތ ސްނާެވެގންަވނީ އެ ޛ ކުރެއްެގ ޢަދަދަށްުވރެ އ ތުރަށް ކ ޔުމަށް  

މީެގ މ ސާލަކަށް އަންނަނ ވ    (1)ދަލީލުތަކުން އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކެެވ.

م ْلك     إَِلَه ِإاَل اّلَل ، َوْحَده  اَل َشرِيَك َله ، لَه  الَمْن قَاَل: اَل ))ޙަދީޘްވެއެެވ. 
َكاَنْت َله  َعْدَل   ؛د ، َوه َو َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِديٌر، ِف يَ ْوم  ِماَئَة َمرَة  َوَله  الَمْ 

َيْت َعْنه  ِماَئة  َسيِ َئة ، وََكاَنْت َله    ، وَك ِتَبْت َله  ِمائَة  َحَسَنة ، َومِ  َعْشِر رِقَاب 
ِت َأَحٌد ِِبَْفَضَل ِمَا َجاَء  ِحْرز ا ِمَن الَشْيطَاِن يَ ْوَمه  َذِلَك َحََّت ُي ِْسَي، َوَلَْ يَْ 

  ސަތޭކަފަހަރު ދުވާލަކު "މާނައީ:  (2)((ِبِه، ِإاَل َأَحٌد َعِمَل َأْكثَ َر ِمْن َذِلكَ 

َوه َو َعَلى  ، م ْلك  َوَله  الَْمد    لَه  ال، َوْحَده  اَل َشرِيَك َله  ،  إَِلَه ِإاَل اّلَل  اَل ))
  އަޅުން ދ ހަ އޭނާ. ދަންނައެެވ ޛ ކުރުކޮށްފ މީހާ މ  (( ك لِ  َشْيء  َقِديرٌ 

  އަދ  .  ލ ޔުއްޭވނެއެެވ  ހެޔޮކަން   ސަތޭކަ   އޭނާއަށް   އަދ  .  މ ނ ވަންކުރ ފަދައެެވ
  ހަީވރުަވންދެން   އެދުވަހު  އަދ .  ފާފަފުއްސެވޭނެއެެވ  ސަތޭކަ   ކ ބައ ން  އޭނާެގ

 

،  2/330(، وفتح الباري )17/7ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
(، وفتاوى اللجنة الدائمة  338(، وتصحيح الدعاء لبكر بن عبدللا أبو زيد )ص  11/112

(24/203) . 
 . (2691م )(، ومسل3293البخاري )رواه  (2)
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  އޭނާއަށްުވރެ އަދ . ރައްކާތެރ ކުރެޭވނެއެެވ އޭނާ  ކ ބައ ން  ޝައ ޠާނާެގ
  ޢަމަލެއްކޮށްގެންހުރ  މާތް  އޭނާއަށްުވރެ  މެނުީވ  މ ޛ ކުރުކުރ މީހަކު  ގ ނައ ން 
 ".ނުހުންނާނެއެެވ  މީހަކު

َمْن قَاَل: ِحَي ي ْصِبح  َوِحَي ُي ِْسي: ))އަދ  ޙަދީޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ. 
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، ِِبَْفَضَل ِمَا َجاَء  س ْبَحاَن للِا َوِِبَْمِدِه، ِماَئَة َمرَة ، َلَْ َيِْت َأَحٌد 

ހެނދުނާއ  ހަީވރު  "މާނައީ:    (1)((ِبِه، ِإاَل َأَحٌد قَاَل ِمْثَل َما قَاَل أَْو زَاَد َعَلْيهِ 

މ  ޛ ކުރުކޮށްފ މީހާ ދަންނައެެވ.   (( س ْبَحاَن للِا َوِِبَْمِدهِ ))ސަތޭކަފަހަރު 

އޭނާ މ  ޛ ކުރުކުރ ަވރަށް ނުަވތަ އެއަށްުވރެ ގ ނައ ން މ  ޛ ކުރުކުރ މީހަކު  
މެނުވީ އޭނާއަށްުވރެ މާތް ޢަމަލެއްކޮށްގެން ހަމައެކަކުވެސް ޤ ޔާމަތްދުވަހުަގއ   

 "ނާންނާނެއެެވ.

އ ާވ  ( އެކަކަށް ނ ސްބަތާްވޮގތަށް މުފްރަދު ޢ ބާރާތުން ާވރ ދުެވފ16ަ)
ޛ ކުރުތައް ގ ނަމީހުންނަށް ނ ސްބަތްކުރާޮގތަށް ޖަމްޢުކުރުން  

)ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް   ؛މ ސާލަކަށް  ޝަރުޢުެވެގންނުވެއެެވ.

ޔާ  )މާނައީ: "  ...(( َبِي يََدَي، َوِمْن َخْلِفي ِمنْ  الَله َم اْحَفْظِن ))  ކ ޔާއ ރު(

މ  އަޅާެގ ކުރ މަތ ންނާއ  މ  އަޅާެގ ފުރަގަހުން މ  އަޅާ  هللا! 

 

 . (2692مسلم )رواه  (1)
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އަނބ ންނާއ  ދަރ ން  މ  ދުޢާކ ޔާއ ރު  ރައްކާތެރ ކޮށްދެއްވާނދޭެވ! ..."( 

 ...(( َنا، َوِمْن َخْلفِ أَْيِديْ َناَبِي  ِمنْ  االَله َم اْحَفْظنَ ))ޝާމ ލުކުރުމަށްޓަކައ  

ނާއ  އަޅަމެންެގ ފުރަގަހުން  އަޅަމެންެގ ކުރ މަތ ން هللا! ޔާ )މާނައީ: "
ކ ޔައ ެގން  މ  ޢ ބާރާތުން އަޅަމެން ރައްކާތެރ ކޮށްދެއާްވނދޭެވ! ..."( 

 (1)ނުާވނެއެެވ. ާވރ ދުެވފައ ާވ ޛ ކުރުތަކުެގ ލަފްޒުތަކަކީ ތައުޤީފީކަމެކެެވ.
ފަހެ، ާވރ ދުެވފައ ާވ ޢ ބާރާތާއ  ކ ޔުމަށް ާވރ ދުވެފައ ާވ ޢަދަދުގައ   

ފަހެ، އެކަކަށް ނ ސްބަތްާވޮގތަށް މުފްރަދުކޮށް   (2)ހ ފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެެވ.
އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރެއްނަމަ ޛ ކުރުކުރާނީ ހަމައޮތްޮގތަށް މުފްރަދުކޮށެެވ. އަދ   

ވެސް ގ ނަމީހުންނަށް  ޛ ކުރުކުރަނީ އެއްމެ މީހެއްކަމުގައ ީވނަމަ
 ނ ސްބަތްާވޮގތަށް އޮެވއްޖެނަމަ ޛ ކުރުކުރާނީ ހަމައޮތްޮގތަށް ޖަމްޢުކޮށެެވ.

ގ ނަމީހުންނަށް ބޭނުންކުރާޮގތަށް ޖަމްޢުކޮށް ާވރ ދުެވފައ ާވނަމަ، މުސްލ މަކު  
މަތ ން  ެގ އެ ޛ ކުރެއްކުރާއ ރު އޭނާެގ އަމ އްލަނަފުސާއ  އަހުލުން

އްނެތެެވ. އަދ  އެހެނެއްކަމަކު، އެންމެހާ  ނ ޔަތްަގތުމަކުން މައްސަލައެ
މުސްލ މުންެގ މަތ ން ޢާއްމުކޮށް ނ ޔަތްގަނެވ ދާނެއެެވ. އެއީ މ ސާލަކަށް  

 

ތައުޤީފީކަމަކީ: ޤުރްއާނާއި ސުންނަތުގައި އައިސްފައިވާ ގޮތަށް އޮތުމެވެ. ައިދ  (1)

 އުނިއިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނެތް ކަންކަމެވެ. )މުތަރުޖިމް(

 (. 11/112ينظر: فتح الباري ) (2)
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))الَله َم ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك  އަންނަނ ވ  ޛ ކުރު ކ ޔާއ ރުގައެެވ. 
َنا...(( ެގ ވާގ ފުޅާއެކު އަޅަމެން  هللاއ ބަهللا! ޔާ )މާނައީ: "  أَْمَسي ْ

ެގ ާވގ ފުޅާއެކު އަޅަމެން  هللاެވ. އަދ  ހަމަ އ ބަހެނދުންކުރީމެ

﴿اْهِدنَا ހަވީރުކުރީމެވެ..."( އަދ  ފާތ ޙާސޫރަތުގައ ާވ ދުޢާކ ޔާއ ރުއެެވ. 
اَط الُْمْستَِقيَم﴾ َ   ސީދާެވެގންާވ  ،މާނައީ: "އަޅަމެންނަށް   (6)الفاحتة:    الِِصِّ

 "!ދައްކަާވނދެޭވ  މަުގ  ތެދުމަގަށް

ޛ ކުރުކުރުމާއ ، ޢާއްމު ދުޢާތައް ކުރުމަށްވުރެ ކީރ ތ  ޤުރްއާން  ( ޢާއްމު  17)
ކ ޔެުވން މަތ ެވރ ެވެގންވެއެެވ. އަދ  ޢާއްމު ދުޢާކުރުމަށްުވރެ ޛ ކުރުކުރުން  
މަތ ެވރ ެވެގންވެއެެވ. އެހެންނަމަެވސް، ަވކ  ަވުގތަކަށް، ނުވަތަ ަވކ   

ޛ ކުރުކ ޔުމަކީ  ތަނަކަށް، ނުވަތަ ަވކ  ޙާލަތަކަށް ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ 

 (1)ހަމައެކަނ  ޤުރްއާން ކ ޔަާވލާ ކ ޔަާވލުމަށްުވރެ މަތ ެވރ ެވެގންާވ ކަމެކެެވ.

ތަޢާލާއަށް ޛ ކުރުކުރުމަކީ ޮކންމެ ހެަވކާއ   هللا ގ ނަގ ނައ ން ( 18)
ކާމ ޔާބީއެއްެގ ޮދރެެވ. އަދ  ޛ ކުރުކުރުމުެގ ދަރުމަ ޮބޑުެވ،  
މަތ ެވރ ެވެގންވެއެެވ. އެކަލާނެގ މަތ ން ގ ނައ ން ޛ ކުރުކުރާ ޛ ކުރުެގ  

 

(، والوابل الصيِ ب )ص  24/198، 11/399، 427// 10ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
231 .) 
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އަހުލުެވރ ންނަށް ަވޢުދުކުރައްާވފައ  ަވނީ މަތ ެވރ ެވެގންވާ  
ެވ. ޤ ޔާމަތްދުވަހުގައ  ކުރ އަރައ ެގންދާނެ ބަޔަކީ  ފަޟްލުވަންތަކަމެ

﴿َواْذُكُروا .  ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައ ާވ ފަދައ ންނެެވهللا   އެބައ މީހުންނެެވ. 
  މާނައީ: "އަދ   (45)األنفال:  اللذـَه َكِثرًيا لذَعلذُكْم ُتْفِلُحوَن﴾

  ދ ންނަވައ  ތ ޔަބައ މީހުން ( އެއީ! )ހަނދުމަކުރާށެެވ هللاގ ނަގ ނައ ން 
އަދ ެވސް ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ. " .ލ ބުމަށްޓަކައެެވ ނަސީބު

ْغِفَرًة  َعدذ اللذـُه لَُهم مذ
َ
اِكَراِت أ اِكِريَن اللذـَه َكثرًِيا َواَّلذ ﴿َواَّلذ

ْجًرا َعِظيًما﴾
َ
 هللاގ ނަގ ނައ ން  މާނައީ: "އަދ  (35: األحزاب) َوأ

  އެ  ،އަންހެނުންނާއ   ޛ ކުރުކުރާ  ، ފ ރ ހެނުންނާއ  ޛ ކުރުކުރާ  ހަނދުމަކޮށް 
  ތައްޔާރު ދަރުމަ ޮބޑުެވެގންާވ  ،ފާފަފުއްސެވުމާއ  هللا އެންމެންނަށްޓަކައ 

 ".ކުރެއްވ އެެވ

قَال وا: َوَما   ((َسَبَق اْلم َفر ِد ونَ ))އަދ  ޙަދީޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ. 
 (1)((الَذاِكر وَن للَا َكِثْي ا، َوالَذاِكرَات  ))اْلم َفر ِد وَن؟ ََي َرس وَل للِا قَاَل: 

ޢަލައ ހ ަވސައްލަމަ ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ.(  هللا : )ނަބ އްޔާ ޞައްލަމާނައީ

ެގ  هللا" ޞަޙާބީން ދެންނެވ އެެވ. "އޭ  ކުރ އަރައ ހ ނަގއްޖެއެެވ!  اْلم َفر ِد ونَ "
 

 . (2676مسلم )رواه  (1)



 ދާފައި 31 ުގޅޭޛިކުރުތަކާ ހަވީރުގެ ހެނދުނާއި

24 

؛ ޙަދީޘްކުރެއްވ އެެވ. "އެއީ؟" އަކީ ކޮންބައެއްތޯއެެވ  اْلم َفر ِد ونَ ލާއެެވ!  ރަސޫ

  ޛ ކުރުކުރާ ،ފ ރ ހެނުންނާއ   ޛ ކުރުކުރާ ހަނދުމަކޮށް هللاން ގ ނަގ ނައ 
 ނެވެ." އަންހެނުން

މަތ ން ގ ނަގ ނައ ން ޛ ކުރުކުރުމުެގ ސަބަބުން  هللا އަކީ:  اْلم َفر ِد ون

ދަރަޖަތައް ލ ބ ، އެބައ މީހުންެގ އެކުެވރ ންނަށްުވރެ  ސުަވރުޭގގައ  މަތ ެވރ  
 ަވކ ން ޚާއްޞަެވެގންާވ މީހުންނެެވ. 

( ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކާއ ، ނަމާދުތަކުެގ ފަހުގައ  ކ ޔުމަށް  19)
ާވރ ދުެވފައ ާވ ޛ ކުރުތަކާއ ، ރޭަގނޑާއ  ދުާވލުެގ އެކ  ަވުގތުތަކާއ  އެކ   

އ  ކ ޔުމަށް ާވރ ދުވެފައ ާވ ޛ ކުރުތައްކުރުން  ޙާލަތްތަކަށާއ  އެކ  ސަބަބުތަކުަގ
މަތ ން ގ ނަގ ނައ ން  هللا މަތީގައ  ދެމ ހުންނަމީހަކު ެވެގންދާނީ 

 (1)ޛ ކުރުކުރާމީހުންގެ ތެރޭގައެެވ.

اِكِريَن اللذـَه َكِثرًيا ެގ ވަޙީބަސްފުޅުގައ ވެއެެވ. هللاމާތް  ﴿َواَّلذ
اِكَراِت﴾  هللاގ ނަގ ނައ ން  މާނައީ: "އަދ   (35: األحزاب) َواَّلذ

މ   " .އަންހެނުންނެެވ ޛ ކުރުކުރާ ،ފ ރ ހެނުންނާއ  ޛ ކުރުކުރާ ހަނދުމަކޮށް

 

(، وتفسْي القرطِب  10(، واألذكار للنووي )ص 1/150ينظر: فتاوى ابن الصلح ) (1)
 (. 667، 665(، وتفسْي السعدي )ص 14/186)
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އާޔަތާބެހޭޮގތުން އ ބްނު ޢައްބާސް ވ ދާޅުެވފައ ވެއެެވ. "މ  އާޔަތުގައ ާވ  
ޛ ކުރުކުރުމުެގ މުރާދަކީ: ނަމާދުތަކުެގ ފަހުގައާއ ، ހެނދުނާއ  ހަީވރުގައާއ ،  

 ކޮންމެ ފަހަރަކާއ ، ެގއަށް ވަދެނ ކުމެހަދާ ކޮންމެ  ނ ދާއ ރުގައްޔާއ ، ނ ދ ންހޭލާ

 (1)މަތ ން ޛ ކުރުކުރުމެވެ."  عز  وجل  هللا ފަހަރަކު 

ވ ދާޅުެވފައ ވެއެެވ. "މީހަކު، އޭނާ ކޮޅަށްހުންނަ  هللا މުޖާހ ދު ރަޙ މަހު 
ޙާލުގައްޔާއ ، އ ށީނދެއ ންނަ ޙާލުގައްޔާއ ، އޮށޯވެއޮންނަ ޙާލުގައ   

މަތ ން ގ ނަގ ނައ ން ޛ ކުރުކުރ   هللا ޛ ކުރުކޮށްފުމަށް ދާންދެން އެމީހަކީ 

 (2)މީހެއްކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ."

ކޮންމެ މުސްލ މު ފ ރ ހެނަކަށާއ  މުސްލ މު އަންހެނެއްެގ މައްަޗށް  ( 20)
އެދެވ ެގންަވނީ ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް ކުރުމުގައ  ދާއ މުވެހުރުމެެވ.  

 އެންމެ މަތ ެވރ  ދެ ަވުގތެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކުގެ  އެ ދެ ަވުގތަކީ 
އެ ޛ ކުރުތަކަށް އަޅުަގނޑުމެން  ؛ އެއީ  މާނަތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމެެވ.

ބޭނުންޖެހ ފައ ާވލެއް ޮބޑުކަމާހުރެއެެވ. އެ ޛ ކުރުތަކުެގ ސަބަބުން އަަވހަށް  
ކަމުންނެެވ.  ލ ބެންހުރ  މަންފާތަކާއ  ފަހުން ލ ބެން އޮތް މަންފާެގ މަތ ެވރ 

ރައްކާތެރ ކޮށްދޭ ކ އްލާތަކެކެެވ. ރަޖަމުކުރެވ ެގންާވ  ؛ އެ ޛ ކުރުތަކަކީ

 

 (. 18/247التفسْي البسيط للواحدي ) (1)

 (. 6/352(، والبغوي )2344تفسْي عبد الرزاق ) (2)
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ޝައ ޠާނާެގ ކ ބައ ންނާއ ، ނުބައ ކަންކަމުންނާއ ، އާފާތްތަކުން  
ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ މަތ ެވރ  ރައްކާތެރ ކަމެކެެވ. އެ ޛ ކުރުތަކުެގ ސަބަބުން  

ރުމުގައ  ދާއ މުވެހުރެވ ،  ތަޢާލާ މަތ ން ޛ ކުރުކުهللا ދުާވލުެގ ދެކޮޅުގައ  
އެކަލާނެގ ޙަޟްރަތަށް ނ ކަމެތ ެވވ ، ރަޙްމަތާއ  މަތ ެވރ ކަމުެގ ދޮރުކޮޅުގައ   

هللا ޢަމަލުތައް ފަށައ ަގނެވ ،  ދުވަހުެގ  ޓަކ ދެޭވނެއެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކުން  
 ތަޢާލާެގ ޛ ކުރުކުރުމުން ދުވަސް ފަށައ ަގނެވ ، ދުަވސް ނ ންމާލެވޭނެއެެވ.

يَن آَمنُوا اْذُكُروا اللذـَه ކުރައްާވފައ ވެއެެވ.  ތަޢާލާ ވަޙީهللا  ِ َها اَّلذ يُّ
َ
﴿يَا أ

ِصيًًل﴾  *ِذْكًرا َكِثرًيا  
َ
މާނައީ:    (42-41)األحزاب:    وََسِبُِّحوُه بُْكَرًة َوأ

ެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭެވ! ތ ޔަބައ މީހުން ގ ނަެވެގންވާ  އީމާންއޭ "
އަދ  ހެނދުނާއ ، ހަީވރު   !ހަނދުމަކުރާށެެވ هللاހަނދުމަކުޅައުމަކުން 

ދުާވލެުގ ކުރީކޮޅުގައްޔާއ ،  ؛ އެބަހީ"  !ކ ޔައ  އުޅޭށެެވ ތަސްބީޙަ އެކަލާނެގއަށް  
 ެވ.ޢަޞްރުަވުގތުެގ ފަހުން ދުވާލުެގ ފަހުކޮޅުގައެެވ. ހެނދުނާއ  ހަީވރުގައެ

بذَك  َواْذُكر﴿އަދ ެވސް އެކަލާނެގ ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ.   َكِثرًيا رذ
ِّ  وََسِبِّحْ  بَْكارِ  بِالَْعِشِ   މާނައީ: "އަދ ، (41عمران:  )آل ﴾َواْْلِ

  އަދ ، ! ހަނދުމަކުރައްާވށެެވ ގ ނަގ ނައ ން  ެވރ ރަސްކަލާނެގ ކަލޭެގފާނުެގ

އަކީ ދުާވލުގެ   ((اْلَعِشي  )) " !ވ ދާޅުާވށެެވ ތަސްބީޙަ ހެނދުނު،  ހަީވރާއ 
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ْبَكار))ފަހުކޮޅު، ރޭަގނޑުެގ ކުރީކޮޅެެވ. އަދ    އަކީ ދުާވލުެގ ކުރީކޮޅު،   (( اإْلِ

 ރޭަގނޑުެގ ފަހުކޮޅެެވ. 

 ُطلُوِع  َقبَْل  َربَِِّك  ِِبَْمدِ  وََسِبِّحْ ﴿އަދ ެވސް ވަޙީކުރައްާވފައ ވެއެެވ. 
ْمِس    އެރުމުެގ އ ރު މާނައީ: "އަދ  (39)ق:  ﴾الُْغُروِب  َوَقبَْل  الشذ

  ވެރ ރަސްކަލާނެގއަށް،   ކަލޭެގފާނުެގ  ކުރީގައ ،  އްސުމުެގޮއއ ރު    ކުރީގައްޔާއ ،
 "!ވ ދާޅާުވށެެވ ތަސްބީޙަ  ޙަމްދާއެކު

( ޝަރުޢުގައ  ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކަށް މަތ ެވރ ެވެގންވާ  21)
އޭެގ ތެރޭގައ : ފާފަތަކަށް ފުއްސެވުން   ލައްާވފައ ވެއެެވ.އަޖުރާއ  ދަރުމަ 

ލ ބުމާއ ، ހެޔޮކަންކަން ލ ބުމާއ ، ފާފަތައް ފޮހެުވމާއ ، އަޅަކު މ ނ ވަންކުރ ހާ  
ދަރުމަ ލ ބުމާއ ، ސުަވރުެގ ލ ބޭނެކަމުެގ ަވޢުދު އައ ސްފައ ުވމާއ ،  

 އެއްަޗކަށް  ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރ ވެ އަމާންކަން ލ ބުމާއ ، އެހެން ހުރ ހާ
 ބޭނުންޖެހ ެގންުވމަށްުވރެ މ  ޛ ކުރުތައް އެމީހަކަށް ފުދ ގެންުވން ހ މެނެއެެވ.

ފަޖުރުލީއްސުރެންޮގސް   ( ހެނދުނުެގ ޛ ކުރުކުރުމުެގ ަވުގތަކީ:22)
އ ރުއެރުމާ ދެމެދުގައެެވ. މ އީ މޮޅުއ ތުރުެވެގންާވ ަވުގތެެވ. ބައެއް  

ން މެންދުރުނަމާދާ ހަމައަށް މ   ޢ ލްމުެވރ ންގެ އަރ ހުގައ : އ ރު އެރީއްސުރެ
 ަވުގތު ދެމ ގެން ދެއެެވ.
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ޢަޞްރު ަވުގތުން ފެށ ގެންޮގސް   ހަީވރުެގ ޛ ކުރުކުރުމުެގ ަވުގތަކީ:
އ ރުއޮއްސުމަށް ދާންދެނެެވ. މ އީ މޮޅުއ ތުރުެވެގންާވ ަވުގތެެވ. ބައެްއ 
ޢ ލްމުެވރ ންެގ އަރ ހުގައ : އ ރު އޮއްސުނީއްސުރެން ރަޭގނޑުެގ ފުރަތަމަ  

ރޭގަނޑުެގ ފުރަތަމަ ތ ންބައ ކުޅަ އެއްބަޔާ( ހަމައަށް  މ   ؛ ޔާ )އެބަހީބަ
 ަވުގތު ދެމ ގެން ދެއެެވ.

ފަހެ، މ  ޛ ކުރުތައް ކ ޔާނީ މ  ޛ ކުރުތައް ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ މޮޅުއ ތުރު  
އ ރު އެރުމުެގ ކުރ ންނާއ ، އ ރު އޮއްސުމުެގ ކުރ ންނެެވ.  ؛ ަވުގތުގައެެވ. އެއީ

 (1) ދުެގ ފަހުންނާއ  ޢަޞްރުނަމާދުެގ ފަހުންނެެވ.ފަތ ސްނަމާ ؛ އެބަހީ

ދާއ މީކޮށް ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާމީހަކު، ކަމެއްގައ   ( 23)
އަަވދ ނެތ ެވ އުޅެންޖެހުމުެގ ސަބަބުން ނުަވތަ ހަނދާންނެތ ެގން އެ  

ަވުގތު  ޛ ކުރުތައް ނުކ ޔާ އުޅެނ ކޮށް، އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔަންޖެހޭ މޮޅުއ ތުރު 
ފަހަނައަޅައ ެގންޮގސްފ ނަމަ، އެފަދަ މީހެއްެގ މައްަޗށް ވަނީ އެ ޛ ކުރުތައް  

ފަހެ، އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުމުގައ    ދޫނުކޮށްލައ ، އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުމެެވ.
ދާއ މުެވ ހުންނަމީހަކުނަމަ، އެ ޛ ކުރުތައް މަދުފަހަރަކު މެނުީވ ަވުގތު  

 ަވުގތު ފަހަނައަޅައ ދަންދެން  ފާއ ތުެވ ނުދާނެއެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކުެގ 
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ފަރުާވކުޑަކުރާކަމުގައ ާވނަމަ، އެ ޛ ކުރުތަކުެގ ަވުގތު މ ފަދަމީހަކަށް  

 (1)ެގއްލ ެގންދ ޔުމަކީ ދާދ ކައ ރ ގައ ާވ ކަމެކެެވ.

َمْن ََنَم َعْن ِحْزبِِه، أَْو َعْن َشْيء  ِمْنه ، فَ َقرَأَه   ))ޙަދީޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ.  
 (2)((َلِة اْلَفْجِر، َوَصَلِة الظُّْهِر، ك ِتَب َله  َكَأََّنَا قَ رَأَه  ِمَن الَلْيلِ ِفيَما َبْيَ صَ 
"އެމީހަކު )ޤުރްއާނުން( ކ ޔަަވންކަނޑައަޅާފައ ާވ މ ންަވރު ނުކ ޔާ  މާނައީ: 

ނ ދ އްޖެނަމަ، ނުަވތަ އެއ ެގން އެއްބައ  ނުކ ޔާ ނ ދ އްޖެނަމަ، ފަހެ، އެމީހަކު  
ފަތ ސްނަމާދާއ  މެންދުރުނަމާދާ ދެމެދުގައ  ކ ޔަވައ ފ ނަމަ، ރޭގަނޑު އެމީހާ  

 ކ ޔެވ ފަދައ ން ލ ޔުއްޭވނެއެވެ."

( އެންމެ ފުރ ހަމަޮގތަކީ: ޞައްޙަޮގތުން ާވރ ދެުވފައ ާވ ހެނދުނާއ   24)
ފަހެ،   ހަީވރުެގ އެންމެހާ ޛ ކުރުތަކެއް ކުރުން މަތީގައ  ދާއ މުެވ ހުރުމެެވ.

 ދޮރަކީ ހެޔޮކަމުެގ ޮދރުތަކުެގ ތެރެއ ން މަތ ވެރ ކަން  މ  ޛ ކުރުތަކުެގ 
ޮބޑުެވެގންާވ ދޮރެކެެވ. އެހެންކަމުން، އެދެވ ެގންަވނީ އެ ޛ ކުރުތައް  
ގ ނަގ ނައ ން ކުރުމާއެކު، އެ ޛ ކުރުތައް ކުރުމުގައ  ކަންފަސޭހަ ނުުވމެެވ.  

ލާގެ  ތަޢާهللا އެ ޛ ކުރުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެުގ ތައުފީޤު ދެއްވ ެގންާވ މީހަކީ 
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ޙަޟްރަތުން އެފަދަ މީހެއްެގ މައްަޗށްާވ ޮބޑުެވެގންާވ ނ ޢުމަތަކާއ   
 ފަޟްލުަވންތަެވރ ކަމެކެެވ. އަދ  ހެޔޮކަމުގައ  އެމީހަކަށްވާ ކުރ އެރުމެކެެވ. 

މުސްލ މަކަށް އެ ހުރ ހާ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާނެަވުގތު ނުލ ބ ، އެ ހުރ ހާ ޛ ކުރެއް  
، އެ ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރެއ ން  ކ ޔުމަށް ކުޅަދާނަނުެވއްޖެމީހަކުނަމަ، ފަހެ

ފަސޭހަީވ މ ންަވރެއްެގ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާނީއެެވ. ހުރ ހާ ޛ ކުރުތަކެއް  
ނުކ ޔޭނަމަ ހުރ ހާ ޛ ކުރެއް ދޫކޮށްލުން އެއީ އޮތްކަމެއް ނޫނެެވ. އަދ  އެ  
އެންމެހާ ޛ ކުރުތައް ނުކ ޔައ ، އެ ޛ ކުރުތަކާމެދު އ ހުމާލުުވމަކީ  

ސޭހަކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވން އެދ   ކަންފަސޭހަކަމެެވ. އެފަދަ ކަންފަ 

 (1)ެގ ޙަޟްރަތުަގއ  ރައްކާތެރ ކަމަށް އެދެންޖެހޭނެއެެވ.هللا

( ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުމަށްޓަކައ ، އެއް އ ށީނުމުން  25)
ހުރ ހާ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާ ނ ންމާލ ނަމަެވސް، އަދ  އެކ ފަހަރު މަތ ން  

ސަލައެއް ނެތެެވ. އަދ  ަވކ  ތަރުތީބަކުން  ކ ޔައ ފ ކަމުގައ ީވނަމަވެސް މައް
ކ ޔުމަކީ މަތ ެވރ ކަމެއްކަމުގައ  ނުދެކ ، ހަނދާންނުނެތޭނެޮގތަށް ހަނދާންާވ  
ކޮންމެ ތަރުތީބަކުން އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔައ ފ ކަމުގައ ީވނަމެަވސް މައްސަލައެއް  
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ނެތެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔަނީ ހ ތުން ނުަވތަ ަގނޑެއް ނުަވތަ ފޮތެއް  
 ބަލައ ެގންކަމުގައ ީވނަމަެވސް މައްސަލައެއް ނެތެެވ. 

އެހެންނަމަވެސް، އެންމެ މޮޅުއ ތުރު ޮގތަކީ ޖެހ ޖެހ ެގން ހުރ ހާ ޛ ކުރުތަކެއް  
އެ ޛ ކުރުތަކުެގ ޘަާވބުތައް އަަވހަށް  ؛ ކ ޔައ  ނ ންމާލުމެެވ. އެއީ

އުޅެންޖެހުމުެގ ސަބަބުން  ހޯދައ ަގތުމުެގ ޮގތުންނާއ ، ކަމަކާހެދ  އަަވދ ނެތ  
 ނުަވތަ ހަނދާންނެތ ގެން އެ ޛ ކުރުތައް ނުކ ޔ ދާނެކަމަށްޓަކައެެވ.

( އެންމެ ރަނަގޅުގޮތަކީ ސަތޭކަ ފަހަރު ކ ޔުންފަދަ ަވކ  ޢަދަދަކަށް  26)
  ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތައް އެއް ފަހަރާ އެ ޢަދަދު ހަމަކުރުމެެވ. 

ޓަކައާއ ، ޢަދަދުކުރުމުގައ  އޮޅުމެއް  ހަނދާންނެތ ދާނެކަމެުގ ބ ރަށް؛ އެއީ
އަރާފާނެކަމަށްޓަކައެެވ. އެހެންނޫންނަމަ، ކ ޔަންޖެހޭ ޢަދަދު އެކ ފަހަރު  
މައްަޗށް ބަހާލައ ެގން ކ ޔެވުމަކުންެވސް މައްސަލައެއް ނެތެެވ. އެ ޛ ކުރުތައް  
ކ ޔާއ ރު ުގޅ ެގން ކ ޔުމަކީ ޝަރުޠެއް ނޫނެެވ. ފަހެ، އެމީހަކަށް ފަސޭހަވީ  

 (1)ށް އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާނީއެެވ.ޮގތަކަ

( ގ ނަބަޔަކު އެއްެވެގން ޖަމާޢީޮގތެއްގައ  ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތައް  27)
މީސްތަކުންކުރެ ބަޔަކު  ؛ އެއީ ކ ޔުމަކީ ޝަރުޢުެވެގންާވ ކަމެއް ނޫނެެވ.

އެއްެވެގން އެއް އަޑަކުން އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުން، ނުަވތަ އެއ ެގ ތެރެއ ން  

 

 (.6/131(، وعمدة القاري للعين )17/17ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
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ރުކޮށްކ ޔުމުން އޭނަެގ ފަހަތުން އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުން، ނުަވތަ  އެކަކު އަޑުހަ
އަޑުހަރުކޮށް ކ ޔުމުން އެހެންމީހުން އާމީން ކ ޔުންފަދަ ގޮތްޮގތަށް ޛ ކުރުތައް  
ކުރުމެެވ. އެހެނެއްކަމަކު، ޝަރުޢުެވެގންާވ ޮގތަކީ ކޮންމެމީހަކުެވސް އެމީހަކު  

 (1)އެކަނ  އެ ޛ ކުރުތައް ކ ޔުމެެވ.

އ  ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރެއ ން ޞައްޙަ ޛ ކުރުތައް  ( ހެނދުނ28ާ)
ބަޔާންކޮށްލަމެެވ. ހެނދުނާއ  ހަީވރު ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ އެ ޛ ކުރުތައް  
އެކުއެކީގައެެވ. އަދ  އެ ޛ ކުރުތަކާމެދު ވ ސްނާ ފ ކުރުކުރުމުެގ ޮގތުން، އެ  
  ޛ ކުރުތަކުގައ ާވ މުހ އްމު ކަލ މަތަކާއ  ޖުމްލަތަކުެގ މާނަވެސް

 (2)ބަޔާންކޮށްލަމެެވ.

الَ   َأْصَبْحَنا َوَأْصَبَح اْلم ْلك  ّلِلَِ، َواْلَْمد  ّلِلَِ، الَ إَِلَه إالَ اّلَل  َوْحَده  )) •
َأْسأَل َك   َرب ِ  .َشرِيَك َله ، لَه  اْلم ْلك  َوَله  اْلَْمد  َوه َو َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِديرٌ 

 

(، وفتاوى اللجنة الدائمة  349ينظر: تصحيح الدعاء لبكر بن عبد للا أبو زيد )ص  (1)
(24/268 .) 
މި ފޮތް ދިގުވެދާނެކަަމށްޓަަކއި މި ދުޢާތަކުގެ ފުރިހަމަ ދިެވހި މާނަ ނުެގނެސް  (2)

 ،ންނާއިކޮށްލަމެވެ. ހެނދުނާއި ހަވީރުެގ ޛިކުރުތަކުގެ ދިވެހިތަރުޖަމާގެ ެއކިއެކި ފޮތްތަކުދޫ

ކުން މި ދުޢާތަކުެގ ފުރިހަމަ މާނަަތްއ ފޯނު ެއޕްލިކޭޝަންތަ ދުޢާ ފޮތްތަުކންނާއި،

 ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެެވ. )މުތަުރޖިމް(
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َهَذا اْليَ ْوِم   اْليَ ْوِم َوَخَْي َما بَ ْعَده ، َوأَع وذ  ِبَك ِمْن َشرِ  َما ِف َخْْيَ َما ِف َهَذا 
َربِ  أَع وذ  ِبَك ِمَن اْلَكَسِل َوس وِء اْلِكرَبِ، َربِ  أَع وذ  ِبَك  .َوَشرِ  َما بَ ْعَده  

 (. ِمْن َعَذاب  ِف الَناِر َوَعَذاب  ِف اْلَقرْبِ(

ކުރު ކ ޔާނީ އަންނަނ ވ  ޢ ބާރާތްތަކާުގޅޭ  ހަީވރު ޛ ކުރުކުރާއ ރު )މ  ޛ 

 ك  لْ م  ى الْ سَ مْ أَ ا وَ نَ ي ْ سَ مْ أَ ))( ބައ ތައް އަންނަނ ވ  ޮގތަށް ބަދަލުކޮށްގެންނެެވ.
َلةِ ال هِ َأْسأَل َك َخْْيَ َما ِف َهذِ  َرب ِ  ... ّلِلَِ  ، َوأَع وذ  ِبَك اَوَخَْي َما بَ ْعَدهَ  َلي ْ

َلةِ ال هِ ِمْن َشرِ  َما َهذِ   ا ...((. َوَشرِ  َما بَ ْعَدهَ  َلي ْ

މ  ޢ ބާރާތުގައ  މ ވަނީ މ  ޛ ކުރުކުރާމީހާެގ  ((:  ّلِلَِ   ك  لْ م  ى الْ سَ مْ أَ ا وَ نَ ي ْ سَ مْ أَ ))

އެންމެހާ ެވރ ކަމަކާއ  ޙަމްދެއް ަވނީ  ؛ އެބަހީ ޙާލު ބަޔާންކޮށްދީފައެެވ.
އަށް ކަމުގައ  އަޅަމެން ދަންނަމެެވ. އެކަލާނގެ ނޫން އެހެން ފަރާތަކަށް  هللا

އެކަންކަން ލ ބ ެގނެއް ނުވެއެެވ. އަޅަމެން އެކަލާނެގއަށް ބަރޯސާެވ،  
އެކަލާނެގ ޙަޟްރަތުން ވާތްަގށް އެދެމެެވ. އަދ  އެކަލާނެގއަށް އަޅަމެން  

 އް ޚާލ ޞްކޮށް، އެކަލާނެގއަށް ޘަނާ ދަންނަވައ ، ޝުކުރުކުރަމެެވ. އަޅުކަންތަ

މުސްކުޅ ވުމުެގ ސަބަބުން ކުރ މަތ ވާ ދަތ  އުނދަޫގތަކުން  ((:  س وِء اْلِكرَبِ ))

އަށް ދަންނަވަމެެވ. ވ ސްނުން ފ ލައ ދ ޔުމުގެ  هللاސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް 
މީހާެގ ޙާލަތު  ސަބަބުން ބުއްދ  ހަމަނުޖެހ ، ކ ޔޭނުކ ޔޭ ނޭނުގންފަދަ 
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ޯގސްކޮށްލާފަދަ ކަންކަން މުސްކުޅ  ޢުމުރުގައ  ކުރ މަތ ވެއެެވ. މީސްތަކުންގެ  
ކުރ މަތީގައ  މީހާ ނ ކަމެތ ެވ، ޙަރަކާތްތެރ ވުމަށް ނުކުޅެދުންފަދަ ކަންކަން  

 ކުރ މަތ ވެއެެވ.

َنا، َوِبَك ََنَْيا، َوِبَك ََّن وت  )) •  َوإِلَْيَك الَله َم ِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك أَْمَسي ْ
 (. (النُّش ور  

  މ  ޛ ކުރު ކ ޔާނީ އަންނަނ ވ  ޢ ބާރާތުންނެެވ.ހަީވރު ޛ ކުރުކުރާއ ރު 

َنا، َوِبَك َأْصَبْحَنا، َوِبَك ََنَْيا، َوِبَك ََّن وت  َوإِلَْيَك )) الَله َم ِبَك أَْمَسي ْ
 ((. َمِصْي  ال

އެއްކުރެއްުވމާއ ، އަލުން  އަކީ މަރުވުމަށްފަހު އަލުން (: (النُّش ور  ))

 ދ ރުއްުވމެެވ.

އަޅަމެން ރުޖޫޢަުވން ވަނީ އ ބަރަސްކަލާނގެ  (: (إِلَْيَك ال َمِصْي  ))

 ޙަޟްރަތަށެެވ.

؛ ބަޔާންެވދ ޔަ ކަލ މަތަކުެގ މާނަ އެވަނީ އެއް މާނައަކަށް ުގޅ ފައެެވ. އެއީ
 ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަުވމުގެ މާނައަށެެވ.هللا މަރުުވމަށްފަހު  
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ْخَلِص، َوَعَلى ِديِن )) • ْسَلِم، َوَعَلى َكِلَمِة اإْلِ َأْصَبْحنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ
، َوَعَلى ِمَلِة أَبِيَنا ِإبْ رَاِهيَم، َحِنيفا   - مَ لَ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى للا  لَ صَ  -نَِبيِ َنا م ََمد  

 (. (م ْسِلما  َوَما َكاَن ِمَن اْلم شرِِكيَ 

ހަީވރު ޛ ކުރުކުރާއ ރު މ  ޛ ކުރު ކ ޔާނީ އަންނަނ ވ  ޢ ބާރާތުންނެެވ.  

ْسَلِم، َوَعَلى َكِلَمِة اإْلِْخَلصِ )) َنا َعَلى ِفْطَرِة اإْلِ  (. (... أَْمَسي ْ

ސީދާވެެގންާވ ތެދުމަުގގައ ާވ ޙާލުގައެެވ. ހުރ ހާ ބާޠ ލު  ؛ އެބަހީ(:  (َحِنيفا  ))

ސީދެާވެގންާވ ޙައްޤުދީންކަމުގައ ާވ އ ސްލާމްދީނަށް  ދީނަކުން ދުރުހެލ ެވ، 
 ކުރ މަތ ލާ ޙާލުގައެެވ.

َه إِلذ ُهَو الََْحُّ الَْقيُّوُم  • ـٰ
ـُه َل إِلَ

ُخُذهُ  َل ﴿اللذ
ْ
 َوَل  ِسنَة   تَأ

ُ   نَْوم   رِْض  السذ   ِف   َما  ّلذ
َ
ي  َذا  َمنَماَواِت َوَما ِف اأْل ِ  ِعنَدهُ   يَْشَفعُ   اَّلذ

يِْديِهمْ  بَْيَ  َما َيْعلَمُ  نِهِ بِإِذْ  إِلذ 
َ
يُطونَ  َوَل  َخلَْفُهمْ  َوَما أ ء   ُُيِ  بَِشْ

نْ  َماَواِت  ُكرِْسيُّهُ  وَِسعَ  َشاءَ  بَِما إِلذ  ِعلِْمهِ  ِمِّ رَْض  السذ
َ
 َوَل  َواأْل

 ( 255:  ابلقرة) ﴾الَْعِظيمُ  الَْعِلُّ  َوُهوَ ُه ِحْفُظُهَما َيئُودُ 
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ُه َل  َه إِلذ ُهَو﴾﴿اللـذ ـٰ
އެކަލާނެގ ފ ޔަވައ  ޙައްޤުެވެގން ؛ އެބަހީ :إِلَ

 އަޅުކަންެވޭވ އެހެން އ ލާހަކު ނުވެއެެވ.

އެކަލާނގެއީ އެކަލާނެގ ޛާތުފުޅާގެން ޤާއ މެުވޮވޑ ެގންާވ، އަދ    :﴿الَْقيُّوُم﴾

ޤާއ މުެވޮވޑ ެގންާވ ކަލާނގެއެެވ. އެހެން ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ކުރެއްުވމުގައ   
އެކަލާނގެއީ، އެކަލާނގެ ޛާތުފުޅާގެން ޤާއ މުެވޮވޑ ެގންާވ، އެހެން ފަރާތަކަށް  
ބޭނުންޖެހ ޮވޑ ެގންނުާވ ހުސްޠާހ ރުަވންތަ ކަލާނގެއެެވ. އަދ  އެހެން  
ފަރާތްތަކުެގ ކަންކަން ކުރެއްުވމުގައ  ޤާއ މުެވޮވޑ ެގންާވ، އެހެން ފަރާތްތައް  

ށް ބޭނުންޖެހ ެގންާވ ކަލާނގެއެެވ. އުޑުތަކާއ ، ބ މާއ ، އެ ދެ  އެކަލާނގެއަ
ތަނުގައ ާވ އެންމެހާ ފަރާތްތަކެއްެގ ކަންކަން ކުރެއްުވމުގައ  އެކަލާނގެ  
ޤާއ މުެވޮވޑ ެގންވެއެެވ. އެންމެހާ ކަމެއް ކުރެއްުވމުގައ  ޤާއ މުެވޮވޑ ެގންާވ  

 ކަލާނގެއެެވ.

ُخُذُه ِسنَة ﴾
ْ
ހުމެއް ނުވެއެެވ. ތާއްޔާޖެހުމަކީ ނ ދުމުެގ  ތާއްޔާޖެ؛ އެަބހީ  :﴿َل تَأ

އަދ  އަވަހާރަފުޅު ލެއްޕެުވމެއްވެސް އެކަލާނެގއަކަށް  : ﴾َوَل نَْوم  ﴿ފެށުމެެވ. 
ތަޢާލާއާ އެކަށީެގންނުާވ އުނ   هللا މ  ޞ ފައަކީ ؛ ނުވެއެެވ. އެހެނީ
ތަޢާލާ ަވނީ މ  ޞ ފައ ން ހުސްދުރުެވޮވޑ ެގންނެެވ.  هللا ޞ ފައެކެެވ. 
ނ ދ ފައ ާވ  ؛ ހާރަފުޅު ލެއްޕެުވމަކީ މުސްތަޙީލުކަމެކެެވ. އެހެނީއެކަލާނެގ އަަވ

އަށް  هللاމީހަކީ އޭނާެގ ކައ ރީގައ  ހ ނާގކަންކަންެވސް ނޭނޭގނެ މީހެކެެވ. 
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ޮފރުވ ެގންާވ އެއްެވސްކަމެއް ނުވެއެެވ. ނ ދުމަކީ ކަންކަމާމެދު ޣާފ ލުާވ  
ެވ. އެކަމުން  ޣާފ ލުެވޮވޑ ެގންނުވެއެهللا ކަމެކެެވ. އެއްެވސް ކަމަކާމެދު މާތް  

އެކަލާނގެ ހުސްދުރުެވޮވޑ ެގންވެއެެވ. އަދ  ނ ންޖަކީ ވަރުބަލ ކަން ދުރުކޮށްދީ  
ތަޢާލާ އަކީ ވަރުބަލ ެވޮވޑ ަގތުމުން  هللا އަރާމު ެގނެސްދޭކަމެކެެވ. 

ހުސްދުރުެވޮވޑ ެގންާވ ފަރާތެކެެވ. އެކަލާނެގއަށް އެއްެވސްކަހަލަ ލޮޑުކަމެއް  
 ނުވެއެެވ.  އަދ  ަވރުބަލ ކަމެއް ލ ބ ޮވޑ ެގނެއް

 بِإِْذنِِه﴾
ي يَْشَفُع ِعنَدُه إِلذ ِ

އެކަާލނެގ އ ޒުނަފުޅާއ ،   :﴿َمن َذا اَّلذ

އަމުރުފުޅާއ ، އ ރާދަކުރެއްވުމުން މެނުީވ އެއްެވސްމީހަކަށް އެކަލާނގެ  
ޙަޟްރަތުގައ  ޝަފާޢަތްތެރ އެއް ނުެވޭވނެއެެވ. ޝަފާޢަތްތެރ ާވމީހާއަށް  

ހޭނެއެެވ. އަދ  ޝަފާޢަތްތެރ ެވވޭ  ޝަފާޢަތްތެރ ުވމުެގ އ ޒުނަ ލ ބެންޖެ
ތަޢާލާެގ ރުއްސެުވން  هللا ކަމަކާމެދު، ޝަފާޢަތްތެރ ެވޭވ މީހާއަށް 

 އޮންނަންޖެހޭނެއެެވ.

يِْديِهْم﴾
َ
އެބައ މީހުންެގ ކުރ މަތީގައ ާވ،  ؛ އެބަހީ :﴿َيْعلَُم َما بَْيَ أ

އެބައ މީހުންނަށް ފެންނަކަންކަން އެކަލާނެގ ދެނެވޮޑ ެގންވެއެެވ. އަދ  

މާޒީަގއ  ؛ އެބަހީ  :﴾َوَما َخلَْفُهمْ ﴿ ސްތަޤްބަލުގައ ާވ ކަންކަނެްވސް މެއެެވ.  މު

އ ސްެވޮގސްފައ ާވ ކަންކަމެުގ ޢ ލްމުެވސް އެކަލާނެގ ދެނެޮވޑ ެގންވެއެެވ.  
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އެހެންކަމުން، ހުސްޠާހ ރުަވންތަ ރަސްކަލާނގެއީ މާޒީގައާއ ، މ ހާރާއ ،  
 ެގންވާ ރަސްކަލާނގެއެެވ.މުސްތަޤްބަލުގެ އެންމެހާކަމެއް މޮޅަށް ދެނެޮވޑ 

އުޑުތަކާއ ، ބ މާއ ، އެ ދެ ތަނުގައ ާވ  ؛ ެއބަހީ :﴾َوَل َيئُوُدُه ِحْفُظُهَما﴿ 

ތަކެއްޗާއ ، އެ ދެމެދުގައ ާވ ތަކެތ  ރައްކާތެރ ކުރެއްވުމަކީ އެކަލާނެގއަށް  
 އުނދަޫގ ބުރަކަމެއް ނޫނެެވ. 

ސޫރަތް( ތ ން    3މ   އ ޚްލާޞް، ފަލަޤް، ނާސް  ؛ )އެބަހީال م َعوِ َذات    •

 ފަހަރު ކ ޔެުވމެެވ. 

َحد  އ ޚްލާޞް ސޫރަތް: 
َ
َمُد  *﴿قُْل ُهَو اللذـُه أ لَْم يَِِلْ  *اللذـُه الصذ

َحد   *َولَْم يُوََلْ 
َ
ُ ُكُفًوا أ  ( 4-1: اْلخًلص) ﴾*َولَْم يَُكن ّلذ

َمدُ ﴿  ُه الصذ   އެކަލާނެގއަށް  ތަކެތ  އެންމެހާ ، އީ هللا)މާނައީ:  :﴾اللـذ

  އެކަލާނެގ  ، އެއްަޗކަށް އެއްެވސް  އަދ   ، ބޭނުންތެރ ެވެގންާވ
( އެކަލާނގެއީ އެންމެހާ ކަމެއްގައ   .ރަސްކަލާނގެއެެވ ބޭނުންެވޮވޑ ެގންނުާވ

އެކަލާނެގއަށް ދެންނެޭވ ކަލާނގެއެެވ. އަދ  އެންމެހާ މަޚްލޫޤާތްތަކެއް  
 ކަންކަމެއްގައާއ ، އެންމެހާ ޙާލަތެއްގައާއ ،  އެންމެހާ ޙާޖަތްތަކަށާއ ، އެންމެހާ 

އެންމެހާ ޟަރޫރީކަންކަމެއްގައ ، ނ ކަމެތ ކަމާއ  ބޭނުންޖެހ ެގންާވ ޙާލު،  
ކަލާނގެއެެވ. ފަހެ، ޮކންމެ    ބޭނުންތެރ ެވެގންާވފަޤީރުކަމާއެކު އެކަލާނެގއަށް  
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،  އެއްަޗކާއ  ކޮންމެ މީހަކު ވަނީ އެކަލާނެގ ޙަޟްރަތުގައ  ނ ކަމެތ ކަމާއެކު
އެކަލާނެގއަށް ބޭނުންތެރ ެވފައެެވ. ހުސްޠާހ ރުަވންތަ އެކަލާނގެއީ  
މީސްތަކުންެގ ކ ބައ ން ފުދ ޮވޑ ެގންާވ ކަލާނގެއެެވ. އެކަލާނގެއީ  
ޢ ލްމުފުޅާއ ، ޙ ކުމަތްފުޅާއ ، ޙ ލްމުވެރ ކަމާއ ، ކުޅަދުންވަންތަކަމާއ ،  

 އެންމެހާ  މަތ ެވރ ަވންތަކަމާއ ، ރަޙްމަތްަވންތަކަމާއ ، އަދ  މ ނޫންެވސް
އެކަލާނެގ ޞ ފަފުޅުތަކެއްގައ  އެންމެ ފުރ ހަމަކަން ލ ބ ޮވޑ ެގންާވ  

 ކަލާނގެއެެވ.

َمدُ ﴿ ފަހެ،  ޞ ފަފުޅުތައް އެންމެ ފުރ ހަމައަށް ލ ބ ޮވޑ ެގންާވ  އަކީ  ﴾الصذ

ކަލާނގެއެެވ. އެންމެހާ މަޚްލޫޤާތްތަކެއް، އެބައ މީހުންެގ އެންމެހާ  
 އެކަލާނގެއަކަށް ޤަޞްދުކޮށްެގން ދަންނާަވ ކަލާނގެއެެވ.ޙާޖަތްތަކެއްގައ  

َحد  ﴿ 
َ
ُ ُكُفًوا أ އެކަލާނގެއާ އެއްވައްތަރު އަދ  އެއްފަދަ   :﴾َولَْم يَُكن ّلذ

އެއްެވސް ފަރާތެއްނުވެއެެވ. އަދ  އެކަލާނގެއާ ަވއްތަރުެވެގންާވ އެއްެވްސ 
، އަދ  އަންބެއް  ފަރާތެއް ނުވެއެެވ. އެކަލާނެގއަށް ބައްޕައެއް، އަދ  ދަރ އެއް

 ލ ބ ޮވޑ ެގންނުވެއެެވ.
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ُعوُذ بَِرِبِّ الَْفلَِق ފަލަޤު ސޫރަތް: 
َ
َوِمن  *ِمن َشِِّ َما َخلََق  *﴿قُْل أ
اثَاِت ِف الُْعَقِد   *َشِِّ ََغِسق  إَِذا َوقََب   َوِمن َشِِّ  *َوِمن َشِِّ انلذفذ
 ( 5- 1: الفلق) ﴾*َحاِسد  إَِذا َحَسَد 

ُعوذُ ﴿ 
َ
  ސަލާމަތްކަމަށް، ޙ މާޔަތަށް، ރައްކާތެރ ކަމަށް މ  އަޅާ ބަރޯސާެވ،    :﴾أ

 އެދެމެެވ.

 ފަތ ސްަވުގތެެވ. :﴾الَْفلَق﴿ 

ނުބައ ކަން އެކުލެވ ެގންާވ ކޮންމެ އެއްޗެއްެގ  ؛ އެބަހީ  :﴾ِمن َشِِّ َما َخلََق ﴿ 

ނުބައ ކަމުންނެެވ. އެއީ އ ންސ އެއް، ނުަވތަ ޖ ންނ އެއް، ނުަވތަ ހަޔަާވނެއް  
 އެނޫން އެއްޗެއްެގ ކ ބައ ގައ ާވ ނުބައ ކަމެއް ވ ޔަސްމެއެެވ.ނުަވތަ 

ރޭަގނޑުެގ ނުބައ ކަމުންނެެވ. ރޭގަނޑުެގ   :﴾َوِمن َشِِّ ََغِسق  إَِذا َوقََب ﴿ 

އަނދ ރ ކަން ަގދަެވގެންފ ހ ނދު، ނުަވތަ ހަނދު ކޭތަހ ފައ ފ ހ ނދު އެ  

  އަނދ ރ ކަމެެވ.އަކީ  ))الَغَسق ((ރޭަގނޑުގައ ާވ ނުބައ ކަމުންނެެވ. އަދ  

)  އަނދ ރ ކަން ަވދެެގންފ ހ ނދުގައެެވ.(؛ )އެބަހީ  އަކީ ަވނުމެެވ. ( ))الو ق وب 
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اثَاِت ِف الُْعَقدِ ﴿  ސ ޙުރުެވރ ންެގ ނުބައ ކަމުންނެެވ.   :﴾َوِمن َشِِّ انلذفذ

އެބައ މީހުން )ކ ޔެެވލ ތައް ކ ޔެުވމަށްފަހުގައ ( ސ ޙުރުތަކުގައ  ޖަހާ  
 ެވ.ޮގށްތަކަށް ފުމޭހ ނދުގައެ

ُعوُذ بَِرِبِّ انلذاِس ނާސ  ސޫރަތް: 
َ
ِه  *َمِلِك انلذاِس  *﴿قُْل أ ـٰ إِلَ

ي يُوَْسوُِس ِف ُصُدوِر  *ِمن َشِِّ الْوَْسَواِس اْْلَنذاِس  *انلذاِس  ِ اَّلذ
نذِة َوانلذاِس  *انلذاِس   ( 6-1: انلاس) ﴾*ِمَن اْْلِ

ހަނދުކުރުމުން ފ ލައ ެގންދާ  މަތ ން هللا  :﴾الْوَْسَواِس اْْلَنذاِس ﴿ 

މަތ ން ޣާފ ލުެވއްޖެނަމަ  هللا ޝައ ޠާނާެގ ކ ބައ ންނެެވ. ފަހެ، އ ންސާނާ 
 ަވސްާވސްދ ނުމަށްޓަކައ  އާދެއެެވ.

نذِة َوانلذاِس ﴿  އ ންސީންނާއ  ޖ ންނީންެގ ތެރެއ ންާވ  ؛ ެއބަހީ :﴾ِمَن اْْلِ

 ހ ތްތަކަށް  ޝައ ޠާނުންެގ ކ ބައ ންނެެވ. ފަހެ، އެބައ މީހުން މީސްތަކުންެގ 
ަވސްާވސްދެއެެވ. ނުވަތަ އެ ޝައ ޠާނާ ޖ ންނީންނާއ  އ ންސީންެގ ހ ތްތަކަށް  

 ަވސްާވސް ަވއްދައެެވ.

الَله َم أَْنَت َرّبِ  اَل إَِلَه ِإاَل أَْنَت، َخَلْقَتِن َوَأََن َعْبد َك، َوَأََن َعَلى )) •
، أَع وذ  ِبَك ِمْن  ، أَب وء  َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعت  َلَك  َشرِ  َما َصنَ ْعت 
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فَِإنَه  اَل يَ ْغِفر  الذُّنوَب ِإاَل  ؛فَاْغِفْر ِل  ،َلَك ِبَذْنِب  بِِنْعَمِتَك َعَلَي، َوأَب وء  
 (. (أَْنتَ 

ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ  هللا ފަހެ،  (:  (َوَأََن َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتطَْعت  ))

އަމުރުކުރެއްުވމާއ ، ކަންކަމެއް ނަހީކުރެއްުވންތަކެއް  ަވނީ ކަންކަމެއް 
ހ މަނުއްވައ ެގން އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންނާއެކު އަޙުދެއް ހ އްޕަާވފައެެވ. އަދ   
އެ ޢަހުދުތަކަށް ަވފާތެރ ާވމީހަކަށް މަތ ެވރ ެވެގންާވ ޘަވާބު ދެއްާވނެކަމަށް  

 އެކަލާނެގ ވަނީ ަވޢުދުެވޮވޑ ެގންފައެެވ.

މ  އަޅާއަށް ކުޅަދާނަވީ މ ންވަރަކުން އެ ޢަހުދަށް  ؛ އެބަހީ(:  (اْسَتطَْعت  َما  ))

ަވފާތެރ ުވމުގައ  މ  އަޅާ ދެމ ހުންނަމެެވ. މ  އަޅާއަށް ކުޅަދާނަެވެގންާވ  
މ ންވަރަކީ އ ބަރަސްކަލާނެގއަށް އެކަށީެގންާވ މ ންަވރަށްުވރެ ކުޑަ  

އްޤުެވެގންާވ  މ ންވަރެކެެވ. އަދ  މ  އަޅާެގ މައްަޗށް އަދާކުރުން ޙަ
 މ ންަވރަށްުވރެެވސް ކުޑަ މ ންވަރެކެެވ.

އ ބަރަސްކަލާނެގ މ  އަޅާއަށް  (:  (أَب وء  َلَك بِِنْعَمِتَك َعَلَي، َوأَب وء  َلَك ِبَذْنِب ))

ދެއްާވފައ ާވ ނ ޢުމަތްތަކަށް މ  އަޅާ އ ޢުތ ރާފުވަމެެވ. މ  އަޅާއީ  
އ ބަރަސްކަލާނެގ   ފާފަެވރ އެއްކަމުގައ ެވސް އ ޢުތ ރާފުަވމެެވ. ފަހެ، 

ޙަޟްރަތުން ަވނީ އ ޙްސާންތެރ ކަމެެވ. މ  އަޅާެގ ފުށުން ަވނީ އުރެދުމެެވ.  
ފަހެ، އ ބަރަސްކަލާނެގ ނ ޢުމަތްތަކަށް މ  އަޅާ އ ބަރަސްކަލާނެގއަށް  
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ޙަމްދުކުރަމެެވ. އ ބަރަސްކަލާނގެއީ ޙަމްދުކުރުން ޙައްޤުެވެގންާވ ފަރާތެކެެވ.  
ސެުވން ދެއްުވމަށް އ ބަރަސްކަލާނގެ  އަދ  މ  އަޅާެގ ފާފަތަކަށް ފުއް 

 ޙަޟްރަތުގައ  އެދެމެެވ. 

ެގ ނ ޢުމަތްތަކުެގ ތެރޭގައެެވ. އެ  هللاފަހެ، އަޅާ ަވނީ އަބަދުވެސް 
ނ ޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުެވރ ުވމަށް އެ އަޅަކަށް ބޭނުންޖެހ ެގންވެއެެވ. އަދ   

ނާ  އޭނާެގ ކ ބައ ގައ ާވ ފާފަތަކަށް ފުއްސެުވމަށް ބޭނުންޖެހ ެގންވެއެެވ. އޭ
ެގ ނ ޢުމަތްތަކާއ  އެހީތެރ ކަމުގައ  )އެއް ނ ޢުމަތުން އަނެއް  هللاަވނީ 

ނ ޢުމަތަށް، އެއް އެހީތެރ ކަމުން އަނެއް އެހީތެރ ކަމަށް( އަބަދުެވސް ބަދަލުެވ  
ބަދަލުވެއެެވ. އެހެންކަމުން، އޭނާ އަބަދުެވސް ތައުބާއަށާއ  ފާފަފުއްސެުވމަށް  

 ބޭނުންޖެހ ެގންވެއެެވ.

نْ َيا َواآلِخَرِة، الَله َم ِإِن ِ َأْسأَل َك الَله َم ِإِن ِ )) •  َأْسأَل َك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّ
اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َود نْ َياَي َوأَْهِلي، َوَماِل، الَله َم اْسُت ْ َعْورَاِت، َوآِمْن 

ْلِفي، َوَعْن َُيِيِن، َوَعْن َرْوَعاِت، الَله َم اْحَفْظِن ِمْن َبِي يََدَي، َوِمْن خَ 
 (. (ِِشَاِل، َوِمْن فَ ْوِقي، َوأَع وذ  ِبَعَظَمِتَك َأْن أ ْغَتاَل ِمْن حَتِْت 

نْ َيا َواآلِخَرةِ )) ދުނ ޔޭގައ  ކުރ މަތ ާވ  (: ( َأْسأَل َك اْلَعاِفَيَة ِف الدُّ

ބަލ މަޑުކަމުންނާއ ، މުޞީބާތްތަކުންނާއ ، ނުބައ ކަންކަމުން  
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ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް އެދ  ދަންނަަވމެެވ. އަދ  އާޚ ރަތުެގ  
 ނުބައ ކަމުންެވސްމެއެެވ. 

އ ،  ފާފަތަކުންނާ(:  (َأْسأَل َك اْلَعْفَو َواْلَعاِفَيَة ِف ِديِن َود نْ َياَي َوأَْهِلي، َوَماِل ))

ފާފައ ެގ އަހުލުންނާއ ، ފާފަކުރެޭވ ތަންތަނުން ދުރުކޮށްދެއްވައ  މ  އަޅާެގ  
ދީން ރައްކާތެރ ކޮށްދެއްވާނދޭެވ! އަދ  ދީން ފުރ ހަމަވުމަށް ހުރ ކަންކަމަށް  
މ  އަޅާއަށް ފަހ ކަން ދެއްވައ ، އެ ދީންވެރ ކަން އުނ ާވފަދަ ކަންކަމުން  

 ދުނ ޔަީވ ދ ރ އުޅުން  ސަލާމަތްކޮށްދެއްާވނދޭެވ! އަދ  މ  އަޅާެގ
އާފާތްތަކުންނާއ ، މުޞީބާތްތަކުންނާއ ، އުނ ކަންކަމުން  
ސަލާމަތްކޮށްދެއްާވނދޭެވ! އަދ  ނަފްސާއ  އަހުލުންނާއ  މުދަލުންނާއ   
  ދަރ ންެގ ފުށުން ކުރ މަތ ާވ ތަފާތު ވައްތަރުެގ މުޞީބާތްތަކުން މ  އަޅާ 

 ސަލާމަތްކޮށްދެއްާވނދޭެވ!

މ  އަޅާެގ ޢައ ބުތަކާއ ، ކުށްތަކާއ ،  ؛ އެބަހީ(: (ْورَاِت الَله َم اْسُت ْ عَ ))

އުނ ކަންކަމާއ ، އެކަމެއް ފާޅުެވއްޖެނަމަ މ  އަޅާއަށް ބަދުބަހެއް ލ ބ ދާނެ  
ކޮންމެ ކަމެއް ސ އްރުކޮށްދެއްާވނދޭެވ! އަދ  ދުނ ޔެއާއ  އާޚ ރަތުގައ ެވސް  

 މ  އަޅާ ފަޟީޙަތްނުކުރައްވާނދޭެވ! 
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މ  އަޅާއަށް ކުރ މަތ ާވ ބ ރުެވރ ، ހ ތާމަެވރ ، ކަނޮްބޑުާވ،  (:  (َوآِمْن َرْوَعاِت ))

ޮކންމެ  ؛ މޮޅ ވެރ ކަން ެގނުާވކަންކަމުނެްވސް ސަލާމަތްކޮށްދެއްާވނދެޭވ! އެބަހީ
 ބ ރުެވރ ކަމަކުން ޢާފ ޔަތު ދެއްާވނދޭެވ! 

ކުއްލ އަކަށް ކޯފާއަކުން  (: (َوأَع وذ  ِبَعَظَمِتَك َأْن أ ْغَتاَل ِمْن حَتِْت ))

ކުކުރެއްުވމާއ ، މ  އަޅާ ބ މަށް ަގންބަވައ ަގތުމުން  ހަލާ
 ރައްކާތެރ ކޮށްދެއްުވމަށް އެދެމެެވ.

اَل إَِلَه   ،الَله َم فَاِطَر الَسَمَواِت َواأْلَْرِض، َعاَلَ الَغْيِب َوالَشَهاَدةِ )) •
َوِمْن َشرِ   أَع وذ  ِبَك ِمْن َشرِ  نَ ْفِسي، َرَب ك لِ  َشْيء  َوَمِليَكه ، ِإاَل أَْنَت،

 (.(ِكِه، َوَأْن أَْقَُتَِف َعَلى  نَ ْفِسي س وءا ، أَْو َأج رَه  ِإَل م ْسِلم  ْر الَشْيطاِن َوشِ 

އެކަލާނގެއީ އ ސްެވދ ޔަ މ ސާލަކާނުލައ   (: (فَاِطَر الَسَمَواِت َواأْلَْرضِ ))

 ކަލާނގެއެެވ.އުޑުތަކާއ  ބ ން ޚަލްޤުކުރައްވައ ، އުފެއްދެވ  

އެކަލާނގެއީ ހުރ ހާ އެއްޗެއް ޚަލްޤުކުރެއްވ ،  (: (َرَب ك لِ  َشْيء  َوَمِليَكه  ))

އެތަކެތީެގ މ ލްކުެވރ ، އެތަކެތީެގ އެންމެހާކަމެއް ރާވައ  ހ ންަގާވ  
ކަލާނގެއެެވ. އެކަލާނެގ ރައްބުަވންތަކަމުެގ ތެރެއ ން ނ ކުމެޭވނެ ހަމަ  

 އެކައްޗެއްެވސް ނުވެއެެވ.
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ޝައ ޠާނާެގ ަވސްވާހުންނާއ ، އޭނާގެ  (: (ْن َشرِ  الَشْيطاِن َوِشرِْكهِ َومِ ))

އާ ޝަރީކުކުރުމަށް އޭނާ ޮގާވލާ  هللاމަގުއޮޅުާވލުމާއ ، މަުގފުރެއްދުމާއ ، 

މ  ޮގތަށް    (( ِكهِ َر َوشَ )) ޮގާވލުންތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް އެދެމެެވ. އަދ   

މީސްތަކުން ފ ތުނަވެރ ކޮށް،  ؛ ހީއަބަފ ލ ޖެހ ެގންވެސް އައ ސްފައ ވެއެެވ. އެބަ
ޝ ރުކާއ  ކުފުރާއ  ފާފަތަކަށް އެރުުވމަށްޓަކައ  ޝައ ޠާނާ ބޭނުންކުރާ  
ާވތަކުންނާއ ، މަކަރުތަކުންނާއ ، ޒީނަތްތެރ ކޮށްދ ނުންތަކުން  

 ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް އެދެމެެވ.

ނުބައ ކަންކަން  (: (ْسِلم  َوَأْن أَْقَُتَِف َعَلى  نَ ْفِسي س وءا ، أَْو َأج رَه  ِإَل م  ))

ކުރުމުންނާއ ، ނުބައ ކަންކަމަށް އަރައ ަގތުމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް އެދ   
އަށް ދަންނަވަމެެވ. ނުަވތަ މުސްލ މަކު އެފަދަ ނުބައ ކަމަކަށް  هللا

އެރުުވމުންނާއ ، މުސްލ މެއްެގ މައްަޗށް ނުބައ ކަމާއ  ެގއްލުން  
ުވމަށްެވސް އެކަލާނެގއަށް އެދ   ކުރ މަތ ކުރުުވމުން ރައްކާތެރ ކޮށްދެއް

 ދަންނަަވމެެވ. 

ِه َشْيٌء ِف اأْلَْرِض َواَل ِبْسِم اّللَِ اَلِذي اَل )) • َماِء   ِف السَ  َيض رُّ َمَع اْسِْ
 . ފަހަރު ކ ޔުން  3( (َوه َو الَسِميع  اْلَعِليم  
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ރައްކާތެރ ކަމަށް އެދެމެެވ.  ެގ އ ސްމުފުޅުެގ ބަރަކާތުން هللا(: (ِبْسِم اّللَِ ))

ެގ ޙަޟްރަތަށް މ  އަޅާ  هللاއެންމެހާ ކަމަކަށް ކުޅަދުންަވންތަ ؛ އެބަހީ
ބަރޯސާެވ، ރައްކާތެރ ކަމަށާއ ، ހ މާޔަތަށް އެދެމެެވ. ނުބައ  ފަރާތްތަކުެގ  
ނުބައ ކަމުން ރައްކާތެރ ކޮށްދ ނުމުެގ އާރާއ ބާރު، ހުސްޠާހ ރުަވންތަ  

 ވެއެެވ.ކަލާނގެއަށް މެނުީވ ލ ބ ެގންނު

ެގ އ ސްމުފުޅުން ރައްކާތެރ ކަން ހޯދައ ފ މީހަކު ދަންނާށެެވ! ބ މާީވ  هللاފަހެ،  
ފަރާތަކުންެވސް އަދ  އުޑާީވ ފަރާތަކުންެވސް އަންނަ މުޞީބާތެއްެގ  

 ނުބައ ކަމެއް އެމީހަކަށް ނުޖެހޭނެތެެވ. 

ފަހަރު   1( (أَع وذ  ِبَكِلَماِت اّللَِ الَتاَماِت ِمْن َشرِ  َما َخَلقَ )) •

 (1).ކ ޔުން

ެގ  هللاއުނ ކަމެއް އަދ  ޢައ ބުކަމެއްނުވާ  ؛ އެބަހީ(:  (َكِلَماِت اّللَِ الَتاَماتِ ))

ކަނޑައެޅ ގެން މަންފާކުރަނ ވ  ކަލ މަފުޅުތައް  ؛ ކަލ މަފުޅުތަކެެވ. އަދ  އެއީ

 

ފަހަރު ކިޔުމަށްވެސް ަބއެއް ރިވާޔަތްތަކުގައި އައިސްފައިވެއެވެ.  3މި ޛިކުރު  (1)

وابن    ، 590برقم    ، ، والنسائي ف عمل اليوم والليلة 7898برقم    ، 290/  2،  أْحدަބއްލަވާ:  
وحتفة    ،2/266  ،، وصحيح ابن ماجه3/187  ،وانظر: صحيح الُتمذي   ، 68برقم    ،السن

 )މުތަރުޖިމް(  ل من حصن املسلم(. )منقو 45ص البن ّبز، األخيار
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ކަމުގައ  ބުނެވ ފައ ވެއެެވ. އަދ  މ ތަނުގައ  އެ ކަލ މަފުޅުތަކުެގ މުރާދަކީ  
 ޤުރްއާންކަމުގައ ެވސް ބުނެވ ފައ ވެއެެވ.

ކޮންމެ ނުބައ  ކަމަކުންނެެވ. އަދ  ނުބައ ކަން  ؛ އެބަހީ(:  (ِمْن َشرِ  َما َخَلقَ ))

އެކުލެވ ެގންާވ ކޮންމެ މަޚްލޫޤެއްެގ ކ ބައ ންނެެވ. އެއީ ޖަނަާވރެއްވ ޔަްސ  
ނުަވތަ އެނޫން އެއްޗެއްވ ޔަސްމެއެެވ. އަދ  އ ންސ އެއްވ ޔަސް ނުަވތަ  

ގައ   ޖ ންނ އެއްވ ޔަސްމެއެެވ. އެއީ ވައ ، ހޮނުފަދަ ފުރާނަ ނެތް އެއްެޗއްކަމު
 ވ ޔަސްމެއެެވ.

ފަހެ، މ  ޛ ކުރުކ ޔާއ ރު އެ އަޅަކު ސަލާމަތްތެރ ކަމަށާއ ، ރައްކާތެރ ކަމަށާއ ،  
ބަރޯސާަވނީ އެންމެހާ އެއްޗެއް މ ލްކުެވޮވޑ ެގނާްވ ކުޅަދުންަވންތަ  
ކަލާނެގއަށެެވ. ނުބައ  ފަރާތްތަކުެގ ނުބައ ކަމުން ރައްކާތެރ ކޮށްދ ނުމުެގ  

  ކަލާނގެއަށް މެނުީވ ލ ބ ެގންނުވެއެެވ.އާރާއ ބާރު، ހުސްޠާހ ރުަވންތަ 

َوالَ   ،َأْصِلْح ِل َشْأِنَ ك َله   ،ِبَرْْحَِتَك َأْسَتغيث   ،ََي َحيُّ ََي قَ يُّوم  )) •
 . َتِكْلِن ِإَل نَ ْفِسي طَْرَفَة َعْي ((

ِف  الَله َم َعاِفِن الَله َم َعاِفِن ِف بََدِن، الَله َم َعاِفِن ِف َْسِْعي، )) •
 . ފަހަރު ކ ޔުން 3 َبَصرِي، الَ إَِلَه ِإالَ أَْنَت(( 
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أَع وذ  ِبَك ِمْن َعَذاِب ِإِن ِ ِإِن ِ أَع وذ  ِبَك ِمَن اْلك ْفِر َوالَفْقِر، الَله َم  الَله مَ ))
 .ފަހަރު ކ ޔުން  3  (( أَْنتَ  إَِلَه ِإاَل َقرْبِ، اَل الْ 

 َشرِيَك َله ، َله  اْلم ْلك  َوَله  اْلَْمد ، َوه َو  َوْحَده  اَل  للا    إَِلَه ِإاَل اَل )) •
 ފަހަރު ކ ޔުން. 10ފަހަރު، ނުަވތަ    1 َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِديٌر((

 ފަހަރު ކ ޔުން.  100 س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه(()) •

ސ ފައަކުންނާއ  ޢައ ބަކުން މ  އަޅާ  ޮކންމެ އުނ   (:  (س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدهِ ))

ހުސްޠާހ ރުކުރަމެެވ. އަދ  އެންމެހާ ފުރ ހަމަ ސ ފަތަކެއް އެކަލާނެގއަށް  هللا 
ސާބ ތުކުރަމެެވ. ފަހެ، މ  ޛ ކުރުގައ  މ ަވނީ ތަސްބީޙައާއ  ޙަމްދުކުރުން  

ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާޙާލު މ  އަޅާ  ؛ هللا ޖަމާކުރެވ ފައެެވ. އެބަހީ
ތަޢާލާއަށް  هللا މ  އަޅާ ؛ ކ ޔަމެެވ. ނުވަތައެކަލާނެގއަށް ތަސްބީޙަ

ތަސްބީޙަކ ޔައ ، އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރުމެެވ. އެހެންކަމުން، މ  ޛ ކުރަކީ  
ތަޢާލާެގ  هللا އެންމެ މަތ ެވރ  ޛ ކުރުތަކުގެ ތެރޭގައ  ހ މެނޭ ޛ ކުރެކެެވ. އަދ   

ޙަޟްރަތުގައ  އެންމެ ލޮބުެވތ  ކަލ މަފުޅުތަކުެގ ތެރޭގައ  ހ މެނޭ  
 ކެެވ. ކަލ މަފުޅެ
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( ހެނދުނާއ  ހަީވރަށް ޚާއްޞަކުރުމެއްނެތ ، ދުވަހުެގ ކޮންމެ  29)
ަވުގތެއްގައ ެވސް ކ ޔެވ ދާނެ ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރޭގައ  އަންނަނ ވ  ޛ ކުރުތައް  

 ހ މެނެއެެވ.

 ފަހަރު ކ ޔުން.  3 ((س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه َعَدَد َخْلِقهِ )) •

 ފަހަރު ކ ޔުން.   3 َوِِبَْمِدِه ِرَضا نَ ْفِسِه((س ْبَحاَن اّللَِ ))

 ފަހަރު ކ ޔުން.  3 س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه زِنََة َعْرِشِه(())

 (1)ފަހަރު ކ ޔުން.  3 س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه ِمَداَد َكِلَماتِِه(())

ޮކންމެ އުނ  ސ ފައަކުންނާއ  ޢައ ބަކުން މ  އަޅާ  (:  (س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدهِ ))

ހުސްޠާހ ރު ކުރަމެެވ. އަދ  އެންމެހާ ފުރ ހަމަ ސ ފަތަކެއް  هللا 
އެކަލާނެގއަށް ސާބ ތުކުރަމެެވ. ފަހެ، މ  ޛ ކުރުގައ  މ ަވނީ ތަސްބީޙައާއ   

ތަޢާލާއަށް ޙަމްދުކުރާޙާލު މ   ؛ هللا ޙަމްދުކުރުން ޖަމާކުރެވ ފައެެވ. އެބަހީ

 

س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه: َعَدَد َخْلِقِه، َورَِضا نَ ْفِسِه، َوزِنََة َعْرِشِه، َوِمَداَد  )) މި ޛިކުރު  (1)
ކަން ޞައްޙަ އެންމެފަހަރު ކިޔުމަށްވެސް އައިސްފައިވެއެވެ.  3މި ޢިާބރާތުން  (( َكِلَماتِهِ 

 )މުތަރުޖިމް( ކުރިން ަބޔާންކުރެވުނުގޮތެވެ. ޮބޑު ރިވާޔަތުގައި ވަނީ
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ތަޢާލާއަށް  هللا މ  އަޅާ ؛ އަށް ތަސްބީޙަކ ޔަމެެވ. ނުަވތަ އަޅާ އެކަލާނެގ
 ތަސްބީޙަކ ޔައ ، އެކަލާނގެއަށް ޙަމްދުކުރުމެެވ. 

ހުސްޠާހ ރުަވންތަ ކަލާނގެ  (: (س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه ِرَضا نَ ْفِسهِ ))

ރުއްސަާވޮވޑ ެގންާވ މ ންަވރަކަށް މ  އަޅާ އެކަލާނެގއަށް ތަސްބީޙަކ ޔައ ،  
ެވ. މ އީ މަތ ެވރ ކަމާއ ، ޞ ފަކުރުމުގައ  ނ ހާޔަތެއްނެތް  ޙަމްދުކުރަމެ

ތަޢާލާެގ ރުއްސަާވޮވޑ ަގތުން ލ ބޭނެ މ ންަވރަކަށް  هللا މ ންވަރެކެެވ. ނުަވތަ  
 މ އަޅާ ތަސްބީޙަކ ޔައ ، ޙަމްދުކުރަމެެވ.

ވަޒަނުެގ  މަތ ެވރ ެވެގންާވ ޢަރުޝީެގ (: (س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه زِنََة َعْرِشهِ ))

މ ންަވރަށް މ  އަޅާ އެކަލާނެގއަށް ތަސްބީޙަކ ޔައ ، ޙަމްދުކުރަމެެވ.  
މަޚްލޫޤުތަކުންެގ ތެރެއ ން އެންމެ ޮބޑު، އަދ  އެންމެ ވަޒަނުެގޮގތުން އެންމެ  

 ޮބޑު މަޚްލޫޤަކީ ޢަރުޝ އެެވ.

 ދެލީެގ  ކަލ މަފުޅުތަކުެގއެކަލާނެގ (: (س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه ِمَداَد َكِلَماتِهِ ))

އެ ކަލ މަފުޅުތަކުެގ ޢަދަދުެގ މ ންަވރަށް( މ  އަޅާ  ؛ މ ންަވރަށް )އެބަހީ
ޢަދަދު ނުކުރެޭވ  ؛ އެކަލާނެގއަށް ތަސްބީޙަކ ޔައ ، ޙަމްދުކުރަމެެވ. އެބަހީ

ގެ ކަލ މަފުޅުތަކަކީ ނ މުމެއްނުާވ ކަލ މަފުޅުތަކެކެެވ.  هللاމ ންަވރަށެެވ. ފަހެ،  

ذْو ََكَن ابْلَْحُر ِمَداًدا  ންނެެވ.  އެކަލާނެގ ވަޙީކުރައްާވފައ ވާ ފަދައ  ﴿قُل ل
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ن تَنَفَد ََكَِماُت َرِِبِّ َولَْو ِجئْنَا 
َ
ِلََِّكَِماِت َرِِبِّ نَلَِفَد ابْلَْحُر َقبَْل أ

!  ވ ދާޅުާވށެެވ މާނައީ: "ކަލޭގެފާނު  ( 109: الكهف) بِِمثِْلِه َمَدًدا﴾

  ދަާވދެއްކަމުގައ  ކަލ މަފުޅުތަކަށް ވެރ ރަސްކަލާނެގ ތ މަންކަލޭގެފާނުެގ 
(  ލ ޔެ) ކަލ މަފުޅުތައް  ެވރ ރަސްކަލާނެގ  ތ މަންކަލޭެގފާނުެގ ، ކަނޑުީވނަމަ

  އެފަދަ ތ މަންރަސްކަލާނެގ. ހުސްެވއްޖައީހެެވ ކަނޑު  ހުސްުވމުގެކުރ ން
 ".ދެއްވ ނަމަވެހެެވެގނެސް އ ތުރަށް  އެހެންކަނޑެއް

ގެ  هللاޙަދީޘުން ޙާޞ ލުާވ ނަތީޖާއަކީ: މ  ޛ ކުރު ބަޔާންެވެގންާވ 
ތަސްބީޙައާއ  ޙަމްދަކީ ަވކ  ޢަދަދެއް އަދ  ަވކ  މ ންަވރެއް ކަނޑައެޅ ެގންވާ  
ކަމެއް ނޫނެެވ. ފަހެ، ވަޒަންކުރެޭވނެ އެންމެ ޮބޑަކަށް، އަދ  ޢަދަދުކުރެވޭނެ  
އެންމެ މައްަޗކަށް، އަދ  ލޮބެުވތ  ބަހެއް ޯފރަފާނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަކުން  

 އަޅާ އެކަލާނގެއަށް ތަސްބީޙަކ ޔައ ، ޙަމްދުކުރަމެވެ. މ 

 َشرِيَك َله ، َله  اْلم ْلك  َوَله  اْلَْمد ، َوه َو  َوْحَده  اَل   للا   إَِلَه ِإاَل اَل )) •
ފަހަރު ކ ޔުން. އަދ  ހެނދުނާއ  ހަީވރުެގ   100 َعَلى ك لِ  َشْيء  َقِديٌر((

މަށް  ފަހަރު ކ ޔު 10ފަހަރު، ނުަވތަ  1ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރޭގައ  
 އައ ސްފައ ވެއެެވ.
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އަދ  ހެނދުނާއ    ފަހަރު ކ ޔުން.  100 س ْبَحاَن اّللَِ َوِِبَْمِدِه(()) •

ފަހަރު ކ ޔުމަށް   100ހަީވރުެގ ޛ ކުރުތަކުެގ ތެރޭގައ  މ  ޛ ކުރު 
 އައ ސްފައ ވެއެެވ.

ފަހަރު    100  ((َأْستَ ْغِفر  اّللََ ))  ނުަވތަ  (( َأْستَ ْغِفر  اّلَلَ َوأَت وب  إِلَْيهِ )) •

 ކ ޔުން.

އައ ސްފައ ާވ  ( ބަޔާންެވ އެ ދ ޔައީ ދުވަހެއްގައ  ޢާއްމުކޮށް ކ ޔުމަށް 30)
ފަހަރު ކ ޔުމަށް ޚާއްޞަެވފައ ާވ ޛ ކުރުތަކެެވ. މ    100ޛ ކުރުތަކާއ ، 

ޛ ކުރުތައް އެއް އ ށީނުމުން ހުރ ހާ ޛ ކުރުތައް ކ ޔާ ނ ންމާލ ނަމަެވސް، އަދ   
އެކ ފަހަރު މަތ ން ކ ޔައ ފ ކަމުގައ ީވނަމަެވސް މައްސަލައެއް ނެތެެވ. އަދ   

ދ  ފަހުކޮޅުގައ  އަނެއްބައ   ދުާވލުެގ ކުރީކޮޅުގައ  އެއްބައ ، އަ
އެހެންނަމަެވސް، އެންމެ މޮޅުއ ތުރު    ކ ޔައ ފ ނަމަެވސް މައްސަލައެއް ނެތެެވ. 

އެ  ؛ މ  ޛ ކުރުތައް ވ އްދައ ެގން އެއްކޮށް ކ ޔާ ނ ންމާލުމެެވ. އެއީ؛ ޮގތަކީ
ޛ ކުރުތަކުެގ ޘަާވބުތައް އަވަހަށް ހޯދައ ަގތުމުެގ ޮގތުންނާއ ، ހަނދާންނެތުމާއ ،  

އް އޮޅުންފަދަކަމަކުން ސަލާމަތްުވމަށްޓަކައެެވ. އަދ  ދުާވލުެގ އެންމެހާ  ޢަދަދުތަ

 (1)ަވުގތެއްގައ  ރައްކާތެރ ކަން ލ ބުމުެގ ޮގތުންނެެވ.

 

 (.6/131(، وعمدة القاري للعين )17/17ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
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( އ ރުއޮއްސުމަށްފަހު ރޭަގނޑުގައ  ކ ޔުމަށް އައ ސްފައ ާވ ޛ ކުރުތަކުގެ  31)

ُسوُل بَِما ﴿آَمَن الرذ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ ފަހު ދެ އާޔަތްކަމުގައ ވާ    ތެރޭގައ :
بِِِّه َوالُْمْؤِمنُونَ  نِزَل إََِلِْه ِمن رذ

ُ
މ  އާޔަތާއ  ޖެހ ެގން އ ން އާޔަތް    ﴾...  أ

)ރޭަގނޑުގައ  މ  ދެ އާޔަތް ކ ޔުމަށް  ކ ޔުން އައ ސްފައ ވެއެެވ. 
 ކ ޔުމެއް ނުވެއެެވ.  އ ރުއޮއްސުމުގެ ކުރ ން މ  ދެ އާޔަތް އައ ސްފައ ވާއ ރު(  

َا   ،اآْليَ َتاِن ِمْن آِخِر س وَرِة اْلبَ َقَرةِ ))ޙަދީޘްގައ  އައ ސްފައ ވެއެެވ.  َمْن قَ رََأُه 
َلة  َكَفَتاه   އެ ދެ  ؛ : "ބަޤަރާ ސޫރަތުެގ ފަހު ދެ އާޔަތަކީމާނައީ (1)((ِف لَي ْ

؛ އާޔަތް ރޭަގނޑެއްގައ  ކ ޔަވައ ފ މީހަކަށް ފުދ ެގންވާ ދެ އާޔަތެކެވެ." އެބަހީ
ެގއްލުންދެނ ވ  އެންމެހާ އެއްަޗކުން ރައްކާތެރ ކޮށްދ ނުމަށްވާ  
ރައްކަލެއްކަމުގައ  ފުދ ެގނާްވ ދެ އާޔަތެެވ. އަދ  ރޭއަޅުކަމުެގ )ޘަވާބާއ   
ދަރުމަ ހޯދުމަށް( ފުދ ެގންާވ ދެ އާޔަތްކަމުގައ ެވސް ބުނެވ ފައ ވެއެެވ. އަދ   

އާޔަތްކަމުގައ ެވސް   ޝައ ޠާނާެގ ކ ބައ ން ރައްކަލެއްކަމުގައ  ފުދ ގެންާވ ދެ
 ބުނެވ ފައ ވެއެެވ.

އަޅަމެއްެގ ދީނުގައ  އަޅަމެން  ؛ ތަޢާލާއަށް އަޅަމެން އެދ  ދަންނަވަނީهللا 
ފ ޤްހުެވރ ކޮށް ދެއްުވމަށެެވ! އަދ  އަޅަމެން އުގެނޭ އެއްަޗކުން އަޅަމެންނަށް  

 

 . ( 807(، ومسلم )4008البخاري )رواه  (1)
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މަންފާކޮށް ދެއްުވމަށެެވ! އަދ  އަޅަމެންނަށް ޢ ލްމާއ  ހ ދާޔަތު އ ތުރުކޮށް  
ުވމަށެެވ! އަދ  އެކަލާނެގއަށް ޛ ކުރުކުރުމުގައްޔާއ ،  ދެއް

ޝުކުރުކުރުމުގައްޔާއ ، އެކަލާނެގއަށް ހެޔޮޮގތުގައ  އަޅުކަންކުރުމުގައ   

 !آميއަޅަމެންނަށް އެކަލާނެގ ާވގ ެވރ ެވޮވޑ ަގތުމަށެެވ! 
.َ ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمْيح َمح  َواْلح

 

 

 

 

 

 


