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މުޤައްދިމާ
	

	رَُسوِل	اهلِل َلُم	َعَ َلُة	َوالسَّ َْمُد	هلِل،	َوالصَّ
ْ
ال 	

މި ޮފތަކީ ފަޟީލަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޞާލިޙް އަލް މުނައްޖިދު   
ލިޔުއްވާފައިވާ  ބެހޭޮގތުން  ފައިދާތަކާ  އެމަހުގެ  މަހާއި  މުޙައްރަމް  ޙަފިޡަހުهللا 

ތަރުޖަމާއެވެ.  ދިވެހި  ޮފތެއްގެ 
މުޙައްރަމް މަހަކީ މާތްވެ މަތިވެރިވެގެންވާ ބަރަކާތްތެރި މައްސަރެކެވެ. އެއީ   
هللا E ޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވި މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަރެކެވެ. 

މެއެވެ. ވެސް  މައްސަރު  ފުރަތަމަ  ހިޖުރީ ސަނަތުގެ 
އަދި  އައުލާވެގެންވެއެވެ.  ހިފުން  ޯރދަ  ސުންނަތް  މައްސަރުގައި  އެ   
އެމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ އެއީ މޫސާ S، ފިރްޢައުނުގެ އަނިޔާވެރިކަމުން 

ދުވަހެވެ. ސަލާމަތްކުރެއްވި 
މި ޮފތް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، هللا E އަހަރެމެންނަށް   
ދެއްވާފައިވާ މިފަދަ އަގުހުރި ފުރުޞަތުތައް ޣަނީމާކުރުމަށް ބާރުއެޅުމާއި، މިފަދަ 
އުޚްތުންނަށް  އަޚުންނާއި  ޮލބުވެތި  ހިފުމަށް  ހެޮޔޮގތުގައި  ބޭނުން  ދުވަސްތަކުގެ 

މަގުފަހިޮކށްދިނުމެވެ.
އަޅާގެ މި ޢަމަލުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަން ލައްވައި މި ޢަމަލު ޤަބޫލުކުރައްވާ،   

އާމީން! ލައްވާށި!  ރަޙްމަތް  ފުއްސަވައި  ފާފަ 
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هللا E ގެ މައްސަރު، ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މުޙައްރަމް މަހަކީ 
ހިޖުރީ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ މައްސަރެވެ. އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖެހިޖެހިގެން 
ޛުލް  މައްސަރެވެ.  ފަހު  ތެރެއިން  މައްސަރުތަކުގެ  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ  އަންނަ 

ޤަޢިދާ، ޛުލް ޙިއްޖާ އަދި މުޙައްރަމްއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި ރަޖަބެވެ.

جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ   خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  ٱُّٱ  ٱ ٱ ٱ ٱ

هت  َّٱٱٱ1 މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން، އުޑުތަކާއި، ބިން ހެއްދެވި  مت  خت  حت  
ދުވަހުއްސުރެން، هللا ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޮގތުގައި )އަހަރެއްގެ( މައްސަރުތަކުގެ 
މަސް،  ހަތަރު  އޭގެތެރެއިން،  މަހެވެ.  ބާރަ  ޙަޟްރަތުގައި  ގެ  هللا  ޢަދަދަކީ، 

ވެގެންވެއެވެ.” ޙުރުމަތްތެރި 

قَْد	اْستََداَر	 َماَن	 	الزَّ »إِنَّ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ގެ   H ރަސޫލާ   
ْرَبَعٌة	ُحُرٌم	

َ
	َشْهًرا	ِمنَْها	أ نَُة	اْثنَا	َعَشَ رَْض	السَّ

َ
َمَواِت	َواأل َكَهيْئَِتِه	يَْوَم	َخلََق	اهلُل	السَّ

	ُجَاَدى	 ي	َبْيَ ِ
َّ

	ال ُم	َورََجٌب	َشْهُر	ُمَضَ ُمَحرَّ
ْ
ِة	َوال ِجَّ

ْ
َقْعَدِة	وَُذو	ال

ْ
ثَلثٌَة	ُمتََواِلَاٌت	ُذو	ال

އެނބުރި  ޒަމާންތަށްވަނީ  ހުރިޮގތަށް  އިހު  “ހަމަކަށަވަރުން  މާނައީ:  وََشْعبَاَن.«2 
އައިސްއެވެ. އެއީ هللا، އުޑާއި ބިން ޚަލްޤުކުރެއްވިދުވަހު ހުރިޮގތަށެވެ. އަހަރެއްގައި 
ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވެއެވެ.  މަސް  ހަތަރު  އޭގެތެރެއިން  މައްސަރުވެއެވެ.  ބާރަ 
ޖެހިޖެހިގެންއަންނަ ތިން މަސް: ޛުލްޤަޢިދާ، ޛުލްޙިއްޖާ އަދި މުޙައްރަމެވެ. އަދި 
)ހަތަރުވަނައީ( ޖުމާދާއާއި ޝަޢްބާނުގެ ދެމެދަށް އަންނަ މުޟަރުގެ މަސް ރަޖަބެވެ.”

1 اتلوبة : 36
2 أخرجه ابلخاري 3197 ومسلم 1679
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މި   H ނަބިއްޔާ  ވެއެވެ.  ތެރެއިން  މާތްކަމުގެ  މަހުގެ  މި 
ނަންދެއްވާފައި  ނަމުން  މައްސަރުގެ  ގެ   E هللا  މަހަށް 
އަށް   E هللا  މައްސަރު  އެ   H ނަބިއްޔާ  ވެއެވެ.1 
މަތިވެރިކަން  މާތްކަމާއި  އެއީ  ނިސްބަތްކުރެއްވުމަކީ  ނިސްބަތްކުރައްވާފައިވާ 
މަހުގެ  މި  ޮކށްދެނީ  ދަލާލަތު  މީގެން  ނިސްބަތްކުރެއްވުމެކެވެ.  ހާމަކުރެއްވުމުގެ 
މަޚްލޫޤާތުތަކުގެ  ގެ   E هللا  އިތުރުކަންޮބޑުކަމެވެ.  ޝަރަފުވެރިކަމާއި 
ތެރެއިން ޚާއްޞަ މަޚްލޫޤާތުތައް މެނުވީ އެއިލާހަށް މިޮގތަށް ނިސްބަތްނުކުރައްވައެވެ. 
މުޙައްމަދު H އާއި އިބްރާހީމް S އާއި އިސްޙާޤު S އާއި 
ޔަޢުޤޫބު S އާއި އެނޫންވެސް ނަބީބޭކަލުން އެއިލާހުގެ އަޅުތަކުންގެ ޮގތުގައި 
ނިސްބަތްކުރެއްވި ފަދައިންނެވެ. އަދި ގެޮކޅު )ކަޢުބާ( އާއި ޖަމަލުޮކޅު )ޞާލިޙުގެ 

ފަދައިންނެވެ.2  ނިސްބަތްކުރެއްވި  އެއިލާހަށް  މުޢުޖިޒާތް(  ދެއްވުނު  ފާނަށް 

ޙުރުމަތްތެރިކުރެއްވިގެންވާ މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މާތް މައްސަރަކީ 
މުޙައްރަމް މަސްކަމަށް ބައެއް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަލް ޙަސަނުލް 
ތެރެއިން  މައްސަރުތަކުގެ  ވިދާޅުވިއެވެ. “ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ   V ީބަޞަރ
“هللا  ވިދާޅުވިއެވެ.  އަދިވެސް  މަހެވެ.”  މުޙައްރަމް  މައްސަރަކީ  މާތް  އެންމެ 
E އަހަރު ފައްޓަވާފައިވަނީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މައްސަރަކުންނެވެ. އަދި 

އަހަރު ނިންމަވާފައިވަނީ ވެސް ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ މައްސަރަކުންނެވެ. އަހަރުގެ 

1 مسلم 1163
2ٱٱٱٱٱلطائف	املعارف	البن	رجب	)ص: 36(
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މައްސަރުތަކުގެ ތެރެއިން ރަމަޟާން މަސް ނެގުމަށްފަހުގައި މާތްކަން ޮބޑުވެގެންވާ 
މައްސަރެއް މުޙައްރަމް މަސް ނޫނީ ނުވެއެވެ.”1

މަހުގެ  މުޙަރަމް  ދުވަސްތަކަކީ  މާތް  އެންމެ  ވެސް  މަހުގެ  މުޙައްރަމް 
ފުރަތަމަ ދިހައެއްގެ ދުވަސްތަކެވެ. އަބޫ އުޘްމާނު އައްނަހްދީ ވިދާޅުވިއެވެ. 
“އެބޭކަލުން ތިން ދިހައެއް މަތިވެރިކުރައްވާކަމުގައިވެއެވެ. އެއީ ރަމަޟާންމަހުގެ 
ފަހު ދިހައަކާއި ޛުލްޙިއްޖާމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައަކާއި މުޙައްރަމް މަހުގެ ފުރަތަމަ 

ދިހަެއކެވެ.”2

އަނިޔާވެރިވުން  ނަފްސަށް  މައްސަރުތަކުގައި  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 
ނަހީކުރައްވާފައެވެ.  ُّٱجخ  ވަނީ   E هللا  )ފާފަކުރުން( 
މައްސަރުތަކުގައި،  އެ  “ފަހެ،  حس  3َّ  މާނައީ:  جس   مخ 
ތިޔަބައިމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސުތަކަށް ތިޔަބައިމީހުން އަނިޔާވެރިނުވާހުށިކަމެވެ.” 
މަސްތަކުގައި  އެހެނިހެން  ފާފަ  ނުބައިކަންތައްތަކުގެ  ކުރާ  މައްސަރުގައި  މި 
ޙުރުމަތްތެރިކަމާއި  މައްސަރުގެ  މި  އެއީ  ޮބޑުވެގެންވެއެވެ.  ފާފަތަކަށްވުރެ  ކުރާ 
މަތިވެރިކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ޤަތާދާ V ވިދާޅުވިއެވެ. “ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 

1 لطائف	املعارف	)ص: 34(
2 لطائف	املعارف )ص: 35(  

3 اتلوبة	: 36 
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މައްސަރުތަކުގައި އަނިޔާވެރިވުން އެހެނިހެން މައްސަރުތަކުގައި އަނިޔާވެރިވުމަށްވުރެ 
ފާފައިގެ ޮގތުން ޮބޑުވެގެންވެއެވެ. ޮކންމެ ޙާލެއްގައި ވެސް އަނިޔާވެރިވުމަކީ އޭގެ 
ޒާތުގައި ވެސް ޙަރާމްކަމަކަށް ވީ ހިނދު ވެސް هللا E ކަންތައްތަކުގެ 

މަތިވެރިކުރައްވައެވެ.”1   ކަމެއް  އިރާދަކުރައްވާ  އެއިލާހު  ތެރެއިން 

މި މަތިވެރި މައްސަރުގައި ޯރދަހިފުން ގިނަކުރުން ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. 
َبْعَد	 يَاِم	 الِصّ فَْضُل	

َ
»أ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ގެ   H ރަސޫލާ 

اللَّيِْل.«2   َصَلُة	 َفِريَْضِة	
ْ
ال َبْعَد	 َلِة	 الصَّ فَْضُل	

َ
َوأ ُم	 ُمَحرَّ

ْ
ال اهلِل	 َشْهُر	 َرَمَضاَن	

هللا  ޯރދައަކީ  އިތުރުކަންޮބޑުވެގެންވާ  އެންމެ  މަހަށްފަހު  “ރަމަޟާން  މާނައީ: 
E ގެ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވީ މުޙައްރަމު މަހުގެ ޯރދައެވެ. އަދި ފަރްޟު 

ނަމާދެވެ.”  ދަމު  ނަމާދަކީ  ވެގެންވާ  އިތުރުކަންޮބޑު  އެންމެ  ފަސްނަމާދަށްފަހު 
އިބްނު ރަޖަބު V ވިދާޅުވިއެވެ. “ރަމަޟާންމަސް ފިޔަވައި އެހެންމަހެއްގައި 
ގެ   E މައްސަރަކީ هللا މާތް  އެންމެ  ޯރދަހިފުން ސުންނަތްވެގެންވާ 
ދަލާލަތު  ޙަދީޘުން ޞަރީޙަކޮށް  މި  މުޙައްރަމް މަސްކަމަށް  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 

ކުރެއެވެ.”3  

މި ޙަދީޘްގައި މިވަނީ މުޠުލަޤު ސުންނަތް ޯރދައިގެ ވާހަކައެވެ.  

1ٱ تفسري	الطربي	)14	/	238(،		وتفسري	ابن	كثري	)4/	148(
2 مسلم	1163

3 لطائف	املعارف	)ص:	33(
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މާނައަކީ  މުސްތަޙައްބުވެގެންވުމުގެ  ޯރދަހިފުން  މަހުގައި  މުޙައްރަމް 
އެއްޮކށް  މަސް  މުޅި  ގިނަކުރުމެވެ.  ޯރދަހިފުން  ސުންނަތް  އެމަހުގައި 
ޯރދަހިފުމެއްނޫނެވެ. އެހެނީ ނަބިއްޔާ H ރަމަޟާން މަސް ފިޔަވައި އެހެން 
އެއްވެސް މައްސަރެއްގައި އެ މައްސަރުއެއްޮކށް ޯރދަ ނުހިއްޕަވާކަމާއި ޝަޢުބާން 
މަހަށްވުރެ ގިނައިން އެހެން މައްސަރެއްގައި ޯރދަނުހިއްޕަވާކަން ޘާބިތުވެއެވެ.1 

ރަމަޟާންމަސް ނެގުމަށްފަހުގައި ދެން ޯރދަހިފުން އެންމެ މާތްވެގެންވަނީ 
މުޙައްރަމް މަހުގައި ކަމަށް ޞަރީޙަވެފައި ޮއތް އިރު ވެސް މާތް ނަބިއްޔާ 
ހިއްޕެވީ  ޯރދަ  ގިނައިން ޝަޢުބާންމަހު  ވުރެ  މަހަށް  މުޙައްރަމް   H

ކީއްވެ ކަން ދެނެގަތުން ޢިލްމުވެރިންނަށް އުނދަގޫކަމަކަށް ވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ ޖަވާބަކީ، އެކަލޭގެފާނަށް މުޙައްރަމް މަހުގެ މާތްކަން އެނގިވަޑައިގަތީ   
އެކަލޭގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ ފަހުޮކޅު، އޭރު ޯރދަހިފުން )ޢުމުރުން ދުވަސްވެފައިވުމުގެ 
ބުނެވެއެވެ. ކަމުގައި  ވެފައިވަނިޮކށް  ބުރަކަމަކަށް  އެކަލޭގެފާނަށް  ސަބަބުން( 
ޯރދަނުހިއްޕެވުނީ  މަހުގައި(  )މުޙައްރަމް  އެމައްސަރުގައި  އެކަލޭގެފާނަށް  ނުވަތަ 
ދަތުރުކުރުމާއި ބަލިވުން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ޢުޛުރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަމުގައި 

ބުނެވެއެވެ.2  ވެސް 

1 ابلخاري	)1969	،	1971(	،	ومسلم	)1156	،	1157(
2 رشح	انلووي	ع	مسلم	)8	/	37	،	55(	،	واملجموع	)6/	387(
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ސަލަފުންނާއި ޚަލަފުން )ކުރީގެ މީހުންނާއި ފަހުގެ މީހުން( ގެ އަރިހުގައި 
ޙަދީޘްތަކުގެ  ދުވަހެވެ.  ދިހަވަނަ  މަހުގެ  މުޙައްރަމް  ދުވަހަކީ  ޢާޝޫރާ 
ބޭރުފުށުގެ މާނަ ވެސް ހުރީ އެޮގތަށެވެ. އަދި ލަފުޒުން ދޭހަވަނީ ވެސް އެމާނައެވެ. 

ބަހުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ވެސް މަޝްހޫރުޮގތަކީ މިއީއެވެ.1 

ޢާޝޫރާއަކީ އިސްލާމީ ނަމެކެވެ. އެއީ ޖާހިލިއްޔަތުގައި އެނގޭ ނަމެއް 
ނޫނެވެ. 2

ޯރދަހިފުން  ދުވަހުގައި  ޢާޝޫރާ  ސުންނަތްވުމަކުން  ގަދަވެގެންވާ 
ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ގެ   H ރަސޫލާ  ސުންނަތްވެގެންވެއެވެ. 
نََة	الَِّت	َقبْلَُه.«3  މާނައީ:  َر	السَّ ْن	يَُكفِّ

َ
	اهلِل	أ ْحتَِسُب	َعَ

َ
»…ِصيَاُم	يَْوِم	َعُشوَراَء،	أ

“…ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދައިގެ ސަބަބުން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ފާފަތައް هللا ތަޢާލާ 
ފުއްސަވާދެއްވާނެކަމަށް ތިމަންކަލޭގެފާނު އުންމީދުކުރައްވަމެވެ.”

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދައިގެ ސަބަބުން ހުރިހާ ކުދި ފާފައެއް ފުހެވެއެވެ. 
ޮބޑެތި ފާފަތައް ނުފުހެވޭނެއެވެ. ކުދި ފާފަތައް ހުރި ނަމަ ކުދި ފާފަތައް 

1 رشح	انلووي	ع	مسلم	)12	/	8(	،	واملجموع	)383	/6(
اف	القناع	للبُُهويت	)2	/	338( 2 مشارق	األنوار	للقايض	عياض	)2	/	102(	،	وكشَّ

3 مسلم		1162
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އަދި  ލިޔުއްވެއެވެ.  ހެޮޔކަން  ނެތްނަމަ  ފާފަ  ޮބޑެތި  ފާފައާއި  ކުދި  ފުހެވެއެވެ. 
ޮބޑެތި  ހުރިނަމަ  ފާފަތައް  ޮބޑެތި  އުފުއްލެވެއެވެ.  ދަރަޖަ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ 

ކުރެވެއެވެ.1 އުއްމީދު  ލުއިވެގެންދާނެކަމަށް  ވަރަކަށް  ޮކންމެ ވެސް  ފާފަތައް 

އަނބިންނާއި ދަރީން އަދި އެބައެއްގެ މައްޗަށް ތިބާގެ ބެލެހެއްޓުން ވާ 
ހުއްޓެވެ.  ބާރުއެޅުން  ޯރދަހިފަން  ދުވަހުގައި  ޢާޝޫރާ  މީހަކަށް  ޮކންމެ 
އަދި އެދުވަހުގެ ޯރދަހިފުމަށްޓަކައި ހާރުކެއުމަށް އެމީހުން ހޭލައްވާށެވެ. ރުބައްޔިޢު 
ބިންތި މުޢައްވިޛު J، ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދަހިފުމާ ބެހޭޮގތުން ވިދާޅުވިއެވެ. 
ޯރދަވީ  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ކުރީގައި  ފަރުޟުކުރެއްވުމުގެ  ޯރދަ  “ރަމަޟާންމަހުގެ 
އަދި  އުޅުނީމެވެ.  ޯރދަހިފައި  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  އަހަރެމެން  ފަރުޟެއްކަމުގައެވެ. 
އަހަރެމެން  އަދި  ހިފުވީމެވެ.  ޯރދަ  އެދުވަހުގެ  ކުޑަކުދިންލައްވާ  އަހަރެމެންގެ 
ކެހެރިން އެކުދިންނަށް ކުޅޭ އެއްޗެހި ހަދައިދެމެވެ. ބަނޑުހައިވެގެން ކާއެއްޗަކަށް 
އެދި އެކުދިން ޯރނަމަ އަހަރެމެން އެކުދިންނަށް، ޯރދަވީއްލާ ގަޑި ޖެހިއްޖައުމަށް 

ދަންދެން މި ކުޅޭ އެއްޗެހި ދެމެވެ.”2 

ޢާޝޫރާ ދުވަހާއި ތާސޫޢާ މި ދެދުވަހު ޯރދަހިފުން މުސްތަޙައްބުވެގެންވެއެވެ. 
ޢަބްދުهللا  ޮގތުންނެވެ.  ޚިލާފުވުމުގެ  ނަޞާރާއިންނާ  ޔަހޫދީންނާއި  އެއީ 

1 رشح	انلووي	ع	مسلم	)3	/	113	،	8	/	51(،	واملجموع	)6	/	382(
2 ابلخاري	1960	،	ومسلم	1136
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ޢާޝޫރާ   H ރަސޫލުهللا  ވިދާޅުވިއެވެ.   L ޢައްބާސް  ބިން 
ދުވަހުގެ ޯރދަ ހިއްޕަވައި ޯރދަހިފުމަށް އަމުރުކުރެއްވި ހިނދު ސަޙާބީން ނަބިއްޔާ 
ހަމަކަށަވަރުން  ރަސޫލާއެވެ.  ގެ  هللا  “އޭ  ދެންނެވިއެވެ.  އަށް   H

އެދުވަހަކީ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން ވެސް މަތިވެރިކުރާ ދުވަހެކެވެ.” ރަސޫލާ 
ُمْقِبُل	إِْن	َشاَء	اهلُل	ُصْمنَا	

ْ
َعاُم	ال

ْ
إَِذا	َكَن	ال

H ގެ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. »فَ

َْوَم	اتلَّاِسَع.«1  މާނައީ: “ފަހެ ޖެހިގެން އަންނަ އަހަރު އިން ޝާ هللا )ދިހަވަނަ  الْ
ދުވަހާއެކު( ނުވަވަނަ ދުވަހު އަހަރެމެން ޯރދަ ހިފާނަމެވެ.” އަނެއް އަހަރު އައުމުގެ 
ކުރިން ނަބިއްޔާ H އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ. 
ނުވަނަ  ދުވަހާއެކު(  )ދިހަވަނަ  ނަމަ  ހުންނާނޭ  ދުނިޔޭގައި  އަހަރު  “އަންނަ 

ދުވަހުގައި ޯރދަ ހިފާހުށީމެވެ.”

ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ޯރދަ ނުހިފުނު މީހާ، ދިހަވަނަ ދުވަހު ޯރދަ ހިފާފައި 
އެއީ  ޝަރުޢުވެގެންވެއެވެ.  ވެސް  ހިފުން  ޯރދަ  ދުވަހު  ވަނަ  އެގާރަ 

ޮގތުންނެވެ. ވުމުގެ  ޚިލާފު  ޔަހޫދީންނާ 

ހަނދުބެލުމުގައި އަރާފާނޭ ޮއޅުމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މައްސަރު ފެށުމުގައި 
ހަނދުބެލުމުގައި ޝައްކުއުފެދޭ ކަމެއްވާނަމަ، ޙިސާބުކުރުމުގައި ނުވަވަނަ 
ދުވަސް އެއީ ޚުދު ޢާޝޫރާ ދުވަސްކަމުގައި ވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއްގައި 

1 أخرجه	مسلم	1134
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ރައްކާތެރިވުމުގެ ޮގތުން ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ކުރިން އެއްދުވަހާއި ފަހުން 
އެއްދުވަހު ޯރދަހިފުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫނެވެ.

ތިން  ޯރދަހިފުމުގެ  ދުވަހު  ޢާޝޫރާ  އަރިހުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  ބައެއް   
. ވެ އެ ވެ އް އެ ޖަ ރަ ދަ

ފުރަތަމައީ ތިންދުވަހު ޯރދަ ހިފުމެވެ. އެއީ ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ   
ދުވަހާއި އެގާރަވަނަ ދުވަހެވެ. މި ކަމާ ބެހޭޮގތުން އައިސްފައިވާ ޙަދީޘަކީ ޟަޢީފު 
ޙަދީޘެކެވެ. )އެ ޙަދީޘްގެ ލަފުޒުގައި ވަނީ މިފަދައިންނެވެ.( »ُصوُموا	يَْوَم	عُشوراَء،	
ْو	َبْعَدُه	يَوماً	«1  މާނައީ: “ތިޔަބައިމީހުން 

َ
وَخاِلُفوا	ِفيِه	الَُهوَد،	ُصوُموا	َقبْلَُه	يَْوًما	أ

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދަހިފާށެވެ. އަދި އެ ޯރދަހިފުމުގައި ޔަހޫދީންނާ ޚިލާފުވާށެވެ. 
)އެދުވަހާއެކު( އެދުވަހުގެ ކުރިއަށް އެއް ދުވަހު ނުވަތަ ފަހަތުން )ޖެހިގެން އަންނަ  
ދުވަހު( އެއް ދުވަހު ޯރދަހިފާށެވެ.” ރައްކާތެރިވުމުގެ ޮގތުން އެބޭކަލުން މި 3 
ދުވަހު ޯރދަހިއްޕަވާ ކަމުގައި ބައެއް ސަލަފުންގެ ކިބައިން ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.2  

ދެވަނައީ، ނުވަވަނަ ދުވަހާއި ދިހަވަނަ ދުވަހު ޯރދަހިފުމެވެ. އެންމެ ގިނަ   
ޙަދީޘްތައް ހުރީ މިޮގތަށް ޯރދަހިފުމަށެވެ. އަދި ސުންނަތް ޮގތަކީ ވެސް މިއީއެވެ.

ތިންވަނައީ، ހަމައެކަނި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ޯރދަހިފުމެވެ. މިއީ ހުއްދަކަމެކެވެ.   
ނޫނެވެ.3   މަކްރޫހަކަމެއް  އަދި 

ن	إسناَده	 قو	املسند،	وحسَّ فه	حمقِّ 1 اإلمام	أمحد	2154	،	وابليهيق	يف	الكربى	)4	/	287(	،	وهو	يف	الضعيفة	4297	،	وضعَّ
الشيخ	أمحد	شاكر

2 لطائف	املعارف	)ص:	52(
3 زاد	املعاد	البن	القيِّم	)2	/	72(	،	وفتح	ابلاري	البن	حجر	)4	/	246(
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ޢާޝޫރާ ދުވަސް ހުކުރުދުވަހަކާ ނުވަތަ ޮހނިހިރު ދުވަހަކާ ދިމާވެއްޖެނަމަ 
އެދުވަސް ޯރދަހިފަން ޚާއްޞަކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ޮއތްކަމެއް ނޫނެވެ. 
އަދި އެއީ މަކްރޫހަކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެނީ އެދުވަހުގައި ޯރދަހިފަނީ އެއީ 
ޯރދަހިފުން ޝަރުޢުވެފައިވާ ދުވަހަކަށް ވާތީއެވެ. )ޢާޝޫރާ ދުވަހަށް ވާތީއެވެ.( އެއީ 

ހުކުރު ދުވަހަށް ނުވަތަ ޮހނިހިރު ދުވަހަށް ވާތީކީ ނޫނެވެ.1 

ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކެއް ޤަޟާކުރަންޖެހިފައިވާ މީހާ، އެ ދުވަސްތަކުގެ 
ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ނަމަވެސް  ޮއތް  ޖެހިފައި  ޤަޟާކުރަން  ޯރދަތައް 
ޯރދަތައް ޤަޟާކުރެވިދާނެއެވެ.  ޯރދަ ހިފިދާނެއެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އެ  ސުންނަތް 
އެންމެ ޞައްޙަ ބަހުގައި، ރަމަޟާންމަހުގެ ޯރދަ ޤަޟާކުރަން ޖެހިފައިވާ މީހާ އެ 
ޯރދަތައް ޤަޟާކުރުމުގެ ކުރީގައި ސުންނަތް ޯރދަ ހިފުމަކީ ހުއްދަކަމެކެވެ. އެހެނީ 
ހަމަޖެހިފައިވާ  ކަނޑައެޅި  ހިފުމަށް  ދުވަހެއްގައި  ވަކި  ޯރދައަކީ  ސުންނަތް  އެ 
ޯރދައެކެވެ. އެ ޯރދަ ނުހިފައި އެ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެނަމަ ދެން އެ 
ޯރދަ ހިފޭނެ ޮގތެއް ޯނންނާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަމަޟާންމަހުން ގެއްލޭ ޯރދަ 

ތަނަވަސްވެގެންވެއެވެ. ވަޤުތު  ޤަޟާކުރުމުގެ 

ޯރދަ  އެ  މީހާ،  ޖެހިފައިވާ  ޤަޟާކުރަން  ޯރދަ  ރަމަޟާންމަހުގެ 
ޤަޟާ  ހިފައިފިނަމަ،  ޯރދަ  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ނިޔަތުގައި  ޤަޟާކުރުމުގެ 

1 فتح	ابلاري	)4	/	234(	،	وفتاوى	ابن	باز	)15	/	414(	،	وفتاوى	ابن	عثيمي	)20	/	58(
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ޯރދަ ޞައްޙަވެގެންވެއެވެ. އަދި ބައެއް ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ 
ޯރދަހިފުމުގެ ސަވާބު ވެސް އެމީހަކަށް ލިބޭނެއެވެ. އެޮގތުން ޯރދަ ޤަޟާކުރުމުގެ 
އަޖުރާއި ޢާޝޫރަދުވަހު ޯރދަހިފުމުގެ އަޖުރު އޭނާއަށް ލިބޭނެއެވެ. ޝައިޚް އިބްނު 
ޮމޅު  އެންމެ  އެކަމަކު  ދެއްވާފައިވެއެވެ.1  ފަތުވާ  މިޮގތަށް   V ޢުޘައިމީން 
ހިފާފައި،  ޯރދަ  ސުންނަތް  އެދުވަހުގެ  ދުވަހު،  ޢާޝޫރާ  ޮގތަކީ  އިތުރުވެގެންވާ 
ދެ  އޭރުން  ޤަޟާކުރުމެވެ.  ޯރދަ  ޖެހިފައިވާ  ޤަޟާކުރަން  ދުވަހެއްގައި  އެނޫން 
ހިފުމުގެ  ޯރދަ  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ޤަޟާކުރުމާއި،  ޙާޞިލްކުރެވުނީއެވެ.  މާތްކަން 

މާތްކަމެވެ.

ނުވަވަނަ ދުވަހާއި އެގާރަ ވަނަ ދުވަހުގެ ޯރދަ، ޤަޟާގެ ޯރދައިގެ ނިޔަތުގައި 
ސުންނަތް  ޯރދަ  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  އަދި  ހުއްދަވެގެންވެއެވެ.  ހިފުން 
ޯރދައިގެ ޮގތުގައި ހިފާނީއެވެ. އޭރުން، ޤަޟާކުރުމުގެ އަޖުރާއި، ސުންނަތް ޯރދައިގެ 

އަޖުރު ވެސް ޙާޞިލްކުރެވުނީއެވެ.

ދަތުރުވެރިއެއްކަމުގައިވާ މީހާ ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދަ ހިފުމަކީ މައްސަލައެއް 
ނޫނެވެ. އޭނާއަށް އެކަން ބުރަކަމަކަށް ނުވާނަމައެވެ.

1 فتاوى	ابن	عثيمي	)20	/	48(
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ޙައިޟުވެރިންނާއި ނިފާސްވެރިންނާއި ބަލިމީހުން ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދަ، 
ފާއިތުވެއްޖެނަމަ ޤަޟާކުރުން ޝަރުޢުވެގެން ނުވެއެވެ. އެހެނީ މި ޯރދަ 
ޚާއްޞަވެގެންވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަކަށެވެ. އެދުވަސް ފާއިތުވުމުން އެ ޯރދައިގެ 

ޙުކުމް ވެސް ފާއިތުވީއެވެ.1 

ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުން ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދަ ނުހިފުނު މީހާ، މިސާލަކަށް 
ބަލިމީހާ، ޙައިޟުވެރިޔާ، ގާތުން ދޭ މީހާ، މި މީސްމީހުންގެ އާދައަކީ 
ނަމަ،  ކަމުގައިވަނީ  ޯރދަހިފުން  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ވެސް  އަހަރެއްގައި  ޮކންމެ 
ْو	

َ
ނިޔަތަށް އެމީހުންނަށް އަޖުރު ދެއްވާނެއެވެ. ޙަދީޘްގައި ވެއެވެ. »إِذا	َمرَِض	الَعبُْد	أ

ُ	ِمثُْل	ما	كَن	َيْعَمُل	ُمِقيًم	َصِحيًحا.«2 މާނައީ: “އަޅާ ބަލިވެއްޖިއްޔާ 
َ

سافََر؛ُكِتَب	ل
ދަތުރުވެރިއެއްކަމުގައި  ޙާލުގައި،  ދުޅަހެޮޔ  އޭނާ  ދަތުރުކުރާންޖެހިއްޖެއްޔާ  ނުވަތަ 
ނުވި އިރު އޭނާ ކުރި ފަދަ ހެޮޔ ޢަމަލުތައް، އޭނާއަށްޓަކައި ލިޔުއްވައިދެއްވޭނެއެވެ.”

ރަމަޟާންމަހުގެ ޯރދަ ފަރުޟުވުމުގެ ކުރީގައި ޢާޝޫރާ ދުވަހު ޯރދަހިފުމަކީ 
ފަރުޟެކެވެ. އޭގެ ފަހުގައި މުސްތަޙައްބުކަމަކަށް އެކަން ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

اهلِل	 »كَن	رَُسوُل	 ވިދާޅުވިއެވެ.   J ޢާއިޝާ  މުއުމިނީން  އުއްމުލް   
ا	فُرَِض	َرَمضاُن	 ْن	ُيْفَرَض	َرَمضاُن،	فَلَمَّ

َ
ُمُر	بِِصياِمِه	َقبَْل	أ

ْ
	اهلُل	َعلَيِه	وََسلََّم	يَأ َصلَّ

1 فتاوى	ابن	عثيمي	)20	/	43(
2 ابلخاري	2996
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“ރަމަޟާންމަހުގެ  މާނައީ:   
ْفَطَر.«1

َ
أ شاَء	 َوَمْن	 عُشوراَء،	 يَْوَم	 صاَم	 شاَء	 َمْن	 كَن	

ނަބިއްޔާ  މާތް  ޯރދަހިފުމަށް  ދުވަހުގެ  ޢާޝޫރާ  ކުރީގައި،  ފަރުޟުވުމުގެ  ޯރދަ 
H އަމުރުކުރައްވާ ކަމުގައި ވިއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ޯރދަ ފަރުޟުވުމުން، 

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގެ ޯރދައަކީ އެޯރދަ ހިފަން ބޭނުން މީހަކު ހިފާ، އަދި އެ ޯރދަ 
އެހެން  އަދި  ދިޔައެވެ.”  ވެގެން  ޯރދައަކަށް  ނުހިފާ  ބޭނުންމީހަކު  ނުހިފަން 
نا	

َ
َوأ ِصياَمُه،	 َعلَيُْكْم	 اهلل	 يَْكتُِب	 َولَم	 عُشوراَء،	 يَْوُم	 »َهذا	 ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. 

يُْفِطْر.«2  
ْ
فَل ُيْفِطَر	 ْن	

َ
أ 	 َحبَّ

َ
أ َوَمْن	 يَُصْم،	

ْ
فَل يَُصوَم	 ْن	

َ
أ ِمنُْكْم	 	 َحبَّ

َ
أ َفَمْن	 صائٌِم،	

މާނައީ “މިއަދަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހެވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް މިއަދު ޯރދަހިފުން 
ފަހެ  ޯރދައަށެވެ.  މިހުރީ  ތިމަންކަލޭގެފާނު  އަދި  ފަރުޟުނުކުރައްވައެވެ.  هللا 
ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ޯރދަހިފުމަށް ޯލބިކުރާ މީހާ ޯރދަހިފާށެވެ. އަދި ޯރދަ 

ނުހިފުމަށް އެދޭ މީހަ ޯރދަނުހިފާށެވެ.”

ޢަރަފާތް ދުވަހަކީ ޢާޝޫރާ ދުވަހަށްވުރެ މާތް ދުވަހެކެވެ. ޢަރަފާތްދުވަހުގެ 
ޯރދައަކީ ދެއަހަރުގެ ފާފަ ފުހެވޭ ޯރދައެކެވެ.

އެކަމުގެ ޙިކުމަތެއްކަމުގައި ބުނެވެއެވެ. ޢާޝޫރާ ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ   
މުޙައްމަދު  ނަބިއްޔާ  ދުވަސް ނިސްބަތްވަނީ  ޢަރަފާތް  އަށެވެ.   S ާމޫސ
ޚާއްޞަ  ލިބިގެންވާ  ޝަރީޢަތަށް  އަހަރެމެންގެ  އެއީ  އަށެވެ.   H

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެދުވަސް ޢާޝޫރާ ދުވަހަށް ވުރެ 

1 ابلخاري	1592	،	ومسلم	1125
2 ابلخاري	2003	،	ومسلم	1129
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މާތްވީއެވެ. މާތްކަން އިތުރުވީ އަހަރެމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު H ގެ 
ބަރަކާތަށްޓަކައެވެ.

ޢަރަފާތް  ބުނެވެއެވެ.  ވެސް  މިހެން  ޙިކުމަތެއްކަމުގައި  އެކަމުގެ  އަދި   
ދުވަސް ވަނީ ޙުރުމަތްތެރި ކުރައްވާފައިވާ މައްސަރެއްގައެވެ. އަދި ޢަރަފާތްދުވަސް 
ހިމެނިގެންވާ މަހުގެ ކުރީގެ މަހަކީ ވެސް ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ޛުލްޤައިދާ މަހެވެ. 
އަދި ޢަރަފާތް ދުވަސް ހިމެނިގެންވާ މައްސަރުގެ ފަހުގައިވާ މައްސަރަކީ ވެސް 
އާ  ޢާޝޫރާ  މަހެވެ.  މުޙައްރަމް  ކަމުގައިވާ  މައްސަރެއް  ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ 

ޚިލާފަށެވެ.1 

ޢާޝޫރާ  ބުނެވެއެވެ.  ވެސް  މިހެން  ޙިކުމަތެއްކަމުގައި  އެކަމުގެ  އަދި   
އެކަލޭގެފާނު  މައްޗަށް،  ގެ   S މޫސާ   E هللا  ދުވަހުގައި 
ފުރިހަމަ  ނިޢުމަތް  ސަލާމަތްކުރެއްވުމުން،  ކިބައިން  ޢަދުއްވުގެ  އެކަލޭގެފާނުގެ 
ކުރެއްވި ދުވަހެވެ. އަދި ޢަރަފާތް ދުވަހުގައި، ރިސާލަތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުން، 
هللا E މުޙައްމަދު H އަށް ނިޢުމަތް ފުރިހަމަކުރެއްވިއެވެ. 
ޖިސްމާނީ/ހަށިގަނޑުގެ ޮގތުން ނިޢުމަތް ފުރިހަމަވުމަށްވުރެ ދީނުގެ ޮގތުން ނިޢުމަތް 
މި  ތަފާތުކަން  ޘަވާބުގެ  އެހެންކަމުން  މަތިވެރިވެގެންވެއެވެ.  މާ  ފުރިހަމަވުން 
ދީނުގެ  މިއީ  ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.  ބާވަތް  ފުރިހަމަވުމުގެ  ނިޢުމަތް  އައީ 

ނިޢުމަތެކެވެ. ޖިސްމާނީ/ހަށިގަނޑުގެ  އެއީ  ނިޢުމަތެވެ. 

1 بدائع	الفوائد	)4	/	211(	،	وفتح	ابلاري	)4	/	249(
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ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ هللا E ގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަތިވެރި 
 H ާވެގެންވާ ދުވަހެކެވެ. ޙަދީޘްގައިވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ. ރަސޫލ
	عُشوراَء	يَْوٌم	ِمْن	أيَّاِم	اهلِل.«1  މާނައީ: “ހަމަކަށަވަރުން  ގެ ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ. »إِنَّ
 E ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ هللا ގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ.” هللا
جح  2َّ މާނައީ: “އަދި އެއުރެންނަށް هللا ގެ  مج  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.  ٱُّحج 
 S ާއެދުވަހުގައި މޫސ E ދުވަސްތައް ހަނދުމަޮކށްދެއްވާށެވެ.” هللا
އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމުގެ މީހުން ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ޤައުމުގެ މީހުންގެ ކިބައިން 
 S ާނަޖާކުރެއްވިއެވެ. މި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމުގެ ޮގތުން މޫސ
ޯރދަހިއްޕެވިއެވެ. އަދި ރަސޫލުهللا H ވެސް ޯރދަ ހިއްޕެވިއެވެ. އަދި 
އެދުވަހުގައި ޯރދަ ހިފުމަށް މުސްތަޙައްބު ކަމެއްގެ ޮގތުގައި އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ. 
އެ  އާވާހިނދު  ނިޢުމަތްތައް  ޮގތުންނެވެ.  ތަބާވުމުގެ  އަށް   S މޫސާ 
ނިޢުމަތްތަކަށް އެ ނިޢުމަތްތައް ދެއްވިކަމުގެ މައްޗަށް ޝުކުރު ކުރުމުގެ ޮގތުންނެވެ.3  

وََسلََّم	 َعلَيِْه	 اهلُل	 	 َصلَّ اهلِل	 رَُسوَل	 	 نَّ
َ
أ َعنُْهَما،	 اهلُل	 	 ريَِضَ َعبَّاٍس	 ابِْن	 َعِن	 	

الَْوُم	 َهذا	 »ما	 لَُهْم:	 فَقاَل	 عُشوراَء،	 يَْوَم	 ِصياًما	 الَُهوَد	 فَوََجَد	 الـَمِدينََة،	 قَِدَم	
َق	 وََغرَّ َوقَْوَمُه،	 ُموَس	 ِفيِه	 اهلُل	 نَْج	

َ
أ َعِظيٌم،	 يَْوٌم	 َهذا	 ،«فَقالُوا:	 تَُصوُمونَُه؟	 ي	 ِ

َّ
ال

إِْساِئيَل	 َوَبِن	 ُموَس	 ِفيِه	 ل	 ْظَهَر	
َ
أ ي	 ِ

َّ
ال الَْوُم	 َهذا	 رواية:	 -ويف	 َوقَْوَمُه	 فِرَْعْوَن	

	اهلُل	 	فِرَْعْوَن-،	فَصاَمُه	ُموَس	ُشْكًرا؛	َفنَْحُن	نَُصوُمُه.	فَقاَل	رَُسوُل	اهلِل	»	:	َصلَّ َعَ
اهلُل	 	 َصلَّ 	 اهلل	 رَُسوُل	 فَصاَمُه	 «؛	 ِمنُْكْم	 بُِموَس	 	

َ
ْول

َ
َوأ 	 َحقُّ

َ
أ َفنَْحُن	 وََسلََّم	 َعلَيِْه	

1 مسلم	1892
2 إبراهيم	:	5

3 لطائف	املعارف	)ص:	96(	،	بترصُّف	يسري
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َمَر	بِِصياِمِه.1  މާނައީ: އިބްނު ޢައްބާސް L ގެ ކިބައިން 
َ
َعلَيِْه	وََسلََّم	َوأ

ރިވާވެގެންވެއެވެ. ރަސޫލުهللا H މަދީނާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ހިނދު، 
 H ނަބިއްޔާ  ދެކެވަޑައިގަތެވެ.  ޯރދަހިފާތީ  ދުވަހު  ޢާޝޫރާ  ޔަހޫދީން 
ދުވަހެއް  ޮކން  ދުވަހަކީ  ޯރދަހިފާ  ތިޔަ  “ކަލޭމެން  ދެންނެވިއެވެ.  އެމީހުންނަށް 
މޫސާ  ދުވަހެކެވެ.  މަތިވެރިވެގެންވާ  “މިއީ  ބުންޏެވެ.  އެބައިމީހުން  ؟”  ހެއްޔެވެ
S އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނާއި އޭނާގެ ޤައުމުގެ ކިބައިން هللا 

E ނަޖާކުރެއްވި ދުވަހެވެ.”

 S މޫސާ  މައްޗަށް  “ފިރުޢައުނުގެ  ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ.  އެހެން   
އާއި ބަނީ އިސްރާއިލަށް ނަޞްރު ދެއްވި ދުވަހެވެ. މޫސާ S ޝުކުރުވެރި 
ވުމުގެ ޮގތުން ޯރދަ ހިއްޕެވިއެވެ. އެހެންވެ އަހަރެމެން ވެސް ޯރދަ ހިފަނީއެވެ.” 
ދެން ރަސޫލުهللا H ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ. “އަހަރެމެން ކަލޭމެންނަށްވުރެ 
މޫސާ S އަށް )މޫސާ S އަށް ދެއްވި ނިޢުމަތަށް ޝުކުރުވެރިވުމަށް( 
ޯރދަ  އެދުވަހު   H ރަސޫލާ  ޮބޑެވެ.”  އިތުރުކަން  އަދި  ޙައްޤުކަން 

ހިއްޕެވިއެވެ. އަދި ޯރދަ ހިފުމަށް އަމުރުކުރެއްވިއެވެ. 

މުސްލިމުން  ހަނދާންޮކށްދެނީ  އަހަރެމެންނަށް  ދުވަސް  ޢާޝޫރާ 
އެބައިމީހުން  ގުޅުމެވެ.  ހަރުދަނާ  ޮއންނަ  އަނެއްބަޔަކާ  އެއްބަޔަކު 
މެއެވެ.  ނަމަވެސް  ދުރުވެފައިވީ  ތަންތަން  ދިރިއުޅޭ  ޒަމާންތަފާތުވެފައި  ދިރިއުޅޭ 

1 ابلخاري	3943	،	ومسلم	1130	واللفظ	ل

28



ޢާޝޫރާ އަދި މުޙައްރަމު މަހުގެ 33 ފައިދާ

18

ޙަޤީޤަތަކަށް  އެއްބައިވަންތަކަން  އީމާންކަމުގެ  މެދުގައި  މުސްލިމުންގެ  އަދި 
ހެދުމާއި هللا E އާއި ރަސޫލާ H އަށްޓަކައި އެއިލާހުގެ 
އަހަރެމެންނަށް  އެދުވަސް  ބޭނުންތެރިކަން  ޯލބިވުމުގެ  އަޅުތަކުންދެކެ  މުއުމިނު 

 . ވެ އެ ދެ ޮކށް ހަނދާން

ىك  مك  هللا E ވަޙީކުރެއްވިއެވެ. ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱلك   
 މާނައީ: “މުއުމިނު ފިރިހެނުންނާއި، މުއުމިނު އަންހެނުންނީ، 

مل  1َّ يك 
މީހުންނެވެ.” ކަމުގައިވާ  އެހީތެރިން  އަނެއްބަޔެއްގެ  އެއްބަޔަކު  އޭގެ 

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ޝުކުރުކުރުމުގެ ދުވަހެވެ. މިންޖުޮކށްދެއްވުމަށް އެދުމާއި 
އެދުވަހުގައި  ދުވަހެވެ.  އެދުމުގެ  ނަޞްރަށް  ގެ   E هللا 

މޫސާ S އަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހުގައި ތިބި މީހުން ބުންޏެވެ.  ٱُّخم 
އަތުލައިގަންނާނެތެވެ.”  އަހަރެމެން  އެއުރެން  “ހަމަކަށަވަރުން،   2َّ مم 
އެހެންނަކުން  “ހަމަހިލާ         މާނައީ 

ين 3َّ  ىن  من  خن  ޖަވާބަކީ،    ُّٱجنحن 
)ނަޞްރު  ތިމަންނާއާއެކު  ރައްބު  ތިމަންގެ  ހަމަކަށަވަރުން،  ނުވާނެއެވެ. 
މަގުދައްކަވާނެތެވެ.” ތިމަންނާއަށް  އެއިލާހު  ޮވޑިގެންވެއެވެ.  ދެއްވުމުގައި( 

1 اتلوبة	:	71	 
2 الشعراء	:	61

3 الشعراء	:	62
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ޮކށް  ވެސް  ޒަމާނުގައި  ޖާހިލިއްޔަ  މަތިވެރިކުރުމަކީ  ދުވަސް  ޢާޝޫރާ 
މަތިވެރިޮކށް  އެދުވަސް  އެބައިމީހުން  ޖާހިލިއްޔަތުގައި  ކަމެކެވެ.  އުޅުނު 
އުޅުނެވެ. ޯރދަ ހިފައި އުޅުނެވެ. އެދުވަހުގައި އެބައިމީހުން ކަޢުބާގައި އުރަލައްވައި 

ހެދިއެވެ. އުއްމުލް މުއުމިނީން ޢާއިޝާ J ވިދާޅުވި ފަދައިންނެވެ.1

ޢާޝޫރާ ދުވަސް މަތިވެރިކުރުން ވަނީ ޯރދަހިފައިގެންނެވެ. އެއީ ޢަދުއްވުން 
ހަލާކު ކުރެއްވުމާއި، މުސްލިމުން ނަޖާކުރެއްވުމުގެ ނިޢުމަތުގެ މައްޗަށް 
هللا E އަށް ޝުކުރުކުރުމުގެ ޮގތުންނެވެ. هللا E އެއިލާހުގެ 
ކަންތައްކުރެއްވިޮގތް  ޢަދުއްވުންނާމެދު  ރަސޫލުންގެ  އެއިލާހުގެ  ޢަދުއްވުންނާއި 

އެދުވަހުގައި އަހަރެމެން ހަނދާންކުރަންޖެހެއެވެ.

ޢާޝޫރާ ދުވަހުގައި ވަރަށް ގިނަ ބިދުޢަތައް ހަދައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ބައެއް 
ޝަހީދުވި   I ޙުސައިން  އެދުވަހަކީ  އަހުލުވެރިން،  ބިދުޢައިގެ 
ހެދުމާއި،  ޮގތުގައި  ދުވަހެއްގެ  ހިތާމަފާޅުކުރާ  އެދުވަސް  ކަމުގައިވާތީ  ދުވަސް 
ތެޅުމާއި،  ޯކތާފަތުގައި  ވީދުމާއި،  އަންނައުނު  ހަޅޭއްލެވުމާއި  ހިތާމަފާޅުކުރުމާއި 
 E ވަޖިދުވުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކީ هللا
ގެ ދީނުގައި ވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ޖާހިލިއްޔަތުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 
َمْن	 ِمنَّا	 »لَيَْس	 ޙަދީޘެއްގައިވެއެވެ.  ގެ   H ރަސޫލާ  ކަންކަމެވެ.  ވާ 

1 ابلخاري	)1893	،	1592(	،	ومسلم	1125
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“ޯކތާފަތުގައި  މާނައީ:   
اجلاِهِليَِّة.«1 بَِدْعَوى	 وََدع	 اجلُيُوَب،	 	 وََشقَّ اخلُُدوَد،	 َضََب	

އަހަރެމެންގެ  މީހަކީ  ޮގވާލާ  ޮގވާލުމަށް  ޖާހިލިއްޔަތުގެ  ވީދާ،  އަންނައުނު  ތަޅާ، 
ތެރެއިން ވާ މީހެއް ނޫނެވެ.” މުއުމިނު އަޅާއަށް ޮއންނަނީ މުޞީބާތުގެ ވަޤުތުގައި 

ކެތްތެރިވުމާއި ޘަވާބަށް އެދުމާއި هللا E ގެ ޤަދަރަށް ރުހުމެވެ.

ޝައިޠާނާ  ސިކުނޑިތަކާ  މީހުންގެ  ގިނަ  ވަރަށް  މިދުވަހުގައި 
ކުޅިފައިވެއެވެ. އަދި ޝައިޠާނާ އެބައިމީހުން މުއުމިނުންގެ މަގުން ދުރުޮކށް 
އެއްކިބާޮކށްފައިވެއެވެ. އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން މިދުވަސް ހިތާމަ ފާޅުކުރާ ތަޢުޒިޔާގެ 
ދުވަހެއްގެ ޮގތުގައި ހަދާ މީހުންނާއި، އެދުވަސް ލަވަކިޔާ މަޖާކުރާ އިޙްތިފާލަކަށް 
ހަދާމީހުންނާއި، އެ ދުވަހުގައި ޙަފުލާތައް ބާއްވައި އެދުވަހަށް ޚާއްޞަޮކށް ކާތަކެތި 
އެދުވަސް  އެބައިމީހުން  ނަޞާރާއިންނާ  ޔަހޫދީންނާއި  މިއީ  މީހުންވެއެވެ.  ހަދާ 
މަތިވެރިކުރާ މަތިވެރިކުރުމުގައި އެއްޮގތް ވުމެވެ. މިއީ ބިދުޢައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

ކަންކަމެވެ. އަދި ދީނުގައި އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ކަމެކެވެ.

1 ابلخاري	1294	،	ومسلم	103
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هللا E އެއިލާހު ޯލބިވެޮވޑިގެންވާ އަދި ރުހިޮވޑިގެންވާ ކަންކަމަށް   
ދަންނަވަމެވެ. އެއިލާހަށް  އެދި  ދެއްވުން  ތައުފީޤު  އަޅަމެންނަށް 
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