


احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه 
أمجعني، وبعد: 

ފަހެ ިމއީ ޯރދައިާއ ޯރދަިއގެ ޙުކުމަްތކިާއ ޭއަގިއ ީމްސަތކުން ބެހޭ 

ބިައަތކާއި، ޯރދަ ގެއޭްލ ކަންކަމާއި، ައިދވްެސ ބައެއް ފިައދާ ިހަމަނިއގެން 

ކޮުރގަޮތކަްށ ިލޔެލާ ިލޔެލުމެކެވެ.

1 – ޯރދަައީކ: هللا ައްށ ައޅުކަމުގެ ގޮތުން، ފަޖުުރގެ ައިލކަން ފާޅު

ކަން ަތއް ަތކުން  އެންމެ ހަިއ  ގެއޭްލ  ޯރދަ  ިއރު އޮއެްސން ދެން  ީވއުްސރެ 

ދުރުވެ ހުުރމެވެ. 

ުރކުނަްތކުގެ  ަމިތވިެރ  ިއްސލާމްކަމުގެ  ޯރދަައީކ:  2 – ަރަމާޟންމަހުގެ 

ތެރެިއން ުރކެުނކެވެ. އެހީެނ ަނިބއްޔާ ملسو هيلع هللا ىلص ަޙދީޘްކަުރއްވާފިައ ވެއެވެ.   
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َ
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ިބާނވެގެން ަވީނ ފްަސ ކަމެއްގެ ަމއްޗަށެވެ. އެއީ هللا މުެނީވ ަޙއުްޤ

ވެގެން ައޅުކަންކުރޭެވ ިއލާހަކު ުނވާކަަމާށއި، މަުޙއްމަދުގެފީާނ އެކަލާނގެ 

ަރޫސލާކަަމްށ ހިެކވުމާއި، ަނމާދު ޤިާއމް ކުުރމާއި، ަޒކާތް  ިދުނމާއި، ގެފަުޅްށ 

ު ވުމާއި، ަރަމާޟންމަހު ޯރދަިހފުމެވެ.” ]ބުޚާރީއިާއ މްުސިލމް[ ަޙއްޖ

ޯރދައާ ގޭުޅ ގޮތުން ީމްސަތކުން ބެހޭ ބިައަތއް

1 – ބިާލޣުވެ، ބުއިްދ ަސލަާމތުން ހުރެ، ަރުށަގިއ ޤިާއމްވެ ހިުރ، 

ިހފުން  ޯރދަ  ަމއްޗަްށ  މްުސިލމެއްގެ  ކޮންމެ  ިލިބގެންވާ  ކަުޅދާނަ ކަން 

ވިާޖބުވެގެން ވެއެވެ.

ިވަޔްސ އެ  ިއްސލާމް  ައިދ  ުނވެއެވެ.  ޯރދައެއް  2 – ކާފަަރކަްށ 

ޯރދަ ަޤާޟކާުރކަްށ ުނޖެހެޭނއެވެ.

3 – ބިާލޣު ުނވާ ކުޑަކުއްޖަކަްށ ޯރދަ ވިާޖބެއް ުނވެާނއެވެ. އެކަމަކު 

ޭއާނ އެކަަމްށ ހުޭނވަުމށްޓަކަިއ ޯރދަ ިހފަން ައމުުރކާުރީނއެވެ.

ވިާޖބެއް  ޯރދަ  ަމއްޗަްށ  ީމހާގެ  ފަިލއިފިައވާ( މަޮޔ  4 – )ބުއިްދ 

ްށ ިވަޔްސ އެ ދަުވްސަތކުގެ ބަދަލުަގިއ  ުނވެާނއެވެ. ައިދ ޭއާނއީ ބޮޑީުމހަކަ

ަވިކކަުރން  ްށ( ކާންދޭކަްށ ވްެސ ުނޖެހެޭނއެވެ. ކަންކަން  )ިމްސީކަނކަ

ޭނނގޭ، ިސކުނިޑ ހަަމުނޖޭ ީމހާއިާއ މްުސކިުޅވެ ަތންދުޮރ ަވިކކަުރން 

ޭނނގޭ، މަޮޔގޮވާ ީމހާވްެސ އެފަދައެވެ.

5 – މްުސކިުޅބަީލގެ ަސބަބުން ުނަވަތ ފޭަސހަވޭާނ ކަމުގެ އުންމީދެއް 

ެނތް ބައްޔެއްގެ ަސބަބުން ޯރދަ ިހފަން ުނކުޅެދޭ ީމހާ، ޯރދަ ިހފަން ޖެހޭ 

ްށ ިމްސީކަނކަްށ ކާންދީޭނއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކަ

6 – ފޭަސހަވޭާނ ކަަމްށ ބެލޭެވ ބައްޔެއް ޖިެހފިައވާ ީމހާ، ޭއާނގެ 

ަމއްޗަްށ ޯރދަިހފުން ބަުރ ކަމަކަްށ ވެއްޖަެނަމ ޯރދަ ދޫކޮްށލީާނއެވެ. ައިދ 

ބަިލ ފޭަސހަވުމުން އެ ޯރދަ ަޤާޟކާުރީނއެވެ.

ޯރދަިހފުމުގެ ަވގުތާ ިދމާކޮށް )ފޭަސހަވެދާ ފަދަ ބައަްޔކުން( ބަިލވެއްޖެ 

ީމހާ ޭއާނައްށ ޯރދަިހފުން ބަުރ ކަމަކަްށ ވަާނަމ ޯރދަ ދޫކޮްށލީާނއެވެ.

ަސބަބުން  ަމިއީމހާ، މާބަނޑުވުމުގެ  ިކުރދޭ  7 – މާބަނޑީުމހާއާއި، 

ުނަވަތ ިކުރިދުނމުގެ ަސބަބުން، ޭއާނގެ ަމއްޗަްށ ބަުރވާ ަނމަ، ުނަވަތ 

ދަރީގެ ަމއްޗަްށ ިބރީުހވާ ަނމަ، ޯރދަ ދޫކޮށް، ފަހުން އެކަން ފޭަސހަވުމުން 

ުނަވަތ ިބުރ ފަިލިއ ިދޔުމުން އެ ޯރދަ ަޤާޟކާުރީނއެވެ.

8 – ަޙިއުޟވިެރޔާއިާއ ިނފްާސވިެރޔާ: ަޙިއާޟިއ ިނފްާސގެ ޙާލުަގިއ 

ޯރދަ ިހފިައގެން ުނވެާނއެވެ. އެ ޯރދަ ފަހުން ަޤާޟކާުރީނއެވެ.

9 – ަމޖުބޫރުވެފިައވާ މީހާ: މީހަކު ަޣަރޤުވުމުން ުނަވަތ ައިލފަާނކުން 

ަސލަާމތްކުރުން ފަދަ ކޮންމެހެން ކަުރންޖެހޭ ކަމަކަށްޓަކިައ ޯރދަ ީވއަްލން 

ޖިެހއްޖެ ީމހާ ޯރދަ ދޫކޮްށ ފަހުން ަޤާޟކާުރީނޢެވެ.

10 – ދަތުރުވިެރޔާ: ޭއާނ އެދަޭނަމ ޯރދަ ިހފީާނއެވެ. ުނަވަތ އެދަޭނަމ 

ޯރދަ ދޫކޮްށ ފަހުން އެ ޯރދަ ަޤާޟކާުރީނއެވެ. އެއީ ކުއިްލައކަްށ ކަުރން 

ޖެހޭ )ިމާސަލކަްށ ޢުމާްރ ދަތުުރ ފަދަ( ދަތަުރކަްސ ނީޫނ )ދުުރދަތުުރ 

ކާުރ ޓެކީްސ ދުއްވުން ފަދަ( ދިާއީމ ދަތުަރކަްސ ޭއާނ ަރުށން ބުޭރަގިއ 

ވަާނަމ ހަަމ އެފަދައެވެ.

ޯރދަވިެރޔާގެ ޯރދަ ގެއްލުވާލާ ކަންކަން

� ހަނދާން ެނިތގެން، ނީޫނ ޭނނިގގެން، ނީޫނ ަމޖުބުޫރ ވެގެން 

ޯރދަގެއޭްލ ފަދަ އެއްޗެއް ބޭުނންކަުރން ޖިެހއްޖެ ަނަމ ޭއާނގެ ޯރދައެއް 

نَاۚ﴾ 
ۡ
ۡخَطأ

َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ ުނގެއޭްލެނއެވެ. ދަީލަލީކ ﴿َربََّنا َل تَُؤاِخۡذنَآ إِن ن

]ބަަޤާރ 286[ “ައަޅމެންގެ ަރއްބެވެ! ައަޅމެން ހަނދާނެްނިތއްޖަެނމަ، 

ުނަވަތ، ަޤްޞދެއް ެނިތ ައަޅމެނަްންށ ކެުށއް ވިެވއްޖަެނަމ )އެކަަމްށ( 

އާަޔތާއި، ﴿إِلَّ َمۡن  ިމ  ުނދެއްވާނދޭވެ!”  ޢުޤޫބާތް  ައަޅމެނަްންށ 

يَمِٰن﴾ ]ައއަްނޚްލު 106[ “އީމާންކަަމށް، އެ  ۢ بِٱۡلِ ۡكرِهَ َوقَۡلُبُهۥ ُمۡطَمئِنُّ
ُ
أ

ީމހާ މުެނީވ…”  ޙާލު، ަމޖުބުރުވެގެންވާ  ިހތްހަަމޖިެހގެންވާ  ީމހާގެ 

ިމ އާަޔތެވެ.

ުނަވަތ  ކެވަުންސ  އެއްޗެއް  ހަނދާންެނިތގެން  � ޯރދަވިެރޔާ 

ބޮވަުންސ ޯރދަ ފިާސދެއް ުނވާނެއެވެ. އެއީ ޭއާނައށް ހަނދާންނެތީުނަމއެވެ.

� ފަޖުުރުނލާކަަމށް، ނީޫނ ިއުރ އޮއިްސއްޖެ ކަަމްށ ަޔީގންވެގެން، 

އެ ިއޢިުތޤާދުގެ ަމީތ ކެވަުންސް ބޮވަުންސ ޯރދަ ފިާސދެއް ުނވެާނއެވެ. 

އެހީެނ ޭއާނައީކ އެކަމާމެދު ޖިާހލެކެވެ.

� ވޫުޟކޮްށ ައނަގ ދޮނަްނ ިއުރ ަގްސދަކާ ުނަލިއ ކަުރތެރެައްށ 

ޭއާނ  ުނވެާނއެވެ. އެހީެނ އެއީ  ިދަޔަޔްސ ޯރދަ ފިާސދެއް  ފެންފޮދެއް 

ަގްސދަުގ ކިުރ ކަމެއް ނެޫނވެ.

� ޯރދަވިެރޔާ ިނދަީގިއ ިއޙިްތލާމް ިވަޔްސ )އެބީަހ: ަމިނ ބޭރުވުން 

ފަދަ، އެކަމެއްގެ ަސބަބުން ިހަނިއަގނަްނން ޖެހޭ ފަދަ ކަމެއް ިނދަީގިއ 

ިދމިާވަޔްސ( ޯރދަ ފިާސދެއް ުނވާނެއެވެ. އެހީެނ އެއީ ޭއާނގެ ިއޚިްތޔުާރަގ 

ކިުރ ކަމެއް ނެޫނވެ.

ޯރދަގެއޭްލ ައްށ ކަނަްތއް

1 – ިޖމާޢުވުން: ޯރދަ ވިާޖބުވާ ީމހަކު ޯރދަމަހު ދުވާލު ޯރދަައްށ 

ހުރެ ިޖމާޢުވެއްޖަެނަމ ޭއާނައްށ ވިާޖބުވެގެން ަވީނ ޯރދަ ަޤާޟކުުރމާއެކު 

ބަުރ ކައްފާާރއެއް ައދާކުުރމެވެ. އެއީ ައަޅކު ިމިނަވންކުުރމެވެ. އެކަން ވާން 

ނެތަްނަމ ިވިދިވިދގެން ދެމަހު ޯރދަިހފުމެވެ. އެކަަމށް ވްެސ ކަުޅދަާނވެގެން 

ުނވަާނމަ، 60 ިމްސީކުނނަްންށ ކާންިދުނމެވެ.

ައިމއަްލައްށ  ްށ(  ގަޮތކަ ނޫން  )ިނދަީގިއ  2 – ަމިނ ބުޭރކުުރން: 

ަމިނބޭރުކޮށްގެން ުނަވަތ ީބިހގެން ުނަވަތ ބްޮސދީގެން ުނަވަތ ބައްދިައގެން 

ފަދަ ކަމަކުން ބޭރުވުން.
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ުނަވަތ  ްސ،  އެއްޗަކަ ފިައދާހިުރ  އެއީ  ބިުއން:  3 – ކެއުމިާއ 

ިސގޭަރޓު ދުން ފަދަ ގެއްލުންހިުރ އެއްޗަކަްސ ހަމަހަަމއެވެ.

4 – ަގިއަގިއ ބާރުޖައާްސ ައިއީވ ިއންޖެކަްޝން ފަދަ ަތކިެތ ބޭުނން

ކުުރން. އެހީެނ އެއީ ކިެއންބިުއމުގެ ބަދަލުަގިއ ދޭެވ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު 

ަމްސަގނޑަކަށް  ުނަވަތ  ާނުރތެރެައްށ  ިއންޖެކަްޝން  ބުާރުނޖައާްސ 

ޖެއަްސްސ، ކަުރތޭެރ ަރހަިލަޔްސ ުނިލަޔްސ ޯރދައެއް ުނގެއޭްލެނއެވެ.

5 – ޭލ އެޅުން: ިމާސަލކަށް ޯރދަވިެރޔާގެ ހިަށަގނޑުން ޭލައިއްސގެން 

ޭއގެ ބަދަލުަގިއ ޭލ އެޅުން.

6 – ަޙިއުޟގެ ުނަވަތ ިނފްާސކަމުގެ ޭލ ައއުން.

ޭލ  ކަމަކުން  ފަދަ  ކަިޕންގ(  ުނަވަތ  )ިޙޖާމާ  7 – ކަވާޖެހުން 

ބުޭރކުުރން. ަނމަވްެސ )ނޭފަތުން ޭލައއުން، ދަތް އުފިުރގެން ޭލައއުން، 

މިފަދަ ގަޮތކުން( ައިމއަްލައްށ ޭލ ައއުމުން ޯރދަ ުނގެއޭްލެނއެވެ. އެހީެނ 

އެއީ ިޙޖާމާފަދަ ކަންކަމެއް ނެޫނވެ.

8 – ަގްސތުަގިއ ހޮޑުލުން. ަގްސަތކާ ުނަލިއ ހޮޑު ލެވަުންސ ޯރދައެއް  

ުނގެއޭްލެނއެވެ.

ު ޯރދައާ ގޭުޅ ފިައދާހިުރ ބައެއް ޕިޮއންޓ

1 – ޖުުނބުވިެރވެފިައވާ ީމހާ އެ ޙާލުަގިއ ޯރދަިއގެ ިނަޔތަްގނެފައި، 

ފަޖުރު ލުމުގެ ފަހުން ިހަނިއގަތުން ހުއްދައެވެ.

ިނފްާސވިެރޔާ  ުނަވަތ  ަޙިއުޟވިެރޔާ  ކިުރން  2 – ފުަރޖުލުމުގެ 

ވިާޖބުވެާނއެވެ. ފަޖުުރލުމުގެ  ަނަމ ޯރދަިހފުން  ޠާިހރުވެއްޖެ  ޯރދަމަހު 

ފަހަްށ ިހަނިއގަތުން ަލްސކިުރަޔްސ ަމއަްސަލއެއް ެނތެވެ.

3 – ޯރދަވިެރރާ ދަތް އުފުުރމާއި، ޒަޚަމަުގިއ ބޭްސއެޅުމުމާއި، ލަޮލްށ 

ްށ ބޭްސިތިކ އެޅުން ފަދަކަންކަމީ، ކަުރަގިއ ޭއގެ ަރހަ  ުނަވަތ ކަންފަަތ

ިލަޔްސ، އިެއން ޯރދަ ުނގެއްލޭ، ހުއްދަ ކަންކަމެވެ.

4 – ދުވާލުގެ ކުރީކޮޅަުގިއ ިވަޔްސ ފަހުކޮޅަުގިއ ިވަޔްސ ޯރދަވިެެރޔާ 

އެއްފަދަިއން  ީމހާއެކޭ  ދަތްއުނގުޅުމީަކ ހުއްދަކަމެކެވެ. ައިދ ޯރދަނޫން 

ޯރދަވިެރއަާއށްވްެސ ުސނަްނތްވެގެންވާ ކަމެކެވެ.

5 – ކަުރިހއްކުމިާއ ދުވާލުގެ ގަދަ ހުޫނން ލިުއކަން ހޯދަިއގަތުަމްށ 

ކަންކަމަކީ  ފަދަ  ބޭުނންކުުރން  “ ޭއީސ”  އެޅުމާއި،  ފެން  ަގަޔްށ 

ޯރދަވިެރޔާައްށ ހުއްދަ ކަންކަމެކެވެ.

6 – ޭނވާލާން އުނދަގޫވާ ީމހުން އެކަަމްށ ބޭުނންކާުރ ިއންހޭަލުރ 

ފަދަ ަތކިެތ ބޭުނންކުުރން ޯރދަވިެރޔާައްށ ހުއްދައެވެ.

ައނަގ  ތެންމާލުމާއި،  ިހިކއްޖަެނަމ  ތުންފަތް  7 – ޯރދަވިެރޔާގެ 

)ވޫުޟކާުރިއުރ  ުނަލިއ  ފުޮނވުމަކާ  ފެން  ކަުރތެރެައްށ  ަނަމ  ިހިކއްޖެ 

ްށ( ފުެނން ައނަގ ދޮވުން ހުއްދައެވެ. ދޮނަްނ ގަޮތ

ޯރދަީވއްލުން  އޮއުްސމުން  ިއުރ  ަލްސކުުރމާއި،  8 – ހުާރކެއުން 

ައަވސް  ކުުރމާއި، ޯރދީަވއްލިާއރު ދޮންކަދުރުން، ދޮންކަދުރު ުނިލިބއްޖަެނަމ 

ިހިކކަދުުރން ައިދ ިހިކކަދުުރ ުނިލިބއްޖެ ަނަމ ފުެނން، ައިދ ފެންވްެސ 

ޯރދަީވއްލުމާއި،  ކާއެއްޗަކުން  ކޮންމެވްެސ  ަޙލާލު  ަނަމ  ުނިލިބއްޖެ 

އެވަރުވްެސ ުނވެއްޖެ ަނމަ، ޯރދަ ީވއްލޭާނ އެއްޗެއް ިލބެންދެން، ިހތުން 

ޯރދަީވއްލުމާއި، ިމ ކަންކަމީަކ ޯރދަވިެރޔާައްށ ުސނަްނތް ކަންކަމެވެ.

ަނީހކުރިެވގެންވާ  ިގަނކުުރމާއި،  ީވހަިއވްެސ  ކަންކަން  9 – ހޮެޔ 

އެންމެހިައ ކަންކަމުން ދުރުވެހުރުން ޯރދަވިެރޔާައށް ުސނަްނތްވެގެން ވެއެވެ.

ވިާޖބު  ދުރުވެގަތުމާއި،  ކަނަްތއަްތކުން  ަޙާރމް  10 – އެންމެހަިއ 

ކަނަްތއަްތކަްށ ަރއްކާތިެރވީުމ ޯރދަވިެރޔާގެ ަމއްޗަްށ ވިާޖބެކެވެ. ިމ ގޮތުން 

ަވގުތުަގއި، ައިދ ޖަމަާޢތުަގިއ ަނމާދުކަުރން  ޭއގެ  ފުަރުޟ ފްަސަނމާދު 

ދޮގުހެދުމިާއ  ިއތުުރން  ަނަމ ޖަމަާޢތުަގިއ ކުުރމާއި، ީމގެ  ީމހެއް  ޖެހޭ 

ެނިތމުޮށމިާއ ީޣބަބުުނމިާއ މަކަރުހެދުމާއި، ިރބާގެ މުޢަާމލާތަްތއް ކުުރމާއި، 

ްސ ަޙާރމްވެގެންވާ އެންމެހަިއ ަޢަމލަުތކިާއ ބަްސަތކުން ދުރުވެ  ިމ ނަޫނަ

ަނިބއްޔާ ملسو هيلع هللا ىلص  ކަންކަމެވެ. މާތް  ހުުރީމ ވްެސ ޯރދަވިެރޔާައްށ ވިާޖބު 

َْهَل فَلَيَْس هلِلِ 
ْ
َعَمَل بِِه َوال

ْ
وِر َوال َّْم يََدْع قَوَل الزُّ ަޙދީޘްކުރެއިްވއެވެ. »َمن ل

ابَه« މަާނއީ: “ދޮގުބަްސ ބުުނމިާއ އަެއްށ  ن يََدَع َطَعاَمُه َوَشَ
َ
َحاَجٌة ِف أ

ަޢަމލުކުުރމާއި، ޖިާހލުންގެ ަޢަމލަުތކިާއ ބަްސަތއް ދޫކޮްށުނލާ މީހާ ޭއާނގެ 

ކެއުމިާއ ބިުއން ދޫކްޮށަލިއގެން ހުުރަމްށ هللا ބޭުނންވެވިޮޑުނަގނަްނަވއެވެ.”

واحلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم ىلع بنينا حممد وىلع آهل 
وصحبه أمجعني.

 ިލޔީުނ: حممد الصالح العثيمني
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ޯރަދާއމެދު…
ްށ ކުުރގަޮތކަ

ައއަްޝިއޚް މަުޙއަްމދު ިބން ާޞިލޙް ައލްޢަުޘިއީމން
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