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 ؟ ތޯ ކިހިނަކުނ  ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ 

 
 أبو أنس محمد حسن )حفظه هللا(  - ދެއ ވީ ޖަވާބު

 

 ޝުކުރުގެ   ،ބަލާއިރު  ބަސ ފުޅުތަކަށ    ޢިލ މުވެރިނ ގެ.  ބުނަމެވެ  ސުވާލުގައި  ކޮށ ފައިވާ   މެދުގައި   ސަޖިދައާ  ޝުކުރުގެ
  ނުވަތަ އެމީހަކަށ  ނުވަތަ ، ނިޢުމަތެއ  ޢާނ މު މުސ ލިމުނ ނަށ  ނުވަތަ އެމީހަކަށ  ޙުކުމަކީ ސަޖިދައިގެ

 .  ސަޖިދައެކެވެ  ކުރާ ދިއުމުނ    ފިއ ލެވިގެނ  ހިތާމައަކުނ   ގޮތުގައި ޢާނ މުވެގެނ ވާ  މުސ ލިމުނ ނަށ 

  ޝުކުރުގެ . "ވެއެވެ ވިދާޅުވެފައި  -رحمه هللا-النووي    الحافظ.  ޢަމަލެކެވެ  ސުނ ނަތ ވެގެނ ވާ  ޙުކުމަކީ  ސަޖިދައިގެ  މި
  ހިތާމައަކުނ   ފެނ ނައޮތ   އަދި  ވެދިއުމުނ ނާއިޅުފާ ނިޢުމަތެއ  ފެނ ނަގޮތުގައި އެއީ. ސުނ ނަތެކެވެ ސަޖިދައަކީ
  އ ނާއަށ  ) ދިމާވި މީހަކަށ  ޚާއ ޞަ ހިތާމައަކީ ނުވަތަ ނިޢުމަކީ އެ. ސަޖިދައެވެ ކުރެވ   ދިއުމުނ  ފިއ ލެވިގެނ 
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 ކަމެއ  ގޮތުގައިވި ޢާނ މުވެގެނ ވާ މުސ ލިމުނ ނަށ  އެނ މެހައި ނުވަތަ( ސަޖިދަކުރުނ  އ ނާ ކަމެއ ވެ ޚާއ ޞަ
   . "މެއެވެ ކަމުގައިވީނަމަވެސ 

 

العاَلََّمة محمد بن صالح  ދެއ ވައި ތަފ ސީލު ބައެއ  ބަޔާނ ވެގެނ ވާ  މައ ޗަށ   ސަޖިދައިގެ ޝުކުރުގެ  އެއަށ ފަހު

 .  ކުރަމެވެ ބަޔާނ  ލިޔުމެއ   ލިޔުއ ވާފައިވާ -رحمه هللا-العثيمين 

 ސަޖިދަ  ކުރާ ދިއުމުނ  ފިއ ލެވިގެނ  މުޞީބާތެއ  ނުވަތަ ސަބަބުނ  ލިބުމުގެ ނިޢުމަތެއ  ކީސަޖިދައަ ޝުކުރުގެ"
 . އެކެވެ

  ތެރެއިނ    ހިދާޔަތުގެ  ގެرسول هللا صلى هللا عليه وسلم    އެއީ  ސަބަބަކީ.  ކަމެކެވެ  ބަޔާނ ވެގެނ ވާ  ޝަރީޢަތުގައި  އެއީ
  ، ލިބިވަޑައިގެނ ނެވުމުނ   ޚަބަރެއ   އުފާފުޅުވާرسول هللا صلى هللا عليه وسلم    ހަމަކަށަވަރުނ .  ކަމެކެވެ  ހިމެނިގެނ ވާ

 .ކުރައ ވައެވެ ސަޖިދަ އަށ  هللا

 

 :   ސިފައަކީ  ސަޖިދައިގެ ޝުކުރުގެ

سبحان  .  ކުރާނީއެވެ  ޛިކުރު  އަނ ނަނިވި  އަދި.  ކުރުމެވެ  ސަޖިދަ   މައ ޗަށ   ގުނަވަނުގެ  ހަތ    ތިބާގެ  ،ކިޔައި  ތަކ ބީރު

.  ކުރާނީއެވެ ޛިކުރު ބަސ ތައ  ޘަނާގެ މައ ޗަށ  ނިޢުމަތުގެ ދެއ ވި ތިބާއަށ عزوجل  هللا އެއަށ ފަހުربي األعلى 
  ޛިކުރު  ނިޢުމަތެއ  އެ ދެނ لََك الَحْمدُ على هذه الن ِّْعَمة ) اللهم. ކިޔާނީއެވެ މިފަދައިނ  މިޘާލަކަށ  އެގޮތުނ 

   .ކިޔާނީއެވެ ކޮށ  ތަކުރާރު  މިގޮތަށ   އަދި.( ކުރާނީއެވެ

 

ْن نِّْقَمٍة ) (  ކަމުގައިވާނަމަ  ސަލާމަތ ވުނ   މުޞީބާތަކުނ   ކަމަކީ  މެދުވެރިވި)   އެ   ދެނ للهم لك الحمد على ما دَفَْعَت مِّ
.  ތެދުވާނީއެވެ ސަޖިދައިނ  އެއަށ ފަހު .ކިޔާނީއެވެ ތަކުރާރުކޮށ  މިފަދައިނ  އަދި.( ކުރާނީއެވެ  ޛިކުރު މުޞީބާތ 
 .ނުވެއެވެ  ދިނުމެއ  ސަލާމ   އަދި ކިޔުމެއ  ތަކ ބީރު

  އެއީ.  ހުއ ޓެވެ  ކުރުނ   ސަޖިދަ  ޝުކުރުގެ  ފަހަރަކު  ކޮނ މެ  ،ހިނދުގައި  މެދުވެރިވެއ ޖެ  ސަބަބެއ   ކުރުމަށ   ސަޖިދަ
  ހުރިކަމުގައިވީ  ޙާލަތެއ ގައި ކޮނ މެ އަދި. ވީނަމަވެސ އެވެ ވަޤުތެއ ގައި ކޮނ މެ ނުވަތަ ރ ނގަޑު ނުވަތަ ދުވާލު

  ފަހެ . ނެތެވެ މައ ސަލައެއ  ކުރުމުގައި ސަޖިދަ ނަމަވެސ   ޙާލަތެއ ގައިވީ ވުޟޫގެއ ލިފައިވާ  އ ނާ. ނަމަވެސ އެވެ
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  ކުރެވިގެނ ވާ   ޝަރުޠު  ހުރުނ   ހާރަތުގައިޠަ  ކުރުމަށ   ސަޖިދަ  ޝުކުރުގެ  އަރިއަހުނ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 .(191فتاوى نور على الدرب : الشريط رقم )" ނުވެއެވެ ވާރިދުވެފައެއ   އިކަމުގަ

 

 


