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 ރަމަޟާންމަހާއި ވަކިވާހިނދު: ވަޞިއްޔަތެއް 

 
 )حفظه هللا( أبو عّمار عبد الفتاح ލިޔުއްވީ:  

 
،  ورسوله عبده محمدا   أن   وأشهد ،  له شريك  ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد ،  العالمين رب  هلل الحمد 
 : بعد  أما . أجمعين  بها صحأو آله وعلى عليه وسل م هللا صلى
 

އަޚުންނޭ! މުސްލިމު  ފަހުމަހު  رمضان ޢިއްޒަތްތެރި  އެންމެ  ގުނަމުންގު ވަ  ގެގެ  ދުވަސްތައް  މި   ،މިދަނީ   ތުތައް  މަހުގެ 
هللا   ށްފަހުއެވެ.މަ އަޅުގަނޑުމެން ރޯދައާއި، ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، ދުޢާކުރުމާއި ޛިކުރުމުރުމާއި އަދި ރޭއަޅުކަމުގައި ހޭދަކޮށްފު

ވާގިވެރިކަން  وعال جل އަޅަމެންނަށް  ކުރުމަށް  މިކަންކަން  އިލާހެވެ.   އީ  މިފަދަ   ދެއްވި  ޝައްކެއްނެތެވެ.  އެއްވެސް 
ވާގިވެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް   މާތްވެގެންވާ މޫސުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކުރައްވައި، އަޅުކަމުގައި ހީވާގިވުމުގެ 

 ކުރަމެވެ.އެއިލާހަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުމިކަމަށްޓަކައި   ކަމެކެވެ.ޖިބުވެގެންވާ ވާ ކުރުން ދެއްވުމަކީ، އެއިލާހަށް ޝުކުރު 
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އެ  ؟ ނިންމަވާފައިވާގޮތާއިމެދު ވިސްނާލަމާހެއްޔެވެ  وعال جلهللا ގަނޑުމެން ރޯދައިގެ އާޔަތް  ޅުމަޤާމުގައި އަ  މި އަޚުންނޭވެ!  
 فََمنْ  َواْلف ْرقَانِ  اْله دَى ِمنَ  َوبَيِّنَات   ِللن اِس  ه د ى اْلق ْرآن   فِيهِ  أ ْنِزلَ  ال ِذي َرَمَضانَ  َشْهر  } ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:ކަލާނގެ  

ْمه   الش ْهرَ  ِمْنك م   َشِهدَ  ا َكانَ  َوَمنْ  فَْليَص   بِك م   ي ِريد   َواَل  اْلي ْسرَ  بِك م   ّللا    ي ِريد   أ َخرَ  أَي ام   ِمنْ  فَِعد ة   َسفَر   َعلَى أَوْ  َمِريض 
وا اْلِعد ةَ  َوِلت ْكِمل وا اْلع ْسرَ  َ  َوِلت َكبِّر  ونَ  َولَعَل ك مْ  َهدَاك مْ  َما  َعلَى ّللا  ނިންމަވާފަ( 185: البقرة) تَْشك ر  އިވަނީ  އާޔަތް 

ونَ  َولَعَل ك مْ }  މިފަދައިންނެވެ: އެކަލާންގެއަށް  " {تَْشك ر  އާޔަތުގައިއެވަނީ،    "ޝުކުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.ތިޔަބައިމީހުން 
ތިޔަބައިމީހުން   އެއީ  ބަޔާންކުރައްވަނީ  އެއަށްފަހު  ބަޔާންކުރައްވާފައެވެ.  ދެއްވުންތަކެއް  ނިޢުމަތްތަކަކާއި  ވަރަށްބޮޑެތި 

  )އެނިޢުމަތްތަކަށް( ޝުކުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ.
 ؟ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތަކާމެދު ވިސްނާލަމާހެއްޔެވެهللا މިއާޔަތުގައި މާތް

މާތްވެގެންވާ   ▪ އެންމެ  ތެރެއިން  މަސްތަކުގެ  ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.   رمضان މަހަކީ،  އަހަރުގެ  މަސްކަމުގައި 
 ވާތީއެވެ.  ޛިކުރުކުރައްވާފައި ކުގެ ވާހަކަބަރަކާތްތެރިކަމާއި، ނިޢުމަތްތަސަރުގައި ހުރި އްއެކަންދޭހަވަނީ، އެމަ

ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ. ▪ ވާހަކަ  ދެއްވުމެއްގެ  މާތްވެގެންވާ  މައްސަރުގައި    {اْلق ْرآن   فِيهِ  أ ْنِزلَ }  އެއީ،  މި 
ގެ ހިދާޔަތު ބަޔާންކުރައްވާފައިވެއެވެ.   قرآن  އެ" އެއަށްފަހު،  ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވާލެއްވުމެވެ.މަހުގައި    رمضان"
އަދި ޙައްޤާއި " {َواْلف ْرقَانِ  اْله دَى ِمنَ  َوبَيِّنَات  }  "މީސްތަކުންނަށްހުރި ހިދާޔަތެކެވެ." {ِللن اِس  ه د ى} ކީ،  قرآنއެ

 قرآن   އެ ޤުރްއާން މަގުދައްކަނީ ސީދާވެގެންވާ ތެދުމަގަށެވެ. އެ  "ބާޠިލު ވަކިކޮށްދޭ ބަޔާންވެގެންވާ ފޮތްވެސްމެއެވެ.
ފަލާޙެވެ.   އެބައިމީހުންގެ  އާޚިރަތުގައި  ދުނިޔެއާއި  އަދި  އުފާވެރިކަމެވެ.  އަޅުތަކުންގެ   قرآن ކީރިތި  ގައިވަނީ 

ގެ ދަރަޖަ މަތިވެރިކުރައްވައި މާތްކުރައްވައި،    قرآنވިލޭރޭގައި ބާވާލައްވައި، އެ    القدر ليلة  އެއްރެޔެއްގައި، އެއީ
އަހަރުގައި އަޅުކަން ކުރުމުގެ    83އެރޭގެ މާތްކަން އެއްހާސް މައްސަރައްވުރެ މާތްކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް  

ޝައްކެއްނެތެވެ.   އެއްވެސް  މަތިވެރިކަމެވެ.    މިއިންދަރުމައެވެ.  ދަރަޖާއިގެ  މާތްކަމާއި  އެރޭގެ  ދޭހަވަނީ 
މާތްކަމަކާއިމިމަ މިހުރިހައި  މި  ، އްސަރުގައި  ޚަބަރުތަކުން  ހުރިކަމުގެ  މަހުގެ    رمضان އެނގެނީ    ދަރަޖަތައް 

 މާތްކަމެވެ. 
މާތް  ▪ ތަވްފީޤު  ރޯދަހިފުމުގެ  މިމައްސަރުގައި  ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި،  މިންވަރު  هللا މިއާޔަތުގައިވާ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް 

ވެއެވެ. ْمه   الش ْهرَ  ِمْنك م   َشِهدَ  فََمنْ }  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:ކަލާނގެ    އެ  ކުރެއްވުން  މިމަހާއި "   {فَْليَص  ފަހެ، 
އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް އަމާން  ރޯދައިގެ  އަދި ޢާފިޔަތާއި ،ހެޔޮޞިއްޙަތާއި "ބައްދަލުކޮށްފިމީހާ ފަހެ ރޯދަހިފާހުށިކަމެވެ.

 ފާއިތުވީ ނިޢުމަތެކެވެ.    ކުރެއްވުމަކީ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ބޮޑުމިންވަރު  ގެ އަޅާއަށް  هللا ވެއްޓެއްގައި  
ރޯދަހިފު  އަޅުގަނޑުމެންނާއިއެކު  އަޚުން އެބަޔަކާ  މިރޯދަމަސް    މަށްފަހު، ރަމަޟާންމަހު  ކިތައް  ނުކުރީ    ބައްދަލު 

ނުވެ ނިމުންއައީ ކިތައް   ދަލުންމަހުގެ ކުރީކޮޅާއި ބައްދަލުވެ ފަހުކޮޅުގެ ބަރަކާތާއި ބައްޟާ ރަމަ  އަދި މި؟ ހެއްޔެވެ
ހެއްޔެވެ  ކަލާނގެ  އެކަމަކު  ؟  އަޚުންނަށް  މައްސަރާއި ނިޢުމަތުން  އެ  ބަރަކާތްތެރި  މި  ތިބާއާއި  މިވަނީ 

ދެއްވައި  ކުރައްވާފައެވެ.  މިންވަރުތިބާއަށް  ނިޢުމަތް    މި ވައި  އް ބައްދަލުކުރަ ކުޅަދާނަކަން  ހިފުމުގެ  ރޯދަ   ، އަދި 
 މިންވަރު ކުރައްވާފައެވެ.  ތިބާއަށް  ޢުމަތް  ނިއްވެސް އަމާން ވެއްޓެއްގައި އަދާކުރުމުގެ  އެހެނިހެން އަޅުކަންތައްތަ
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މާތް  މި ▪ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި،  ބަޔާންވެގެންވާ  މިންވަރުކުރެއްވި هللا އާޔަތުގައި 
ا َكانَ  َوَمنْ }ލުއިފަސޭހަކަންވެއެވެ.   ބަލިވެ ނުވަތަ ދަތުރުގެ  "  ،އެއީ   {أ َخرَ  أَي ام   ِمنْ  فَِعد ة   َسفَر   َعلَى أَوْ  َمِريض 

  " ހަމަކުރުމެވެ.  އެހެން ދުވަސްތަކުން ހިފާ  ތައް،މިމަސް ނިމުމުން އެރޯދަ ދޫކުރި ދުވަސް  ،މީހާ  އުފުލަންޖެހޭ  ބުރަ
 އިސްލާމްދީނަކީ ލުއިފަސޭހަ ދީނެކެވެ.  

ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި،   ▪ ބަޔާންވެގެންވާ  އުނދަهللا މާތްމިއާޔަތުގައި  އިރާދަ ގޮތް ގޫ އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ތައް 
އަޅުގަނޑު އެކަލާނގެ  ފަސޭހަގޮނުކުރައްވާކަމާއި،  ކުރައްވަނީ  މިންވަރު  ވެއެވެ  ކަންތައްތް މެންނަށް   .ހާމަކުރެއްވުން 

ކަލާނގެ  " {اْلع ْسرَ  بِك م   ي ِريد   َواَل  اْلي ْسرَ  بِك م   ّللا    ي ِريد  } މިންވަރު  ތިޔަބައިމީހުންނަށް  އެ  ފަސޭހަގޮތް 
މިންވަރު ނުކުރައްވަތެވެ."  އެ ކަލާނގެ  ކުރައްވަތެވެ. އަދި އުނދަގޫގޮތް   ގައި އެކަނި  މިއީ ރޯދަ ތިޔަބައިމީހުންނަށް 

 رسولވެ.  އެއަޅުތަކުންނަށް ފަސޭހަގޮތް މިންވަރު ކުރެއްވަهللا މާތް    ،އިވެސް ގަކަމެއް   ހުރިހާ   އޮތް ޙުކުމެއް ނޫނެވެ.
ينَ  إِن  : )) ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ والسالم الصالة عليه هللا ينَ  ي َشاد   َولَنْ ، ي ْسر   الدِّ د وا ،  َغلَبَه   إِال   أََحد   الدِّ  فََسدِّ

وا َوقَاِرب وا " (البخاري)ރިވާކުރެއްވީ:  (( َوأَْبِشر  އެއްވެސް މާނައަކީ،  އެއްޗެކެވެ.  ފަސޭހަ  ދީނަކީ  ހަމަކަށަވަރުން 
ހި އުނދަގޫގޮތް  އޭނާ  ނުވެއެވެ.  މީހަކަށް  އުނދަގޫވެގެން  މައްޗަށް  އޭނާގެ  ދީން  މެނުވީ  ފަހެ ޔާރުކޮށްގެން 

އަދި   ސީދާކުރާށެވެ.  ޢަމަލުތައް  ދަރުމަހުރިކަމު   ވާޖިބުކުރެއްވިهللا ތިޔަބައިމީހުން  އަދި  ހިފާށެވެ.    ގެގޮތުގައި 
 " އުފާވެރިކަމުގެ ޚަބަރު ހުއްޓެވެ.

މަހު  رمضانރޯދަހިފައި ފުރިހަމަކުރުންވެއެވެ.  މަހު   رمضانމިއާޔަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި،   ▪
هللا ވެ،    އަށް އިރުއޮއްސުމުންނެވެ. އެހިނދުން ރޯދަހިފައި ފުރިހަމަރޯދަހިފައި ފުރިހަމަވެގެން އަންނަނީ، ޢީދުވިލޭރެ
 ދިޔައީއެވެ.  މިންވަރުކުރެއްވި މި ނިޢުމަތުގެ މޫސުން ނިމި 

ނިޢުމަތްތަކުގެތެރޭގައި،   ▪ ބަޔާންވެގެންވާ  މާތް   رمضان މިއާޔަތުގައި  ފުރިހަމަވުމުން،  ރޯދަހިފައި  ދެއްވި هللا މަހު 
 ކިޔުން ޝަރުޢުކުރެއްވުން ވެއެވެ.  ر  يْ بِ كْ تَ މަތިވެރިކޮށް  އެ ކަލާނގެ  މިބޮޑު ނިޢުމަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި  

ކަލާނގެ   وا} ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:  وتعالى سبحانه އެ  َ  َوِلت َكبِّر  ހިދާޔަތް  {َهدَاك مْ  َما َعلَى ّللا  "ތިޔަބައިމީހުންނަށް 
ފެށެނީ ޢީދުވިލޭރެޔަށް   تَْكبِْير  މި  ކިޔުމެވެ.    تَْكبِْير  ކިޔާށެވެ. އެއީ ޢީދު ދުވަހު    تَْكبِْير  އަށް  هللا ދެއްވިކަމުގެމައްޗަށް  

ال މަސް ފެށުނީއެވެ.    الو  شَ އެހިސާބުން ރޯދަމަސްނިމި  ންނެވެ.  މުއިރު އޮއްސު   ޢީދު   ،މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ   َشو 
 ކައިބޮއި އުޅުމުގެ ޢީދު ދުވަހެވެ. ރޯދައަށް ނުހުރެ  މާނައަކީޢީދު ގެ    ފިޠުރު  ދުވަހެވެ. ޢީދު    ރުފިޠުއެއީ،  ދުވަހެވެ.

ނިޢުމަ ▪ ހުރިހާ  ޛިކުރުކުރެއްވުމަށް ތަތް މިމަތިވެރިވެގެންވާ  ކަލާނގެ  ހު  ފައް  ޝުކުރު   އެ  ،މިވަނީއެ  ކަލާނގެއަށް 
ونَ  َولَعَل ك مْ }އަންގަވާފައެވެ.  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ކުރުމަށް   ތިޔަބައިމީހުން    {تَْشك ر  އެއީ  އަށް ޝުކުރު هللا "އަދި 

އިޤުރާރުهللا ވީމާ  ކުރުމަށްޓަކައެވެ."   ނިޢުމަތްތަކަށް  އެނިޢުމަތްތައެ   ވެ،  ދެއްވި  ކުގެ  ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުކޮށް، 
ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ  ޙަމްދުކުރާމީހުންގެ،  ހަނދާންކޮށް މަތީން   ކުރުމުގެ .  ތެރޭގައިވުން  ޝުކުރު  ގޮތުން  އެކަލާންގެއަށް 

وا اْلِعد ةَ  َوِلت ْكِمل وا }މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގަވާފައެވެ.  އެ ކަލާނގެ  ތަކްބީރު ކިޔުމަށް   َ  َوِلت َكبِّر   َما َعلَى ّللا 
ونَ  َولَعَل ك مْ  َهدَاك مْ  އަޅަމެން   ދެއްވާهللا  ،{تَْشك ر  މީހުންގެތެރެއިން  ޝުކުރުކުރާ  އިޤުރާރުވެ    ނިޢުމަތްތަކަށް 
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ޙައްޤުގައި ކުށެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، އަޅަމެން އެކުށުން ސަލާމަތް ކުރައްވައި މަޢާފް  އެ ކަލާނގެ  ލައްވާންދޭވެ! އަދި  
އަޅަމެން  ނިމިގެންދާހިނދު،  މިމަސް  އަޅަ ދެއްވާންދޭވެ!  ފުއްސަވައި،  ފާފަތައް  ރުއްސަވައި، ގެ  ފަރާތުން  މެންގެ 

 ންގެރެއިން ލައްވާންދޭވެ!  ޅުއަށް ކިޔަމަންތެރިވާ އަ هللاނަރަކައިން އަޅަމެން މިންޖު ކުރައްވައި، 
 

އަޚުންނޭ! މުސްލިމު  ވަކިވެގެންދާހިނދު ޢިއްޒަތްތެރި  އަޅުގަނޑުމެންނާއި  މޫސުން  އަޅުގަނޑުމެން    ،މިމާތްވެގެންވާ 
އަޅުކަންތައްތަކުގެ ނިމުން  ޅުމަހުގައި އަ رمضان ނުކުތާއަކީ،  މުހިއްމު  ހަނދާންކުރަންވީ   ގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވި 

ނޫންކަމެވެ.   رمضان  ވަކިވެގެންދާންވީ  ނިމުމަކީ رمضان މަހާއިއެކު  ނު   މަސް  ސިއްކަޖެހުންކަމުގައި  ވެ.  ބަލާށެއަޅުކަމުގެ 
ވެތިވުމުގެގޮތުން ކުރި ޖިހާދަކީ އަޅުގަނޑުމެން އަޅުކަމުގެ މަގަށް ހުޅުވާލަދިން ދޮރެއްކަމުގައި  ޅުއަށް އަهللا މަހުގައި   رمضان

 ށެވެ. ބަލާ
ޖަހާތަން  رمضان ސިއްކަ  އަޅުކަމުގައި  ބައެއްމީހުން  ނިމުމާއެކު  އިސްލާމްދީނުގެ  ފެނެ  މަސް  މީހުން  ބައެއް  އަދި  އެވެ. 

ވާޖިބުތައް   ދުރުވެގައަދާފަރުޟުތަކާއި  ކުރިމަތިވާނެ  ކުރުމުންވެސް  އިންސާނަކަށް  މިއީ  ނުރައްކާތެރިކަމެކެވެ.  މިއީ  ނެއެވެ. 
 މުޞީބާތެވެ.   އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެންމެ ގެއްލުންބޮޑު

ބަޔާކުރައްވާގޮތުން،   ހި   رمضانޢިލްމުވެރިން  ކުރެއްވުމުގެ    ،ފިރޯދަޔާއިމަހުގައި  ޤަބޫލު  އަޅުކަންތައްތައްވެސް  އެހެނިހެން 
އަޅުކަންތައްތަ   ،ފަހު   މަހަށް  رمضان ޢަލާމާތަކީ،   ފަރުޟު  ރަނގަޅުވުމެވެ.  ޙާލަތަށްވުރެ  ކުރީގެ  ޙާލަތު  ކާއި އޭނާގެ 

އަޅު  ،ރައްކާތެރިވެ ކަށް  ވާޖިބުތަ މިއީ  ދުރުހެލިވުމެވެ.  ފާފަތަކުން  ކަންތައްތަކާއި  ޤަބޫލު  ޙަރާމް  ފަރާތުން  ތިބާގެ  ކަން 
އެކަމަ ޢަލާމާތެވެ.  އަދާކުރުމުން   رمضانކު،  ކުރެއްވުމުގެ  ފަރުޟުތައް  އަރައިގަނެ،  ފާފަތަކަށް  ނިމުމުން،  މަސް 

 والسالم  الصالة  عليه هللا رسولނެވެ.  ނުވާ  ކަމުގައެއްދުރުވެގެންވާނަމަ، އެއީ އަޅުކަން ޤަބޫލު ކުރެއްވުމުގެ ޢަލާމާތެއް  
ل   أَْنف   َرِغمَ )): ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ  (  الترمذي)ރިވާކުރެއްވީ:  ((لَه   ي ْغفَرَ  أَنْ  قَْبلَ  اْنَسلَخَ  ث م   َرَمَضان   َعلَْيهِ  دََخلَ  َرج 

ބައްދަލުވެ رمضانއެމީހަކާ  " ހުއްޓެވެ.   ، ނިމިގެންދާއިރު   ، މަސް  ހަލާކު  އެމީހަކަށް  ނުފޮހިވިއްޖެނަމަ  ފާފަތައް  އެމީހެއްގެ 
 " އަބާއްޖަވެރިކަން ހުއްޓެވެ.

 
ވަޞިއްޔަތަކީ   އަޚުންނޭވެ!    رمضان ވުމެވެ.    އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި هللاތިބާ    ،މަހަށްފަހު  رمضان ،  އެންމެ މަތިވެރި 

الމެވެ.  ހެދު ކަމުގައި    َربّ ގެވެސް    الو  شَ ކީ    بّ رَ މަހުގެ     َربّ މަސްތަކުގެވެސް  ހުރިހައި  ކީ ދެންހުރި އެހެން    َربّ ގެ    َشو 
އަ ދެކުމެވެ.  މުޅި ޅާ ކަމުގައި  އޭނާގެ  ބޭނުންވަނީ  ފެންނަން  އަޅުކަމު   ގެފަރާތުން  ތެރޭ ޙަޔާތުގައިވެސް  ހުރުމެވެ.ގެ  هللا   ގައި 

"މާނައީ  (99:جرالح) {اْليَِقين   يَأْتِيَكَ  َحت ى َرب كَ  َواْعب دْ }  ވަޙީކުރެއްވިއެވެ: ދާންދެން    ބައްދަލުވެއްޖައުމަށް   އިމަރާ: 
 آَمن وا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا}އަދިވެސް ވަޙީކުރެއްވިއެވެ:  ފާނުގެ ރައްބަށް އަޅުކަންކުރުމުގައި ދެމިހުންނާށެވެ."  ގެފާނު، ކަލޭގެ ކަލޭ
َ  ات ق وا وت ن   َواَل  ت قَاتِهِ  َحق   ّللا  ونَ  َوأَْنت مْ  إِال   تَم  ْسِلم  އޭއީމާންވެއްޖެމީސްތަކުންނޭވެ!   (102:عمران آل) {م 

  އަށް ތަޤުވާވެރިވާށެވެ. އަދި މުސްލިމުންކަމުގައިވާޙާލު މެނުވީ ތިޔަބައިމީހުން މަރުވެ هللاޙައްޤުވެގެންވާގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުން  
 ނުދާށެވެ."  
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ހަމަކަށަވަރުން  މުގައިވެސް އިސްލާމްދީނަށް ތިޔަބައިމީހުން ފަރުވާތެރިވާށެވެ.  ޢާފިޔަތުގައި އަދި ދަތިކަޞިއްޙަތާއި  !  އަޚުންނޭވެ
ފަރުވާތެރިވެއްޖެއިސްލާމް ހެޔޮމަރެއް   ،މިންނަތަކީ   ދެއްވާ  وتعالى  سبحانه  الكريم  ،މީހާއަށް   ދީނަށް  އަދި  ހެޔޮނިމުމެއް 

އަދި    ،މިންވަރުކޮށްދެއްވާއި ނިމިގޮސް  އެހެންކަ އެގޮތުގައި  ފޮނުއްވުމެވެ.  ދިރުއްވައި  އަލުން  މިއީ    ،ންމު އެގޮތުގައި 
މުހިއްމު ވަރަށް  ދެނެގަތުން  ޚާއްޞަ هللاކަމެކެވެ.    ކޮންމެމީހަކުވެސް  ވަކި  ޚާއްޞަކުރަންޖެހެނީ  އަޅުކަންކުރުން  އަށް 
 ال ِذينَ  إِن  }: ވަޙީކުރެއްވިއެވެ وتعالى سبحانه  هللا ޚާއްޞަ ނުކުރުމެވެ.  އްތެމައްސަރެއްކަމުގައި ނުހެދުމެވެ. ނުވަތަ ވަކިވަޤު

وا ث م   ّللا    َربُّنَا قَال وا ل   اْستَقَام  وا تَْحَزن وا َواَل  تََخاف وا  أاَل   اْلَماَلئَِكة   َعلَْيِهم   تَتَنَز  { ت وَعد ونَ  ك ْنت مْ  ال تِي  بِاْلَجن ةِ  َوأَْبِشر 
މަތީގައި    އޭ ބުނެ، އެއަށްފަހު އެ ޝަރީޢަތުގެ هللا ހަމަކަށަވަރުން ތިމަންމެންގެ ރައްބަކީ ހަމައެކަނި  މާނައީ: " (30:فصلت )

އެބޭކަލުން    ޤާއިމުވެ  އަދި  ފައިބައިވަޑައިގަންނަވާނެތެވެ.  މަލާއިކަތްބޭކަލުން  )މަރުގެވަޤުތުގައި(  މައްޗަށް  މީހުންގެ  ތިބި 
ތިޔަބައިމީހުން   އަދި  )ދަންނަވާނެތެވެ:  ކަންކަމަށްމަރަށް  ނުވާށެވެ.    (އޭގެފަހުގައިވާ  ދުނިޔެބިރުވެތި  ފަސްދީ    އަދި 

ހުން ހިތާމަ ނުކުރާށެވެ. ތިޔަބައިމީހުންނަށް ވަޢުދުވެގެންވާ ސުވަރުގެ ހުރިކަމުގެ  މީތިޔަބައިމީހުން ދޫކުރި ކަންކަމަށް ތިޔަބައި 
  އުފާވެރި ކަމުގެ ޚަބަރު ހުއްޓެވެ."

 
ބައްދަލުކުރައްވައިމަސް  މި  އެމީހަކާهللا ފަހެ  އަޚުންނޭވެ!   ރޯދަހިފުމާއި  ،  އަދި    ރޭ  ،މިމަހުގައި  އަށް  هللا އަޅުކަމާއި 

މަގަށް  ކުރިމަތިލުމުގެ    މަގާއިއެ ކަލާނގެ  ، މިމަސް ނިމުމަށްފަހު، އެއީ  މުން ކިޔަމަންތެރިވުމުގެ މިންނަތް މިންވަރުކޮށްދެއްވު 
ހަދާށެވެ ދޮރެއްކަމުގައި  އެކަމަކު  ހުޅުވުނު  ދަންނާށެވެ.   رمضان .  އެކަހެރިވާމީހާ  ކުރުމުން  އަޅުކަން  ނިމުމާއެކު  މަސް 

މުޞީބާތެކެވެ.   ބޮޑު  ކުރިމަތިމިވީ  އަޅުކަން    رمضان ތިބާއަށް  ނިމުމަށްފަހު،  އެމަސް  ހީވާގިވެ  އަޅުކަމުގައި  މަހުގައި 
 في  إال  هللا يعرفون ال القوم ئس ب " ކުރުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރާ މީހުންނާއި ބެހޭގޮތުން ބައެއް ސަލަފުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 ." ނުދަންނަނީ ހެއްޔެވެهللا އި އެމީހުން ގަ މަސް ނޫން އެހެން މަހެއް  رمضانއެބައިމީހުންނަށް ހަލާކު ހުއްޓެވެ. " "رمضان 
 

މީހަކީ  އަޚުންނޭވެ!   ކޮންމެ  ރޭއަޅުކަންކުރި  މީހެއްނޫނެވެ.  ލިބިގަތް  ފައިދާ  ރަމަޟާންމަހުން  ކޮންމެމީހަކީ  ރޯދަހިފާ 
ب  : ))ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ والسالم الصالة عليه هللا  رسولރޭއަޅުކަމުން ފައިދާ ލިބިގަތް މީހެއް ނޫނެވެ.    َحظُّه   َصائِم   ر 

وع   ِصيَاِمهِ  ِمنْ  ب  ، َواْلعََطش   اْلج  ރޯދަވެރިޔާ އޭނާގެ ( މާނައަކީ: "أحمد )ރިވާކުރެއްވީ:(( الس َهر   قِيَاِمهِ  ِمنْ  َحظُّه   قَائِم   َور 
އޭނާގެ   މީހާއަށް  ރޭއަޅުކަންކުރި  އަދި  ވެދާނެއެވެ.  ކަމުގައި  ކަރުހިއްކުން  ބަނޑުހައިހޫނުކަމާއި  ނަޞީބަކީ  ލިބުނު  ރޯދައިން 

ވެދާނެއެވެ.  ރޭއަޅުކަމުން ލިބުނު ނަޞީބަކީ ކަމުގައިވެސް  އަދި   "ހޭލާހުރުން  ރޯދައާއި، ރޭއަޅުކަމާއި  އެހެންކަމުން، ތިބާގެ 
އަށް هللا ތިބާ    ،ގެ ޙަޟްރަތުގައި ޤަބޫލުވެވިގެންވާ ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައިهللا   ،އެހެނިހެން އަޅުކަންތައްތައްވެސް

 އި ހަދާށެވެ. އިޚްލާޞްތެރިކަމާއިއެކު ކުރާ އަޅުކަންތައްތަކެއްކަމުގަ
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ބުނަމެވެޢިއްޒަތްތެރި   ޙަޔާތެކެވެ.  رمضان.  އަޚުންނަށް  ކުރުމުގެ  ޖިހާދު  ނަފްސާއި  އޭނާގެ  ޙަޔާތަކީ،  ފަހުގެ    މަހުގެ 
ދެ  ،ފަހު   މަހަށް رمضان ދަރުސްތަކުން  މަހުގެ    رمضانކީ  އްނަފްސައެ  .އެވެވެދެކަށް  ނަފްސަންކުރެ  ނަފްސު ނަފްސުތައް 

އަށް ކިޔަމަން ގަތުމުގައި ޖިހާދު ކުރެއެވެ.  هللا   ،ފަހު  މަހަށް   رمضان   ،އެ ނަފްސުގެ ވެރިޔާވެ.  ނަފްސެ ޢިބްރަތް ލިބިގަތް  
އޭނާ،   رمضان އެހެންކަމުން  ހިފައެވެ.  ލަގަނުގައި  ހެޔޮކަމުގެ  ލިބިގަނެ  ފައިދާ  އެ   قرآنމަހުން  ގެ   قرآن ކިޔެވުމާއި 

ވި ގެންދާނެއެވެ.  ސް އާޔަތްތަކާމެދު  ކުރިޔަށް  މިންވަރެއް  ރޭއަޅުކަމުން  ގެންގުޅޭނެއެވެ.  ޕްރޮގްރާމެއް  ފިކުރުކުރުމަށް  ނައި 
ގެންގުޅޭނެއެވެ.   މިންވަރެއް  ހިފުމަށް  ރޯދަ  ال  ސުންނަތް  ހިފާ َشو  ރޯދަ  ހަ   الصالة عليه  هللا رسول ވެ.  ނެއެ މަހުން 

ال   ِمنْ  ِستًّا َوأَتْبَعَه   َرَمَضانَ  َصامَ  َمنْ )) :ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ والسالم  ((ك ل ه   الد ْهرَ  َصامَ  فََكأَن َما َشو 
ވިދިގެން    ،ރޯދަހިފައިމަހު    رمضانމާނައަކީ:   ( أحمد )ރިވާކުރެއްވީ: الއެއާއި  ހިފައިފިނަމަ   َشو  ހަރޯދަ  މުޅި    ،މަހުން 

ހިފިފަދައެވެ."   މުޅި އޭނާ  އަދި  އަހަރުގައި ރޯދަ  ގެންގުޅޭނެއެވެ. އެއީ  ޕްރޮގްރާމެއް  ހިފުމަށް  މަހަކުން ތިން ރޯދަ  ކޮންމެ 
ْبرِ  َشْهرِ  َصْوم  )): ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ والسالم الصالة عليه هللا  رسولއަހަރުގައި ރޯދަ ހިފުންކަމުގައި ވެގެންދެއެވެ.    الص 

ރޯދައާއި، "މާނައަކީ:   ( أحمد )ރިވާކުރެއްވީ:  ((الد ْهرِ  َصْوم   َشْهر   ك لِّ  ِمنْ  أَي ام   ثاََلثَةِ  َوَصْوم   މަހުގެ  ކެތްތެރިކަމުގެ 
ދުވަހުގެ ރޯދައެވެ." އެނަފްސުގެ އަހުލުވެރިންނާއި   هللا ބެހޭގޮތުން  ކޮންމެ މަހަކުން ތިން ދުވަހުގެ ރޯދައަކީ، މުޅި އަހަރު 

َ  َوإِن   س ب لَنَا ه مْ لَنَْهِديَن   فِينَا َجاَهد وا َوال ِذينَ }  ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ: ْحِسنِينَ  لََمعَ  ّللا  ގެ   هللاން  ތިމަ "   )69:العنكبوت ( {اْلم 
މީހުންނަށް ޖިހާދުކުރާ  މަގުދައްކަވާހުށީމެވެ.    ،މަގުގައި  މަގަށް  ހަމަކަށަވަހެޔޮކަމުގެ  ވޮޑިގެންވަނީ  هللا ން  ރުއަދި 

 އެކުގައެވެ."  މުޙްސިނުންނާއި
ނަފްސަކީ،   ނިމުމަށް  رمضانދެވަނަ  އެ   ،ހު ފަމަސް  ޙަޔާތަށް  ކުރީގެ  މީހާއެވެ.    ބުރިނ އޭނާގެ  މަހުގެ    رمضانދާ 

 ، އެއަޅުކަމުގައި ހީވާގިވުމަށްފަހުމަހުގައި    رمضانޢިބްރަތެއް އޭނާއަކަށް ޙާޞިލެއް ނުވިއެވެ.    ،ދަރުސްތަކުން ފިލާވަޅެއް 
 ނަވަންތަކުގެ ލަގަން އޭނާގެ ހަވާނަފްސަށް ދޫކޮށްލައެވެ.  އަނެއްކާވެސް އަޅުކަންތައްތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށް، ގު މަސް ނިމުމުން

 
އަޚުންނޭ!   އެއީ  ،ހިނދު ންދާމު ނިމެމަސް    رمضانޢިއްޒަތްތެރި  މުހިއްމުކަމެއްވެއެވެ.  ފިޠުރުޒަކާތް    ،ފަރުވާތެރިވާންވީ 

 ނެރުމެވެ. 
ކާތަކެތީން ޞާޢެއްގެ މިންވަރު ނެރުމެވެ.    ، ވިދިގެން ފަޤީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް  އި މަސް ނިމުމާ  رمضان   ފިޠުރުޒަކާތަކީ،

ތެރެއިން  އެއީ   މައްޗަށްވެސް  މުސްލިމުންގެ  އަޅުންގެ  އަދި  މުސްކުޅީން  ކުޑަކުދީންނާއި  އަދި  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި 
ِ  َرس ول   فََرضَ : )) ވިދާޅުވިއެވެ عنهما هللا رضي عمر ابن .ގެންވާ ޒަކާތެކެވެވެނެރުން ވާޖިބު   َعلَْيهِ  هللا   َصل ى  ّللا 

رِّ  العَْبدِ  َعلَى  َشِعير   ِمنْ  َصاع ا أَوْ  تَْمر   ِمنْ  َصاع ا الِفْطرِ  َزَكاةَ  َوَسل مَ  ِغيرِ ، َواأل ْنثَى  َوالذ َكرِ ، َوالح   َوالَكبِيرِ  َوالص 
ْسِلِمينَ  ِمنَ  ޝައީރުން ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި، ކަދުރުން ނުވަތަ  " ( މާނައަކީ،  مسلمއާއި   البخاري  )ރިވާކުރެއްވީ:  ((الم 

އަންހެނުންނާއި،   ފިރިހެނުންނާއި،  މިނިވަނުންނާއި،  އަޅުންނާއި  މުސްލިމުންކުރެ،  މިންވަރު،  ޞާޢެއްގެ  )ގޮދަނުން( 
ِ  َرس ول  ކުޑަކުދިންނާއި އަދި މުސްކުޅީންގެ މައްޗަށްވެސް ނެރުމަށް،   ފަރުޟު ކުރެއްވިއެވެ."    َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا 
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އެމަސް ނިމުމާއި  ހާއިމަ   رمضان  ނެރެނީ الفطر زكاة  މަހާއި ކިތަންމެ ކުޑަ    رمضانގުޅިގެންނެވެ.    ބައްދަލުކޮށް 
ނެރެންޖެހޭނެއެވެ.   ޒަކާތް  ފިޠުރު  ބައްދަލުކުރިމީހާ  އިރު    ގެމަހު رمضانމިގޮތުން،  މިންވަރެއްވެސް  ފަހުދުވަހު  އެންމެ 

 އޮއްސުމުގެކުރިން އުފަންވާ ކުއްޖާއަށްވެސް ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭނެއެވެ.
މަހު ކުރެވިފައިވާ   رمضان،  ގޮތުންނެވެ. އަދި އެއީ ޒަކާތްދޭމީހާ އަށް ޝުކުރުވެރިވުމުގެ  هللا ފިޠުރު ޒަކާތް ގުޅިފައިވަނީ  

ކަމުގައިވެދެއެވެ.ޠާ  ފާފަތައް ކާއެއްޗެއް  ދެވޭ  މިސްކީނުންނަށް  އަދި  ކަމެކެވެ.   عنهما  هللا رضي عباس  ابن ހިރުކޮށްދޭ 
ِ  َرس ول   فََرضَ : )) އެވެގައިވެއަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޘެއް ائِمِ  ط ْهَرة   اْلِفْطرِ  َزَكاةَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا   ِمنَ  ِللص 

فَثِ  الل ْغوِ  އަބުދާވޫދު(  (( ِلْلَمَساِكينِ  َوط ْعَمة  ،  َوالر  "   )ރިވާކުރެއްވީ  ِ  َرس ول   މާނައަކީ،    َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا 
ނުބައި   ކުރެވިފައިވާ  ބުނުންތަކާއި،  ނުބައި  ކުރެވިފައިވާ  ރޯދަވެރިޔާއަށް  ނެރުމުން،  ފިޠުރުޒަކާތް  ކުރެއްވީ،  ފަރުޟު 

 ޢަމަލުތަކުގެ ކަށްފާރާއެއްކަމުގައި ވުމަށާއި، މިސްކީނުންނަށް ދެވޭ ކާއެއްޗެއް ކަމުގައި ވުމަށެވެ."  
މީހެއްގެބެލު އެބަމީހުންގެ    މަސްއޫލުވެރިންޢާއިލާތަކުގެ  ވިމާ،   ކޮންމެ  ދަށުގައިވާ  އެއްގެ  މަތިން  މުގެ  ކާތަކެތީން ޞާޢު   ،

ވާޖިބުވެގެންވެއެވެ ނެރުން  ހާމަކޮށްދެއެވެ.   .މިންވަރު  ޢަމަލުފުޅުން  އެކަލޭގެފާނުން  ނެރުއްވާކަން  ޒަކާތް  ފިޠުރު   ކާތަކެތީން 
ِ  َرس ولِ  َعْهدِ  فِي ن ْخِرج   ك ن ا: )) ވިދާޅުވިއެވެ عنه هللا رضي  الخدري د يسع  وأب  يَْومَ  َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا 

ِ  َرس ول   )ރިވާކުރެއްވީ: ބުޚާރީއާއި މުސްލިމު( މާނައަކީ، "(( َطعَام   ِمنْ  َصاع ا الِفْطرِ  ގެ    َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا 
ކާތަ ނެރުއްވަނީ  ޒަކާތް  ދުވަހުގައި  ޢީދު  ތިމަންބޭކަލުން  ސާފުކޮށް،ޒަމާނުގައި  މިހާ  ބަސްފުޅުގައި    ކެތީންނެވެ."  ޙަދީޘް 

ކާތަކެތީންނެވެ.    ،ބަޔާންވެގެންވީހިނދު  ނެރެންވާނީ  ހިކި  ފިޠުރުޒަކާތް  އަޤިޠު،  ހިމަގޮދަން،  ގޮދަން،  ކަދުރު،  އެގޮތުން، 
ހުއްޓެވެ.   ނެރުން  މިންވަރު  ޞާޢެއްގެ  ބާވަތަކުންނަމަވެސް  ކޮންމެ  މިފަދަ  ޒުވާރި  ހަނޑޫ،    އެތަނެއްގައި މޭބިސްކަދުރު، 

 ތަކުން ނެރެވިދާނެއެވެ.  ބާވަ ކާތަކެތީގެ  ޙާޖަތްޖެހިފައިވާ  އެބަޔަކު ދުވަހަށް ރައްކާކުރެވޭ،  ގިނަޢާއްމުކޮށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ،  
ބަދަލުގައި،   ކާތަކެތީގެ  ނުވާ  ފިޠުރުއެހެންކަމުން،  ހުއްދަވެގެން  ނެރުން  ފައިސާއިން   الصالة  عليه نبيއެވެ.  ނެޒަކާތް 

ޒަމާނުގައި والسالم އެފައިސާ  ،ވެސް ގެ  ނަމަވެސް  ހުއްޓެވެ.  ދިރުހަމު  ދީނާރާއި  ކަމުގައިވާ  ފައިސާ  ހުރެމެ،   އެޒަމާނުގެ 
 والسالم  الصالة عليه  هللا رسولއަމުރުކުރައްވާފައެވެ. ވީމާ   والسالم الصالة عليه  نبيކާތަކެތިން ޒަކާތް ނެރުމަށްވަނީ  

އަމިއްލަގެ   ތިމާގެ  ކުރިޔަށް  ބަސްފުޅުގެ  ނެރެ  ޙަދީޘް  ނެރުމަށްރައުޔު  ޒަކާތް  ފިޠުރު  ފައިސާއިން  ވާކަމަށް  ހުއްދަވެގެން  ، 
 .  މި ނައްޞުގެ ކުރިޔަށް ތިމާގެ ރައުޔު އިސްނުކުރެވޭނެއެވެ ޚިލާފަށް ބުނާބުނުމެކެވެ. އިޞަކާޅުކަން ބޮޑު ނައްފާ  ބުނުމަކީ
އެވެ: ")ފިޠުރު( ޒަކާތް ފައިސާއިން ނެރުން ހުއްދަ ނުވާނެއެވެ.  ވިދާޅުވި  - هللا رحمه -  ބިން ބާޒްޢަބްދުލްޢަޒީޒު  ޝައިޚް  

ފިޠުރު   ކާތަކެތީން  ވާޖިބުވެގެންވަނީ،  ވީމާ  ކާތަކެތީންނެވެ.  ކުރެއްވީ  ފަރުޟު  ޒަކާތް  ކާތަކެތީންނެވެ.  ނެރެންވާނީ  ޒަކާތް 
 ޒަކާތް ނެރުމެވެ. އަދި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅަކީވެސް މިއީއެވެ."  

 
ވެ.   ހަމައަށެޢީދުނަމާދު ފެށުމާ   ންނެވެ. އަދި ނިމޭ ވަޤުތަކީއިރު އޮއްސުމު  އަށްޢީދު ވިލޭރެ  ކީ،ކާތް ނެރުމުގެ ވަޤުތަ ފިޠުރުޒަ

 هللا صل ى هللِا  رسول   أمَرنا))ވިދާޅުވިއެވެ:    - عنهما رضياهلل  -عمر ابن  އެވެ:ގައިވެޙަދީޘް   ވެގެންވާ އެކަން ބަޔާން
روجِ  قبل تؤد ى أن الِفطرِ  بزكاةِ  وسل م عليه   )ރިވާކުރެއްވީ: ބުޚާރީއާއި މުސްލިމު(((  الص الةِ  إلى الن اِس  خ 
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 " ނެރުމަށްމާނައަކީ،  ފިޠުރުޒަކާތް  ކުރިން  ނުކުތުމުގެ  ޢިދުނަމާދަށް  ِ  َرس ول    މީސްތަކުން    َوَسل مَ  َعلَْيهِ  هللا   َصل ى ّللا 
ޢީދުގެ އެއްދުވަސް ނުވަތަ ދެދުވަސްކުރިން ނެރުން މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު ތިމަންބޭކަލުންނަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ."  

 ނުވާނެއެވެ.  އެއް އޭގެކުރިން ނެރުން ހުއްދަ
 އަޅަމެންގެކިބައިން ޤަބޫލު ކުރައްވާށިއެވެ.  هللا 

 .نأجمعي  وأصحابه آله وعلى محمد  نبينا على وسلم هللا وصلى


