
 

 ވުޟޫޫ 0

  

 ނިމާލް މުޙައްމަދު  ފަޟީލަތުއްޝައިޚު ލިޔުނީ: 
 ޢިމްރާން މުޙައްމަދު ޢަލީ  



 

 ވުޟޫޫ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
 

 

 

ޫލީޫޢަޫރާންޫމުޙައްމަދުޫމްޢިނިމާލްޫމުޙައްމަދުޫ/ޫ ފަޟީލަތުއްޝައިޚްލިޔުނީ:ޫ

ޫމުޙައްމަދުޫޝާހިދު/ޫޫކުރީ:ޫމުޙައްމަދުޫސިނާންޫޢާމުރާޖަޫ

 ފީފުޫޢަޫސައިންޫޙުޫޓްޫހެދީ:ޫއުލޭއަ
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 ވުޟޫޫ
 އަކީޫރިވެތިކަމެވެ.ވުޟޫގެޫލަފްޒީޫމާނަ

ޫމާނައަކީ ޫއިޞްތިލާޙީ ޫކޮށްގެންޠަހޫޫވުޟޫގެ ޫބޭނުން ޫފެން ޫގޮތަކަށްޫރު ޫގުނަވަންތައްޫޫޚާއްސަ ވުޟޫގެ
ޫޫޫފައިތިލައެވެ.(ޫ،ބޮލާއިޫ،މޫނާއިޫ،އަތާއިންތަކަކީޫގަޅަށްޫދޮވުމެވެ.ޫ)ވުޟޫގެޫގުނަވަރަނ

ޫވުޟޫގެޫމާތްކަންޫ

ޫރަސޫލުޫޫهللاޫއަބޫހުރައިރާޫރަޟިޔަޫ ޫރިވާވެފައިވެއެވެ. ޫކިބައިން ޫޢަންހު ޫޞައްލަޫهللا ޢަލައިހިވަސައްލަމަޫهللا
ޫޙަދީޘްޫކުރެއްވިއެވެ.

طَايَاَِبوََِاللَّوََََُيُْحوََماََعَلىَأَُدلُُّكمَََْألََ) َرَجاتََِِبوَََِويَ ْرَفعََُاْلَْ َيَاَ.بَ َلىَ:قَاُلوا.َ(؟الدَّ
َاْلَمَساِجدََِِإَلََاْْلُطَاَوََكثْ َرةََُاْلَمَكارِهَََِعَلىَاْلُوُضوءََِِإْسَباغَُ)َ:َقالَََ!اللَّوَََِرُسولََ

1ޫ.(الرِّبَاطََُِلُكمََُفذََ َالصَّاَلةََِبَ ْعدَََالصَّاَلةَََِواْنِتظَارَُ

ޫ ޫމާނައީ: ޫސަބަބުން ޫ"އެކަމެއްގެ ޫهللا ޫއެކަފާފަތައް ޫއަދި ޫސަބަބުންމެއްފުއްސަވާ ދަރަޖަތައްޫޫގެ
ޫކަމެ ޫތިމަންކަލޭމަތިވެރިކުރައްވާ ޫއިރުޝާދު ޫނުދެއްއްގެ ޫތިޔަބައިމީހުންނަށް ޫވާނެހެއްޔެވެ؟"ގެފާނު

ޫނޫނެޫއަޞް ޫދެންނެވިއެވެ. ޫއެކަމުގެޫހާބުބޭކަލުން ކެވެ.
ޫއޭޫ ޫރަސޫލާهللاއިރުޝާދުދެއްވާށެވެ! އެކަލޭގެފާނުޫޫއެވެ!ގެ

ޫ)އެބަހީޙަދީޘްފުޅުކުރެއްވި ޫޙާލަތްތަކުގައި ޫހިތްނުރުހޭ ޫ"އެއީ ޫ:އެވެ.
ވުޟޫޫފުރިހަމަކޮށްޫކުރުމާއި،ޫ (ފިނިގަދަޫރޭތައްފަދަޫދަތިޫވަގުތުތަކުގައި

ޫދި ޫގިނަވުމާއިމިސްކިތްތަކާ ޫފިޔަވަޅުތައް މިސްކިތްޫޫ:)އެބަހީޫޫމާލަށް
ޫދިއުދުރުވުމާ ޫނަމާދަށް ޫމިސްކިތަށް އެއްނަމާދަށްފަހުޫޫ،މާއި(އެކު

ޫއިންތިޒާރުކުރުމެވެ. ތެރިވުމަކީޫރައްކާޫ(ނަމާދަށް)ޫ،ފަހެ އަނެއްނަމާދަށް
 ."އެއީޫއެވެ
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ޫވުޟޫޫކުރާޫގޮތްޫ

ޫއުނގުޅުންޫ ޫއިރާކުޫޫ.ދަތް ޫނުވަތަ ޫމިސްވާކު ޫމޮޅުއިތުރީ )އެންމެ
ނޑިބޭނުންކޮށްގެންޫދަތްޫއުނގުޅުން(  .ދަ

 "ޫމިފަދައިންޫކިޔާފައިޫފެށުން.ޫاللِ ِمِ سِ ب ِ"

 ފަހަރުޫދޮވުން.3ޫހަމަޔަށްޫޫދެޫއަތްތިލަޫކުޑަހުޅާޫ

 

ޓެއްޫނަގާޫފެންޫގޮށްޫކަނާއަތުންޫޫންޫކުރާނެޫގޮތަކީމިކަޫނޭފަތަށްޫފެންލުން.ޫދޮވުމާއެކުޫލައިޫކޯޫއަނގަޔަށްޫފެންޫ
ޫއަނގަޔަށާއިޫ ޫފެންލައިޫޫނޭފަތަށްޫޫއެފެން ޫއަންގަޔަށް ޫމިގޮތަށް ލާނީއެވެ.

ޫ ޫކޯދޮވެލާނީއެވެ. ޫވައަތުންޫރަނގަޅަށް ޫފެންލައި ޫނޭފަތަށް ހަމައެއާއެކު
 ކަންތައްކުރާނީއެވެ.ފަހަރ3ޫޫުމިފަދައިންޫޫފޮޅައިލާނީއެވެ.

ޫ ޫދޮވުން.3ޫމޫނު ޫނިއްކުރީގެޫޫ ފަހަރު ޫޙައްދަކީ މޫނުގެ
ޫދަތްދޮޅީގެމަތީ ޫދިގަށް ޫއަދިޫޫކައިރިންފެށިގެން ޫތިރިއާހަމައަށެވެ. އެންމެ

ޫއަނެއްކަންފަތުގެޫ ޫހުރަހަށް ޫފެށިގެން ޫފޫޅުން އެއްކަންފަތުގެ
 ފޫޅާހަމައަށެވެ.

ޫ ޫއަތް ޫދެޫދެ ޫދޮވުން.3ޫއުޅަނބޮއްޓާއެކު ޫދޮންނައިރުޫޫފަހަރު މިގޮތަށް
 ރަނގަޅަށްޫފެންޖެއްސުން.ޫއިނގިލިތަކުގެޫދޭތެރޭގައިޫ
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ޫކަންފަތުގައިޫބޮލާޫ ޫފެނ1ޫޫްޫއި ޫނިއްޫއެޫޫފުހުން.ޫފަހަރު ޫފަށައިގެންޫއީ ކުރިން
ށްޫކަނދުރާއިންޫނިތްކުރިއާޫހަމައަޫޫކަނދުރާއާޫހަމައަށްޫއަދިޫއަނބުރާޫޫގޮސް

އިތުރުޫފެނެއްޫޫއެއަށްފަހުޫބީއްސާލުމެވެ.ޫ)ފެނުންޫތެތްމާލާފައިވާ(ޫދެއަތްތިލަ
ޫނު ޫދެކަބޭނުންކުރުމަކާއި ޫއިނގިލިން ޫދެބޮޑުވައި ޫދެއަތުގެ ންފަތުގެޫލައި

ޫދެއަތުޫބޭރުފުށުގަ ޫކަންފަތުއަދި ޫއިނގިލިން ޫދެޝަހާދަތް ޫއެތެރެޫގެ ގެ
 އިޫފެންފޮހެލުމެވެ.ފުށުގަ

 

 

 

ޫތަނބިކަށްޓާޫ ޫފައިތިލަ ޫދެ ޫދޮވުން.3ޫއެކު ޫކުޑަވައިޫފަހަރު ޫވާއަތުގެ ޫއަދި
 މެވެ.ފެންޫޖެއްސުރަނގަޅަށްޫޫފައިގެޫއިނގިލިތަކުގެޫދޭތެރޭގައިއިނގިލިންޫ

 

 

 

 

ޫވުޟޫޫދުޢާޫކިޔުންޫ

 2(وَُلَُوَْسََُرَوَََهَُدَُْبَعَََداَ مََّمَََُنَََّأََدَُهََشَْأََوَََ،وََُلََكََيَْرَِشَََلَََهَُدََحَْوَََاللََُلَِّإََوَََلَِإََلََّأََدَُهََشََْأَ)

ޫހެކިވަމެވެ.ޫއަދިޫ"هللاޫ ޫމިއަޅާ ޫއިލާހަކުޫނުވާކަމަށް ޫއެއްވެސް ޫއެހެން ޫޙައްޤުވެގެންވާ މެނުވީޫއަޅުކަންވެވުން
ޫ ޫއަދި ޫއިލާހެވެ. ޫއެއްކައުވަންތަ ޫއަދިޫއެކަލާނގެއީ ޫނުވެއެވެ. ޫބައިވަރިއަކު ޫއެއްވަސް އެކަލާނގެއަށް

ޫމުޙައްމަދުގެފާނީޫއެއިލާހުގެޫއަޅާކަމާށާއިޫއެއިލާހުގެޫރަސޫލާކަމަށްވެސްޫމިއަޅާޫހެކިވަމެވެ."
ޫ
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 3(ينََرَِهَِّطََتََمَُالََْنَََمَِِنَلَْعََجَْاوَََ،يََابَِوَّالت َََّنَََمَِِنَلَْعََاجََْمََّهَُ)اللَّ

ރަސްކަލާކޮ!ޫތައުބާވާޫމީސްތަކުންނާއިޫޠާހިރުވާޫމީސްތަކުންގެޫތެރެއިންޫމިއަޅާޫ"އޭޫހައްދަވާބޮޑުކުރެއްވިޫ
 ލައްވާނދޭވެ!"

 4(كََْيََلَِإََبَُوَْت َُأََوَََكََُرَفَِغَْت ََسََْأََ،تََْنََأََلَِّإََوَََلَِإََلَََنََْأََدَُهََشََْأََ،كََدَِمَِْبََوَََمََّهَُاللََّكََانََحََبَْ)سَُ

ޫ ޫهللا"އިބަ ޫހައްދަވާ ޫއޭ ޫހުސްޠާހިރުވަންތަކަމާއެވެ! ޫޙަމްދުޫގެ ޫއެންމެހާ ޫއަދި ޫރަސްކަލާކޮ! ބޮޑުކުރެއްވި
ޫ ޫއިބަ ޫތަޢުރީފެއް ޫهللا ޫއިބަ ޫލިބިވޮޑިގެންވެއެވެ. ޫއަށް ޫއެހެންޫهللا ޫޙައްޤުވެގެންވާ ޫއަޅުކަންވެވުން މެނުވީ

ޫ ޫއިބަ ޫމިއަޅާ ޫހެކިވަމެވެ. ޫމިއަޅާ ޫނުވާކަމަށް ޫއިލާހަކު ޫއެއްވެސް ޫފާފަޫهللا ޫޙަޟްރަތުން ގެ
 އަށްޫމިއަޅާޫތައުބާވަމެވެ."هللاޫވެ.ޫއަދިޫއިބަޫފުއްސަވައިދެއްވުމަށްޫއެދިޫދަންނަވަމެ

ޫކަންތައްތައް:ޫވުޟޫޫކުރުންޫޝަރުޢުވެގެންވާޫ

 ކުރާހިނދު.ޫނަމާދުޫކުރަންޫގަސްދު -1
 ބީހުމުގެޫކުރިން.ޫކީރިތިޫޤުރުއާނުގައި(ޫ:)އެބަހީޫފުގައިމުޞްޙަ -2
 ގެފުޅުޫވަށައިޫޠަވާފްޫކުރުމުގެޫކުރިން.هللاޫކަޢުބަތުޫ -3
 .ނިދުމުގެޫކުރިން -4

ޫޝަރުޠުތައް:ވުޟޫގެޫ

1- ޫ ޫއަކީ ޫކުއްޖާ ޫކުރާ ޫފުރިފައިވ7ޫޫާވުޟޫ އަހަރު
ޫކުޑަކުދިންޫވުން.ކުއްޖަކަށް ޫވުޟޫޫ)އެއަށްވުރެ ވެސް

 (ކުރުމަކީޫހަމަޫއެންމެޫރަނގަޅުޫކަމެކެވެ.
 ހިތުންޫނިޔަތްޫގަތުން. -2
 ރުޫފެނަކުންޫވުޟޫކުރުން.ޠަހޫ -3
ވުންޫމަނާކުރާޫލުގުނަވަންތަކަށްޫފެންޫވާޞިވުޟޫގެޫ -4

ޫ ޫދަވާދު،ޫތަކެތި ޫޗަކަސް، ޫ)މިސާލު: ފިލުވައިލުން.
 ކިއުޓެކްސް(
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ޫވުޟޫޫގެއްލޭޫކަންތައްތައް:

 ކުޑަކަމުޫދިއުން،ޫބޮޑުކަމުޫދިއުންޫއަދިޫފުރަގަސްޫފަރާތުންޫވައިޫބޭރުވުން. -1
 .(ހޭނެތުންޫނިދުންޫނުވަތަޫހަމަހޭޫފިލައިގެންޫދިއުންޫ)މިސާލު:ޫ -2
 ޖަމަލުޫމަސްކެއުން. -3
ނޑުފުށުންޫއެކުރިކަމާސްޫހުރަހެއްނެތިޫއެދުންވެއެއްވެ -4 ރާތްޫނުވަތަޫފުރަގަސްޫކުރިމަތިޫފަޫޫއަތުގެޫބަ

 .ބީހުންސްޫބޭރުވާޫހިސާބުގައި(ޫ)ނަޖިޫފަރާތު

ޫ

ޫ:ވުޟޫޫނުގެއްލޭޫކަންތައްތައްޫ

 .ހޮޑުލުން .1
ޫނޫންތަނަކުންޫ .2 ޫދޮރަކުން ދެދޮރުންކުރެ

 .ލޭއައުން
 .އަންހެނެއްގައިގައިޫހުރަހެއްނެތިޫބީހުން .3
ޫމީހާއަށް .4 ޫހުރި ޫކޮށްގެން ވުޟޫޫޫވުޟޫ

ޫ.ގެއްލުނުކަމަށްޫޝައްކުވުން

َاْلَمَراِفِقَ ﴿ َِإَل ََوأَْيِدَيُكْم َُوُجوَىُكْم َفَاْغِسُلوا َالصَّالِة َِإَل َُقْمُتْم َِإَذا َآَمُنوا َالَِّذيَن َأَي َُّها يَا
...  ( ٦املائدة:َ)َ﴾ َواْمَسُحواَِبُرُءوِسُكْمََوأَْرُجَلُكْمَِإَلَاْلَكْعبَ ْيِ

ޫއީމާން ޫ"އޭ ޫތިޔަބައިމާނައީ ޫމީސްތަކުންނޭވެ! ޫނަމާވެއްޖެ ޫތެދުވެމީހުން ޫޫއްޖެދަށް ޫނަމާދުޫހިނދު )އެބަހީ:
ޫގަސްތު ޫހިނދު(ކުރަން ޫތިޔަބައިމީހުންގެޫ،ފަހެޫކޮށްފި ޫމޫނުތަކާއި އަތްތައްޫޫތިޔަބައިމީހުންގެ
ޫތިޔަބައިށެދޮންނާޫޫއުޅަނބޮށިތަކާއެކުޫ ޫއަދި ޫމީވެ. ޫބޯތަކުގައި ޫފޮހޭށެޫ(ފެން)ހުންގެ ޫއަދި ޫތިޔަބައިމީހުންގެވެ.

 "…ވެށެދޮންނާޫޫފައިތައްޫދެތަނބިކަށްޓާއެކު

 


