a
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާލެ

ދިވެހިރާއްޖެ

އަލަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް
ދަރިންނަކީ

މާތް اهلل

އިންސާނާއަށް ދެއްވާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ނިޢުމަތެކެވެ .އަދި އެދަރިންނަކީ

މައިންބަފައިންނާއި ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު އަމާނާތެކެވެ .މާތް

اهلل

މާތް اهلل

އެ އަމާނާތް ޙަވާލު

ކުރައްވާފައިވަނީ އެކުދިންނަށް ރައްކާތެރިވެ ،ހެޔޮގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށެވެ .ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއްދީ ،އިސްލާމީ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ބަލާ ބޮޑު ކުރުމަށެވެ .މައިންބަފައިން
ވާން ޖެހޭނެއެވެ .ރަސޫލު

رعيته"

1

اهلل

މާތްاهلل

 zޙަދީޡް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ގެ ޙަޟްރަތުގައި މަސްއޫލުވެ ،ޖަވާބުދާރީ

"كلكم راع وكلكم مسؤول عن

މާނައީ " :ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހަކީ ބެލެހެއްޓުންތެރި އެކެވެ .އަދި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް

އެމީހެއްގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހަކާ މެދު ސުވާލު ކުރެވޭނެއެވެ".
އަލަށް އުފަންވާ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް މައިންބަފައިން އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކެއްވެއެވެ .އެކަންތައްތަކަކީ
އެކުދިން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތަރުބިޔަތުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ .އަދި އެކުދިން ހެޔޮމަގާވީ ފަރާތަށް
ދިއުމަށް ބާރަކަށް ވެގެންދެއެވެ .މިގޮތުން
ކޮށްދިނުމަށް

1

ރަސޫލު اهلل

ތުއްތު ދަރިފުޅު އުފަންވާ ހިނދު ފަސް ކަމެއް މައިންބަފައިން

 zއަންގަވާފައިވެއެވެ.
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ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ

1

ކަންފަތްދޮށުގައި ބަންގި ދިނުން:
ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދަރިފުޅު އުފަންވާހިނދު ކަންފަތްދޮށުގައި ބަންގި ދިނުމެވެ.
އަބޫ ރާފިޢު ވިދާޅުވިއެވެ.

علي حي ولدته

މާތް اهلل

ރުއްސުން ލެއްވި

"رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أذن يف أذن السن بن
فاطمة "

2

މާނައީ" :

ފާޠިމަތުގެފާނު

ރައްކައުވެވަޑައިގަތުމުން އެކަލޭގެފާނުގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ރަސޫލު

اهلل

ޙުސައިން

ބިން

ޢަލީއާއި

ގެން

 zބަންގި ދެއްވިތަން ތިމަން

ދެކެވަޑައިގަތީމެވެ".

ތަޙްނީކު ކުރުން:
ދެވަނަ ކަމަކީ ތުއްތުދަރިފުޅު ވިހެއުމުން ތަޙްނީކު ކުރުމެވެ .ތަޙުނީކު ކުރުމަކީ ،ތުއްތު ދަރިފުޅަށް
އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ދިނުމުގެ ކުރިން ކަދުރުކޮޅެއް ޗިސްކޮށްލާފައި ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އަނގައިގައި ޖެއްސުމެވެ.
ނުވަތަ މާމުއިފަދަ ކޮންމެ ވެސް ފޮނި އެއްޗެއް ޖެއްސުމެވެ .ތަޙުނީކު ކުރުމަކީ ކުއްޖާއަށް ބަރަކާތް ހުރިކަމެކެވެ.

މާތް اهلل

ރުއްސުން ލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުން ރިވާވެގެންވާ ޙަދީޡްފުޅެއްގައިވެއެވެ" .

ރަސޫލު اهلل

 zގެ

އަރިހަށް އަލަށް އުފަންވާ ކުޑަކުއްޖާ ގެނެވޭ ހިނދު ،އެކަލޭގެފާނު އެކުދީންނަށް ބަރަކާތް ލެއްވުން އެދިވަޑައިގެން
ދުޢާ ކުރައްވައި އެކުދީންނަށް ތަޙްނީކު ކުރައްވައެވެ".

3

ނަން ކިޔުން:
އިންސާނާއަށް

މާތް اهلل

ދެއްވާފައިވާ ނިޢުމަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .މިނިޢުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެބޮޑު

އެއް ނިޢުމަތަކީ ދަރިންނެވެ .މިނިޢުމަތް ދެއްވިހިނދު އެކުދިންނަށްޓަކައި މުހިންމު ޙައްޤުތަކެއް އެކުދިންގެ
މައިންބަފައިންގެ ބޮލުގައި އެޅުއްވިއެވެ .އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއްޙައްޤަކީ ،އެކުދިންނަށް އިސްލާމީ

 2رواه أبوداود
 3رواه مسلم
ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ

2

ރިވެތި ނަމަކުން ނަން ކިޔުމެވެ .ނަން ކިޔުމަކީ އެކުއްޖާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާތާ ހަތްވަނައަށްވާ ދުވަހު
މައިންބަފައިން އެކުއްޖާއަށް އަދާކޮށްދޭންޖެހޭ ހަޢްޤުތަކުގެ ތެރެއިން ވާކަމެކެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާ  zއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ ،ކުދިންނަށް ކިޔާ ނަމަކީ ރަނގަޅު
މާނައެއް އެކުލެވިގެންވާ އަދި އެކުއްޖާއަށް އެނަމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ އަސަރެއްކުރާ ކަހަލަ ނަމަކަށް ހެދުމަށެވެ.
ކުދިންނަށް ނަންކިޔަންވީ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ކީރިތި ރަސޫލާ  zޙަދީޠް ކުރައްވާފައިވެއެވެ" :.

تسموا بأْساء

األنبياء ،وأحب األْساء إل اللّه  :عبداللّه ،وعبد الرْحن ،وأصدق ها :حارث وَهام ،وأق بحها:
حرب ومرة

" މާނައީ" :ތިޔަބައި މީހުން ނަންކިޔާއިރު ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންތަކުން ނަން ކިޔާށެވެ .އަދި

ނަންތަކުގެ ތެރެއިން

اهلل

ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ ލޮބުވެތިކަން ބޮޑީ

ޢަބްދުاهلل

އާއި ޢަބްދުއްރަހްމާން ފަދަ

ނަންނަމެވެ .އަދި އެންމެ ތެދުވެރިކަން ބޮޑީ ޙާރިޠް އާއި ހައްމާމެވެ .އަދި އެންމެ ހުތުރުކަންބޮޑީ ޙަރްބު އާއި
މުއްރަތު ފަދަ ނަންނަމެވެ.
މުސްލިމު ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމުގައި އެންމެ ހެޔޮ ގޮތަކީ ތިންނަމުން ނަން ކިޔުމެވެ .އެއީ އެކުއްޖާގެ
ނަމާއި ބައްޕަގެނަމާއި ކާފަގެނަމެވެ .ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމުގައި ކުއްޖާގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ނަން
އޮތުމަކީ އިސްލާމްދީންގައި އެކަމަށް ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދެއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާ  zޙަދީޘްކުރައްވާފައިވެއެވެ: .

آبائكم فأحسنوا أْساءكم

"

"إنكم تدعون ي وم القيامة بأْسائكم وبأْساء

މާނައަކީ :ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަންތަކުންނާއި ތިޔަބައިމީހުންގެ ބައްޕައިންގެ

ނަންތަކުން ތިޔަބައި މީހުންނަށް ގޮވައިލެވޭނެއެވެ .ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ރިވެތި ނަންތަކުން ނަންކިޔާށެވެ.
ބައްޕަގެ ނަން ފަހަތަށްލުމަށް ކީރިތި ރަސޫލާ  zއަޅުގަނޑުމެންނަށް އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވަނީ ވަރަށް
މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ .އެއީ ޢާއިލީ ނަސަބު ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައެވެ .ޢާއިލީ ނަސަބު އައިސްފައިވާ
ގޮތް އެނގެން އޮތުމަށްޓަކައެވެ .އަދި ނަޞްލު އޮޅިގެން ނުދިއުމަށްޓަކައެވެ.
ކީރިތި ޤުރްއާންގައި

މާތް اهلل

ވަޙީ ކުރައްވިއެވެ.

":أدعوهم آلبائهم هو أقسط عند اللّه

"އެދަރިން އެބައިމީހުންގެ ބަފައިންނަށް ނިސްބަތްކުރާށެވެ! އެހެނީ އެގޮތް މާތް
ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ

اهلل

" މާނައީ:

ގެ ޙަޞްރަތުގައި
3

ޢަދުލުވެރިކަން ބޮޑެވެ ".މި ދަލީލުތަކުން އެނގެނީ ދަރިންނަށް ނަންކިޔުމުގައި އެކުދިންގެ ބައްޕަގެ ނަން
ފަހަތަށްލުމަށް އިސްލާމްދީންގައި ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތެވެ .އަދި ކަމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ބޭނުތެރިކަމެވެ .ޢާއިލީ
ނަސަބު

ދެމެހެއްޓުމުގެ

މުހިއްމުކަމެވެ.

ކުދީންގެ

ބައްޕަނެތް

ނަމުގެ

ފަހަތަށް

ލާނެ

ވަކި

ނަންތަކެއް

އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް އެކުދީންގެ ޝުޢޫރުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ގޮތުން
ކޮންމެވެސް ނަމެއް އެކުދީންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް ލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.
މާތް

اهلل

ގެ އިސްމުފުޅުން ނަންކިޔުން ހުއްދަވެގެން ވެއެވެ .ނަމަވެސް ނަމުގެ ކުރިޔައް "عبد" ލާން

ޖެހޭނެއެވެ .އެނޫން އެހެން ނަންނަމުގެ ކުރިޔަށް "عبد" ލުން ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ .އެހެނީ" ،عبد"
ހަމައެކަނި

اهلل

ގެ އިސްމުފުޅަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ނަމަކަށް ވާތީއެވެ .އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މާތް

اهلل

އަކީ
ގެ

އަޅުންނަށްވާތީއެވެ .އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިސްލާމުންނަށްވީތީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަންވާނީ އިސްލާމީ
ރިވެތި ނަމެވެ .ކޮންމެ ބަހަކުން ކުއްޖާއަށް ނަންކީ ނަމަވެސް ،އެ ނަމެއް ވާންވާނީ އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުގެ
ތެރޭގައިވާ މުސްލިމް ކުދިންނަށް ކިޔާ ބާވަތުގެ ނަމަކަށެވެ.
ނަން ކިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންވީ ބައްޕަގެ ނަމުން އަކުރެއް ނުވަތަ މަންމަގެ ނަމުން
އަކުރެއް ލުމަކަށެއް ނޫނެވެ .އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭންވީ ،މާނަ ރަނގަޅު އިސްލާމީ ރިވެތި ނަމަކުން
ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމަށެވެ .ކުދިންނަށް ނަން ކިޔަންވީ ރިވެތިގޮތް އަލުގަނޑުމެންނަށް ކީރިތި ރަސޫލާ  zވަނީ
އަންގަވައިދެއްވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ،އަޅުގަނޑުމެން ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމުގައި ރަސޫލު
އިރުޝާދުގައި ހިފައިގެން އެގޮތަށް ނަންކިޔުމަށް

اهلل

 zދެއްވާފައިވާ

ސަމާލުކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ .އަދި ކުދިންނަށް

އިސްލާމީ ރިވެތި ނަމަކުން ނަންކިޔުމަކީ މައިން ބަފައިންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ އެކުދިންގެ ޙައްޤަކަށްވާތީ މިޙައްޤު
އެކުދިންނަށް އަދާކޮށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން މައިންބަފައިން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެކެވެ.
ނަމަވެސް މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ނަންކިޔުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤުޞަދު ދޫކޮށް،
ނަންކިޔަމުން ދަނީ ކިޔާލަށް ފަސޭހަ ކުރު ނަންތަކެވެ .އެނަމުގެ މާނައަށް ބަލާލުމެއް ވެސް ނެތިއެވެ.
އިސްލާމްދީނުގައި ދަރިންނަށް ނަން ކިޔުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވެއެވެ.
ދަރިންނަށް ނަން ކިޔާ ހިނދު ،އެމިންގަނޑުތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ދަރިންނަށް ހެޔޮ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ
ކަމެކެވެ.
ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ
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އެޒަމާނުގައި ބައެއް މީހުންނަށް ކިޔާފައިވާ ނަންތަކުގެ މާނަ ރަނގަޅު ނުވުމުން ރަސޫލު

اهلل

z

އެމީހުންގެ ނަންތައް ބަދަލު ކުރެއްވިއެވެ.

ރަސޫލު اهلل

 zމަނާ ކުރެއްވި ނަންތައް.

މާތް اهلل ރުއްސުން ލެއްވި ْسرة بن جندب

"ن هانا رسول الله
ورباح ،ويسار،

ގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

صلى الله عليه وسلم  :أن نس ِّمي رقيقنا ،بأرب عة أْساء :أف لح،

ونافع"( .)4މާނައީ " :ރަސޫލު

ކިޔުން މަނާ ކުރެއްވިއެވެ .އެއީ أف لح ،رباح ،يسار،

اهلل

 zއަހަރަމެންގެ ދަރީންނަށް ހަތަރު ނަމަކުން ނަން

އަދި نافعއެވެ".

يحا ،ول
احا ،ول َن ً
އަދި އެހެން ރިވާޔަތެއްގައިވެއެވެ" .ول تس ِّمي غالمك يس ًارا ،ول رب ً
أف لح ،فإنك ت قول :أث هو فال يكون ف ي قول :ل" (.)5މާނައީ " :އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ
ދަރިންނަށް يسار ،رباحَ ،نيح އަދި أف لح

ގެނަމުން ނަން ނުކިޔާށެވެ".

ކިޔުން ޙަރާމުވެގެންވާ ނަންތައް.
ކުދިންނަށް ކިޔަންވީ ކޮންކަހަލަ ނަންތަކެއްކަން އަންގަވައިދެއްވުމާއެކު ކުދިންނަށް ކިޔުން ރަނގަޅު ނޫން
ނަންތަކާބެހޭ ގޮތުންވެސް ކީރިތި ރަސޫލާ  zއަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
މިގޮތުން މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ނަންތައް އިންސާނުންނަށް ނުކިޔުމަށް އިރުޝާދުދެއްވިއެވެ .މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ
ނަންކިޔުމަކީ މަކުރޫހަކަމެކެވެ .އެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘް ކުރައްވިއެވެ:.

بأْساء

"وتسموا بأْساء األنبياء ،ول تسموا

المالئكة" މާނައީ" :ނަބީބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކުން ތިޔަބައިމީހުން ނަންކިޔައި އުޅޭށެވެ .އަދި

މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތަކުން ނަންކިޔައި ނޫޅޭށެވެ".

މިގޮތުން ޖިބްރީލް ،އިސްރާފީލް ،މީކާއީލް މިކަހަލަ

ނަން ކިޔުން މިޙަދީޘުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި ކިޔުން ހުއްދައެއްނުވެއެވެ.
( )4مسلم ،كتاب اآلداب ،باب كراهة التسمية باألْساء القبيحة ،برقم .6312
( )5مسلم ،يف الكتاب والباب السابقي ،برقم .6312
ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ
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އަދިހަމަ އެހެންމެ އެނަމަކުން ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ބޮޑާކަން ގެނެސްދޭފަދަ ނަންތައް ނުކިޔުމައްވެސް
ޝދު ދެއްވާފައިވެއެވެ.
ކީރިތި ރަސޫލާ  zއިރު ާ
އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ:.

"أغيظ رجل عند اللّه يوم القيامة وأخبثه رجل كان

يسمى  :ملك األمالك  ،ل ملك إل اللّه

" މާނައީ ":ޤިޔާމަތް ދުވަހުން

اهلل

ގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ

ރުހިވޮޑިގެން ނުވާނޭ މީހަކީ ،އަދި އެމީހުންކުރެ އެންމެ ނުބައިވެގެންވާ މީހަކީ ،އެމީހަކަށް "ރަސްކަލުންގެ
ރަސްގެފާނޭ" ނަންކިޔޭ މީހާއެވެ.

اهلل

މެނުވީ ރަސްކަލަކު ނުވެއެވެ.

އަދި ތިމާއަކީ ބޮޑުމީހެއްކަން އަންގައިދޭ ނަންތައް ކިޔުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ .ހަމައެހެންމެ ،އެނަމެއް
އަޑު އިވުމުން ތިމާއާއި އެހެން މީހުންނަށް އެނަމަކުން ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބޭކަހަލަ ނަން ކިޔުން ހުއްދަވެގެނެއް
މިސާލަކަށް:

ނުވެއެވެ.

ޙަރްބު

(ހަނގުރާމް)؛

ކަލްބު

(ކުއްތާ)

މިކަހަލަ

ނަންނަމެވެ.

ހަމައެހެންމެ،

ފިރުޢައުނުންނަށް ކިޔާއުޅޭ ނަންނަމާއި ޖިންނި ޝައިތާނުންނަށް ކިޔާއުޅޭ ނަންތައް ކިޔުން ހުއްދަވެގެނެއް
ނުވެއެވެ.
އަދި މާތް
މިސާލަކަށް:
ކުރިއަށް

اهلل

އަށް ޚާއްޞަވެގެންވާ ނަންތަކުން ދަރިންނަށް ނަން ކިޔުމަކީ ވެސް ޙަރާމު ކަމެކެވެ.

الرْحن ،القدوس ،املهيمن ،خالق اللق

عبد

އިތުރުކޮށްގެން ކިޔުން ހުއްދައެވެ .މިސާލަކަށް:

...ފަދަ ނަންތަކެވެ".

( )6

ނަމަވެސް މިނަންތަކުގެ

عبد الرْحن ،عبد القدوس

އެވެ.

ނަން ކިޔުން ސުންނަތްވެގެންވާ ދުވަސް:
ދަރިންނަށް ނަން ކިޔާ ހިނދު ،ނަން ކިޔުން އެންމެ އިތުރުވެގެން ވަނީ ހަތްދުވަސް ވާދުވަހު ނަން
ކިޔުމެވެ .މާތް

اهلل

ޙަދީޡް ކުރެއްވިއެވެ.

ރުއްސުން ލެއްވި

ْسرة بن جندب

ގެ އަރިހުން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ .ރަސޫލު

اهلل

z

"كل غالم رهينة بعقيقته تذبح عنه ي وم سابعه ،ويسمى فيه ،ويلق رأسه"

()7

( )6شرح النووي على صحيح مسلم ،963 /41 ،وانظر لزيادة البحث :فتح الباري ،لبن حجر.931 -983 /41 ،
( )7أْح د( ،رق م  ،31189ورق م  ،)31439وأب و داود( ،رق م  ،)3898والرتم ذي (رق م  ،)4933والنس ائي (رق م  ،)1331واب ن ماج ه( ،رق م  ،)9469وتق دم جير ه يف حك م العقيق ة.
والديث صححه األلباين يف إرواء الغليل (.)931 ،989/1
ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ
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މާނައީ " :ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ވަނީ އެކުއްޖާގެ ޢަޤީޤާއާ ރަހުނުވެ ގުޅިފައެވެ .ކުއްޖާއަށް ހަތް ދުވަސްވާ
ދުވަހު ،އޭނާގެ ފަރާތުން ޢަޤީޤާ ކަތިލައި ،ނަންކިޔައި ،ބޯ ބޭލުން ހުއްޓެވެ".

ޢަޤީޤާ ކަތިލުން.
ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ދަރިފުޅަށް ނަންކިޔާ އިރު ޢަޤީޤާ ކަތިލުމެވެ .ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަކީ ސުންނަތްވެގެންވާ
ކަމެކެވެ .ޢަޤީޤާ ކަތިލުމަކީ ބަކަރިއެއް ނުވަތަ ކަށްބަޅިއެއް ކަތިލުމެވެ .ފިރިހެން ކުއްޖެއް ނަމަ ކަތިލާނީ ދެ
ބަކަރިއެވެ .އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ކަތިލާނީ އެއް ބަކަރިއެވެ .މާތް
އަރިހުން ރިވާ ވެގެންވެއެވެ .އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

الغالم شات ي ،وعن اجلارية شا ًة".
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اهلل

ރުއްސުން ލެއްވި ޢައިޝަތުގެފާނުގެ

"أمرنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ن عق عن

މާނައީ " :ރަސޫލު

اهلل

 zއަހަރަމެންނަށް އަމުރު ކުރެއްވިއެވެ.

ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ޢަޤީޤާގެ ގޮތުގައި ދެ ބަކަރި ކަތިލުމެވެ .އަދި އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެއްބަކަރި
ކަތިލުމެވެ".

اإلمام ابن قدامة املقدسي

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ " .ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ވެސް ޢަޤީޤާގެ

ގޮތުގައި އެއް ބަކަރި ފުދޭނެއެވެ .ނަމަވެސް އިތުރުވެގެން ވަނީ ފިރިހެންކުއްޖާގެ ފަރާތުން ދެ ބަކަރި އަދި
އަންހެން ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެއްބަކަރި ކަތިލުމެވެ".

މާތް اهلل

ރުއްސުން ލެއްވި ޢައިޝަތުގެފާނުގެ އަރިހުން ވާރިދު ވެފައި ވެއެވެ .ޢަޤީޤާ ކަތިލާނީ ހަތްވަނަ

ދުވަހު ނުވަތަ ސާދަ ވަނަ ދުވަހު ނުވަތަ އެކާވީސް ވަނަ ދުވަހުއެވެ .ނަމަވެސް މުސްތަޙައްބު ގޮތަކީ ހަތްވަނަ
ދުވަހު ކަތިލުމެވެ .ހަތް ދުވަހުގެ ކުރިންވެސްއަދި ފަހުންވެސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ޢަޤީޤާގެ ގޮތުގައި ކަތިލެވޭ ބަކަރި ޢައިބުތަކުން ސަލާމަތް ވެގެންވާ އެއްޗަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި
ބަކަރިއަށް އެއް އަހަރު ފުރިފައިވާން ޖެހޭނެއެވެ.

8

رواه ابن ماجه

ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ

7

ބޯ ބޭލުން.
ފަސްވަނަ ކަމަކީ ތުއްތު ދަރިފުޅަށް ނަން ކިޔާ ދުވަހު އޭނާގެ ބޯބާލައި އިސްތަށިކޮޅުގެ ބަރުދަނަން
ރިހިން

ޞަދަޤާތް

ކުރުމެވެ.

މިކަމަކީ

ސުންނަތްވެގެންވާ

ކަމެކެވެ.

ފާޠިމަތުގެފާނު

ޙަސަނުގެފާނާއި

ޙުސައިނުގެފާނުގެ އިސްތަށިފުޅު ބޭލެއްވުމަށް ފަހު ،އިސްތަށިފުޅުގެ ބަރުދަނަށް ރިހިން ޞަދަޤާތް ކުރެއްވިއެވެ.
ތުއްތުކުއްޖާގެ ބޯ ބާލާއިރު މުޅި ބޯ ބާލަންޖެހެއެވެ .ބޮލުގެ ބައެއް ބޭލުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ .ރަސޫލު
 zވަނީ ބޮލުގެ ބައެއް ބޭލުން ނަހީ ކުރައްވާފައެވެ .މާތް
އަރިހުން ރިވާވެގެން ވެއެވެ .އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

عن القزع"
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اهلل

މާނައީ " :ރަސޫލު

اهلل

ރުއްސުން ލެއްވި ޢަބްދު

اهلل

اهلل

ބުން ޢުމަރުގެ

"ن هى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

( zދަރިފުޅުގެ ބޯ ބާލާ ހިނދު) ބޮލުގެ ތަންކޮޅެއް ބޭލުމަށްފަހު

އަނެއްބައި ނުބާލާ ބެހެއްޓުން ނަހީ ކުރެއްވިއެވެ".
**********************
މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރަކީ ކީރިތި ޤުރްއާން ކަމަށްވާތީ މުސްލިމުންނަށް ކިޔާނަންތައް ވާންވާނީ ޢަރަބި
ނަންނަމަށެވެ .ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ބަހުރުވައިން ކިޔައިއުޅޭ
ނަންތައް ،ދިވެހިން ނަން ކިޔައި އުޅުމަކީ ރަނގަޅުނަމެއް ނޫނެވެ.
މިހެންކަމުން ކުދިންނަށް ނަންކިޔުމުގައި މިދެންނެވި އުޞޫލުތަކަށް ބައްލަވައިގެން ނަން ކިޔުމަށް
ދަންނަވަމެވެ.
**********************
 50ރަބީޢުލްއައްވަލް 5340
 50ޖަނަވަރީ 4553

ލިޔުނީ :އައްޝައިޚް އަޙްމަދު ސަލީމް ޙުސައިން  /އައްޝައިޚާ މަރްޔަމް ޝަބާނާ
މުރާޖަޢާކުރީ :އައްޝައިޚް މޫސާ އަންވަރު ޙަސަން
9

رواه أبو داود

ފއާޒް
އސްލާމިކް އެ ެ
ޓރީ އޮފް ި
ކޝަން  /މިނިސް ް
ވއަރނަސް ސެ ް
ރެލީޖަސް އެ ެ

8

