
  



 ފައިދާ  35 ކުށުސަޖިދައާގުޅޭ

1 

 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  اّللَِ  ِبْسمِ  

 هِ بِ حْ صَ وَ ِه ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَ ا م َ نَ ي ِ بِ نَ   َعَلىم  َل السَ وَ  ة  َل الصَ ، وَ يَ مِ الَ العَ  ب ِ رَ  ّللَِ  د  مْ الَ 
 أََما بَ ْعد : .نِ يْ الد ِ   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ بِِ   مْ َل    يَ عِ ابِ التَ ، وَ يَ عِ جَْ أَ 

ފައިދާތަކެުގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   ކުށުސަޖިދަޖެހުމާުގޅޭއި ނަމާދުަގ؛ ފޮތަކީ މި
ފައިދާެގ މައްަޗށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު   35

މި   "وِ ج ْوِد الَسهْ س   ِفْ  ة  دَ ائِ فَ   35" ޖަމާކުރައްާވފައިާވ اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ 

 ފޮތުެގ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެެވ. 

އަީކ  اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު 

މަސައްކަތްކުރައްާވ  އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް ބުރަކޮށް  
ބޭފުޅެކެެވ. ތަފާތު ީވޑިއޯ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ އިތުރުން، ތަފާތު އެތައް  

ކަށް ފޮތްތައް ލިޔުއްާވފައިާވ ބޭފުޅެކެެވ. އަދި ދީނީ އެކި  ތަކަމައުޟޫ
 islamqa.infoސުާވލުތައް ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން ެގނެސްދޭ 

 ސްޕަވައިޒަރެެވ.ވެބްސައިޓުެގ ޖެނެރަލް 

  އަލިއަޅުާވލެވިފައިާވ މައުޟޫޢަކީަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މި ފޮތުގައި 
މި މައްސަލަ ރަނަގޅަށް   ބައެއް ފިޤްހީ ޙުކުމްތަކެެވ. ުގޅޭ އާދަޖިކުށުސަ 
ޓަކައި ނަމާދުެގ ޝަރުޠުތަކާއި، ރުކުންތަކާއި، ާވޖިބުތަކާއި،  ށްއެނުގމަ
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ަވރަށް މުހިއްމުކަމެކެެވ. މިކަންކަން ނަމާދާުގޅޭ   ދެނެަގތުމަކީސުންނަތްތައް 
 ފައިދާތަކުެގ ސަބަބުން:   ފޮތުގައިާވ  މި ފޮތްތަކުގައި ބަޔާންެވެގންވާނެއެެވ.

ޖެހުމާުގޅޭ ތަފާތު އެކި ސުާވލުތަކުެގ ޖަާވބުތައް  ސަޖިދަކުށު ❑
 ލިބިެގންދާނެއެެވ.

، ނުަވތަ  ކުގައްޔާއި ޙާލަތްތަކަމެއް އިތުރުާވނަމާދުގައި ހަނދާންނެތިގެން   ❑
ކަން  ންޙާލަތްތަކުގައި ކަ   ޝައްކުާވ ، ނުވަތަ  ޔާއިކަމެއް އުނިާވ ޙާލަތްތަކުގައް 

 ނެއެެވ.އެނިގެގންދާކުރާނެޮގތް 

، ދެން ޢަމަލުކުރާނެ  ނުކޮށް އަލުން ރެޭވ ކުށެއްެގ ސަބަބުން ނަމާދު ކު ❑
 ޙާލަތްތައް އެނގެިގންދާނެއެެވ. ކުރަންޖެހޭ އަލުން   ޮގތްތަކާއި، ނަމާދު 

އަޅުގަނޑުެގ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި ފޮތުެގ މަންފާ  ؛ އަކީދުޢާ
ަގންނަަވއިދެއްވައި، އެ  ނއަދި މަންފާކުރަނިިވ ޢިލްމު އު ޯފރުކޮށްދެއްުވމެެވ. 

 آمي! ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ތައުފީޤު ދެއްުވމެެވ. 

 ْي.عِ جَْ أَ   هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَ ا م َ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ   مَ لَ سَ وَ  ى للا  لَ صَ وَ 

 މުޙައްމަދު ސިނާން 

 .( މ2020މެއި  17 -   ހ.1441 رمضان  24)
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 الَرِحْيمِ  الَرْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 المد هلل، والصلة والسلم على رسول للا، أما بعد: 

ެގ  هللاުގޅޭ ޚުލާޞާ ފޮތެކެެވ. އަޅުަގނޑު ކުށުސަޖިދައާ ފަހެ، މިއީ 
ޙަޟްރަތުގައި އެދި ދަންނަަވނީ މި ފައިދާތަކުެގ މަންފާ ކިޔުންތެރިންނަށް  

އަދި މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފެތުރުމުގައި ބައިެވރިެވ، އަދި    .ކޮށްދެއްުވމެެވ
ހެޔޮ  އެކިޮގތްޮގތުން އެހީތެރިކަން ޯފރުކޮށްދެއްިވ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް 

 ޖަޒާދެއްުވމެެވ! 

ލައްވާަވފައިާވ ރަޙްމަތުެގ  ، އެކަލާނެގ އަޅުތަކުންނަށް ތަޢާލާ( هللا 1)
ރިހަމެަވެގންާވ ދީނުގައިވާ  ންގެ ފުަގނޑުމެޅުތެރެއިން އެއް ރަޙްމަތަކީ، އަދި އަ

ންކުރާއިރު  އަޅުކައަޅުތަކުން ކީ: ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަ ދީލަތިކަމުެގ
ތަޢާލާ އެކަލާނެގ  هللا   ، ފޫބައްދާނެޮގތްއި، އޮޅުންތައް  މާންކަ އުނިކަ   ކުރިމަތިާވ 

ކީ އެބައިމީހުންނަށް  . އެފަދަ ކަންކަމަޅުތަކުންނަށް ޝަރުޢުކޮށްދެއްުވމެެވއަ
  މާއި އޮޅުންތަކެކެެވ.ންކަ ފަދަ އުނިކަ ނުަގނެޭވދުރެުވއެއްކޮށް ން ކަންކަމު އެ

ރުމަށްޓަކައި ަވނީ ސުންނަތް  ކަންކަމާއި އޮޅުންތައް ޙައްލުކުއެފަދަ އުނި
ފަދަ ކަންކަން  ފާރުކުރުމާއި، ކައްފާރާދިނުންއަޅުކަންތަކާއި، އިސްތިޣު 

 އްާވފައެެވ.ޝަރުޢުކުރަ
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މުެގ ތެރޭގައި: ޣާފިލުުވމާއި،  އިންސާނާެގ ޠަބީޢަތުގައިާވ ކަންކަ( 2)
ރަސްކަލާނގެއާ  ެވރިދާންނެތުން ވެއެެވ. ނަމާދަކީ އަޅާ އޭނާެގ ހަނ

މަތިެވރި މަޤާމު  މި އެހެންެވ، ބައްދަލުކުރެޭވ އެންމެ މަތެިވރި މަޤާމެެވ. 
ދުނިޔަީވކަމެއްެގ  ؛ އެއީ .  ޠާނާ އަަވސްެވަގނެއެެވޝައި ފަސާދަކޮށްލުމަށްޓަކައި  

، ނުަވތަ ކަމެއް  އެިގންނަުވތަ ކަމެއް އިތުރުކުރުަވ ، ދީގެންސްފިކުރުތައްެގނެ 
ފަދަ  ެގން، ނުވަތަ ަވސްާވސްދީެގން ވައިކުރު، ނުަވތަ ޝައްކުއިެގންަވއުނިކުރު

ކަލާނގެ އަޅުތަކުންނަށް ނަމާދުގައި  ނީ އެތަޢާލާ ަވهللا ،  ފަހެޮގތަކުންނެެވ.  
  ެގޮގތުން ކުށުސަޖިދަ ފޫބެއްދުމު ތައްތައްންކުރިމަތިާވ މިފަދަ އުނިކަ

ކަމެއްގައި އަދި  އެ ސަޖިދައަކީ ވަކިޚާއްޞަ . ޝަރުޢުކުރައްާވފައެެވ
ޮކންމެ  . ދައެކެެވޖެހުމަށް އައިސްފައިާވ ސަޖި ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައިަވކި

ނޫނެެވ. ނުަވތަ  ބެދޭނެ ކަމެއް ހަނދާންނެތުމަކީ އަދި ކުށުސަޖިދައިން ފޫ
ސް ނުވެއެެވ. އެ  ޖެހުން ޝަރުޢުެވެގނެްވކޮންމެ ޙާލަތަކެއްގައި ކުށުސަޖިދަ 

އި، އުނިކަން  ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮށްލުމުެގ ގޮތުންނާޖަހަނީ ސަޖިދަ 
ޮވޑިަގތުން  އިލާހުެގ ރުއްސަާވންަވންތަ ފޫބެއްދުމުެގ ޮގތުންނާއި، ރަޙްމާ

 މުެގ ޮގތުންނެެވ.ޙާޞިލުކުރު

:  ނެތުމަކީގައި ހަނދުމަފުޅު އެކަލޭެގފާނުެގ ނަމާދު ، އަށް ނަބިއްޔާ ( 3)
ތަޢާލާ  هللا  އްމަތަށް ދެއްަވާވފައިާވ ނިޢުމަތްތައްއުއެކަލޭެގފާނުެގ 

ހުންނަށް  ކަމެކެެވ. އަދި އެބައިމީ ފުރިހަމަކޮށްދެއްުވމުެގ ތެރެއިންާވ
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 ؛އެބައިމީހުންެގ ދީން ފުރިހަމަކޮށްދެއްުވމުެގ ތެރެއިނާްވ ކަމެކެެވ. އެއީ
އެބައިމީހުންނަށް   އިލަތްތަކުަގޙާ ނެތޭ ފުޅުމަ ހަނދު ، ެގފާނު އެކަލޭ

ފަހެ،   ތަބާުވމަށްޓަކައެެވ.އެކަލޭެގފާނަށް އެބައިމީހުން ބަޔާންކޮށްދެއްިވޮގތަށް 
  ޤިޔާމަތާ، ހަނދުމަފުޅުނެތޭކަމުގައިާވނަމަ ެގފާނު އެކަލޭ)ނަމާދުގައި( 
ޙުކުމްތަކެއް   ޝަރުޢީ ޢަމަލުކުރާނެ  އެކަމުެގ މައްަޗށްޖެހެންދެން، 

 (1)ބަޔާންެވެގން އަންނާނެއެެވ.

أَْنَسى   ،ِإََّنَا َأََن َبَشٌر ِمثْ ل ك مْ ))ޘްކުރައްާވފައިވެއެެވ.  ޙަދީ  ފަހެ، ނަބިއްޔާ  
މާނައީ:   (2)((َكَما تَ ْنَسْوَن، فَِإَذا َنِسَي َأَحد ك ْم فَ ْلَيْسج ْد َسْجَدَتْيِ 

ފަދަ އިންސާނެއްކަމުގައެެވ.  ރީ ތިޔަބައިމީހުން  ާވކަން ކަށަަވތިމަންކަލޭގެފާނު "
ފަދައިން ތިމަންކަލޭެގފާނެުވސް )ނަމާދުގައި(   ނދާންނެތޭ ތިޔަބައިމީހުން ހަ

)ނަމާދުގައި(  ތެރެއިން މީހަކު ހަނދުމަފުޅުނެތެެވ. ފަހެ، ތިޔައިެގ
 "ދެ ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެެވ.ހަނދުމަނެތިއްޖެނަމަ، ފަހެ، އެމީހަކު 

 

 . تصار وتصرف (، ابخ1/277زاد املعاد البن القي م ) (1)
 . ( والَلفظ له 572(، ومسلم )401رواه البخاري ) (2)
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ނިކަމެއް  އަށް ނަމާދުގައި ކުރެޭވ އުޖިދައަކީ: ނަމާދުކުރާމީހާކުށުސަ  ( 4)
ށްޓަކައި، ވަކިޚާއްޞަކަމެއްގައި އަދި ވަކިޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްގައި،  ފޫބެއްދުމަ 

 ެވ.ކެނުވަތަ ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ޖަހާ ދެ ސަޖިދައެކުރިން   ސަލާމްދިނުމުެގ 

އޮޅިގެންކުރެޭވ   އަށްއޭނާ ނުަވތަ  ހަނދާންނެތިގެން  މީހާ ނަމާދުކުރާ( 5)
 ޖެހުން ޝަރުޢުެވެގންވެއެެވ. ޚާއްޞަޙާލަތްތަކެއްގައި ކުށުސަޖިދަ މަށް ކަންކަ
 ަގސްތުގައިކުރާކަމަކަށް ކުށުސަޖިދަޖެހުން ޝަރުޢުެވެގންނުވެއެެވ.ނާ އަދި އޭ

ތުރުކަމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އައުމުެގ  ނަމާދަށް އި (1)ތަކީރާޖިޙުޮގ( 6)
ބެލެޭވ ޙާލަތްތަކުގައި ކުށުސަޖިދަޖެހުން  ށް ނެކަމަސަބަބުން ނަމާދު ބާޠިލުާވ 

ދާންނެތުން، ނުަވތަ ފުރަތަމަ  ރަކުޢަތެއް ހަނ ؛ ކަށްމިސާލަާވޖިބުާވނެއެެވ. 
އް،  ދޫުވން، ނުަވތަ ރަކުޢަތެއް، ރުކޫޢެ  ނަމާދުެގ ާވޖިބެއްއައްތަޙިއްޔާތުފަދަ

 ސަޖިދައެއް އިތުރުުވންފަދަ ޙާލަތްތަކެެވ. 

 

،  މައްސަލައެއްގައި  ޢިލްމުެވރިންގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވެފައިވާ:  ރާޖީހުގޮތޭ ުބނެެވނީ  (1)

ިމ  ށެވެ. މިސާލަކަށްށް އިުތާބރުކުރެވޭ ގޮތަ ުބރަވާއިރު އެންމެ ޮބޑަދަލީލުތަކުގެ މައްޗަށް 

ކުށުސަޖިދަޖެހުމަކީ ވާޖިެބއްތޯ ނުވަތަ ސުްނނަތެއްޯތއާމެދު ޢިލްމުވެރިންެގ  ؛މަސްއަލާގައި

 )މުތަރުޖިމް( މެދުގައި ަބސްފުޅުތައް ތަފާތުވެފަިއވެއެވެ.
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ނަމާދަށް ކަމެއް  ؛ އީބަބުތައް ތިނެކެެވ. އެކުށުސަޖިދަޖެހުމުެގ ސަ (7)
ކަމެއް  ުވން، ނުވަތަ ނަމާދަށް އުނިއިތުރުުވން، ނުވަތަ ނަމާދުން ކަމެއް 

 ތޯއާމެދު ޝައްކުުވމެެވ.އުނިިވ ނުަވތަ ިވތޯއިތުރު

ކޫޢެއް،  ަގސްތުގައި ޤިޔާމެއް، ނުވަތަ އިށީނުމެއް، ނުަވތަ ރު( ނަމާދަށް 8)
 ، ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެެވ.ނަމަ ނުަވތަ ސަޖިދައެއް އިތުރުކޮށްފި 

ކަންތައް ކުރާނީ    ( ހަނދާންނެތިެގން ނަމާދަށް ކަމެއް އިތުރުކުރެިވއްޖެމީހ9ާ)
 އަންނަނިިވ ޮގތަށެެވ. 

ުވނުކަން  އިތުރުކުރެނަމާދު ނިމެން ކައިރިެވފައިަވނިކޮށް ނަމާދަށް * 
މައެކަނި  ހަ)މި ޙާލަތުގައި( އެމީހެއްެގ މައްަޗށް އޮތީ ހަނދާންުވން: 

 އަދި އެމީހާެގ ނަމާދު ޞައްޙަާވނެއެެވ.ޖެހުމެެވ. ސަޖިދަށުކު

،  ފައި ދުރު ނަމާދުގައި ފަސްަވނަ ރަކުޢަތެއް ކުރެިވމެން؛ މީެގ މިސާލަކީ
.  އްޖެމީހާއެެވެވތުގައި އިންދައި ހަނދާރަކުޢަތް އިތުރުކުރެވުނުކަން އައްތަޙިއްޔާ

  ފައިސަލާމްދީ  ހަކު އައްތަޙިއްޔާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،މިފަދަ މީ، ފަހެ
 .ޖަހާނީއެެވކުށުސަޖިދަ

ވަނަ  މިކުރެުވނީ ތިން ސަޖިދައަކުން ތެދުވިފަހުން ؛ ޮގތަށްމިހަމަ
މީހާއެެވ. ފަހެ، މިފަދަ މީހަކު ނަމާދު  އްޖެސަޖިދައެއްކަން ހަނދާންެވ 

 . ޖަހާނީއެެވކުށުސަޖިދަ   ފައިސަލާމްދީކުރުމަށްފަހު،  ފުރިހަމަ
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)މި ޙާލަތުގައި(  ދާންުވން: ނހަ  ކަމުެގ މެދުތެރެއިން ތުރުކުރެޭވއި* 
ސަޖިދަޖެހުން  ން ާވޖިބުާވނެއެެވ. އަދި ކުށުމަކުން އަަވހަށް ރުޖޫޢުަވކައެ

 ާވޖިބުާވނެއެެވ. އަދި އެމީހާެގ ނަމާދު ޞައްޙަާވނެއެެވ.

  ފަސްވަނަ ރަކުޢަތަށް ތެދުެވ، އެ ރަކުޢަތުެގ ތެރެއިން އެއީ  ؛މީެގ މިސާލަކީ 
މި ޙާލަތުގައި ޖެހޭނީ )ރަކުޢަތް  . ންުވމެެވފަސްަވނަ ރަކުޢަތްކަން ހަނދާ 
ޖޫޢަެވ،  އެ ރަކުޢަތުން ރުއަަވހަށް  ސް(އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުެގނޮްގ

ެވ.  ނީއެއައްތަޙިއްޔާތަށްފަހު ސަލާމްދޭއައްތަޙިއްޔާތަށް އިށީންނާށެެވ. ދެން 
 ހާނީއެެވ.ޖަޖިދަދެން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަ

ތުރުކުރެުވނުކަން  އް އިކަމެ ، ނަމާދަށް * ނަމާދުކޮށް ނިމުނުފަހުން
)މި ޙާލަތުގައި( ނަމާދުކޮށް ނިމުނުތާ މާިގނައިރުތަކެއް  ހަނދާންުވން: 

ނަމާދުކޮށް  ސް ހަނދާންެވއްޖެނަމަ ކުށުސަޖިދަޖަހާނީއެެވ. އަދި ނުަވނީ
  ، އެމީހާނަމަޖެހަނދާންވެއް ނިމުނުތާ ގިނައިރުތަކެއް ފާއިތުިވފަހުން 

  ނަމާދު އަލުން ކުރާކަށްެވސް،؛ އެބަހީެވސްކަމެއް ކުރާކަށްނުޖެހޭނެއެެވ. )އެއް
މީހާެގ ނަމާދު  ޖަހާކަށްވެސް ނުޖެހޭނެއެެވ.( އަދި އެއަދި ކުށުސަޖިދަ 
 .ޞައްޙަާވނެއެެވ

ތްކުރެވުމަށްފަހު، ނަމާދުކޮށް  މެންދުރު ނަމާދުގައި ފަސް ރަކުޢަ؛ މީެގ މިސާލަކީ 
 ނިމުނުފަހުން އެކަން ހަނދާންުވމެެވ.
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މީހާެގ ނަމާދު  ަގސްތުގައި ސަލާމްދީފި  ، ރިންނަމާދު ފުރިހަމަުވމުގެ ކު(  10)
 ޠިލުާވނެއެެވ.ބާ

މީހާއަށް އެކަން ހަނދާންީވ  އެެގން ސަލާމްދެވިއްޖެމީހާ، ހަނދާންނެތި
އަލުން  ޖެހޭނީ  ާވނަމަ، އެމީހާީވފަހުންކަމުގައިިގނައިރުތަކެއް ފާއިތު

 ނަމާދުކުރާށެެވ. 

މުނުތާ  ކޮށްނި ނަމާދު ހަނދާންނެތިގެން ސަލާމްދެވުނުކަން ހަނދާންީވއަދި 
ދެ މިނިޓް ނުަވތަ  ؛ )މިސާލަކަށް  ސްކަމުގައިާވނަމަނުަވނީ މާިގނައިރުތަކެއް 

އެމީހަކުޖެހޭނީ ނަމާދު   ފަހެ ޓްަވރު ފަހުންކަމުގައިާވނަމަ(، ތިން މިނި 
ޖެހުމަށްފަހު  ލަމްދޭށެެވ. ދެން އޭެގފަހުގައި ކުށުސަޖިދަފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަ

 ނީއެެވ. ސަލާމްދޭ

އަށް ސަލާމްދެވިއްޖެނަމަ،  ކުރިން އިމާމާ ރިހަމަުވމުެގ( ނަމާދު ފ11ު)
މްނުދީ(  )ސަލާ ޖެހޭނީ ދުން ބައެއް ެގއްލިފައިާވ މައުމޫމުން ނަމާ 
އަށް  އިމާމާ އަދި  ބައި ފުރިހަމަކުރުމަށް ތެދުާވށެވެ.ނުބައިމީހުންނަށް ެގއްލުއެ

މާެވސް  އަދި އިމާ (1) ން ހަނދާންކޮށްދޭށެެވ.ކުށެއްކުރެުވނުކަ 

 

ވަރަށް  އިާމމާއަށް އަޑުއިވޭއްކަމުގައިވާނަމަ އިމާމާއަށް ހަނދާންކޮށްދޭނީ ފިރިހެނެ (1)

ައންހެނެއްކަމުގައިވާނަމަ، އެއްއަތުެގ ަބނޑުފުށުން ައނެްއ  ކިޔައިގެންނެެވ. َن للاِ َحاس بْ 

 )މުތަރުޖިމް( ނެވެ.އަތުގެ ަބނޑުފުށުގައި ޖަހާލައިގެން 
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)މި ޙާލަތުގައި( މައުމޫމުންނަށް  ކުރުމަށްޓަކައި ތެދުާވނީއެެވ. ނަމާދުފުރިހަމަ 
ެގއްލުނުބައި  އަމިއްލައަށް( ) ؛އެއީދާނެއެެވ. ރުކުރެިވދެ ޮގތެއް ޚިޔާ
  ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަޖެހުމެެވ. ނުވަތަފުރިހަމަކުރުން 

މަ  ރިހަފު ނަމާދު  އްލުނުބައި ފުރިހަމަކުރުމެެވ. ެގއެކު ތަބާެވެގން އިމާމާ
މި ބުނެިވދިޔަޮގތުގެ މަތިން ެގއްލުނުބައި    ދީފިނަމަ، ސް އިމާމާ ސަލާމްނުަވނީ

މިޮގތަށް  ޖަހާނީއެެވ.  ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ސަލާމްދީ ނިމުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަ 
 އައުލާެވެގންާވ، އެންމެ ރައްކާތެރިޮގތެެވ.އީ އެންމެ މި  ރުންކަންތައްކު

ތެރެއިން ރުކުނެއް  ތަކުެގ ރުކުން ދުެގ ނަމާ ނަމާދުކުރާމީހާއަށް ( 12)
ބަން  ރަމްހަކުނަކީ ރު ިވއުނި ޙާލަތުގައި: އެ ިވއްޖެއުނިކުރެ

ރީ  އެ ތަކްބީރު ދޫކު  އެމީހަކަށް ނަމާދެއް ނުވެއެެވ.  (1) ތަކްބީރުކަމުގައިާވނަމަ
ނަމަެވސް  ން ދިޫވކަމުގައިީވތިެގަގސްތުަގއިކަމުގައިވިޔަސް ނުަވތަ ހަނދާންނެ 

ކަށް  އެމީހަކު ނަމާދަ )އެ ތަކްބީރު ދޫެވއްޖަނަމަ( ، ހެނީއެ ތަފާތެއްނެތެެވ.
 އެެވ.ނުފަށައަދި  

އެ   ޙާލަތުގައި:   އުނިވެއްޖެތަކްބީރު ފިޔަވައި އެހެން ރުކުނެއްބަން ހަރަމް
 .ަގސްތުގައިކަމަށްާވނަމަ، އެމީހާެގ ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެެވރުކުނެއް ދޫކޮށްލީ 

 

ޔާ ތަކްީބރެވެ. މިީއ ހަށަްނބަނުމަްށޓަކައި ކިެއންެމ ފުރަތަމަ  ؛ޙަރަމްަބން ތަކްީބރަކީ (1)

 )މުތަރުޖިްމ( ރެއަށް ވަންނަ ތަކްީބރެވެ.އަޅުކަމުގެ ތެނަމާދުގެ 
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ން  ކުންތަކުގެ ތެރެއި ތިެގން ނަމާދުެގ ރު ނަމާދުކުރާމީހާއަށް ހަނދާންނެ (  13)
ެގއްލުނު ރުކުނަކާހަމައަށް ދެަވނަ  އެ އުނިކުރެިވއްޖެނަމަ: ރުކުނެއް 

  އް ރަކުޢަތެއްކަމުގައެރި ރަކުޢަތަކީ ތަމަ ކުވިއްޖެނަމަ، ފުރަ ތުގައި އާދެރަކުޢަ
ފުރަތަމަ    ލެވޭނީބެ  ރަކުޢަތް   މުން އަންނަ އަދި ދެވަނައަށް ކުރަ   ނުބެލެޭވނެއެެވ. 
 .ޮގތުގައެެވރަކުޢަތުެގ 

ނާދެޭވނަމަ،  ތުގައި ެގއްލުނު ރުކުނަކާހަމައަށް ދެވަނަ ރަކުޢަ އެ އަދި 
އެމީހެއްެގ މައްަޗށް ާވޖިބުެވެގންަވނީ އެ ެގއްލުނު ރުކުނެއް އަދާކޮށްެގން  

ކުރާގޮތުެގ ޞިފައާއި ތަރުތީބު  ނަމާދު؛ ރިއަށް ެގންދިޔުމެެވ. އެއީނަމާދުކު
 ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައެެވ. 

މައްަޗށް   ހެއްެގލަތުގައިެވސް އެފަދަ މީމި ބަޔާންކުރެުވނު ދެ ޙާ
  ޖަހާނީކުށުސަޖިދަ ކުށުސަޖިދަޖެހުން ާވޖިބުެވެގންވެއެެވ.

 ެވ.ސަލާމްދިނުމަށްފަހުގައެ

  ދާންނެތުނު ަވނަ ސަޖިދަޖަހަން ހަނ ތަމަ ރަކުޢަތުގައި ދެފުރަ ؛ މީެގ މިސާލަކީ
ނަ  ކެެވ. ފަހެ، އެމީހަކަށް އެ ސަޖިދަ ނުކުރެޭވކަން ހަނދާންީވ، ދެަވމީހެ

މި ޙާލަތުގައި ފުރަތަމަ ކުރި   ރަކުޢަތުެގ ދެސަޖިދަ ދެމެދުގައި އިންދައެެވ.
  ާވނީ  އަދި ދެވަނަ ރަކުޢަތް  ލެވޭނެއެެވ.ނުބެ އިމުަގއްކަ ރަކުޢަތަކީ ރަކުޢަތެ

  ބެލެޭވނީ  ނަ ރަކުޢަތް އެމީހާެގ ދެަވ  އަދި  ގައެެވ.ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުެގ މަޤާމު
އޭނާެގ ނަމާދު   ، ކުއެމީހަ ދެން ޮގތުގައެެވ.ފުރަތަމަ ރަކުޢަތުެގ 
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ދެން ކުށުސަޖިދަޖެހުމަށްފަހު   އެެވ.ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ސަލާމްދޭނީ
 ސަލާމްދޭނީއެެވ. 

ފުރުތަމަ ރަކުޢަތުގައި އެންމެ ސަޖިދައެއް ކުރެިވ،  ؛ މީެގ އަނެއް މިސާލަކީ 
  ެވ.  ހަނދާންނެތުނު މީހެކެމެދުގައި އިންނަން އާއި ދެސަޖިދަ ދެދެަވނަ ސަޖިދަ
ކޫޢުން ތެދުިވފަހުންނެެވ.  ީވ ދެަވނަ ރަކުޢަތުެގ ރުނދާން  މިކަން ހަމި މީހާއަށް

ނާށެެވ. އަދި  މެދުގައި އިށީން ދެސަޖިދަ ދެ މި ޙާލަތުގައި އެމީހަކު ޖެހޭނީ 
. އަދި  މަކުރާށެެވފުރިހަ، ދެން ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު ދެަވނަ ސަޖިދަ

 ދޭށެެވ.( ހާށެެވ. )އޭެގފަހުގައި ސަލާމް ޖަސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަ

ެގއްލުނުކަން  މީހާއަށް، އޭނާެގ ނަމާދުގައި ރުކުނެއް ނަމާދުކުރި( 14)
 ޅެއްެގ ތެރޭގައިކަމުގައިާވނަމަ: ނުމަށްފަހު ކުޑައިރުކޮހަނދާންީވ ސަލާމްދި

ރުކޫޢުފަދަ ފަހު ރަކުޢަތުގެ  ެގ ެގއްލުނު ރުކުނަކީ ފަހު ރަކުޢަތުފަހެ، އެ 
ކަށްފަހު  ރުކުނަ އް އަދާކޮށްފައި، އެއެ ރުކުނެ؛ ރުކުނެއްކަމުގައިާވނަމަ

ފަހު،  . ދެން ސަލާމްދިނުމަށްކުރަންޖެހޭ އެހެން ކަންކަން ފުރިހަމަކުރާނީއެެވ
 ޖަހާނީއެެވ.ކުށުސަޖިދަ

؛ ށް މިސާލަކަ)  އެ ެގއްލުނު ރުކުނަކީ ފަހު ރަކުޢަތުެގ ރުކުނަކަށް ނާުވނަމަ
(، އަލުން އާ  ާވނަމަ ރަކުޢަތުެގ ސަޖިދައެއްކަމުގައިތިންަވނަ   މެންދުރުނަމާދުެގ 

 ޖަހާނީއެެވ.ކުށުސަޖިދަ ފަހު މްދިނުމަށް ރަކުޢަތެއް ކުރުމަށްފަހު، ސަލާ
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ެގއްލުނުކަން  މީހާއަށް، އޭނާެގ ނަމާދުގައި ރުކުނެއް ނަމާދުކުރި( 15)
ިގނަ ަވުގތުތަކެއް  ނުމަށްފަހު ހަނދާންީވ ސަލާމްދި

އެމީހަކު  ހުގައި ޖުމްހޫރު ޢިލްމުެވރިންެގ އަރި؛ ގައިާވނަމަފާއިތުިވފަހުންކަމު
 ެވ.ޖެހޭނީ އަލުން ނަމާދުކުރާށެ 

ކިތަންމެ  ؛ ޮގތުގައި ަވޑައިަގންނަާވދި ބައެއް ޢިލްމުެވރިން ދެކެއަ
)މަތީގައި   ،ިގނައިރެއްވިޔަސް އެމީހަކު ޖެހޭނީ އެ ެގއްލުނު ރުކުނެއް

އިސްލާމް އިބްނު  ކުރާށެެވ. މިޮގތަކީ ޝައިޚުލްބަޔާންކުރެުވނު ޮގތަށް( 

 (1)އިޚްތިޔާރުކުރައްާވފައިާވ ޮގތެެވ. ތައިމިއްޔާ 

ރެ ާވޖިބެއް  އްޔާތުފަދަ ނަމާދުެގ ވާޖިބުތަކުންކު( މެދު އައްތަޙ16ި)
 ނަމާދު ބާޠިލުވާނެއެެވ. ަގސްތުަގއި ދޫކޮށްލައިފިނަމަ 

 ކޮށްލެވިއްޖެނަމަ: ދޫާވޖިބެއް  ހަނދާންނެތިެގން 

  ސް ނުދަނީ ަވުގތު ފަހަނައަޅައިއެ ާވޖިބެއް އަދާކުރަންޖެހޭ* 
  ކު އިތުރު  މީހަމިފަދައަދާކުރާނީއެެވ. އަދި  އެ ާވޖިބެއް  މަ،  ހަނދާންެވއްޖެނަ 
،  މާއިއެ ރަކުޢަތް ކުރު ؛ ށްނުޖެހޭނޭއެެވ. )އެބަހީ ކުރާކައެއްެވސްކަމެއް
 ޖެހުންފަދަ ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ.(ކުށުސަޖިދަ

 

 . (23/43ينظر: جمموع الفتاوى ) (1)
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ޖެހިެގން   ،ދިޔަނަމަެވސް  ަވުގތު ފަހަނައަޅައިއެ ާވޖިބެއް އަދާކުރަންޖެހޭ *
އެ ާވޖިބެއް  ، ޖެނަމަހަނދާންވެއްލުނުވެއުޅެނިކޮށް އޮތް ރުކުނަށް ވާޞި

ދެން ނަމާދު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،   ކުރުމަށް ރުޖޫޢަވާނީއެެވ.އަދާ
 ޖެހުމަށްފަހު ސަލާމްދޭނީއެެވ.ނީއެެވ. ދެން ކުށުސަޖިދަ ސަލާމްދޭ

ޖެހެިގން އޮތް ރުކުނަށް  ހޭ ަވުގތު ފަހަނައަޅައި،  އެ ާވޖިބެއް އަދާކުރަންޖެ *  
ސާބުން ާވޖިބު ެގއްލުނީއެެވ. އަލުން  ހިއެނދާންެވއްޖެނަމަ،  ާވޞިލުިވފަހުން ހަ
ރުޖޫޢަާވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. ފަހެ، މިފަދަ މީހަކު ޖެހޭނީ    ންއެާވޖިބު އަދާކުރަ

ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން   އޭެގފަހުގައިއެމީހާެގ ނަމާދު ކުރިއަށް ގެންދާށެެވ. 
 ޖަހާށެެވ.ށުސަޖިދަކު

ނޫންެވސް  )ނުަވތަ މި " الَعِظيمِ َحاَن َربِ َ بْ س  "ރުކޫޢުގައި ؛ މީެގ މިސާލަކީ

  ދާންނެތުން މީހެކެެވ.ކިޔަން ހަނ ރުކޫޢުގައި ކިޔަން ާވރިދުެވފައިާވ ޛިކުރެއް(  
ނުތެދުެވިވ އުޅެނިކޮށް  ، އިޢުތިދާލަށް ފަހެ، އެ ޛިކުރު ނުކިޔާ

  ން ލާޒިމުާވނެއެެވ.ކިޔު ރުޖޫޢަެވ ޛިކުރު ހަނދާންެވއްޖެނަމަ، އަލުން ރުކޫޢަށް
އަލުން ރުކޫޢަށް ރުޖޫޢާަވކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ.    މަ އިޢުތިދާލަށް ތެދުވެއްޖެނައަދި  

ޖަހަން  ރިން ކުށުސަޖިދަގައިެވސް( ސަލާމްދިނުމުެގ ކު)މި ދެ ޙާލަތު
 ޖެހޭނެއެެވ.
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ރަށް ކިޔެުވމާއި، އިސްތިފްތާޙުެގ  ޔަާވނަމާދެއްގައިނަމަ ބާރަށް ކިބާ( 17)
އިން ސުންނަތެއް  ދުޢާފަދަ ނަމާދުެގ ސުންނަތްތަކުެގ ތެރެ

އެހެނީ،   ނަމަެވސް ކުށުސަޖިދަޖެހުން ާވޖިބެއް ނާުވނެއެެވ.ދޫިވކަމުގައިީވ
ނަމާދު   ަގސްތުގައި ދޫކޮށްލިކަމުގައިީވނަމަެވސް ނަމާދުެގ ސުންނަތެއް 

ކުށުސަޖިދަޖެހުމަކީ   މި ޙާލަތުގައިއެެވ. އެހެންނަމަެވސް، ލެއްނުވާނެބާޠި
ެގ   ނަބިއްޔާ ؛ . އެއީސުންނަތެކެެވ ބައެއް ޢިލްމުެވރިންެގ އަރިހުގައި

فَِإَذا َنِسَي َأَحد ك ْم ))ލުކުރާޮގތުންނެެވ. ލީޢާއްމު މާނައިން ދަ ެގ މި ޙަދީޘް
ތެރެއިން މީހަކު  ފަހެ، ތިޔައިެގމާނައީ: " (1)((فَ ْلَيْسج ْد َسْجَدَتْيِ 

 "ދެ ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެެވ.)ނަމާދުގައި( ހަނދުމަނެތިއްޖެނަމަ، ފަހެ، އެމީހަކު  

ން،  އިތުރަށް ޤުރްއާން ކިޔެުވއި ސަޖިދާގައި ކިޔަންޖެހޭ ޛިކުރުެގ  ޢާރުކޫ(  18)

 "ْعَلى الَ َحاَن َربِ َ بْ س  " އަށްފަހު   الَعِظيِم"َن َربِ َ َحابْ س  "  ރުކޫޢުގައިނުަވތަ 
ެގ އައްތަޙިއްޔާތު ފަހުނުަވތަ  ސޫރަތްފާތިޙާ  ފަދަ ކަމެއް، ނުވަތަންކިޔު

އެއްފަހަރަށްުވރެ   ރުކުންތަކުެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޛިކުރެއް ޛިކުރުތައްފަދަ
، އެ  ާވ ޛިކުރެއްނަމާދުގައި ކިޔުން ޝަރުޢުެވެގން ކިޔެުވންފަދަ  ރު ިގނަފަހަ

،  ޔެިވއްޖެނަމަކިތުގައި ފިޔަވައި އެހެން ޙާލަތެއްގައި ޛިކުރު ކިޔަންޖެހޭ ޙާލަ
  ކީ ނަމާދުެގކުރައެ ޛި؛ އެހެނީ ޖެހުން ާވޖިބެއް ނުާވނެއެެވ. ކުށުސަޖިދަ

 

 . ( والَلفظ له 572(، ومسلم )401رواه البخاري ) (1)
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ފަދަ  މިކުރެކެެވ. އެހެންނަމަެވސް، ެވެގންާވ ޛިތެރޭގައި ކިޔުމަށް ޝަރުޢު
އެފަދަ   ؛އެއީާވކަމެކެެވ. ހުމަކީ އެދެިވެގންޙާލަތްތަކުގައިެވސް ކުށުސަޖިދަޖެ

  ނޫނެެވ.ކަކު ޙާލަތްތަޛިކުރުތަކުެގ    އެއި އެަވނީ  މީހަކު އެ ޛިކުރުތައް ކިޔާފަ 

ي آمِ " ރު އާމީން ކިޔާއި ނުަވތަ  "للا  َأْكََب  َكِبريا  "ތަކްބީރުކިޔާއިރު  ( 19)
  ކުރެއް ާވ ޛިޝަރުޢުެވެގންނުނަމާދުގައި ކިޔުން ފަދަ  "ََي َرَب الَعاَلِميَ 

 ނުވެއެެވ.މެއް  އްަޗށް ކުށުސަޖިދަޖެހު ކިޔައިފިމީހެއްެގ މަ

ކުރެުވނީ   ން ތެރެއިުވމަކީ: ދެކަމެއްެގ )ނަމާދުގައި( ޝައްކު( 20)
 ދެއަތަށް ކިރިކިރި ހުރުމެެވ.  ދެމެދުގައި، އެ ދެކަމުެގ  ކޮންކަމެއްކަން ނޭނިގ

  ތޯއާމެދު  ހަތަރު ރަކުޢަތް ނުަވތަ ތޯ ތިން ރަކުޢަތް ކުރެުވނީ ؛ މިސާލަކަށް
 ޝައްކުުވމެެވ.

 ޝައްކާމެދުަގއި އަޅާލާކަށްނުޖެހޭނެއެވެ.ތިން ޙާލަތެއްގައި 

 ގައި، ޝައްކުެގ ޙާލަތުޙަޤީޤަތެއްނުާވ ަވސްވާސްފަދަ * 

މީހަކަށް ޝައްކުެގ   ދަރަޖައަށް ނުލައި ނުކުރެޭވ ކާ އް ޝައްކަ* އަޅުކަންކަމެ
 ، ނަމައުނދަޫގާވ

، އެ ޝައްކު  މިފަދަ މީހަކު  ޙާލަތުގައެެވ.  ން ޝައްކުާވއަޅުކަން ނިންމިފަހު*  
އެމީހަކު  ފަހެ، އަޅާލާކަށްނުޖެހޭނެއެެވ.  ޔަޤީންނުވާހާހިނދަކު 
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ޝައްކުކުެގ މައްަޗކަށް  އްެގ ޔަޤީނުެގ މައްޗަށެެވ. )މީހެޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އެ
 ނޫނެެވ.( 

 ތަކަށެެވ.( ނަމާދުަގއި ޝައްކުވުން އަންނާނީ ދެ ޙާލަ 21)

ޝައްކާުވ ދެޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށް ބޮޑަށް ބުރަެވުވމެެވ.  ޙާލަތަކީ: ފުރަތަމަ 
ނުވަތަ   ، ކަމެއް އުނިިވކަމަށް ނީ ބޮޑަށް ބުރަެވެވ ؛މި ޙާލަތުގައި
)ކުރިން  ޭވޮގތެއްެގ މައްަޗށް ބޮޑަށް ބުރެެވ ، ވެސްާވނަމަިގނަވެއްޖެކަމަށް

ށްފަހު  މަ ޔާންެވދިޔަ ޮގތްތަކުެގ މަތިން( ޢަމަލުކޮށް، ނަމާދު ފުރިހަމަކުރުބަ
 ސަލާމްދޭނީއެެވ. ދެން ކުށުސަޖިދަޖެހުމަށްފަހު ސަލާމްދޭނީއެެވ.

ތަކުެގ ތެރެއިން ރަކުޢަތަކާމެދު  ންދުރުނަމާދުެގ ރަކުޢަތް މެ؛ މީެގ މިސާލަކީ 
ތިންވަނަ ރަކުޢަތްތޯއާމެދު  ނަ ރަކުޢަތްތޯ ނުަވތަ . ދެަވ  މީހެކެެވޝައްކުިވ

ށް ބޮޑަށް ބުރެެވެވނީ  މީހާއަމި ޙާލަތުގައި އެޝައްކުުވމެެވ. އެމީހާއަށް 
ވަނަ ރަކުޢަތްކަމުގައި ބަލައި،  ރަކުޢަތްތަކަމުގައިާވނަމަ، އެއީ ތިންވަނަ ތިން

ށް ނަމާދު  ހަތަރުަވނަ ރަކުޢަތް( ކޮ ؛ އެއް ރަކުޢަތް )އެބަހީއި އޭެގފަހުަގ
، ސަލާމްދިނުމަށްފަހު  ފުރިހަމަކުރާނީއެެވ. ދެން އޭެގފަހުގައި

ބޮޑަށް ބުރެެވެވނީ  ތުގައި އެމީހާއަށް އަދި މި ޙާލަކުށުސަޖިދަޖަހާނީއެެވ. 
ނަމާދު    ަވނަ ރަކުޢަތްކަމުގައި ބަލައި، ދެރަކުޢަތްތަކަމުގައިާވނަމަ، އެއީ  ަވނަ  ދެ

 ެވ. ޖަހާނީއެފުރިހަމަކުރާނީއެެވ. ދެން ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަ
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َوِإَذا َشَك  ) )ެގ ޙަދީޘްގައިާވ ޮގތުެގ މަތިންނެެވ.  އެއީ ނަބިއްޔާ 
َأَحد ك ْم ِف َصلَتِِه، فَ ْليَ َتَحَر الَصَواَب فَ ْلي ِتَم َعَلْيِه، ُث َ لِي َسلِ ْم، ُث َ َيْسج د  

ތިޔައިެގތެރެއިން މީހަކު ނަމާދުގައި  މާނައީ: " (1)((ْجَدَتْيِ سَ 

ާވޮގތެއް ހޯދުމަށް  ޝައްކުެވއްޖެނަމަ، ފަހެ، އެންމެ ބޮޑަށް ޔަޤީން
.  ރާހުށިކަމެެވަޗށް ބުރަެވ ނަމާދު ފުރިހަމަކުށް، އެޮގތުެގ މައްކޮ މަސައްކަތް

ދައިެގ ޮގތުގައި( ދެ  )ކުށުސަޖި ކަމެެވ. ދެން ދެން އެމީހަކު ސަލާމްދޭހުށި 
 "ސަޖިދަކުރާނީއެެވ.

ޝައްކުާވ ދެޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށް ބުރަ ނުެވުވމެެވ. މި  ދެަވނަ ޙާލަތަކީ: 
ލުކުރާނީއެެވ. ޔަޤީންާވނީ އެންމެ  ޤީންާވ ޮގތުެގ މައްަޗށް ޢަމަޙާލަތުގައި ޔަ

ކެެވ. މިޮގތުެގ މައްަޗށް ބުރަެވ ނަމާދު ފުރިހަމަކުރާނީއެެވ. އަދި  ޢަދަދެމަދު  
 ޖަހާނީއެެވ. ދެން ސަލާމްދޭނީއެެވ.ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން ކުށުސަޖިދަ 

ތަކުެގ ތެރެއިން ރަކުޢަތަކާމެދު  ންދުރުނަމާދުެގ ރަކުޢަތް މެ؛ މީެގ މިސާލަކީ 
ތިންވަނަ ރަކުޢަތްތޯއާމެދު  ނަ ރަކުޢަތްތޯ ނުަވތަ . ދެަވ ކެެވ މީހެޝައްކުިވ

ޮގތެއް   ޭވޮބޑަށް ބުރެެވމީހާއަށް މި ޙާލަތުގައި އެޝައްކުުވމެެވ. އެމީހާއަށް 
ނަ ރަކުޢަތްކަމުގައި ބަލާނީއެެވ. މިޮގތެުގ މައްަޗށް ބުރަެވ  ދެަވ،  ނެތިއްޖެނަމަ

 

 . ( 572(، ومسلم )401رواه البخاري ) (1)
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ން  ކުރިރާނީއެެވ. ދެން ސަލާމްދިނުމުެގނަމާދު ފުރިހަމަކު
 ޖަހާނީއެެވ.ކުށުސަޖިދަ

ِإَذا َشَك َأَحد ك ْم  ))ެގ ޙަދީޘްގައިާވ ޮގތުގެ މަތިންނެެވ.    އެއީ ނަބިއްޔާ  
ِف َصَلتِِه، فَ َلْم يَْدِر َكْم َصَلى َثَلًث  أَْم أَْربَ ع ا، فَ ْلَيْطرَِح الَشَك َوْلَيْْبِ َعَلى 

َقَن، ُث َ يَ  ْسج د  َسْجَدَتْيِ قَ ْبَل َأْن ي َسلِ َم، فَِإْن َكاَن َصَلى ََخْس ا  َما اْستَ ي ْ
ا لِلَشْيطَانِ َشَفْعَن َله  َصَلَته ، َوِإْن    (1)((َكاَن َصَلى ِإْْتَام ا ِلَْربَع  َكانَ َتا تَ ْرِغيم 

ނާެގ ނަމާދުގައި ޝައްކުެވ، ކުރެުވނީ  "ތިޔަބައިމީހުންކުރެ މީހަކަށް އޭ މާނައީ:  
އްޖެނަމަ، ފަހެ ޝައްކު  ރަކުޢަތްކަން ނުަވތަ ހަތަރު ރަކުޢަތްކަން ނޭނިގން  ތި

ދެއްެގ މައްަޗށް ބިނާކުރާހުށިކަމެެވ.  ފިލުވައިލާހުށިކަމެެވ. އަދި ޔަޤީންާވ ޢަދަ
ދެން ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން ދެ ސަޖިދަކުރާހުށިކަމެެވ. ފަހެ، އޭނާއަށް  

 ދެ ސަޖިދަ ރަކުޢަތެއް  ފަސް ރަކުޢަތްކުރެުވނު ކަމުގައިާވނަމަ، އޭނާެގ އެ 
ފަދައިންެވ، އޭނާއަށް އިތުރަށް އެކުރެުވނު ރަކުޢަތާއެކު، ދެ ރަކުޢަތް  

ދޭނެއެެވ. އަދި އޭނާ ހަތަރު ރަކުޢަތް ފުރިހަމައަށް  ނަމާދަކަށް ހަދައި
އެ ދެ ސަޖިދަވާނީ ޝައިޠާނާ ނިކަމެތިކޮށްލާ   ކުރިކަމުގައިާވނަމަ، 

 "އެއްަޗކަށެެވ.

 

 . ( 571مسلم )رواه  (1)
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ކުށުސަޖިދަޖެހުމުގައި މައުމޫމުން  ؛ ތިއްޖެނަމަހަނދާންނެ އިމާމާއަށް( 22)
  އެކު މައުމޫމުންނަށްއިމާމާ؛ އެއީ . ތަބާުވން ާވޖިބުާވނެއެެވށްއިމާމާއަ

ހަނދާންނެތުނުނަމަެވސް ނުވަތަ ހަމައެކަނި ހަނދާންނެތުނީ  
ޖެހީ  ކުށުސަޖިދައަދި އިމާމާ ސްމެއެެވ. ނަމަެވ ީވ އިމާމާއަށްކަމުގައި

ަވތަ ސަލާމްދިނުމުގެ  މުގައިވިޔަސް ނުމުެގ ކުރިންކަސަލާމްދިނު 
  ޖަމާޢަތުން ؛ އިން އިސްތިސްނާާވނީ މީެގ ތެރެ ފަހުންކަމުގައިިވޔަސްމެއެެވ.

މާ  މީހާއެެވ. އިމާ ފައިވާ ޖަމާޢަތުގައި ބައިެވރިެވ ފަހުންއެއް ެގއްލޭބަ
ފަދަ މީހަކު  ށްާވނަމަ މި ޖެހީ ސަލާމްދިނުމަށްފަހުގައި ކަމަކުށުސަޖިދަ
މިފަދަ މީހަކު ޖެހޭނީ އެމީހަކަށް  ާވކަށްނުޖެހޭނެއެެވ.  ތަބާއިމާމާއަށް 

ށެެވ. އަދި ނަމާދުގެ  ސަލާމްދޭ  މަކުރުމަށްފަހު ޖަމާޢަތުން ެގއްލުނުބައި ފުރިހަ
 ފަހުން ކުށުސަޖިދަޖަހާށެެވ. 

ކުށުސަޖިދަ   ނދާންނެތި އް ހަނަމާދުގައި ކަމެއިމާމާއަށް ( 23)
(  ބާރަށް  އަށް އަންާގލުމުެގ ޮގތުން މާމާ)އި ނުޖަހައިފިނަމަ، މައުމޫމުން 

  ހާަވރުންެވސް އިމާމާ ކުށުސަޖިދަ ފަހެ، އެ ޙަ ކިޔާނީއެެވ.ބީތަސް
ޖުމްހޫރު  ނުޖަހައިފިނަމަ، އަދި އިމާމާ ކުށުސަޖިދަ ނުޖަހާނެހެން ހީެވއްޖެނަމަ،  

ފަހު ކުށުސަޖިދަޖެހުން  ސަލާމްދިނުމަށް  ،ރިންެގ އަރިހުގައިޢިލްމުެވ
 .ެގ މައްަޗށް ާވޖިބާުވނެއެެވމުންމައުމޫ

 ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ:  ކަށް މައުމޫމައެންމެ  ( އިމާމާ ފިޔަވައި ހަމައެކަނި  24)
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އެ  ހަމައެކަނި  އްެވސް ބައެއް ނުގެއްލޭނަމަ އެ ެގ ޖަމާޢަތުން ދުނަމާ* 
އެމީހާެގ އިމާމާއާ  ؛ އެއީސަޖިދަޖެހުމެއް ނުވެއެެވ. ކުށު  އުމޫމާ މަ

އް ނަުވތަ ސަޖިދައެއް  ރުކޫޢެެވސް، މަނަ އެހެން ޚިލާފުނުުވމަށެެވ. 
މައުމޫމަކަށް  ކަމެއް ތެއް ބާޠިލުވާފަދަ ދުެގ ރަކުޢަނަމާ ހަނދާންނެތުންފަދަ 

މަކު ަވކިން އެ  ހަނދާންނެތިއްޖެނަމަ، އިމާމާ ސަލާމްދިނުމުން އެ މައުމޫ
އެެވ.  ބާޠިލުިވ ރަކުޢަތުގެ ބަދަލުގައި ރަކުޢަތެއް ކުރާނީއެެވ. ދެން ސަލާމްދޭނީ

، އެމީހަކަށް އެަވނީ  ހާނީއެެވ. އެހެނީޖައަދި ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަ
 އިތުރުކުރެިވފައެެވ. ނަމާދަށް 

ނަމާދުެގ ޖަމާޢަތުން ބައެއް ެގއްލުނު މައުމޫމަކުނަމަ، އެމީހަކަށް  * 
ކަމުގައިާވނަމަ، ނުަވތަ އިމާމާ  އިހަނދާންނެތުނީ އިމާމާއާއެކު އަދާކުރި ބައިަގ

ފަހެ، އެމީހަކު  ގައިާވނަމަ، ދާކުރި ބައިަގއިކަމުމްދިނުމަށްފަހު އަ ސަލާ
 ޖަހަންޖެހޭނެއެެވ.ކުށުސަޖިދަ

ެގ މެދުަގިއ  ރިންޖަހަންޖެހޭ ަވުގތަކާމެދު ޢިލްމެުވކުށުސަޖިދަ ( 25)
ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިންތޯ ނުވަތަ  ؛ ފުވެފައިވެއެެވ. އެއީއިޚްތިލާ

 ސަލާމްދިނުމަށްފަހުަގއިތޯއާމެދުގައެެވ.

  މުެގ ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން ކުށުސަޖިދަޖެހުމި މަސްއަލައިެގ ރާޖީޙުޮގތަކީ: 
ނަމާދުންކަމެއް އުނިވެއްޖެނަމަ، ނުަވތަ ދެޮގތުންކުރެ  ؛ އެއީ  ދެ ޙާލަތެއްވެއެެވ.
 ޝައްކެުގ ޙާލަތުގައެެވ. ޭވޮގތަކަށް ބުރަނުެވ
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؛ އެއީ ދެ ޙާލަތެއްވެއެެވ. މުެގކުށުސަޖިދަޖެހު  ށްފަހުސަލާމްދިނުމައަދި 
  ެވވޭ ދެޮގތުންކުރެ ޮގތަކަށް ބުރަ ނަމަ، ނުަވތަ ދަށް ކަމެއް އިތުރުވެއްޖެމާ ނަ

 ޝައްކުެގ ޙާލަތުގައެެވ.

ކުށުސަޖިދައިެގ ވުަގތާމެދު ޢިލްމުެވރިންެގ މެދުގައި އިޚްތިލާފު  ( 26)
މި   ތަކާމެދުގައެެވ.އެންމެ މޮޅުއިތުރު ވުަގއެ ސަޖިދަޖެހުން ފެދިފައިވަނީ އު
  ެވރިން ނެކަމަށް ޢިލްމުޖެހިދާ ކުށުސަޖިދަ   ކުެވސް ންކުރެ ޮކންމެ ަވުގތަަވުގތު   ދެ

ފަހެ، ނަމާދަށް ކަމެއް  އިއްތިފާޤުެވަވޑައިެގންފައިާވކަމަށް އައިސްފައިވެއެެވ. 
  ،ކަމެއް އުނިެވެގން، ނުވަތަ ޝައްކުެވެގން އިތުރުެވެގން، ނުަވތަ

؛ ޖެހިނަމަެވސްސަޖިދަ މުގެ ކުރިން ނުވަތަ ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށު ސަލާމްދިނު 
މިކަމުަގިއ   ެގންވެއެެވ.ޞައްޙަެވ ހާެގ ނަމާދުޤަބޫލުކުރެިވ، އެމީ ކުށުސަޖިދަ

 އިބްނު ބާޒު  އައްޝައިޚްމިއީ  .ެގންނެެވތަނަަވސްެވ ކުރާނެޮގތް ަވނީ ޢަމަލު

 ާ(1)ރުކުރައްާވފައިާވ ޮގތެެވ.އިޚްތިޔ 

ޚްތިލާފު އައިސްފައިވަނީ  ގައި ޢިދުމުެވރިންެގ މެޢިލްއަދި ބުނެވިފައިވެއެެވ. 
ދަޖެހުން ާވޖިބުާވ ަވުގތަކާމެދުގައެެވ. ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން  ކުށުސަޖި
ޖެހުމަށްއައިސްފައާިވ ޙާލަތްތަކުގައި ކުށުސަޖިދަޖެހުން ާވޖިބުާވނީ  ކުށުސަޖިދަ

 

(، وفتح  5/56(، وشرح النووي على مسلم )5/33 )ينظر: التمهيد البن عبد الَب   (1)
 . (11/267) ى ابن ابز  (، وفتاو 3/94باري )ال
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ނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަޖެހުމަށް  ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިންނެެވ. އަދި ސަލާމްދި
މްދިނުމަށްފަހުގައި މެނުީވ  ، ސަލާސްފައިާވ ޙާލަތްތަކުގައިއައި

އިމިއްޔާ  އިސްލާމް އިބްނު ތަކުށުސަޖިދަޖަހައިެގން ނުވާނެއެެވ. މިއީ ޝައިޚުލް
  ީން އިޚްތިޔާރުކުރައްާވފައިާވޮގތެެވ. އަދި އިބްނު ޢުޘައިމ 

 (1)ރާޖިޙުކުރައްާވފައިާވ ޮގތެެވ.

ސަލާމްދިނުމުގެ  އެންމެ އައުލާެވެގންާވ، އަދި އެންމެ ރައްކާތެރި ޮގތަކީ: 
އި ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަޖެހުމަށް ސުންނަތުގައި  ކުރިންނާ

 ާވރިދުެވެގންާވ ޮގތަށް ތަބާވުމެެވ.

،  ޖެނަމަ ދެ ކަމެއް ހަނދާންނެތިއް މާދުކުރާއިރުނަ ، ނަމާދުކުރާމީހަކަށް ( 27)
ކަމަކީ ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން ކުށުސަޖިދަޖަހަންޖެހޭ  އެއިެގ ތެރެއިން އެއް 
ޖެހޭ  ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށުސަޖިދަޖަހަން ކަމަކީކަމަކަށްވެފައި، އަނެއް

ފުރަތަމަ އައްތަޙިއްޔާތު ކިޔަން  ؛ ކަމަކަށްވެއްޖެނަމަ )މިސާލަކަށް
ދެިވއްޖެނަމަ(، ސަލާމްދިނުމުގެ  ނ ނުމެއް އިށީހަނދާންނެތުމާއި، އިތުރު އިށީ

ހަކު  މިފަދަ މީކުރާނީއެެވ. ފަހެ، ކުރިން ކުށުސަޖިދަޖެހުން އިސް
 ޖަހާނީއެެވ. ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން ކުށުސަޖިދަ 

 

 . ( 3/395(، والشرح املمتع )23/36وى )موع الفتاجمينظر:  (1)
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މީހާެގ މައްަޗށް ވަނީ  ކުށްތައް ތަކުރާރުެވއްޖެއެއް ނަމާދެއްގައި ( 28)
އި  ނަމާދުަގޖެހުމެެވ. ޖިދަ ސަ ދެހަމައެކަނި )ކުށުސަޖިދައިެގ ޮގތުގައި( 

އެއީ އިތުރަށް   ނުޖެހޭނެއެެވ. ކުށްކުރެޭވަވރަކަށް ކުށުސަޖިދަ އިތުރުކުރާކަށް 
  ކަމެއް ކުރެުވނަސް، ނުަވތަ ކަމެއް އުނިކުރެުވނަސް، ނަުވތަ ޝައްކުވިޔަސް 

 މެއެެވ.

  ށުސަޖިދައެއް ަގސްތުގައި ޖެހިފައިާވ ކު ޖަހަންސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން  (  29)
ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިންެވސް އަދި  ) ، ފިނަމަ ދޫކޮށްލައި 

މިފަދަ   ( ސަލާމްދިނުމަށްފަހުގައިެވސް ކުށުސަޖިދަ ނުޖަހައިފިކަމުގައިާވނަމަ
 އެަވނީ ނަމާދުެގ ާވޖިބެއް  ، އެމީހާހެނީއެ. ނަމާދު ބާޠިލުާވނެއެެވމީހެއްެގ 

 ދޫކޮށްލާފައެެވ.ަގސްތުގައި 

  ށުސަޖިދައެއް ަގސްތުގައިޖެހިފައިާވ ކު ޖަހަން ފަހުން ސަލާމްދިނުމުެގ 
އްނުާވނެއެެވ. އެހެންނަމަެވސް،  ނަމާދު ބާޠިލެ، ފިނަމަ ދޫކޮށްލައި 

ބުން  ތީ( ކުށުސަޖިދަ ދޫކޮލުމުެގ ސަބަ)ކުށުސަޖިދައަކީ ާވޖިބަކަށާްވ
އިސްފައިވާ  )ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ޖެހުމަށް އަ، އެހެނީފާފަެވރިާވނެއެެވ. 

  އިތުރަށް ކަމެއް، ނަމާދުންކަމެއް އުނިނުެވ  ކުށުސަޖިދައިެގ ޙާލަތްތަކަކީ 
ޖަހަންޖެހޭ ކުށުސަޖިދައަކަށްުވމުން( އެ ކުށުސަޖިދައަކީ    ކުރެުވމުެގ ސަބަބުން 

އިދޭ ސަޖިދައެކެެވ. އެ  އަޅުކަމުެގ ބޭރުކަމެއް ކުރުެވމުން އެކަން ފޫބައްދަ
 ކުށުސަޖިދަ ދޫކޮށްލުމަކުން ނަމާދު ބާޠިލެއް ނުާވނެއެެވ. 
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ރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއް އިތުރުެވ، ނުަވތަ އުނިވެއްޖެ  މިއީ ނަމާދުެގ ތެ
 ޙާލަތްތަކުގައެެވ.

 ޖެހިއްޖެނަމަ: ހަނދާންނެތިެގން ކުށުސަޖިދަ ނު ( 30)

؛ ނދާންެވއްޖެނަމަސް ހަނުަވނީ ނަމާދުކޮށް ނިމުނުތާ މާިގނައިރުތަކެއް 
ެގ  ދިނުމުމްސަޖިދަޖަހާނީއެެވ. އެ ކުށުސަޖިދަޖަހަންޖެހެނީ ސަލާ ކުށު

މެއެެވ.   ފަހުންކަމުގައިވިޔަސް، ނުަވތަ ސަލާމްދިނުމުެގ  ކުރިންކަމުގައިވިޔަސް
ށް  އެ ސަޖިދަޖެހުމަ؛ އެއީޖެހުމެެވ.  މި ޙާލަތުގައި ާވޖިބުެވެގންަވނީ ކުށުސަޖިދަ

 މެއެެވ.  ކަމުގައި ނުިވނަމަެވސް ުގތުޝަރުޢުެވެގންާވ ަވ

މިފަދަ  ފަހުންކަމުގައިާވނަމަ،  އިރުތަކެއް ކަން ހަނދާންވީ ިގނަސަޖިދަ ނުޖަހާކުށު
ކުށުސަޖިދަޖަހާކަށް  ؛ ނެއެެވ. )އެބަހީނޑޭމީހެއްެގ ކިބައިން އެކަން ކެ 

 ނުޖެހޭނެއެެވ.( އަދި ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 
ކިތަންމެ ިގނައިރެއް ފާއިތުިވނަމަވެސް  ؛ ާވފައިަވނީއިޚްތިޔާރުކުރައް

 (1)ކުށުސަޖިދަޖަހަންޖެހޭނެކަމަށެެވ.

ޖެނަމަ،  ކުށުސަޖިދަޖަހަންޖެހޭފަދަ ސަބަބެއް މެދުެވރިވެއް( 31)
ގައިެވސް  އިން ސުންނަތްނަމާދުތަކުނަމާދުތަކެކޭ އެއްފަދަފަރުޟު

  އިހާއި ފަހުެގ ޢާއްމުކޮށް މިއީ. ކުށުސަޖިދަޖެހުން ޝަރުޢުެވެގންވެއެެވ
 

 . (44-23/43وى )موع الفتاجمينظر:  (1)
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ފިޔަވައި   އިބްނު ސީރީން ބަސްފުޅެެވ.  ޢިލްމުެވރިންެގ އެންމެހާ 
 އެއްނުވެއެެވ.ޚިލާފުވެފަމެދުގައި މިކަމާ 

ޖެހުން ޝަރުޢުވެެގންނުވެއެެވ. އަދި  އި ކުށުސަޖިދަޖަނާޒާ ނަމާދުަގ( 32)
  ޖެހުން ށް( ކުށުސަޖިދަތަކަ އާއި ކުށުސަޖިދާގައި )ކުރެޭވ ކުށްސަޖިދަ  ތިލާަވތުެގ

 ޝަރުޢުެވެގންނުވެއެެވ.

ފަހެ، ކުށުސަޖިދާގައި ޛިކުރުކުރުމަށް ހަނދާންނެތުންފަދަ ކުށުސަޖިދާގައި  
މައްަޗށް އެއްެވސް ކަމެއް   މީހެއްނަމަ، އެމީހާެގކަމެއް ހަނދާންނެތިއްޖެ

 ފަދަ ކަމެއް ނެތެެވ.( އިތުރަށް އަލުން ކުށުސަޖިދަޖެހުން؛ ހީނެތެެވ. )އެބަ

އެ  ގައި ސަޖިދަކުރާ ޮގތަށެެވ. ނަމާދުކުރަންޖެހޭ ޮގތަކީ ކުށުސަޖިދަ ( 33)
ޔަން ޖެހޭނެއެެވ. އަދި ސަޖިދަޖަހަންޖެހޭނީ ހަތް  ދެ ސަޖިދައަށް ތަކްބީރުކި

ކިޔާނީ ނަމާދުެގ ސަޖިދާގައި    އަދި އެ ދެ ސަޖިދާގައިމައްަޗށެެވ.    (1)ނުެގުގނަ

ދި އެ ދެ ސަޖިދަ  އައާއި ދުޢާއެެވ.  "ْعَلى الَ َحاَن َربِ َ بْ س  "ކިޔާ ޛިކުރު 

ދެ ސަޖިދަ  ނަމާދުެގ އިންނާނީއެެވ. އަދި  (2)ދެމެދުގައި އިފްތިރާޝަށް

 

އެ ހަތް ގުނަނަކީ: ނިތްކުރިއާއި ނޭފަތް، ދެ އަތްތިލަ، ދެ ކަކޫ، ދެ ފައިގެ   (1)

 )މުތަރުޖިްމ( ކެވެ.އިނގިލިތަ

ނެދ، ށީނުމަކީ ދެސަޖިދަ ދެމެދު އިންނަގޮތަްށ، ވާތުަފއިމަތީގައި އިއިފްތިރާޝަށް އި (2)

 )މުތަރުޖިމް( ކަނާތުފައިގެ އިނގިލީގެ ކޮޅުތައް ިބމުގައި ޖައްސައިގެން އިންނަ އިނުމެވެ.
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ނޫންެވސް  މި)ނުަވތަ  "ِل  َربِ  اْغِفرْ "ކިޔާ ދުޢާ  އިރުންނަދުގައި އި ދެމެ

 ދެމެދުަގއި ކިޔުމަށް ާވރިދުެވފައިާވ ޛިކުރެއް( ކިޔާނީއެެވ.ދެސަޖިދަ

ރިދުެވފައެއް  ކުށުސަޖިދާގައި ކިޔުމަށް ވަކިޚާއްޞަ ޛިކުރެއް ާވ( 34)
ބައެއް   ން މޮޅުއިތުރުކަމަށްކިޔުކުށުސަޖިދާގައި އޮންނައިރު ނުވެއެެވ. 

  ކީ މި ޛިކުރަ "و َيْسه   اَل يَ َنام  َواَل َمنْ َحاَن  بْ س  "ގެންނަވާފައިާވ  ެވރިން  ޢިލްމު

އެއްެވސް  ން ފައިާވ ފަދައި ިވދާޅުެވ  އިބްނު ޙަޖަރު  އަލްޙާފިޡު 

 (1) .ެވއަޞްލެއްނެތް ޛިކުރެކެ

އަރިހުގައި ސަލާމްދިނުމުެގ ކުރިން    ރިންެގެވޢާއްމުކޮށް ހުރިހާ ޢިލްމު( 35)
ކުށުސަޖިދައިގެފަހުން އަލުން  ކުށުސަޖިދަޖަހައިފިކަމުގައިާވނަމަ 
 އައްތަޙިއްޔާތަށް އިންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ.

ރު  ، ޖުމްހޫސަޖިދަޖަހާކަމުގައިާވނަމައަދި ސަލާމްދިނުމަށްފަހު ކުށު
ކުށުސަޖިދައަށްފަހުގައި އައްތަޙިއްޔާތަށް  ޢިލްމުެވރިންެގ އަރިހުގައި 

 އިންނަންޖެހޭނެއެެވ.

ސަލާމްދިނުމުެގ ފަހުން  ޙުޮގތަކީ: މި މަސްއަލާގައި ރާޖި
  އިންނާކަށް ނުޖެހޭނެއެެވ. މިޮގތަށްކުށުސަޖިދަޖަހާމީހާެވސް އައްތަޙިއްޔާތަށް 

 

 . ( 2/12التلخيص البري البن َحَجر )ينظر:  (1)
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ޞައްޙަކޮށް  ެގ ކިބައިން    ތަށް އިންނަންޖެހޭކަމަށް ނަބިއްޔާ  އައްތަޙިއްޔާ
އައިސްފައެއް ނުވެއެެވ. މިއީ ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގައިާވ ޮގތެެވ. އަދި  

 އާއި )ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާެގ ޝައިޚުލްއިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 

 (1)ޓީ( ލަޖްނަތުއްދާއިމާއިން އިޚްތިޔާރުކުރައްާވފައިާވ ޮގތެެވ.ކޮމެ  ފަތުާވ

ެގންާވ އަދި  އެކަލާނެގ ލޯބިެވޮވޑި؛ އެދި ދަންނަވަނީއަޅަމެން  ތަޢާލާއަށް  هللا 
  ! ެވމެޤު ދެއްުވޮވޑިެގނާްވ ކަންކަމަށް އަޅަމެންނަށް ތައުފީއެކަލާނގެ ރުއްސަާވ

ޔާއި، ޝުކުރުކުރުމުގައްޔާއި،  ގައްއަދި އެކަލާނެގއަށް ޛިކުރުކުރުމު
ލާނެގ  އެކައެކަލާނެގއަށް ހެޔޮޮގތުގައި އަޅުކަންކުރުމުގައި އަޅަމެންނަށް 

 !آمي !ޮވޑިަގތުމެެވާވިގެވރިވެ 
.َ ُد ّلَِلَه َربَ  الحَعاَلَمْيح َمح  َواْلح

 

 

 

 . (7/148جنة الدائمة )(، وفتاوى الل 23/50)  وىموع الفتاجمينظر:  (1)


