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އާދަކޮށް ދަުމަނާމދާއި ވިތުރި އަދާ ކުރާ ީމހަކަށް، ިނދން ހޭުނލެވުުމގެ ސަބަބުްނ  
ގެ ދަުމަނާމދާއި ވިތުރި އަދާ ުނވެވި ދޫވެވިއްެޖަނަމ، ދަްނވަރުގެ ބަދަލުގައި ދުވާލު

 ؟ގައި އެ ަނާމދު އަދާކޮށް، ަނާމދުތައް ލިބިގަެނވޭެނ ހެއްޔެވެވަގުތު

 
 أبو أنس محمد حسن )حفظه هللا(ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް 

صلوات هللا و سالمه  -الحمد هلل رب العالمين، و الصالة و السالم على رسول هللا     الرحيم ،بسم هللا الرحمن  

 وعلى آله و صحبه أجمعين.    -عليه

 : أما بعد 
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 ޢުޛުރުވެރި ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ރޭއަޅުކަން ނުކުރެވި ހުއްޓާ ދަވެ ކުރަމުންދާ މީހަކަށް އާރޭ އަޅުކަން އަބަދުވެސް  

  ކުރާ   އޭނާ ޢާދަވެ  އެވެ.ފަތިސް ވަޤުތު ވަދެއްޖެހިނދު އެމީހަކަށް ރޭއަޅުކަން ޤަޟާކުރުން ދީނުގައި ހުއްދަވެގެންވެ
.  އެވެ ނީ އެ ސިފަތިރީގައި ބަޔާން މި ކުރަ   އެވެ.ސިފައަށް އެންމެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ އެންމެ ސިފައެއް އިތުރު ކުރުންވެ

 އަދި އޭނާއަށް އެ ޙާލަތުގައި ރޭ އަޅުކަން ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބައިކަމެވެ.  
 

ތު ވަދެއްޖެ މީހާ  ގު ފަހެ، ރޭގަނޑުގެ ވަޤުތުގައި ވިތުރި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ފަތިސް ވަ
ދުވާލުގަ ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވަނީ  ޢަދަދައެވެހުގަ. އިރު އެރުމަށްފައެވެވިތުރި  ވިތުރި  އެއީ  ށް  ކަ . އެހެނަސް 

 ނޫނެވެ.  
 

  11ދުވާލުގައި ވިތުރި ޤަޟާ ކުރާހިނދު ކުރުން އޮތީ ޝަފްޢު )ހިރި( ޢަދަދަށެވެ. އެގޮތުން ރޭ އަޅުކަމުގައި  
  ރަކުޢަތް ކުރާ މީހަކަށް(   3ރަކުޢަތް ކޮށް އަދި ވިތުރީގެ    8ރަކުޢަތުން ސަލާމް ދެމުން    2ރަކުޢަތުން    2ރަކުޢަތް ) 

ފާއިތުވީ ނަމާދު  ރޭގަނޑުގައި  ދުވާލުގައި  އެވެއެ  އެހިނދު  ފަހެ،  ކުރާނީ    11.  ބަދަލުގައި    12ރަކުޢަތުގައި 
 ރަކުޢަތެވެ.  

 
ރަކުޢަތްކޮށް،    4ރަކުޢަތުން    2ރަކުޢަތުން    2ރަކުޢަތް )   7އެ ގޮތުން އެމީހަކު ރޭއަޅުކަމުގައި ކުރާ މިންވަރަކީ  

 . އެވެރަކުޢަތަށް ކުރާނީ  8ނަމާދު ދުވާލުގެ ވަޤުތުގައި ޤަޟާ ކުރާނަމަ ރަކުޢަތް( ކުރާ މީހާ އެ  3ވިތުރީގެ 
 

عائشة أم المؤمنين  رضي هللا عنها  ޞަޙީޙުގައި  مسلم   . އިމާމް  އެވެފަހެ، މިފަދައިން ސުންނަތް ޘާބިތުވެގެންވެ  

ُ علي"  އެވެ.ގައިވެއް ގެ އަރިހުން ރިވާކޮށްފައިވާ ޙަދީޘެ ِ صلَّى َّللاَّ ، ِه وسلََّم كاَن إذا لم يُصل ِ مَن اللَّيِل  أنَّ رسوَل َّللاَّ
ގެ ރަސޫލާ  هللا ހަމަކަށަވަރުން  " ". މާނައީ،َصلَّى مَن النَّهاِر ثِنتَي عشرةَ َركعة  ، منعَه من ذِلك نوٌم أو وجٌع  

عليِه وسلََّم    ُ ސަصلَّى َّللاَّ އާލާސްކަންފުޅުގެ  ނުވަތަ  އަވަހާރަފުޅުގެ ސަބަބުން  )ރޭއަޅުކަން(  ބަބުން  ރޭގަނޑުގައި 
 ."  އެވެރަކުޢަތަށް ކުރައްވަ 12ނުކުރެވިއްޖެހިނދު، ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި  
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ُ عليِه وسلََّم  ރަކުޢަތަށް ކުރެއްވުން ޛިކުރު ކޮށްފައިވަނީ ސަބަބަކީ ނަބިއްޔާ    12މިތަނުގައި   ރޭއަޅުކަން صلَّى َّللاَّ
ވަޤުތު   11ކުރައްވަނީ   ދުވާލުގެ  ފަހެ،  ވުމުންނެވެ.  ކަމުގައި  ޤަޟާކުރާނަމަ  ރަކުޢަތަށް  ރަކުޢަތަށް   12ގައި 

   .އެވެކުރައްވަ
 
 .وسلم وصحبه وآله محمد  نبينا على هللا وصلى. أعلم تعالى وهللا

 


