ފަތުވާތައް 2
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ފަތުވާތައް

2019

h

ފަށާ ބަސ

އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލިސ
މިނިސޓރީ އޮފ އިސލާމިކ އެފެއާޒ
މާލެ  ،ދިވެހިރާއޖެ

احلمد هلل رب العاملني  ،والصالة والسالم على سيدان حممد املبعوث رمحة
للعاملني  ،وعلى آله وصحبه أمجعني .
މިފޮތަކީ ،އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުނ ނެރެމުނދާ
"ފަތުވާތައ" މި ސިލސިލާގެ  2ވަނަފޮތެވެ .މިފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ،
އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސައކަތ ފެށުނު (29
ޑިސެމބަރު  )2016ދުވަހުނ ފެށިގެނ މިއަދާ ހަމަޔަށ ނެރެފައިވާ
ފަތުވާތަކެވެ.

މީގެ

ކުރިނ

މަޖިލީހުނވަނީ،

މި

"އިސލާމީ

ފިޤހު

އެކަޑަމީނ" ނެރުއވާފައިވާ ފަތުވާތައ" ،ފަތުވާތައ  "1ގެ ނަމުގައި ނެރެ
ޝާއިޢު ކޮށފައެވެ.
1

މާތﷲ ،އަޅުގަނޑުމެނކުރާ ކޮނމެ ޢަމަލަކީ ،އެކަލާނގެ ވަޖހުފުޅު
އަދައިގެނ ކުރާ ހެޔޮ ޢަމަލެއކަމުގައި ލައވާށިއެވެ! އާމީނ!
 26ޛުލޤަޢިދާ 1440
 29ޖުލައި
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މުޙައމަދު ރަޝީދު އިބރާހީމ
އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ
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c

ނަނބަރSCIF/2017/01 :

ފަތުވާ 1

އަނހެނުނ މޫނު ނިވާކުރުނ
احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
حمم ًدا عبده ورسوله ،ونصلي ونسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
ونشهد أ ّن َّ
ومن وااله وبعد:
އިސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ،އަނހެނާ ހެދުނ އަޅަނ ޖެހެނީ ،މޫނާއި
ދެއަތތިލަ ފިޔަވައި ،ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހައި ތަނެއ ނިވައިވާވަރުގެ ތުނި ނޫނ
ދޫ ހެދުމަކުނނެވެ .މިއީ ޝަރުޢީ މަޞދަރުތަކުނ މިކަނ ޘާބިތުވާ ގޮތެވެ.
3

ހެދުނ އަޅައި އުޅުމުގައި ،ގަޔަށ މާ ބާރު ހެދުނ އަޅައި،
ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައ ދައކައިގެނ އުޅުމަކީ ،ދެ ޖިނސުގެ މީހުނނަށ ވެސ
ހުއދަ ކަމެއ ނޫނެވެ.
މޫނާއި ދެއަތތިލަ ފެނނަނ ހުއޓަސ އެނމެ ރަނގަޅު ކަމަށ
ވިދާޅުވާ ޢިލމުވެރިނ ދަލީލު ނެނގެވީ ،އައނޫރު ސޫރަތުގެ  31ވަނަ
ِ
ين ِزينَ تَ ُه َّن إَِّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها" މާނައީ" :އަދި އެކަނބަލުނގެ
އާޔަތުގައިވާ " َوَال يُبْد َ
ޒީނަތުގެ ތެރެއިނ ފާޅުވެގެނވާތަނ ފިޔަވައި (އެބަހީ :މޫނާއި ދެއަތތިލަ
ފިޔަވައި) އެކަނބަލުނގެ ޒީނަތ ފާޅު ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ" މިބަސފުޅުނނެވެ.
އިސވެ ބަޔާނވެ ދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފސީރުގައި ،މާތ هللا ރުއސުނ
ލެއވި عبد هللا بن عباسގެފާނާއި ،މާތ هللا ރުއސުނލެއވި أنس ގެފާނު
ވިދާޅުވަނީ ،އިސވެ ދިޔަ އާޔަތުގައި ،އިސތިސނާ ގެނނަވާފައި އެވަނީ،
މޫނާއި

ދެއަތތިލަ

ފެނނަނ

ހުއޓަސ

އެނމެ

ރަނގަޅު

ކަމުގައި

އެނގެވުމަށޓަކައެވެ .އަދި މިއީ ޞަޙާބީނނާއި ޠާބިޢީނގެ ތެރެއިނ ގިނަ
ޢަދަދެއގެ ބޭކަލުނނާއި ،سعيد بن جبري އާއި عطاء އާއި األوزاعي ގެ
4

ބަސފުޅުވެސ މެއެވެ .އަދި މިއީ މުފައސިރުނގެ ތެރެއިނ ،اإلمام الطربي އާއި
اإلمام القرطيب އާއި اإلمام الزخمشري އާއި اإلمام الرازي އާއި އަދި މިނޫނަސ
ތަފސީރު ޢިލމުވެރިނގެ ތެރެއިނ ،ގިނަ ބޭކަލުނ ބުރަވެ ވަޑައިގަނނަވާ
ގޮތެވެ.
މީގެ އިތުރުނ މިމައސަލަ ސުނނަތ ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛުހަބާއި
އެނޫނ މަޛުހަބު ތަކުގެ ފިޤުހު ޢިލމުވެރިނނާއި މުސތަޤިއލު ޢިލމުވެރިނގެ
އެނމެ

ފަތުވާދޭ

މަތީ

މަޖިލީހުނ

ދިރާސާ

ބަސފުޅުތައ،

އިސލާމީ

ކުރުމަށފަހު

މިމަޖިލީހުގެ މެނބަރުނ ޢިއތިފާޤުވެފައި ވަނީ ،އަނހެނުނ

އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައކަތ ކުރާ ހިނދުގައޔާއި ،ބޭސފަރުވާގެ
ޚިދުމަތދޭ ހިނދުގައޔާއި ،ހެކިބަސ އަދާކުރާ ހިނދުގައޔާއި ،ވިޔަފާރީގެ
މުޢާމަލާތ ކުރާ ހިނދުގައި މޫނާއި ދެއަތތިލަ ފެނނަނ ހުރުމަކީ ހުއދަ
ކަމެއ ކަމުގައެވެ .އަދި މޫނާއި ދެއަތތިލަ ނިވާ ކުރުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއ ނޫނ
ކަމުގައެވެ.

5

މޫނާއި ދެއަތތިލަ ނިވާކުރަނ ޖެހޭ ފަދަ ފިތުނަވެރި ޙާލަތެއ
މެދުވެރިވެއޖެ ނަމަ ،އެކަނ ކުރެވިދާނެ ކަމަށ ޝަރޢީ ދަލީލުތަކުނ
އެނގެނ އެބަހުއޓެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
 23مجادى األوىل 1438هـ
 20ފެބުރުއަރީ 2017މ
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ނަނބަރSCIF/2017/02 :

ފަތުވާ 2

އއ .ތޮއޑޫގައި ހުރި ވަޤފު ބިނތަކާ ގުޅޭ
احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
حمم ًدا عبده ورسوله.
ونشهد أ ّن َّ
 1970 .1ގެ އަހަރުތަކުގައި އޮތ ސަރުކާރުނ މާލޭގައި ހުރި
ވަޤުފ ބިނތައ ރާއޖޭގެ އެހެނ ރަށަކަށ ބަދަލުކޮށ މާލެއިނ
ގޮވަތިގެދޮރު

ވަޤުފުކުރުނ

ރައޔިތުނގެ

މަޖިލީހަށ

މަނާކުރުމުގެ
ހުށަހެޅުމުނ

ޤާނޫނު ނަނބަރު  2/70ޖ ފާސކުރިއެވެ.
7

ޤާނޫނެއގެ
ރައޔިތުނގެ

ދެލިކޮޕީ
މަޖިލީހުނ

 .2ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ،މާލޭގައި ހުރި ވަޤުފ ބިނތައ
އއ .ތޮއޑުއަށ ބަދަލުކުރެވުނެވެ.
 .3ސަރުކާރުނ ވަޤުފ ބިނތައ ތޮއޑުއަށ ބަދަލުކުރުމަށފަހު،
އެބިނތަކުގައި ހުރި ބިނާތަކާއި ،ވަޅުފަދަ ތަނތަނާއި ،ރުއގަސތައ
އަގުކޮށ ،އެއަގު ވަޤުފުގެ އަހުލުވެރިނނާ ޙަވާލުކުރިއެވެ .އެއީ،
ތޮއޑުއިނ ވަޤފުގެ އަހުލުވެރިނނަށ ދީފައިވާ ބިނތަކުގައި މާލޭގައި
އެބިނތައ ހުރި އިރު އެބިނތަކުގައި ހުރި ބިނާފަދަ ބިނާތައކޮށ
އެވަޤފު ދެމެހެއޓުމަށޓަކައެވެ.
 .4ދުވަސތަކެއފަހުނ

ސަރުކާރުނ

އެބިނތައ

މ.

މުއޔަށ

ބަދަލުކުރިއެވެ.
 .5އެއަށފަހު ،ސަރުކާރުނ އެބިނތައ ދެވަނަ ފަހަރަށ އއ.
ތޮއޑުއަށ ބަދަލުކުރީ  5ޑިސެނބަރު  1982ގައެވެ.
 .6ފެނނަނ

ހުރި

ޝަރޢީ

އެބިނތަކުގެ ޢަދަދަކީ  29ބިމެވެ.
8

ލިޔުނތަކުނ

އެނގޭގޮތުގައި

 .7ފެނނަނ ހުރި ޝަރޢީ ލިޔުނތަކުނ އެނގެނީ މި  29ބިމާއި،
އެބިނތަކުގައި ހުރި ބިނާތައ ވަޤުފކޮށފައިވަނީ ދަރިދަރިކޮޅަށކަމެވެ.
އެބަހީ ،އެއީ ވަޤުފ ޛުއރީ ނުވަތަ ވަޤުފ އަހލީއެކެވެ.
 .8އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވަފދެއ އއ.
ތޮއޑުއަށ  28ފެބުރުވަރީ  2017ވަނަ ދުވަހު ކުރި ދަތުރުނ،
ތޮއޑޫގެ

މަސއޫލުވެރި

ބައދަލުކޮށ

ފަރާތތަކާ

ހޯދި

މަޢުލޫމާތުނނާއި ،ކޯޓުތަކުނ އެބިނތަކާ ބެހޭގޮތުނ ނިނމާފައިވާ
ގަޟިއޔާތަކުނ

އެނގޭގޮތުގައި،

އއ.

ތޮއޑުއަށ

އެބިނތައ

ބަދަލުކުރި ފަހުނ މިވޭތުވެދިޔަ  30އެތައ އަހަރެއގެ ތެރޭގައި އެ
ވަޤުފ ބިނތައ ބަލަހައޓާނެ ނާޒިރަކު ޢައޔަނކޮށފައި ނެތުމާއި،
އެބިނތަކުގައި

ޢިމާރާތތައ

އަޅަނޖެހޭ

ކޮށފައިނެތުމާއި،

އެބިނތަކުނ ވަޤުފުގެ އަހލުވެރިނނަށ މަނފާ ލިބެނިވި އެއވެސ
ކަމެއ އިނތިޒާމު ކޮށފައި ނެތެވެ.

9

އއ .ތޮއޑޫގައި ހުރި ވަޤުފ ބިނތަކުގެ ޙާލަތު އިސވެ
ބަޔާނވެދިޔަ ގޮތަށ ހުރުމުނ ،އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ
މަޖިލީހުގެ މެނބަރުނ އިއތިފާގުވަނީ ،ރައޔިތުނނަށ ލާބަޔާއި،
މަނފާހުރި ގޮތަކަށ އެބިނތަކުގެ ބޭނުނ ހިފުމީ ޝަރޢީ ހަމަތަކުނ
ބަލާއިރު އެނމެ ރަނގަޅު ކަމެއ ކަމުގައެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
 12مجادى اآلخرة 1438ه
 09މާރޗ 2017م
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ނަނބަރު466/2017/03 :

ފަތުވާ 3

ގ .ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސކިތުގެ ހަރިނމަތެރެ ކޮނުމުނ،
މިނިކަށިތަކެއ ފެނުނު މައސަލަ އާ ބެހޭ!
احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
حمم ًدا عبده ورسوله.
ونشهد أ ّن َّ
ގަލޮޅު ،މާލެ ،ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސކިތުގެ ބޭރުނ ،ނަމާދު ކުރާ
ހިސާބުގައި މަހާނަ ތަކެއ ހުރެގެނ އެމަހާނަތައ ކޮނެބެލިއިރު މިނިކަށި
ފެނިފައިވާތީ މިނިސޓރީ އޮފ އިސލާމިކ އެފެއާޒއިނ އިސލާމީ
ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހަށ ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އާ ބެހޭގޮތުނ
މަޖިލީހުގެ

މެނބަރުނ

ހޯދި

ހޯދުނތަކުނ

އެނގޭ

ގޮތުގައި

މީގެ

ކުރިނވެސ ،މާލެ އާއި ރާއޖޭގެ ބައެއ ރަށރަށުނ މިފަދަ މައސަލަތައ
ކުރިމަތިވުމުނ ޢަމަލު ކުރަމުނ އައި ގޮތަކީ މިފަދަ މައސަލަތައ ދިމާވާ
11

މިސކިތތަކާއި ،މިސކިތތަކުގެ ހަރިނމަތެރެ ކޮނެސާފު ކުރުމެވެ .އަދި
ތެރޭގައި

ކޮނުމުގެ

ފެނނަ

އިޙތިރާމާއެކު

މިނިކަށިތައ

ނަގައި،

ސާފުޠާހިރު ފޮތިގަނޑަކަށ އަޅައި މީހުނ ވަޅުލާ ޤަބުރުސތާނެއގައި
ވަޅުލުމެވެ.
މިހެނ މިގޮތަށ މިކަނ ހިނގަމުނ އައިސފައިވާތީ ،އިސލާމީ
ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނބަރުނގެ ރައުޔަކީ ،ބިހުރޯޒު ކަމަނާ
މިސކިތުގެ ހަރިނމަ ތެރޭގައި ،މީސތަކުނ ނަމާދު ކުރާ ހިސާބު ކޮނެ
އެތަނުނ

ފެނނަ

މިނިކަށިތައ

އިޙތިރާމާއެކު

ނަގައި

ސާފުޠާހިރުފޮތިގަނޑަކަށ އަޅައި ޤަބުރުސތާނެއގައި ވަޅުލުމެވެ.
މިއީ އިސލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ވެސ އިސވެ ބަޔާނވެދިޔަ ފަދަ
ޙާލަތެއ މެދުވެރިވުމުނ ޢާއމު މަޞލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮނމެ ކަމެއގައި
އެފަދަ ބިނ ބޭނުނ ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނ އަނނަ ގޮތެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
 23رجب 1438هـ

 20އޭޕރީލ 2017
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ފަތުވާ 4

ދުވަސވެ ،އިނދިރާސވެފައިވާ ޤަބުރުސތާނުތަކުގެ ބިނ،
ޢާއމު މަޞލަހަތު ހުރި ކަނކަމުގައި ބޭނުނ ކުރުނ
احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له
حمم ًدا عبده ورسوله.
ونشهد أ ّن َّ
ދިގުމުއދަތަކަށ
ޤަބުރުސތާނުތައ

މީހުނ

މާލޭގައާއި،

ވަޅުނުލައި
އަތޮޅުތެރޭގެ

އިނދިރާސވެފައިވާ
މީހުނދިރިއުޅޭ

ގިނަ

ރަށތަކެއގައި ހުރުމާއެކު ،އެޤަބުރުސތާނުތައ އިޙތިރާމާއެކު ކޮނެ،
ސާފުކޮށ މިނިކަށިހުރިނަމަ ،އެކަށިތައނަގައި އިޙުތިރާމާއެކު އެހެނ
ޤަބުރުސތާނެއގައި
ޤަބުރުސތާނުތަކުގެ

ވަޅުލުމަށފަހު،
ބިނ

ޢާއމު
13

މަޞލަޙަތު

އިނދިރާސވެފައިވާ
ހިމެނޭކަމެއގައި

(މިސާލަކަށ

ހޮސޕިޓަލެއ،

މަދަރުސާއެއ،

ފާލަމެއ،

މަގެއ،

މިސކިތެއ ،ނުވަތަ ކާރުޕާކުކުރާތަނެއ) ބޭނުނކުރެވިދާނެތޯ ،މިނިސޓރީ
އޮފ އިސލާމިކއެފެއާޒއިނނާއި ،އެހެނފަރާތތަކަކުނ އިސލާމީ ފަތުވާދޭ
އެނމެމަތީ މަޖިލީހަށ ހުށަހަޅާފައިވާ މައސަލައާ ބެހޭގޮތުނ ދަނނަވަމެވެ.
މަޖިލީހުގެ މެމބަރުނ މިމައސަލަ ދިރާސާކުރުމުނ ހާމަވީ؛
 -1މާލެއާއި

ރަށރަށުގައިހުރި

ރާއޖޭގެ

އިނދިރާސވެފައިވާ

ވަރަށގިނަ ޤަބުރުސތާނުތައ ނުވަތަ ޤަބުރުސތާނުނ ބައެއ ،ޢާއމު
މަޞލަޙަތުހުރި ކަނކަމުގައި ބޭނުނކުރެވިފައިވާކަނ.
ޤައުމުތަކުގައި

 -2އިސލާމީ

ޤަބުރުސތާނުތައ

އެފަދަ

ޢާއމު

މަޞލަޙަތުހުރި ކަނކަމުގައި ބޭނުނކުރަމުނދާކަނ.
 -3އިސލާމީ

ޤައުމުތަކުގައި

ބޮޑެތި

ޟަރޫރީ

ޙާލަތެއ

މެދުވެރިވެއޖެނަމަ ޢާއމު މަޞލަޙަތުހިމެނޭ ކަނކަމުގައި އެފަދަ
ޤަބުރުސތާނތަކުގެބިނ
މިސކިތެއ

އެޅުނ،

ބޭނުނކުރަމުނދާކަނ؛
މަދުރަސާއެއ

ބިނާކުރުނ،

އޭގެތެރޭގައި
ހޮސޕިޓަލެއ

އެޅުނ ،މަގެއހެދުނ ،ފާލަމެއ އެޅުނފަދަ ކަނކަނ ހިމެނެއެވެ.
މިއީ ،ސަޢޫދީ ޢަރަބިއޔާއާއި މިޞރާއި އިމާރާތާއި އަދި ޖޯޑުނފަދަ
ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނދާގޮތެވެ .އަދި އަލއިމާމުއނަވަވީއާއި،
އެފަދަ

ބޮޑެތި

އެތައ

ޢިލމުވެރިނނެއ
14

އިނދިރާސވެފައިވާ

ޤަބުރުސތާނުތަކުގެ ބޭނުނ ޢާއމު މަޞލަޙަތުހުރި ހެޔޮކަނކަމުގައި
އިސވެދިޔަ

ކުރުމަކީ

ޝަރުޠުތަކާއެކު،

ހުއދަކަމެއކަމުގައި

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ވީމާ،

އިސލާމީ

ފަތުވާދޭ

މަޖިލީހުގެ

އެނމެމަތީ

މެމބަރުނ

އިއތިފާޤުވަނީ ،މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށރަށުގައި ހުރި ،ދުވަސވެ
އިނދިރާސވެފައިވާ
އިޙތިރާމާއެކު
ޤަބުރުސތާނެއގައި

ޤަބުރުސތާނުތައ
އެތަނތަނުނ

އިޙތިރާމާއެކު

ކޮނެ،

މިނިކަށިތައ

އެހެނ

ފެނނަ

ވަޅުލުމަށފަހު

އެޤަބުރުސތާނތަކުގެބިނ ،ޢާއމު

މަޞލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮނމެކަމެއގައި ބޭނުނކުރެވި ދާނެކަމަށެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
ل التَّوفِي ِق ،وصلَّى هللا وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ني.
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
َوهللا َوِ ي ْ ْ َ َ
ََ َ
 25ޞަފަރު 1439
 14ނޮވެނބަރު 2017
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ފަތުވާ 5

ޑީއެނއޭ ގެ ޛަރިޢާ އިނ ބަފައިކަށަވަރު ކުރުމާބެހޭ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ސުރުޚީގައި އެވާ މައސަލަ އާ ބެހޭގޮތުނ ،އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ
މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނބަރުނ އިއތިފާޤުވި ގޮތ ތިރީގައި މިބަޔާނ
ކުރަނީއެވެ.
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އިސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނަސަބު ރައކާތެރި ކުރުމަށޓަކައި
ހަރުދަނާ

އުޞޫލުތަކެއ

ކަނޑައަޅުއވާފައި

ވެއެވެ.

އޭގެތެރޭގައި

ދެޖިނސުގެ ދެ މީހަކު ޞައޙަ ކައިވެނޏަކުނ ކައިވެނިކޮށގެނ ދަރިނ
ހޯދައި ޞާލިޙު ރަނގަޅު ނަސލެއ ދެމެހެއޓުނ ހިމެނެއެވެ .މި
ރަނގަޅު ނަސލުގެ ތެރޭގައި މީހަކަށ އޮޅިގެނ ޝުބުހައިގެ ގޮތުނ
ކުރެވުނު ވަޠީއަ އެއގެ ސަބަބުނ ލިބޭ ދަރިނނާއި ،ކައިވެނި ކުރުނ
ޙަރާމކަނ ނޭނގި ތިބެގެނ ކުރެވޭ ކާވެނިނ ލިބޭ ދަރިނ ހިމެނެއެވެ.
މިދެ ޙާލަތުގެ މިސާލަކީ ތިމާ ނިދާ އެނދުގައި އޮށޯނނަ ވަގުތު،
އެނދުގައި ނިދާފައި އޮތ ތިމާގެ އަނބިމީހާ ކަމަށ ހީކޮށ އަނބިމީހާގެ
އުޚުތާއާ އެއދާނ ކުރުމާއި ،އެއކިރުގެ ގޮތުނ ކައިވެނި ޙަރާމކަނ
ނޭނގި ތިބެ ކައިވެނި ކޮށގެނ އެއދާނކޮށ ދަރިނ ލިބުމެވެ .މިދެ
ޙާލަތުގައި ވެސ ލިބޭ ދަރިނނަކީ ނަސަބު ސާބިތު ޞައޙަ ދަރިނނެވެ.

17

ފިޤުހު ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސވެ ބަޔާނވެދިޔަ
ތިނ ޙާލަތުގައި ވެސ ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމަށ ޑީއެނއޭ ޓެސޓ
ހެދުމަކީ ހުއދަ ނޫނ ޙަރާމ ކަމެކެވެ.
ހަމައެފަދައިނ ޒިނޭކޮށގެނ ލިބޭ ދަރިނ ނިސބަތވާ ފިރިހެނަކު
ހޯދުމަށ ޑީއެނއޭ ޓެސޓ ހެދުމަކީ ހުއދަ ނޫނ ޙަރާމ ކަމެކެވެ.
ޢިލމުވެރިނނާއި

ފިޤުހު

މުއައސަސާތަކުނ

ފަތުވާދޭ

ނިނމަވާފައިވަނީ ،ހަނގުރާމަ އެއގެ ސަބަބުނ ނުވަތަ ކާރިޘާއެއގެ
ސަބަބުނ،

ނުވަތަ

ކުޑަކުދިނ

ބަލަހައޓާ

ތަނެއގެ

ކުދިނގެ

އޮޅުނ

އެރުމުގެ

ސަބަބުނ،

ނުވަތަ

މައިނބަފައިނ

ނޭނގި

ހޮސޕިޓަލެއގައި

އަލަށ އުފަނވާ

ކުދިނތަކެއގެ

މެދުގައި

އޮޅުނ

އެރުމުގެ ސަބަބުނނާއި ،އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއ މެދުވެރިވެއޖެނަމަ،
ޑީއެނއޭގެ ޓެސޓ ހަދައިގެނ އެކުދިނގެ މައިނބަފައިނ ހޯދުމަކީ ހުއދަ
ކަމެއ ކަމުގައެވެ.

18

މީގެ އިތުރުނ ،އިސލާމދީނުގައި ޙައދެއ ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ
ބޮޑެތި

ޖަރީމާތައހިނގާ

މީހުނ

ހޯދުމުގައި

ޑީއެނއޭ

ޤަރީނާއެއގެ

ގޮތުގައި ބޭނުނ ކުރެވިދާނެ ކަމަށ ފިޤުހު ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައި
ވެއެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
 29ރަބީޢުލއާޚިރު 1439
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ނަނބަރު466/2018/02 :

ފަތުވާ 6

އިނސާނާ މަރުވުމަށފަހު މައޔިތާ އެމބާމ (ތަޙނީޠު) ކުރުމާ
ބެހޭ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ސުރުޚީގައި އެވާ މައސަލައާބެހޭ ގޮތުނ ،އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ
މަޖިލީހުގެ މެނބަރުނ އިއތިފާޤުވި ގޮތ ތިރީގައި މިބަޔާނ ކުރަނީ އެވެ.
މީހަކު މަރުވުމަށފަހު ،އެމީހެއގެ ހަށިގަނޑު ވަކިމުއދަތަކަށ،
ފަސާދަނުވާގޮތަށ

ބޭއވުމަށޓަކައި،
20

އެމބާމ

(ތަޙނީޠު)

ކުރުމާ

ބެހޭގޮތުނ ،އިސލާމީފަތުވާދޭ އެނމެމަތީ މަޖިލީހުނ ،ގިނަދިރާސާތަކެއ
ކޮށފައިވެއެވެ .އޭގެތެރޭގައި ،ކަމުގެ މާހިރުނނާއި ،ޑޮކޓަރުނ މަޖިލީހަށ
ޙާޟިރުކޮށގެނ
ބަސފުޅުތަކާއި،

މަޢުލޫމާތު
ފަތުވާދޭ

ހޯދުމާއި،

މަޖިލިސތަކުގެ

ފިޤހު

ޢިލމުވެރިނގެ

ފަތުވާތައ

ދިރާސާކުރުނ

ހިމެނެއެވެ.
ކުރެވުނު ދިރާސާތަކާއި ،ޚަބީރުނ ދެއވި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި،
އިސލާމީފަތުވާދޭ

އެނމެމަތީ

ޟަރޫރަތތެރި

ޙާލަތެއ

މަޖިލީހުގެ

މެނބަރުނ

މެދުވެރިވެއޖެނަމަ،

އިއތިފާޤުވީ،
މައޔިތާއަށ

އަނިޔާއެއކަމުގައި ބެލެވޭ އެއވެސ ކަމެއ ކުރުމަކާ ނުލައި ،ބޭނުނވާ
މުއދަތަކަށ ،މައޔިތާ އެމބާމު (ތަޙނީޠު) ކޮށފައި ބޭއވުމަކީ ،ހުއދަ
ކަމެއ ކަމުގައެވެ .އަދި އެމބާމ ކުރުމުގައި މައޔިތާގެ ހަށިގަނޑުނ
އެއވެސ ގުނަވަނެއ ވަކިކުރުމާއި ،އެތެރެހަށީގެ އެއވެސ ބައެއ
ނެގުމަކީ ހުއދަ ކަމެއ ނޫނެވެ.
ޟަރޫރަތތެރި ޙާލަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ،މައޔިތާ ދުރުތަނަކަށ
ގެނދަނ ޖެހުމާއި ،މައޔިތާގެ ޢާއިލާގެ މެނބަރަކު ދުރު ރަށަކުނ
އަނނަނދެނ ބޭއވުނ ހިމެނެއެވެ.

21

ހަމަ އެފަދައިނ ޟަރޫރަތތެރި ޙާލަތެއ މެދުވެރިވެއޖެ ނަމަ،
މައޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ފަސާދަ ނުވާ ވަރަށ ފިނިކޮށފައިހުރި ތަނެއގައި،
ނުވަތަ އެއޗެއގައި ،ބާއވާފައި އޮތުމަކީ ،ހުއދަ ކަމެއކަމުގައެވެ.
އެނމެ މޮޅަށ ދެނެވޮޑިގެނވަނީ ،މާތ هللا އެވެ.
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
27
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ނަނބަރު466/2018/03 :

ފަތުވާ 7

ޖަހރިއޔަ ނަމާދުތަކުގައި سورة الفاحتة ކިޔަވަނ ފަށާހިނދު
"بسم هللا الرمحن الرحيم" ބާރަށ ކިޔުމާބެހޭ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
"بسم هللا الرمحن الرحيم" އަކީ ،سورة الفاحتة ގެ އެއއާޔަތކަނ،
ކީރިތި ޤުރއާނުނނާއި ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުނނަތުނ ސާބިތުވެއެވެ.
ކޮނމެ ނަމާދެއގައިވެސ سورة الفاحتة ކިޔެވުމަކީ ،ފަރޟެކެވެ .سورة
الفاحتة

ނުކިޔަވައި،

އެއވެސ

ނަމާދެއ

ކީރިތިރަސޫލާގެ ސުނނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ.
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ޞައޙަ

ނުވާނޭކަމަށ،

ޖަހރިއޔަ ނަމާދުތަކުގައި ،ސަލާމާއި ޞަލަވާތލެއވި ރަސޫލާ،
"بسم هللا الرمحن

سورة الفاحتة ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށ ފަށޓަވާއިރު

الرحيم" ބާރަށ ވިދާޅުވިކަނ ،އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނނަތުނ ސާބިތުވެއެވެ.
އަދި ބައެއފަހަރު ސިއރުނ ވިދާޅުވިކަނވެސ ސާބިތުވެއެވެ.
މި މައސަލަ މިހާ ސާފުކޮށ އޮޅުމެއ ނާރާ ގޮތަށ އޮތުމުނ،
ދިވެހިރާއޖޭގެ

ރައޔިތުނ،

ޢަމަލުކުރަމުނ އަނނަނީ،
ދިވެހި

ރައޔިތުނގެ

އެއބައިވަނތަކަނ

ޒަމާނުއސުރެ،
ޝާފިޢީ

ދީނީ

ފަރޢީ

ޙުކުމތަކުގައި،

މަޛހަބުގައިވާ ގޮތަށކަމަށވާތީ،

ވަޙދަތު

އާލާކޮށ،

މުޖުތަމަޢުގެ

ދެމެހެއޓުމަށޓަކައި،

އިމާމުވެ

ނަމާދުކުރާ

ކޮނމެމީހަކު ،ޖަހރިއޔަ ނަމާދުތަކުގައި ،ޢަމަލުކުރުނ އެނމެ ރަނގަޅު
ގޮތަކީ ،سورة الفاحتة ކިޔަވަނ ފަށާއިރު "بسم هللا الرمحن الرحيم" ބާރަށ
ކިޔުމެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِيْ ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
18
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ނަމާދަށ ހުނނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ ބެހެއޓުމާބެހޭ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ނަމާދަށ ހުނނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ ބެހެއޓުމާ
ބެހޭގޮތުނ

އައިސފައި

ހުރި

ކީރިތި

ރަސޫލާގެ

ޙަދީޘުފުޅުތަކާއި،

އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި ،ފިޤުހު ޢިލމުވެރިނގެ ބަސފުޅުތައ
ދިރާސާކުރުމުނ ،ހާމަވަނީ ،މި މައސަލާގައި މައިގަނޑު ދެ ޤައުލެއ ވާ
ކަމުގައެވެ.
ފުރަތަމަ ޤައުލަކީ ،ޙަނަފީ މަޛހަބާއި ،މާލިކީ މަޛހަބުގެ
ޢިލމުވެރިނގެ ޤައުލެވެ .މިދެ މަޛހަބުގެ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
25

ނަމާދަށ ހުނނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ،ސުތުރާއެއ ބެހެއޓުނ މުސތަޙައބު
ކަމަކަށވާނީ،

ނަމާދަށ

ހުނނަމީހާގެ

މީހަކު

ކުރިމަތިނ

ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތނަމައެވެ .އެނޫނ ޙާލަތުތަކުގައި ،ސުތުރާއެއ
ބެހެއޓުމަކީ ،މުސތަޙައބު ކަމެއނޫނ ކަމުގައެވެ .އެއީ ކީރިތިރަސޫލާގެ
ސުނނަތުނ ،އެކަނ އެގޮތަށ ސާބިތުވާތީއެވެ.
ދެވަނަ ޤައުލަކީ ،ޝާފިޢީ މަޛހަބާއި ،ޙަނބަލީ މަޛހަބުގެ
ޢިލމުވެރިނގެ ޤައުލެވެ .މިދެ މަޛހަބުގެ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ކޮނމެ ތަނެއގައި ނަމާދު ކުރިކަމުގައިވިޔަސ ،ނަމާދަށ ހުނނަމީހާގެ
ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ ބެހެއޓުމަކީ ،މުސތަޙައބު ކަމެއކަމުގައެވެ.
އެއީ ކީރިތިރަސޫލާގެ ސުނނަތުނ އެކަނ އެގޮތަށ ސާބިތުވާތީއެވެ.
ޢިލމުވެރިނގެ ޖުމހޫރުނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،ނަމާދު ކުރާމީހާގެ
ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ ބެހެއޓުމަކީ ،ވާޖިބުކަމެއ ނޫނކަމުގައެވެ .އެއީ
ކީރިތިރަސޫލާގެ

އެޒަމާނުގައި

މިސކިތުގައާއި،

ހުރި

އެހެނިހެނ

މިސކިތތަކުގައި ސުތުރާ ބަހައޓާފައިނުވާތީއެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
08
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ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ނަމާދުކުރުމާ ބެހޭ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
ދެތަނބުދޭތެރޭގައި

ނަމާދުކުރުމާ

ބެހޭގޮތުނ،

ސަލާމާއި

ޞަލަވާތލެއވި ރަސޫލާގެ އަރިހުނ ވާރިދުވެފައިވާ ޙަދީޘުފުޅު ތަކާއި،
އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި ،ފިޤހު ޢިލމުވެރިނގެ ބަސފުޅުތައ
ދިރާސާ ކުރުމުނ ހާމަވަނީ ،އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ މީހަކު ނުވަތަ އެކަނި
ހުރެ ނަމާދުކުރާ މީހަކު ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ހުރެ ނަމާދުކުރުމަކީ ،އެނމެ
ރަނގަޅުކަމެއ ކަމުގައެވެ .އަދި މިސކިތުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުނ
27

ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުތައ ހެދުމީ
އެނމެރަނގަޅު ކަމެއކަމުގައެވެ.
މިމައސަލާގައި ،ޢިލމުވެރިނގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި
ވަނީ މިސކިތަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުނ ތަނަވަސ މިސކިތަކަށ ވެފައި
ސަފުތައ

މައުމޫމުނގެ

ތަނބުތަކުގެ

ހެދިފައިވާނަމައެވެ.

މެދުގައި

މިޙާލަތުގައިވެސ ބައެއ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަފުތައ
ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ހެދިފައި ހުއޓަސ ،އެއވެސ ކަހަލަ މަކރޫހަ
ކަމެއނެތި ނަމާދު ޞައޙަވާނޭ ކަމުގައެވެ.
އަނެއބައި ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ،ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި
ސަފުހެދުމުނ ބައެއ ސަފުތަކުގެ ގުޅުނ ކެނޑިފައިވާތީ ،މަކރޫހަކަމާއެކު
ނަމާދު ޞައޙަވާނޭ ކަމުގައެވެ.
މިމައސަލާގައި
މެނބަރުނ

އިސލާމީ

ބުރަވަނީ،

އެނމެ

ފަތުވާދޭ
މާތ

އެނމެމަތީ
ތިނ

މަޖިލީހުގެ

މިސކިތކަމުގައިވާ

އަލމަސޖިދުލޙަރާމއާއި ،އަލމަސޖިދުއ ނަބަވީއާއި ،އަލމަސޖިދުލ
އަޤޞާއާއި،
ތަނބުތައ

އިސލާމީ
ގިނަ

ނަމާދުތަކަކީ،

ހުރި

ޤައުމުތަކުގައި

މިސކިތތަކަކަށވެފައި،

ތަނބުތަކުގެ

މެދުގައި

ގިނަ

މިސކިތތަކަކީ

އެމިސކިތތަކުގައި

ކުރާ

ހެދިގެނ

ކުރާ

ސަފުތައ

ނަމާދުތަކަކަށވެފައި ،އެމިސކިތތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ނަމާދަކީވެސ
ރަނގަޅު

ޞައޙަ

ނަމާދުކަމުގައި
28

އިސލާމީ

އުއމަތުގެ

ހުރިހާ

ޢިލމުވެރިނ

ދިވެހިރާއޖޭގައި

ޤަބޫލުކުރައވާފައިވާތީ،

ހުރި

މިސކިތތަކުގައި ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުހަދައިގެނ ނަމާދުކުރުމަކީ
އެއވެސ ޝައކެއނެތި ޞައޙަކަމެއ ކަމުގައެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
ِِ
الِل وِ ي ِ
صلَّى َّ
َمجَ ِع َْني.
ص ْحبِ ِه أ ْ
الِلُ َو َسلَّ َم َعلَى نَبِيِّنَا ُحمَ َّمد َوآله َو َ
ل الت َّْوف ْي ِقَ ،و َ
َو َُّ َ
14
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މަސތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ބުއިމާއި ،ބޭހާއި އިނޖެކޝަނ ބޭނުނ
ކުރުމުގެ ޙުކުމ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ عَلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
މަސތުވާތަކެތީގެ ބާވަތތައ ހިމެނޭ ބުއިނތަކާއި ،ދިޔާބޭސތަކާއި،
ގުޅަބޭސތަކާއި ،އިނޖެކޝަނތަކާއި ،މިނޫނ އެހެނ ސިފައެއގައިވެސ
ހުނނަ ތަކެތި ބޭނުނކުރުމުގެ ޙުކުމ؛

30

 .1މަސތުވާތަކެތި( ،ހިކި،ދިޔާ،ދުނ) މިއިނ ކޮނމެ ސިފައެއގައި
ހުއޓަސ އެތަކެތި ބޭނުނކުރުނ ޙަރާމ ވާނެއެވެ .މުސލިމަކު
އެއިނ އެއވެސ އެއޗެއ ބޭނުނ ކުރުމީ ހުއދަ ކަމެއ ނޫނެވެ.
މިކަނ ކީރިތި ޤުރއާނުނނާއި ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުނނަތުނ
ސާބިތުވެއެވެ.

މާތ

هللا

އެކަމަނާއަށ

ރުއސުނލެއވި

އުއމު

ސަލަމާގެ އަރިހުނ ،އަބޫދާވޫދާއި ،އަޙމަދު ރިވާކުރެއވި ޙަދީޘެއގެ
މާނައިގައިވެއެވެ" .ސަލާމާއި ޞަލާވާތލެއވި ރަސޫލާ ،މަސތުވާ
ކޮނމެއެއޗަކާއި ،ހަށިގަނޑަށ ލޮޑުކަނދޭ ކޮނމެ އެއޗެއ ބޭނުނ
ކުރުނ ނަހީކުރައވާފައި ވެއެވެ".
 .2ބޭސފަރުވާ ކުރުމުގައި މަސތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ކޯފސިރަޕ ފަދަ
ދިޔާ ބޭސތަކާއި ،ތަދުކުޑަކުރަނ ބޭނުނކުރާ ގުޅަ ބޭސތަކާއި،
އިނޖެކޝަނތަކާއި ،އޮޕަރޭޝަނތައ ކުރުމަށ ބޭނުނކުރެވޭ މޯފިނ
ފަދަ

އިނޖެކޝަނތައ

ބޭނުނކުރުނ،

ދެ

ޝަރޠަކާއެކު

ހުއދަވާނޭކަމަށ އިސލާމީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޢިލމުވެރިނނާއި ،ފަތުވާ
މަޖިލިސތަކުގެ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެ ފަތުވާ ދެއވާފައި ވެއެވެ .އެ
ދެޝަރޠުނ ކުރެ ފުރަތަމަ ޝަރޠަކީ ،އިތުބާރު ހުރި ޑޮކޓަރަކު
ބަޔާނވެދިޔަ ޙާލަތުގައި އެފަދަ ބޭސ ބޭނުނކުރުމަށ އިރޝާދު
ދިނުމެވެ .ދެވަނަ ޝަރޠަކީ ،ބަލިމީހާ ނުވަތަ ބަލި މީހުނނަށ
31

ފަރުވާދޭނެ އެފަދަ އެހެނ ބޭހެއ ނުލިބުމެވެ .މިއީ ޟަރޫރަތުގެ
ޙާލަތެވެ.
 .3މަސތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ބުއިނތަކުގައި ،ބުއދިފިލައިދާ ވަރަށ
މަސތުވާތަކެތި އެކުލެވިގެނވާނަމަ ،އެއިނ އެއވެސ މިނވަރެއ
ބޭނުނކުރުމަކީ ހުއދަނޫނ ،ޙަރާމކަމެކެވެ .ބުއދިފިލައިދާ ވަރަށ
ބުއިމެއގައި ،މަސތުވާތަކެތި ހުރި މިނވަރު ކަނޑައަޅާނީ އެކަމުގެ
ތަޖުރިބާކާރުނނެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
30
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ބުދާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯގެ ޙުކުމ
ِِ
ِ
ِ
اَ ْحلَ ْم ُد َّلِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق ليُظْ ِه َرهُ عَلَى ال ِّدي ِن ُكلّ ِه َول َْو ك ِرهَ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا و َعلى آلِ ِه وأَصحابِهِ
الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ
ْ َْ
َ َْ
َ
أَمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
މިމައސަލަ އިސލާމީ ފަތުވާދޭ އެނމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނބަރުނ،
ޝަރޢީ

މަޞދަރުތަކާއި،

ޢިލމުވެރިނގެ

ބަސފުޅުތަކުގެ

އަލީގައި

ދިރާސާ ކުރުމުނ ހާމަވި ކަނތައތަކަކީ؛
 -1ﷲ

ފިޔަވައި

އެހެނފަރާތަކަށ

އަޅުކަނ

ކުރުމަށ،

އެކި

ސިފަސިފައިގައި އެކިއެކި މެޓީރިއަލތަކުނ ހަދާފައި ހުނނަ ބުދުތައ
33

ގެނގުޅުމާއި ،ވިއކުމާއި ،ގަތުމާއި ،ހެދުމަކީ ،ހުއދަނޫނ ޙަރާމ
ކަނކަމެވެ .އަދި އޮފީސތަކާއި ،ގެތަކާއި ،މައިދާނތަކާއި އަދި
މިނޫނަސ މުސލިމުނ ދިރިއުޅޭ އެއވެސ ތަނެއގައި އެފަދަތަކެތި
ބެހެއޓުމަކީވެސ ހުއދަނޫނ ޙަރާމ ކަމެކެވެ.
 -2ހަމަ އެފަދައިނ ،ޒީނަތތެރި ކަމުގެ ގޮތުނނާއި ،ހަނދާނ
އައުކޮށދޭ ކަމެއގެ ގޮތުނ ،އެތަކެތި ގެނގުޅުމާއި ބެހެއޓުމަކީ،
ހުއދަނޫނ ޙަރާމ ކަމެކެވެ.
 -3އިނސާނުނނާއި ،ޙަޔަވާނުނނާއި ،ދޫނި ސޫފާސޫތޕާއި،

އަދި

މިނޫނަސ ފުރާނަ އަޅުއވާފައިވާ ތަކެތި ކުރަހާފައި ހުނނަ ދޫލައާއި،
ދޮރުފޮއޗާއި ،ގަމީހާއި ،ލިބާހާއި ،ގަނޖުފަރާހާއި (ޓީޝާރޓ)،
މުނޑާއި ،ފަޓުލޫނާއި ،ފޭއޔާއި ،ބުރުގާއާއި ،ތާކިހާއާއި ކަނޑިކިފަދަ
ތަކެތި ބޭނުނކުރުމީ ޟަރޫރަތތެރި ޙާލަތުގައި މަކުރޫހަ ކަމާއިއެކު
ހުއދަ
ނަމަވެސ

ކަމެއކަމުގައި

ގިނަ

ޢިލމުވެރިނގެ

ވިދާޅުވެފައިވަނީ،

އެއވެސ

ޢިލމުވެރިނ

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
ޢިލމުވެރިނ

ތެރެއިނ

މަދު

ޙާލެއގައި

ބަޔާނވެދިޔަ

ތަކެތި

ބޭނުނކުރުމީ ހުއދަނޫނ ޙަރާމކަމެއކަމުގައެވެ.
އަދި މިފަދަ ތަކެތި ލައިގެނ ނަމާދުކުރުމަކީ ،ގިނަ ޢިލމުވެރިނ
ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަކުރޫހަ ކަމާއެކު ހުއދަކަމެކެވެ .ނަމަވެސ
ދ
ޢިލމުވެރިނގެ ތެރެއިނ ބައެއ ބޭކަލުނ ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހުއ ަ
34

ނޫނ ޙަރާމ ކަމެއކަމުގައެވެ .އަދި އާއމު ދިރިއުޅުމުގައި ،މަތީގައި
ބަޔާނވެ ދިޔަފަދަ ތަކެތި ލައިގެނ އުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ވެސ އެއީއެވެ.
 -4ތިނވަނަ ނަނބަރުގައި އެވާ ތަކެތި ޙުރމަތތެރިކޮށ ނުހިތޭގޮތަށ
ބޭނުނ ކުރެވިދާނެ ކަމަށ ގިނަ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.
އެއީ ކުރެހުނ ހުނނަ ފޮތިގަނޑު ބުރިބުރިކޮށލައިގެނ ބާލީސ
ފަހައިގެނ އިށީނނަނ،

ނުވަތަ އޮށޯނނަނ،

ނުވަތަ ލެނގެނ

ބޭނުނ ކުރުނ ފަދަކަނކަމެވެ .މިގޮތަށ އެތަކެތި ބޭނުނކުރުނ
ހުއދަވާނޭ ކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތﷲ އެކަމަނާއަށ ރުއސުނލެއވި
ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުނ އަލބުޚާރީއާއި ،މުސލިމ ރިވާކުރެއވި
ޙަދީޘެކެވެ .އެހަދީޘުގެ މާނައިގައިވެއެވެ(( .ސަލާމާއި ޞަލަވާތލެއވި
މާތ ރަސޫލާ ބޭނުނފުޅު ކުރެއވުމަށ ތިމަނ ކަމަނާ ދޫނީގެޞޫރަ
ކުރަހާފައިވާ ބާލީހެއ ބައލަވައިގަތުމުނ ،އެކަމަށ އިތުރުއެކަލޭގެފާނު
ނުރުހުނތެރިވެ

ވަޑައިގަތުމުނ،
ދެބުރިއަށ

ފޮތިގަނޑާއެކު
ހެއދެވީމެވެ.
ކުރެއވިއެވެ)).

ދެނ

އިތުރު

ކަމަނާ

އެބާލީސ

ތިމަނ

ބުރިކުރައވައި،

އެއިނ

ދެބާލީސ

އެކަލޭގެފާނު

އެދެބާލީހުގެ

ބޭނުނ

1

 -5ކުޑަކުދިނ ކުޅެނ ހަދާފައި ހުނނަ (ޑޯލ އާއި ބުދުފަދަ) ކުޅޭ
ތަކެތި ކޮނމެ ސިފައެއގައި ހުއޓަސ ބޭނުނކުރުމީ ހުއދަ ކަމެކެވެ.
1

يوسف القرضاوي ،احلالل واحلرام يف اإلسالم ،ص.115 – 107 :
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އެއީ އިޙތިރާމ ނުކުރެވޭ އެއޗެއސަށވާތީއެވެ .މިކަމުގެ ދަލީލަކީ
މާތﷲ
ރަސޫލާގެ

ރުއސުނލެއވި
ގެކޮޅުގައި،

ޢާއިޝަތުގެފާނު
ކުދިކުދި

ކުޅޭ

ޅަފުރައިގައި
ބުދުތަކެއ

ކީރިތި
އެކަމަނާ

ގެނގުޅުއވިއިރު ،ސަލާމާއި ޞަލަވާތލެއވި ރަސޫލާ ،އެކަމަށ
އިނކާރު

ނުކުރައވައި ،އެތަކެތި

އެކަމަނާއަށ

ގެނގުޅުއވުމަށ

ހިތވަރު ދެއވާފައިވުމެވެ.
އަދި ބައެއ ކަހަލަ ދޫނީގެ ނުވަތަ ޙަޔަވާނުގެ ޞޫރާގައި ހަދާފައި
ހުނނަ

ކާތަކެތި

ގެނގުޅުނވެސ

އެއީ

ހުއދަވާނެއެވެ.

އިޙތިރާމކުރެވޭ އެއޗެއސަށ އެތަކެތި ނުވާތީއެވެ.
 -6މިޒަމާނުގައި

ކެމެރާއިނނާއި،

އެނޫނވެސ

ވަސީލަތތަކުނ

އެކިއެކި ބޭނުނތަކަށ ނަގާ ފޮޓޯ އަކީ ،ހުއދަ އެއޗެއކަމަށ
ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސ މިފަދަ ފޮޓޯތައވެސ
އަޅުކަނކުރުމަށ،

ނުވަތަ

އެއަށ

ޙުރުމަތތެރިކޮށ

ހިތޭގޮތަށ

ފާރެއގައި ،ނުވަތަ އެނޫނތަނެއގައި ބެހެއޓުމީ ހުއދަނޫނ ޙަރާމ
ކަމެއކަމަށ ޢިލމުވެރިނ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.
لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
 19ރަޖަބު 1440
 26މާރިޗު 2019
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c

ނަނބަރު466/2019/03 :

ފަތުވާ 12

އަނހެނުނ ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުނ އިސލާމީ
ޝަރީޢަތުގައި އޮނނަގޮތ
اَ ْحلم ُد َِِّ
لِل الَّ ِذي أ َْر َس َل َر ُسولَهُ ِِب ْْلَُدى َو ِدي ِن ا ْحلَ ِّق لِيُظْ ِه َرهُ َعلَى ال ِّدي ِن ُكلِّ ِه
َْ
السالَم علَى نَبِيِنا ُحمَ َّم ِد ب ِن عب ِد ِ
هللا َو َعلى
َولَ ْو ك ِرَه الْ َكافِ ُرو َنَ ،و َّ
الصالَةُ َو َّ ُ َ َّ
ْ َْ
َمج ِعني ،ومن تبِعهم ِبِِحسان إِ َل ي ِ
آلِ ِه وأ ِ ِ
وم ال ِّدي ِن ،أ ََّمابَ ْع ُد:
َ ْ
َ
َص َحابه أ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ
އިސލާމީ
ކީރިތި

ޤުރއާނާއި،

ޢިޖުމާޢުއާއި،

ފަތުވާދޭ

ތ
ކީރި ި

ގ
ޢިލމުވެރިނ ެ

އެނމެމަތީ

ރަސޫލާގެ

މަޖިލީހުގެ

ސުނނަތާއި،

ގ
ބަސފުޅުތަކު ެ

ލގައި،
އަ ީ

މެނބަރުނ،
ޢިލމުވެރިނގެ
އަނހެނުނ

ގއި އޮނނަ ގޮތ
އ ބެހޭގޮތުނ އިސލާމީ ޝަރީޢަތު ަ
ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރުމާ ި
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ހޯދުމަށ ކުރި ދިރާސާއިނ ހާމަވެ އެނގުނީ ،އަނހެނުނ ފަނޑިޔާރުކަނ
ކުރުމާބެހޭގޮތުނ ،އިސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ތިނ ރައުޔެއ އޮނނަ ކަމެވެ.
އޔަކީ ،ސުނނަތ ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު
ރއިނ ފުރަތަމަ ރަ ު
 .1އޭގެ ތެ ެ
މަޛހަބު ކަމުގައިވާ މާލިކީ މަޛހަބާއި ،ޝާފިޢީ މަޛހަބާއި ،ޙަނބަލީ
މަޛހަބާއި،

ޙަނަފީ

ގިނަ

މަޛހަބުގެ

ޢިލމުވެރިނނާއި،

ސުނނަތ

ގ
ޔއިނނާއި ،ޝީޢާއިނ ެ
ޖަމާޢަތުގައި ނުހިމެނޭ ޝީޢާއިނގެ އަލއިމާމިއ ާ
ގ ރައުޔެވެ.
ޒައިދީނނާއި ،ޚަވާރިޖުނގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިބާޟީނ ެ
އ
ގއި ،އެ ީ
އއ ަ
ޔ ެ
ޞއަކީ ،އެއވެސ ކަހަލަ ޤަޟިއ ާ
އޔުގެ ޚުލާ ާ
އެރަ ު
މުދަލާއި

ގުޅޭ

ވޔަސ
ކަމަކަށ ި

ނުވަތަ

ޞއި،
ޤިޞާ ާ

އ
ޙައދުތަކާ ި

އ
މގަ ި
ސލައެއކަ ު
ވޔަސ ،އަދި އެނޫނ މައ ަ
ގއި ި
ގުޅުނހުރި ކަމެއކަމު ަ
މ
ކ ޙަވާލުކުރު ީ
ވިޔަސ ،އެމައސަލަތައ ބަލައި ޙުކުމކުރުމަށ ،އަނހެނަ ާ
ރވުނު
އއި ޙަވާލުކު ެ
ލކުރި މީހާ ާ
އ ޙަވާ ު
މކަމުގަ ި
ހުއދަނޫނ ޙަރާމކަމެކެވެި .
ވޞިލ ވިޔަސ
ދ އެޙުކުމަކީ ،ޙައޤަށ ާ
އވެ .އަ ި
މީހާ ފާފަވެރިވާނެ ެ
ކވެ.
ތަނފީޛު ނުކުރެވޭނެ ޙުކުމެ ެ
ތގެ
ސއު ސޫރަ ު
ލލަކީ ،އައނި ާ
ގ ޢިލމުވެރިނގެ ދަ ީ
މިރައުޔު ެ
އޔަތާއި ،އަލ
ތއި ،އަލ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  282ވަނަ ާ
 34ވަނަ އާޔަ ާ
ނ ޙަދީޘާއި،
ނ ޙަދީޘާއި .މުސލިމގެ  4720ވަ ަ
ބުޚާރީގެ  4425ވަ ަ
ުމ ް
ސ ިލ ްމ ެގ

4719

ނ
ވަ ަ

ޙަދީޘާއި،

ސަލާމާއި

ޞލަވާތ
ަ

ވ
ލެއ ި

ގ
ލގެފާނުގެ މާތ ހަތަރު ޚަލީފާއިނނާއި ،ބަނޫ އުމައޔާ ެ
ރަސޫލާއާއި ،އެކަ ޭ

38

އ
ޚަލީފާއިނވެސ އެއވެސ އަނހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށ އިސކުރައވާފަ ި
ނުވުމެވެ.
ތެރެއިނ

 .2އޭގެ

ނ
ދެވަ ަ

ރައުޔަކީ،

އިސލާމދީނުގައި

ކއި ،ޤިޞާޞ ހިފުމުގެ ޤަޟިއޔާތައ
އވާ ޙައދުތަ ާ
ކަނޑައަޅުއވާފަ ި
ހނުނ އާދަކޮށ
އ އަނ ެ
އ މާލީ މައސަލަތަކާ ި
އ ީ
އ އެހެނ ހުރިހާ ( ެ
ފިޔަވަ ި
އ
ގ ި
އދި އެނޫނަސ އެފަދަ) މައސަލަތަކު ަ
ކއިަ ،
ދެކެއުޅޭ މައސަލަތަ ާ
އަނހެނުނނަށ ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރެވިދާނެކަމަށ ބުނާ ރައުޔެވެ .މިއީ
ޔވެ.
ޙަނަފީ މަޛހަބުގެ މަދު ޢިލމުވެރިނގެ ރައު ެ
ދލީލަކީ އަނހެނާގެ ހެކިބަސ
މިޤައުލުގެ ޢިލމުވެރިނގެ ަ
ނއަށ
މގައި އޭ ާ
މގެ މައޗަށ ޤިޔާސކޮށ ،އެކަނކަ ު
ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަނކަ ު
ޙުކުމކުރުމުގެ

ރ
އިޚތިޔާ ު

އތުމެވެ.
ޮ

ތ
ކީރި ި

ގ
ނ ެ
ޤުރއާ ު

އަލބަޤަރާ

ތގައި ،މާލީ ކަނކަމުގައި ،ފިރިހެނަކާއި ދެ
ސޫރަތުގެ  282ވަނަ އާޔަ ު
ލކުރެވޭ ގޮތަށ އޮތުމުނ ،އަނހެނުނނަށ،
އަނހެނުނގެ ހެކިބަސ ޤަބޫ ު
އހެނ ހުރިހާ
ވއިެ ،
ޔ ަ
ޙައދުތަކާއ ،ޤިޞާޞ ހިފުމުގެ ޤަޟިއޔާތައ ފި ަ
އ
ގއި ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރެވޭނެއެވެ .އެއީ މާލީ ކަނތައތަކާ ި
މައސަލަތަކެއ ަ
ޟ ނިފާސާއި،
އވާ ޙައި ު
އަނހެނުނ އާދަކޮށ ދެކެއުޅޭ ކަނތައ ކަމުގަ ި
ގއި އިނުމުގެ މައސަލަތައފަދަ
ބަލިވެ އިނުމާއި ،ކިރުދިނުމާއި ،ޢިއދާ ަ
މައސަލަތަކެވެ.
އޔަކީ ،އިސތިސނާއެއ ނެތި ހުރިހާ
 .3އޭގެ ތެރެއިނ ތިނވަނަ ރަ ު
ނ
ގއި ،އަނހެނުނނަށ ފަނޑިޔާރުކަނ ކުރެވޭ ެ
ބާވަތެއގެ މައސަލަތަކެއ ަ
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ޔކީ އަލއިމާމުއ ޠަބަރީއެވެ.
ޔގެ ވެރި ަ
ކަމަށ ބުނާ ރައުޔެވެ .މި ރައު ު
މިރައުޔަށ ތާއީދުކުރާ އެއވެސ ދަލީލެއ ނެތެވެ .އަދި މިއީ އަލއިމާމުއ
އކީ،
ތވެ .އޭނާ ަ
ލޔުމެއ ނެ ެ
ގ އެއވެސ ި
އޔެއކަނ އެނ ޭ
ޠަބަރީގެ ރަ ު
ކވެ.
އވާ ޢިލމުވެރިއެ ެ
ނ ފޮތތަކެއ ލިޔުއވާފަ ި
ގ ގި ަ
ތަފސީރާއި ތާރީޚު ެ
ކވެސ
އެހެނކަމާއެ ު

ގއި
ފޮތެއ ަ

އއިނ އެއވެސ
ެ

ކ
އޔުގެ ވާހަ ަ
މިރަ ު

އވެ.
ނވެ ެ
ލިޔުއވާފައެއ ު
ތަރޖީޙުކުރުނ
ކރުމާއި ބެހޭގޮތުނ ،އިސވެ
އަނހެނުނ ފަނޑިޔާރުކަނ ު
އގެ ތެރެއިނ އެނމެ ހަރުދަނާ ރައުޔަކީ
ލއިރުޭ ،
ބަޔާނވެދިޔަ ތިނރައުޔަށ ބަ ާ
ޢިލމުވެރިނގެ

ގ
ޖުމހޫރުނ ެ

ޔވެ.
ރައު ެ

އ
އެ ީ

ފުރަތަމަ

ޔވެ.
ރައު ެ

އ
އެ ީ

ތތަކުގެ ވަރުގަދަ ކަމުނނެވެ.
ކއި ޙުއޖަ ު
އޔުގެ ދަލީލުތަ ާ
އެރަ ު
ށވެފައި،
ޔކީ ،ދަލީލުގެ ގޮތުނ ބަލިކަ ި
ރއު ަ
އަދި ދެވަނަ ަ
އިސލާމީ

ގއި
ޝަރީޢަތު ަ

ހުރިހާ

ހިމެނޭ

ގ
ބާވަތެއ ެ

މައސަލަތައ

ވކަނ
އޔުގެ ބުރަދަނެއ ނު ާ
ވތީ ،އެރަ ު
ޔކަށ ާ
ރއު ަ
ޝާމިލވެފައިނުވާ ަ
ވއެވެ.
ފާހަގަކުރެ ެ
އަދި

އޔަކީ،
ރަ ު

ތިނވަނަ

ދަލީލެއ

ނެތިފައި،

ތ،
ޔކަށވާ ީ
ވ ރައު ަ
އ ާ
ކ އުފެދިފަ ި
ރގެ ބަސފުޅެއ ކަމާމެދު ޝައ ު
އަލއިމާމުއޠަބަ ީ
ނތެވެ.
އޔުގެ ވެސ ބުރަދަނެއ ެ
އެރަ ު
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އިސލާމީ

ފަތުވާދޭ

އެނމެމަތީ

މަޖިލީހުގެ

މެނބަރުނ

ށވެ.
ބުރަވަނީ ،ޖުމހޫރު ޢިލމުވެރިނގެ ރައުޔަ ެ

لص َو ِ
اب
َه َذا َوهللاُ أَ ْعلَ ُم ِِب َّ
الِل وسلَّم َعلَى نَبِيِنَا ُحمَ َّمد وآلِ ِه وصحبِ ِه أ ْ ِ
ل الت َّْوفِ ْي ِقَ ،و َ َّ
َو َّ
ني.
الِلُ َوِ ي
َمجَع َْ
َ َ َْ
ّ
صلى َُّ َ َ َ
06

ޛުލޤަޢިދާ

1440

09

ޖުލައި

2019
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