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 ފަށާ ބަސ  
 

 އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލިސ  
 މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ  އެފެއާޒ 

 ދިވެހިރާއ ޖެ  ،މާލެ 

 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدان حممد املبعوث رمحة 
 للعاملني ، وعلى آله وصحبه أمجعني .

ލީހުނ  ނެރެމުނ ދާ މެ މަތީ މަޖި އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ  މިފޮތަކީ،
ވަނަފޮތެވެ. މިފޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ،  2" މި ސިލ ސިލާގެ "ފަތުވާތައ 

 29) އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މަސައ ކަތ  ފެށުނު
( ދުވަހުނ  ފެށިގެނ  މިއަދާ ހަމަޔަށ  ނެރެފައިވާ 2016ޑިސެމ ބަރު 

"އިސ ލާމީ ފިޤ ހު ފަތުވާތަކެވެ. މީގެ ކުރިނ  މި މަޖިލީހުނ ވަނީ، 
" ގެ ނަމުގައި ނެރެ  1ފަތުވާތައ  " ނެރުއ ވާފައިވާ ފަތުވާތައ ، "އެކަޑަމީނ 

 ޝާއިޢު ކޮށ ފައެވެ.
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އެކަލާނގެ ވަޖ ހުފުޅު  ، އަޅުގަނޑުމެނ ކުރާ ކޮނ މެ ޢަމަލަކީ،هللاމާތ 
 ޢަމަލެއ ކަމުގައި ލައ ވާށިއެވެ! އާމީނ ! އަދައިގެނ  ކުރާ ހެޔޮ

 1440 ޛުލ ޤަޢިދާ  26

 2019  އި ލަޖު  29

  

 މުޙައ މަދު ރަޝީދު އިބ ރާހީމ                           

 އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ރައީސ                    
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 SCIF/01/2017ނަނ ބަރ: 

  1   ފަތުވާ 

 އަނ ހެނުނ  މޫނު ނިވާކުރުނ  

 

إله إال هللا وحده ال شريك له  احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال

 حممد وعلى آله وصحبه ونشهد أّن حممًَّدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدان

   وبعد:  ومن وااله

އިސ ލާމީ ޝަރީޢަތުގައި، އަނ ހެނާ ހެދުނ  އަޅަނ  ޖެހެނީ، މޫނާއި   

ނ  ދެއަތ ތިލަ ފިޔަވައި، ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހައި ތަނެއ  ނިވައިވާވަރުގެ ތުނި ނޫ

 ދޫ ހެދުމަކުނ ނެވެ. މިއީ ޝަރުޢީ މަޞ ދަރުތަކުނ  މިކަނ  ޘާބިތުވާ ގޮތެވެ.
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ހެދުނ  އަޅައި އުޅުމުގައި، ގަޔަށ  މާ ބާރު ހެދުނ  އަޅައި،   

ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައ  ދައ ކައިގެނ  އުޅުމަކީ، ދެ ޖިނ ސުގެ މީހުނ ނަށ  ވެސ  

 ހުއ ދަ ކަމެއ  ނޫނެވެ.

ޓަސ  އެނ މެ ރަނގަޅު ކަމަށ  މޫނާއި ދެއަތ ތިލަ ފެނ ނަނ  ހުއ 

ވަނަ  31ވިދާޅުވާ ޢިލ މުވެރިނ  ދަލީލު ނެނ ގެވީ، އައ ނޫރު ސޫރަތުގެ 

َها" އާޔަތުގައިވާ " އަދި އެކަނބަލުނ ގެ " މާނައީ:َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

ތިލަ ޒީނަތުގެ ތެރެއިނ  ފާޅުވެގެނ ވާތަނ  ފިޔަވައި )އެބަހީ: މޫނާއި ދެއަތ 

 " މިބަސ ފުޅުނ ނެވެ.ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ  ފިޔަވައި( އެކަނބަލުނ ގެ ޒީނަތ  ފާޅު

ރުއ ސުނ   هللاއިސ ވެ ބަޔާނ ވެ ދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފ ސީރުގައި، މާތ    

ގެފާނު أنس ރުއ ސުނ ލެއ ވި  هللاގެފާނާއި، މާތ  عبد هللا بن عباسލެއ ވި 

ނާ ގެނ ނަވާފައި އެވަނީ، ވިދާޅުވަނީ، އިސ ވެ ދިޔަ އާޔަތުގައި، އިސ ތިސ  

މޫނާއި ދެއަތ ތިލަ ފެނ ނަނ  ހުއ ޓަސ  އެނ މެ ރަނގަޅު ކަމުގައި 

އެނ ގެވުމަށ ޓަކައެވެ. އަދި މިއީ ޞަޙާބީނ ނާއި ޠާބިޢީނ ގެ ތެރެއިނ  ގިނަ 

ގެ  األوزاعيއާއި  عطاء އާއި بن جبري يدسع ޢަދަދެއ ގެ ބޭކަލުނ ނާއި،
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އާއި  اإلمام الطربي ސިރުނ ގެ ތެރެއިނ ،ބަސ ފުޅުވެސ  މެއެވެ. އަދި މިއީ މުފައ 

އާއި އަދި މިނޫނަސ   اإلمام الرازيއާއި  اإلمام الزخمشريއާއި  اإلمام القرطيب

ތަފ ސީރު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ތެރެއިނ ، ގިނަ ބޭކަލުނ  ބުރަވެ ވަޑައިގަނ ނަވާ 

 ގޮތެވެ.

މީގެ އިތުރުނ  މިމައ ސަލަ ސުނ ނަތ  ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛުހަބާއި   

ނާއި މުސ ތަޤިއ ލު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ނ އެނޫނ  މަޛުހަބު ތަކުގެ ފިޤުހު ޢިލ މުވެރި 

ބަސ ފުޅުތައ ، އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުނ  ދިރާސާ 

ކުރުމަށ ފަހު  މިމަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  ޢިއ ތިފާޤުވެފައި ވަނީ، އަނ ހެނުނ  

ގައ ޔާއި، ބޭސ ފަރުވާގެ އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކުގައި މަސައ ކަތ  ކުރާ ހިނދު 

ޚިދުމަތ ދޭ ހިނދުގައ ޔާއި، ހެކިބަސ  އަދާކުރާ ހިނދުގައ ޔާއި، ވިޔަފާރީގެ 

މުޢާމަލާތ  ކުރާ ހިނދުގައި މޫނާއި ދެއަތ ތިލަ ފެނ ނަނ  ހުރުމަކީ ހުއ ދަ 

ކަމެއ  ކަމުގައެވެ. އަދި މޫނާއި ދެއަތ ތިލަ ނިވާ ކުރުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއ  ނޫނ  

 ކަމުގައެވެ.
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 ދެއަތ ތިލަ ނިވާކުރަނ  ޖެހޭ ފަދަ ފިތުނަވެރި ޙާލަތެއ  ނާއިމޫ  

މެދުވެރިވެއ ޖެ ނަމަ، އެކަނ  ކުރެވިދާނެ ކަމަށ  ޝަރ ޢީ ދަލީލުތަކުނ  

 އެނގެނ  އެބަހުއ ޓެވެ.  

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 هـ1438مجادى األوىل  23

 މ2017 ފެބުރުއަރީ 20
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 SCIF/02/2017: ނަނ ބަރ

       2 ތުވާ ފަ 

 އއ. ތޮއ ޑޫގައި ހުރި ވަޤ ފު ބިނ ތަކާ ގުޅޭ 

 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 

   ونشهد أّن حممًَّدا عبده ورسوله.

ގެ އަހަރުތަކުގައި އޮތ  ސަރުކާރުނ  މާލޭގައި ހުރި  1970 .1

ށ  ބަދަލުކޮށ  މާލެއިނ  ވަޤުފ  ބިނ ތައ  ރާއ ޖޭގެ އެހެނ  ރަށަކަ

ގޮވަތިގެދޮރު ވަޤުފުކުރުނ  މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނެއ ގެ ދެލިކޮޕީ 

ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހަށ  ހުށަހެޅުމުނ  ރައ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުނ  

 ޖ ފާސ ކުރިއެވެ. 70/2ޤާނޫނު ނަނ ބަރު 
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ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ދަށުނ ، މާލޭގައި ހުރި ވަޤުފ  ބިނ ތައ   .2

 ދަލުކުރެވުނެވެ.އއ. ތޮއ ޑުއަށ  ބަ

ސަރުކާރުނ  ވަޤުފ  ބިނ ތައ  ތޮއ ޑުއަށ  ބަދަލުކުރުމަށ ފަހު،  .3

އެބިނ ތަކުގައި ހުރި ބިނާތަކާއި، ވަޅުފަދަ ތަނ ތަނާއި، ރުއ ގަސ ތައ  

 ،އަގުކޮށ ، އެއަގު ވަޤުފުގެ އަހުލުވެރިނ ނާ ޙަވާލުކުރިއެވެ. އެއީ

ގައި މާލޭގައި ތޮއ ޑުއިނ  ވަޤ ފުގެ އަހުލުވެރިނ ނަށ  ދީފައިވާ ބިނ ތަކު 

އެބިނ ތައ  ހުރި އިރު އެބިނ ތަކުގައި ހުރި ބިނާފަދަ ބިނާތައ ކޮށ  

 އެވަޤ ފު ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައެވެ. 

ދުވަސ ތަކެއ ފަހުނ  ސަރުކާރުނ  އެބިނ ތައ  މ. މުއ ޔަށ   .4

 ބަދަލުކުރިއެވެ.

އެއަށ ފަހު، ސަރުކާރުނ  އެބިނ ތައ  ދެވަނަ ފަހަރަށ  އއ.  .5

 ގައެވެ. 1982ޑިސެނ ބަރު  5 ތޮއ ޑުއަށ  ބަދަލުކުރީ

ފެނ ނަނ  ހުރި ޝަރ ޢީ ލިޔުނ ތަކުނ  އެނގޭގޮތުގައި  .6

 ބިމެވެ. 29އެބިނ ތަކުގެ ޢަދަދަކީ 
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ބިމާއި،  29ފެނ ނަނ  ހުރި ޝަރ ޢީ ލިޔުނ ތަކުނ  އެނގެނީ މި  .7

އެބިނ ތަކުގައި ހުރި ބިނާތައ  ވަޤުފ ކޮށ ފައިވަނީ ދަރިދަރިކޮޅަށ ކަމެވެ. 

 އ ރީ ނުވަތަ ވަޤުފ  އަހ ލީއެކެވެ.އެބަހީ، އެއީ ވަޤުފ  ޛު

އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ ވަފ ދެއ  އއ.  .8

ވަނަ ދުވަހު ކުރި ދަތުރުނ ،  2017ފެބުރުވަރީ  28ތޮއ ޑުއަށ  

ތޮއ ޑޫގެ މަސ އޫލުވެރި ފަރާތ ތަކާ ބައ ދަލުކޮށ  ހޯދި 

ވާ މަޢުލޫމާތުނ ނާއި، ކޯޓުތަކުނ  އެބިނ ތަކާ ބެހޭގޮތުނ  ނިނ މާފައި 

ގަޟިއ ޔާތަކުނ  އެނގޭގޮތުގައި، އއ. ތޮއ ޑުއަށ  އެބިނ ތައ  

އެތައ  އަހަރެއ ގެ ތެރޭގައި އެ  30ބަދަލުކުރި ފަހުނ  މިވޭތުވެދިޔަ 

ވަޤުފ  ބިނ ތައ  ބަލަހައ ޓާނެ ނާޒިރަކު ޢައ ޔަނ ކޮށ ފައި ނެތުމާއި، 

އެބިނ ތަކުގައި އަޅަނ ޖެހޭ ޢިމާރާތ ތައ  ކޮށ ފައިނެތުމާއި، 

 ވަޤުފުގެ އަހ ލުވެރިނ ނަށ  މަނ ފާ ލިބެނިވި އެއ ވެސ  އެބިނ ތަކުނ 

 ކަމެއ  އިނ ތިޒާމު ކޮށ ފައި ނެތެވެ.
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އއ. ތޮއ ޑޫގައި ހުރި ވަޤުފ  ބިނ ތަކުގެ ޙާލަތު އިސ ވެ 

ބަޔާނ ވެދިޔަ ގޮތަށ  ހުރުމުނ ، އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ 

ޔާއި، މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  އިއ ތިފާގުވަނީ، ރައ ޔިތުނ ނަށ  ލާބަ 

މަނ ފާހުރި ގޮތަކަށ  އެބިނ ތަކުގެ ބޭނުނ  ހިފުމީ ޝަރ ޢީ ހަމަތަކުނ  

 ބަލާއިރު އެނ މެ ރަނގަޅު ކަމެއ  ކަމުގައެވެ. 

 َذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ هَ 

 ه1438مجادى اآلخرة 12 

 م2017މާރޗ   09
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 466/2017/03: ނަނ ބަރު

  3 ފަތުވާ 

  ހަރިނ މަތެރެ ކޮނުމުނ ،ގ. ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސ ކިތުގެ 
 މިނިކަށިތަކެއ  ފެނުނު މައ ސަލަ އާ ބެހޭ!

 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
  ونشهد أّن حممًَّدا عبده ورسوله.

ނަމާދު ކުރާ  ،ގަލޮޅު، މާލެ، ބިހުރޯޒުކަމަނާ މިސ ކިތުގެ ބޭރުނ 
ކެއ  ހުރެގެނ  އެމަހާނަތައ  ކޮނެބެލިއިރު މިނިކަށި ހިސާބުގައި މަހާނަ ތަ

ފެނިފައިވާތީ މިނިސ ޓ ރީ އޮފ  އިސ ލާމިކ  އެފެއާޒ އިނ  އިސ ލާމީ 
ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހަށ  ހުށަހެޅި ޝަކުވާ އާ ބެހޭގޮތުނ  
މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  ހޯދި ހޯދުނ ތަކުނ  އެނގޭ ގޮތުގައި މީގެ 

އ ޖޭގެ ބައެއ  ރަށ ރަށުނ  މިފަދަ މައ ސަލަތައ  ކުރިނ ވެސ ، މާލެ އާއި ރާ
ކުރިމަތިވުމުނ  ޢަމަލު ކުރަމުނ  އައި ގޮތަކީ މިފަދަ މައ ސަލަތައ  ދިމާވާ 
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މިސ ކިތ ތަކާއި، މިސ ކިތ ތަކުގެ ހަރިނ މަތެރެ ކޮނެސާފު ކުރުމެވެ. އަދި 
ކޮނުމުގެ ތެރޭގައި ފެނ ނަ މިނިކަށިތައ  އިޙ ތިރާމާއެކު ނަގައި، 

ފޮތިގަނޑަކަށ  އަޅައި މީހުނ  ވަޅުލާ ޤަބުރުސ ތާނެއ ގައި ސާފުޠާހިރު 
 ވަޅުލުމެވެ.

 އިސ ލާމީ ، މިހެނ  މިގޮތަށ  މިކަނ  ހިނގަމުނ  އައިސ ފައިވާތީ
ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ ގެ ރައުޔަކީ، ބިހުރޯޒު ކަމަނާ 

ނެ މީސ ތަކުނ  ނަމާދު ކުރާ ހިސާބު ކޮ، މިސ ކިތުގެ ހަރިނ މަ ތެރޭގައި
އެތަނުނ  ފެނ ނަ މިނިކަށިތައ  އިޙ ތިރާމާއެކު ނަގައި 

  ސާފުޠާހިރުފޮތިގަނޑަކަށ  އަޅައި ޤަބުރުސ ތާނެއ ގައި ވަޅުލުމެވެ.

މިއީ އިސ ލާމީ ޤައުމުތަކުގައި ވެސ  އިސ ވެ ބަޔާނ ވެދިޔަ ފަދަ 
ޙާލަތެއ  މެދުވެރިވުމުނ  ޢާއ މު މަޞ ލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮނ މެ ކަމެއ ގައި 

 ބޭނުނ  ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނ  އަނ ނަ ގޮތެވެ. އެފަދަ ބިނ  
 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 
 هـ1438 رجب 23
 2017އޭޕ ރީލ   20
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 466/2017/04: ނަނ ބަރު

    4 ފަތުވާ

ދުވަސ ވެ، އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ ޤަބުރުސ ތާނުތަކުގެ ބިނ ، 
  ކުރުނ  ޢާއ މު މަޞ ލަހަތު ހުރި ކަނ ކަމުގައި ބޭނުނ  

 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له 
  ونشهد أّن حممًَّدا عبده ورسوله.

ދިގުމުއ ދަތަކަށ  މީހުނ  ވަޅުނުލައި އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ 
 ގެ މީހުނ ދިރިއުޅޭ ގިނައަތޮޅުތެރޭ  ޤަބުރުސ ތާނުތައ  މާލޭގައާއި،

 ،ކޮނެއިޙ ތިރާމާއެކު ތައ  އެކު، އެޤަބުރުސ ތާނުރަށ ތަކެއ ގައި ހުރުމާ
އިޙުތިރާމާއެކު އެހެނ   ސާފުކޮށ  މިނިކަށިހުރިނަމަ، އެކަށިތައ ނަގައި

މަށ ފަހު، އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ ލު ޤަބުރުސ ތާނެއ ގައި ވަޅު
މު މަޞ ލަޙަތު ހިމެނޭކަމެއ ގައި އ ބިނ  ޢާ ތަކުގެޤަބުރުސ ތާނު 
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 ފާލަމެއ ، ޕިޓަލެއ ، މަގެއ ،ސާއެއ ، ހޮސ ރު )މިސާލަކަށ  މަދަ
ނުވަތަ ކާރުޕާކުކުރާތަނެއ ( ބޭނުނ ކުރެވިދާނެތޯ، މިނިސ ޓ ރީ  މިސ ކިތެއ ،

ކުނ  އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ ކައެހެނ ފަރާތ ތަ ، އޮފ  އިސ ލާމިކ އެފެއާޒ އިނ ނާއި
 ދަނ ނަވަމެވެ. ބެހޭގޮތުނ  ފައިވާ މައ ސަލައާޅާލީހަށ  ހުށަހަ އެނ މެމަތީ މަޖި

 ؛މ ބަރުނ  މިމައ ސަލަ ދިރާސާކުރުމުނ  ހާމަވީ މަޖިލީހުގެ މެ 

މާލެއާއި ރާއ ޖޭގެ ރަށ ރަށުގައިހުރި އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ  -1
މު އ ޢާ ،ތައ  ނުވަތަ ޤަބުރުސ ތާނުނ  ބައެއ ވަރަށ ގިނަ ޤަބުރުސ ތާނު

 މަޞ ލަޙަތުހުރި ކަނ ކަމުގައި ބޭނުނ ކުރެވިފައިވާކަނ .
 ތައ  ޢާއ މު އިސ ލާމީ ޤައުމުތަކުގައި އެފަދަ ޤަބުރުސ ތާނު -2

 މަޞ ލަޙަތުހުރި ކަނ ކަމުގައި ބޭނުނ ކުރަމުނ ދާކަނ .
 އިސ ލާމީ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގައި ޟަރޫރީ ޙާލަތެއ   -3

ނ ކަމުގައި އެފަދަ މެދުވެރިވެއ ޖެނަމަ ޢާއ މު މަޞ ލަޙަތުހިމެނޭ ކަ
އޭގެތެރޭގައި  ؛ޤަބުރުސ ތާނ ތަކުގެބިނ  ބޭނުނ ކުރަމުނ ދާކަނ 

ސާއެއ  ބިނާކުރުނ ، ހޮސ ޕިޓަލެއ  މިސ ކިތެއ  އެޅުނ ، މަދުރަ
މަގެއ ހެދުނ ، ފާލަމެއ  އެޅުނ ފަދަ ކަނ ކަނ  ހިމެނެއެވެ.  އެޅުނ ،
އަދި ޖޯޑުނ ފަދަ އިމާރާތާއި މިޞ ރާއި  އ ޔާއާއި ބިޢަރަސަޢޫދީ  މިއީ،

އަދި އަލ އިމާމުއ ނަވަވީއާއި،  ޤައުމުތަކުގައި ޢަމަލު ކުރަމުނ ދާގޮތެވެ.
ރިނ ނެއ  އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ ޢިލ މުވެ އެފަދަ ބޮޑެތި އެތައ  
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މަޞ ލަޙަތުހުރި ހެޔޮކަނ ކަމުގައި   ބޭނުނ  ޢާއ މު ތަކުގެ ޤަބުރުސ ތާނު 
ހުއ ދަކަމެއ ކަމުގައި ކުރުމަކީ  ،އިސ ވެދިޔަ ޝަރުޠުތަކާއެކު

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ލީހުގެ މެމ ބަރުނ  ވީމާ، އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖި 
ހުރި، ދުވަސ ވެ  ތޮޅުތެރޭގެ ރަށ ރަށުގައިއިއ ތިފާޤުވަނީ، މާލެއާއި އަ

ކޮނެ،  އިޙ ތިރާމާއެކު އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ ޤަބުރުސ ތާނުތައ 
ފެނ ނަ މިނިކަށިތައ  އެހެނ   ތަނުނ ތަނ އިޙ ތިރާމާއެކު އެ

ޢާއ މު ، ޤަބުރުސ ތާނެއ ގައި ވަޅުލުމަށ ފަހު އެޤަބުރުސ ތާނ ތަކުގެބިނ 
 ދާނެކަމަށެވެ. ނ ކުރެވިމެކަމެއ ގައި ބޭނު ނ މަޞ ލަޙަތު ހިމެނޭ ކޮ 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  هللا َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوهللا

 1439ޞަފަރު   25

 2017ނޮވެނ ބަރު  14
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 466/2018/01ނަނ ބަރު: 

 5ފަތުވާ 

 އޭ ގެ ޛަރިޢާ އިނ  ބަފައިކަށަވަރު ކުރުމާބެހޭ ޑީއެނ  
 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 

 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َعلىوَ  هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

ސުރުޚީގައި އެވާ މައ ސަލަ އާ ބެހޭގޮތުނ ، އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ 

މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  އިއ ތިފާޤުވި ގޮތ  ތިރީގައި މިބަޔާނ  

 ކުރަނީއެވެ.
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ޢަތުގައި ނަސަބު ރައ ކާތެރި ކުރުމަށ ޓަކައި އިސ ލާމީ ޝަރީ 

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއ  ކަނޑައަޅުއ ވާފައި ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި 

ދެޖިނ ސުގެ ދެ މީހަކު ޞައ ޙަ ކައިވެނ ޏަކުނ  ކައިވެނިކޮށ ގެނ  ދަރިނ  

ހޯދައި ޞާލިޙު ރަނގަޅު ނަސ ލެއ  ދެމެހެއ ޓުނ  ހިމެނެއެވެ. މި 

މީހަކަށ  އޮޅިގެނ  ޝުބުހައިގެ ގޮތުނ  ރަނގަޅު ނަސ ލުގެ ތެރޭގައި 

ކުރެވުނު ވަޠީއަ އެއ ގެ ސަބަބުނ  ލިބޭ ދަރިނ ނާއި، ކައިވެނި ކުރުނ  

 ޙަރާމ ކަނ  ނޭނގި ތިބެގެނ  ކުރެވޭ ކާވެނިނ  ލިބޭ ދަރިނ  ހިމެނެއެވެ. 

 ،މިދެ ޙާލަތުގެ މިސާލަކީ ތިމާ ނިދާ އެނދުގައި އޮށޯނ ނަ ވަގުތު

ގެ އަނބިމީހާ ކަމަށ  ހީކޮށ  އަނބިމީހާގެ އެނދުގައި ނިދާފައި އޮތ  ތިމާ

އުޚުތާއާ އެއ ދާނ  ކުރުމާއި، އެއ ކިރުގެ ގޮތުނ  ކައިވެނި ޙަރާމ ކަނ  

ނޭނގި ތިބެ ކައިވެނި ކޮށ ގެނ  އެއ ދާނ ކޮށ  ދަރިނ  ލިބުމެވެ. މިދެ 

 ޙާލަތުގައި ވެސ  ލިބޭ ދަރިނ ނަކީ ނަސަބު ސާބިތު ޞައ ޙަ ދަރިނ ނެވެ. 
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ދާޅުވާ ގޮތުގައި އިސ ވެ ބަޔާނ ވެދިޔަ ފިޤުހު ޢިލ މުވެރިނ  ވި

ތިނ  ޙާލަތުގައި ވެސ  ނަސަބު ސާބިތު ކުރުމަށ  ޑީއެނ އޭ ޓެސ ޓ  

 ހެދުމަކީ ހުއ ދަ ނޫނ  ޙަރާމ  ކަމެކެވެ. 

ހަމައެފަދައިނ  ޒިނޭކޮށ ގެނ  ލިބޭ ދަރިނ  ނިސ ބަތ ވާ ފިރިހެނަކު 

 ވެ.ހޯދުމަށ  ޑީއެނ އޭ ޓެސ ޓ  ހެދުމަކީ ހުއ ދަ ނޫނ  ޙަރާމ  ކަމެކެ

ފިޤުހު ޢިލ މުވެރިނ ނާއި ފަތުވާދޭ މުއައ ސަސާތަކުނ  

ސަބަބުނ  ނުވަތަ ކާރިޘާއެއ ގެ ނިނ މަވާފައިވަނީ، ހަނގުރާމަ އެއ ގެ 

ބަބުނ ، ނުވަތަ ކުޑަކުދިނ  ބަލަހައ ޓާ ތަނެއ ގެ ކުދިނ ގެ ސަ

މައިނ ބަފައިނ  ނޭނގި އޮޅުނ  އެރުމުގެ ސަބަބުނ ، ނުވަތަ 

ފަނ ވާ ކުދިނ ތަކެއ ގެ މެދުގައި އޮޅުނ  ހޮސ ޕިޓަލެއ ގައި އަލަށ  އު

އެރުމުގެ ސަބަބުނ ނާއި، އަދި މިފަދަ ޙާލަތެއ  މެދުވެރިވެއ ޖެނަމަ، 

ޑީއެނ އޭގެ ޓެސ ޓ  ހަދައިގެނ  އެކުދިނ ގެ މައިނ ބަފައިނ  ހޯދުމަކީ ހުއ ދަ 

 ކަމެއ  ކަމުގައެވެ. 
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އިސ ލާމ ދީނުގައި ޙައ ދެއ  ކަނޑައެޅިފައި ނުވާ ، މީގެ އިތުރުނ 

ތި ޖަރީމާތައ ހިނ ގާ މީހުނ  ހޯދުމުގައި ޑީއެނ އޭ ޤަރީނާއެއ ގެ ބޮޑެ

ގޮތުގައި ބޭނުނ  ކުރެވިދާނެ ކަމަށ  ފިޤުހު ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައި 

 ވެއެވެ. 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  د  حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 

 1439ރަބީޢުލ އާޚިރު   29

 2018ޖަނަވަރީ    16
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c 

   

 

 466/2018/02: ނަނ ބަރު

 6ފަތުވާ 

އިނ ސާނާ މަރުވުމަށ ފަހު މައ ޔިތާ އެމ ބާމ  )ތަޙ ނީޠު( ކުރުމާ 
 ބެހޭ 

 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  قِّ احلَْ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 

 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

އެވާ މައ ސަލައާބެހޭ ގޮތުނ ، އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ ސުރުޚީގައި 

 މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  އިއ ތިފާޤުވި ގޮތ  ތިރީގައި މިބަޔާނ  ކުރަނީ އެވެ.

އެމީހެއ ގެ ހަށިގަނޑު ވަކިމުއ ދަތަކަށ ،  މީހަކު މަރުވުމަށ ފަހު،
ފަސާދަނުވާގޮތަށ  ބޭއ ވުމަށ ޓަކައި، އެމ ބާމ  )ތަޙ ނީޠު( ކުރުމާ 
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ގިނަދިރާސާތަކެއ  ، ގޮތުނ ، އިސ ލާމީފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖިލީހުނ ބެހޭ
ޑޮކ ޓަރުނ  މަޖިލީހަށ  ، ކޮށ ފައިވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ކަމުގެ މާހިރުނ ނާއި

ފިޤ ހު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ، ހޯދުމާއިޙާޟިރުކޮށ ގެނ  މަޢުލޫމާތު 
ރުނ  ބަސ ފުޅުތަކާއި، ފަތުވާދޭ މަޖިލިސ ތަކުގެ ފަތުވާތައ  ދިރާސާކު

 ހިމެނެއެވެ.

ކުރެވުނު ދިރާސާތަކާއި، ޚަބީރުނ  ދެއ ވި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، 
އިސ ލާމީފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ  އިއ ތިފާޤުވީ، 

މައ ޔިތާއަށ   ،ޟަރޫރަތ ތެރި ޙާލަތެއ  މެދުވެރިވެއ ޖެނަމަ
ބޭނުނ ވާ  އަނިޔާއެއ ކަމުގައި ބެލެވޭ އެއ ވެސ  ކަމެއ  ކުރުމަކާ ނުލައި،

މުއ ދަތަކަށ ، މައ ޔިތާ އެމ ބާމު )ތަޙ ނީޠު( ކޮށ ފައި ބޭއ ވުމަކީ، ހުއ ދަ 
ކަމެއ  ކަމުގައެވެ. އަދި އެމ ބާމ  ކުރުމުގައި މައ ޔިތާގެ ހަށިގަނޑުނ  
އެއ ވެސ  ގުނަވަނެއ  ވަކިކުރުމާއި، އެތެރެހަށީގެ އެއ ވެސ  ބައެއ  

 ނެގުމަކީ ހުއ ދަ ކަމެއ  ނޫނެވެ.

މައ ޔިތާ ދުރުތަނަކަށ  ، ލަތުތަކުގެ ތެރޭގައިތ ތެރި ޙާޟަރޫރަ
ގެނ ދަނ  ޖެހުމާއި، މައ ޔިތާގެ ޢާއިލާގެ މެނ ބަރަކު ދުރު ރަށަކުނ  

 އަނ ނަނ ދެނ  ބޭއ ވުނ  ހިމެނެއެވެ. 
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ނަމަ،  ހަމަ އެފަދައިނ  ޟަރޫރަތ ތެރި ޙާލަތެއ  މެދުވެރިވެއ ޖެ
ރި ތަނެއ ގައި، މައ ޔިތާގެ ހަށިގަނޑު ފަސާދަ ނުވާ ވަރަށ  ފިނިކޮށ ފައިހު

 ނުވަތަ އެއ ޗެއ ގައި، ބާއ ވާފައި އޮތުމަކީ، ހުއ ދަ ކަމެއ ކަމުގައެވެ.

 އެވެ.  هللا މާތ   ،އެނ މެ މޮޅަށ  ދެނެވޮޑިގެނ ވަނީ

 َأمْجَِعنْيَ. َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 

 1439ޖުމާދަލ އޫލާ     27

 2018  ފެބުރުވަރީ    13
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c 

   

 

 466/2018/03: ނަނ ބަރު

    7 ފަތުވާ

 ކިޔަވަނ  ފަށާހިނދު سورة الفاحتة  ޖަހ ރިއ ޔަ ނަމާދުތަކުގައި 

 ބާރަށ  ކިޔުމާބެހޭ  "بسم هللا الرمحن الرحيم"
 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  قِّ احلَْ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 
 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

 އެއ އާޔަތ ކަނ ، ގެ الفاحتة سورة އަކީ، "الرمحن الرحيمبسم هللا "
 ކީރިތި ޤުރ އާނުނ ނާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުނ ނަތުނ  ސާބިތުވެއެވެ.

 سورة ފަރ ޟެކެވެ. ކިޔެވުމަކީ، سورة الفاحتةކޮނ މެ ނަމާދެއ ގައިވެސ  
 އެއ ވެސ  ނަމާދެއ  ޞައ ޙަ ނުވާނޭކަމަށ ، ނުކިޔަވައި، الفاحتة

 ސުނ ނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ކީރިތިރަސޫލާގެ
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 ރަސޫލާ، ސަލާމާއި ޞަލަވާތ ލެއ ވި  ޖަހ ރިއ ޔަ ނަމާދުތަކުގައި،
بسم هللا الرمحن "    ކިޔަވައި ވިދާޅުވުމަށ  ފަށ ޓަވާއިރު سورة الفاحتة

އެކަލޭގެފާނުގެ ސުނ ނަތުނ  ސާބިތުވެއެވެ.  ބާރަށ  ވިދާޅުވިކަނ ، "الرحيم
 ވިދާޅުވިކަނ ވެސ  ސާބިތުވެއެވެ. އަދި ބައެއ ފަހަރު ސިއ ރުނ 

 މި މައ ސަލަ މިހާ ސާފުކޮށ  އޮޅުމެއ  ނާރާ ގޮތަށ  އޮތުމުނ ،
 ފަރ ޢީ ޙުކުމ ތަކުގައި، ،ޒަމާނުއ ސުރެ ދިވެހިރާއ ޖޭގެ ރައ ޔިތުނ ،
 ،ޝާފިޢީ މަޛ ހަބުގައިވާ ގޮތަށ ކަމަށ ވާތީ ،ޢަމަލުކުރަމުނ  އަނ ނަނީ

މުޖުތަމަޢުގެ  ،ކޮށ ދިވެހި ރައ ޔިތުނ ގެ ދީނީ ވަޙ ދަތު އާލާ 
އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ  އެއ ބައިވަނ ތަކަނ  ދެމެހެއ ޓުމަށ ޓަކައި،

ޢަމަލުކުރުނ  އެނ މެ ރަނގަޅު  ޖަހ ރިއ ޔަ ނަމާދުތަކުގައި، ކޮނ މެމީހަކު،
ބާރަށ   "بسم هللا الرمحن الرحيم"ކިޔަވަނ  ފަށާއިރު  سورة الفاحتة ގޮތަކީ،

 .ކިޔުމެވެ

 لصََّوابِ َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِبِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 

 1439ޖުމާދަލ އާޚިރާ     18
 2018ޗު    މާރ     06
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c 

   

 

 466/2018/04: ނަނ ބަރު

 8 ފަތުވާ

 ރާއެއ  ބެހެއ ޓުމާބެހޭ ނަމާދަށ  ހުނ ނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތު 

 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 
 هِ َوَأْصَحابِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

ނަމާދަށ  ހުނ ނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ  ބެހެއ ޓުމާ 
ބެހޭގޮތުނ  އައިސ ފައި ހުރި ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޙަދީޘުފުޅުތަކާއި، 

ސ ފުޅުތައ  އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި، ފިޤުހު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ބަ 
ދިރާސާކުރުމުނ ، ހާމަވަނީ، މި މައ ސަލާގައި މައިގަނޑު ދެ ޤައުލެއ  ވާ 

 ގައެވެ.ކަމު

ފުރަތަމަ ޤައުލަކީ، ޙަނަފީ މަޛ ހަބާއި، މާލިކީ މަޛ ހަބުގެ 
ޢިލ މުވެރިނ ގެ ޤައުލެވެ. މިދެ މަޛ ހަބުގެ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ، 



26 
 

ތުރާއެއ  ބެހެއ ޓުނ  މުސ ތަޙައ ބު ނަމާދަށ  ހުނ ނަމީހާގެ ކުރިމަތީގައި، ސު
މީހަކު ހުނ ނަމީހާގެ ކުރިމަތިނ   ކަމަކަށ ވާނީ، ނަމާދަށ  

ހިނގައިދާނެކަމުގެ ބިރު އޮތ ނަމައެވެ. އެނޫނ  ޙާލަތުތަކުގައި، ސުތުރާއެއ  
ބެހެއ ޓުމަކީ، މުސ ތަޙައ ބު ކަމެއ ނޫނ  ކަމުގައެވެ. އެއީ ކީރިތިރަސޫލާގެ 

 ސުނ ނަތުނ ، އެކަނ  އެގޮތަށ  ސާބިތުވާތީއެވެ.

ދެވަނަ ޤައުލަކީ، ޝާފިޢީ މަޛ ހަބާއި، ޙަނ ބަލީ މަޛ ހަބުގެ 
ރިނ ގެ ޤައުލެވެ. މިދެ މަޛ ހަބުގެ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޢިލ މުވެ

ކޮނ މެ ތަނެއ ގައި ނަމާދު ކުރިކަމުގައިވިޔަސ ، ނަމާދަށ  ހުނ ނަމީހާގެ 
ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ  ބެހެއ ޓުމަކީ، މުސ ތަޙައ ބު ކަމެއ ކަމުގައެވެ. 

 އެވެ.އެއީ ކީރިތިރަސޫލާގެ ސުނ ނަތުނ  އެކަނ  އެގޮތަށ  ސާބިތުވާތީ

ޢިލ މުވެރިނ ގެ ޖުމ ހޫރުނ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ނަމާދު ކުރާމީހާގެ 
އެއީ  ކުރިމަތީގައި ސުތުރާއެއ  ބެހެއ ޓުމަކީ، ވާޖިބުކަމެއ  ނޫނ ކަމުގައެވެ.

ކީރިތިރަސޫލާގެ މިސ ކިތުގައާއި، އެޒަމާނުގައި ހުރި އެހެނިހެނ  
 މިސ ކިތ ތަކުގައި ސުތުރާ ބަހައ ޓާފައިނުވާތީއެވެ.

 هللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ َهَذا وَ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 
 1439ޝަޢުބާނ        08
  2018އޭޕ ރީލ         24
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  466/2018/05: ނަނ ބަރު

 9ފަތުވާ 

 ދުކުރުމާ ބެހޭ ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ނަމާ
 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 
 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  ِعنَي،َأمجَْ   :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

ނަމާދުކުރުމާ ބެހޭގޮތުނ ، ސަލާމާއި ދެތަނބުދޭތެރޭގައި 
ތަކާއި،  ދީޘުފުޅުޙަ  ވާރިދުވެފައިވާ އަރިހުނ  ރަސޫލާގެ ޞަލަވާތ ލެއ ވި

ތައ  އެކަލޭގެފާނުގެ ޢަމަލުފުޅުތަކާއި، ފިޤ ހު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ބަސ ފުޅު
ދިރާސާ ކުރުމުނ  ހާމަވަނީ، އިމާމުވެ ނަމާދުކުރާ މީހަކު ނުވަތަ އެކަނި 
ހުރެ ނަމާދުކުރާ މީހަކު ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ހުރެ ނަމާދުކުރުމަކީ، އެނ މެ 
ރަނގަޅުކަމެއ  ކަމުގައެވެ. އަދި މިސ ކިތުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުނ  
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ފުތައ  ހެދުމީ ދެތަނބުދޭތެރޭގައި ނުވަތަ ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަ
 އެނ މެރަނގަޅު ކަމެއ ކަމުގައެވެ. 

 މިމައ ސަލާގައި، ޢިލ މުވެރިނ ގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައި
ވެފައި  ވަނީ މިސ ކިތަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުނ  ތަނަވަސ  މިސ ކިތަކަށ 

މައުމޫމުނ ގެ ސަފުތައ  ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ހެދިފައިވާނަމައެވެ. 
ވަނީ ސަފުތައ   ލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިމިޙާލަތުގައިވެސ  ބައެއ  ޢި

ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ހެދިފައި ހުއ ޓަސ ، އެއ ވެސ  ކަހަލަ މަކ ރޫހަ 
 ކަމެއ ނެތި ނަމާދު ޞައ ޙަވާނޭ ކަމުގައެވެ. 

އަނެއ ބައި ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި 
ވާތީ، މަކ ރޫހަކަމާއެކު ސަފުހެދުމުނ  ބައެއ  ސަފުތަކުގެ ގުޅުނ  ކެނޑިފައި

 ނަމާދު ޞައ ޙަވާނޭ ކަމުގައެވެ. 
މިމައ ސަލާގައި އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖިލީހުގެ 
މެނ ބަރުނ  ބުރަވަނީ، އެނ މެ މާތ  ތިނ  މިސ ކިތ ކަމުގައިވާ 

 ނަބަވީއާއި، އަލ މަސ ޖިދުލ  އަލ މަސ ޖިދުލ ޙަރާމ އާއި، އަލ މަސ ޖިދުއ  
އުމުތަކުގައި ހުރި ގިނަ މިސ ކިތ ތަކަކީ އަޤ ޞާއާއި، އިސ ލާމީ ޤަ

ތަނބުތައ  ގިނަ މިސ ކިތ ތަކަކަށ ވެފައި، އެމިސ ކިތ ތަކުގައި ކުރާ 
ނަމާދުތަކަކީ، ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުތައ  ހެދިގެނ  ކުރާ 
ނަމާދުތަކަކަށ ވެފައި، އެމިސ ކިތ ތަކުގައި ކުރާ ހުރިހާ ނަމާދަކީވެސ  

އިސ ލާމީ އުއ މަތުގެ ހުރިހާ ރަނގަޅު ޞައ ޙަ ނަމާދުކަމުގައި 
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ޢިލ މުވެރިނ  ޤަބޫލުކުރައ ވާފައިވާތީ، ދިވެހިރާއ ޖޭގައި ހުރި 
މިސ ކިތ ތަކުގައި ތަނބުތަކުގެ މެދުގައި ސަފުހަދައިގެނ  ނަމާދުކުރުމަކީ 

 ނެތި ޞައ ޙަކަމެއ  ކަމުގައެވެ.އެއ ވެސ  ޝައ ކެއ 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى لت َّْوِفْيِق،ا َوِلي  َوالِلَُّ 
 1439ރަމަޟާނ        14
 2018މޭ           29
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 466/2019/01: ނަނ ބަރު

 10ފަތުވާ 

މަސ ތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ބުއިމާއި، ބޭހާއި އިނ ޖެކ ޝަނ  ބޭނުނ  
 މ  ކުރުމުގެ ޙުކު 

 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 
 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن،

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َمنْ وَ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

މަސ ތުވާތަކެތީގެ ބާވަތ ތައ  ހިމެނޭ ބުއިނ ތަކާއި، ދިޔާބޭސ ތަކާއި، 
ގުޅަބޭސ ތަކާއި، އިނ ޖެކ ޝަނ ތަކާއި، މިނޫނ  އެހެނ  ސިފައެއ ގައިވެސ  

 ހުނ ނަ ތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމުގެ ޙުކުމ ؛
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ޔާ،ދުނ ( މިއިނ  ކޮނ މެ ސިފައެއ ގައި މަސ ތުވާތަކެތި، )ހިކި،ދި .1
ހުއ ޓަސ  އެތަކެތި ބޭނުނ ކުރުނ  ޙަރާމ  ވާނެއެވެ. މުސ ލިމަކު 
އެއިނ  އެއ ވެސ  އެއ ޗެއ  ބޭނުނ  ކުރުމީ ހުއ ދަ ކަމެއ  ނޫނެވެ. 
މިކަނ  ކީރިތި ޤުރ އާނުނ ނާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުނ ނަތުނ  

ނ ލެއ ވި އުއ މު އެކަމަނާއަށ  ރުއ ސު هللاސާބިތުވެއެވެ. މާތ  
ސަލަމާގެ އަރިހުނ ، އަބޫދާވޫދާއި، އަޙ މަދު ރިވާކުރެއ ވި ޙަދީޘެއ ގެ 
މާނައިގައިވެއެވެ. "ސަލާމާއި ޞަލާވާތ ލެއ ވި ރަސޫލާ، މަސ ތުވާ 
ކޮނ މެއެއ ޗަކާއި، ހަށިގަނޑަށ  ލޮޑުކަނ ދޭ ކޮނ މެ އެއ ޗެއ  ބޭނުނ  

 ކުރުނ  ނަހީކުރައ ވާފައި ވެއެވެ." 
މުގައި މަސ ތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ކޯފ ސިރަޕ  ފަދަ ބޭސ ފަރުވާ ކުރު .2

ރަނ  ބޭނުނ ކުރާ ގުޅަ ބޭސ ތަކާއި، ތަދުކުޑަކު، ދިޔާ ބޭސ ތަކާއި
އިނ ޖެކ ޝަނ ތަކާއި، އޮޕަރޭޝަނ ތައ  ކުރުމަށ  ބޭނުނ ކުރެވޭ މޯފިނ  

ދެ ޝަރ ޠަކާއެކު  ،ފަދަ އިނ ޖެކ ޝަނ ތައ  ބޭނުނ ކުރުނ 
ބޮޑެތި ޢިލ މުވެރިނ ނާއި، ފަތުވާ ހުއ ދަވާނޭކަމަށ  އިސ ލާމީ ދުނިޔޭގެ 

މަޖިލިސ ތަކުގެ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެ ފަތުވާ ދެއ ވާފައި ވެއެވެ. އެ 
ދެޝަރ ޠުނ  ކުރެ ފުރަތަމަ ޝަރ ޠަކީ، އިތުބާރު ހުރި ޑޮކ ޓަރަކު 
ބަޔާނ ވެދިޔަ ޙާލަތުގައި އެފަދަ ބޭސ  ބޭނުނ ކުރުމަށ  އިރ ޝާދު 

ވަތަ ބަލި މީހުނ ނަށ  ދިނުމެވެ. ދެވަނަ ޝަރ ޠަކީ، ބަލިމީހާ ނު
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ފަރުވާދޭނެ އެފަދަ އެހެނ  ބޭހެއ  ނުލިބުމެވެ. މިއީ ޟަރޫރަތުގެ 
 ޙާލަތެވެ. 

ބުއ ދިފިލައިދާ ވަރަށ  ، މަސ ތުވާތަކެތި ހިމެނޭ ބުއިނ ތަކުގައި .3
މަސ ތުވާތަކެތި އެކުލެވިގެނ ވާނަމަ، އެއިނ  އެއ ވެސ  މިނ ވަރެއ  

ބުއ ދިފިލައިދާ ވަރަށ   ޙަރާމ ކަމެކެވެ. ،ބޭނުނ ކުރުމަކީ ހުއ ދަނޫނ 
ވަރު ކަނޑައަޅާނީ އެކަމުގެ ބުއިމެއ ގައި، މަސ ތުވާތަކެތި ހުރި މިނ 

 ތަޖުރިބާކާރުނ ނެވެ. 
 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .ِعنْيَ َأمجَْ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 
 1440ޖުމާދަލ އާޚިރު     30
 2019މާރިޗު         07
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 466/2019/02: ނަނ ބަރު

 11ފަތުވާ 

 ބުދާއި ކުރެހުމާއި ފޮޓޯގެ ޙުކުމ  
 

 كرِهَ  َوَلوْ  ُكلِّهِ  الدِّينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ 
 َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ  َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  َكاِفُروَن،الْ 

يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي،  :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

މިމައ ސަލަ އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ ، 
ރ ޢީ މަޞ ދަރުތަކާއި، ޢިލ މުވެރިނ ގެ ބަސ ފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ޝަ

 ؛  ދިރާސާ ކުރުމުނ  ހާމަވި ކަނ ތައ ތަކަކީ

އެކި  ،އި އެހެނ ފަރާތަކަށ  އަޅުކަނ  ކުރުމަށ ފިޔަވަ هللا -1
ސިފަސިފައިގައި އެކިއެކި މެޓީރިއަލ ތަކުނ  ހަދާފައި ހުނ ނަ ބުދުތައ  



34 
 

ދުމަކީ، ހުއ ދަނޫނ  ޙަރާމ  ވިއ ކުމާއި، ގަތުމާއި، ހެ، ގެނ ގުޅުމާއި
އި، ގެތަކާއި، މައިދާނ ތަކާއި އަދި ކަނ ކަމެވެ. އަދި އޮފީސ ތަކާ

މިނޫނަސ  މުސ ލިމުނ  ދިރިއުޅޭ އެއ ވެސ  ތަނެއ ގައި އެފަދަތަކެތި 
 ބެހެއ ޓުމަކީވެސ  ހުއ ދަނޫނ  ޙަރާމ  ކަމެކެވެ.

ޒީނަތ ތެރި ކަމުގެ ގޮތުނ ނާއި، ހަނދާނ  ، ހަމަ އެފަދައިނ  -2
ގޮތުނ ، އެތަކެތި ގެނ ގުޅުމާއި ބެހެއ ޓުމަކީ،  ށ ދޭ ކަމެއ ގެއައުކޮ

 ހުއ ދަނޫނ  ޙަރާމ  ކަމެކެވެ.
 އަދި  ،އިނ ސާނުނ ނާއި، ޙަޔަވާނުނ ނާއި، ދޫނި ސޫފާސޫތ ޕާއި -3

ކުރަހާފައި ހުނ ނަ ދޫލައާއި،  މިނޫނަސ  ފުރާނަ އަޅުއ ވާފައިވާ ތަކެތި
، ރޓ (ޝާ)ޓީ ގަނ ޖުފަރާހާއި ،ދޮރުފޮއ ޗާއި، ގަމީހާއި، ލިބާހާއި

، ފަޓުލޫނާއި، ފޭއ ޔާއި، ބުރުގާއާއި، ތާކިހާއާއި ކަނޑިކިފަދަ މުނ ޑާއި
ތަކެތި ބޭނުނ ކުރުމީ ޟަރޫރަތ ތެރި ޙާލަތުގައި މަކުރޫހަ ކަމާއިއެކު 
ހުއ ދަ ކަމެއ ކަމުގައި ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 
ނަމަވެސ  ޢިލ މުވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  މަދު ޢިލ މުވެރިނ  

ދާޅުވެފައިވަނީ، އެއ ވެސ  ޙާލެއ ގައި ބަޔާނ ވެދިޔަ ތަކެތި ވި
 ދަނޫނ  ޙަރާމ ކަމެއ ކަމުގައެވެ.ބޭނުނ ކުރުމީ ހުއ 

އަދި މިފަދަ ތަކެތި ލައިގެނ  ނަމާދުކުރުމަކީ، ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ  
ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަކުރޫހަ ކަމާއެކު ހުއ ދަކަމެކެވެ. ނަމަވެސ  

އ  ބޭކަލުނ  ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހުއ ަދ ޢިލ މުވެރިނ ގެ ތެރެއިނ  ބައެ
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ނޫނ  ޙަރާމ  ކަމެއ ކަމުގައެވެ. އަދި އާއ މު ދިރިއުޅުމުގައި، މަތީގައި 
 ބަޔާނ ވެ ދިޔަފަދަ ތަކެތި ލައިގެނ  އުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ވެސ  އެއީއެވެ.

ތިނ ވަނަ ނަނ ބަރުގައި އެވާ ތަކެތި ޙުރ މަތ ތެރިކޮށ  ނުހިތޭގޮތަށ   -4
 ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ބޭނުނ  ކުރެވިދާނެ ކަމަށ 

އެއީ ކުރެހުނ  ހުނ ނަ ފޮތިގަނޑު ބުރިބުރިކޮށ ލައިގެނ  ބާލީސ  
 ނުވަތަ ލެނގެނ    ،ނުވަތަ އޮށޯނ ނަނ   ،ފަހައިގެނ  އިށީނ ނަނ 

މިގޮތަށ  އެތަކެތި ބޭނުނ ކުރުނ   ބޭނުނ  ކުރުނ  ފަދަކަނ ކަމެވެ.
މަނާއަށ  ރުއ ސުނ ލެއ ވި އެކަ هللاހުއ ދަވާނޭ ކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތ  

މުސ ލިމ  ރިވާކުރެއ ވި  ،ޢާއިޝަތުގެފާނު އަރިހުނ  އަލ ބުޚާރީއާއި
ޙަދީޘެކެވެ. އެހަދީޘުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. ))ސަލާމާއި ޞަލަވާތ ލެއ ވި 
މާތ  ރަސޫލާ ބޭނުނ ފުޅު ކުރެއ ވުމަށ  ތިމަނ  ކަމަނާ ދޫނީގެޞޫރަ 

އެކަމަށ  އިތުރުއެކަލޭގެފާނު  ކުރަހާފައިވާ ބާލީހެއ  ބައ ލަވައިގަތުމުނ ،
ނުރުހުނ ތެރިވެ ވަޑައިގަތުމުނ ، ތިމަނ  ކަމަނާ އެބާލީސ  

 އެއިނ  ދެބާލީސ  ، ފޮތިގަނޑާއެކު ދެބުރިއަށ  ބުރިކުރައ ވައި
ހެއ ދެވީމެވެ. ދެނ  އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އެދެބާލީހުގެ ބޭނުނ  

  1ކުރެއ ވިއެވެ.((
އާއި ބުދުފަދަ( ކުޅޭ  ކުޑަކުދިނ  ކުޅެނ  ހަދާފައި ހުނ ނަ )ޑޯލ  -5

ތަކެތި ކޮނ މެ ސިފައެއ ގައި ހުއ ޓަސ  ބޭނުނ ކުރުމީ ހުއ ދަ ކަމެކެވެ. 

                                                           
 .115 – 107يوسف القرضاوي، احلالل واحلرام يف اإلسالم، ص:   1
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އެއީ އިޙ ތިރާމ  ނުކުރެވޭ އެއ ޗެއ ސަށ ވާތީއެވެ. މިކަމުގެ ދަލީލަކީ 
ރުއ ސުނ ލެއ ވި ޢާއިޝަތުގެފާނު ޅަފުރައިގައި ކީރިތި  هللاމާތ 

ކަމަނާ ރަސޫލާގެ ގެކޮޅުގައި، ކުދިކުދި ކުޅޭ ބުދުތަކެއ  އެ
އެކަމަށ   ،ގެނ ގުޅުއ ވިއިރު، ސަލާމާއި ޞަލަވާތ ލެއ ވި ރަސޫލާ

އިނ ކާރު ނުކުރައ ވައި، އެތަކެތި ގެނ ގުޅުއ ވުމަށ  އެކަމަނާއަށ  
 ހިތ ވަރު ދެއ ވާފައިވުމެވެ.   

އަދި ބައެއ  ކަހަލަ ދޫނީގެ ނުވަތަ ޙަޔަވާނުގެ ޞޫރާގައި ހަދާފައި 
ވާނެއެވެ. އެއީ ހުނ ނަ ކާތަކެތި ގެނ ގުޅުނ ވެސ  ހުއ ދަ
 އިޙ ތިރާމ ކުރެވޭ އެއ ޗެއ ސަށ  އެތަކެތި ނުވާތީއެވެ. 

މިޒަމާނުގައި ކެމެރާއިނ ނާއި، އެނޫނ ވެސ  ވަސީލަތ ތަކުނ   -6
އެކިއެކި ބޭނުނ ތަކަށ  ނަގާ ފޮޓޯ އަކީ، ހުއ ދަ އެއ ޗެއ ކަމަށ  
ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސ  މިފަދަ ފޮޓޯތައ ވެސ  

މަށ ، ނުވަތަ އެއަށ  ޙުރުމަތ ތެރިކޮށ  ހިތޭގޮތަށ  އަޅުކަނ ކުރު
ފާރެއ ގައި، ނުވަތަ އެނޫނ ތަނެއ ގައި ބެހެއ ޓުމީ ހުއ ދަނޫނ  ޙަރާމ  

 ކަމެއ ކަމަށ  ޢިލ މުވެރިނ  ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  حُمَمَّد   نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 

 1440 ރަޖަބު  19
 2019 މާރިޗު  26
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 466/2019/03: ނަނ ބަރު

 12ފަތުވާ 

އަނ ހެނުނ  ފަނޑިޔާރުކަނ  ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުނ  އިސ ލާމީ 
 ޝަރީޢަތުގައި އޮނ ނަގޮތ  

 

ينِ  َعَلى لُِيْظِهَرهُ  احْلَقِّ  َوِدينِ  ِِبْْلَُدى َرُسوَلهُ  َأْرَسلَ  الَِّذي لِِلَِّ  َاحْلَْمدُ   ُكلِّهِ  الدِّ
 َوَعلى هللاِ  َعْبدِ  ِد ْبنِ حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوالسَّاَلمُ  َوالصَّاَلةُ  اْلَكاِفُروَن، كرِهَ  َوَلوْ 
يِن، يَومِ  ِإَل  ِبِِْحَسان   تَِبَعُهمْ  َوَمنْ  َأمْجَِعنَي، َوَأْصَحابِهِ  آِلهِ   :َأمَّابَ ْعدُ  الدِّ

އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ ،  
ކީރިތި ޤުރ އާނާއި، ކީރިިތ ރަސޫލާގެ ސުނ ނަތާއި، ޢިލ މުވެރިނ ގެ 
ޢިޖުމާޢުއާއި، ޢިލ މުވެރިނ ެގ ބަސ ފުޅުތަކުެގ އަީލގަިއ، އަނ ހެނުނ  

ގޮތ   ފަނޑިޔާރުކަނ  ކުރުމާިއ ބެހޭގޮތުނ  އިސ ލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި އޮނ ނަ
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ހޯދުމަށ  ކުރި ދިރާސާއިނ  ހާމަވެ އެނގުނީ، އަނ ހެނުނ  ފަނޑިޔާރުކަނ  
 ިއސ ލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ތިނ  ރައުެޔއ  އޮނ ނަ ކަމެވެ. ، ކުރުމާބެހޭގޮތުނ 

ޔަކީ، ސުނ ނަތ  ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު ރައު އޭގެ ތެެރއިނ  ފުރަތަމަ  .1
އި، ޙަނ ބަލީ މަޛ ހަބު ކަމުގައިވާ މާލިކީ މަޛ ހަބާއި، ޝާފިޢީ މަޛ ހަބާ

މަޛ ހަބާއި، ޙަނަފީ މަޛ ހަބުގެ ގިނަ ޢިލ މުވެރިނ ނާިއ، ސުނ ނަތ  
ޖަމާޢަތުގައި ނުހިމެނޭ ޝީޢާއިނ ގެ އަލ އިމާމިއ ާޔއިނ ނާއި، ޝީޢާއިނ ެގ 

ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިބާޟީނ ެގ ރައުޔެވެ.  ޒައިދީނ ނާިއ، ޚަވާރިޖުނ ގެ
އ ަގއި، އެީއ ގެ ޚުލާާޞއަީކ، ެއއ ވެސ  ކަހަލަ ޤަޟިއ ާޔއެ އެރަުއޔު

މުދަލާއި ގުޅޭ ކަމަކަށ ިވަޔސ  ނުވަތަ ޤިޞާާޞއި، ޙައ ދުތަކާިއ 
ގުޅުނ ހުރި ކަމެއ ކަމުަގއި ިވޔަސ ، އަދި އެނޫނ  މައ ަސލައެއ ކަުމގަިއ 
ވިޔަސ ، އެމައ ސަލަތައ  ބަލައި ޙުކުމ ކުރުމަށ ، އަނ ހެނަާކ ޙަވާލުކުރުީމ 

 މީހާާއއި ޙަވާލުކުެރވުނު ހުއ ދަނޫނ  ޙަރާމ ކަމެކެވެ. ިމކަމުގަިއ ޙަވާުލކުރި
ވިޔަސ   މީހާ ފާފަވެރިވާނެެއވެ. އަިދ އެޙުކުމަކީ، ޙައ ޤަށ  ާވޞިލ 

 ތަނ ފީޛު ނުކުރެވޭނެ ޙުކުމެެކވެ. 
މިރައުޔުެގ ޢިލ މުވެރިނ ގެ ދަީލލަކީ، ައއ ނިާސއު ސޫރަުތގެ  

ވަނަ ާއޔަތާއި، އަލ   282ވަނަ އާޔަާތއި، އަލ  ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  34
،  ވަަނ ޙަދީޘާއި 4720ވަަނ ޙަދީޘާއި. މުސ ލިމ ގެ  4425ބުޚާރީގެ 

ވަަނ ޙަދީޘާއި، ސަލާމާއި ަޞލަވާތ  ލެއ ިވ  4719ުމްސިލްމެގ 
ރަސޫލާއާިއ، އެކަޭލގެފާނުގެ ާމތ  ހަތަރު ޚަލީފާއިނ ނާއި، ބަނޫ އުމައ ޔާެގ 
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ޚަލީފާއިނ ވެސ  ެއއ ވެސ  ައނ ހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށ  ިއސ ކުރައ ވާފަިއ 
 ނުވުމެވެ. 

 ތެރެއިނ  ދެވަަނ ރައުޔަކީ، އިސ ލާމ ދީނުގައި އޭގެ .2
ކަނޑައަުޅއ ވާފަިއވާ ޙައ ދުތަާކއި، ޤިޞާޞ  ހިފުމުގެ ޤަޟިއ ޔާަތއ  
ފިޔަވަިއ އެހެނ  ހުރިހާ )ެއީއ މާލީ މައ ސަލަތަކާިއ އަނ ެހނުނ  އާދަކޮށ  

މައ ސަލަތަކުަގިއ ލަތަާކއި، ައދި އެނޫނަސ  އެފަދަ( ދެކެއުޅޭ މައ ސަ
ޔެވެ. މިއީ ކަނ  ކުރެވިދާނެކަމަށ  ބުނާ ރައުފަނޑިޔާރުއަނ ހެނުނ ނަށ  

 ެޔވެ. ހަބުގެ މަދު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ރައުޙަނަފީ މަޛ 
މިޤައުލުގެ ޢިލ މުވެރިނ ގެ ަދލީލަކީ އަނ ހެނާގެ ހެކިބަސ   

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަނ ކަުމގެ މައ ޗަށ  ޤިޔާސ ކޮށ ، އެކަނ ކަުމގައި އޭާނއަށ  
ވެ. ކީރިިތ ޤުރ އާުނެގ އަލ ބަޤަރާ ޙުކުމ ކުރުމުގެ އިޚ ތިޔާުރ ޮއތުމެ

ވަނަ އާޔަުތގަިއ، މާލީ ކަނ ކަމުގަިއ، ފިރިހެނަކާއި ދެ  282ސޫރަތުގެ 
އަނ ހެނުނ ގެ ހެކިބަސ  ޤަބޫުލކުރެވޭ ގޮތަށ  އޮތުމުނ ، އަނ ހެނުނ ނަށ ، 
ޙައ ދުތަކާއ، ޤިޞާޞ  ހިފުމުގެ ޤަޟިއ ޔާތައ  ފިަޔަވއި، ެއހެނ  ހުރިހާ 

ޔާރުަކނ  ކުރެވޭނެއެެވ. އެއީ މާލީ ކަނ ތައ ތަކާިއ މައ ސަލަތަކެއ ަގއި ފަނޑި

އަނ ހެނުނ  އާދަކޮށ  ދެކެއުޅޭ ކަނ ތައ  ކަމުގަިއވާ ޙައިުޟ ނިފާސާއި، 
ބަލިވެ އިނުމާިއ، ކިރުދިނުމާިއ، ޢިއ ދާަގއި އިނުމުގެ މައ ސަލަތައ ފަދަ 

 މައ ސަލަތަކެވެ. 
ހާ އޭގެ ތެރެއިނ  ތިނ ވަނަ ރަުއޔަކީ، ިއސ ތިސ ނާެއއ  ނެތި ހުރި .3

ބާވަތެއ ގެ މައ ސަލަތަކެއ ަގއި، އަނ ހެނުނ ނަށ  ފަނޑިޔާރުަކނ  ކުރެވޭެނ 
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ކަމަށ  ބުނާ ރައުޔެވެ. މި ރައުުޔގެ ވެރިަޔކީ އަލ އިމާމުއ  ޠަބަރީއެވެ. 
މިރައުޔަށ  ތާއީދުކުރާ ެއއ ެވސ  ދަލީލެއ  ނެތެވެ. އަދި މިއީ އަލ އިމާމުއ  

 ނެެތވެ. އޭނާައކީ، ޠަބަރީގެ ރަުއޔެއ ކަނ  އެނޭގ އެއ ވެސ  ިލޔުމެއ 
ތަފ ސީރާއި ތާރީޚުެގ ގިަނ ފޮތ ތަކެއ  ލިުޔއ ވާފަިއވާ ޢިލ މުވެރިއެެކވެ. 
އެހެނ ކަމާއެުކވެސ  ެއއިނ  އެއ ވެސ  ފޮތެއ ަގއި މިރަުއޔުގެ ވާހަަކ 

 ލިޔުއ ވާފައެއ  ުނވެެއވެ. 
 

 ތަރ ޖީޙުކުރުނ  
އަނ ހެނުނ  ފަނޑިޔާރުކަނ  ުކރުމާއި ބެހޭގޮތުނ ، އިސ ވެ  

ދިޔަ ތިނ ރައުޔަށ  ބަާލއިރު، ޭއގެ ތެރެއިނ  އެނ މެ ހަރުދަނާ ރައުޔަކީ ބަޔާނ ވެ
ޢިލ މުވެރިނ ގެ ޖުމ ހޫރުނ ެގ ރައުެޔވެ. އެީއ ފުރަތަމަ ރައުެޔވެ. އެީއ 

 އެރަުއޔުގެ ދަލީލުތަާކއި ޙުއ ޖަުތތަކުގެ ވަރުގަދަ ކަމުނ ނެެވ.
އަދި ދެވަނަ ަރއުަޔކީ، ދަލީލުގެ ގޮތުނ  ބަލިކަިށވެފައި،  

މީ ޝަރީޢަތުަގއި ހިމެނޭ ހުރިހާ ބާވަތެއ ެގ މައ ސަލަތައ  އިސ ލާ
 ށ ާވތީ، އެރަުއޔުގެ ބުރަދަެނއ  ނުާވކަނ ކަޝާމިލ ވެފައިނުވާ ަރއުޔަ 

 ފާހަގަކުރެެވއެެވ. 
އަދި ތިނ ވަނަ ރަުއޔަީކ، ދަލީލެއ  ނެތިފައި،  

، އަލ އިމާމުއ ޠަބަީރގެ ބަސ ފުެޅއ  ކަމާމެދު ޝައ ުކ އުފެދިފަިއާވ ރައުަޔކަށ ވާތީ 
 އެރަުއޔުގެ ވެސ  ބުރަދަނެއ  ެނތެވެ. 
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އިސ ލާމީ ފަތުވާދޭ އެނ މެމަތީ މަޖިލީހުގެ މެނ ބަރުނ   
 ބުރަވަނީ، ޖުމ ހޫރު ޢިލ މުވެރިނ ގެ ރައުޔަެށވެ. 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 

 .َأمْجَِعنْيَ  َوَصْحِبهِ  َوآِلهِ  د  حُمَمَّ  نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  الِلَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َوِلي  َوالِلَُّ 
 1440  ޛުލ ޤަޢިދާ    06
 2019   ޖުލައި     09

  



42 
 

 

 ފިހުރިސ ތު 

  

 1 ................................................................................................ބަސ   ފަށާ 

 3 ...........................................................................................  1   ފަތުވާ 

 3 .......................................................................... ނިވާކުރުނ   މޫނު  އަނ ހެނުނ  

 7 ...............................................................................................  2 ފަތުވާ 

 7 ........................................................ ގުޅޭ  ބިނ ތަކާ  ވަޤ ފު  ހުރި  ތޮއ ޑޫގައި . އއ

 11 ............................................................................................... 3 ފަތުވާ 

 އާ  މައ ސަލަ  ފެނުނު  މިނިކަށިތަކެއ   ،ކޮނުމުނ   ހަރިނ މަތެރެ  މިސ ކިތުގެ  ބިހުރޯޒުކަމަނާ . ގ
 11 .................................................................................................... !ބެހޭ 

 13 ................................................................................................ 4 ފަތުވާ 

 ހުރި  މަޞ ލަހަތު  ޢާއ މު  ،ބިނ   ޤަބުރުސ ތާނުތަކުގެ  އިނ ދިރާސ ވެފައިވާ  ،ދުވަސ ވެ 
 13 ......................................................................... ކުރުނ   ބޭނުނ   ކަނ ކަމުގައި 

 16 ............................................................................................... 5 ފަތުވާ 

 16 ............................................. ކުރުމާބެހޭ  ބަފައިކަށަވަރު  އިނ   ޛަރިޢާ  ގެ  ޑީއެނ އޭ 

 20 ............................................................................................... 6 ފަތުވާ 

 20 .......................... ބެހޭ  ކުރުމާ ( ޠު ތަޙ ނީ ) އެމ ބާމ   މައ ޔިތާ  މަރުވުމަށ ފަހު  އިނ ސާނާ 

 23 ................................................................................................ 7 ފަތުވާ 



43 
 

 ބާރަށ   "الرحيم الرمحن هللا بسم" ފަށާހިނދު  ކިޔަވަނ   الفاحتة سورة ނަމާދުތަކުގައި  ޖަހ ރިއ ޔަ 
 23 ............................................................................................... ކިޔުމާބެހޭ 

 25 ................................................................................................ 8 ފަތުވާ 

 25 ................................. ބެހެއ ޓުމާބެހޭ  ސުތުރާއެއ   ކުރިމަތީގައި  ހުނ ނަމީހާގެ  ނަމާދަށ  

 27 ............................................................................................... 9 ފަތުވާ 

 27 ............................................................... ބެހޭ  ނަމާދުކުރުމާ  ދެތަނބުދޭތެރޭގައި 

 30 ............................................................................................. 10 ފަތުވާ 

 30 ............ މ  ޙުކު  ކުރުމުގެ  ބޭނުނ   އިނ ޖެކ ޝަނ   ބޭހާއި  ،ބުއިމާއި  ހިމެނޭ  މަސ ތުވާތަކެތި 

 33 ............................................................................................. 11 ފަތުވާ 

 33 ..................................................................... ޙުކުމ   ފޮޓޯގެ  ކުރެހުމާއި  ބުދާއި 

 37 ............................................................................................. 12 ފަތުވާ 

 37 ...... އޮނ ނަގޮތ   ޝަރީޢަތުގައި  އިސ ލާމީ  ބެހޭގޮތުނ   ކުރުމާއި  ފަނޑިޔާރުކަނ   އަނ ހެނުނ  

 


	Cover
	Page 4

	Fatwa 2
	Cover
	Page 1

	Fatwa 2
	Fathuvaathah 2 Cover
	Page 1

	fatwa series book 2



