
 

 
 ޞަފްޙާ  1

 

  

g 
 

 

 

 

  

 17ފަތުވާ  

 ބައިގެންދާ ކުއްޖާ )ޖަނީން( އާ ބެހ  

دُ  َمح َق ُّ  َوّدينُّ  ِّبْلح َدى َرس وَلهُ   َأرحَسلَُ  اَلّذي  لِّلَُّ  َاْلح ينُّ  َعَلى  لّي ظحّهَرهُ   اْلح  َوالَساَلمُ   َوالَصاَلةُ   الحَكاّفر وَن،  كرّهَُ  َوَلوُح  ك لّ هُّ  الدّ 
َّعنَي،  َوَأصحَحاّبهُّ  آّلهُّ  َوَعلى  للاُّ َعبحدُّ  ّدُبحنُُّم َمَُ  نَّبيّ َنا  َعَلى َسانُ   تَّبَعه مُح  َوَمنُح  َأْجح يّن،  يَومُّ  ّإَلُ  ِبّّحح  :َأَمابَ عحدُ   الدّ 

 އަންހެނާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަ ގަންނަ ޖަނީން، ހަނދުމަހުގެ ހަތަރު މަސް ނުފުރެނީސް ވެއްޓިއްޖެނަމަ،
ކޮންމެ ސިފައެއްގައި އޮތަސް، ސާފު ފޮތިކޮޅެއްގައި އޮޅާފައި ވަޅުލުންނޫން އެހެން ކަމެއް ކުރާކަށް ނުޖެހ ނެކަމަށް  

ވާތީއެވެ.   ފުރާނަ އެޅުއްވުމުގެ ކުރިން ވެއްޓުނު ޖަނީނަކަށްޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގެންފައި ވެއެވެ. އެއީ  
 ޢަޤީޤާ ކަތިލުމެއް ވެސް ނޯންނާނެއެވެ.  ނަންކިޔުމެއް، އަދި މިފަދަ ޖަނީނަކަށް،

( ބައިގެންދާ  މަށްފަހުފުރާނަ އެޅުއްވު އެބަހީ: ) މަށްފަހުވު ދުވަސް( 120)  މަހުގެ ހަތަރުމަސްހަނދު
 ނ ވާލުމަކުން، ރުއިމަކުން،  ނުވަތަ ވެއްޓުމަށްފަހު، ކުއްޖާ ވެއްޓުނުވަގުތު، ކުއްޖާގެ ދެ ޙާލަތެއްވެއެވެ. އެއީ

އެކުއްޖާ   އެކުއްޖާ ދިރިއޮތްކަމުގެ ޢަލާމަތެއް ފެނުމަށްފަހު މަރުވުމެވެ. މިޙާލަތުގައި، ޙަރަކާތް ކުރުމަކުން ވިޔަސް، 
ހުރިހާ މަޛްހަބެއްގެ   ވަޅުލަންޖެހ ނެކަމަށް، ، އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދުކޮށް ކަފުންކޮށް، ހިނަވައި، 

 އިއްތިފާޤުވެ ވަޑައިގަންނަވައެވެ. މިކަން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުން ސާބިތު ވެއެވެ.  ޢިލްމުވެރިން،

 އިސްލާމީ ފަތުވާދ  އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 466/2019/08: ނަންަބރު
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ހަތަރުމަސް  ބަޔާންވެދިޔަ މުއްދަތު ) އިވަނީ،ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފު އުފެދިފަ މިމައްސަލާގައި
ދިރިއޮތްކަމުގެ އެއްވެސް   ( ގައި ވެއްޓ  ކުދިންގެ ކިބައިން،ންނަ މުއްދަތުއޮ  ރ ދ ތެއުމާ ފުރުމުން ފެށިގެން ވިހެ

 ޢަލާމަތެއް ނުފެންނަ ކުދިންނާ ބެހ  ގޮތުންނެވެ. 

  ނުފެނުނު  ޢަލާމަތެއް އޮތުމުގެ ދިރި ކިބައިން، ކުދިންގެ މިފަދަ ވިދާޅުވާގޮތުގައި، ޢިލްމުވެރިން ބައެއް
 ކަފުންކުރުމާއި، ކަމާކެމީގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަން ޖެހ ނެ އެވެ. ހިނެއުމާއި، ކަށު  ސްމިކުއްޖާގެވެ   ކަމުގައިވިޔަސް، 

ދާޅުވާ  މިހުރިހާކަމެއް ބޮޑުމީހެކ  އެއްފަދައިން ކުރަންޖެހ ނެއެވެ. މިހެންވި ވަޅުލުމާއި، ކަށު ނަމާދުކުރުމާއި،

ْقُط ُيَصلَّى َعَلْيهِّ،" ވެ.ޙަދީޘުފުޅެއަންނަނިވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ޢިލްމުވެރިންގެ ދަލީލަކީ  َويُْدَعى لَِّوالَِّدْيهِّ   َوالس ِّ
ْلَمْغفَِّرةِّ َوالرَّْْحَةِّ"  ބައިގެންދާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރެވ ނެއެވެ. އަދި އެކުއްޖާގެ  މާނައަކީ: "  މިއެވެ.   1ِبِّ

 ."  މަންމައާއި ބައްޕަގެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ރަޙްމަތް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރެވ ނެއެވެ

ޅަކު  ބ ފު  އަންހެން  ޢުމަރުގެފާނުގެ  ބްނު هللاޢަބްދު ރުއްސުންލެއްވި  هللاމާތް ދަލީލަކީ، އަނެއް  މިޤައުލުގެ
 ކުރެއްވުމެވެ. ނަމާދު އްގެ މައްޗަށް އެކަލ ގެފާނު ކަށު ރައްކާވި އިރު އަވަހާރަވެފައިވާ ފިރިހެން ބ ފުޅެ

 އިބްނުސީރީން އާއި، އާއި،މުސައްޔިބު  ސަޢީދުބްނުލް އަޙްމަދާއި،  އަލްއިމާމު ޢިލްމުވެރިންނަކީ،  މިޤައުލުގެ
 އިސްޙާޤުބްނު ރާހަވައިހި އެވެ.

ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި، މިފަދަ ކުދިންނަށްވެސް ހަތްދުވަސްވާ ދުވަހު ނަމެއް   މިޤައުލުގެ އަދި
ގައި ވަނިކޮށް ފުރާނަ އަޅުއްވާފައިވާ ކިޔައި ޢަޤީޤާ ކަތިލަން ޖެހ ނެއެވެ. އެއީ މިކުދިންނަކީވެސް މަންމަގެ ބަނޑު 

 ކުދިން ކަމަށްވާތީއެވެ. 

މާލިކީ މަޛްހަބުގެ   ގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި،މަޛްހަބު ޙަނަފީ ޤައުލަކީ، ދެވަނަ  މައްސަލައިގެ މި
 ސުފްޔާނުއްޘައުރީގެ ޤައުލެވެ.  އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީގެފާނާއި،  ޝާފިޢީމަޛްހަބުގެ ޢިލްމުވެރިންނާއި،  ޢިލްމުވެރިންނާއި،

މަންމަގެ ބަނޑުގައި ވަނިކޮށް މަރުވެގެން ވެއްޓ  ކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށު   މިޤައުލުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތުގައި،
 ނަމާދުކުރުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. 

 
 އައްިތރްިމޛީ ިރާވކުެރްއިވ ޙަދީޘެެކެވ. އަދި ެއއީ އަްލބާނީ ަޞއްޙަަކމަށް ިވދާުޅެވފަިއާވ ަޙދީޘެކެެވ. އަޫބދާޫވުދއާިއ، އަލްއިމާމު އަްޙމަާދއި،    1
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ْقُط " ވެ.ޙަދީޘުފުޅެއަންނަނިވި ކީރިތި ރަސޫލާގެ  ލުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ ދަލީލަކީ،މިޤައު إَِّذا اْستَ َهلَّ الس ِّ
ބައިގެންދާ ކުއްޖާ ބައިގެންދާވަގުތު ނުވަތަ ބައިގެން ދިޔުމަށްފަހު ދިރި  މިއެވެ. މާނައަކީ: " 2ُصل َِّي َعَلْيهِّ َوَورَِّث" 

 " އަދިވާރުތަވާނެއެވެ. އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަށުނަމާދު  ކުރެވ ނެއެވެ. އެއްވެސް ޢަލާމަތެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ،  އޮތްކަމުގެ

ދިރިއޮތްކަމުގެ ޢަލާމާތެއް ނުފެންނަ   ދިޔުމަށްފަހު،  ބައިގެން  ނުވަތަ  ގެންދާވަގުތުބައި ވާގޮތުން،  މިޙަދީޘުގައި
 ކުދިންގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރާކަށް ނުޖެހ ނެއެވެ. 

  ސުންނަތްޖަމާޢަތުގެ  ބުރަވަނީ، މެންބަރުން  މަޖިލީހުގެ މަތީ އެންމެ އިސްލާމީފަތުވާދ   މައްސަލައިގައި  މި
މާލިކީ މަޛްހަބާއި،ޝާފިޢީ މަޛްހަބުގެ   މަޛްހަބާއި، ޙަނަފީ މަޛްހަބުކަމުގައިވާ  ތިން ތެރެއިން،  މަޛްހަބުގެ ހަތަރު

އަލްއިމާމު ސުފްޔާނުއްޘައުރީ ގެ ރައުޔަށެވެ. އެއީ ހަނދުމަހުގެ   ފާނާއި،އަލްއިމާމުއްޝާފިޢީގެ  ޢިލްމު ވެރިންނާއި،
މަގެ ބަނޑުގައި ވަނިކޮށް މަރުވެގެން ވެއްޓ  ކުއްޖާ  ވިހެއުމާ ދ ތެރ ގައި މަން  ހަތަރުމަސް ފުރުމަށްފަހު،

އެކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަށުކަމާކެމީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރަން ނުޖެހ ނެ   ދިރިއޮތްކަމުގެ ޢަލާމަތެއް ފެނިފައިނުވާނަމަ،
 ކަމަށް އޮންނަ ރައުޔެވެ. 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

ّفيحّقُ، َوّلُي  َوالَِلُ  ّبهُّ  َوآّلهُّ ُم ََمدُ   نَّبيّ َنا  َعَلى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلُى التَ وح َُ َوَصحح ُُ.َأْجحَّعنيح
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