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 ފާހާނަ ތެރޭގައި ވުޟޫކުރުނ  

 

  ؟މާލޭަގއި ދިިރުއޅޭ ކުޑަ އެޕާރޓ މަނ ޓަތަކުަގއި ުހނ ނަ ފާާހނަތެޭރަގއި ުވޟޫ ކުެރިވާދނެތަސުާވލު: 

 ؟އެއީ ފާހާަނ ތެރޭަގއި ެހދުނ ެވސ  ަބދަލުކުރާތީެމެވ

 

 ،ބުެނަފއިަވނީ  ސުާވލުަގއި. ބުނަެމެވ މެދުަގއި ކުރުާމއި  ުވޟޫ ުހރެެގނ  ފާޚާަނިއަގއިޖަާވބު: 
 ،ުބނާ ނުކުރުމަށ  ުވޟޫ ފާޚާަނިއަގއި އެހެނަސ . ެއެވ ކަމުަގ ކުރާތީ ބަދަލު  ހެުދނ  އެތަނުަގއި
 ތަނެއ ީވމަ  ކުރާ ޤަޟާޙާޖަތ  އެއީ މިޘާލަކަށ . ެއވެ  ުބނެަފއިުނެވ ސަބަބެއ  މެދުެވިރާވ އެކަމަށ 

 ޝާމިލ ކޮށ   ބަސ ތަކަށ  ެއނ މެހައި  ނެތުުމނ  ސަަބބެއ  ިމފަދަ ؟ހެއ ޔެވެ  ކުެރވޭ  ުވޟޫ އެތަނުަގއި
 .  ކޮށ ލާނަމެެވ އިޝާރާތ  ޖަާވުބަގއި

 އެނ ެމހައި   ،ޙާލަތ ތަކެއ ަގއި   ެއނ މެހައި   އައިސ ފަިއަވނީ   ޝަރީޢަތ   ިއސ ލާމީ.  ެއެވ  އަޚާ :    ފުރަތަމައީ 
 . ެއެވالحمد هلل . އެވެ  ޮގތުަގ ދީނެއ ެގ ފަސޭހަ ލުއި ޮގތ ތަކުނ 

 އަދި ޚިޔާލުތަކާއި ،ތަާކއި ަވސ ާވސ  ެއކިއެކި އިނ ސާނާ ައއިސ ފަިއަވނީ ޝަރީޢަތ  މި
 ދީުނަގއި   އެޮގތުނ . އެވެ  ޮގުތަގ ދީނެއ ެގ ދުރުކުާރނެ އަދި އެއ ިބާވނެ ިވސ ނުނ ތަކުނ 
 ބޭުނނ ަވނީ. ެއެވ ސަލާަމތ ެވދެ ބަލިމަޑުކަމުނ   މި  ދެިމހުރުމުނ   ޤަާވޢިުދތަކުަގއި ކަނޑައެިޅފަިއާވ

 އެނ މެ  އިލާހު ދެެނޮވޑިެގނ ާވ މޮޅަށ  އެނ މެ ޔާތ ޙަ ެއއިނ ާސނާެގ ކުެރއ ިވ ޚަލ ޤު އިނ ސާނާ
  ؟ެއެވ ސަލާމަތ ުވނ ތޯ ބަލިމަޑުކަމުނ   ނަފ ސާނީ ޚިޔާރުކޮށ  ޮގތ  ކަނޑައަުޅއ ާވަފއިވާ  ފުރިހަަމއަށ 

 ބޮުޑެވެގނ ވާ  ނުހުެރއ ޖެހިނދު  ދެމި ޭއަގއި. އެވެ  ޝަީރޢަތުގަ  އޮތީ ެއކަނ  ކަުމަގއިާވނަމަ އެހެނ 
 ތަކެީތގެ  ،ަޤާވޢިދަކީ ކަނަޑއެޅިަފިއާވ ދީުނަގއި . ެއެވ ދަނ ނަ . ެއެވ ދެ ހުށަހެޅިެގނ  ަވާބއަކަށ 
 . ކަެމެވ ޠާހިރު އަޞ ލަކީ

 . ެއއ ޗެކެވެ  ާޠހިރު ެއއީ ދާނ ެދނ  ުވމަށ  ބަޔާނ   ޮގތުަގއި ެއއ ޗެއ  ނަޖިސ  ެއއީ ދަލީލެއ 
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 ާސފު  ފޭރާމަކީ ާދނ ދެނ  ޔަީޤނ ުވމަށ  ހުރިކަނ  ޭފރާމުަގއި ނަޖިހެއ  . ެއެވ ެއފަދަ ފޭރާނ ަތއ ެވސ 
 . ފޭރާމެެކެވ

 ަވދެވި  ތެރެއަށ  ޚިާޔލުތަކުެގ ަވސ ާވސ ތަކާއި ިދއުުމނ  ފަހަނައަަޅއި ޫދކޮށ  ޤަާވޢިދުތައ  މި ،ފަހެ
 . ެއެވ ަވއ ދަ ތެެރއަށ  ކަސ ތޮޅުެގ ޭއާނެގ އެމީހަކު ޝައިޠާނާ

 ޮބޑު އަދި  ކުޑަކަމު ފާާޚނަައކީ ،އެަކއ ޗަކީ ޮއނ ނަ ިވސ ިނަފއި ނުުކރުމަށ  ުވޟޫ ފާޚާަނިއަގއި
 . އެވެ  ކަމުަގ ތަނެއ   ނަިޖސ ތަނެއ  އެއީ  އެތަނ  ކަމުަގިއުވމުނ  ތަނެއ  ކަމުދާ

 ހުރެއ ޖެަކނ  އެތަނުަގއި ނަޖިސ   ކަނަޑއެޅޭނީ ޮގތުަގއި ނަޖިސ ތަނެއ ެގ ެއއީ  އެތަެނއ  އެހެނަސ 
 .  ުވުމނ ެނެވ ޔަޤީނ 

 ެފނ    މާަގނުޑނ   ނުަވތަ  އިސ ކުުރނ   ފާޚާަނިއަގއި  އޮނ ަނނީ  ިވސ ނިފައި  އެއ ބަޔަަކށ   ހަމައެފަަދއިނ 
 ހަށިަގނޑު   ބުރަިއެގނ   ފެނ    އެ  ެދނ .  ެއެވ  ނަިޖސ ީވ  އެ  ޖެހުމުނ   ބިމުަގއި  ފާާޚނަިއެގ  ެއފެނ   ،ެވރި 
 . ިވސ ނުެމެވ ދެކޭ ކަުމަގއި  ނަޖިސ ީވ އެއީ ޖެހުުމނ   ޭފރާމުަގއި އަދި

 

 ބުރަ  ދަތިކޮށ  ކުރުމަށ  ނ  އަޅުކަ މީސ ތަކުނ ނަށ  ަވސ ާވސ ތަކާއި  ޝަިއޠާނާގެ  ަހއ ތަާހެވސ  މިއީ
 . އޮޅުނ ތަކެވެ  ަވއ ާދފަިއާވ ޝައިާޠނާ އެ ކުރުމަށ 

. ެއެވ ނުާވނެ ނަޖިހެއ  ބިނ   ފާޚާަނިއެގ މެނުީވ ދާނ ދެނ  ުހރެއ ަޖއުމަށ  ފެނ ނަނ    ނަޖިސ 
 ހަިށަގނޑުަގއި   އަދި  ހެދުުމަގއި  ޮގސ   ބުރަިއެގނ   ެފނ    އެ  ފަިއބައި  ބިނ މައ ޗަށ   ފެނ   ުވމުނ   އެހެނ 

 .  ެއެވ ުނެވ ެގއ ލުމެއ . ނެެތެވ މައ ސަލައެއ  ެއއ ެވސ  ޖެހުމުނ 

 

 އަރިުހަގއި  ޢިލ މުެވރިނ ެގ  ިގނަ  ަވރަށ    ަމއ ސަލައިަގއި  މި.  ެއެވ  މެުދަގ  ކުރުާމއި  ުވޟޫ :     ދެަވަނއީ
 . ކުަރމެެވ ޛިކުރު ަޖާވބު ަބއެއ  އޭގެ . ެއެވ ކޮށ ފައިވެ  ުސާވލުތަކެއ  ުގނަ ިގނަ



WWW.ALBAYAANMV.COM 3 

 

 . ޖަާވބެެކެވ ދެއ ާވފަިއވާ  ކޮމިީޓނ  ފަތުާވ ަޢރަބިއ ާޔެގ ސަޢުދީ

 ތެޭރަގއި  ފާާޚނަ ؟ޮކބައިެހއ ޔެެވ ޙުކުމަކީ ުކރުުމެގ ުވޟޫ ހުރެ ފާާޚނަިއަގއި :  ސުާވލު
( ފަރުދާ ) ހުރަެހއ  ދެެމދު ަފއިަބއިެފނާއި އިސ ކުރުނ  ނަޖިސ ތަކެއ ޗާއި އެ ،އ ހުެރފަނަޖިސ ތަކެ

   ؟ެހއ ޔެވެ  ހުއ ދަ  ކުރުނ   ުވޟޫ ،ކުރެިވފަިއެވއ ެޖހިނދު 

 

 އިސ ކުރުނ   ެއޮގތުނ   ،ލެިވަފިއެވ  ފަރުާދއެއ   ެދމެދު  ނަޖިސ އާ  ެފނާއި  ަފއިބާ  އިސ ކުުރނ :    ޖަާވބު
 ިބނ ަވނީ  ފައިާބހިނދު ިބނ ޗައ   ފެނ :  މާނައީ ،ހަަދއި ނުޖެހޭޮގތަށ  ނަިޖހުަގއި  އެ ފައިާބފެނ 

 އަދި  ުޑަގއިނހަށިގަ  ފައި ބިުމަގއިޖެހި  ފެނ   ފައިބާ  އެތަނަށ   އެިހނދު . ެއެވ ޮގތުގަ  ޠާހިރުތަކެއ ެގ
 .  ނެތެވެ  އ  ަމއ ސަލައެ ެޖހުމަކުނ  ފޭރާުމަގއި

. ެއެވ ިވދާޅުެވފަިއެވ -رحمه للا -اإلمام العالمة ابن باز  ޙުކުާމއިމެދު ކުުރމުެގ ުވޟޫ  ފާޚާަނިއަގއި 
. ނެތެވެ  އ މައ ސަލައެ ކުުރނ   ުވޟޫ ާފޚާނަިއަގއި ،ޖެހިެގނ   ޙާޖަތ  ކުުރމަށ  ުވޟު ފާާޚނަިއަގއި"

 ޤަޟާ  ެއއީ ސަބަބަކީ . ެއވެ  ނުކުތުމަށ ފަހު ފާޚާާނއިނ  ކިާޔނީ ދުޢާ ުވޟޫ ެއހެނަސ .......... 
 ނުކުތުމަށ ަފހު  ާފޚާނަިއނ   ނިމުުމނ   އަަވިދެވ  ކޮށ   ުވޟޫ  ޭއނާ  .ޮގތުަގިއުވމެވެ   ަތނެއ ެގ  ކުރެޭވ  ޙާޖަތ 
 ..."އެވެ  ކިޔާނީ ދުޢާ

 

 


