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 ؟ކޮބައިތޯއެވެ ަނކީޘުްނވާރި

 
 

 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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ހުން  ޑު އެއްބަފާ މީނވާރުތަ މުދާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ އެ ދިމާވާ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި އެއްބަ  ޔިތާގެ މައް
ބަފާ  އެކުގައި އެއްމީހުންނާ    ޑު އެއްބަފާނއެއް ފަހަރު މައްޔިތާގެ ގޮތުން، އެއްބަ އެވެ. ބައެކަނި ކަމުގައިވެސް ވެދާނެ
ޑަށް ލިބިފައިވާ ދަރިންނަކީ އެއްބަފާ ދަރިންގެ  އަކު އެކި ބަނއެވެ. މިޘާލަކަށް ބައްޕަމީހުންވެސް ބައިވެރިވެދާނެ

ޅުމުގައިވާ  މުދާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ އެއްބަފާ ގުގޮތުގައިވެ، ބައްޕަ ދުނިޔެ ދޫކުރުމުން އެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ވާރުތަ  
 ވުމެވެ.  ފަރާތްތައް ކަމުގައި 

 
އަދި ދިމާވާ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުން ބޮޑު ބޭބެއަކީވެސް ވާރުތަ މުދާ    ހަމަ އެފަދައިން އެއްބަޑު މީހުންވެސް ވެދާނެ އެވެ.

އެވެ. ވުމުން ވާރުތަވެރިންނަކީ ވަކި ބައެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅި އެ ނޫންބަޔަކު  ލިބޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ވެދާނެ
 އެވެ.  ގޮތުގައި ނުވާނެއޭ ބުނުމެއް ނުވެވާރިޘުންގެ  

 
  އެވެ. ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ވާރުތަ މުދާ ލިބޭ މީހުންވެއެވެ. ބަޔަކަށް ބެހިގެންދެ  3ބޭ މީހުން  ވުމުން ވާރުތަމުދާ ލި 

ތެރެއަދި   ބަޔަކުވެސްވެއިން އަންހެނުންގެ  ލިބޭ  މުދާ  ވާރުތަ  ޙައްޤުވެގެންވާ    ލިބުން  މުދާ  ވާރުތަ  އަދި  އެވެ. 
 އެވެ. ގެ ތެރެއިން ލިބޭ ބަޔަކުވެސް ވެފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހުގައި، ބާކީހުރި ބައި މައްޔިތާގެ ގާތްތިމާގެ މީހުން 

 
ނަބިއްޔާ    ُمْسِلمއަދި    اْلبَُخاِري އިމާމް    ޙަދީޘްގައިވެއެވެ.  وسلم- ރިވާކުރައްވާފައިވާ  عليه  هللا  ޙަދީޘް    -صلى 

( ”ކުރެއްވިއެވެ.  ذََكٍر(  َرُجٍل  فَِِلَولَى  اْلفََرائُِض،  أَْبقَِت  فََما  بِأَْهِلَها،  اْلفََرائَِض  ފަރުޟު  أَْلِحقُوا  މުދަލުން  ތަރިކަ 
އިލީ  ޢާށެވެ. އެއަށްފަހު ބާކީ ހުރި އެއްޗެއް ލިބުން ވަނީ،  ވެރިންނަށް ބަހާޤު އްޙަކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް، އޭގެ  

 ގޮތުން )މައްޔިތާއާ( އެންމެ ގާތް ފިރިހެނަކަށެވެ.“ 
 

ޙައްޤުވެގެންވަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ވަކި ބަޔަކު ތިބުމުން އަނެއްބަޔަކަށް ލިބޭ    އެކި މީހުންނަށްއަދި ވާރުތަ މުދާ  
ބެލުން އޮތީ އެކަމަށް ޝަރީޢަތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިންވަރު މަދުވެ ނުވަތަ ގިނަވެދިއުމުގެ ތަ  ފްޞީލުތަކަށް 

 ޤާނޫނުތަކަށެވެ. 
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 ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ވާރުތަވެރިންނަކީ : 
 . ދަރިން 1
 . ދަރިންގެ ދަރިން  )ކިތަންމެ ދަށަށް ދިޔަސް( 2
 . ބައްޕ3ަ
 . ބައްޕަގެ ބައްޕަ )ކިތަންމެ މައްޗަށް ދިޔަސް(  4
 އަޚު ޑު އެއްބަފާ ނ. އެއްބ5ަ
 . އެއްބަފާ އަޚު 6
 ޑު އަޚު ނ. އެއްބ7ަ
 ޑު އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެން ދަރި ނ. އެއްބ8ަ
 . އެއްބަފާ އަޚުގެ ފިރިހެން ދަރ9ި
 ޑު އަޚުގެ ފިރިހެން ދަރި ނ. އެއްބ10ަ
 . ބައްޕަފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެ 11
 ޑު އެއްބަފާ ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިން ނ. އެއްބ12ަ
 ބައްޕަ ފަރާތުގެ ބޮޑުބޭބެގެ ދަރިން   .13
 . ފިރިމީހާ 14
 . މިނިވަންކުރި މީހ15ާ
 

 އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ވާރުތަ ކުރާނެ ފަރާތްތަކަކީ : 
 . އަންހެން ދަރިން.  1
 ފިރިހެން ދަރިންގެ އަންހެން ދަރިން  . 2
 މަންމަ  .3
 ގެ މަންމަ  މަންމަ  .4
 ގެ މަންމަ ބައްޕަ .5
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 އެއްބަފާ އުޚްތު ޑު ނ. އެއްބ6ަ 
 އެއްބަފާ އުޚްތު . 7 
 ޑު އުޚްތު  ނ. އެއްބ8ަ 
 . އަނބިމީހާ  9 

  މީހާ  ން. މިނިވަންކުރި އަންހެ 10
 

ފިރިހެނުންނާއި  ލިބޭ  ވާރުތަ  ތެރެއިން  އަންހެނުންގެ  ފިރިހެނުންނާއި  ޙާލަތްތަކުގައި  އެކި  މިއީ  ވުމުން 
ލިބޭ   އެމީހުންނަށް  އެގޮތުން  މިންވަރުތައަންހެނުންނެވެ.  ލިބޭ  ތަފްޞީލުތައް    ކާއި ޙާލަތްތަކާއި،  މިކަމުގެ 

މައްޗަށެވެ. ޤަވާއިދުތަކުގެ  ބެހުމުގައިވާ  މުދާ  ވާރުތަ  ބަޔާންވެގެންވާ  ޝަރީޢަތުގައި  ފަހެ،    ބަޔާންވެގެންވަނީ 
 ތަކަށެވެ.ޢަވުން ހުށީ ޝަރުޢީ ކޯޓުމިކަންތައްތައް އެގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރުޖޫ

 
 .وسلم وصحبه وآله محمد  نبينا على هللا وصلى. علمأ  تعالى وهللا

 


