
 

 

ބޭނުންކޮށްގެން  މިޝްޤަޞްތަކެއް  ” މާނައީ:  
މަރުވިމީހަކު ނަބިއްޔާ    އަމިއްލައަށް

 ގެ އަރިހަށް ގެނެވުނެވެ. ފަހެ

ނަމާދު  ކަށު( އެކަލޭގެފާނު އޭނާގެ މައްޗަށް )
 “ނުކުރެއްވިއެވެ.

 

  ވިދާޅުިވެއވެ. ޖާބިރު ުބން ސަުމރާ 

ުހްނަނ  ދުިގޮކްށ  ޮކުޅަގއި  ތުީރެގ 

 ަދަގނުޑޮކަޅްށ ކާިޔ ަނެމއް 
 

  އަލްމިޝްޤަޞް:

، ހިނަވާ އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެނަމަ އޭނާ    މީހަކު” 

އޭނާގެ އަދި  ޖެހޭނެއެވެ.  މައްޗަށް   ކަފުންކުރަން 
އަދި  ޖެހޭނެއެވެ.  ކުރަން  ކަށުނަމާދުވެސް 

ވަޅުލާނީ މުސްލިމުންނާއެކު   އެމައްޔިތާ 
އެއީ  ގައެވެ.  ގަބުރުސްތާނެއް( މުސްލިމުންގެ  (

އޭނާއަކީ   އޭނާއަކީ ނަމަވެސް  ފާފަވެރިއެކެވެ. 
ނަފްސު އަމިއްލަ  ޤަތުލުކުރުމަކީ   ކާފަރެއްނޫނެވެ. 

  1”…ފާފައެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކުފުރެއްނޫނެވެ

ސުޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ކުރީގެ މުފްތީ ސަމާޙަތުއް ޝައިޚް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު 

ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ:ބުން ބާޒް    

  

ަތާޢާލ މަިފަދ ާފަފަތުކްނ هللا ުދާޢައކީ 

  ައުޅަގނުޑެމްނ ަރްއާކެތރޮިކްށެދްއުވެމެވ.

[1 ] http://islamqa.info/en/ref/12316 

 މިލިޔުމުގެ މައިގަނޑު މަޞްދަރު ބެއްލެވުމަށް: 
 http://islamqa.info/en/ref/70363  

ގައި   5115އޭޕްރީލް    52ނޯޓް: މިލީފްލެޓަކީ ދިސަލަފިއްޔާ ސައިޓުގައި  

  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ ލިޔުމަކުން ހަދާފައިވާ ލީފްލެޓެކެވެ. 
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 މިލިޔުން ބިންމައްޗަށް އެއްލަވާ ނުލައްވާ!، ގެ އިސްމުފުޅު ވާތީ މިލިޔުމުގައި 

 15ދަޢުވަތު ސިލްސިލާ: 

http://islamqa.info/en/ref/12316
http://islamqa.info/en/ref/70363


  

 

ކަންތައްތައް  ޮލބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުންނެވެ. މިފަދަ 
هللا މެދުވެރިވުމުން އަމިއްލައަށް މަރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.  

 ތަޢާލާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. 

 ﴾ ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ﴿...

. މާނައީ:   . . އަމިއްލަ ” ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަދި 
ޤަތުލުނުކުރާށެވެ.  ތިޔަބައިމީހުން  ނަފްސުތައް 
މައްޗަށް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  ހަމަކަށަވަރުން 

ކަމުގައި   ގެ  ރަސްކަލާނ هللا ރަޙީމުވަންތަ 

 “ޮވޑިގެންވެއެވެ.

ދުނިޔަވީ ޙަޔާތުގައި ވޭތުކުރާ ދުވަސްތަކަކީ 
ބޯހާސްވުމާއި ގޮތްހުސްވުމާއި 

ހިތާމަވެރިކަންކަމާއި ލަދުގަންނަންޖެހޭފަދަ 
ކަންކަމުން ފުރިގެންވާ ދުވަސްތަކެކެވެ. 
ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ 

ތަޢާލާގެ މަދަދާއި ނަޞްރާއި هللا ޙަޤީޤަތަކީ 
އަދި ރަޙްމަތް އަބަދުވެސް ނުހަނު 

 ގާތުގައިވާކަމެވެ. 

ދިރިުއުޅަމީކ އްިމތާިހެނެކެވ.   ުދނޭިޔެގ 

ަފޭސަހ  ައދި  ހާިތަމ  ުއަފާލިއ 

ަކްނަކާމެވްސ   ަކްނަކާމއި ަދިތ ުއނަދގ  

ަދިތަކާމއި  ެޖޭހެނެއެވ.  ުކރަިމތާިލްނ 

ޮއތީ   ހާިތަމއިަގއި ިއްނާސާނައްށ 

ދިރިުއުޅުމަގއި  ެކްތެތިރުވެމެވ. 

ެއަކަމްށ ، ަސަބުބން   ުކރަިމތިާވ ަކެމްއގެ 

ައމިްއަލައްށ ، ެކްތެތރުިނވެ  ޭއާނ 

ެއއީ ެއަކުމެގ   ަމުރވިެއްއަކަމުކ 

ެނެވ.   ަޙްއެލްއނ 

މައްޗަށް ކަށުނަމާދު   އަމިއްލައަށް މަރުވާމީހުންގެ

 ކުރެއްވުމުން ނަބިއްޔާ  

ދުރުވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެއީ މީސްތަކުންނަށް 

އިންޛާރުދެއްވުމުގެ   މިކަމުގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގެ 

އެފަދަމީހާގެ ނަމަވެސް  މައްޗަށް   ގޮތުންނެވެ. 

އެކަލޭގެފާނު  އިޛުނަ  ކަށުނަމާދުކުރުމުގެ 

އެހެންކަމުން ، ޚަލީފާއާއި  ދެއްވިއެވެ. 

އަދި ، ޤާޟީންނާއި، ވެރިންނާއި، ޢިލްމުވެރިންނާއި

އިސްފަރާތްތަކުން   މިނޫނަސް ޤައުމުގެ 

ކުރުމުން ކަށުނަމާދު  މައްޗަށް   އެފަދަމީހާގެ 

  ދުރުހެލިވުމަކީ ސުންނަތެކެވެ.

ޙަދީޘްކުރެއްވިކަމަށް ޘާބިތު ބުން ނަބިއްޔާ 
  ރިވާކުރެއްވިއެވެ. އައްޟައްޙާކު 

. ” މާނައީ:    . ނަފްސު . އޭނާގެ  އެއްޗަކުން  ދުނިޔޭގައި 
ޤިޔާމަތްދުވަހު   ޤަތުލުކޮށްލައިފިމީހާއަށް އޭނާއަށް  އެއެއްޗަކުން 

 “ދެވޭނެއެވެ. ޖަހައްނަމައިގެ އަލިފާނުގައި ޢަޛާބު

 

 މިއާޔަތާ ބެހޭގޮތުން އިމާމު އައްޝައުކާނީ 
 ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެބަހީ: އެންމެހާ މުސްލިމުންނޭވެ. ڃ  چ  چ      ” 
ތިޔަބައިމީހުން  ނުލާ  ސަބަބަކާ  ޝަރުޢީ  ޘާބިތު 
ނުވަތަ  ޤަތުލުނުކުރާށެވެ.  އަނެއްބަޔަކު  އެއްބަޔަކު 
ނަފްސުތައް  ތިޔަބައިމީހުންގެ  އަރައިގަނެ  ފާފަތަކަށް 
މުރާދަކީ  މިއާޔަތުގެ  ނުވަތަ  ޤަތުލުނުކުރާށެވެ. 
އަމިއްލަ  އޭނާގެ  އިންސާނާ  ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 
މާނައެއް  ހުރިހާ  މި  ނަހީވުމެވެ.  ނަފްސުމެރުން 

  ”ދޭހަވާގޮތަށްވެސް މިއާޔަތް މާނަކުރެވިދާނެއެވެ.
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