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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ފަށ ާބަސްާ
 

 األنبياء أشرف َعَلى َوالسَََّلمُ  َوالصَََّلةُ  اْلَعاَلِمْْي، َربِّ  للِ  َاْْلَْمدُ 
 .َأْْجَِعْْي  َوَصْحِبوِ  آِلوِ  َوَعَلى ،واملرسلْي

ާމަޖިލިސްާ ާމަތީ ާެއންމެ ާަފތުވ ދޭ ާއިސްލ މީ މިފޮތަކީ
ާޮއފް ާިމނިސްޓްރީ ާުކރިން، ާައއުމުގެ އިސްލ މިކްާާވުޖޫދަށް

ާފިޤްހުާ ާ"ިއސްލ މީ ާިހންަގވަމުްނގެންެދިވ ާދަށުން އެެފއ ޒްެގ
ާފަތުވ ތަކުެގާ ާޤަރ ރުތަކ ިއ، ާނެުރއްވ ފަިއވ  ާިއން އެކަޑަމީ"

ާމައްޗަށްާއެކުލެިވެގންވ ާފޮތެކެވެ.

ާ ާއުފެުދނީ ާއެަކޑަމީ ާިފޤްހު ަވނ2009ާާައިސްލ މީ
ަނންބަުރާާޤ ނޫނު، އަހަުރގަެއވެ.ާިމއެކަޑަީމެގާމަސައްކަތްާދެމިއޮތީ

ާ"އިސްލ މ94/6ާާީ ާަދށުން ާއިޞްލ ުޙާެގންަނވަިއާއެޤ ނޫުނގެ ން
ފަތުވ ޭދާެއންމެާމަތީާަމޖިލިސް"ާުއފައްަދވަްނާެދންެނވުމުންެނވެ.ާ
ާއެްއގޮތަށްާ ާއެޤ ޫނނ އި ާފ ސްެވގެްނ، ާޤ ޫނނު ބުނެިވދިޔަ
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ާމަޖިލިސް"ާ ާަމތި ާއެންމެ ާފަތުވ ދޭ ާ"އިސްލ ީމ ސަރުކ ރުން
ާދުވަހުއެވެ.2016ާއޭޕްރީލ25ާާްއުެފއްދެީވާ

އިސްލ މީާފަުތވ ޭދާެއންެމާމަތީާމަޖިލީހުްނާެނރުްއވ ަފއިވ ާ
ފަތުވ ތަކެްއާމިފޮުތގަިއާޝ މިލުކޮށްފައެްއާުނވ ެނއެެވ.ާުބނެިވދިޔަާ

 މަޖިލީހުންާެނރެިވފަިއވ ާ

ާ ާމ ތް ާފަތުވ ތަްއ، ާލަސްތަކެއްނުެވާهللا ާަލއިެގްނ ވ ގިފުޅ އި
ނޑުމެންާޝ އިޢުުކރ ނަެމވެ. ާއަޅުގަ

ާ ާމ ތް ާޢަމަުލތަކުގައިާއަهللا ާހެޔޮ ާކުރ  ނޑުެމން ުޅގަ
ާބަރަކ ތްާލަްއވ ށިެއވެ.ާއ މީން.

ާހ1440ޛުލްޤަޢިދ 14ާާ

ާމ2019ާޖުލައ17ާާި

ާ

ާމުޙައްމަދުާރަޝީދުާއިބްރ ހީމްާ     ާާާާ

 ފަތުވ ދޭާއެންމެާމަތީާމަޖިލީހުގެާރައީސް އިސްލ މީާ     ާާާ
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 الرحيم الرمحن هللا بسم

ާއެެފއ ޒްގެާޚިޠ ބްާމިނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާ

 

 َوَعَلى ، اْلَكرِْي  َرُسْولَِنا َعَلى َوالسَََّلمُ  َوالصَََّلةُ  اْلَعاَلِمْْي، َربِّ  للِ  َاْْلَْمدُ 
 . َأْْجَِعْْي  َوَصْحِبوِ  آلِوِ 

ާފަރ ތުންާ ާމަތީމަޖިލީހުގެ ާެއންމެ ާފަތުވ ދޭ އިސްލ މީ
ާފިޤް ާިއސްލ މީ ާކުީރގެ ާގޮުތގައި ާމަސައްކަތެްއގެ ހުާއަލަށްފަށ 

އެކަޑަީމގެާަފރ ތުންނ އިާއަދިާމިހ ރުގެާއިސްލ މީާފަތުވ ދޭާއެންެމާ
ާރައްޔިތުްނނަްށާ ާދިެވހިރ އްޖޭެގ ާފަރ ތުން ާމަޖިލީހުގެ މަތީ
ާފަުތވ ތަްއާޢ އްުމާކުރުުމގެާ ާއެންމެހ  ާނެެރިވފަިއވ  އަމ ޒުކޮށްގެން
ާެނރުމަކީާ ާހިަމަނއިެގން ާެއފަތުވ ަތއް ާިސފަިއގަިއ ާފޮތެްއގެ ގޮތުން

ާކުރ ނެާދިވެހިރ އް ާލ ބަޔ އިަފއިދ  ާއެއިްނ ާރައްޔިުތންނަށް ޭޖގެ
ސައްކަތްާެދމިގެންދ ާގޮތަށްާކަމެކެވެ.ާާއަދިާހަމަާެއހެންމެާމިާމަ

ާމުިހއްމުާކުރަ ާވަރަށް ާިނންިމ ާމަޖިލީހުން ާަފތުވ  ާއެއީ ާޭރވުން ން
ނުޑާދެކެމެެވ. ާނިންމުމެއްާކަުމަގއިާއަުޅގަ
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ާއިްސލ މްދީނުެގާ ާމެދުގައި ާަރއްޔިތުންެގ ދިވެހި
ާރ އްޖެއަްށާ ާިމއަދު ާފެތުރުމަކީ ާމަގުން ާަޞއްަޙ ހޭލުންތެރިކަން
ާމަީތާ ާެއންމެ ާފަތުވ ދޭ ާ ާއިސްލ މީ ާކަމަކަށްވ ތީ ާުމހިއްުމ ވަރަށް

ާމ ތް ާމިމަސައްކަުތގަިއ ާފަްއޓ  ާފަރ ުތން ެގާ هللا މަޖިލީހުގެ

ާއަދިާ ާެއދެމެވެ. ާކ މިޔ ބީއަށް ާެހއުތަުއީފޤ އި ޙަޟްރަތުން
ާފަތު ާއިސްލ މީ ާމަޖިލީހުގެާމިފުރުޞަތުަގއި ާމަތީ ާެއންމެ ވ ޭދ

ާކަމ އެުކާ ާއިޚްލ ޞްތެރި ާަވރަށް ާމެްމބަރުްނނަށް ރައީސަށ އި
ޝުކުރުާދަންަނވަމެެވ.ާދިވެހިާރ އްޭޖގެާރައްޔިުތންނަކީާއިސްލ މްާ
ާކަންަކްނާ ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ާލިބި ާަމޢުލޫމ ތު ާަޞއްޙަ ދީނުގެ

ާޢަ ާފުރިހަމައަށް ާއިސްލ މްކަންމަތީ ާބަލަިއގަެނ މަުލާހެުއގޮތުަގއި
ާލަްއވ ށިެއވެ!ާ ާތަކެއްކަުމގަިއ ާަރއްޔިތުން ާދެމިތިޭބ ކުރުންމަތީ
ާމުސްލިމުާ ާަސއްތަ ާސައްތައިން ާރ ްއޖެއަކީ ާދިެވހި މިލޮބުވެތި
ާއިސްލ މީާ ާދިެވީހންނަކީ ާެއއްމެހ  ާަލއްަވއި ާގޮުތގައި ޤައުމެްއގެ
ާއުޞޫލުތަކަށްާޢަމަލުާކުރ ާހެއުލަފ ާބަޔަކުާކަމުަގިއާލައްވ ިށއެެވ!

ާާާާާާާ
ާޑރ.ާއަޙްމަދުާޒ ހިރުާޢަލީާ          ާާ

 ނިސްޓަރާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާމި      ާާާ
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 IFA/2010/01ާންަބރު:ނަ

 2ޤަރ ރުާ

ލުވެރިންާއަޅުކަންކުރ ާރ އްޖޭގައިާޣައިރުދީންތަކުގެާއަހުާދިވެހިާ
ތަންތަންާބިނ ކުރުމ އި،ާއެބައިމީހުންގެާދީނީާޝިޢ ރުާ

 ުޤަރ ރފ ޅުކުރުމ ބެހޭާގޮތުންާނެރޭާ

 

 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ  
ينُِ ُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ  َعْبدُِ ِد

يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحاِبوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ  :َأَمابَ ْعدُُ الدِّ
ާދައުލަތުެގާާާާާާާާާ ާއިސްލ މީ ާގޮތުގައި ޝައްެކއްެނތް

ާބައް ާކަންތައްަތްއ ާއިސްލ މީއެންމެަހއި ާއޮްނަނންވ ނީ ާަޓންެވފައި
ާގޮތުެގާ ާެއއްގޮްތވ  ާޤަވ އިދުތަކ  ާއުޞޫލުތަކ އި ޝަރީޢަތުގެ

ާޤަބޫލުކުަރންޖެޭހާާމަތިންނެެވ. ާވެްސ ާމުސްލިމަކު ކޮންެމ
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ާ ާމ ތް ާއިސްލ މްާާهللاޙަޤީޤަތަކީ، ާދީނަކީ ާޙައްޤު ާޙަޟްރަތުގައި ެގ
ާދީންކަމެވެ.ާއެކަލ ނގެާަވޙީާކުރަްއވ ފަިއވެެއވެ.ާ

(٩٬ާ: عمران آل)  ژڃ  ڃ  چ   چ  چژ                                                  

"ާ ާމ ނައަކީ: ާީދނަކީާهللاހަމަކަަށވަުރން ާޙައްޤު ާޙަްޟރަތުަގިއ ގެ

ާއިސްލ މްދީެނވެ."ާއަދިާވެސްާަވޙީކުަރއްވ ފަިއެވެއވެ.

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ژ 

ُإسالمއެްއގެާގޮތުަގއިާدين(ާމ ނައަކީ:"٫٨: عمران آل) ژچ  

ާާدين ާدينނޫްނ ާއެދޭމީހ  އެމީހ ގެާ ،ފަހެާާ(ދަްނނ ށެެވ!)އެްއ

ާ ގަިއާآخرة ،ެއއްާނުުކރަްއވ ާހުްށޓެެވ.ާއަދިقبولާ(އެަކން)ކިބައިން

ާެގއްލެިނެވެގންވ ާމީުހްނގެާތެރެިއންެނވެ."ާ ،އޭނ ާވ ހުށީ

ާޤާ ާާާާާާާާ ާދައުލަތު ާމިޙަީޤޤަތުގެާއިސްލ ީމ ާވެެގްނަވނީ އިމު
ާއެންމެއަ ާވ ންޖެހެީނ،ާާލީަގއިކަމުްނ،ާދައުލަުތގެ ާވ ޖިަބކަށް އިސް

ާތައު ާޙިމ ޔަތްކުރުމ އި ާބިންމަތީަގއިާهللاޙީދު ާަޝރީޢަްތ ގެ

ޤ އިމުކުރުމ އިާޙިކްމަތްތެރިކަމ އިާިރވެތިާގޮތުަގިއާނަސޭޙަތްދީގެްނާ
ާފުނިޭޔގެާ ާއިސްލ މްދީްނ ާޮގވ ލައި، އިސްލ މްދީނަށް
ކަންކޮޅުތަކުގައިާފަތުަރްނާމަސައްކަތްކުރުމެެވ.ާައދިާއިސްލ މްދީންާ
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ާކުރުމަ ާރައްކ ތެިރ ާދަޢުލަތުގެާޙިމ ޔަތްކޮށް ާިއސްލ މީ ާވެސް ކީ
ާއެންމެާއަސ ސީާެއއްާަމޤްޞަދެވެ.

ާއިސްލ މްދީންާާާާާާާާ ާދީަނކީ ާރަސްމީ ާަދއުލަތެއްގެ އިސްލ މީ

ާ ާދިނުމ އި ާނަޞްުރ ާިއސްލ މްދީނަށް ާވީހިނުދ، ގެާهللاކަމަށް

ާީދންތަކަށްާ ާެއހެން ާއިސްލ މްީދން ާޮގވ ލުމ އި އެއްަކއުަވންތަކަމަށް
ާއެދީންތަުކގެާ ާކުރ ނެތަންތަްނާާހިތްވަރުދީ ާއަޅުކަްނ އަޙްުލވެިރން

ާ ާމ ްތ ާެއޅިގެން ނޑަ ާކަ ާބިނ ކުރުީމ ާދައުލަެތއްަގިއ ާهللاއިސްލ މީ
ވ ެނެއވެ.ާއަށްާޝިރްކުާކުރުމަށްާވ ިގވެިރުވންާކަމުގައިާެމނުވީާނުާ

ާީދުނގައި ާއިސްލ މް ާމަނ ކުރެިވގެްނވ ާާމިއީ ނަޑއެޅިެގން ކަ

ާ.ވަޙީކުަރއްވ ފައިާެވއެވެާ هللا ކަމެކެވެ،ާމ ތް

 سورة)      ژۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئژ ާ

ާ" (٢: املائدة ާކުޅައުމ އިމ ަނއަކީ: ާހެޔޮކަންަތއް  ،އަދި

ާ،ެވރިވުުމގެާަމއްޗަށްާތިޔަބައިމީހުންާއެކަކުާައނެކަކަށްާއެހީވެާتقوى

ާ ާފ ފަެވރިވުމ އި ާއަދި ާަމއްޗަށްعداوةވ ިގވެިރވ ެށވެ!  ،ތެިރުވމުގެ

ާ ާއެކަކު ާއެީހވެތިޔަބައިމީހުން ާުނވ ށެެވ!ާ،ައނެކަކަށް ާ" ވ ގިެވރި

އަފް ޝިޒުކު ކުޒުމަފް ވުޒެ ބޮޏު ޓާޓައެއް މިޔުދިޔެ  هللاމާގް 

 މައްޗަކު ދުއޮދްދާދެއެވެ.
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ާމުސްލިމުންާާާާާާާާ ާަސްއތަ ާސައްތަިއން ިދވެހިރ އްޖެައކީ
ާމުސްލިުމންާ ާަޣއިރު ާފަދަ ާީވހިނދު،ާަފއްޅި ާއުޭޅާަޤއުމަކަށް ދިރި

ާިބނ  ާޤަބޫލުކުެރވޭެނާއަޅުކަންކުރ ެނ ާުހރުމަކީ ާމިރ އްޭޖަގއި ތަކެްއ

ާ ާަދލީލެއްކަމަށްވ  ާޝަރީޢަތުގެ ާިއސްލ މީ ާއަދި َُسدُّކަމެއްނޫެނވެ.
)ނުބައިާކަންކަމަށްާމަގުފަިހވ ާދޮރުަތއްާބަންދުކުުރން(ާިމާާالذرائع

ާއިސްލ މީާ ާސައްތަ ާސައްތައިން ާދަށުްނ، އަޞްލުގެ
ާހިތްތަކުގަިއާ ާޖީލުތަކުެގ ާއޮތް ާއަްނަނން ދިވެހިރ އްޭޖގެ،
ާުހއްުޓވަިއ،ާ ާކަންަތްއތައް ާުއފެދިދ ނެ ާމެުދާަޝއްކު އިސްލ މްދީނ 

ާޞުލްޙަމަސަލަ ާއަމ ްނކަމ އި ާއަަމން ާޢ ންމުާޤައުމުެގ ސްކަމ އި
ާދޮރުަތއްާ ާެއންެމހައި ާހިގަިއދ ނޭ ާގެއްިލގެްނ މަޞްލަޙަތު
ާލ ޒިމުވެެގންވ ާ ާަމއްޗަށް ާދައުލަތުގެ ާިދވެިހ ބަންދުކުރުީމ،
ާކަމެމެވެ.ާިމއީާޝަުރޢީާހަމަތަކުގެާމަތީންާމިކަްނާއޮތްާގޮެތވެ.ާ

ާއަސ ސީއ ިއާާާާާާާާ ާޤ ޫނނު ާދިެވހިރ އްޭޖހެ ާއިތުުރން މީގެ
ާޤ ނޫ ާކަަށވަރުކޮށްދީަފެއވެ.ާއެންމެަހއި ާިމޙަޤީޤަތް ާަވނީ ނުތަކުްނ

ފަހެ،ާޤ ނޫުނއަސ ސީއ ިއާރ އްޭޖގެާޤ ޫނނުތަކުންާދިވެހިރ އްޭޖގައިާ
ާމިންަވރަކަށްާ ާެއއްެވސް ާޤ އިމްުކރުމަށް ާބިނ ަތްއ އެހެންީދންތަކުެގ
ޖ ގަެއއްާނުދެެއވެ.ާމިކަންާިދވެހިރ އްޭޖގެާޤ ނޫުނާއަސ ސީންނ ިއާ
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ާަޝރުއީ ާަވރަށްާޤ ނޫނުތަކުްނނ އި ާިނންުމންތަކުން ކޯޓުތަުކގެ
ާކަންތައްަތއްާ ާައންނަިނވި ާމިގޮތުން ާފެނެެއެވ. ސ ފުކޮށް

ާފ ަހގަކޮށްލަމެވެ.
1- ާ ާއަސ ސީގެ ާޤ ނޫނު ާ)ހ(ަގިއ9ާާދިވެހިރ އްޭޖގެ ާމ އްދ ެގ ވަނަ

ާހަމައެކަިނާ ާވެޭވނީ ާދިވެހިަރއްޔިތަކަށް ާމަތިން ވ ގޮުތގެ
ށްާމެނުވީާދިވެހިާމުސްލިމުންނަށްކަމުން،ާމިރ އްޭޖގައިާމުސްލިމަކަާ

ާޤ ޫނނުއަސ ސީްނވަީނާ ާުނވެޭވނެކަްނ ރައްޔިތަކަށް
 ކަށަވަރުކޮށްދީަފއެެވ.ާ

ާމިގޮތަށް ާމިމ ްއދ ަގިއ ާއޮތުމުްނާާއ ދެ! ބަޔ ންކޮށްފައި
ާެއއްވެސްާ ާެއހެން ާފިަޔވައި ާއިްސލ މްދީން ދިވެހިރ އްޭޖގައި
ާސަރީޙަކޮށްާ ާަވަރށް ާިމވަނީ ާނެތްކަން ާުފރުޞަތު ދީނަކަށް

ނޑައެިޅފައެާ ާިދވެހިަރއްޔިތަކަށްާކަ ާެތރޭަގއި ާޙުދޫުދގެ ާޤ ނޫުނގެ ވެ.
ާދެމިހުރިކަުމގައިާ ާމަތީަގިއ ާިއސްލ މްދީން ާއެމީހަކު ވެެވނީ،
ާމަންަމއަކ ިއާ ާދިެވހި ާއެމީހަކީ ާމީހަކު ާެއއްެވސް ާއަދި ވ ނަަމއެެވ.
ާނުވ ނެކަމަށ އި،ާ ާިދވެއްސަކަށް ާމީަހކަށްވީތީ، ާއުަފން ބައްޕައަކަށް

ާއިސްލ  ާދީނަކީ ާިދވެިހާއެމީހެްއގެ ާކަުމގަިއވުމަކީ މްދީން
ާލ ޒިމުކުރާ  ާއަސ ސީ ާޤ ނޫނު ރައްޔިތަކަށްވުމަށްޓަަކިއ
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ާކުީރގެާ ާމީެގ ާިމީއ ާބަޔ ންކުެރވިަފއެެވ. ާިމވަނީ ކަމެއްކަމުަގއި
ާލިބޭކުދިންާ ާދެމަިފރިައކަށް ާދިވެހި ާއަސ ީސގަިއ ޤ ނޫނު
ާހަނިކޮށްާ ާވެސް ާފުރުޞަތު ާއޮތް ދިވެހިަރއްޔިތަކަށްވުމަްށ

ާރަ ާއިސްލ ޙީާއިސްލ މްދީން ާގެެނުވނު ާގޮތުްނ އްކ ތެިރކުރުމުގެ
ާމ އްދ ެއއްކަންާކަށަަވެރވެ.

2- ާ ާދީނަީކ10ާާޤ ނޫުނއަސ ސީެގ ާަދއުލަތުެގ ާމ އްދ ަގއިަވނީ ވަަނ
ާޤ ނޫުނގެާ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާއިސްލ މްދީނަކީ ާކަމަށ އި އިސްލ މްދީން

ާމަޤް ާމިމ އްދ ެގ ާމަޞްދަުރކަމުގަެއވެ. ނުޑ ޞަދަކީާމައިގަ
ާ ާއިސްލ މީާދިވެހިރ އްޭޖގައި ާވެސް ާޤ ނޫނުތަކަކީ ާއެންމެހ  ހެދޭ

ާޤ ނޫުނތަކަކަށްވުމ އި ާހެދޭ ާ ާގޮތަށް ާަނއަރ   ،ޝަރީއަތ ފުށު

ާޚިލ ފަށްާއި ާއޮްނަނގޮތ އި ާއެކަެމއް ާޝަީރއަތުަގއި ސްލ މީ
 ެގއެެވ.ނރ އްޭޖގައިާޤ ނޫެނއްާހެިދގެންާނުދިުއންކަންާއެ

3- ާ ާއަސ ީސގެ ާ)ށ(ގަިއވަީނ،ާވ16ާަޤ ނޫުނ ާމ އްދ ެގ ނަ
ާއިސްލ މްދީުނގެާރައްޔި ާޤ ޫނނަކުްނ ާފ ސްކުރ  ާމަޖްލިުހްނ ތުްނގެ

ާއަސ ސީާ ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއި ާަރއްކ ތެިރކޮށް އަޞްލުތައް
ާރައްޔިތުްނެގާ ާަޙއްޤެްއ ާބ ބުަގިއވ  ާބަޔ ންކުރ  ޙައްޤުތަްއ
ާއަދިާ ާހިެފހެއްިޓދ ނެކަމަށެވެ. ާޤ ނޫނަކުން ާފ ސްކުރ  މަޖްލިހުން
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(ާ 6ާމިމ އްދ ގެ ާމިގޮތުން ާަވނީ ާގައި ާހިފަހަްއޓ ިއރުާ( ާ ަޙއްޤެއް
ާަރއްކ ތެރިކުރުމަށްޓަކައިާ ާއަޞްލު ާއިސްލ މްދީުނެގ އެއީ
ާކޯޓުތަކުންާ ާކަެމއްތޯ ާިހފަަހްއޓަންޖެހޭ ކޮންމެހެން
ާފިަޔވަިއާ ާއިސްލ ްމދީން ާދިެވހިރ އްޭޖގަިއ ބަލަންޖެހޭކަމަށެެވ.
ާއިސްލ މްާ ާމިރ އްޭޖގައި ާމަގުފަިހވެ، ާދީނަަކށް ާެއްއވެސް އެހެން

ާއެހެާ ާއިސްލ މްދީންާދީންނޫން ާފުރުޞަތުނެތްކަމ ިއ، ންދީނަކަްށ
ާމިމ އްދ އިްނާލ ޒިމްކުރެެއވެ.ާ ާމަޖްލިހަށް ކުރިއަުރވަްނާޤ ޫނނުހަދ 

ާއެކިެއކި ާޤައުމުތަކުގައި ާއެހެްނ ާމިޒަމ ނުގެ ޙައްޤުތަކުެގާާއަދި
ާޚި ާދީނ އި ާތެެރއިްނާނަމުަގއި ާޤ ޫނނުގެ ާކަންތަްއވެސް ލ ުފވ 

ާއެފަ ާައންނަކަމަށްަބލައި، ާޖ ގަނުީދ،ާވުޖޫދަށް ާކަންތައްަތކަށް ަދ
ާވެސްާ ާަޙއްޤުތައް ާެއފަދަ ާރައްކ ެތިރކުރުމަށްޓަކައި އިސްލ މްދީން

  ހިފެެހއްޭޓނެކަންާމިމ ްއދ އިްނވަނީާކަަށވަރުކޮށްދީަފއެެވ.
4- ާ ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުުމެގ27ާާޤ ނޫުނއަސ ސީގެ ާމ އްދ ަގއި ވަނަ

ެނާމިނިވަންަކންާވެްސވަނީާއިސްލ މްދީުނގެާއަޞްލަކ ާޚިލ ފުުނވ 
ާޚިޔ ލުތަްއާ ާގޮތްތަކ ިއ، ާފެްނނަ ާުބއްިދއަށް ާމަތިން ގޮތެްއގެ
ާފ ޅުކުރުުމެގާ ާގޮްތގޮތުްނ ާއެނޫސްވެްސ ާއަދި ާޤަލަުމން ދުލ އި
ާޝިޢ ރުތަކ ިއާ ާީދންތަކުގެ ާއެހެން މިނިވަންަކންދީަފެއވެ.
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ާޚިޔ ލުފ ޅުކުރުމުެގާ ާވެސް ާބިނ ކުރުމަކީ ާތަންތަން އަޅުކަންކުރ 
ާކަމެއްކަ ާއަތުވެދ ެނ ާހިނުދ،ާތެރެއިން ާބަލަންޖެހޭ މަށް

ާޚިލ ުފނުވ ނެާ ާއަޞްލަކ  ާއިްސލ މްދީނުގެ މިމ އްދ ަގިއވަނީ
ާުނކުރެވޭނެކަމަްށާ ާއެކަން ާިދވެހިރ އްޭޖގައި ާމަތިންމެުނވީ ގޮތެްއގެ
ާއެެހންބަޔަކުާ ާމުސްލިމުންޫންނ ާެއޮގތުން ޔަޤީންކޮށްދީފަެއވެ.
ާޖ ގަެއްއާ ާތިބުަމށް ާގޮތުަގއި ާުމވ ޠިނުްނގެ މިރ އްޭޖގެ

ާމުސްޣަާާްއގަިއ،ނެތްތަނެ ާތަންތަްނާއިުރ ާއަޅުކަްނކުރ  ލިމުން
ާކުރެވޭނެާބި ާެވސް ާބަލ އިރު ާހަމަތަކުން ާޤ ނޫނީ ނ ކުރުމަކީ،

ާއެނެގެއވެ.ާ ާޞަރީޙަޮކށް ާވަރަށް ާމިމ އްދ އިން ކަމެއްނޫންަކން
ާޢަމަލަީކާ ާފަަދާކޮންމެ ާބަލިކަށިވ  އެހެީނާއިސްލ މްީދނުެގާއަޤީދ 

ާ ާޚިލ ފުވ  ާއަްޞލުތަކ  ާއަޞްުލާއިސްލ މްދީުނގެ ައދި
ާސިފަ ާލ ޒިްމ ާނައްތ ލުން ާއެކަން އެއްަކްނާދެމިއޮތުމަށްޓަކައި

 ޤަބޫލްކުރަންޖެެހެއވެ.
5- ާ 67ާާޤ ނޫުނއަސ ސީގެ ާމ އްދ ގަިއވަީނ، ޙައްޤުތަކ ިއއެުކާވަނަ

ާމީހެްއގެ ާމަސްޫއލިއްޔަތުތަކެވެ.ާާކޮންމެ ާވ ޖިުބވ  ަމްއޗަށް
ާއަޞްލަކ ާ ާއިސްލ މްީދނުެގ ާގަިއވަީނ ާ)ޅ( ާމިމ ްއދ ެގ އެގޮތުްނ
ާގޮތްތަްއާ ާއުޞޫލުތަކ އި ާދިމިްޤރ ޠީ ާމަީތން ާގޮތުގެ ޚިލ ފުުނވ ެނ
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ާިދވެިހާ ާަގއިަވނީ ާ)ކ( ާމިމ އްދ ގެ ާކަމަށ ިއ، ކުރިއެުރވުްނ
ާރ އް ާއިސްލ މްދީނ އި ާދީންކަުމގަިއވ  ާޘަޤ ފަތ ިއާދައުލަތުގެ ޭޖގެ

ާކަމަށެވެ.ާ ާދަމަހަްއޓަްނވ ނެ ާަރއްކ ތެރިކޮށް މ ދަރީބަސް
ާިބނ ެއއްާ ާދީެނއްގެ ާއެްއވެސް ާެއެހން ދިވެހިރ އްޭޖގައި

ާއަ ާފަަދާޤ އިމްކުރުމ އި، ާަމގުަފހިވ  ާފެތުރުމަށް ާެއދީންތައް ދި
ާުނވ ނެކަްނާ، އެްއވެސްކަމެއްާ ާަރއްޔިތަކުކޮށްެގން ާއެްއވެސް ިދވެހި

ާސ  ާއެމިމ އްދ ިއން ާރައްޔިތެކޭާގެެއވެނފުކޮްށ ާިދވެހި ާއަިދ .
ާސަރުކ ރ ިއ،ާ ާމަޖްލިހ ިއ، ާަރއްޔިތުންގެ ާޭއގަިއ ބުނުމުްނ،

ާފަރ ތް ާިމއެންެމހަިއ ާހިމެނޭިއރު، ާވެްސ ާނިޒ މު ތަކުެގާޝަރުޢީ
ާމަސްއޫލިްއޔަތު ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާއެންެމއިސް ާތެރޭގައި ތަކުގެ

ާހިމެ ާދެމެހެއްޓުން ާަރއްކ ތެިރކޮށް ާސ ފުކޮށްާއިސްލ މްދީން ޭނކަން
ާއެހެ ާއެެހްނކަމުން ާމީހުްނާއެނގޭކަމ ިއ، ންީދންތަކުގެ

އަޅުކަންކުރަްނާވަިކާތަްނތަންާބިނ ުކރުމަކީާދިެވިހންގެާެތރެިއންާ
ާއެީދންތަކަށްާ ާޮދރުހުުޅވުމ ިއ، ާަވނުުމގެ އެހެންީދންތަްއ
ާބަލަންޖެހޭާ ާހުޅުުވނީކަަމށް ާފުރުޞަތު ާޮގވ ލަްނ ދިވެހިްނަވނުމަށް

ާކަމަ ާށ އިކަމެއް ާޖުމް، ާދިވެހި ާއަސ ސީާެއއީ ާޤ ނޫނު ޫހރިއްޔ ގެ
ާމިމ އްދ ިއްނާ ާނޫންަކން ާޖ ގަދޭކަމެއް ާމިންަވރަކަށް އެްއވެސް
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ާހުްއޓުވ ާ ާކަމެއް ާިމފަދަކޮންމެ ާއިތުރުން ާމީގެ ާއަދި އެނގެެއވެ.
ާކޮންމެާ ާމަސައްކަތްކުުރމަކީ ާކުިރައރުަވން އިސްލ މްދީން

ާ ާކަމެއްކަްނ ާޖެހޭ ާކުަރން ކޮށްާޙަޞަރީދިވެހިަރއްޔިތަކު
ާުކރ ާ ާތެރެއިން ާއުޞޫލުގެ ާދިމިޤްރ ޠީ ާިމގޮތުން އެނގެެއވެ،
ާދިވެހިަރއްޔިތުްނެގާ ާކުރަންެޖހޭނީ ާވެްސ ކަންތައްތައް
ދީންކަމުަގއިވ ާއިސްލ ްމދީނ އިާޚިލ ުފނުވ ނެާގޮތެއްގެާމަީތންކަްނާ

 މިމ އްދ ިއންާެއނެގެއވެ.ާ
6- ާ ާމަޖްލީހަށ70ާާްޤ ނޫުނއަސ ސީގެ ާރައްޔިތުްނގެ ާމ އްދ ގައި ާަވނަ

ާލިބިަފިއވ ިއުރާ ާބ ުރ ާޤ ނޫނުހެދުުމެގ ާތެރެިއން ާބ ރުތަކުެގ ލިބިދޭ
ާ ާއެމ އްދ ގެ ާަގިއވ7ާަވެސް ާއިސްލ މްދީުނެގާ)ނ( ނީ،

ާޚި ާމަޖްލިހުންާއަޞްލަކ އި ާޤ ޫނެނއް ާއެްއވެސް ލ ުފ
ާރ އްޭޖގަިއާނުފ ސް ާެވސް ާމިމ އްދ ިއން ާކަމަެށވެ. ކުެރވޭނެ

ާދީނަކަށްާ ާެއއްެވސް ާއެހެން ާޫންނ އިސްލ މްދީން
ާމަޖްލިހުންާފު ާރައްޔިތުްނެގ ާެއހެންކަމުން ރުޞަތުނެތްކަމ ިއ،

ާޚިލ ފުކަމެްއވ ނަަމާ ާއިސްލ މްދީނ އި ާެވސް ާޤ ނޫނަުކން ފ ސްކުރ 
 އެކަމެއްާއެމިްނވަރަކަށްާބ ޠިލްވ ނެަކންާެއނެގެއެވ.ާާ
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ާ ާޤ އިުމވެަފއިަވނީ ާިދވެިހރ އްޭޖގައި ެގާهللاއެހެންކަުމން،

ާއިސްލ ްމދީންކަމުަގއި ާިދވެހިްނާާރަޙްމަތްފުޅުން ާއެއީ ވީިހނދު،
ާެއީއާ ާކަމެއްކަމ އި ާއަދ ކުަރންޖެޭހ ާޝުކުުރ ފަޚުުރވެިރެވ،
ާވ ހަކަާ ާމަގުަފިހކުރުމުގެ ާދީންތަކަށް ާއެެހން ާލަުދގަނެ އެކަމ އި
ާއިތުރުްނާ ާީމގެ ާެއނެގެއވެ. ާކަމެއްޫންނކަން ދައްކަންޖެޭހ
ނޑައަޅ ފަިއވ އިރުާ ާކަ ާޙައްޤުަތްއ ޤ ނޫުނއަސ ސީަގިއ

ޭރގައިާދިވެހިާަރއްޔިތުންނަށ އިާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާއެޙަްއޤުތަކުގެާތެ
ާހިމެނޭކަމ އި،ާ ާޙައްޤުަތއްވެްސ ާލިބިދޭ ާަފރ ތްތަކަށް ދިރިއުޅޭ
ާީދނީާ ާީދންތަކުގެ ާއެހެން ާވެސް ާތެޭރގަިއ މިޙައްޤުތަކުެގ
ޝިއ ރުތަކުގެާިމިނވަންަކންާދީަފއިުނވ ކަްނާެފްނނަންާއޮތްކަމ އިާ

ލިހަްށާޤ ޫނނުާއަސ ސީެގާއަދިާިމއ ިއާޚިލ ފަށްާަރްއޔިތުންގެާމަޖް
70ާާ ާއަސ ީސގެ ާޤ ނޫނު ާއ އި ާ)ނ( ާމ އްދ ގެ ވަނ67ާާަވަނަ

ާމައްޗަްށާާމ އްދ ގެާ ާަރއްޔިތެއްެގ ާކޮންެމ ާިއން ާ)ކ( ާއަިދ )ޅ(
ާލ ޒިމްކުރ އިރު،ާ ާމަސައްކަތްކުރުްނ ާކުިރއަުރަވން އިސްލ މްދީން
ާޝިޢ ުރާ ާއެހެްނާދީންަތކުގެ ާޤ އިްމވެ ާބިނ ތަްއ އެހެންީދންތަކުގެ

ާކުރިެއރުވުުމެގާފ ޅުކުރު ާއިސްލ މްދީްނ ާޖ ގަދިުނމަކީ މަށް
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ާމަުގފަިހވ ާ ާގެްނދަން ާދިވެިހން ާދުރަށް ާއިސްލ މްދީނ  ބަދަލުަގއި
ާކަމެއްކަންާޤަބޫލުުކރަންާޖެހެއެެވ.

ދިވެހިރ އްޭޖގައިާއެެހންާދީންތަކުގެާިބނ ތައްާއަަޅއިާއެީދންތަކުގެާ -7
ާިބނ  ާަތންތަން ާއަޅުަކންކުރ  ާފ ޅުކުރުމަށްޓަަކއި ކުރުމަީކާޝިޢ ރު

ާނޫންަކްނާ ާތަންދޭކަމެްއ ާޤ ނޫުނއަސ ސީ ދިވެހިރ އްޭޖގެ
ާއަސ ސީަގިއާ ާޤ ޫނުނ ާދަލީލަކީ ާައނެްއ ޞަރީޙަކޮށްދޭ
ާޙައްޤުތަްއާ ާއަސ ސީ ާލިބިެގންވ  ާބިދޭސީްނނަށް ދިވެހިްނނަށ އި
ާޙައްެޤްއެގާ ބަޔ ންކޮށްފަިއވ އިރު،ާަޙއްޤުތަކުެގާބ ުބގަިއާއަސ ސީ

ާީދފައިާ ާިމނިަވންަކން ާީދނީ ާމިިނވަންކަްނާގޮތުން ާދީީނ ނުވުެމވެ.
ާދީންތަކުެގާ ާކުަރނީ ާދައުެރއްއަދ  ާއެންެމިއސް ހ މަކުރުމުގެ
ާއަސ ސީާ ާކަަމކަށް ާއެފަދަ ާތަންތަންަކމުންނ އި އަޅުކަންކުރ 

 ޙައްޤުތަކުންާވެސްާޖ ގަުނދޭާކަންާެއނެގެއވެ.
ާއެްއވެްސާ -8 ާެއހެން ާޤ ނޫނުތަކުން ާހެިދަފއިވ  ދިވެހިރ އްޭޖގައި

ދީނެްއގެާޝިޢ ރުާފ ޅުކުރުމަކަށްާޖ ގަނުދޭަކންާޤ ނޫނުާަނންަބުރާ
ާެއއްަވއިަވންތަކަނ94/6ާާް ާީދނީ )ދިވެހިަރއްިޔތުންގެ

1ާޙިމ ޔަތްކުރުމުގެާޤ ޫނނު(ާއިންާވެސްާެއނެގެއވެ.ާމިޤ ނޫުނގެާ
ިއާޒަމ ނުއްުސެރާއޮްނނަާދީނީާވަަނާމ އްދ ގަިއާވަީނ،ާ"ރ އްޭޖގަ
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ާމިނިވަންކަމ ިއާ ާރ އްޭޖގެ ާދެެމހެއްޓުމަކީ އެއްަބިއވަންތަކަން
ާއަމ ންކަމ ިއާ ާރ އްޭޖެގ ާރައްކ ތެރިކޮށް ސިޔ ދަތު
ާބޭުނންާ ާކޮންެމހެން ާދެމެހެއްޓުމަށްޓަަކއު ސުލްޙަމަސްލަޙަތު
ާއެްއވަިއވަންތަކަްނާ ާީދނީ ާދިެވިހރައްޔިތުްނގެ ކަމެއްކަމަށްވ ތީ،

ާަމއްޗަްށާޙިމ ޔަތް ާރައްޔިތުްނގެ ާދިވެިހސަރުކ ރ އި ކުރުމަކީ
ާރ އްޭޖގަިއާ ާެވސް ާއޮތުމުން ލ ޒިމްކަމެކެވެ."ާމިެހންެނވެ.ާިމހެން
ާކަމ ިއާ ާމަސައްކަތްކުަރންޖެހޭ ާޙިމ ޔަްތކުރަން އިސްލ މްދީން

ާ ާނަްމބަރު 4/68ާާޤ ނޫނު ާގެ ާޤ ޫނުނތަކެއް( ާ)ޢ ންމު 8ާ)ޖ(
ާފެ ާބުއްިދއަށް ާީމހުންގެ ާމ އްދ ަގއި ންަނވ ހަކަަތއްާވަނަ

ާދައްކަިއގެންާ ާވ ހަަކ ާކަންތައްތަކަށް ާތިރީަގއިިމވ  ދެއްކުމުަގއި
ާގޮތުގަިއާ ާފުރަތަމަކަމެއްެގ ާބަޔ ންކޮށް ނުވ ނެކަމަށް

ާޚިބަޔ ންކޮށްފަ ާއަްޞލ އި ާިއސްލ މްދީނުގެ ލ ފުާިއވަީނ
ިދވެހިރ އްޖެއަްށާ)4/75ާާާބަރުާވ ހަކަތަކެވެ.ާއަދިާޤ ޫނުނާނަމް

ާގެ )ާ ާޤ ނޫުނގެ ާަމނ ތަކެތީެގ ާމ އްދ ގަިއ4ާާަނއުން ވަނަ
ާއަޞްލުތަކ ިއާ ާއިސްލ މްދީުނެގ ާނުވަތަ ާޚިލ ފު އިސްލ މްދީނ ިއ
ާއެތަކެތިާ ާގެަނުއމ އި، ާރ އްޖެއަށް ާަތކެތި ާލިޔެަފއިވ  ޚިލ ފަށް
ާިވއްކުމ ިއ،ާ ާެގންގުޅުމ އި، ާުއފެްއދުމ އި، ދިވެހިރ އްޭޖގަިއ
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ާމުޅިންމަނ ކަމެ ާފެުތރުމަީކ ާމިފަދަިއންާދިނުމ އި އްކަަމށ އި
ާބުދުާ ާގެްނގުޅޭ ާއަޅުކަންކުަރން ާތެރޭގައި ާތަކެތީގެ މަނ ކޮށްފަިއވ 
ާރ އްޭޖގެާ ާމިއަދ ިއހަަމއަށް ާމިޤ ނޫނުތަކަށް ާިމއީ ހިމެނޭިއރު،
ާޤ ނޫނުތައްަކްނާ ާއަްނނަ ާޢަަމލުކުރަމުން ޝަރުއީކޯޓުތަކުްނ

 އެނގެްނއެބައޮެތވެ.
9- ާ ާދިެވހިރ އްޭޖަގއި ާމީހުްނ ، އަުޅކަންކުރުމުަގއިއެހެންީދންތަކުެގ

ާހުުރްނާ ާތަްނތަން ާއަޅުކަންުކރ  ާއެމީުހންެގ ކޮންމެހެން
ާ ާަވގުތަމިކަލ ޒިމެއްނޫެނވެ. ާއުެފދުނު ާމިުސވ ލު ީކާުމގައި
ާަފދަ ާބިާސްވިޒަލޭންޑް ާމުްނނ ރުަތއް ނ ކުުރްނާޤައުމުތަކުގައި

ާކުރިމަތިކޮށްާ ާުހރަސްތަްއ ާައންހެުނންނަށް ާމުސްލިުމ ހުއްުޓވަިއ،
ާަވގުތަކަށްާާއިސްލ މްދީނ އި ާހިންގޭ ާތައް ާޙަރަކ ތް ދެކޮޅަްށ

ާަޣއިުރާ ާދައުލަެތއްަގއި ާއިސްލ މީ ާފަދަ ާިދވެހިރ އްޖެ ވީހިނުދ،
ާތަންތަންާ ާަވކި ާައޅުކަންކުރުމަށްޓަކައި ާމީހުން ދީންތަކުގެ
ާިއސްލ މްދީނަށ އިާ ާދެއްކުމަކީ ާވ ހަަކ ބިނ ކުރުުމގެ

 ެރވެ.މުސްލިމުންނަށްާނިކަމެިތކަންާއަްނނ ނެާކަެމއްކަްނާކަށަވަ
ާޝަރުީޢާާާާާާ ާބަޔ ންުކރެުވނު ާމަތީގައި މިހެންކަމުްނ،

ާހަަމތަކަށްޓަކައިާ ާއެްއވެސްާ  ދަލީލުތަކ އިާޤ ޫނނީ ިދވެހިރ ްއޖޭގެ
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ާއެްއވެްސާ ާއެެހން ާޫނން ާއިސްލ މްދީން ާމ ތްެވގެްނވ  ތަނެއްަގއި
ާ ާކުރ  ާއަޅުކަން ާޤ އިމުކުރުމ އި،ާ ދީނެްއގެ ާިބނ ތައް ތަންތަނ އި،

ާ ާއެމީހުްނގެާދިވެހިރ އްެޖއަށް ާމުސްލިުމން ާަޣއިުރ ޒިޔ ރަްތކުރ 
ާޣަިއުރާ ާިދރިއުޅޭ ާތަންތ ނަގއި ާހ މަ ާހ މަކުރުމ އި ާޝިޢ ރު ދީނީ

ާދީނުގެާިޝޢ ރުާަދއްުކަވއިދޭާތަކެތިާބެހެްއޓުމ ިއ،ާ

ާ
ާ ާދިވެހިރ އްޭޖގައިާ އެބައިީމހުްނ ާތަކެތި ާެގންގުޭޅ އަޅުކަންުކރަން

ާދިވެހިރ އްޭޖގަިއާ ާޝިޢ ރުތައް ާދީނީ ާއެބައިީމހުްނގެ  ވިއްކުމ އި،

ާކަމެއްޫންނާ ާުހއްދަެވގެްނވ  ާހިންގުމަކީ ާކަމެްއ ާގޮތުން ފެތުރުމުގެ
ނޑައަޅަެމވެ. ާކަމުގައިާކަ

 .َأْْجَِعنْيَُ َوَصْحِبو  َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى   َوَسَلمَُ  الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق،  َوِلُي  َوالِلَُُ

 

1431ޖުމ ދަލްއޫލ 10ާާ  

2010ާއޭޕްރީލ25ާާާް  

 

 



 ޞަފްޙ ާ | 20 

 

g 

ާ
 

ާ
 IFA/2011/01ންބަރު:ާނަ                    

1ާޤަރ ރުާ

 ރިޓަޔަރމެންޓްާޕެންޝަންާސްކީމ އިާބެހޭާ
 

َُوآِلوُُِاْلُمْرَسِلنْيَ،ُُمََمدٍَُُسيِّدَُُِعَلىَُوالَساِلمَُُُوالَصاَلةُُُاْلَعاَلِمنْيََُُربُُِّلِِلََُُِاْْلَْمدُُ
ُ:َوبَ ْعدََُُأْْجَِعنْيََُُوَصْحِبوُِ

ާޕެންޝަންާާާާާާ ާރިޓަަޔރަމންޓް ާއެކު ާަޝރުޠުތަކ  ައންނަިނވި
ާމިއެކަޑަީމންާ ާކަމަްށ ާކަމެއް ާހުއްަދ ާބަިއވެިރވުީމ ސްކީމުގައި

ާދެކެއެެވ.

1. ާ ާރިޓަޔަރވުމުން ާހިނދެްއގަިއާމުވައްަޒފަކު ޭބނުްނވެއްެޖ
ާނުވަތަާ ާަގނޑުކޮށް ާފައިސ  ާުހންނަ ާނަުމގައި ާޭއނ ގެ ސްކީމުގައި

 ބައިބަޔަށްާެނގޭާގޮތަށްާޮއތުން.
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ާޭބުފޅުންާވިދ ުޅވީާ ާދައްކަވަުމންާބަެއއް ާވ ހަކަ މިފޮިއންޓ ާބެހޭ
ާގޮތަްށާ ާފަިއސ ނެގޭ ާިހނދެްއަގއި ާބޭުނންެވއްޖެ ރިޓަޔަރވުމުްނ

ާްސކީމް ާޕެންޝަން ާގެއްިލގެންާއޮތުމުން ާމަޤުޞަުދ ާރޫޙ އި ގެ
ާވޯޓްާ ާކަމަށް ާެފންނަ ާބޭއްވުމަށް ާމިޕޮިއންުޓ ދ ނެކަމަށެވެ.
ާޢަީލާ ާައްއޝައިޚް ާޢަބްދުލްބ ރީ، ާޢަބްދުލްަމޖީދު ާ)ޑރ. ދެއްވީ

ާޢަބްދުާ ާޑރ. ާޤ ސިމް، ާސަޢީދު ާބިްނ ޝިހ ްމާާهللاُޒ ހިރު

ާަޢބްދުއްލަީޠފް،ާ ާޢިޔ ޟް ާމުޙައްމަދު ާައއްޝައިްޚ ޙަސަން،
މުަޙއްމަދުާނަޝީދުާއ ދަްމ،ާައއްަޝއިޚްާައޙްމަދުާއައްަޝއިޚްާ

ާފެނިަވޑަިއާ ާޭބއްވުމަްށ ާމިޕޮއިންޓު ާޙުސެއިން( ސަލީމް
(ާ ާދެއްވީ ާވޯްޓ ާކަމަށް ާަޢްބދުއްސައްތ ުރާނުަގންަނވ  ޑރ.

ާމަނިކު،ާ ާަޢލީ ާފައްޔ ްޟ ާައްއޝައިޚް ޢަބްުދއްރަޙްމ ން،
ާޢައްަޝއިޚްާުޝއައިބުާަޢބްދުއްަރޙްމ ްނ(

2-ާާ ާވެސްާމިޕޮއިްނޓު ާެމންބަުރން ާހުރިހ  ާގޮތަށް ުނބ ްއވ 
ަވނަާޕޮއިންުޓަގއިާވެސްާަބޔ ންާވެެގނ2ާާްވިދ ޅުިވެއވެ.ާެއއީާ

ާނުބ ްއވ ާ ާެވސް ާމިޕޮިއންޓު ާވުމެެވ. ާއަކަށް ާއެްއވ ހަކަ ވަނީ
ާއެުރްނާ ާފުށު ާޕޮއިްނޓ އި ާފުރަތަމަ ާއެީއ ާނިއްމުެނވެ. ގޮތަށް

ާތަކެއްާހުރުމުްނެނވެ.
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ާެޕންޝަންސްާ-4 ާއިންވެްސޓްާރިޓަޔަރމަްނޓް ާފަިއސ  ކީމުގެ
ާަކންކަމުަގއެެވ.ާ ާުހއްދަ ާގޮތުން ާޝަުރީޢ ކުރެްއވެްނވ ނީ

ާޙ ޟި ާިއއްތިފ ޤުމިޕޮއިންްޓ ާބޭފުޅުްނެގ ާުހރިހ  ާަވީނާުރިވ ްނ
ާފ ސްެވފަެއވެ.

ާފައިސ ިއްނާާ-5 ާހުްނނަ ާސްކީމުަގއި ާޕެްނޝަން ރިޓަަޔރމަްނޓް
ާދަ ާޒަކ ތް ާއަމިއްަލއަށް ާމުަވްއޒަފުން ާބަިއވެިރވ  އްކ ކަށްާއޭަގއި

ާޕެންޝަްނާ ާދައްކަންޖެހޭނީ ާޒަކ ތް ާއެކަމަުކ ނުޖެހޭެނއެެވ.
ާސްކީމުގެާ ާޕެންަޝން ާފަރ ތުންެނެވ. ާކުްނފުީނެގ ސްކީމްހިންގ 
ާލިބުމުންާ ާއަަތށް ާއެަފއިސ  ާނުދަްއކ ނަމަ ާޒަކ ތް ފަރ ތުން
ާފުދޭެނއެެވ. ާެދއްކުމުްނ ާއެްއފަހަރު ާޒަކ ތް  އެްއއަހަުރގެ

ާ ާބަުޙޘްކޮށް، ާމެދު ާކުރިްނާާ)މިޕޮއިްނޓ  ާނިންުމމުގެ ގޮތެއް
ާބައްދަުލވުމުގެާވަޤުތުާަހމަވުމުންާަބއްދަުލވުންާިނންމ ލިެއވެ.(

 !ِِبلَصَوابَُُِأْعَلمَُُُوهللا

1432ފަރުާޞ01ާަ  

2011ޖެނުއަރ05ާާީ  
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ާާ

 IFA/2011/01ނަންަބރު:ާ         ާ

 4ޤަރ ރުާ

މްާއަންހެނުންާމައުޛޫނުކަންާކުރުމުގެާޝަރްޢީާޙުކުާ  

 

ُاْلُمْرَسِلنْيَ،َُسيِّدَُُِعَلىَُوالَساَلمَُُُوالَصاَلةُُُاْلَعاَلِمنْيََُُربُُِّلِِلَُِ َاْْلمدُُُُ      
  :َوبَ ْعدُُ.َأْْجَِعنْيََُُوَصْحِبوُُُُِمََمدٍُ

ާނިޒ މުތަކުގެާާާާާާާާާާ ާދީނުެގ ާއިސްލ މް ކަިއެވންަޏކީ
ާނިޒ މެވެ.ާ ާެއއް ާހިެމޭނ ާތެޭރގަިއ ާިނޒ މުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ތެރެއިްނ

ާ ާރައްކައުއެއީ ާޠ ހިރުގޮުތގައި ާދަިރަފސްކޮޅު ެތރިކޮށްާއިންސ ީނ
ާމ  ާދެމެހެއްޓުމަްށޓަކަިއ ާހަަމއެކަިނާހުއްާهللاތް ދަުކރަްއވ ަފިއވ 

ާކައިެވީނގެާވަޞީ ާުނވަތަ ާދެމަފިިރއަކަށްވުމަށް ާިމގޮތުން ލަތެވެ.
ާދެމީހަ ާޝަރުގޮތުން ާއިސްލ މްދީންަވނީ ާގުޅުމަށް ޠުތަކަކ ިއާކު

ާއެކަމ މެދުާ ާއިުތރުން ާޭއގެ ާައދި ނަޑއަޅ ފަެއވެ. ާކަ ރުކުންތަކެއް



 ޞަފްޙ ާ | 24 

 

ާއުޞޫލުތަކަކ އިާ ާަވީނ ާވެސް ާައރިހުން ާރަސޫލ ގެ ކީރިތި
ާސ ބިުތވެާޤަވ ިޢދުތަ ާއަދިާާކެއް ާބަޔ ްނވެަފއެެވ. ނަޑއެޅި، ކަ

ާއިސްލ މީާ ާފެިށެގން ާުދަވސްވަރުންުސރެން އަޞްޙ ބުބޭކަުލންގެ
ާިމއުާ ާދަނީ ާޢަމަލުެވވިާއުއްމަުތގައި ާޤަވ ޢިދުތަަކށް ޞޫލުތަކ އި

ާއެއަށްާޝަުރޢީާަދރަޖައ އިާމަޤ މުާެދވެމުްނނެެވ.ާ
ާމުޖްތަމަޢުަގއިާާާާާާާާާ ާމުސްލިުމ ާއޮތުމ އެކު ކަންމިެހްނ

ާޘަޤ ފަތްާ ާިޝޢ ރ އި ާއިސްލ މީ ާކޮްށދިނުމަކީ ާަކއިެވނި ޝަރުޢީ
ާއިސްލ މީާ ާއަދި ާހިމެނޭކަމެެކވެ. ާެތެރއިން ރައްކ ތެރިކުރުުމގެ

ާމިކަންާދައު ާތ ކު ާކޮންެމ ާއޮންނަ ާޤ އިުމެވފަިއ ލަތެއް
ާބޮުލގަިއާ ާދަުއލަތުގެ ާއިސްލ މީ ާޤ އިމުުކރުމަކީ އިންތިޒ މުކޮށް
ާކަިއވެިނާ ާއަދި ާމަސްއޫލިއްޔަތެެވ. ާއެްއ ާޮއންނަ އެޅިަފއި
ާމައުޒޫނަކުާ ާނުވަަތ ާހުރުމަކީ ާމީހަކު ާވަކި ކޮށްދިނުމަށް

ާކައިވެާ ާޝަރީއަތުަގއި ާއިސްލ މީ ާެއއީ ނޑައެޅުމަކީ ީނގެާކަ
ާއޮތްކަމަކަށްާ ާހިމެިނަފއި ާތެޭރގައި ާރުުކންތަކުގެ ޝަރުޠުތަކ އި

ާޒަމ ނުއްސުރެ ާސަލަފުއްޞ ލިުޙންެގ ާންާނުވިކަުމގަިއވިޔަސް
މިކަމަކީާއިސްލ މީާހަމަަތކުގެާތެެރއަށްާަވދެާއިްސލ މީާދައުލަތުެގާ

ާޢުުރފެްއގެާގޮތުަގއިާހިެމނިަފއިާއޮތްާޝަުރޢީާިނޒ މެކެވެ.ާ
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ާގޮތުަގއިާާާާާާާާާާާާ ާސ ިބތުވ  ާޝަރީޢަތުން އިސްލ މީ
ާއަންެހންކުއްޖ ގެާ ާފަރ ތަކީ ާއަޞްލު ކައިެވނިކޮށްދިނުމުގެ
ާޝަރީޢަުތގަިއާ ާއިސްލ ީމ ާކުރުމަށް ާމިކަްނ ވަލީެވރިޔ ެއވެ.
ާމުސްލިުމާ ާޢަދުުލވެރި ާފުިދަފއިވ  ާތަޞައްުރފު ނޑައަޅ ފަިއވަީނ ކަ

ާޝަީރަޢތު ާއިސްލ މީ ާިމގޮތުްނ ާޤައުުމގެާފިރިެހނެކެެވ. ގައި
ާއަންެހންކުއްޖ ގެާ ާވަލިއްޔުލްއަްމރަީކ ާނުވަަތ ވެރިޔ އަކީ
ާއަދިާ ާެއކެކެވެ. ާހިމެިނަފއިވ  ާލިސްުޓަގއި ވަލީެވރިްނގެ
ާއިސްލ ީމާ ާކަމުގަިއވުމީ ާފިރިެހނަކު ާވަީލވެރިޔ  ކައިެވނީަގއި
ާހަމަެއއ އެުކާ ާކަމެެކވެ. ާޝަރުުޠކުރެިވފަިއވ  ޝަރީޢަތުަގިއ

ާަޢޤުދުކުރުުމގަ ާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާކައިެވނި ާވަީލވެރިޔ ގެ ިއ
އަންެހންާކުއްޖ އަށްާމިެވނިާމީހަކުާކައިެވނިކުރުަމށްާވަލީދިނުމ ިއާ
ާޢަދުލުެވިރާ ާބުނެ ާކަުމގައި ާނެތް ާއިޢުިތރ ޟެއް ާއޭނ ގެ އެކަމުަގއި
ާދިނުެމވެ.ާ ާުރހުން ާއެކަިއވެީނގެ ާިއޢުލ ންކޮށް ާހެކިކޮށް ދެހެކިން

ނިކުރަންާއެދޭާދެމީހުްނގެާއެހެންާިޢބ ރ ތަކުންާުބަނނީނަމަ،ާކަިއވެާ
ާދެމެދުގަިއާއެަކއިެވނީގެާޢަޤްދުާގުޅުަވއިދިނުެމވެ.

ާބަލ ިއރުާރ އްޖޭާާާާާާާާާާާާ ާުޢރުފަށް ާއ ދަކ ަދއ އި ގެ
ާއުފުލ ާ ާމުޅިން ާމަސްއޫލިއްޔަތު ާމިުބނެުވނު ވަލީެވރިޔ އަކީ
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ާަމސްއޫލިއްޔަތެްއގެާ ާޭއނ ގެ ާކިަބއިްނ ާވަލީެވރިޔ ގެ މީހެއްޫނނެެވ.
ާބެލެ ާުނވަތަާގޮތުަގއި ާޤ ޟީއ ިއ ާވަީލެވރިކަން ާޮއންނަީނ ިވފަިއ

ާޭއގެާ ާޙަވ ލުޮކށްލުމެވެ. ާމައުޛޫނ އި ާުހްނނަ ާޙަވ ލުެވފައި ކަމ 
ާލިާ ާވަީލވެރިކަން ާޢަޤްފަހުން ާކަިއެވނި ާއެނަުމަގއި ދުކޮށްީދާބިގަނެ

ާހަދަނީާޝަުރޢީާމަުއޛޫެނވެ.
ާމައުޛޫާާާާާާާާާާާ ާއަްނހެނަކަށްާަޝރުީޢ ނުަކްނ

ާ ާުނވަތަ ާވިްސނ ިއރުާކުރެވިދ ނެތޯ ާޙުކުމ މެދު ާމިކަުމގެ ޫނންތޯ،
ާަވރެްއގެާ ާކޮންެމވެސް ާމެދުަގއި ާަދންނަބޭކަުލްނގެ ދީނުގެ
ާޢިލްމުެވރިންާ ާަބެއއް ާެއބަޮއވެެއވެ. ާމިަމއްސަލ ގަިއ އިޚްތިލ ެފއް

ާމައުޛޫާދެ ާގޮތުަގއި ާނޫންކަމަށ އިާކެވަަޑއިަގންަނވ  ާޤ ޟީެއްއ ނަކީ
ާއެހެ ާމުއައްޒަފަކަްށވ ތީ ާއިދ ރީ ާޢ އްމު ާވަޒީފ ތަްއވެްސާއެއީ ްނ

ާމަުއޛޫާއަންހެާ ާަފދަިއން ާހުއްަދވ  ާވެސްާނުންނަށް ނުކަން
ާމިބަ ާކުެރވިދ ނެެއވެ. ާދީނުެގާއަންެހނުންނަށް ާިޚލ ފަށް ސްފުޅ 

ާއަމިއްލައަށްާާޖުމްހޫރު ާއަްނހެަނކަށް ާވިދ ޅުަވނީ ޢިލްުމވެިރްނ
ާކަމަށެވެ.ާ ާުހއްަދުނވ ެނ ާަކިއވެނިކޮށްދިުނން ާކުރުމ އި ކައިެވނި

ާމަ ާމަޛްހަުބގެާމ ލިކީ ާޙަްނަބލީ ާމަޛްހަބ އި ާޝ ފިީޢ ޛްހަބ އި
ާވިލ ޔަތ ާ ާކޮށްދިުނމަކީ ާކަިއެވނި ާވިދ ޅުަވނީ ދަންނަބޭކަލުްނ



 ޞަފްޙ ާ | 27 

 

ާހަމައެކަިނާ ާުކރަްނވ ނީ ާއެކަން ާކަމަކަްށވ ތީ، ގުޅިަފއިވ 
ާބޭކަލުްނގެާ ާަދންނަ ާމިހ ުރގެ ާފިރިެހުނންކަމަށެވެ. ޝަރުޠުހަމަވ 

ާޑ ާއަލްަޤރުޟ ީވއ ިއ ާޔޫސުފު ާޑރ. ާވަްހބ ާތެރެއިން ރ.
ާރައުޔަ ާވަަޑިއގަންަނވ  ާބުރަވެ ާބޭފުޅުްނ ާވެްސާއައްޒުަޙއިލީފަދަ ކީ

ާމައު ާޝަުރީޢ ާހުއްަދވެެގންާޛޫއަންެހނ އަށް ާކުުރން ނުކަން

ރުއްސުންެލއްވިާއަބޫުހަރއިރ ގެާައރިހުްނާާهللاނުވ ނެކަމަށެވެ.ާމ ތްާ
ާއިބްނުމ ޖ ާރިވ ުކރަްއވ ަފއިެވއެެވ.ާ

 ةُ أَ رْ مَ الْ  جُ وِّ زَ ت ُ  لَ وَ  ةَ أَ رْ مَ الْ  ةُ أَ رْ مَ الْ  جُ وِّ زَ ت ُ  لَ : وَسلَّمَ  َعَلْيوِ  هللاُ  َصَلى هللاِ  َرُسْولُ  قَالَ  
 َعَلْيوِ  هللاُ  َصَلى هللاِ  َرُسْولُ މ ނައީ:ާ ާ(لأللباين ماجو ابن صحيح) .اهَ سَ فْ ن َ 

ާކަިއވެނިާާوَسلَّمَ  ާޭއނ ގެ ާއަްނހެނ އަށް ޙަދީޘްކުރެއްިވެއެވ.
ާއަްނހެނެްއެގާ ާއެހެްނ ާއަދި ާނުކުެރޭވނެެއވެ. އަމިއްަލއަކަށް

ާުނދެވޭެނއެެވ. ާކޮށެއް ާާ"ކައިެވނިވެސް ރުއްސުންެލއްިވާާهللاމ ތް

ާަގއިާ ާ"އަލްުއއްމު" ާއަލްއިމ ުމއްޝ ިފޢީ ާައރިހުްނ އަބޫުހރަިއރ ެގ
ާ َا اْلَبِغيَّ  فَِإنَّ  اْلَمْرأََة؛ اْلَمْرأَةُ  ْنِكحُ ت ُ  لރިވ ކުަރްއވ ަފއިެވެއވެ.  تُ ْنِكحُ  ِإَّنَّ

ާ(األلباين وصححوُوالرتمذي داود وأبو أمحد اإلمام رواه)ُ.نَ ْفَسَها
ާނުެދވޭެނއެެވ.ާމ ނައީ:" ާކޮެށއް ާކަިއވެނި ާައންހެނ ގެ އަްނހެނ އަށް
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ާޒިނޭކުރ ާ ާކުރ ައންެހނ އަކީ ާއަމިއްަލއަށް ާަކިއވެނި ާތިމ ގެ ފަހެ
ާާ"މީހ އެެވ.

ާ"އަލްުމއައްޠ "ެގާާާާާާާާާ ާފޮްތ ާމ ލިކުގެފ ނުެގ އަްލއިމ ުމ
ާ"ައލްމުންތަޤ "ާަގިއ1018ާާ ާރިވ ޔަތްާޝަރަޙަކުރަށްވަުމން ވަނަ

ާ ާެގންަނވ ަފއިެވއެެވ. ާިމފަދަިއން ާމުޞައްިނފު  ُرِويَ  َوَقدْ )އެފޮުތގެ
 لَ  النَِّساءَ  فَِإنَّ  اْعِقُدوا،: " تَ ُقْولُ  ُثَّ  النَِّكاحِ  أَْمرَ  تُ َقّرِرُ  َكاَنتْ  أَن ََّها َعاِئَشةَ  َعنْ 

 َيِصح   َل  اْلَمْرأَةَ  َأنَّ  الصََّحابَةِ  أَقْ َوالِ  ِمنْ  اْلَمْعُرْوفُ  ُىوَ  َوَىَذا ،" النَِّكاحَ  يَ ْعِقْدنَ 
ާ(251/  3 :املوطأ شرح املنتقى  (َغْْيَِىا ِلْمَرأَةٍ  َوَل  لِنَ ْفِسَها ِنَكاًحا تَ ْعِقدَ  َأنْ 

ާާ:މ ނައީ ާކިަބއިްނާާهللاމ ތް ާޢ އިޝަތުެގފ ުނގެ ރުްއސުންލެއްިވ

ާ)އެ ާކޮއްރިވ ވެެގްނވެެއވެ. ާަޢބްދުއްަރޙުަކމަނ ގެ މ ުނގެާޯކފުޅު
ާއިންތިޒ މެއްާ ާއެންމެަހިއ ާކައިެވނީގެ ާޙަފްޞ ެގ( ދަރިކަނބަލުން

ާކުރެްއވުމަށް ާއަމިއްަލފުޅަށް ާހުންަނވަިއގެން ާއިްސވެ ފަުހާއެކަމަނ 
ާ ާިހސ ބަކައިެވނި ާބޭފުޅަކ ާަޢޤްދުކުރ  ާިފރިހެން ާދިޔުމުން، ށް

ާޢަޤްދުކޮށްާ ާކަިއެވނި "ާ ާިވދ ޅުވިެއވެ. ާުކރަްއވ  މުޚ ޠަބު
ާދިނުމެއްާ ާަޢުޤދުކޮށް ާކަިއވެިނ ާފަެހ،ައންެހުނންނަކަށް ދެއްވ ެށވެ!

ާގެާާ"ނޯެވއެެވ. ާ"އަލްމުންތަޤ " ާެގންެނވުމަށްފަުހ، މިފަަދއިްނ
ާރަސޫލ  ާވިދ ުޅވެަފއިެވެއވެ. ُوَسَلمَُާޝ ރިޙު َُعَلْيِو ُهللُا ެގާ َصَلى

ާމަޝްހޫރުާއަޞްޙ  ާއަރިުހން ާބޭކަުލންގެ ާބަްސފުޅަީކާބު ވެަފއިވ 
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ާައންހެނަކަްށާ ާގޮތުަގއި ާދެކެވަަޑއިަގންަނވ  ާާއެބޭކަުލން މިއީެއވެ.
ާފަދަިއން،ާ ާނުުކރެވޭ ާަޢޤްދު ާކައިެވނި ާތިމ ެގ ާއަމިއްަލއަށް އޭނ 

ާޢަޤްދުކޮށެ ާަކއިެވނިވެސް ާއަންެހނެްއގެ ާނުދެވޭެނެއވެ.އެނޫން ާ"ްއ
ާއިބްުނޙަޖަރުާ ާއަލްޙ ިފޒު ާގޮތުން ާެބޭހ މިމައްސަލައ 
ާމިފަަދއިްނާ ާބަްސފުޅު ާޢ ިއޝަތުގެފ ުނންެގ ފަތުޙުލްބ ީރަގއި
ާގެްނނަަވއިާެއއީާަޞއްަޙާބަސްފުޅެއްކަުމގައިާވިދ ޅުވެަފއިެވެއވެ.ާ

َها َبِنْ  ِمنْ  َرُجَلً  أَْنَكَحتْ "  أَن ََّها َعاِئَشة َعنْ  َصحَّ  َوَقدْ ) نَ ُهمْ  َفَضَرَبتْ  َأِخي ْ  ِبِسرْتٍ  بَ ي ْ
 ِإَل  لَْيسَ :قَاَلتْ  ُثَّ  فَاَْنَكحَ  َرُجَلً  أََمَرتْ  اْلَعْقدُ  ِإلَّ  يَ ْبقَ  لَْ  ِإَذا َحّتَّ  َتَكلََّمتْ  ُثَّ 

ާާ(الرَّزَّأق َعْبدُ  َأْخَرَجوُ ) (ِنَكاحٌ  النَِّساءِ  ުއއްމުލްމުއުމިީނންާ"މ ނައީ:
ާ ާއައިްސފަިއވެެއވެ.ާޢ އިޝަތުެގފ ުންނގެ ާޞަްއޙަމަުގން ިކބައިްނ

ާކަ ާދަރިކަނބަެލއްގެ ާކޮއްކޯފުުޅގެ ާނުެވިވގެްނާއެކަމަނ ގެ ިއވެިނފުޅު
ާއެކަާއުޅުްއވަނި ާއެކަަމނ ާއިާކޮށް، ާކަމެއް ާހުިރހ  ވެިނފުޅުެގ

ާކަިއވެިނފުޅުާ ާކޮށްދެއްވުމަށްަފުހ، ާިއންތިޒ މު އަމިއްަލފުޅަށް
ާޢ އިލ  ާދިއުމުން ާހަަމއަށް ާބޭފުެޅއްެގާޢަޤްދުކުރުމ  ާފިިރހެން ގެ

ާއަދިާ ާއެިދވަަޑިއގަތެވެ. ާދެްއވުމަށް ާަޢްޤދުކޮށް ާކަިއވެިނ ކިބައިްނ
ާދިނުމަކީާ ާޢަްޤދުކޮށް ާކަިއވެނި ާވިދ ުޅވިެއވެ. މިފަދަިއން

ާކަމެއްނޫެނވެ. ާއޮްނަނ ާއިމ މުާާ"އަންެހނުންނަށް ާިމއީ މިެއވެ.
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ާއަްލިއމ މުއްޝ ިފޢީއ އި ާއަދި ާިރވ ޔަތެކެވެ. ާޢަބްުދއްަރއްޒ ޤުގެ
ާެވެއވެ.ާ ާިރވ ކުަރއްވ ފަިއ ާމިރިވ ޔަތް ާެވސް ާޝަިއބ  ާައބީ އިބްުނ
ާމައުޒޫނުަކން ާދިނުުމގެ ާޢަޤްދުކޮށް ާކަިއެވނި ާ ާއެހެންކަުމން

ާ ާުހއްދަކަމަށް ާކުރުމަކީ ާވިދ ުޅވިާއަންެހނުން ާޢިލްުމވެިރން ބަެއއް
ާމިީއާ ާވިދ ޅުަވނީ ާދަްނނަބޭކަލުން ާޖުމްހޫރު ާވިޔަސް ކަމުގައި

ާނޫންކަމުާ ާއެންމެާހުއްދަކަމެްއ ާތެރެއިން ާމިދެަރއުޔުެގ ަގއެެވ.
ާރައުޔަށެެވ.ާ ާދަްނނަބޭކަުލންގެ ާޖުމްހޫރު ާބުަރެވވެީނ ޞައްޙަކަމަށް
އެއީާައންެހނަކަށްާކައިެވނިާޢަޤްދުކޮށްާނުެދވޭނެާކަމަށެވެ.ާތިރީަގއިާ

ާބަޔ ންެވގެންާިމަވނީާމިަރއުޔަށްާބުަރވެވޭާަސބަބުަތކެވެ.
 
ާއަިމއްލަ -1 ާކައިެވނިނުއަންެހނަކަށް ާއެެހންާައށް ާކަމަށ އި ުކރެޭވެނ

ާރަސޫލާ  ާކީރިތި ާކޮށްނުދެވޭނެކަމަްށ ާކަިއވެިނެވސް އަންެހނެްއގެ

 ޙަދީޘުާކުރަްއވ ަފއިާއޮުތން.ާوَسَلمََُُعَلْيوُُِهللاَُُُصَلى

 
އަންެހނަކުާކަިއވެނިާޢަްޤދުކޮށްާދިނުމަކީާއޮްނނަަކމެއްާޫނންކަމުަގއިާ -2

ާ ާޢ އިޝަތުެގފ ނ އި ޢަީލގެފ ނ ިއާއުއްމުލްުމއުމިނީްނ
ާއަބޫުހރަިއރަތުެގފ ނުާވިދ ޅުވެަފއިާއޮުތން.
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ާއެެހންާ -3 ާޢަޤްުދކުރުމ އި ާކައިވެނި ާއަމިްއލައަށް ާތިމ  އަންެހނަކު

ާޢަޤްދުކޮށް ާކަިއވެނި ާރަސޫލ ެގާާއަންެހނެްއގެ ާލޮބުވެތި ދިނުމަކީ
ާގޮުތގަިއާ ާދެެކަވޑަިއގަްނނަވ  ާބޭކަލުން ާއަޞްޙ ުބ އެންމެަހއި

 އޮންނަކަމަކަށްާުނުވން.
ާހަމަވ ާ -4 ާޝަރުުޠ ާވަލީދެީނ ާކަިއވެީނގެ ާޝަީރޢަތުަގިއ އިސްލ މީ

ާަޤއުުމގެާ ާެތރޭަގއި ާވަީލވެިރންެގ ާކަމުަގިއވެަފއި، ފިރިެހނެްއ
ާބަދަލުަގއިާ ާއޭނ ގެ ާވުމ އެުކ، ާހިމެިނަވޑަިއގެްނފަިއ ވަލިއްޔުލްއަްމރު

ާއެމަސްއޫިލއް ާޙަވ ުލވެ ާވަީލއ  ާއަދ ކުަރންާއަންެހންކުއްޖ ެހ ޔަތު
ާޤ ޟީ ާމައުޛޫާވަނީ ާއެމަޤ ުމަގއިާުނވަަތ ނުކަުމގަިއވ ިއރު،

 އަންެހނަކުާހުރުމީާއިްސލ މީާޝަރީޢަތ ާފުުށއަރ ާކަމަކަށްާވުން.
 

ާއަްނހެންާ -5 ާަބލ އިރު ާއ ދަކ ދައަްށ ާުޢރުފ އި ާަކއިެވނީެގ ރ އްޭޖގެ
ާޢަޤްދުކޮށްދޭންޖެޭހާ ާވަީލއ އި ާދޭންޖެހޭ ާޭއނ  ާވަީލވެރިޔ  ކުއްޖ ގެ

ާަޙވ  ާޤ ޟީއަކައިެވނި ާމައުޛޫލުކުރަީނ ާުނަވތަ ނަކަށްާކަށް
ާއަންެހނަކަށްވުމުްނާ ާމީހ  ާޙަވ ުލވ  ކަމުގަިއވެަފއި،ާއެމަސްޫއލިއްޔަތ 

 އެކަންާއިސްލ މީާޝަރީަޢތ ާފުށުއަރ ގޮތްުވން.
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ާހުރު ާމިހެްނ ާނުކުކަން ާބަޔ ްނެވދިޔަ ާމަތީގަިއ ތ ތަކަށްާމ ެއކު
ާ ާއިްސލ މީ ާކުރ ޙ ލު ާރިޢ ޔަތް ާޢަޤްދުކޮށްާޝަރީޢަުތގައި ަކިއވެނި

ާމައުދިނު ާއެކަުމގަިއ ާއަދ ުކރުމީާޛޫާމ ިއ ާަމޤ މު ނެްއެގ
ާމިއެަކޑަމީްނާ ާނޫންކަުމގަިއ ާކަެމއް ާުހއްދަެވގެްނވ  އަންެހނުންނަްށ

ާދެކެމެވެ.
 !ِِبلصََّوابِ  أَْعَلمُ  َوهللاُ 

1432ޞަފަރ01ާާު  

   2011ާާާޖެނުއަރ05ާީ

ާ 
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ާ

 IFA/2013/01ނަންަބރު:ާ           

 1ފަތުވާ 

އެއްާޤަބުރުސްތ ނުންާވެލިާނަގައިާގެންާއަނެއްާޤަބުރުސްތ ނަށްާ
އެޅުންާާވެލިާ  

 

ىُلَُعَُُُهُرَُهُِظُُْيُِلُُقُِّاْلَُُْنُِْيُدُِوَُُيُْدَُْلُُِْبُُِوَُُلُوُْسُُرَُُلَُسَُرَُْأُُيُْذُِالَُُلِِلَُِ َاْْلمدُُُُ      
ُكُُيُْالدُِّ هللاُُدُِبُْنُعَُدُبُْمَُاُُمََُُنُيُِّبُِىُنَُلَُعَُُمُُالَُالسَُوَُُةُُاَلُالصَُ،ُوَُنَُوُْرُُافُِكَُالَُُْهُرُِكَُُُوَُْلُوَُُوُِلُِّن

ُ:ُدُُعُْاُب َُمَُين،ُأَُالدُُِّمٍُوُُْي ََُلُِإُُانٍُسَُحُْمُِبُِِهُُعَُبُِنُتَُمَُ،ُوَُنْيُعُِْجَُْوُأَُابُِحَُصُْأَُوُوَُلىُآلُِعَُوَُ
މިދިލްޓްޒީ އޮޓް އިލްޑާމިކް އެޓެއާޒް ސެ ދަދްބަޒު ُ

142/PRIV/2013/150 (51  ްސެ ލިޓީ 3152އޭޕްޒީޑ)

  ޔަދްދަވަމެވެ.އާއި ޙަވާޑާޔީ 

މައްޗަދްސޯޅި އާ ލަހަޒާ ޓުޒި ހަމަބިމުސައި 

މީހުދް ވަޅުޑާޓައިވާ ޤަބުޒުގަކުސެ މައްޗަފް ވެޑި އަޅައިސެދް 

ވަޅުޑަމުދް ސޮލް ވެޑި އަޅާޓައިވާ ބްޑޮކް ޓުޒެދް 
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ކައިޒިވެޓައިވާގީކ އެކަދް ޙައްޑުކުޒުމަފްޓަކައިކ މާޑޭސައި 

މަހާދަގަކުސެ މަގިދް ކުޒިދް މީހުދް ވަޅުޑާޓައިވާ ލަހަޒާގަކުސެ 

ކޮދެސެދް ކަޅުވެޑި ދަސައިސެދް އާ ލަހަޒާސައި މިހާޒު މީހުދް 

ވަޅުޑަދް ޖެހިޓައިވާ ގަދަފް ކަޅުޓަލް އެޅުމާ ބެހޭސޮގުދް 

އިލްޑާމީ ޓިޤުހު އެކަޏަމީސެ ޑަޓާއަކަފް އެޔިވަޏައިސެދް ޓައިވާގީ 

 ޔަދްދަވަމެވެ.

ޙުޒުމަގްގެޒިވެސެދްވާ ޔީދުސައި ޤަބުޒުލްގާދަކީ އިލްޑާމް  

ގަދަކަފް ވީ ހިދޔުކ އެގަދްގަދުސެ ޙުޒުމަގް ކެދޏޭ ޓަޔަ 

އެއްވެލް ޢަމަޑެއް ކުޒުމަކީ ހުއްޔަވެސެދްވާ ކަމެއް ދޫދެވެ. 

ޤަބުޒުލްގާދުސައި ވަޅުޑާޓައިވާ މީހުދްސެ ޤަބުޒުގައް މަގިދް 

ކަހައިސެދް ވެޑި ދެސުމަކީ އެގާސައި ވަޅުޑެވިޓައިވާ މައްޔިގުދްސެ 

ވެލް ކެދޏިސެދްޔާދެކަމަކަފް ވާގީކ އިލްޑާމީ ޙުޒުމަގް

ޝަޒީޢަގުސައި ޟަޒޫޒަގުސެ އުޞޫޑުދް ވެލްމިކަދް ހުއްޔަ 

 ކުޒެވޭދީކ އެދޫދް އެހެދް އެއްވެލް ސޮގެއް ދެގް ދަމައެވެ.

އެހެދް ކަމުދްކ ޤަބުޒުލްގާދަކުދް ވެޑިދަސައިސެދް އެހެދް   

ޒުމަފް ޤަބުޒުލްގާދެއްސައި މައްޔިގުދް ވަޅުޑުމަފް ގައްޔާޒު ކު

ދުވަގަ އެދޫދް ވެލް ބޭދުމަކަފްޓަކައި ވިޔަލްކ 
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ޤަބުޒުލްގާދަކުދް ވެޑި ދެސުމަކީ ހުއްޔަ ކަމެއް ދޫދެވެ. 

މިކަދް ހުއްޔަ ކުޒެެވޭޓަޔަ ޟަޒޫޒީ ޙާޑަގެއް މާޑޭސައި ވެލް 

އަޔި ޔިވެހިޒާއްޖޭސެ އެހެދް ޒަފެއްސައި ވެލް މިވަސުގު 

 އޮގްކަމަފް މި އެކަޏަމީ ދުޔެކެމެވެ. 

   

ދް ޙައްޑު ކުޒެވޭދީ މާޑެއާ ކައިޒި ޒަފެއްސައި މައްޔިގުދް މިކަ

ލްގާދު ވަޅުޑުމުސެ އިދްގިޒާމް ހަމަޖައްލައިސެދް ދުވަގަ ޤަބުޒު

ސެދް ޤަބުޒުލްގާދު ގައްޔާޒު ދޫދްގަދަކުދް ޓަލް ހޯޔައި

  ކޮފްސެދް ކަމުސައި ޔެކެމެވެ. 

وهللا ويل التوفيق، وصلي هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو 
 وأْجعْي. 

1434ޖުމ ދަލްާއ ޚިރ 7ާާ  

2013ާާާއޭޕްރީލ17ާާް  ާ
ާ 

ާ

ާ
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ާާާާާ
 IFA/2013/02ނަންަބރު:ާ

2ާފަތުވާ 

 ލައިފްާއިންޝުއަރެންސުންާބެނިފިޝަރީއަށްާލިބޭފައިސ އ އިާބެހޭާ

 

لُِيْظِهرَُه َعَلى الدِّْيِن   ُو ِِبْْلَُدى َوِدْيِن اْلَْقِّ اْْلَْمُد لِل الَِّذى أَْرَسَل َرُسولَ 
ُكلِِّو َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى نَِبيَِّنا ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا َوَعَلى آلِِو 

، َوَمْن تَِبَعُهْم ِبِِْحَساٍن ِإَل يَ ْوِم ا ާلدِّْيِن، أَمَّا بَ ْعُد:  َوَأْصَحابِِو َأْْجَِعْْيَ

ާއޮފްދަޯމލްޑިވްްސާ ާކޮންޕެނީ ާއިންޝުައރެްނސް އެލަިއޑް
AI/LC/2013/1356  (20ާޕްރައިެވޓްާލިމިެޓޑްގެާަނމްބަރު:ާ

ާ(ާސިީޓއ ާަޙވ ލ ދީާދަްނނަވަެމވެ.2013ާފެބްުރއަރީާ

ާހިްނގ ާ ާނުފެތޭގޮތަްށ ާއުޞޫލުަތކަށް އިސްލ މީ
ގައިާިރބ ާއ އިާުޖވ އ އިާއިންޝުައރެންްސގެާުހިރހ ާަވއްތަރަކީާއޭާ
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ާެއއީާ ާވ ތީ، ާމުޢ މަލ ތްތަކަކަށް ާހިމެިނފަިއވ  އޮޅުވ ުލން
ާއެެހންކަމުްނ،ާ ާމުޢ މަލ ތުތަކެކެވެ. ާަޙރ ްމ އަސްލުަގއި
ާއެކަމ ާ ާމުްސލިމުން ާވަރަުކން ާލިިބގެްނވީ ކުޅަދ ނަކަން
ާގޮތެްއާ ާއެނޫން ާޙ ލަތެްއގައި ާމަޖުބޫރީ ދުރުހެލިވ ންޖެޭހނެެއވެ.

ާޭއަގއި ާހުްއދަވ ނީާާނެތިގެން ާެއއިން ާމީހ އަށް ބަިއެވރިެވފަިއވ 
ާއިތުުރވ ަބއިާ ާެއއަށްުވރެ ާމިްނވަެރވެ. ާަފއިސ ގެ ާެދއްކި އެމީހަކު
ާކަންކަމަށްާ ާަފއިދ ުހރި ާމުޖުތަމަޢަށް ާމުސްލިމު ޖެހޭނީ
ާހޭދަކުރ ށެވެ.ާމިއީާފަިއސ ގެާެވރިމީހ ނަަމާކަްނކުރަންޖެހޭާގޮތެެވ.ާ

ާމުދ ބަދަ ާވ ރުތަެވިރންނަށް ުލވ ިހނދުަގއިާނަމަވެސް
ާސަބަުބންާ ާޮގތުގެ ާޯހދި ާަފއިސ  ާއެަބއޮތެވެ. ާަތފ ތެްއ މިކަމުގައި
ާހަމައެަކނިާ ާއަޅަންެޖޭހނީ ާބޮުލގަިއ ާފ ފަ ާަފއިސ ެގ ޙަރ މްވ 

ާއެަފއިސ ާހޯދިމީހ އެެވ.ާވ ރުަތވެރިްނނެއްާނޫެނވެ.ާ

ާމީހަުކާ ާކޮށްފަިއވ  ާިއންޝުއަެރންސް ާލަިއފް އެހެންކަުމން
ާކުންުފިނން ާއެ ާފައިސ ާާމަރުވުމުން ާދޭ ާއަށް ާބެިނފިޝަރީ އޭނ ގެ

ާފަތުވ ާ ާޢިްލމުވެިރން ާބައެއް ާކަމަށް ާެއްއޗެއް ާވ ނެ ާހުއްދަ އަކީ
ާދެއްަވެއވެ.ާ
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ާ

ާވ ރިުޘންެގާ ާއަކީ ާބެނިފިަޝރީ ާިމ ާބަަލންޖެހެީނ ދެން
ާއަިދާ ާނޫންޯތއެެވ! ާނުވަތަ ާމީެހއްތޯ ާހިމެނޭ ތެރޭގައި

ނިާމިއީޯތާމުވަްއރިޘުްނގެާތަރިކ ގަިއާހިމެނޭާމުދަލަކީ،ާހަމަެއކަ
ާނުވަތަާޫނންތޯެއވެ!ާ

ާމުވަްއރިޘުެގާ .1 ާއަދި ާނޫްނނަމަ ާވ ިރޘެއް ާއަކީ ބެނިފިަޝރީ
ާއިްނޝުއަރެންްސާ ާމުދަލަކީ ާހަަމއެކަނި ާހިެމނޭ ތަރިކ ގައި
ާގޮުތްނާ ާވަޞިއްަޔތުގެ ާަފއިސ ކޮޅުނަމަ، ާމިލިުބނު ކުންފުިނން
ާތިންަބިއކުޅައެއްަބއެެވ.ާ ާއެަފއިސ ގެ ާލިބޭީނ ބެނިފިަޝރީއަށް

ާ ާުހރިހ ވ ރިޘުްނ ާއެެހން މިަފއިސ ާއެހެެނއްކަމަކު،
ާއެުހރިހ ާ ާއޭޏ އަްށ ާދޫޮކށްލައިފިނަަމ، ބެނިފިަޝރީއަށް

 ފައިސ އެއްާލިޭބނެެއވެ.ާ
ާމުދަލުގެާ .2 ާޖުމުަލ ާހިމެނޭ ާތަރިަކިއގ  މުވަްއރިޘުގެ

ާލިބުުނާ ާއިންުޝއަެރންުސން ާވުރެ ތިންބައިކުޅަެއއްބަޔަށް
ާލިބުުނާ ާކުންުފނިން ާިއންޝުއަެރންސް ާމަދުނަަމ، ފައިސ 

 ރީއަށްާލިބޭެނެއވެ.ހުރިހ ާއެއްެޗއްާެބނިިފޝަ
ާ 
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ާމީހެްއނަމަ،ާ .3 ާހިމެޭނ ާތެރޭަގއި ާވ ތިުޘންެގ ބެނިފިަޝރީއަކީ
ާއެެހްނާ ާލިބޭނީ ާއޭނ އަށް ާއެއްެޗއް ާލިބުނު އިންޝުައރެންުސން

ާޤަބޫުލވިނަަމއެވެާ ާރުހި ާުރހިާވ ރިުޘން ާވ ރިޘުން ާެއހެން .
ނަމަ،ާއެާަފއިސ ާބަހަްނާޖެޭހނީާތަރިކަުމދ ާބަަހންޖެޭހާޤަބޫލުވިާ

 ލުތަކ ާއެްއގޮތަށެވެ.ާޝަރުޢީާއުޞޫ
 وهللا ويل التوفيق، وصلي هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وأْجعْي. 

1434ާާރަޖަބ5ާާު  

2013ާމެއ15ާާާި
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 IFA/2013/03ަބރު:ާނަންާާ

3ާފަތުވާ 

ބެ ހޭާޓެކްސްާނެގުމާ   

 لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسولَوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ

ينُِ َعَلى  نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

 ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ َعْبدُِ ُُمََمِدُْبنُِ

يِن، يَومُِ ِإَلُ َُأَمابَ ْعُد: الدِّ

ސުމަފް ވަކި ޝަޒުޠުގަކެއްސެ މަގިދް ދެ މުދްސެ މުޔަޑުދްމުލްޑި

ކަދޏައެޅިޓައިވަދީ  ހަމައެކަދި މުޔަޑު ޒަކާގާއި ޓިޠުޒު ޒަކާގެވެ. 

ދަމަވެލް ލަޒުކާޒުދް ޒައްޔިގުދްސެ އަގުދް ދަސާ ޓެކްލް 

ދެސުމުސެ މައްލަޑާސައި ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ޒައުޔު ވަދީ ގަޓާގު 

ވެޓައެވެ. ޢިޑްމުވެޒިދް ވިޔާޅުވާ ސޮގުސައި ޢާދްމު ޒައްޔިގުދްސެ 
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ޓެކްލް ދެސޭދީ އެބައި މީހުދްސެ ޟަޒޫޒީ  އަގުދް ޔައުޑަގަފް

 ބޭދުދްގައް ޓުއްޔައިޔިދުމަފްޓައެވެ.

ޓިޤުހު ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ގަޓާގު ޒައުޔުގަކަފާއިކ ޓަގުވާގަކަފް 

ބަޑާއިޒު ޓެކްލް ދެސުދް ހުއްޔަވާދީ އަދްދަދިވި ޝަޒުޠުގަކުސެ 

 މަގިދްދެވެ. 

ގުމުސެ ޔައުޑަގުސެ ބައިގުޑް މާޑުސައި ޓުޔޭމިދްވަޒަފް ޓައިލާ ދެ-5

ލަަބަބުދްކ ޔައުޑަގް ހިދްސުމަފާކ ޒައްޔިގުދްދަފް ބޭދުދްވާ ގަޓާގު 

ާއ ޚިޔުމަގްގައް ޓޯޒުކޮފް ޔިދުމަފާކ ޤައުމީ  ެބހޭާ، އިާތަަރއްޤީ
ާމަޝް ާަނގައިާތަފ ތު ާޓެކްސް ާިހންގުމަށް ާމެުނީވ،ރޫޢުތައް  ގެން

 ޚަޒަޔު ގައް ޓޫބެއްޔޭދެ އެހެދް އެއްވެލް ސޮގެއް ދެގުދް.

ާޙ ލަތް-3 ާމިންަވރެްއގެާޟަރޫރީ ާނިޔ ުކރ  ާޟަޫރރަތް ތަކުަގއި،

ާފިަލިއގެންާ ާެތިރކަން ާަޟރޫރަތް ާމި ާެނގުމ އި، ާޓެކްްސ ތެރޭގ ،
  ދިއުމުންާޓެކްސްާެނގުްނާހުއްޓ ުލން.
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ދެސޭ ޓައިލާއިދް ޢަޔުޑުވެޒިކަމާއެކުކ ، ޓެކްލްސެ ސޮގުސައި-2

 ޚަޒަޔު ކުޒުދް. 

ޓެކްލް އަފްޑިބޭ އެއްޗަކުދް ބައެއް އިދްވެލްޓް ކުޒާދަމަކ -4

 އިލްޑާމްޔީދް ހުއްޔަކުޒާ ޔާއިޒާގަކުސެ ގޭޒައި އެކަދް ކުޒުދް. 

وهللاُولُالتوفيقُوصلىُهللاُوسلمُعلىُنبيناُدمحمُوآلوُوصحبيوُ
ُأْجعني

1434ާާރަޖަބ12ާާު  

2013ާމ22ާާާާޭ  
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 IFA/2013/04ނަންަބރު:ާާާ

4ާފަތުވާ 

މުސްލިމަކުާބަނގުރ ާއ އިާއޫރުމަހުގެާމުޢ މަލ ތުާކުރ ާ

ޭތަންތަނުގައިާމަސައްކަތްާކުރުމ ާބެހ  

 

 لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسولَوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ

ينُِ َعَلى  نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

 ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ َعْبدُِ ُُمََمِدُْبنُِ

يِن، يَومُِ ِإَلُ َُأَمابَ ْعُد: الدِّ

ޒާ ހަޔާ ގަދްގަދާއިކ ޒާ ވިއްކާ ގަދްގަދާއިކ ޒާސެ 

މުޢާމަޑާގުކުޒާ ގަދްގަދާއިކ އޫޒުމަހާއިކ އޫޒުމަހުސެ ބާވަގްގައް 

އުޓައްޔާ ވިއްކާ ގަދްގަދުސައިކ ދުވަގަ މި ޔެބާވަގުދްކުޒެ 

ބާވަގެއްސެ ޚިޔުމަގް ޔޭ ގަދްގަދުސައިކ މުލްޑިމަކު އުޖޫޒައަފް 
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އިޟްޠިޒާޒީ ، ކުޒުމަކީދުވަގަ ވަޒީޓާސެ ސޮގުދް މަލައްކަގް 

ޙާޑަގެއްސައި މެދުވީކ އިލްޑާމީ ޝަޒީޢަގުސައި ހުއްޔަކަމެއް 

ދޫދެވެ. އަޔި އެއީ ޙަޒާމް ކަމެކެވެ. މިއީކ ކީޒިގި 

ސެ ލުދްދަގުދްދާއިކ z ކީޒިގި ޒަލޫޑާ، ޤުޒްއާދުދްދާއި

    މިއުދްމަގުސެ ޢިޑްމުވެޒިދްސެ އިޖުމާޢުދް ލާބިގުވާ ކަމެކެވެ.

ވަދަ އާޔަގުސައި  01އިޔާސެ ލޫޒަގުޑް މާ هللاމާގް  .1

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  ژ ވަޙީކުޒައްވަދީ: 

 އޭާާމާދައަކީ:" ژپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    

ާހަމަކަަށވަުރންإميان ާމީސްތަުކންޭނވެ! ާ،ރ އ އި، ވެއްޖެ

ާބުދުތަކ އިާ، ޖުވ ކުޅުމ އިާ ާުހްނނަ ާހަދ ފައި އަޅުކަންުކރަން
ާنصيب ާގެްނގުޅޭ ާބަަލން އ ގެާشيطان، ދުނިަދނޑިތަަކކީހުިރގޮތް

ާތަކެއްެޗވެ.ާފަހެާعمل ާުމޑުދ ރު ާތެެރއިްނވ  ތިޔަބައިމީހުންާާ،ތަުކގެ

ާ ާދުުރެވގަންނ ށެވެ! ާދިްނނަަވިއާާ(އެއީާ)އެކަންތަކ  ތިޔަބައިީމހުން

 ލިބުމަށްޓަަކއެެވ."نصيب

ާމީހުންނަކީ، .2 ާކުރ  ާުމޢ މަލ ތް ُوتعال هللا އޭގެ ލަޢުނަތްާާ سبحانو

ާބަޔ ންކުރަްއވަމުްނާކީރިިތާ ާބަެޔއްކަން zُرسولُهللاُލައްވ ފަިއވ 
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ާކުަރްއވ ަފއިެވެއވެ.ާ َُوَِبئَِعَهاُ )ޙަދީޘް َُوَساِقيَ َها َُوَشارِبَ َها ُالَِلُُاْْلَْمَر َلَعَن
ُ)رواه .)ُ ُِإلَْيِو َُواْلَمْحُموَلَة َُوَحاِمَلَها َُوُمْعَتِصَرَىا َُوَعاِصَرَىا َتاَعَها أبوَُُوُمب ْ

"ޒާބޯ މީހާ އާއި ޒާ ބޯދްޔޭ މީހާއާއިކ ވިއްކާ : މ ނައަކީ .(داود

މީހާ އާއިކ ސަދްދަ މީހާ އާއިކ ޔިޔަޓެޑާ މީހާއާއިކ ޔިޔަ 

ޓެޑައިޔެވޭ މީހާ އާއިކ އުޓުއްޑާ މީހާ އާއިކ އުޓުއްޑައިޔެވޭ 

 ޑަޢުދަގް ޑެއްވިއެވެ."  هللاމީހާއަފް މާގް 

ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ژ  .3

ڻ  ۀ   ۀ    ڻڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ  ڳڳ  ڳ

ގިޔަބައިމީހުދްދަފް މާދައީ:"  (173)سورة البقرة   ژہ  

 ،މުޅަ ގަކެއްޗާއި ،ކުޒައްވާޓައިވާކަދް ކަފަވަޒީحرامއެކަޑާދސެ 

ޓިޔަވައި އެހެދް ޓަޒާގެއްސެ ދަދްސަދެ  الِلَُ ،އޫޒުމަހާއި ،ޑެޔާއި

ވެއްޖެމީހާ ދުކިޔަމަދްގެޒިކަމެއް جمبور ،ކަގިޑާ ގަކެއްޗެވެ. ޓަހެ

 (އެގަކެގިދް ކެއުމުސައި)އަޔި ހައްޔުޓަހަދަޅައި ޔިޔުމެއްދެގި 

 ،އީالِلَُއެމީހާސެ މައްޗަކަފް ޓާޓައެއް ދެގެވެ. ހަމަކަފަވަޒުދް 

 ވަދްގަ ޒަލްކަޑާދސެއެވެ."رحيمސިދަސިދައިދް ޓާޓަޓުއްލަވާ 
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َوَرُسوَلُوَُحَرَمُبَ ْيَعُاْلَُْ .4 ََْصَناِم()ِإَنُهللاَُ َتِةَُواْْلِْنيِيِرَُوا )رواه البخاري  ْمِرَُواْلَمي ْ

މާދައީ: "ހަމަކަފަވަޒުދް ޒާ އާއިކ ( 2002رقم اْلديث: 

ސެދްސުޅޭ ބުޔުގައް މުޅަގަކެއްޗާއިކ އޫޒާއިކ އަޅުކަދް ކުޒަދް 

އާއި އެކަޑާދސެ ޒަލޫޑާ ޙަޒާމް  هللاއްކުދްވަދީ ސަދެވި

 ކުޒައްވާޓައެވެ." 

ހުޒިހާ ޢިޑްމުވެޒިދް އިއްގިޓާޤުވެވަޏައިސަދްދަވާސޮގުސައި މިޓަޔަ  .5

މަލައްކަގުދް އާމްޔަދީ ހޯޔުމަކީކ ޙަޒާމް ކަމެކެވެ. އެބޭކަޑުދް 

އިލްގިލްދާ ކުޒައްވަދީކ ޔިޒިއުޅުމަފްޓަަކައި އެހެދް 

 މަލައްކަގެއް ޑިބެދް ދެގް ޟަޒޫޒީ ޙާޑަގްގަކުސައެވެ. 

علىُنبيناُدمحمُوآلوُوصحبيوُوهللاُولُالتوفيقُوصلىُهللاُوسلمُ
ُأْجعني.

1434ރަމަޟ ނ7ާާް  

2013ޖުލައ15ާާާި  
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 IFA/2013/05ނަންަބރު:ާާާ

5ާފަތުވާ 

ނޑުގައިާާފަނިފަކުސަާ އ އިާދޫނީާސޫފ ސޫތްޕ އިާޖަނަވ ރ އިާކަ
ބެހޭާ މެހިާކެއުމާ   ދިރިއުޅޭާމަސްމަހާ 

 

 لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسولَوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ

ينُِ َعَلى  نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

 ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ َعْبدُِ ُُمََمِدُْبنُِ

يِن، يَومُِ ِإَلُ َُأَمابَ ْعُد: الدِّ

ކަދޏުސައި ޔިޒިއުޅޭ ކޮދްމެ އެއްޗެއްސެ މަލްކެއުދް  

ހުއްޔައެެވެ. ކަދޏުސައި ޔިޒިއުޅޭ ގަކެގީސެ ގެޒެއިދް މިޙުކުމުދް 

އިލްގިލްދާވާދީ އިދްލާދާއަފް ސެއްޑުދްޔެދިވި ކޮދްމެ 

 އެއްޗެކެވެ. 
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ޓީސެ ގެޒެއިދް ދަޢަމްލޫޓީސެ މަލްކެއުދް ލޫޓާލޫ 

ޒިއާއިކ ބަކަޒިއާއިކ ޖަމަޑާއިކ ހުއްޔައެވެ. މިލާޑަކަފް ސެ

ޓުއްޑާއާއިކ އަހާއިކ ޒިބްޒާއާއިކ  އިގުޒަފް މީސޮދެވެ. މީސެ

މުލަޅުޓަޔަ ގަކެގީސެ މަލްކެއުދް ހުއްޔައެވެ. ހަމައެޓަޔައިދް 

ޔުދިޔޭސައި zُލޫޓާލޫޓީސެ ގެޒެއިދް ކީޒިގި ޒަލޫޑާ 

ހުދްދެވިއިޒު ޞަޙާބީދް ޓަޒިއްކުޅުއްވައި އުޅުއްވި އެއްޗެހީސެ 

މަލްކެއުދް ހުއްޔައެވެ. މިލާޑަކަފް ޟައްބު 

(MASTIGURE( ުއާއިކ ޤުދްޓުޛ )HEDGEHOG )

( އާއިކ HYRAX(އާއިކ ވަބްޒު )SABLEއާއިކ ލައްމޫޒު )

( JERBOA( އާއިކ ޔަޒުބޫޢު )WEASELއިބުދު ޢިޒްލު )

 އާއިކ ކުކުޅުޓަޔަ ގަކެގީސެ މަލްކެއުދް ހުއްޔައެެވެ. 

ގުދް ޝިކާޒަކުޒާ ވަޑުޖަދަވާޒުސެ ގެޒެއިދް ޓޭޒާޔަ 

އެއްވެލް ޙައިވާދެއްސެ މަލްކެއުދް ހުއްޔައެއް ދުވާދެއެވެ. 

މިލާޑަކަފް: ކުއްގާއާއިކ ލިދްސާއާއިކ މިދިކާވަސު ޓަޔަ 

 ޖަދަވާޒުގަކެވެ. 
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ޔޫދީސެ ގެޒެއިދް ވަކިސަދޏުދް ޝިކާޒަކުޒާ އެއްވެލް  

ޔޫދްތެއްސެ މަލްކެއުދް ހުއްޔައެއް ދުވާދެއެވެ. މިލާޑަކަފް 

 ޓަޔަ ޔޫދިގަކެވެ. ، ޅާއިކ ވައުބާޒާއިކ ކާ

ޓަދިޓަކުލައިސެ ގެޒޭސައިކ ހިމެދޭ އެއްވެލްބާވަގެއް  

ކެއުދް ހުއްޔަދުވާދެކަމަފް ޢިޑްމުވެޒިދްސެ ގެޒެއިދް ޖުމްހޫޒުދް 

ޓުވެވަޏައިސަދްދަވަދީ ވިޔާޅުވެއެވެ. ޖުމްހޫޒުދްސެ ޒައުޔާއިކ ޚިޑާ

ފް: ހަބުސެ ބައެއް ޢިޑްމުވެޒިދްދެެވެ. މިލާޑަކަމާޑިކީ މަޛް

، ޒުކުމަޏިއާއިކ ހިދްތާއިކ ކުޅަދޔުޒާއިކ މެއްލާއިކ ޓަދްތާއި

އުކުދާއިކ ލެއްޅިއާއިކ މަޔިޒިއާއިކ ގަގްމަކުދާއިކ ޓުޅަޓަޔަ 

 ގަކެއްޗެވެ. 

 އިލްވެބަޔާދްވެޔިޔަ ޙުކުމްގަކުސެ ޔަޑީޑުގައް: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  ژ ވަޙީކުޒައްވާޓައިވެއެވެ.  هللا މާގް .5

ާކެޔޮޅުކަްނާމާދައީ: "ކަ ٬٩املائدة: ژ  پ  پ  پ ނޑުގެ

ާތިޔަބައިމީހުްނނަށްާ ،ކުރުމ އި ާކ ތަކެތި އެކަުމންިލބޭ
ާحالل  ،ތިޔަބައިމީުހންނަށ އިާާ(ެއއީ)ކުަރއްވ ފަިއެވއެެވ.

 " ދަތުރުވެިރންނަށްާޭބނުްނކުރެވޭާއެއްެޗއްގެާގޮުތަގއެެވ.
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އެކަޑޭސެޓާދަފް ޒުއްލުދް ޑެއްވި  هللاމާގް  .3

އަބޫހުޒައިޒަގުސެޓާދުދްސެ އަޒިހުދް ޒިވާވެސެދްވެއެވެ. ލަޑާމާއި 

َطُهْوُرَُماُؤُه،َُاْلِْليُالُىَوُ)ޞަޑަވާގްޑެއްވި ޒަލޫޑާ ޙަޔީޘްކުޒެއްވިއެވެ. 
تَ ُتوُُ މާދައީ: "އެކަދޏުސެ ޓެދަކީ ޠަހޫޒުޓެދެވެ.  )رواه مسلم( (َمي ْ

 އެކަދޏުސެ މުޅަގަކެއްޗަކީ ޙަޑާޑުގަކެއްޗެެވެ." 

ۈ  ٴۇ  ۋ    ۈۆ   ۆژ ވަޙީކުޒެއްވިއެވެ.  هللا މާގް .2

ދިާމާދައީ: "އަ ( ٨النحل: ) ژۋ  ۅ  ۅ   

ާތިޔަބައިމީުހންނަށްޓަކައިާ ާހެއްެދވިެއވެ.ާنعمާ،އެކަލ ނެގ ސޫިފ

ެއހެނިެހންާމަންފ ތަްއާއެާތަކެތީަގިއވެެއވެ.ާއަދިާއެާާ،ހީފިލުވުމ އިާ
 ތަކެތިންާތިޔަބައިމީހުންާކައިއުޅެމުެއވެ."ާ

ާޢަބްދުާهللا މ ތްާ .4 ާރުއްުސންލެްއިވ ާއެދެބަފައިކަުލންނަށް ުބނުާهللا

ُُكلzُُِّنَ َهىَُرُسوُلُهللِاُ)ޢައްބ ްސގެާއަރިުހންާިރވ ވެެގންެވެއވެ.ާ َعْن
َُوَعنُْ ُالِسَباِع ُِمَن ََُنٍب ُالَطْيُُُِِذي ُِمَن ُِِمَْلٍب ُِذي ُمسلم(ُ(ُكلِّ ާ)رواه

ާޙައިވ ނަކ ިއ،ާ ާކޮންމެ ާޝިކ ރަކުރ  ާ"ފޭރ ދަުތްނ މ ނައީ:
ނޑުންާޝިކ ރަުކރ ާކޮންމެާދޫންޏެްއގެާމަސްކެއުންާކީރިތިާ ވަކިގަ

 ރަސޫލ ާނަހީާކުަރްއވ ަފިއވެެއވެ."ާ
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ާޢިލްުމވެރިްނގެާ .1 ާވިދ ުޅވ  ފަިނފަކުސައަކީ،ާޙަރ ްމާއެއްެޗއްކަމުަގއި

ާމ ތްާ ާޤުްރއ ނުަގއި ާކީރިތި ާމިާާهللاُދަލީލަކީ، ވަޙީުކރަްއވ ަފއިވ 

 ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ބަސްފުޅެެވ.ާ

ާެއއުެރންނަށްާާ٪٩٨األعراف:  ާތަކެތި ާަރނގަުޅ މ ަނއީ:"އަިދ

ާއެއުެރންނަށްާحالل ާތަކެތި ާނުބަިއެވގެްނވ  ާއަިދ ކުަރއްވަެތވެ.

ާކުރައްވަތެެވ.حرام ާެއއްޗެ" ާަޙރ މް ާއަީކ ާކަމުަގއިާފަިނފަކުސ  ްއ

ާވިދ ޅުވ  ާޢިލްުމވެރިން ާއަކީ،ާާވިދ ޅުވ  ާފަިނފަކުސ  ގޮުތގައި
ާއެއްެޗއްސެވެ.ާހަޑި ާހިމެޭނ ާތެރޭގައި ާތަކެތީެގ މުުޑދ ރު

ާދުރުވެތިބުމަށްާމ ތްާ ާއެއްެޗހިން ާއެކަލ ނގެާާهللاހަޑިމުުޑދ ރު އ އި

ާއަދިާ ާުކަރއްވ ފަެއވެ. ާއަމުރު ާމުސްިލމުންނަށް ާވަނީ ރަސޫލ 
ާކަމުގައިާ ާތަކެތި ާހިމެނޭ ާތެޭރގައި ާމުޅަތަެކތީގެ ފަިނފަކުސ އަކީ
ާީކރިތިާ ާމުޅަތަެކތިވަނީ ާވެެއވެ. ާވިދ ުޅެވަފއި ޢިލްމުެވރިްނ
ާކުރަްއވ ަފއެެވ.ާ ާަޙރ ްމ ާސުންނަުތން ާރަސޫލ ގެ ޤުރްއ ނުންނ އި

ާ ާކުރަްއވ ަފއިެވއެެވ.ާވަާهللاމ ތް ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ژ ޙީ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

﮷  ﮸   ﮹  ﮺    ﮶ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵
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މ ަނއީ:"ާ  (٩٤٨)األنعام:  ژ﮻  ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  

ާ ާެކއުްނ ާމީހަކަށް ާކ  ާވިދ ޅުވ ެށވެ! ކުރައްވ ަފިއވ ާحرامކަލޭގެފ ުނ

ާާ،އެއްެޗއް ާިއއްެވވި ާވ ތީާوحىތިަމންކަލޭެގފ ނަށް ާތެރޭަގއި ެގ

ާއެއްެޗއްާ ާަމރުެވފަިއވ  ާެއއްޗަކީ ާެއ ާުނގަްނަނވަެމވެ. ދެކެވަަޑއެްއ
ާކަމުގައިާ،ކަމުގައިާ ާލޭ ާއޮޮހޭރ ާއޫރުމަސްކަމުަގއިާާ،ުނވަތަ ނުވަތަ

ާހަމަކަށަަވރުންާ ާމެުނީވއެެވ. ާއެއްެޗއް ާމަހަކީާ،ވެއްޖެ ާޫއރު ާ،އެ
ާެއއްޗެކެވެާ ާހަޑިމުުޑދ ުރ ާުނވަތަ .ُ ާކަތިލ ފައިވ ާالَِل ޫނންަފރ ަތކަށް

ާާفاسق ާެމނުީވއެެވ. ާެއއްޗެއް ާވެއްޖެ އެަބހީ:ާ)އެއްޗެއްކަމުަގއި

ާ ާބ ވަތް ނުކިޔަމަންތެރިެވާާ،ފަހެާާ(ވެެގންެވެއވެ.حرامމިހަތަރު

ާ ާއަިދ ާނެތިާފަހަނަަޅއިހައްދުާދެކޮޅުވެިރވުމެއް ާ،ދިޔުމެއް
ާ ާމީހ  ާ،ހަމަކަށަވަރުންާާ،ފަހެާާ(ދަންނ ެށވެ!)މަޖޫބުރުެވއްޖެ

ާެވރިރަސްަކލ ނެގއީ ާފ ފަުފއްސަވާ ާ،ކަލޭގެފ ުނެގ ާ،ިގނަިގނަިއްނ

 )وهللا أعلم( "ަވންތަާރަސްކަލ ނެގއެެވ.رحيم
 وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وآلو وصحبيو أْجعْي

1434ރަމަޟ ނ21ާާް  

2013ޖުލައ29ާާި  
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ާާ
IFA/2013/06ާނަންަބރު:ާާާ

6ާފަތުވާ 

ނުޠުފ ާނައްތައިލުމ އިާހައްޔަރުންާނައްޓުވައިލުމ އިާދަރިާ
ބެހޭާ  ވައްޓައިލުމާ 

 

 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ
ينُِ  َعْبدُِ ِدُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ  الدِّ
 :َأَمابَ ْعدُُ

ާޙ ލަތުތައް
ާފިިރހެނަކު .1 ާހެޔޮުނވ  ާއެުކާާ،ކ ވެނި ާއަންެހނަކ  ެއފަދަ

ާއަންެހނ ެގާ ާއެ ާހިްނގައި ާުގޅުން ާިޖންސީ ގަދަކަމުން
ާނަމަާ ާައަރއިެގންިފ ާއަންެހނ ެގާާ،ޢިްއފަތްތެރިކަމަށް އެ
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ާ ާނުުޠފ  ާކުިރްނާހަލ ކުކޮށ120ާާްރަޙިމުަގިއވ  ދުވަސްވުުމގެ
 ނައްތައިލުމ އި،

ާފިިރހެަނކު .2 ާހެޮޔވ  ާގަދަކަމުްނާާ،ކ ވެނި ާއެކު ާއަންެހނަކ  އެފަދަ
ާިހްނގައިާ ާިޢއްފަތްތެރިކަމަށްާާ،ޖިންސީގުޅުން ާއަްނހެނ ގެ އެ

ާނަމަާ ާާ،އަަރއިެގންިފ ާނުޠުފ  ާރަޙިުމގަިއވ  ާއަްނހެނ ގެ 120ާެއ
 ދުވަސްވުުމގެާކުިރންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމ ިއ،

ާއަދިާ .3 ާވިެހއުމަށް ާއިނދެ ާބަލިވެ ާނުވަތަ ާބަލިކަށި، ނުޑ ހަށިގަ
ާގަދަކަމުްނާ ާފިިރހެަނކު ާއެކު ާކުއްޖަކ  ާުނވ  އަހްލުެވިރވެަފއި

ާިހްނގައިާ ާިޢއްފަތްތެރިކަމަށް، ޖިންސީގުޅުން ާއަންެހނ ގެ ާއެ
ާނަމަާ ާާ،އަަރއިެގންިފ ާނުޠުފ  ާރަޙިުމގަިއވ  ާއަްނހެނ ގެ 120ާެއ

 ދުވަސްވުުމގެާކުިރންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމ ިއ،
ާިއރު .4 ާަބލިވެިއން ާއަންެހނ  ާއިން ާކޮށްގެން ާކ ެވންެޏއް ާ،ޞައްޙަ

ނުޑަގިއާގަރުަބގެްނފަިއވ ާދަިރައކީ،ާތެލެސީމިޔާ ާއެާއަންެހނ ގެ ބަ
ާމޭޖަރ މޭޖަރ، ާސެލް ާސިްކލް ާއެކުއްޖ ާ، ުނވަތަ ުނވަތަ

ނޑީަގއި،ާ ާސިކު ާނުވަތަ ނުޑަގއި، ާހަށިގަ ާކުއްޖ ގެ އުަފންވ އިުރ،
ާޖެހިަފއިވ ާ ާބަްއޔެއް ާބޮޑު ާފަދަ ާހުރެދ ނެ ާއުނިކަެމއް ާބޮޑު ދ އިމީ

ާއިރުާ، ކުއްޖެއްކަންާ ާޔަޤީްނވ  ާބޭހަކުންާާ،ޑަކްަޓީރޮގތުން ެއއީ



 ޞަފްޙ ާ | 55 

 

، ނުވަތަާފަުރވ އަުކންާަފސޭހަާކުރެވިދ ނެާކަމެއްަކމުގައިާނުވ ނަމަ

ާބަިލވެިއްނތ  ާއ120ާާެ އަންެހންމީހ  ާކުރިން، ދުވަސްވުމުެގ
ާާ،ކުއްޖ ާަވއްަޓއިލުމ އިާ

5. ާ ާބަލިވެިއންތ  ާއަްނހެނަކު ނޑު ދުވަސްވުމަްށފަހު،120ާާމ ބަ

ާވެސް ާހަމަޔަށް އެ އަދްހެދާސެ ޓުޒާދަޔަފް ދުޒައްކާވާ ، ވިެހއުމ 

 ޙާޑަގެއް މެޔުވެޒިވެއްޖެދަމަކ ހައްޔަޒުދް ދައްޓުވައިޑުދް.

 

ާތުތަކުގެާޙުކުމްާޙ ލަ
1. :ާ ާޙ ލަތު ާޤުރްއ ނ އި،ާާފުރަތަމަ ާކީރިތި ާޢިލްމުެވރިްނ، ފިޤްހު

ާއެނގޭާ ާިދރ ސ ތަކުން ާކުރަްއވ ަފިއވ  ާއަީލގަިއ ސުންނަތުގެ
ާއެކުާ ާއަންެހނަކ  ާެއފަދަ ާިފރިހެނަުކ، ާހެޔޮުނވ  ާކ ެވނި ގޮތުަގއި
ާއަންެހނ ެގާ ާެއ ާހިްނގަިއ ާިޖންސީުގޅުން ގަދަކަމުން

ާނަމަާ ާައަރއިެގންިފ ާައންހެނ ގެާާ،ޢިްއފަތްތެރިކަމަށް ެއ
ާނުުޠފ ރަ ާހަލ ކުކޮށ120ާާްާ،ޙިމުަގިއވ  ާުކިރން ދުވަސްވުމުގެ

 ޝަްރޢީާގޮތުންާުހއްދަކަމެކެެވ.ާ، ނައްތައިލުމަކީާ
2. :ާ ާޙ ލަތު ާގޮތުަގއިާދެވަނަ ާވިދ ުޅވ  ކ ވެނިާ، ފިޤްުހާޢިލްުމވެިރން

ާފިރިެހނަކު ާގަދަކަމުްނާ، ހެޔޮވ  ާއެުކ ާއަންެހނަކ  ެއފަދަ
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ާިހްނގައިާ ާ، ޖިންސީގުޅުން ާއަންެހނ ގެ ިޢއްފަތްތެރިކަމަށްާއެ
ާނަމަާ ާާ،އަަރއިެގންިފ ާނުޠުފ  ާރަޙިުމގަިއވ  ާއަްނހެނ ގެ 120ާެއ

 ދުވަސްވުުމގެާކުިރންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމަކީާުހއްދަާކަމެކެެވ.ާ
3. :ާ ާޙ ލަތު ާއިނދެާާތިންވަނަ ާބަލިެވ ާުނވަަތ ާބަލިކަށި، ނުޑ ހަށިގަ

ނަކުާވިެހއުމަށްާއަިދާައހްލުެވރިެވފަިއާުނވ ާާުކއްޖަކ ާއެކުާފިރިހެާ
ާިހންަގއި ާޖިންީސުގޅުން ާއަްނހެނ ގެާާ،ގަދަކަމުްނ ެއ
ާނަމަާ ާައަރއިެގންިފ ާައންހެނ ގެާާ،ޢިްއފަތްތެރިކަމަށް ެއ

ާނުުޠފ  ާހަލ ކުކޮށ120ާާްާ،ރަޙިމުަގިއވ  ާުކިރން ދުވަސްވުމުގެ
 ނައްތައިލުމަކީާުހއްދަާަކމެކެވެ.ާ

ޞައްޙަާކ ވެންެޏއްާކޮށްގެްނާއިންާއަންެހނ ާާހަތަރުވަނަާޙ ލަތުާ: .4
ާއިރުާ ާގަރުަބެގންަފއިވ ާ، ބަލިވެިއން ނުޑގަިއ ާބަ ާއަންެހނ ެގ ެއ

ާމޭޖަރ،ާ ާސެލް ާސިކްލް ާުނވަތަ ާމޭޖަރ، ާތެލެސީމިޔ  ދަރިއަކީ،
ާނުވަތަާ ނޑުަގއި، ާހަިށގަ ާުކއްޖ ގެ ާުއފަްނވ އިރު، ާއެުކއްޖ  ނުވަތަ
ާޮބޑުާ ާފަދަ ާުހރެދ ނެ ާުއނިކަމެއް ާބޮޑު ާދ އިމީ ނޑީަގއި، ސިކު

، ކަން،ާޑަކްަޓރީގޮުތްނާޔަޤީންވ ާއިރުާބައްޔެއްާޖެިހަފއިވ ާުކްއޖެއް

ާފަސޭކުެރވިދ ނެާ ާަފރުވ އަކުްނ ާުނވަތަ ާޭބހަކުން އެއީ
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ާ ާބަިލެވއިންތ  ާއަންެހންމީހ  ާނުވ ނަަމ، 120ާކަމެއްކަމުަގއި
 ދުވަސްވުުމގެާކުިރން،ާެއކުއްޖ ާަވއްަޓއިލުމަކީާހުްއދަާކަމެކެވެ.ާ

5. :ާ ާޙ ލަތު ާާފަސްވަނަ ާބަލިެވއިންތ  120ާއަންެހނަކު
ާހަމަޔަށް ާވިެހއުމ  ާއަންެހނ ގެާާދުވަސްވުމަްށފަހު، ާއެ ވެސް،

ާޙ ލަތެއްާމެދުެވރިެވއްޖެަނމަ،ާހައްޔަުރންާ ާވ  ފުރ ނަޔަށްާުނރައްކ 
ާނައްުޓަވއިލުމަކީާހުއްަދާކަމެކެވެ.

ާތަފ ތުާޙ ލަތުތަކުގައިާރިޢ ޔަތްކުރަންޖެހޭާކަންތައްަތއްާ
ާބަ .1 ާައންހެނ ެގ ނޑު ާޕްރީނޭޓަްލާމ ބަ ާދަިރފުޅު ނުޑގަިއވ 

ާދަރިފުޅަކީާ ާފަުހާއެ ާތަޙްލީލުކުރުމަށް ާއުޞޫުލން ޑަޔަްގނޯސިސްގެ
ތެލެސީމިއ ާމޭޖަރާނުަވތަާސިކްލްާސެލްާމޭޖަރާކުއްޖެއްކަުމގަިއާ

ާ ާަބލިވެިއންތ  ާއަންެހނ  ާުކރިްނ،120ާާވ ނަަމ،ާއެ ދުވަސްވުމުގެ
ާަވއްަޓއިުލމަކީ ާދަރިފުޅު ނުޑގަިއވ  ާބަ އްޖ ގެާއެކުާާ،އޭނ ގެ

ާމަންމަާ ާނަމަ،ާޝަރްީޢގޮތުންާ، ބައްޕަޔ އި ާޤަބޫުލވ  ާރުހި އެކަަމށް
ާ ާބަިލެވިއންތ  ާއަންެހނ  ާެއ ާކަމެެކވެ. 120ާހުއްދަ
 ދުވަސްވުމަްށފަހު،ާއެާަދރިާަވއްަޓއިލުމަކީާޙަރ ްމކަމެކެވެ.
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ާުކއްޖ ގެާ .2 ާުއފަްނވ އިރު ާދަރިފުުޅ ނޑުަގިއވ  ާބަ މައިމީހ ެގ
ނޑީގަާ ާސިކު ާނުވަތަ ނުޑަގއި، ާުއނިކަމެއްާހަށިގަ ާޮބޑު ާދ އިމީ އި

ާިއރު ާޔަޤީންވ  ާޑަކްޓަީރޮގތުން ބޭހަުކންާާ،އެއީާާ،ހުންނ ނެކަން
ާނުވ ނަމަ،ާ ާކަމެއްކަުމގައި ާަފސޭހަކުރެޭވނެ ާަފރުވ ޔަުކން ނުވަތަ

ާ ާބަލިެވއިންތ  ާަމއިީމހ  ދުވަްސވުމުެގ120ާާއެދަިރފުޅަިއގެން
ާ ާަބއްޕަޔ އި ާއެުކއްޖ ގެ ާވަްއަޓއިލުމަކީ، ާއެކުއްޖ  މަންމަާކުރިން،

އެކަމަށްާރުިހާޤަބޫުލވ ަނމަ،ާޝަްރޢީާގޮތުްނާުހްއދަާކަމެކެވެ.ާއެާ
ާ ާިއްނތ  ާބަލިެވ ާޭއނ 120ާާއަންެހނ  ދުވަސްވުަމށްފަހު،

 ހައްޔަރުްނާަނއްުޓވައިލުަމކީާޙަރ މްާކަމެކެެވ.
ނޑުަގިއވ ާ .3 ހަތަރުަވނަާޙ ލަތ އިާފަްސވަނަާޙ ލަތުގަިއާމައިމީހ ގެާބަ

ާ ާަވއްަޓއިލުްނ ާޑަްކޓަެރއްގެާދަރިފުޅު ާުހރި ާއިތުބ ރު ހުއްަދވ ީނ،
ާަމއްޗަށްާ ާލިުޔމެއްގެ ާރަސްމީ ާދޭ ާީޓމަކުން ާޑަކްޓަުރންެގ ނުވަތަ

 ބިނ ކޮށެވެ.
ކުރިންާޤަބޫލުުކރެޭވާ ދުވަސްވުމުގ120ާާެއަންެހނ ާބަިލވެިއންނަތ ާ .4

ާަވއްަޓއިލުންާ ާަދރި ާއޮެވއްޖެނަމަ ާުޢޛްެރްއ ޝަރްޢީ
ާ ާހަަމވުމ120ާަހުއްަދވ ނެކަމަށ ިއ، ާމަޖްޫބރީާދުވަސް ްށފަހު
ާެމުނވީ ާކަމަށްާ، ޙ ލަތެއްަގއި ާުހއްަދުނވ ޭނ ދަރިަވއްޓ ުލން



 ޞަފްޙ ާ | 59 

 

ާނުުޠފ ާ ާަރޙިމުަގއި ާއަްނހެނ ގެ ާވިދ ުޅވެަފއިަވނީ، ޢިލްމުެވރިން
ާ ާފުރ ަނހުރ120ާާިހަރުލުމަށްފަހު ާއެއީ ާކުިރން ދުވަސްވުުމގެ

ާދަރި ނަފްސަކަށް ާޙ ލަތުގައި ާމި ަވއްަޓއިލުމަކީ،ާނުވ ތީ،
ާނަފް ާއެކަމަކު،ާފުރ ަނހުރި ާުނވ ތީއެެވ. ާކަމަށް ާމަރ ލުން ެސއް

ާނަފްސަކަށްވ ތީ،120ާާ ާުފރ ނަުހރި ާހަމަވުމަށްފަހު،ާެއއީ ދުވަސް
ާަދރިަވއްަޓިއލުމަކީ ާމަރ ލުްނާ، އެޙ ލަތުަގއި ާނަްފސެއް ުފރ ަނހުރި

ދުވަުހގެާމުއްދަތ120ާާުކަމަށްާވ ތީއެވެ.ާމިކަމުަގއިާޢިލްމުެވރިންާ
ނޑައަުޅއްވ ފަިއަވނީ،ާކީރިތި ާޙަދީޘުގާެާރަސޫލ ކަ ާައްނނަިނވި ގެ

ާބިނ ުކރަްއވަިއެގންެނވެ. ާާމައްޗަށް ُُُيَْمعَُُُأَحدَُكمُُِْإنَُ)އެޙަދީޘަކީ:
وَُُِبْطنُُِِفَُُخْلُقوُُ َُيُكونُُُثَُُ َذِلَك،ُِمْثلََُُعَلَقةًَُُيُكونُُُثَُُُنُْطَفًة،ُيَ ْوًماَُأْربَِعنْيَُُُأمِّ
ُفخُُ اْلَمَلُك،ُيُ ْرَسلُُُثَُُ َذِلَك،ُِمْثلَُُُمْضَغةًُ ُِبَِْربَعَُُِويُ ْؤَمرُُ الريوَح،ُِفْيوُُِفَ يَ ن ْ

ُ)ُ(َأْوَسِعْيدٌَُُوَشِقىُ  َوَعَمِلِو، َوَأَجِلِو، ِرْزِقِو،ُِبَكْتبَُُِكِلَماٍت؛  البخارى رواه"
މ ަނއީ:ާ"ހަމަކަަށވަުރންާތިޔަަބއިމީހުންުކެރާކޮންމެާީމހަކުާ( ومسلم

ާދުވަސްާ ާސ ޅީސް ނުޑަގއި ާބަ ާމަންމަގެ ާޭއނ ގެ ހެއްެދވުމުަގއި،
ާެދންހަމަާ ާލަްއަވއެެވ. ާގޮުތގަިއ ާެއއްެގ ާުނޠުފ  ވަންެދން
ާެދންހަމަާ ާަލއްަވއެެވ. ާގޮުތގަިއ ނޑުލޭޮކޅެއްެގ ާގަ އެމުއްދަތަށް

އިާަލއްަވެއވެ.ާެދންާމަލ އިކަތަކުާއެމުއްދަތަށްާމަސްކޮޅެްއެގާގޮތުގަާ
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ާއަުޅއްަވެއވެ.ާއަިދާއެމަލ އިކަތ އަށްާ ާުފރ ނަ ފޮުނއްަވއި،ާއޭނ އަށް
ާަވނީ ާ)ކަމެްއ(ާާ،އަމުރުކުަރްއވ ަފއި ާކަލިަމއެްއ ހަތަރު

ާއަޖަލ ިއ،ާއޭނ ގެާ ާއޭނ ގެ ާރިޒްޤ އި، ާޭއނ ގެ ލިޔުއްވުމަށެެވ.ާެއއީ
ާނުވަތަ ާއަބ އްަޖވެިރއެްއތޯ ާޭއނ އަީކ، ާޢަމަލ ިއ،

 ބ އްަޖވެރިެއއްތޯެއވެ."
ދުވަސްާހަމަވުމަށްފަުހގައިާވެސް،120ާާއަންެހނ ާބަލިެވއިްނނަތ ާ .5

ާފަަދާ ާމަޖްބޫރުވ  ާަވއްަޓއިލުމަށް ާދަރި ނުޑަގއިވ  ާބަ މައިމީހ ގެ
ާަވއްަޓއިލުްނާ ާދަިރ ާެއ ާކުރިމަިތވެްއޖެނަމަ، ޙ ލަތެއް
ާދިމ ެވ،ާ ާމައިީމހ އަށް ާނުަރއްކަލެއް ާޮބޑު ާއެއީ ހުއްަދވ ެނއެެވ.

ާަމއިމީހ ެގާއެ ާޮއވެއްެޖނަމަ، ނުޑގައި ާބަ ާމައިމީހ ެގ ދަިރފުޅު
ތެދުވެިރާާ،ފުރ ަނއަށްާުނރައްކ ާވެދ ނެކަމުގެާިބރުާއެބަާއޮތްކަމަށް

ާއެނގޭނަަމއެެވ.ާ ާބަހުން ާޑަްކޓަރުްނގެ ާުހރި ާއިތުބ ރު އަމ ނ ތްތެރި
ާފުރ ނަާސަލ މަތްކުރުމަށްާ ާމައިީމހ ގެ ާޙ ލަތެްއގައި އެހެީނ،ާެއފަދަ

ާދިނުާ ާގެއްލުެމއްެގާއިސްކަން ާެދ ާެއއީ، ާވ ިޖބުވ ނެީތއެެވ. ން
ާިފޤްހީާ ާއިސްކަންދިނުމުގެ ާކަމަކަށް ާުކޑަ ާެގއްލުން ތެރެއިްނ،
ާޙ ލަތުގައިާ ާމި ާއެހެީނ، ާގޮތުންެނވެ. ާޢަމަލުކުރުުމެގ އުޞޫލަށް
ާއ ިއ،ާ ާމީަހކަށްވ ތީ ާޤަރ ުރވެަފއިވ  ާަޙޔ ތް ާޭއނ ގެ މައިމީހ އަީކ،
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ފިރިމީހ ާފަދަާާ،ަދރިންނ އިާއޭނ ގެާެއހެންާަދރިންާިތބިާނަމަ،ާއެާ
ާވެަފއި،ާ ާީމހަކަށް ާއުފުލަންެޖހިަފއިވ  ާޒިންމ  ާބަޔެްއގެ އެތައް

ނުޑގައިާއޮތްާދަިރއަކީ އަދިާއުަފންުނވ ،ާއަިދާޤަރ ުރވެަފިއވ ާާ،ބަ
ާފުރ ނަާ ާމައިމީހ ގެ ާކުއްޖަކަށްވ ތީ، ާލިބިަފއިުނވ  ޙަޔ ތެއް

 ސަލ މަތްކުރުމަށްާއިސްކަންާދޭންާޖެޭހނެތީެއވެ.
ާ
ާތައްާބިނ ކޮްށފަިއވ ާޝަރްޢީާއުޞޫލުތައްާމްޙުކު

ާުޙކުމްތައްާާ ާކަންކަމުެގ ާބަޔ ްނވެދިަޔ އިސްެވ
ެގާ ާބަޔ ންކޮށްފައިާމިާވަީނ،ާކީރިތިާޤުރްއ ނ ިއ،ާކީިރތިރަސޫލ 

ާލަްއވ ަފއިވ ާ ާއިސްލ މްދީުނގަިއ ާސ ބިުތވ ، ސުންނަތުން
ާމަބ ދިއުތަކަށްާރިޢ ޔަތްޮކށްގެންެނވެ.ާެއއީ:ާ

ާާ-ހ ާކަމެއްމީސްތަކުންނަށް ާެއްއވެްސ ާއުނދަގޫ ާ،ދަތި
ާދީނުަގއިާލަްއވ ފައިާނުުވން.

ާދީނުެގާލުިއފަސޭހަަކން.ާ-ށ
ާރިޢ ޔަތްާާ-ނ ާމަޞްލަޙަތުތަކަްށ ާޚަލްޤުަތކުންގެ ދީނުަގއި

ާކުރަްއވ ަފއިުވން.
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ާޙަރ މްކަމެްއާާ-ރ ާލިިބގަތުމަކީ ާގެއްުލން ގެއްުލންދިނުމ އި
ާކަމުގައިާަލއްވ ފަިއުވން.

ާއިންސ ީނާާ-ބ ާގޮުތގަިއ ާނަސްލެްއގެ ާރަނގަުޅ ދުޅަހެޔޮ
ާދަރިފަސްކޮޅުާދެިމއޮތުމަށްާބ ރުާއަުޅްއވ ަފއިުވން.ާ

ާާ.ެގާއިސްވެދިޔަާޙަދީޘު  ކީރިތިާރަސޫލ ާ-ޅ
ާާ-ކ ާދަިރ ނުޑަގއިވ  ާބަ ާމައިމީހ ާމައިީމހ ެގ ވަްއޓައިލުމ ިއ

ާ ާނަްއޓުަވއިުލމ  ާޢިލްމުވެިރންެގާހައްޔަރުން ާހުިރ ބެހޭގޮތުން
ާއް.ފުޅުތަކ އި،ާފަތުވ ތަާބަސް

މޮޅަށްާާރަނގަޅުާގޮތްާއެންމެާ- ِبلصواب أعلم وهللا
ާެއވެ.هللاާދެނެޮވޑިެގްނވަނީ

 .َأْْجَِعْْيَ  َوَصْحِبوِ  َوآِلوِ  ُُمَمَّدٍ  نَِبيَِّنا َعَلى َوَسلَّمَ  اّللَُّ  َوَصلَّى الت َّْوِفْيِق، َويل   َواّللَُّ 

 

1435ޞަފަރ8ާާު  

2013ޑިސެމްބަރ11ާާ  
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 IFA/2013/07ނަންަބރު:ާާާ

7ާފަތުވާ 

ހޭާމުސްލިމުންާފައްޅިއަށްާޒިޔ ރަތްކުރުމ އިާބެާ  

 

 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ
ينُِ  َعْبدُِ ِدُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ  الدِّ
 :َأَمابَ ْعدُُ

ާަމްއޗަށެވެ.ާއި ާތައުޙީުދގެ ާވަީނ ާިބނ ެވެގްނ ސްލ މްދީން
ާ ާއެންެމާބޮޑު ާޝިރުކަކީ ާކަުމގަިއވ  ާއިދިކޮޅު ފ ަފއެެވ.ާތައުޙީދުގެ

ާވެސްާ ާކަމަކީ ާކޮންމެ ާުކރުަވފ ނެ ާކަިއރި އެފ ފައ 
ާވީމ އިސްލ މް ާޙަރ ްމކަމެކެވެ. ާވަތަޢ ލ ާާهللا،ދީުނގައި ސުުބޙ ނަހޫ

ާއަޅުކަންކުެރޭވާތަްނތަނ އި،ާެއހެންާ ާއެހެްނާފަރ ތްަތކަށް ފިޔަަވއި
ާމުސްލިމުންާ ާތަންތަަނށް ާފ ޅުކުރެވޭ ާޝިޢ ރުަތްއ ާދީންތަކުގެ
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ާ ާއިސްލ ީމާޒިޔ ރަތްކުރުމަކީ ާސަަބބަކީ ާޫނނެެވ. ހުއްަދކަމެއް
ާއަިދާ ާބަންދުކޮށް ާޮދރުތައް ާެއންމެހ  ާޝިރުުކގެ ާވަނީ ޝަރީޢ 
ާމަނ ކޮށްފަެއވެ.ާ ާކަންތައްަތްއ ާއެންމެހ  ާމަގުަފހިކޮށްދޭ ޝިރުކަށް
ާޒިޔ ރަތްކުރުމުެގާ ާތަންތަނަށް ާއަޅުކަންކުރ  ާކ ަފރުން އެހެނީ

ާޢަާ ާބ ޠިލު ާެއބައިމީުހންގެ ާގޮތުން މެުދގައިާާއިީޤދ އ ނަތީޖ އެްއގެ
ާމުސްލިމެއްގެާހިުތގައިާުރހިާޤަބޫުލވުންާއުފެދިދ ެނއެެވ.ާ

ާޙުކުމުންާިއސްތިސްނ ވ ާޙ ލަތެްއާެވއެެވ.ާެއާ މިާޢ ންމު
ާރަމްޒުތަކަށްާ ާޢަމަލުތަކަށ އި ާކުފުުރގެ ާއެތަންތަުނގަިއވ  ޙ ލަތަކީ،
ާޢިލްމީާ ާމީހަކު ާހަރުަދނ  ާޢަޤީދ  ާޙ ލުަގިއ، ނުރުުހންތެރިވ 

ާއެފަަދާބޭނުމަކަށްޓަ ާޟަޫރރަތަކަށްޓަކައި ާޝަރުީޢ ާނުވަަތ ކަިއ،
ާ ާވެްސ ާޙ ލަތުގައި ާމި ާޒިޔ ރަތްކުރުމެވެ. އެބައިމީުހްނގެާތަނަކަށް

ާފ ހަގަާ ާުމނ ސަބަތެއް ާދީނީ ާެއބައިމީުހންގެ ާުނވަތަ ާތަކުަގއި ޢީދު
ާުހއްދަެވގެްނާ ާޒިޔ ރަތްކުުރން ާފައްިޅއަށް ާުދވަްސވަެރއްަގިއ ކުރެވޭ

ާގެާކިބަިއްނާރިވ ެވގެންާާޢަންހުާهللاާޢުަމރުާރަޟިޔަާާނުެވއެެވ.

ާ
ާ
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ُتَ ْنِيلُُُالَسَخطَةَُُفَِإنَُُ،ِعْيِدِىمُُْيَ ْومََُُكَناِئِسِهمُُِْفَُُْعَلْيِهمَُُْتْدُخُلواَُلُ)ވެެއވެ.ާ
ާަފއްޅިތަކަށްާާއީ:މ ނަާ (َعَلْيِهمُْ ާޢީުދަގިއ "ެއބައިމީުހންެގ

ާއެަބއިމީުހންެގާ ާއެަވގުތުަގިއ ާހަމަކަށަވަުރން ނުަވންނ ށެެވ.
ާމައްޗަށްާކޯފ ާބ ވ ލެްއެވެއވެ."ާ

ަރނގަޅުާގޮތްާެއންމެާމޮަޅށްާާ-  ِبلصوابُأعلمُوهللا

ާެއވެ.ާهللا ދެނެޮވޑިެގްނވަނީާ
 َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ

 .َأْْجَِعنْيَُ
1435ާާޞަފަރ15ާު  

2013ޑިސެމްބަރ18ާާ  
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ާ
 IFA/2014/01ނަންަބރު:ާ

8ާފަތުވާ 

ޭޖަލުގައިާބަންދުާކުރެވިފައިާތިބޭާޤައިދީންާކައިވެނިކުރުމ ާބެހ  

 

 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ
ينُِ  َعْبدُِ ِدُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ

يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ  الدِّ
ُ:َمابَ ْعدُُأَُ

ާޝަރީޢަތުެގާ ާއިސްލ މީ ާކުރުމަީކ ކައިެވނި
ާދަރި ާއަުބރ ިއ ާތެރެއިން ފަސްކޮުޅާމަޤ ޞިދުތަކުގެ

ާވަާ ާތެރޭސީރައްކ ތެރިކުރުުމގެ ާވަރަށްާލަތްތަކުގެ ާހިމެނޭ ަގިއ
ާވަ ާޙަްއޤެްއާސީމުހިންމު ާއިްނސ ނީ ާއެއީ ާއަދި ލަތެކެވެ.

ާވެްސާ ާަޟރޫރަތެއް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބަެއއް ާއަދި ވެސްމެެއވެ.
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ާބޮލުަގއިާ ާފިިރމީހ ގެ ާގުޅިެގން ާކައިެވންޏ  ާކަމުްނ ާމިެހން މެއެެވ.
ާލިބިގެްނވ ާ ާކުޅަދ ނަަކން ާއުފުލުުމގެ ާޚަރަދުަތއް ާމ ލީ އެޅިެގންދ 

ާުކރު ާކައިެވނި ާފިިރހެަނކަށް ާޒުވ ން ާކޮންމެ ާމ ތް ُهللاُرسولމަށް
ާަޒވ ޖީާާوسلمާعليوُهللاُصلى ާެދްއވ ފަެއވެ. ާއިރުޝ ދު ވަނީ

ާދެމަިފރިންނަްށާ ާވޭތިކުރ  ާދިިރއުޅުްނ ާޙިމ ޔަތުަގިއ ޙަޔ ތެއްެގ
ާސަލ މަތްވެ ާލޮޅުންތަކުްނ ާލިބުުމގެާާ،އިޖްތިމ ޢީ ހަމަެޖހުން

ާސަލ މަތްވެ ާބަލިތަކުން ާބ ވަުތގެ ާަބއެއް ޖިސްމ ީނާާ،އިތުރަށް،
ާނަފް ާލިބިގެންެދެއވެ.ާއަދި ާނަޞީބު ާދުަޅހެޔޮކަމުގެ ސ ނީ

ާއިރުާ ާހިތްވަުރދޭ ާއިސްލ މްާދީން ާއެކަމަށްާާ،ކައިެވނިކުރުމަށް ައދި
ާޙުކުމްާ ާޖަލުގައި ާހިނދު، ާއެދޭ ާަޠބީޢަްތ އިންސ ނީ
ާޙުކުމުގައިާ ާޢ ްނމު ާމި ާވެސް ާަޤއިދީން ާދ  ތަންފީޛުކުރަުމން

ާ.ޝ މިލުާވޭތޯާކުރެޭވާސުވ ލުގެާަޖވ ުބަގއިާދަްނަނއެވެާ
ާޙައްުޤތަކުގެާ ާލިބިދީަފިއވ  ާފަރުުދންނަްށ މިނިވަްނ

ާަޙްއޤުތަކުން ާަބއެއް ާތަންފީޛުާާ،ތެރެއިން ާުޙކުމް ޖަލުަގއި
ާޝަރުީޢާ ާމަޙުރޫމުުކރުމަކީ، ާވަގުީތގޮތުން ާޤައިީދން، ކުރަމުންދ 

ާމަޞްލަޙަތ ާފުށުއަރ ާކަމެއްނޫެނވެ.ާ
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ާިނޒ މުާ ާޖަލުތަކުގެ ާއަިދ ާހުްނަނނީ، ާހެިދފަިއ ޖަލުތައް
ާޤައިދީްނނަށްާހަމަޖެ ާދެ ާއުޅޭ ާދަީނ،ާކައިެވނިކޮށްގެން ާހިގަުމން ހި

ާބެލެހެްއޓޭޭނާިއންތިޒ މެއްެގާދަށުންަކމުގަިއާުނވ ތީ ާދަިރން ، ލިބޭ

ާއިތުުރާ ާއިުޖތިމ ޢި ާަކއިެވނިކުރުމަކީ، ާދެަޤއިދީްނ އެ
ާމީހުންާ ާދެ ާތިބި ާިމޙ ލަތުަގިއ ާުއފެދިދ ނޭކަމެކެވެ. މައްސަލަތަކެއް

ާތެެރިއން ާކައިެވނީގެ ާކުއްޖ ގެާާކުރ  ާއެ ާލިބިއްޖެަނމަ، ދަރިޔަކު
އެންމެހ ާަކންކަންާބެލެެހއްޓުުމގެާއިުތރުާތަކުލީުފތަކެއްާދައުލަތަށްާ

ާތަޙައްމަލުކުރަންެޖހޭގޮތްާއެބަދިމ ވެެއވެ.
ާތަުރބިޔަތ އި ާލިބެންޖެހޭ ާަދރިްނނަށް ، ވީމ ،

މައިންަބފަިއންެގާލޯބިްނާއެކުދިންާަމޙްރޫުމވެެގންާހިަގއިދ ނެކަުމގެާ
ާއޮ ާގެއްުލންތަކަކުންާާ،ްތނަމަބިރު ާކުރިމަތިވެދ ނެ މުޖްަތމަޢަށް

ާކައިވެނިުކރުްނާ ާޤައިދީްނ ާދެ ާގޮުތން ރައްކައުެތރިވުުމގެ
ާހަމަތަކ އިާ ާއިސްލ މީ ާކުރުމަށްޓަކަިއ ާމަނ  ވަގުީތގޮތުްނ
ާހެދުމަކީާ ާަޤވ ޢިދެއް ާމަތިން ާގޮތުގެ ާއެްއގޮްތވ  އުޞޫލުތަކ އި

ާ.އިސްލ މީާޝަރީޢަތ ާފުުށއަރ ކަމެްއާނޫެނވެ
ާުމޠުލަޤުާ ާކައިެވނިކުރުން ާޤަިއދީން ާދަންަނވަެމވެ. އަދި
ގޮތެްއގައިާަމނ ކުރ ާަޝރުޢީާދަލީެލއްާނެތުމ އެުކ،ާޝަުރޢީާއިުމގެާ
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ާަޤއިދީްނގެާ ާކުރަމުްނެގންދ  ާތަންފީުޛ ާޙުުކމް ާޖަުލގަިއ ތެރޭގަިއ،
ާގޮތުްނ،ާކުިރންާމީުހންނ ިއާިއނެދގެްނާ ާފުއްދުުމގެ ޖިންސީާަޣރީޒ 

ާޤައިީދންނަށް ާޚަލްވަތުކުރުމ އިާތިބޭ ާކ ެވނިާާ،ަޝރުޢީ އަލަށް
ާަޤވ ިޢދެއްާ ާގުޅޭ ާކަިއވެނިުކރުމ  ާަޤިއދީންނަށް ާބޭނުްނވ  ކުރުމަށް

ާއޮތުމަކީާނުހަުނާބޭުނންތެރިކަމެކެވެ.

ަރނގަޅުާގޮތްާެއންމެާމޮަޅށްާާ-  ِبلصوابُأعلمُوهللا    

ާެއވެ.ާهللاُދެނެޮވޑިެގްނވަނީާ
 .َأْْجَِعنْيَُ َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ   

1435ާާައއްވަލްާލްބީޢުރ28ާަ

 2013ާާޖެނުއަރ29ާީ
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 IFA/2014/02ނަންަބރު:ާ

9ާފަތުވާ 

 ބެހޭާއ އިާ"ާކޯޝަރމީލްާ"

ُ
 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ

ينُِ  َعْبدُِ ِدُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ
يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحابِوُِ آِلوُِ َوَعلى هللاُِ  الدِّ

 :َأَمابَ ْعدُُ
ާ"ޔަ ާބޭނުންުކެރވޭ ާބުއިމަށް ާެކއުމަށ ިއ  ހޫދީންގެ

ާބެހޭާ ާކ ބޯތަކެއްޗ  ާމަޝްހޫރުެވފަިއވ  ާނަމުްނ ކޯޝަރމީލް"ގެ
ާހ މަެވާ ާިދރ ސ އިން ާުކރި ާއެަކޑަމީން ާފިޤުުހ ާއިސްލ މީ ގޮތުން
ާއެކަމަށްާ ާ ާތައްޔ ރުުކރުމުަގއްޔ ިއ، ާ"ކޯަޝރމީްލ" އެނގުީނ،
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ާ ާތަކެތީގަިއ، ާކަެމއްާބޭނުންކުެރޭވ ާމަނ ކުރ  ާޝަީރޢަތް އިސްލ މީ
ާނުވަތަާއެއްެޗއްާނުހިެމޭނާކަމެވެ.

"ާ ާބުއިުމގަިއ ާެކއުމ ިއ ކޯޝަރމީލް"ާ މުސްލިމުންގެ
ާވިޔަސް،ާ ާކަަމކަށް ާުހއްދަ ާޒ ތުގައި ާޭއގެ ބޭނުންކުރުމަކީ
ާމަޞްލަޙަތަށްާ ާޢ އްުމ ާަމޤްޞަދުތަކަށ އި އިސްލ މީޝަރީޢަުތގެ

ާފަދަ ާިދވެހިރ އްޖެ ާކުރ ިއރު ާޤައުމަކަށްާާރިޢ ޔަތް އިްސލ މީ
ާތަޢ ަރފްކޮށްާ ާއެއްެޗއް ާފަދަ ާވ  ާިޝޢ ރަކަށް ާދީނީ ޔަހޫދީންގެ

ާފެތުރުމަކީާޝަްރޢީގޮުތްނާއެދެިވެގންވ ާކަެމއްޫނެނވެ.
މޮަޅށްާާަރނގަޅުާގޮތްާެއންމެާ-  ِبلصوابُأعلمُوهللا

ާެއވެ.ާهللاُދެނެޮވޑިެގްނވަނީާ
 .َأْْجَِعنْيَُ َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ

1435ާރަީބޢުލްާއ ޚިރ26ާާު

2013ާ ާފެބްުރއަރީ  26ާ

ާ
ާ
ާ
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ާާ

 IFA/2014/03ނަންަބރު:ާ

 10ފަތުވާ 

ދަރިއ ބެހ ނޑުގައިވާ  ނޑުާއަންހެނ ގެާބަ ޭމ ބަ  

 

 َعَلى لُِيْظِهَرهُُ اْْلَقُِّ َوِدينُِ ِِبْْلَُدى َرُسوَلوُُ َأْرَسلَُ اَلِذي لِِلَُِ َاْْلَْمدُُ
ينُِ  هللاُِ َعْبدُِ ِدُْبنُُُِمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوالَساَلمُُ َوالَصاَلةُُ اْلَكاِفُروَن، كرِهَُ َوَلوُْ ُكلِّوُِ الدِّ
يِن، يَومُِ ِإَلُ ِبِِْحَسانٍُ تَِبَعُهمُْ َوَمنُْ َأْْجَِعنَي، َوَأْصَحاِبوُِ آِلوُِ َوَعلى  :َأَمابَ ْعدُُ الدِّ

ާއެހެްނާ ާުނވަތަ ާަފުރވ ކުަޑކަމުން، ޑޮކްޓަެރްއގެ
ާސަބަބުންާ ާޢަމަލެްއެގ ާކުޅަ ާއަްނހެެނއްެގާާ،މީހަކު ނުޑ މ ބަ

ާޢަމަލެްއެގާ ާެއފަދަ ާުނވަތަ ާނަމަ، ާމަުރވެއްޖެ ާަދރި ނުޑގަިއވ  ބަ
ާެވއްުޓުނާ ާދަރި ނުޑގަިއވ  ާބަ ާައންހެނ ގެ ނޑު ާމ ބަ ސަބަބުން،
ާނަަމ،ާއިސްލ މީާޝަރީޢަުތގަިއާ ާަކމުގަިއވ  ާމަުރވެަފއި ާއޮތީ އިރު
ާވ ރުަތވެރިްނނަށްާ ާއެުކއްޖ ެގ ާކުޅަމީހ  ާއެަކން އޮންަނނީ،
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ާކަްއފ ރ ާޣުްއރ  ާދިުނމ އި، ާގޮތުަގއި ާދިޔައިގެ ާިމންަވރު ެއއްގެ

ާޣުްއރ އަކީ ވަދެއްސެ ޔިޔައިސެ ޔިހަ ބައިކުޅަ މިނި، ދިނުމެެވ.

ާފަސްާާއެއްބައިސެ ޔެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. ާނަމަ، ާޖަމަލުްނ ެއއީ
ާޚ ލިޞްާ ާއެއީ ާދީނ ެރވެ. ާަފންސ ސް ާނަަމ، ާީދނ ރުން ޖަމަލެވެ.

ާ ާިދރުހަމ212.5ާުރަުނގެ ާފަސްސަތޭކަާގްރ މެވެ. ާނަަމ، ްނ
ާ ާިމއީ ޢަމަލުފުޅުްނނ ިއ،ާ ގެ ާރަސޫލ ާކީިރތިދިރުހަމެެވ.

ާކައްފ ރ އަކީ،ާ ާގޮތެވެ. ާސ ބިތުވ  ާނިޔ ުފޅުން، ބަސްފުޅުންނ ިއ،
ާމުއުމިްނާ ާިމނިަވްނކުރ ނޭ ާމިިނވަންކުރުެމވެ. ާއަޅަކު މުއުމިން

މަސްދުވަހުާ ނަަމ،ާވިދިިވދިެގންާހަނދުމަުހެގާދެ އަޅަކުާނުލިިބއްޖެ
ދަހިފުެމވެ.ާމިާޙުކުމްާސ ބިތުވަނީާކީރިތިާޤުްރއ ުނގެާައއްނިސ ާރޯ

 ވަނަާއ ަޔތުންނެެވ.92ާާސޫރަތުގެާ

ރަނގަޅުާގޮތްާއެންމެާޮމޅަށްާާ-  ِبلصوابُأعلمُوهللا  

ާެއވެ.ާهللا ދެނެޮވޑިެގްނވަނީ
 َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ   

 .َأْْجَِعنْيَُ
1435ާޖުމ ދަލްއޫލ 11ާާ

2014ާ ރޗްމ 12ާ
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 IFA/2015/01ންަބރު:ާނަ

11ާފަތުވާ 

މްާގަންނައިާދިނުމުގެާޙުކުާނގެނުމ އިާއުާނސިޙުރުާހެދުމ އިާއުާ  

 

َُلُُهُُدَُحُْوَُُهللاَُُُلُِإُُوَُلِإَُُلُُنَأُُدُُهَُشَُْنُوَُُ،ُهُرُْفُِغُْت َُسَُْنُوَُُوُُنُُي ُْعُِتَُسََُنُوَُُهُُدُُمَُنَُُْ،لِِلَُُِدُُمُْْلَُْاَُ
ُ.وُُُلُوُْسَُُرُوَُُهُُدُُبُْعََُُمًداُمَُُُأنَُُدُُهَُشَُْنُوَُُوَُُلُُكَُْيُرُِشَُ

ُ
         ާ ާުހރީ ާއަޅަމެންާާهللاޙަމްދު ާއެކަލ ނގެއަށް ާއަދި އަށެވެ.

ާއެކަލ ނގެާ ާެއެދނީ ާވ ގި ާއަޅަމެން ާއަިދ ާކުރަެމވެ. ޙަމްދު
ާ ާފ ަފފުއްެސވުން ާއަދި ާއެކަލ ނެގާޙަޟްރަތުންެނވެ. އެދެީނެވސް

ާެއއްކަުއވަންތަކަމަށ ާާހަޟްރަތުންެނވެ. ާއެކަލ ނގެ ައދި
ާހަމަާ ާައދި ާހެކިަވމެވެ. ާ ާ ާނުވ ކަމަށް ާޝަރީކަުކ އެކަލ ނެގއަށް
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ާރަސޫލ ާ ާއަޅ ަކމަށ އި ާއެކަލ ނގެ ާުމޙައްމަުދެގފ ނީ އެފަަދއިން
ާކަމަށްާއަޅަމެންާހެިކވަެމވެ.ާ

ާ ާއައިްސ ާމިފަހަކަށް ފަތުރ ާޚަބަރުާދިެވހިރ އްޖޭެގ
ާކުރަްއވ ަފިއވ ާ ާަޙރ މް ާިއސްލ މްދީނުަގއި ބައެްއވަސީލަތްތަކުން

ާސި ާހިމެނޭ ާތެޭރގަިއ ާގޮތުންާޙުާބޮޑުފ ަފއިެގ ާެބހޭ ާހެދުމ އި ރު
ާދިވެހީްނެގާ ާޮގތަށް ާލިޭބ ާހިތްަވރު ާއެކަންުކރުމަށް ރައްޔިތުންނަްށ

ާކަމަކީ ާކުރަމުންދ  ާބަޔަކު އިސްލ މްދީުނގެާާ،ތެރެއިން
ާމަގުފުެރދިެގން ާއެއްކިބ ެވ ާރަްއޔިތުން ާސ ފުތެދުމަގުން

ާަޚބަރުާހިނަގއި ާދިވެިހރ އްޖޭަގއި ާތަކެތި ާއެފަަދ ާކަމަކަށްވ ީތ ދ ެނ
ާފިޤްހުާ ާިއސްލ މީ ާނުފޮުނއްވުމަށް ާވަސީލަތްތަކުްނ ފަތުރ 

ާކުރެާންއެކަޑަމީ ާގ ތަށްާއިލްތިމ ސް ާމީހުންގެ ާއެފަދަ ާއަދި ެއވެ.
ާ ާރުޤްޔ  ާއެީހާގޮސް ާފަްނޑިތަިއގެ ާނަުމަގއި ޝަުރިޢއްޔ ގެ

ާިދވެހިާާެވެގންުނވ ހުއްދަާާލިބިގަތުމަކީ، ާވ ތީ ާކަމަކަްށ ަޙރ މް
ާފިްޤހުާ ާނުިދއުަމށްވެސް ާގ ތަށް ާމީުހންގެ ާއެފަަދ ރައްޔިތުން

ާެއވެ.ާއިލްތިމ ސްާުކރެާންާއެކަޑަމީ
ާސި ާ ާޙަރ މްާޙުފަހެ ާދިުންނ ާުއގަްނނ  ާއެކަން ާހެދުމ  ރު
ާ ާބަޔ ން ާކަމެއްކަން ާމ ތް ާވެއެާާهللاކުަރްއވ  ާކުރަްއވ ަފއި  .ާވެވަީޙ
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ُلو َما َوات َّبَ ُعوا)  َولَ  ِكنَّ  ُسَلْيَمانُ  َكَفرَ  َوَما ُسَلْيَمانَ  ُمْلكِ  َعَلى   الشََّياِطْيُ  تَ ت ْ
 السِّْحرَ  النَّاسَ  يُ َعلُِّمونَ  َكَفُروا الشََّياِطْيَ 

)
1

ާ" ،މ ަނއަކީ   ާسليمانއަދި

ާ ާޒަމ ނުަގއި ާވެރިކަުމގެ ާއުުޅނުާާشيطانގެފ ނުގެ ާކިޔަވައި ންތައް

ާެއއުރެްނާ ވެަވަޑއެއްާާكافرގެފ ުނާާسليمان ޫވެއވެ.ާتبعތަކެއްޗަށް

ާ ާއެ ާއެހެެނއްކަަމކު، ާާشيطانނުަގނެެއވެ. ވޫެއވެ.ާާكافرްނ

ާ"ުއނަގންަނއިާދިުނމުންނެެވ.ާسحر އެުއރެންާމީސްތަކުންނަށްާ

ޢަލައިިހާަވސައްލަމަާޙަދީްޘާާهللا ޞައްލައަދިާމިކަމ މެުދާރަސޫލ ާ

ާެވއެެވ.ާ صلى هللا  -أن رسول هللا  -هنع هللا يضر  -عن أيب ىريرة ކުރަްއވ ަފއި
  ؟نَّ ا ىُ مَ ، وَ هللاِ  لَ وْ سُ  رَ ا: يَ وْ الُ قَ  بَِقاِت:وْ مُ لْ اْجَتِنُبوا السَّْبَع اَ )قال:  -عليو وسلم 

، َوَأْكُل الّرِبَ،  : الَ قَ  ْحُر، َوقَ ْتُل الن َّْفِس الَّيت َحرََّم هللُا إلَّ ِِبْلَْقِّ ْرُك ِِبلِل، َوالسِّ الشِّ
 2 َغاِفََلِت(لْ اَ  اْلُمْحَصَناتِ َوَأْكُل َماِل اْلَيتيِم، َوالت ََّويلِّ يَ ْوَم الزَّْحِف، َوَقْذُف 

ާ މ ނައީ ާ ާބުޚ ރީ ާމުސްލިމުާ"އަލްއިމ މުލް ާއަލްިއމ މު އ އި

ާރަޟިޔަ ާިރވ ކުަރއްވ ފަިއވ ާާهللا އަބޫުހރަިއރ  ާއަިރހުން ޢަންުހގެ
ާވެެއވެ. ާހަތްފ ފަޔަުކްނާތިޔަބައިމީހުންާާހަދީޘެްއގައި ހަލ ކުކުރަނިވި

ާ ާއޭ ާެދންެނޫވއެެވ. ާއެބޭކަލުން ާހުށިކަމެވެ! ެގާهللاދުރުހެލިވ 

ާޙަދީުޘާ ާއެަކލޭގެފ ނު ާކޮބައިތޯެއވެ؟ ާއެކަންތައްަތކަކީ ރަސޫލ އެެވ.

                                                             
1
 102البقرة   
 

2
 .متفق عليو 
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ާ ސިުޙުރާ، އަށްާޝިރުުކާކުރުމ އިهللاކުރެްއވިެއވެ.ާއެކަންަތއްތަކަކީ

ާޙަްއޤަކ ާާهللا ހެދުމ އި،ާމ ތް ާަނފުސެއް ުޙުރމަތްތެރިކުރައްވ ަފއިވ 

ާމުދ ކެއުމ ިއ،ާ ާކުރުމ ިއ،ާރިބ ކެއުމ ިއ،ާޔަތީމުްނގެ ާޤަތުލު ނުލައި
ާބަރީައެވގެްނވ ާ ާފިަލންދުވުމ ިއ، ާުފރަގަސްދީ ާމައިދ ނުން ޖިހ ދުގެ
ާއަޅުަވއިާ ާުތހުމަތު ާޒިނޭގެ ާައންހެުނންނަށް ާމުއުމިނު ޢިްއފަތްތެރި

 ޤަޛުފުކުރުެމވެ."
ُِبلصوابُأعلمُوهللا

 َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ ُُمََمدٍُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ
 .َأْْجَِعنْيَُ

1436ާޝައްވ ލ28ާާް

2015ާޮއގަސްޓްާާ 13

ާ

ާ

 
 
 



 ޞަފްޙ ާ | 78 

 

g 

 
ާާ
ާާ

 IFA/2015/02ނަންަބރު:ާ

12ާފަތުވާ 

އިސްލ މީާޤައުމުތަކަށްާދ ޚިލީާހަމަނުޖެހުންތައްާހިނގަމުންދ ާ

ްޖިހ ދުގެާނަމުގައިާހަނގުރ މައަށްާދިޔުމުގެާޙުކުމ  

 

َُلُُهُُدَُحُْوَُُهللاَُُُلُِإُُوَُلِإَُُلُُنَأُُدُُهَُشَُْنُوَُُ،ُهُرُْفُِغُْت َُسَُْنُوَُُوُُنُُي ُْعُِتَُسََُنُوَُُهُُدُُمَُنَُُْ،لِِلَُُِدُُمُْْلَُْاَُ
ُ.وُُُلُوُْسَُُرُوَُُهُُدُُبُْعََُُمًداُمَُُُأنَُُدُُهَُشَُْنُوَُُوَُُلُُكَُْيُرُِشَُ

 
ާ ާހުރީ ާާهللاޙަމްދު ާއަޅަމެން ާއެކަލ ނެގއަށް ާއަދި ޙަމްުދާއަށެެވ.

ާއެކަލ ނެގާ ާއެެދނީ ާވ ިގ ާައޅަމެން ާައދި ކުރަމެވެ.
ާއެކަލ ނެގާ ޙަޟްރަތުންެނވެ. ާއެދެީނެވސް ާފ ަފފުއްެސވުން އަދި
ާެއއްކަުއވަންތަކަމަށ ާާހަޟްރަތުންެނވެ. ާއެކަލ ނގެ ައދި

ާހަމަާ ާައދި ާހެކިަވމެވެ. ާ ާ ާނުވ ކަމަށް ާޝަރީކަުކ އެކަލ ނެގއަށް
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ާރަސޫލ ާ ާއަޅ ަކމަށ އި ާއެކަލ ނގެ ާުމޙައްމަުދެގފ ނީ އެފަަދއިން
ާކަމަށްާއަޅަމެންާހެިކވަެމވެ.ާ

ާހަމަނުޖެހުންތަްއާާާާާާާާާާާ ާދ ޚިީލ ާއައިސް، ފަހަކަްށ
ާބައެ ާއިސްލ ީމ ާކުރުމުގެާހިނގަުމންދ  ާޖިހ ދު ާަޤއުމުތަކަށް އް

ިމާާނަމުަގއިާިދވެހީްނގެާމަުދާބަޔަކުާނަަމވެސްާދ ަތންާެފނެެއވެ.
އަންަނާސަބަބުތަކ ާހުެރާމިާކަންާހުއްަދާުނވ ނެާކަމަށްާއެހ ރ އިާ

ާމިހ ރުގެާާޢިލްުމވެީރންާފަތުވ ާެދއްަވިއފަިއވެެއވެ.

ާރަ -1 ާކުރުމަީކާކީރިތި ާަހނުގރ މަ ާމުސްލިުމން ސޫލ ާމުސްލިމުންނ 

ާޙަރ ާوسلمُعليوُهللاُصلى ާބަސްފުުޅތަކުން ާޞަރީޙަ ާސ ފު ާމްާގެ

ާުބުނާާهللاމ ްތާކަމެކެވެ.ާ ާއަޫބާބަކްރަުތާުނފަިއޢު ރުްއސުންލެވި

صلىُ هللا ޙ ރިޘުްއާޘަަޤީފގެާއަރިުހންާިރވ ވެެގްނާެވއެެވ.ާރަސޫލު
ُِبَسْيِفِهَماُاْلُمْسِلَمانُُِاْلتَ َقىَُذاِإُ) ރެްއވިެއވެ.ޙަދީޘުާކުާ هللاُعليوُوسلم

َُفَماُاْلَقاِتُل،َُىَذاُ ،الِلََُُِرُسولَُُيَُ:ُُقُ ْلتُُ: َُقالَُ.ُالَنارُُِِفَُُواْلَمْقُتولُُُفَاْلَقاِتلُُ
 – عليو متفق – (َصاِحِبوُُِقَ ْتلَُُِعَلىَُحرِيًصاَُكانَُُِإنَوُُ:ُُقَالَُُاْلَمْقُتوِل؟َُِبلُُ

ާ ާއެކަކު ާނުކުމެ ާހިަފއިެގން ނިޑ ާކަ ާމުސްލިމަކު ައނެކަކ ާދެ
ފަެހާޤ ތިލ ިއާމަޤްތޫލުާދ ީނާނަރަަކއަށެެވ.ާާ،ބައްދަލުކޮށްިފާނަމަާ

ާދެްނނެވީެމވެ. ާިވދ ޅުވިެއވެ.އަުހރެން ާ ާބަކްރަުތގެފ ނު ޭއ!ާާއަބޫ
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ާޙުކުهللا ާޤ ތިލުގެ ާރަސޫލ އެެވ. ނޑުެމންނަްށާާމްާގެ އަުޅގަ
ާވައްަދވަީނާާ ާނަރަކަައށް ާމަޤްތޫލު ާއެކަމަކު އެނގެެއވެ.

ާއޭނާ  ާަވނީާާކީއްެވގެންޯތއެެވ؟ާޙަދީުޘކުރެްއވިެއވެ.ާހަމަކަަށވަުރން
ُާާދަހިވެތިާެވަފއެެވ.ާ"ާއޭނ ގެާއެުކވެރިޔ ާަމރަިއލުމަށްާ

ާމިާ -2 ާހިނގަުމންދ  ާޤައުމުތަކުަގއި ާބަެއްއ އިސްލ މީ
ާއިާ ާކުރިމަތިވެަފިއވ ާހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ާއުއްމަތ  ސްލ މީ

ާކުރަްނވީާ ާޢަމަލު ާވުމުން ާކުރިމަތި ާ ާފިތުަނެއއް ާ ފިތުނައެެކވެ.
ާ ާރަސޫލ  ާކީރިތި ާސ ފުކޮށްާާوسلمُعليوُهللاُصلىގޮތް ވަީނާަވރަށް

ާއެކަމުންާ ާހިެމނެނީ ާތެޭރަގއި ާއޭގެ ާދެއްަވއިަފެއެވ. ބަޔ ންކޮށް
ާއެ ާުކރުމ އި، ާުދޢ  ާއެދި ާދެއްވުމަްށ ކަމަށްާސަލ މަތްކޮށް

ާނުވުމ އިކެ ާބަިއބަިއ ާޓަަކއިާ، ތްތެރިވުމ ިއ، ާވަޙްދަތަށް އުއްމަުތގެ
 ާމަސައްކަތްާކުރުންާފަދަާކަންތައްތަކެވެ.

ާހަމަާ -3 ާދ ޚިީލ ާހިނގަމުންދ  ާަޤުއމުތަކުގައި ާަބއެްއ އިސްލ މީ
ާރޭިވފަިއވ ާ، ކަކީނުޖެހުންތަ ާދެކޮަޅށް ާޤައުމުތަކ  އިސްލ މީ

ާމުއ މަރ ތުތަކެ ާބޮޅެކެެވ.ާާއްސިލްސިލ  ާތެެރއިން ާބޮޅުތަކުގެ ގެ
ާ ާނިސްބަތްވ  ާޤައުމަކަށް ާކުރުމުެގާއިސްލ މީ ާިޖހ ދު ބަޔަކު

ާޤައުމަކަށްާާ، ނަމުަގއި ާއިްސލ މީ ާހިނގަުމންދ  ހަަމނުޖެުހްނ
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ާއިސްލ މީާ ާކުރިމަީތގަިއ، ާދުޝްމަނުްނގެ ާމުސްލިމުންެގ ދިޔުމަކީ،
ާހުޅުިވގެންދާ  ާޮދުރ ާ ާބެހުމަށް ާކަންތައްަތކ  ނެާޤައުމުތަކުެގ

 ކަމެކެވެ.ާ

ާޤައުމުތަކުަގއި،ާ -4 ާފަަދ ާޫސރިޔ  ާހިނގަމުންދ  ާހަނގުރ މަ ދ ޚިލީ
ޖިހ ދުާކުރަންާބޭނުްނވ ާއެާޤައުުމގެާުޒވ ުނންާެއބަާތިއްެބވެ.ާިމާ
ާއެކަމަށްާ ާލިިބފަިއވ  ާތަމްީރނު ާަރނގަޅަށް ާަވރަށް ޒުވ ނުްނނަކީ
ާހެޔޮާ ާޓަކައި ާއެމީުހންނަްށ ާއެދެނީ ާއެމީުހން ާބަޔެކެވެ. ޤ ބިލު

ށްާާިދނުމަށެވެ.ާިމއަދުާޙ ލަތުާއޮތްާގޮތުްނ،ާއިތުރުާބަޔަކުާދުޢ ކޮ
ާ ާގ ތަށް ާއެކަމުަގއިާާާދިޔުަމކަށްއެމީހުްނގެ ާނޭެދއެެވ. އެމީހުްނނެްއ

ާ ާކުރަން ާތަޙައްމުުލ ާއެމީހުްނނަށް ާބުރަތަކެްއާޖެހޭ ާ ދަތި
 ހުރީމަެއވެ.ާާ

ާއެްއބަސްވެާ -5 ާޢިލްމުެވިރން ާބޮޑެތި ާދުނިޔޭެގ އިސްލ މީ
ާގޮތުާ ާއިސްލ މީާވަަޑިއގަންަނވ  ާބަެއއް ާފަދަ ާސޫރިޔ  ގަިއ

ާބަ ާޙ ލަތަށް ާޢަިއނިއްަޔާާލ ޤައުމުތަކުގެ ާައދި ާިޖހ ދު އިރު
ާބަލައިިފާ ާކަމަށް ާފަރްެޟއް ާކިފ ޔަތުގެ ާުނެވއެެވ. ފަރްޟަކަށް
ާޭއގެާ ާަމތިންނެެވ. ާޝަރްޠުތަކެއްގެ ާދެޭވނީ ާޖިހ ދަށް ،ާ ނަމަ

 ާ:ތެރޭގަިއާހިމެނޭާުމހިއްުމާދެާޝަރްޠަކީ
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 ވަިލއްޔުލްއަމްރުާހުއްދަާދިުނމުންނެެވ.ާޖިހ ދަށްާދެވޭނީާ.1
ޖިހ ދަށްާދެވޭނީާަމިއންބަަފއިްނގެާުހއްދަާލިިބގެްނނެެވ.ާކީރިތިާ. 2

ާ ާ ާޖިހ ދަށްާާوسلمُعليوُهللاُصلىރަސޫލ  ާގޮސް ާމީހަުކ އަރިހަށް

ُصلىُالِلَُِ َرُسولُ  ދިޔުމުގެާުހއްދައަށްާއެިދާދެންެނވިެއވެ.ާެއހިނދުާ
ާކުރެްއވިެއވެ.ާާوسلمُعليوُهللا ُُقَالَُُ؟،َُواِلَداكََُُأَحيُيُ) ޙަދީޘު ُنَ َعمُْ:

ُُقَالَُ ާއެބަާާގިބާސެ" މާދައީ:ާ( َفَجاِىدَُُْفِفيِهَما: ަމިއންބަަފއިން

ާޙަދީުޘާ ާއ ދޭހެވެ. ާދެްނެނވިެއވެ. ާޭއނ  ާެހއްޔެެވ؟ ދިރިތިބި
ާކުރުމުަގއިާ ާޚިްދމަތް ާދެީމހުްނނަށް ާއެ ާތިބ  ާފަެހ ކުރެްއވިެއވެ.

ާދެމިހުންނ ެށވެ!ާ"
 ِبلصوابُأعلمُوهللا

ُ.َأْْجَِعنْيَُ َوَصْحِبوُِ َوآِلوُِ دٍُُُمَمَُ نَِبيَِّنا َعَلى َوَسَلمَُ الِلَُُ َوَصَلى التَ ْوِفْيِق، َوِلُي َوالِلَُُ
ާ
1436ޝައްވ ލ27ާާާު  

2015އޮގަސްޓ12ާާާް  
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13ާފަތުވާ 

އަހަރުާފުރުމުގެާމުނ ސަބަތާ 50ާދިވެހިރ އްޖޭގެާމިނިވަންކަމަށްާ
500ާގުޅިގެންާމޯލްޑިވްސްާމަނިޓަރީާއޮތޯރިޓީންާނެރެފައިވ ާ=/

ބެހޭާރުފިޔ ާގެާހަނދ ނީާނޫޓުާ ގަނެވިއްކުމާ   

ާ
 كَ يْ رِ شَ  َل  هُ دَ حْ وَ  هللاُ  لَّ إِ  وَ لإِ  لَّ  نأَ  دُ هَ شْ نَ وَ  ،هُ رْ فِ غْ ت َ سْ نَ وَ  وُ نُ ي ْ عِ تَ سَ نَ وَ  هُ دُ مَ نَْ  ،ّللَِّ  دُ مْ ْلَْ اَ 

 .وُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  مًَّداُمَُ  أنَّ  دُ هَ شْ نَ وَ  وُ لَ 

ހިމެޭނާމުދަލުގެާިގންތީގަިއާނަޤުދުާަފއިސ ،ާޭއގައިާރިބ ާހިެމނޭާ
ާމުޢ މަލ ތުތައްާބ ވަ ާއެންމެހ  ާފައިސ ގެ ާނަުޤދު ާވ ތީ، ތްތަކަށް

ާގޮތަކަށެވެ.ާ ާފަދަ ާނުހިެމނޭނެ ާރިބ  ާއެކަންކަމުަގއި ކުރަންވ ނީ
ާމުދ ާ ާޖިންސުގެ ާއެއް ާހިެމނޭ ާރިބ  ާޝަރީޢަުތގަިއ، އިސްލ މީ
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ާތިބިތ ާ ާއަތުްނާއަތަށް، ާމުދ  ާއެ ާަވގުތުން ާިހނދު ާކުެރވޭ ބަދަލު
އްެނތި،ާމިްނވަުރާހަމަކަކޮށްާބަދަލުާކުެރވެްނާތިބެގެްނާފަސްކުރުމެާ

ާޖެހޭނެެއވެ.ާ

ާ ާމި ާެއއްގޮތަްށ ާހަމަތަކ  ާޝަުރޢީ ާ=/500އިސްލ މްދީުނގައި
ާއަގަށްާ ާލިޔެފަިއވ  ާޭއގަިއ ާުހއްަދވ ނީ ާކުުރން ާުމޢ މަލ ތު ރުފިޔ ގެ

ާ ާޖިންސެއްގެ ާެއއް ާހިެމނޭ ާރިބ  ާސަަބަބކީ، ުމދ ާވިއްަކއިެގންެނވެ.
ާކުެރވޭާހިނދުާޝަ ާތިބެގެްނ،ާބަދަލު ާތިބިތ  ާއަތަށް ރުޠަކީ،ާއަތުން

ާއެްއވަުރާ ާގޮތަކުން ާުހރިހ  ާުމދ  ާބަަދލުކުރެވޭ ފަސްކުރުމެްއނެތި،
ާޙަރ ްމާ ނޑައެިޅގެން ާކަ ާއިސްލ މްދީުނގައި ާއަކީ ާިރބ  ވުމެެވ.

ާ ُملسو هيلع هللا ىلصމުޢ މަލ ތެކެވެ. ُهللا ާ رسول ާެވއެެވ. ާކުަރއްވ ަފިއ ُعواُޙަދީްޘ )بِي ْ
َُوالَشِعُيُِِبلَشِعِيَُوالَتْمُرُِِبلَتْمِرُالَذَىُبُ ُِِبْلبُ رِّ َُواْلبُ ري ُِِبْلِفَضِة ِِبلَذَىِبَُواْلِفَضُة

ُفَ َقْدُ ُاْزَداَد َُأْو ُزَاَد َُفَمْن ُِبِْثِل، ُِمثاًل ُِبَسَواٍء َُسَواًء ُِبِْثٍل ُِمْثاًل ُِِبْلِمْلِح َواْلِمْلُح
ُ َُىِذِه ُاْختَ َلَفْت ُفَِإَذا ُالَذْىُبَُأْرََب، ُِبِو ُِبََْس َُل ُتْم ُِشئ ْ َُكْيَف ُفَِبيُعوا ََْصَناُف ا

ُبَِيدٍُ ُيًَدا ُِِبلَشِعْيِِإَذا َُواْلبُ ري ُ ُتْم ُِشئ ْ َُكْيَف ُبَِيٍد ُيًَدا ُتْم( ِبِِْلفَضِة ُِشئ ْ )رواه  َكْيَف

މާދައީ:"ޒަދަފް   (ىمسلم والبيهقى والطرباين واْلاكم والدارامى وأمحد وأبويعل

ލަފް ޒިހިކ ސޮޔަދަފް ސޮޔަދްކ ހިމަސޮޔަދަފް ހިމަސޮޔަދްކ ޒަދްކ ޒިއް

މިދްވަޒު ހަމަކޮފް ކަޔުޒަފް ކަޔުޒުކ ޑޮދަަފް ޑޮދު ވިއްކާ ދަމަކ 
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އުދިއިގުޒު ދުކޮފް ވިއްކާފެވެ! ޓަހެ އިގުޒު ކުޅަ މީހާ ދުވަގަ 

އިގުޒުކޮފްޔިދުމަފް އެޔުދު މީހާ ޓަހެކ ހަމަކަފަވަޒުދްކ ޒިބާ 

އް ގަޓާގުވާދަމަކ ގިޔަބައި މީހުދް ކައިޓިއެވެ. ޓަހެ ބާވަގްގަ

ދަމަ ބޭދުދް ސޮގަކަފް އެޔޭސޮގަކަފް އަގުދް އަގަފް އަޒާސޮގަފް 

ވިއްކާފެވެ! ހިމަ ސޮޔަދަފް ސޮޔަދް ވިއްކާދަމަކ އަގުދް އަގަފް 

 އަޒާސޮގަފް ބޭދުދް ސޮގަކަފް ވިއްކާފެވެ!"

އެމް.އެމް.އޭ އިދް ދެޒެ ވިއްކަމުދްޔާ ހަދޔާދީ ދޫޓާ  

ބެހޭސޮގުދްކ އެ ޓަޒާގުދް ދެޒެޓައިވާ ދޫލް ބަޔާދް ބުދާސޮގުސައިކ 

ާިވއްކަީނާާ=/500އެ ޓަޒާގުދް  ާނޫޓް ާަހނދ ީނ ރުފިޔ ގެ
ާެއާާ=/7500 ާމީހ ، ާގަތް ާނޫޓް ާއެ ާއެކަމަކު ރުފިޔ އަށެެވ.

ާބޭ ާދިެވހިރ އްޖޭގެ ާޭބނުްނެވއްެޖނަމަ، ާއެާވިއްކ ލަން ންކުތަކުން
ާއޭާ ާަގންނ ީނ، ާާގެނޫޓު ާއަގުކަުމގަިއވ  ރުފިޔ ާާ=/500މޫނުމަތީ

ާއަށެވެ.

ާަގތްއަގ އި،ާާ ާނޫްޓ ާއެ ާަގތްމީހ  ާމުޢ މަލ ތުގަިއ މި
ާހުއްދަާ ާގޮތުން ާމިީއާޝަްރީޢ ާތަފ ތުވ ތީ ާއަުގ ވިއްކ ލުމުްނާލިބޭ

ާނޫންާިރބަވީާުމޢ މަލ ތެެކވެ.ާ
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ާހަާ ާުމޢ ަމލ ތު،ާޝަރްޢީ ާއެްއގޮތްާއެމް.ާއެމް.ާއޭގެ މަތަކ 
ާ ާާރުފިޔ ގެާާ=/500ވ ނީ ާޫނޓު ރުފިޔ އަށްާާ=/7500ހަނދ ނީ

ާބަދަުލާ ާުމޢ މަލ ުތތަކުގައި ާވިޔަފ ރީގެ ާނޫްޓ ާެއ ވިއްކ ފަިއ،
ާގޮތަށްާ ާކުރެޭވ ާބަދަުލ ާހަމަެޖއްސުމުންެނވެ. ާގޮތަށް ނުކުރެޭވ
ާއިންާއެާޫންޓާގަންަނންާވެސްާ ހަމަޖައްސ ނަަމ،ާއެމް.ާއެމް.ާއޭ
ޖެހޭނީާެއާޫނޓްާވިއްކިާއަގަެށވެ.ާއެާނޫޓްާވިއްކ ާއަގ އިާގަްނަނާ

ާނޫޓްާ ާއެ ާުނވ ެނއެެވ.ާއަގު ާކޮށްެގން ާަތފ ތު ާއަގ  ާމަތީ ާމޫުނ ގެ
ާ ާެހދި ާފޮްއޓ  ާލ ފަިއވ  ާާ=/500ނޫޓް ާނޫޓް ާ=/7500ރުފިޔ ގެ

ނޑައަޅ ފަިއވ ާށްާވަކިާޓަރުފިޔ އަށްާވިއްކ ާނަމަާއެާފޮށް ައެގއްާކަ
ާޖެހޭެނެއވެ.ާާާކަންާބުަނން

ُابُِوَُِِبلصَُُمَُُأْعلَُُهللاُُوَُ

1436ޛުލްޤައިދ 16ާާ  

2015އޯގަސްޓ30ާާް  
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 ފިހުރިސްތުާ
 1 ފަށ ާބަސްާ

 3 އިސްލ މިކްާއެެފއ ޒްގެާޚިޠ ބްާާމިނިސްޓަރާއޮފް

2ާާޤަރ ރުާ

ދިވެހިާރ އްޭޖގައިާަޣއިުރދީންތަކުގެާއަހުލުެވރިންާއަޅުކަންކުރ ާ
ތަންތަންާބިނ ުކރުމ ިއ،ާއެބައިީމހުްނގެާދީނީާިޝޢ ރުާ

 5 (ރުޤަރާ ފ ޅުކުރުމ ބެހޭާގޮތުންާެނރޭާ

1ާާޤަރ ރުާ

 02 ރިޓަޔަރެމންޓްާޕެންަޝްނާސްކީމ އިާބެހޭާ

4ާާޤަރ ރުާ

 03 އަންެހނުންާަމއުޛޫނުަކްނާކުރުމުގެާަޝރްޢީާޙުކުމް

1ާާފަތުވ ާ

އެއްާަޤބުރުސްތ ުނންާެވލިާނަަގއިާެގންާއަެނއްާ
 33   ޤަބުރުސްތ ނަށްާވެލިާާެއޅުން

2ާާފަތުވ ާ

 33 ާލައިފްާއިންޝުއަރެންސުންާބެނިފިޝަރީއަށްާލިބޭފައިސ އ އިާބެހޭ
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3ާާފަތުވ ާ

 02 ޓެކްސްާނެގުމ ާބެހޭާ

4ާާފަތުވ ާ

މުސްލިމަކުާބަނުގރ ާއ ިއާއޫރުމަުހގެާުމޢ މަލ ތުާކުރ ާ
 03 ހޭާބެާތަންތަނުަގއިާމަސައްކަތްާކުރުމ 

5ާާފަތުވ ާ

ނޑުަގއިާ ފަިނފަކުސަާއ ިއާދޫނީާސޫފ ސޫތްޕ އިާޖަަނވ ރ ިއާކަ
 04 ދިރިއުޅޭާމަސްމަހ ާެމހިާކެއުމ ާބެހޭާ

6ާާފަތުވ ާ

ނުޠުފ ާނައްތައިލުމ އިާަހއްޔަރުންާނަްއޓުަވއިލުމ ިއާދަރިާ
 53 ވަްއޓައިލުމ ާބެހޭާ

7ާާފަތުވ ާ

 33 މުސްލިމުންާފައްިޅއަށްާޒިޔ ރަތްކުރުމ އިާެބހޭާ

8ާާފަތުވ ާ

 33 ހޭބެލުގައިާބަންދުާކުރެވިފައިާތިބޭާޤައިދީންާކައިވެނިކުރުމާ ޖަ

ާ
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9ާާފަތުވ ާ

 42 ހޭބެާއ އިާ"ާކޯޝަރމީލް "

10ާާފަތުވ ާ

ނޑުަގިއވ ާ ނޑުާއަންެހނ ެގާބަ  40 ހޭާދަިރއ ބެމ ބަ

11ާާފަތުވ ާ

 40 ސިޙުރުާހެދުމ އިާުއނެގނުމ އިާއުނގަްނނައިާިދުނމުގެާޙުކުމްާ

12ާާފަތުވ ާ

ދ ޚިލީާހަމަނުޖެުހންތައްާހިނގަުމންދ ާއިސްލ މީާޤައުމުތަކަށްާ
 45 މްާޙުކުޖިހ ދުގެާނަމުަގއިާަހނުގރ މައަށްާދިޔުމުެގާ

13ާާފަތުވ ާ

އަހަރުާުފރުމުެގާމުނ ސަބަތ 50ާާދިވެހިރ އްޭޖގެާމިިނވަންަކމަށްާ
500ާއޮތޯިރޓީންާނެެރަފއިވ ާ=/ގުޅިެގންާމޯލްިޑވްސްާަމނިޓަރީާ

 53 ރުފިޔ ާގެާހަނދ ނީާޫނުޓާގަެނވިއްކުމ ާބެހޭާ
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