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ާހުާއެކަޑަމާީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.

 IFA/2014/01ނަންބަރު:ާާ

8ާފަތުވ ާ

ބެހޭާ ާަޖލުގައިާަބްނދުާކުރެވިފައިާތިބޭާޤައިދީްނާކައިވެިނކުރުމާ 

دُ  َمح ق ُّ َوّدينُّ ِّبْلح َدُى َرس وَلهُ  أَرحَسلَُ اَلّذُي لِّلَُّ َاْلح ينُّ َعَلى لّي ظحّهَرهُ  اْلَح   كرّهَُ َوَلوُح ك لّ هُّ الدّ 
  َوَمنُح َأْجحَّعنَي، َوَأصحَحابّهُّ آلّهُّ َوَعلى للاُّ َعبحدُّ ّدُبحنُُّم َمَُ نَّبيّ َنا َعَلُى َوالَساَلمُ  َوالَصاَلةُ  الحَكاّفر وَن،

َسانُ  تَّبَعه مُح يّن، يَومُّ ّإَلُ ِبّّحح ُ:أََمابَ عحدُ  الدّ 
ާދަރިފަސްކޮޅާުާ ާއަބުރ އި ާތެރެއިން ާމަޤ ޞިދުތަކުގެ ާޝަރީޢަތުގެ ާއިސްލ މީ ާކުރުމަކީ ކައިވެނި
ާއިންސ ނާީާ ާއެއީ ާއަދި ާވަޞީލަތެކެވެ. ާމުހިންމު ާވަރަށް ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާވަޞީލަތްތަކުގެ ރައްކ ތެރިކުރުމުގެ

ާ ާޟަރޫރަތެއް ާޙ ލަތްތަކުގައި ާބައެއް ާއަދި ާވެސްމެއެވެ. ާކައިވެންޏ ާާޙައްޤެއް ާކަމުން ާމިހެން ާމެއެވެ. ވެސް
ގުޅިގެންާފިރިމީހ ގެާބޮލުގައިާއެޅިގެންދ ާމ ލީާޚަރަދުތައްާއުފުލުމުގެާކުޅަދ ނަކަންާލިބިގެންވ ާކޮންމެާޒުވ ނާްާ

ާ ާމ ތް ާކުރުމަށް ާކައިވެނި ާދެއްވ ފައެވެ.ާާާوسلمާعليهُللاُصلىُللاُرسولފިރިހެނަކަށް ާއިރުޝ ދު ވަނީ

ާޙި ާޙަޔ ތެއްގެ ާސަލ މަތްވެޒަވ ޖީ ާލޮޅުންތަކުން ާއިޖްތިމ ޢީ ާދެމަފިރިންނަށް ާވޭތިކުރ  ާދިރިއުޅުން ާާ، މ ޔަތުގައި
ާސަލ މަތްވެ ާބަލިތަކުން ާބ ވަތުގެ ާބައެއް ާއިތުރަށް، ާލިބުމުގެ ާނަފްސ ނާީާާ،ހަމަޖެހުން ާއަދި ޖިސްމ ނީ

ާއިރު ާހިތްވަރުދޭ ާދީން ާއިސްލ މް ާކައިވެނިކުރުމަށް ާލިބިގެންދެއެވެ. ާނަޞީބު ާއެކަމަށާްާާ،ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އަދި
ާޢ ންމާުާ ާމި ާވެސް ާޤައިދީން ާދ  ާތަންފީޛުކުރަމުން ާޙުކުމް ާޖަލުގައި ާހިނދު، ާއެދޭ ާޠަބީޢަތް އިންސ ނީ

ާބުގައިާދަންނައެވެާ.ޙުކުމުގައިާޝ މިލުާވޭތޯާކުރެވޭާސުވ ލުގެާޖަވ 
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ޖަލުގައިާޙުކުމާްާާ، މިނިވަންާފަރުދުންނަށްާލިބިދީފައިވ ާޙައްޤުތަކުގެާތެރެއިންާބައެއްާޙައްޤުތަކުން
ފުށުއަރ ާކަމެއްނޫނެވެ. ާާާތަންފީޛުާކުރަމުންދ ާޤައިދީން،ާވަގުތީގޮތުންާމަޙުރޫމުކުރުމަކީ،ާޝަރުޢީާމަޞްލަޙަތާ 

ޖަލުތަކުގެާނިޒ މުާހަމަޖެހިާހިގަމުންާދަނީ،ާކައިވެނިކޮށްގެނާްާޖަލުތައްާހެދިފައިާހުންނަނީ،ާއަދިާ
ާނުވ ތީ ާދަށުންކަމުގައި ާއިންތިޒ މެއްގެ ާބެލެހެއްޓޭނޭ ާދަރިން ާލިބޭ ާޤައިދީންނަށް ާދެ ާދެޤައިދީނާްާ، އުޅޭ އެ

ާ ާމީހުން ާދެ ާތިބި ާއުފެދިދ ނޭކަމެކެވެ.ާމިޙ ލަތުގައި ާމައްސަލަތަކެއް ާއިތުރު ކުރ ާާކައިވެނިކުރުމަކީ،ާއިޖުތިމ ޢި
ާއިތުރުާ ާބެލެހެއްޓުމުގެ ާކަންކަން ާއެންމެހ  ާކުއްޖ ގެ ާއެ ާލިބިއްޖެނަމަ، ާދަރިޔަކު ާތެރެއިން ކައިވެނީގެ

ާތަކުލީފުތަކެއްާދައުލަތަށްާތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭގޮތްާއެބަދިމ ވެއެވެާ.
ާތަރުބިޔަތ އި ާލިބެންޖެހޭ ާދަރިންނަށް ާމަޙްރޫމުވެގެންާ، ވީމ ، ާއެކުދިން ާލޯބިން ާާމައިންބަފައިންގެ

މުޖްތަމަޢަށްާކުރިމަތިވެދ ނެާގެއްލުންތަކަކުންާރައްކައުތެރިވުމުގެާގޮތުންާދާެާާ،ހިގައިދ ނެކަމުގެާބިރުާއޮތްނަމަ
ާއެއްގޮތްވ ާާ ާއުޞޫލުތަކ އި ާހަމަތަކ އި ާއިސްލ މީ ާކުރުމަށްޓަކައި ާމަނ  ާވަގުތީގޮތުން ާކައިވެނިކުރުން ޤައިދީން

ފުށުއަރ ކަމެއްާނޫނެވެާ.ގޮތުގެާމަތިންާޤަވ ޢިދެއްާހެދުމަކީާއިސްލ މީާޝަރީޢަ ާތާ 
ާދަލީލެއާްާ ާޝަރުޢީ ާމަނ ކުރ  ާގޮތެއްގައި ާމުޠުލަޤު ާކައިވެނިކުރުން ާޤައިދީން ާދަންނަވަމެވެ. އަދި
ނެތުމ އެކު،ާޝަރުޢީާއިމުގެާތެރޭގައި،ާޖަލުގައިާޙުކުމްާތަންފީޛުާކުރަމުންގެންދ ާޤައިދީންގެާޖިންސީާޣަރީޒާ 

ާ ާގޮތުން، ާއިނފުއްދުމުގެ ާމީހުންނ އި ާޚަލްވަތުކުރުމ އިކުރިން ާޝަރުޢީ ާޤައިދީންނަށް ާތިބޭ އަލަށްާާ،ދެގެން
ާކ ވެނިާކުރުމަށްާބޭނުންވ ާޤައިދީންނަށްާކައިވެނިކުރުމ ާގުޅޭާޤަވ ޢިދެއްާއޮތުމަކީާނުހަނުާބޭނުންތެރިކަމެކެވެާ.

ާއެވެާ.هللاާރަނގަޅުާގޮތްާއެންމެާމޮޅަށްާދެނެވޮޑިގެންވަނީާާ-   ِبلصوابُأعلُمُوللا

ّفيحّق،  َوّلُي َوالَِلُ  ّبهُّ َوآلّهُّ ُم ََمدُ  نَّبيّ َنُا َعَلُى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلُى التَ وح َُ َوَصحح  .َأْجحَّعنيح
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