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ާހުާއެކަޑަމާީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ

 IFA/2015/01ނަންބަރު:ާާ

01ާފަތުވ ާ

ާސިޙުރުާހެދުމ އިާއުެގުނމ އިާއުގަްނަނއިާިދުނުމގެާޙުުކމްާ

ََأنَََدَ هَ شَْن َوَ َهَ ل ََكَ يَْرَّشَ َّل ََهَ دَ حَْوَ َللاَ ََّلَّإََهَ لّإَََّلَََنأ ََدَ هَ شَْن َوَ َ،ه َْرَفَّغَْت َ سَْن َوَ َهَ نَ ي َْعَّتَ سَ ن َوَ َهَ دَ مَ ن ََْ،لِّلَََّدَ مَْلَْ اَ 
 .هَ ل َوَْسَ ر َوَ َهَ دَ ْبَعَ َََمًدام َ 

ޙަމްދުާކުރަމެވެ.ާއަދިާއަޅަމެންާވ ގިާއެދެނާީާއަށެވެ.ާއަދިާއެކަލ ނގެއަށްާއަޅަމެންާާهللاޙަމްދުާހުރީާ          

ާ ާޙަޟްރަތުންނެވެ. ާހަޟްރަތުންނެވެ.އެކަލ ނގެ ާއެކަލ ނގެ ާއެދެނީވެސް ާފ ފަފުއްސެވުން ާއެކަލ ނގާެާާއަދި އަދި
އެއްކައުވަންތަކަމަށ ާއެކަލ ނގެއަށްާޝަރީކަކުާނުވ ކަމަށްާާާހެކިވަމެވެ.ާއަދިާހަމަާއެފަދައިންާމުޙައްމަދުގެފ ނާީާ

ާއެކަލ ނގެާއަޅ ކަމަށ އިާރަސޫލ ާކަމަށްާއަޅަމެންާހެކިވަމެވެ.ާާ
ާ ާއައިސް ާމިފަހަކަށް ާއިސްލ މްާދިވެހިރ އްޖޭގެ ާބައެއްވަސީލަތްތަކުން ާޙަރ މާްާޚަބަރުފަތުރ  ދީނުގައި

ާސިާ ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާބޮޑުފ ފައިގެ ާއެކަންކުރުމަށާްާޙުކުރައްވ ފައިވ  ާރައްޔިތުންނަށް ާގޮތުން ާބެހޭ ާހެދުމ އި ރު
ާކަމަކީ ާކުރަމުންދ  ާބަޔަކު ާތެރެއިން ާދިވެހީންގެ ާގޮތަށް ާލިބޭ ާސ ފުތެދުމަގުނާްާާ،ހިތްވަރު އިސްލ މްދީނުގެ

ާމަގުފުރެދިގެން ާއެއްކިބ ވެ ާފަތުރ ާާއިހިނގަާރައްޔިތުން ާޚަބަރު ާދިވެހިރ އްޖޭގައި ާތަކެތި ާއެފަދަ ާކަމަކަށްވ ތީ ދ ނެ
އެވެ.ާއަދިާއެފަދަާމީހުންގެާގ ތަށާްާއިލްތިމ ސްާކުރެާންވަސީލަތްތަކުންާނުފޮނުއްވުމަށްާއިސްލ މީާފިޤްހުާއެކަޑަމީާ

ާލިބިގަތުމަކީ، ާއެހީ ާފަންޑިތައިގެ ާނަމުގައި ާރުޤްޔ ާޝަރުޢިއްޔ ގެ ާވ ތާީާޙަާވެގެންނުވ ާހުއްދަާާގޮސް ާކަމަކަށް ރ މް
ާއެވެ.ާާއިލްތިމ ސްާކުރެާންދިވެހިާރައްޔިތުންާއެފަދަާމީހުންގެާގ ތަށްާނުދިއުމަށްވެސްާފިޤްހުާއެކަޑަމީާ

ާ ާމ ތް ާކުރައްވ  ާބަޔ ން ާކަމެއްކަން ާޙަރ މް ާދިނުން ާއުގަންނ  ާއެކަން ާހެދުމ  ާާސިހުރު ވަޙާީާާهللاފަހެ

ل وَم اَو اتَ ب  ع وا) .ާވެކުރައްވ ފައިާވެއެ ََو ل   ّكنَََس ل ْيم انَ َك ف رَ َو م َا ۖ  َس ل ْيم انَ َم ْلكََّع ل ىَ َالَشي اّطيَ َت  ت ْ

ާ" ،މ ނައަކީ  1(  السِّْحرَ َالَناسَ َي  ع لِّّم ونَ َك ف ر واَالَشي اّطيَ  ާޒަމ ނުގައިާާسليمانއަދި ާވެރިކަމުގެ ގެފ ނުގެ

 
102َالبقرةَ  1
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ވެވަޑައެއްާނުގަނެއެވެ.ާާާكافرގެފ ނުާާسليمانވޫއެވެ.ާާتبع ންތައްާކިޔަވައިާއުޅުނުާތަކެއްޗަށްާއެއުރެންާާشيطان
ާާ"އުނގަންނައިާދިނުމުންނެވެ.ާسحرވޫއެވެ.ާއެއުރެންާމީސްތަކުންނަށްާާكافرންާާشيطانއެހެނެއްކަމަކު،ާއެާ

ާޞައްލަ ާރަސޫލ  ާމިކަމ މެދު ާވެއެވެ.ާާللاَއަދި ާކުރައްވ ފައި ާޙަދީޘް ާވަސައްލަމަ َޢަލައިހި َهريرة َأيب َ-عن
وبّق اّت:)قال:ََ-صلىَللاَعليهَوسلمََ-أنَرسولَللاََ-رضيَللاَعنهَ

 
ا:ََوَْالَ قَ َاْجت ّنب واَالَسْبع َامل

،َََ:َالَ قَ ََ؟نََاَهَ مَ ،َوَ للاََّلَ وَْسَ َرَ يَ  َللا َإَّلَِّبلْ قِّ ،َو ق  ْتل َالنَ ْفّسَاَليتَح َرم  َِّبهلّل،َو السِّْحر  الشِّْرك 
َالغ اّفال ّت( ْحص نا ّت

 
َامل َو ق ْذف  َالَزْحّف، َي  ْوم  َو التَ و ّلِّ َاْلي تيّم، َم اّل َو أ ْكل  َالرِِّب ،   މ ނައ2َާީَو أ ْكل 

ާ ާ ާބުޚ ރީ ާ"އަލްއިމ މުލް ާމުސްލިމު ާއަލްއިމ މު ާރަޟިޔ އ އި ާއަރިހުނާްާާهللاَއަބޫހުރައިރ  ޢަންހުގެ

ާވެއެވެ. ާހަދީޘެއްގައި ާހުށިކަމެވެ!ާާާރިވ ކުރައްވ ފައިވ  ާދުރުހެލިވ  ާތިޔަބައިމީހުން ާހަތްފ ފަޔަކުން ހަލ ކުކުރަނިވި

ާ ާއޭ ާދެންނެވޫއެވެ. ާއެކަންތައްތަކަކީާهللاއެބޭކަލުން ާރަސޫލ އެވެ. ާާކޮބައިތޯއެވެާގެ ާޙަދީޘާުާ؟ އެކަލޭގެފ ނު

ާ ާއެކަންތައްތަކަކީ ާކުރުމ އިهللاކުރެއްވިއެވެ. ާޝިރުކު ާމ ތްާ، އަށް ާހެދުމ އި، ާهللاََސިޙުރު
ާމުދ ކެއުމ އި،ާާ ާކުރުމ އި،ާރިބ ކެއުމ އި،ާޔަތީމުންގެ ާޤަތުލު ާޙައްޤަކ ާނުލައި ޙުރުމަތްތެރިކުރައްވ ފައިވ ާނަފުސެއް
ާޒިނޭގާެާ ާއަންހެނުންނަށް ާމުއުމިނު ާޢިއްފަތްތެރި ާފިލަންދުވުމ އި،ާބަރީއަވެގެންވ  ާފުރަގަސްދީ ާމައިދ ނުން ޖިހ ދުގެ

 ތުހުމަތުާއަޅުވައިާޤަޛުފުކުރުމެވެ.ާ"

َ   ِبلصوابَأعلمَوللا        

1436ާޝައްވ ލ28ާާްާ
 2015އޮގަސްޓާްާާ 13

 

 

ާ

 

ާ

 
َ.متفقَعليه  2


