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ާހުާއެކަޑަމާީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.

 IFA/2015/02ނަންބަރު:ާާ

 

 02ފަތުވ ާ

ދ ޚިލީާހަަމުނެޖހުްނތަްއާހިނަގުމްނދ ާއިސްލ ީމާޤައުުމތަކަށްާިޖހ ދުގެާަނުމގައިާ
 މްާހަނގުރ ަމއަށްާދިުޔުމގެާޙުކު

ََ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 َ 

ާ ާހުރީ ާާهللاޙަމްދު ާއަޅަމެން ާއެކަލ ނގެއަށް ާއަދި ާއެދެނާީާއަށެވެ. ާވ ގި ާއަޅަމެން ާއަދި ާކުރަމެވެ. ޙަމްދު

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

ާމެވެ.ާާއެކަލ ނގެާއަޅ ކަމަށ އިާރަސޫލ ާކަމަށްާއަޅަމެންާހެކިވަާ
ާޖިހ ދާުާާާާާާާާާާާ ާޤައުމުތަކަށް ާބައެއް ާއިސްލ މީ ާހިނގަމުންދ  ާހަމަނުޖެހުންތައް ާއައިސް،ާދ ޚިލީ ފަހަކަށް

ާފެނެއެވެ. ާދ ތަން ާނަމަވެސް ާބަޔަކު ާމަދު ާދިވެހީންގެ ާނަމުގައި ާކަނާްާާކުރުމުގެ ާމި ާހުރެ ާއަންނަާސަބަބުތަކ  މި
ާޢިލްމުވެރީންާފަތުވ ާދެއްވައިފައިވެއެވެާ.ހުއްދަާނުވ ނެާކަމަށްާއެހ ރ އިާމިހ ރުގެާާ

ގެާސ ފާުާާوسلمَعليهَللَاَصلَىމުސްލިމުންނ ާމުސްލިމުންާހަނގުރ މަާކުރުމަކީާކީރިތިާރަސޫލ ާ -1

ާޙަރ  ާބަސްފުޅުތަކުން ާކަމެކެވެ.ާާމްޞަރީޙަ ާބުނާުާާهللاَاމ ތް ާނުފައިޢު ާބަކްރަތު ާއަބޫ ރުއްސުންލެވި

ާވެއެވެ ާރިވ ވެގެން ާއަރިހުން ާޘަޤަފީގެ ާރަސޫލުޙ ރިޘުއް َوسلم هللاَ. َعليه َللا ޙަދީޘާުާާ صلى

ْيّفّهم اَاْلم ْسّلم انََّاْلت  ق َىَّإذ ا"  ރެއްވިއެވެާ.ކު ََق  ْلتَ : َق الَ .َالَنارََّّفََو اْلم ْقت ولَ َف اْلق اّتلَ َّبس 
اَ ،الِلَََّر س ولَ َيَ :َ لَ َف م اَاْلق اّتل ،َه ذ  ََق  ْتلََّع ل ىَح رّيًصاَك انَ َّإنَهَ :ََق الَ َاْلم ْقت وّل؟ََب 
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ާއަނެކަކ ާާ –َعليَهَمتفقَ– ص اّحّبهَّ ާއެކަކު ާނުކުމެ ާހިފައިގެން ާކަނޑި ާމުސްލިމަކު ދެ

ާނަމަ ާާ،ބައްދަލުކޮށްފި ާނަރަކައަށެވެ. ާދ ނީ ާމަޤްތޫލު ާޤ ތިލ އި ާބަކްރަތުގެފ ނުާާާފަހެ އަބޫ

ާދެންނެވީމެވެ. ާهللا اއޭ!ާާވިދ ޅުވިއެވެ.އަހުރެން ާރަސޫލ އެވެ. ާޙުކުގެ އަޅުގަނޑުމެންނަށާްާާމްާޤ ތިލުގެ

ާކީއްވެގެންތޯއެވެާ ާ ާވައްދަވަނީ ާނަރަކައަށް ާމަޤްތޫލު ާއެކަމަކު ާއެނގެއެވެ. ޙަދީޘުކުރެއްވިއެވެ.ާާ؟
 ާާދަހިވެތިާވެފައެވެ.ާ"ާއޭނ ގެާއެކުވެރިޔ ާމަރައިލުމަށްާާާވަނީާާާހަމަކަށަވަރުންާއޭނ 

ާއުއްމަތ ާާ -2 ާއިސްލ މީ ާހަމަނުޖެހުންތަކަކީ ާމި ާހިނގަމުންދ  ާޤައުމުތަކުގައި ާބައެއް އިސްލ މީ
ާކީރިތާިާ ާގޮތް ާކުރަންވީ ާޢަމަލު ާވުމުން ާކުރިމަތި ާ ާފިތުނައެއް ާ ާފިތުނައެކެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވ 

އިާވަނީާވަރަށްާސ ފުކޮށްާބަޔ ންކޮށްާދެއްވައިފައެވެ.ާއޭގެާތެރޭގަާوسلمَعليهَللاَصلىރަސޫލ ާ

ތްތެރިވުމ އި،ާބައިބައާިާހިމެނެނީާއެކަމުންާސަލ މަތްކޮށްާދެއްވުމަށްާއެދިާދުޢ ާކުރުމ އި،ާއެކަމަށްާކެ
 ާާއުއްމަތުގެާވަޙްދަތަށްާޓަކައިާމަސައްކަތްާކުރުންާފަދަާކަންތައްތަކެވެ.، ނުވުމ އި

ާނުޖެހުންތަ -3 ާހަމަ ާދ ޚިލީ ާހިނގަމުންދ  ާޤައުމުތަކުގައި ާބައެއް ާޤައުމުތަކ ާާ، ކަކީއިސްލ މީ އިސްލ މީ
ާމުއ މަރ ތުތަކެ ާސިލްސިލ  ާރޭވިފައިވ  ާއިސްލ މާީާއްާދެކޮޅަށް ާ ާބޮޅެކެވެ. ާތެރެއިން ާބޮޅުތަކުގެ ގެ

ާ ާނިސްބަތްވ  ާނަމުގައިޤައުމަކަށް ާކުރުމުގެ ާޖިހ ދު ާއިސްލ މާީާ، ބަޔަކު ާހިނގަމުންދ  ހަމަނުޖެހުން
ާކުރިމަތީގައި ާދުޝްމަނުންގެ ާމުސްލިމުންގެ ާދިޔުމަކީ، ާ ާޤައުމުތަކުގާެާާ،ޤައުމަކަށް އިސްލ މީ

 ކަންތައްތަކ ާބެހުމަށްާާދޮރުާހުޅުވިގެންދ ނެާކަމެކެވެ.ާާ

ދ ޚިލީާހަނގުރ މަާހިނގަމުންދ ާސޫރިޔ ާފަދަާޤައުމުތަކުގައި،ާޖިހ ދުާކުރަންާބޭނުންވ ާއެާޤައުމުގާެާ -4
ޤ ބިލާުާާޒުވ ނުންާއެބަާތިއްބެވެ.ާމިާޒުވ ނުންނަކީާވަރަށްާރަނގަޅަށްާތަމްރީނުާލިބިފައިވ ާއެކަމަށްާ

ާއޮތާްާ ާޙ ލަތު ާމިއަދު ާާދިނުމަށެވެ. ާުދޢ ކޮށް ާހެޔޮ ާޓަކައި ާއެމީހުންނަށް ާއެދެނީ ާއެމީހުން ބަޔެކެވެ.
ާ ާގ ތަށް ާއެމީހުންގެ ާބަޔަކު ާއިތުރު ާއެކަމުގައިާާާދިޔުމަކަށްގޮތުން، ާނޭދެއެވެ. އެމީހުންނެއް

 ދަތިާާބުރަތަކެއްާހުރީމައެވެ.ާާާޖެހޭާއެމީހުންނަށްާތަޙައްމުލުާކުރަންާ

ލ މީާދުނިޔޭގެާބޮޑެތިާޢިލްމުވެރިންާއެއްބަސްވެާވަޑައިގަންނަވ ާގޮތުގައިާސޫރިޔ ާފަދަާބައެއާްާއިސް -5
ާބަާ ާޙ ލަތަށް ާޤައުމުތަކުގެ ާނުވެއެވެ.ާާާލ އިސްލ މީ ާފަރްޟަކަށް ާޢައިނިއްޔަ ާއަދި ާޖިހ ދު އިރު

ވެ.ާއޭގާެާކިފ ޔަތުގެާފަރްޟެއްާކަމަށްާބަލައިފިާނަމަާ،ާޖިހ ދަށްާދެވޭނީާޝަރްޠުތަކެއްގެާމަތިންނެ
 ާ:ތެރޭގައިާހިމެނޭާމުހިއްމުާދެާޝަރްޠަކީ

 ޖިހ ދަށްާދެވޭނީާވަލިއްޔުލްއަމްރުާހުއްދަާދިނުމުންނެވެ.ާާ.1
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ََللَاَصلىޖިހ ދަށްާދެވޭނީާމައިންބަފައިންގެާހުއްދަާލިބިގެންނެވެ.ާކީރިތިާރަސޫލ ާާ. 2
ާދެންނެވިއެވެ.ާާާوسلمَعليه ާއެދި ާހުއްދައަށް ާދިޔުމުގެ ާޖިހ ދަށް ާގޮސް ާމީހަކު އަރިހަށް

ާ ާކުރެއްވިއެވެ.ާާوسلَمَعليهَللَاَصلىَالِلَََّر س ولَ  އެހިނދު َأ ح يَ  : ޙަދީޘު
اكَ  ََق الَ َ؟،َو اّلد  ََق الَ َن  ع مَْ: ާއެބަާާ-ާف ج اّهدََْف ّفيّهم ا: ާމައިންބަފައިން ތިބ ގެ

ާ ާހެއްޔެވެދިރިތިބި ާއެާ؟ ާތިބ  ާފަހެ ާކުރެއްވިއެވެ. ާޙަދީޘު ާއ ދޭހެވެ. ާދެންނެވިއެވެ. އޭނ 
ާދެމީހުންނަށްާޚިދްމަތްާކުރުމުގައިާދެމިހުންނ ށެވެ!ާާ"

ާ   َبلصوابَأعلَمَوللا

1436ާޝައްވ ލ27ާާާާު
2015ާއޮގަސްޓ12ާާާާް


