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 ހު އެކަޑަމީ  އިސްލާމީ ފިޤް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

 IFA/2015/03ނަންބަރު:  

 

 03ފަތުވާ  

 

އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން    50ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް  
ރުފިޔާގެ ހަނދާނީ    5000/ -ނެރެފައިވާ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން  

 ބެހޭ ޙުކުމް ގަނެވިއްކުމާ ނޫޓު  

 

 له وأصحابه أمجعني .  آوالصالة والسالم على رسوله األمني ، وعلى ،  رب العاملني  احلمد هلل

 ެގ ިގންީތަގިއ ހިެމނޭ ާބަވތަކަށްމުދަލުިރބާ ހިެމނޭ ނަޤްުދ ަފއިސާއަކީ،  ޭއަގިއ   
ަނޤްދު ފައިާސެގ އެންމެހާ ުމޢާމަލާތުތައް ކުރަންާވނީ އެކަންކަމުަގިއ ރިބާ ުނހިމެޭނނެ ފަަދ  ާވތީ،

 ،ުކރެޭވ ިހނދު ިޖންސެްއެގ ުމދާ ބަދަލު  ިރބާ ހިެމނޭ ެއއް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި،ޮގތަކަށެެވ. 
ކޮށް ބަދަުލ ތިބިތާ ތިެބެގްނ، ފަސްކުރުމެްއ ނެތި، މިންަވރު ހަމަ ަވުގުތން އެ މުާދ އަތުްނ އަތަށް،

 ކުރެެވްނ ޖެހޭެނއެެވ. 

ރުފިޔާެގ މުޢާމަލާތުކުރުން  5000/-ަޝުރޢީ ހަމަތަކާ އެްއޮގތަށް މި ދީުނަގއި އިސްލާމް
ިޖންސެްއެގ  ރިާބ ހިމެނޭ ެއއް ،ހުއްަދާވނީ އޭަގއި ލިެޔަފއިާވ ައަގށް ިވއްކަިއެގްނނެެވ. ސަބަބަކީ



ފަސްކުރުެމއްނެިތ،  ،ތިބިތާ ތިެބެގން  ،އަތުްނ އަތަށް ،މުދާބަދަލު ކުރެޭވ ހިނދު ޝަރުޠަކީ
މުދީނުަގއި ަކނަޑއެޅިެގން ރިާބއަކީ އިސްލާ  ުރުވމެެވ.ބަދަލުކުރެޭވ މުދާ ހުިރހާ ޮގތަުކން އެްއަވ

َهَب "  ޙަދީޘް ުކރަްއާވަފިއ ެވއެެވ.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ުމޢާމަލާތެކެެވ. ޙަރާމް بِيُعوا الذَّ
ِعرِي َوالتَّْمَر ِِبلتَّْمِر َواْلِمْلَح ِبِ  ِعرَي ِِبلشَّ َهِب َواْلِفضََّة ِِبْلِفضَِّة َواْلُُبَّ ِِبْلُُبِر َوالشَّ ْلِمْلِح َسَواًء ِبَسَواٍء ِمْثال ِبِْثٍل ، َفَمْن ِِبلذَّ

َهُب ِِبْلِفضَِّة يًَدا زَاَد َأِو اْزَداَد فَ َقْد َأْرََب ، فَِإَذا اْختَ َلَفْت َهِذِه اأَلْصَناُف فَبِ  ُتْم اَل َبََْس بِِه الذَّ يُعوَها يًَدا بَِيٍد َكْيَف ِشئ ْ
ُتمْ  ِعرِي يًَدا بَِيٍد َكْيَف ِشئ ْ ُتْم َواْلُُبُّ ِِبلشَّ މާނައީ:  "    - رواه مسلم والبيهقى والطرباىن واحلاكم والدارمى وأمحد وأبو يعلى  -" بَِيٍد َكْيَف ِشئ ْ

ލޮނަށް ، ޮގދަން، ހިމަޮގދަނަށް ހިަމޮގދަްނ، ކަދުރަށް ކަދުރުޮގދަނަށް ، ށް ރިހިިރއްސަ، ރަނަށް ރަން 
އިތުރުކުޅަ މީހާ ނުަވތަ ، އިތުރު ނުކޮށް ިވއްކާށެެވ! ފަހެ މިްނަވރު ހަމަކޮށް އުނި، ލޮނު ިވއްކާ ނަމަ 

. ަފެހ ބާަވތްތައް ަތފާތު ނަމަ އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެުދުނމީހާ ފަެހ، ހަމަކަށަަވުރން ރިބާަކއިިފއެވެ 
ތިޔަބައިމީހުްނ އެޭދޮގތަަކށް އަތުްނ އަތަށް އަާރޮގތަށް ިވއްކާެށެވ! ިރއްސަށް ރަްނ އަުތން އަތަށް 
އަާރޮގތަށް ނަމަ ބޭުންނޮގތަކަށް ިވއްކާެށެވ! ިހމަޮގދަނަށް ޮގދަން ިވްއކާނަމަ އަތުން އަތަށް 

 އަާރޮގތަށް ބޭނުްނ ޮގތަަކށް ިވއްކާށެެވ! " 

ނެެރ ިވއްކަމުންާދ  ަހނދާީނ ނޫާޓ ެބހޭޮގތުްނ، އެ ފަރާތުްނ   އިން އެްމ.އެްމ.އޭ        
ރުފިޔާެގ ހަނދާނީ  ޫނޓް  5000/-ނެރެަފިއާވ  ނޫސް ބަޔާން ބުާނޮގތުަގއި، އެ ަފރާތުން  

ނަމަ، ްނެވއްޖެ ިވއްާކލަން ޭބނު އެ ،ނޫޓު ަގތްމީހާ  ރުިފޔާއަށެެވ. އެކަމަުކ  އެ 7500/-ިވއްާކނީ 
 5000/-ޭއެގ ޫމނުމަތީ ައުގކަމުަގއިާވ  ،ނޫުޓ ަގންާނނީ ތަކުން  އެންކުާރއްޭޖެގ ބޭދިެވހި

 ރުފިޔާއަެށެވ. 

ަގތްމީހާ ެއ ނޫުޓ ަގތް ައާގިއ، ިވއްކާލުުމްނ ލިބޭ ައުގ ތަފާުތާވތީ،  ،މުޢާމަލާުތަގއި  މި       
 މިއީ ޝަުރޢީ ޮގުތން ުހއްދަ ޫނން ރިަބީވ ުމޢާަމލާތެކެެވ. 

ުރފިޔާެގ  5000/-ޝަުރީޢ ހަމަތަކާ އެްއޮގތް ާވނީ  ،ޭއެގ މުޢާމަލާތު.އެމް .އެމް        
ނޫޓު ިވޔަާފރީެގ ުމޢާމަލާތުތަކުަގއި   އެ ،ރުފިޔާއަށް ިވއްާކފައި  7500/-، ހަނދާނީ ނޫޓު 



 އޭ.އެމް .ބަދަލުނުކުެރޭވ ޮގތަށް ހަމަޖެއްސުމުންެނެވ. ަބދަލުކުރެޭވ ޮގތަށް ހަަމޖައްސާނަމަ، އެމް 
ިވއްކި އަަގެށެވ. އެ ނޫޓު ިވއްކާ ައާގިއ  ންނަްނ ެވސް ޖެހޭނީ ހަމަ ެއ ނޫޓުގަ  އިން އެ ޫނޓު

   ފަިއާވ ފޮށްޓާ ހެދިތުކޮށްެގން ުނާވެނެއެވ. ޫނުޓ ލާނޫުޓެގ މޫނުމަތީ އަާގ ަތފާ ަގްނނަ ައުގ އެ
ައށް ިވއްކާ ނަމަ އެ ފޮށްޓަށް ަވިކ ައެގްއ ރުފިޔާ 7500/-ެގ ޫނޓު ރުފިޔާ 5000/-

 ފަިއާވ ަކން  ބުނަން ޖެޭހނެެއެވ. ކަނޑައަޅާ 

 َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلَصَوابِ 

 1436 ޛުލްޤައިދާ   15
 2015 އޯގަސްޓް  30

 

  

 

 

 

 

 

 

  


