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 5ފަތުވާ  

 

 ބެހޭ ޢާ އ ން ބަފައ ކަށަވަރު ކުރުމާ ޛަރ          ގެ  ޑީއެންއޭ  

دُ  َمح َق ُّ َوّدينُّ ِّبْلح َدى َرس وَلهُ  َأرحَسلَُ اَلّذُي لِّلَُّ َاْلح ينُّ َعَلُى لّي ظحّهَرهُ  اْلح   َعَلُى َوالَساَلمُ  َوالَصاَلةُ  الحَكاّفر وَنُ، كرّهَُ َوَلوُح ك لّ هُّ الدّ 

َسانُ   تَّبَعه مُح َوَمنُح َأْجحَّعنَيُ، َوَأصحَحاّبهُّ  آّلهُّ َوَعلُى للاُّ َعبحدُّ ّدُبحنُُّم َمَُ نَّبيّ َنا يّنُ،  َيومُّ ّإَلُ ِبّّحح ُُ:َأَمابَ عحدُ  الدّ 

 

ގެ މެންބަރުން   މަޖ ލީހު ސުރުޚީގައ  އެވާ މައްސަލަ އާ ބެހޭގޮތުން، އ ސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ 

 އެވެ.  ގޮތް ތ ރީގައ  މ ބަޔާން ކުރަނީ ޤުވ  އ އްތ ފާ 

ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައ   ސަބު ރައްކާތެރ  ކުރުމަށްޓަކައ ޢަތުގައ  ނަ އ ސްލާމީ ޝަރީ

ޞާލ ޙު   ން ކައ ވެނ ކޮށްގެން ދަރ ން ހޯދައ ޞައްޙަ ކައ ވެންޏަކު  މީހަކުދެ ޖ ންސުގެ އ  ދެ ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގަ

މީހަކަށް އޮޅ ގެން ޝުބުހައ ގެ   ތެރޭގައ ރަނގަޅު ނަސްލެއް ދެމެހެއްޓުން ހ މެނެއެވެ. މ  ރަނގަޅު ނަސްލުގެ 

ނޭނގ  ތ ބެގެން   ނާއ ، ކައ ވެނ  ކުރުން ޙަރާމްކަންދަރ ން ލ ބޭ އެއްގެ ސަބަބުން އަ ނު ވަޠީގޮތުން ކުރެވު 

 ކުރެވޭ ކާވެނ ން ލ ބޭ ދަރ ން ހ މެނެއެވެ.  

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 466/2018/01: ނަންަބރު



އެނދުގައ  ނ ދާފައ  އޮތް ތ މާގެ   ،ނަ ވަގުތުސާލަކީ ތ މާ ނ ދާ އެނދުގައ  އޮށޯން މ  ތުގެޙާލަ މ ދެ

  ކަން އްކ ރުގެ ގޮތުން ކައ ވެނ  ޙަރާމްއާ އެއްދާން ކުރުމާއ ، އެތާއަނބ މީހާގެ އުޚުއަނބ މީހާ ކަމަށް ހީކޮށް 

ލ ބޭ ދަރ ންނަކީ ނަސަބު  ކޮށް ދަރ ން ލ ބުމެވެ. މ ދެ ޙާލަތުގައ  ވެސް ތ ބެ ކައ ވެނ  ކޮށްގެން އެއްދާންގ  ނ ނޭ

 ޞައްޙަ ދަރ ންނެވެ.   ސާބ ތު

ޙާލަތުގައ  ވެސް ނަސަބު ސާބ ތު  ތ ން އ ސްވެ ބަޔާންވެދ ޔަ ފ ޤުހު ޢ ލްމުވެރ ން ވ ދާޅުވާ ގޮތުގައ  

ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ހަމައެފަދައ ން ޒ ނޭކޮށްގެން ލ ބޭ ދަރ ން  ހުއްދަ ނޫން ކުރުމަށް ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހެދުމަކީ

 ނ ސްބަތްވާ ފ ރ ހެނަކު ހޯދުމަށް ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހެދުމަކީ ހުއްދަ ނޫން ޙަރާމް ކަމެކެވެ. 

އެއްގެ ސަބަބުން  ވެރ ންނާއ  ފަތުވާދޭ މުއައްސަސާތަކުން ނ ންމަވާފައ ވަނީ، ހަނގުރާމަ ފ ޤުހު ޢ ލްމު 

ގ  އޮޅުން  ނ ގެ މައ ންބަފައ ން ނޭދ ން ބަލަހައްޓާ ތަނެއްގެ ކުދ ން ނުވަތަ ކާރ ޘާއެއްގެ ސަަބަބުން، ނުވަތަ ކުޑަކު

ގައ  އޮޅުން އެރުމުގެ  އްގެ މެދު ކުދ ންތަކެ އުފަންވާޓަލެއްގައ  އަލަށް އެރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ހޮސްޕ 

ގެ ޓެސްޓް ހަދައ ގެން އެކުދ ންގެ  ޑީއެންއޭމ ފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރ ވެއްޖެނަމަ،  އަދ  ސަބަބުންނާއ ،

 މައ ންބަފައ ން ހޯދުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.  

  ގާ މީހުން ހ ންޅ ފައ  ނުވާ ބޮޑެތ  ޖަރީމާތައްއ ސްލާމްދީނުގައ  ޙައްދެއް ކަނޑައެ މީގެ އ ތުރުން،

 ކުރެވ ދާނެ ކަމަށް ފ ޤުހު ޢ ލްމުވެރ ން ވ ދާޅުވެފައ  ވެއެވެ.  ހޯދުމުގައ  ޑީއެންއޭ ޤަެރީނާއެއްގެ ގޮތުގައ  ބޭނުން 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

ّفيحّقُ، َوّلُي  َوالَِلُ  ّبهُّ  َوآّلهُّ ُم ََمدُ   نَّبيّ َنا  َعَلى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلُى التَ وح َُ َوَصحح ُُ.َأْجحَّعنيح
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