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 11ފަތުވާ  

 ބުދާއި ކުރެހުމާއި   ފޮޓޯގެ  ޙުކުމް 

دُ  َمح َق ُّ  َوّدينُّ  ِّبْلح َدى َرس وَلهُ   َأرحَسلَُ  اَلّذي  لِّلَُّ  َاْلح ينُّ  َعَلى  لّي ظحّهَرهُ   اْلح  َوالَساَلمُ   َوالَصاَلةُ   الحَكاّفر وَن،  كرّهَُ  َوَلوُح  ك لّ هُّ  الدّ 
َّعنَي،  َوَأصحَحاّبهُّ  آّلهُّ  َوَعلى  للاُّ َعبحدُّ  ّدُبحنُُّم َمَُ  نَّبيّ َنا  َعَلى َسانُ   تَّبَعه مُح  َوَمنُح  َأْجح يّن،  يَومُّ  ّإَلُ  ِبّّحح  :َأَمابَ عحدُ   الدّ 

ދަރުތަކާއި،  ޢީ މަޞް ލީހުގެ މެންބަރުން، ޝަރްޖި މަތީ މަމިމައްސަލަ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ 
   ؛ކުރުމުން ހާމަވި ކަންތައްތަކަކީ ފުޅުތަކުގެ އަލީގައި ދިރާސާޢިލްމުވެރިންގެ ބަސް 

އެކިއެކި މެޓީރިއަލްތަކުން   އެކި ސިފަސިފައިގައި ،ފިޔަވައި އެހެންފަރާތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމަށް هللا -1
  އަދި ގުޅުމާއި، ވިއްކުމާއި، ގަތުމާއި، ހެދުމަކީ، ހުއްދަނޫން ޙަރާމް ކަންކަމެވެ. ގެން ފައި ހުންނަ ބުދުތައްހަދާ

  އެފަދަތަކެތި  ނެއްގައިއަދި މިނޫނަސް މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އެއްވެސް ތަ އިގެތަކާއި، މައިދާންތަކާ އޮފީސްތަކާއި،
 ން ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ހުއްދަނޫ ބެހެއްޓުމަކީވެސް 

، އެތަކެތި  ގޮތުން ކަމުގެ ގޮތުންނާއި، ހަނދާން އައުކޮށްދޭ ކަމެއްގެ ނަތްތެރި ޒީ، ހަމަ އެފަދައިން -2
 ން ޙަރާމް ކަމެކެވެ. ހުއްދަނޫ ގެންގުޅުމާއި ބެހެއްޓުމަކީ،

  އަޅުއްވާފައިވާ ތަކެތި މިނޫނަސް ފުރާނަ  އަދި  ،ޕާއިޙަޔަވާނުންނާއި، ދޫނި ސޫފާސޫތްއިންސާނުންނާއި،  -3

،  މުންޑާއި، ރޓް(ޝާ)ޓީ ގަންޖުފަރާހާއި ،އި، ގަމީހާއި، ލިބާހާއިދޫލައާއި، ދޮރުފޮއްޗާއި ހުންނަ ކުރަހާފަ
ޟަރޫރަތްތެރި ޙާލަތުގައި  ކަނޑިކިފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމީ  ފޭއްޔާއި، ބުރުގާއާއި، ތާކިހާއާއި އި،ފަޓުލޫނާ

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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ނަމަވެސް ޢިލްމުވެރިންގެ  ކަމުގައި ގިނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކަމެއްމަކުރޫހަ ކަމާއިއެކު ހުއްދަ 
ތެރެއިން މަދު ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ބަޔާންވެދިޔަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމީ  

 ހުއްދަނޫން ޙަރާމްކަމެއްކަމުގައެވެ. 

ނަ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި މަކުރޫހަ ކަމާއެކު  މިފަދަ ތަކެތި ލައިގެން ނަމާދުކުރުމަކީ، ގި އަދި 
ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭކަލުން ވިދާޅުވަނީ އެއީ ހުއްދަ ނޫން ޙަރާމް   ނަމަވެސްހުއްދަކަމެކެވެ. 
ޔަފަދަ ތަކެތި ލައިގެން އުޅުމުގެ ޙުކުމަކީ  މަތީގައި ބަޔާންވެ ދި . އަދި އާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި،ކަމެއްކަމުގައެވެ

 އެއީއެވެ. ވެސް 

ތިންވަނަ ނަންބަރުގައި އެވާ ތަކެތި ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ނުހިތޭގޮތަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގިނަ   -4
ލައިގެން ބާލީސް ފަހައިގެން  ން ހުންނަ ފޮތިގަނޑު ބުރިބުރިކޮށް . އެއީ ކުރެހުވެރިން ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެލްމުޢި
މިގޮތަށް އެތަކެތި   ބޭނުން ކުރުން ފަދަކަންކަމެވެ. ވަތަ ލެނގެން ނު  ،ނުވަތަ އޮށޯންނަން  ،ށީންނަންއި

އަރިހުން   އެކަމަނާއަށް ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު هللاބޭނުންކުރުން ހުއްދަވާނޭ ކަމުގެ ދަލީލަކީ މާތް
އި ޞަލަވާތްލެއްވި ސަލާމާޙަދީޘެކެވެ. އެހަދީޘުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. )) މުސްލިމް ރިވާކުރެއްވި ،އަލްބުޚާރީއާއި

  އިގަތުމުން، ފައިވާ ބާލީހެއް ބައްލަވަކުރަހާމާތް ރަސޫލާ ބޭނުންފުޅު ކުރެއްވުމަށް ތިމަން ކަމަނާ ދޫނީގެޞޫރަ 
ގަނޑާއެކު ދެބުރިއަށް ތިމަން ކަމަނާ އެބާލީސް ފޮތި  އެކަމަށް އިތުރުއެކަލޭގެފާނު ނުރުހުންތެރިވެ ވަޑައިގަތުމުން،

  1ހެއްދެވީމެވެ. ދެން އިތުރު އެކަލޭގެފާނު އެދެބާލީހުގެ ބޭނުން ކުރެއްވިއެވެ.((  އެއިން ދެބާލީސް، ބުރިކުރައްވައި
ކޮންމެ ސިފައެއްގައި ހުއްޓަސް  ފަދަ( ކުޅޭ ތަކެތިބުދު  ހަދާފައި ހުންނަ )ޑޯލް އާއި ކުޑަކުދިން ކުޅެން -5

 هللا މާތް މިކަމުގެ ދަލީލަކީ ނުކުރެވޭ އެއްޗެއްސަށްވާތީއެވެ. އެއީ އިޙްތިރާމް ބޭނުންކުރުމީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.
އެކަމަނާ   ތަކެއްދު ބުކުޅޭ ގެކޮޅުގައި، ކުދިކުދި  ގެ ކީރިތި ރަސޫލާ ގައިޅަފުރައި  ރުއްސުންލެއްވި ޢާއިޝަތުގެފާނު 

އެތަކެތި އި، އެކަމަށް އިންކާރު ނުކުރައްވަ ،އި ޞަލަވާތްލެއްވި ރަސޫލާސަލާމާ  ގެންގުޅުއްވިއިރު،
     ވުމެވެ.ހިތްވަރު ދެއްވާފައި  ގެންގުޅުއްވުމަށް އެކަމަނާއަށް 

ހުންނަ ކާތަކެތި ގެންގުޅުންވެސް  ހަދާފައި އަދި ބައެއް ކަހަލަ ދޫނީގެ ނުވަތަ ޙަޔަވާނުގެ ޞޫރާގައި 
 ނުވާތީއެވެ.   އެތަކެތި އެއީ އިޙްތިރާމްކުރެވޭ އެއްޗެއްސަށްހުއްދަވާނެއެވެ. 

ވަސީލަތްތަކުން އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ނަގާ ފޮޓޯ އަކީ،   ވެސްމިޒަމާނުގައި ކެމެރާއިންނާއި، އެނޫން  -6
ކުރުމަށް، ނުވަތަ ތައްވެސް އަޅުކަންހުއްދަ އެއްޗެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަދަ ފޮޓޯ 

 
 .115 – 107يوسف القرضاوي، الحالل والحرام في اإلسالم، ص:   1
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ޙަރާމް  ން ނޫންތަނެއްގައި ބެހެއްޓުމީ ހުއްދަނޫ ފާރެއްގައި، ނުވަތަ އެ ހިތޭގޮތަށްއެއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް 
 ކަމެއްކަމަށް ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

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