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 14ފަތުވާ  

   ޙުކުމް  ބޭނުން ކުރުމުގެ  ޑްރަގެއް  ންފަދަ ޑ  ފަރުވާގެ ގޮތުގައި މެތަ 

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 

މަސްތުާވތަކެތީެގ ބާަވްތތަކަށް ދެިވހިފާަފއި ތިބޭ މީހުން އިޞްާލޙުކޮށް އަނުބރާ 
މުޖްތަމަޢަށް ގެނައުުމަގއި ފަުރާވދޭ މަރުކަޒުތަކުަގިއ، ބޭނުންުކރާ ަވސީލަތްތަކުެގ ތެރޭަގިއ 

އިސްލާމީ ޝަީރަޢތުަގއި މިަކން ޮއންަނޮގްތ ން ފަދަ ަބއެްއ ްޑރަުގެގ ާބަވތްތަްއ، ހިެމނޭތީ މެތަޑ 
 ؛ހާމަކޮށްދިނުން

ެއއްެވސް ިސފަެއްއަގއި ފަުރާވކުރުުމެގ ، އަޞްލުަގއި، މަސްތުާވ ެއއްެވސް ބާަވެތއް
ނަމުަގއި ިވޔަސް ޭބނުްނކުރުން އިސްލާމްދީުނަގިއ ހުއްދަުކރަްއާވފަެއއް ުނެވެއެވ. މިީއ މިކަމުެގ 

ތުެގ މަޞްދަރުތައް ކަމުަގއިާވ ީކރިތި ޤުރްއާާނއި ކީރިިތ ޙުކުމުެގ ޮގުތަގއި އިްސލާމީ ޝަރީޢަ
 މަތުެގ އިޖުާމޢުން ސާބިުތާވ ކަމެކެެވ.އްާނއި މުޅިއު ރަސޫލާެގ ސުްނނަތުން

އިސްލާމީ ފަތުާވދޭ ެއްނމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުްނ، މިމައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމުން، 
ތިބޭމީހުްނ، އިޞްލާޙުކޮށް، ައނބުާރ  ޑްަރްގ ެގ ާބަވތްތަކަށް ދެިވިހފާަފއި ހާމަެވ ެއނުގނީ،

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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އިސްލާމީ ޤަުއމުތަކާއި، ެއނޫން ަޤުއމުތަކުަގިއެވސް، ަބއެްއ  މުޖްތަމަޢަށް ެގަނއުމަށްޓަކައި،
ބާަވތްތަކުެގ ޑްަރާގިއ، ބޭސްތައް ބޭުނން ކޮްށެގްނ، ަފރުާވދީ ހަށިަގނުޑަގއި ހުްނނަ، ިވަހ 

ެގ ިއރާަދފުޅުން، ޝިާފ هللا  ބަލިމީހާއަށް،މާއްދާތަކުެގ އަސަރު ަމޑުމަުޑން ކުޑަުކރަމުްނޮގސް 
 ލިބެމުންދާކަމެެވ.

)ތިނެއް( ޝަރްެޠްއ ފުރިހަަމާވންެޖއެެވ. ެއއީ އިތުބާުރހުިރ  3މިކަން މިޮގތަށް ކުރުމަށް 
އެކަންކުރުމަްށ  ޑޮކްޓަެރްއެގ ނުަވތަ ޮޑކްޓަރުްނެގ ޓީމެްއެގ ެބލުމުެގ ދަށުން އެކަންުކރުމާއި،

ޑްަރަގށް ދެިވިހފާަފއިާވ މީހާ ުހިރ  ެއހެން ބޭެހއް ލިެބން ނެތުމާއި، ޑްަރުގެގ ާބަވތްތައް ފިަޔަވއި
ޟަޫރރީ ޙާަލތަކަށް ުވމެެވ. )އެބަހީ: އެޫނން ޮގތެއް ނެުތމެެވ.( ދުނިޭޔެގ ިގަނ  ޙާލަތަކީ،

ޑޮްކަޓރުްނެގ ބެލުުމެގ ދަށުން  ޑްަރަގށް ެދިވިހާފފަިއާވ މީާހއަށް، މިޙާލަުތަގިއ، ،ޤައުމުތަކުަގއި
ޑްަރުގެގ އެެހްނ  ން ހިމެެނެއެވ. ޑޮކްޓަުރންެގ ބެލުުމެގ ަދށުން،މެތަޑ ދެޭވ ބޭސްަފރުާވެގ ތެރޭަގއި 

ަފރުާވ ކުރުްނ ހުްއަދ ކަމަށް އިސްލާީމ ޤައުމުތަުކެގ ފަތުާވދޭ  ބާަވތްތަކުންެވްސ،
ށް ފަުރާވ ކުރަމުްނޮގސް ޟަރޫީރ މުއައްސަސާތަކުްނެވސް ފަތުާވީދފައި ެވއެެވ. ަނމަެވސް މިޮގތަ

ހުއްދަ ބާަވެތއްެގ ަފރުާވއެކެެވ. )އެބަހީ: ޟަޫރރީ  ޭދންޖެޭހނީ، ޙާލަތު ފަަހނަޅަިއ ދިޔުުމން، ެދން
 ޙާލަތުަގއި ބޭުނންކުރުން ހުއްަދިވ ަފރުާވ ބަދަުލުވމެެވ.(

ޞްލާޙުކޮށް މަތީަގިއ ބަޔާްނެވ ދިަޔ ޮގތަށް ްޑރަުގެގ ާބަވތްތަކަށް ދެިވިހފާަފއިތިޭބ މީުހން އި
ްނ ފަދަ ޑްަރެގްއ ބޭުންނ މެތަޑ  މުޖްތަމަޢަށް އަނބުާރ ެގނައުމަށްޓަަކއި، ޟަރޫީރ ޙާލަތުަގއި،

ހުއްދަކަެމއްކަުމަގިއ އިސްލާީމ ފަުތާވޭދ ެއންމެ މަތީ މަޖިީލހުެގ  ކޮށްެގން ބޭސްފަުރާވ ުކރުމަކީ،
 މެންބަުރން ދެކެެއެވ. 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

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