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 ހުާއެކަޑަމީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.

 IFA/2013/04ނަންބަރު:ާާ

 4ާފަތުވ 

ާަމސައްކަތް ކުރ ތަްނތަުނގައިާުމޢ ަމލ ތުާއޫރުަމހުގެާއ އިާބަނގުރ ާުމސްލިަމކު

 ބެހާ ާކުރުމ 

دُ  َمح ق ُّ َوّدينُّ ِّبْلح َدُى َرس وَلهُ  أَرحَسلَُ اَلّذُي لِّلَُّ َاْلح ينُّ َعَلى لّي ظحّهَرهُ  اْلَح   كرّهَُ َوَلوُح ك لّ هُّ الدّ 
  َوَمنُح َأْجحَّعنَي، َوَأصحَحابّهُّ آلّهُّ َوَعلى للاُّ َعبحدُّ ّدُبحنُُّم َمَُ نَّبيّ َنا َعَلُى َوالَساَلمُ  َوالَصاَلةُ  الحَكاّفر وَن،

َسانُ  تَّبَعه مُح يّن، يَومُّ ّإَلُ ِبّّحح  :أََمابَ عحدُ  الدّ 

ރާ ހަދާ ތަންތަނާއި، ރާ ވިއްކާ ތަންތަނާއި، ރާގެ މުޢާމަލާތުކުރާ ތަންތަނާއި، އޫރުމަހާއި، އޫރުމަހުގެ  

ބާވަތްތައް އުފައްދާ ވިއްކާ ތަންތަނުގައި، ނުވަތަ މި ދެބާވަތުންކުރެ ބާވަތެއްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގައި،  

އިޟްޠިރާރީ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ،  ، ތަ ވަޒީފާގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރުމަކީމުސްލިމަކު އުޖޫރައަށް ނުވަ 

،  އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހުއްދަކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އެއީ ޙަރާމް ކަމެކެވެ. މިއީ، ކީރިތި ޤުރްއާނުންނާއި

    ސާބިތުވާ ކަމެކެވެ.ގެ ސުންނަތުންނާއި، މިއުންމަތުގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އިޖުމާޢުން  z ކީރިތި ރަސޫލާ

 ވަނަ އާޔަތުގައި ވަޙީކުރައްވަނީ:   90ސޫރަތުލް މާއިދާގެ    هللاމާތް  .1
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ާހަމަކަށަވަރުންإميان އ ާމާނައަކީ:"  ژٺ   ާމީސްތަކުންނ ވެ! ، ޖުވ ކުޅުމ އިާ،ރ އ އި، ވެއްޖެ

ާ ާބުދުތަކ އި ާހުންނަ ާހަދ ފައި ާދުނިދަނޑިތަކަކީ نصيب އަޅުކަންކުރަން ާގެންގުޅ  ާބަލަން  شيطان ، ހުރިގޮތް
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ާ ާފަހެعملއ ގެ ާތަކެއްޗެވެ. ާމުޑުދ ރު ާތެރެއިންވ  ާދުރުވެގަންނ ށެވެ!ާާާ، ތަކުގެ ާއެކަންތަކ  ތިޔަބައިމީހުން

 ލިބުމަށްޓަކައެވެ.ާ"نصيبތިޔަބައިމީހުންާދިންނަވައިާާ(އެއީ)

ލަޢުނަތްާލައްވ ފައިވ ާބަޔެއްކަންާބަޔ ންކުރައްވަމުނާްާ سبحانه وتعال  هللا  މުޢ މަލ ތްާކުރ ާމީހުންނަކީާ،އ ގެާ .2

َتاَعَها  )ޙަދީޘްާކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ާާ  zرسول هللا  ކީރިތާިާ َر َوَشاِرََبَا َوَساِقيَ َها َوََبئَِعَها َوُمب خ َمخ ُ اْلخ َلَعَن اَّلله
ُموَلَة ِإلَيخِه  َوَعاِصَرَها َوُمعخَتِصَرَها وَ   (.  َحاِمَلَها َوالخَمحخ

"ރާބޯ މީހާ އާއި ާރ ބޯންދޭ މީހާއާއި، ވިއްކާ މީހާ އާއި، ގަންނަ މީހާ އާއި، : މ ނައަކީ .)رواه أبو داود(

 هللاދިޔަފެލާ މީހާއާއި، ދިޔަ ފެލައިދެވޭ މީހާ އާއި، އުފުއްލާ މީހާ އާއި، އުފުއްލައިދެވޭ މީހާއަށް މާތް 
 ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ."  

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ          ڑ  ڑژ  .3

ތިޔަބައިމީހުންނަށް  މާނައީ:"  (173)سورةُالبقرةُ ژ  ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ

ފިޔަވައި އެހެން   اَّلله  ،އޫރުމަހާއި ،ލެޔާއި ،މުޅަ ތަކެއްޗާއި ،ކުރައްވާފައިވާކަން ކަށަވަރީحرامއެކަލާނގެ 

ވެއްޖެމީހާ ނުކިޔަމަންތެރިކަމެއް އަދި ހައްދުފަހަނަޅައި  جمبور ،ފަރާތެއްގެ ނަންގަނެ ކަތިލާ ތަކެއްޗެވެ. ފަހެ

  ، އީ اَّلله އެމީހާގެ މައްޗަކަށް ފާފައެއް ނެތެވެ. ހަމަކަށަވަރުން  (އެތަކެތިން ކެއުމުގައި)ދިޔުމެއްނެތި 

 "ވަންތަ ރަސްކަލާނގެއެވެ. رحيمގިނަގިނައިން ފާފަފުއްސަވާ 

َنامِ  )  .4 ِنخزِيِر َواأَلصخ َتِة َواْلخ ِر َوالخَمي خ َمخ (2092ُُ)رواهُالبخاريُرقمُاْلديث:ُُ(  ِإنه هللَا َوَرُسوَلُه َحرهَم بَ يخَع اْلخ

މާނައީ: "ހަމަކަށަވަރުން ރާ އާއި، މުޅަތަކެއްޗާއި، އޫރާއި، އަޅުކަން ކުރަން ގެންގުޅޭ ބުދުތައް  

 އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ޙަރާމް ކުރައްވާފައެވެ."   هللا ގަނެވިއްކުންވަނީ 

ރާމް  ހުރިހާ ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެވަޑައިގަންނަވާގޮތުގައި މިފަދަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަކީ، ޙަ .5

ކަމެކެވެ. އެބޭކަލުން އިސްތިސްނާ ކުރައްވަނީ، ދިރިއުޅުމަށްޓަަކައި އެހެން މަސައްކަތެއް ލިބެން ނެތް  

 ޟަރޫރީ ޙާލަތްތަކުގައެވެ.  

 وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبيه أمجعني.
1434ާރަމަޟ ނ7ާާް
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