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 ހުާއެކަޑަމީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.

 IFA/2013/05ނަންބަރު:ާާ

 5ާފަތުވ 

ާަމސްަމހާ ާދިރިއުޅޭާކަނޑުގައި ަޖަނވ ރ އިާސޫފ ސޫތްޕ އިާދޫީނާއ އިާފަިނފަކުސަ

 ބެހޭާާކެއުމ ާެމހި

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 

ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ މަސްކެއުން ހުއްދައެެވެ. ކަނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން  

 މިޙުކުމުން އިސްތިސްނާވާނީ އިންސާނާއަށް ގެއްލުންދެނިވި ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.  

ހުއްދައެވެ. މިސާލަކަށް ގެރިއާއި، ބަކަރިއާއި،  ސޫފާފޫފީގެ ތެރެއިން ނަޢަމްސޫފީގެ މަސްކެއުން  

ފުއްލާއާއި، އަހާއި، ޒިބްރާއާއި، މުސަޅުފަދަ ތަކެތީގެ މަސްކެއުން   އިތުރަށް ޖަމަލާއި، މީގޮނެވެ. މީގެ

ދުނިޔޭގައި ހުންނެވިއިރު ޞަޙާބީން   zހުއްދައެވެ. ހަމައެފަދައިން ސޫފާސޫފީގެ ތެރެއިން ކީރިތި ރަސޫލާ 

އާއި،  (MASTIGURE)ޅުއްވި އެއްޗެހީގެ މަސްކެއުން ހުއްދައެވެ. މިސާލަކަށް ޟައްބު ފަރިއްކުޅުއްވައި އު

އާއި، އިބުނު ޢިރްސު   (HYRAX)(އާއި، ވަބްރު SABLEއާއި، ސައްމޫރު ) (HEDGEHOG)ޤުންފުޛު 

(WEASEL)  ުާއއި، ޔަރުބޫޢ(JERBOA)   .ެއާއި، ކުކުޅުފަދަ ތަކެތީގެ މަސްކެއުން ހުއްދައެެވ 
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ރުގެ ތެރެއިން ފޭރާދަތުން ޝިކާރަކުރާ އެއްވެސް ޙައިވާނެއްގެ މަސްކެއުން ހުއްދައެއް ވަލުޖަނަވާ 

 ނުވާނެއެވެ. މިސާލަކަށް: ކުއްތާއާއި، ސިންގާއާއި، މިނިކާވަގު ފަދަ ޖަނަވާރުތަކެވެ.  

ދޫނީގެ ތެރެއިން ވަކިގަނޑުން ޝިކާރަކުރާ އެއްވެސް ދޫންޏެއްގެ މަސްކެއުން ހުއްދައެއް ނުވާނެއެވެ.   

 ފަދަ ދޫނިތަކެވެ.  ، ވައުސާލަކަށް ބާޒާއި، ކާޅާއި،  މި

ފަނިފަކުސައިގެ ތެރޭގައި، ހިމެނޭ އެއްވެސްބާވަތެއް ކެއުން ހުއްދަނުވާނެކަމަށް ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން   

ޖުމްހޫރުން ވިދާޅުވެއެވެ. ޖުމްހޫރުންގެ ރައުޔާއި، ޚިލާފުވެވަޑައިގަންނަވަނީ މާލިކީ މަޒްހަބުގެ ބައެއް 

އުކުނާއި،  ، ފަންޏާއިނދުރާއި، މެއްސާއި، ޢިލްމުވެރިންނެެވެ. މިސާލަކަށް: ރުކުމަޑިއާއި، ހިންޏާއި، ކުޅަ

 ސެއްޅިއާއި، މަދިރިއާއި، ތަތްމަކުނާއި، ފުޅަފަދަ ތަކެއްޗެވެ.  

 އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޙުކުމްތަކުގެ ދަލީލުތައް:  

املائدة:ُُژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پژ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ.  هللا މާތް  .1

ާކުރައްވ ފައި حالل އެކަމުންލިބޭާކ ތަކެތިާތިޔަބައިމީހުންނަށްާ ،ކެޔޮޅުކަންާކުރުމ އިނޑުގެާމާނައީ: "ކަ  ٩٦

 " ދަތުރުވެރިންނަށްާބޭނުންކުރެވޭާއެއްޗެއްގެާގޮތުގައެވެ. ،ތިޔަބައިމީހުންނަށ އިާ(އެއީ)ވެއެވެ.ާ

އެކަލޭގެފާނަށް ރުއްސުން ލެއްވި އަބޫހުރައިރަތުގެފާނުންގެ އަރިހުން ރިވާވެގެންވެއެވެ. ސަލާމާއި    هللاމާތް   .2

تَ ُتهُ ط  ال ُهَو )ޞަލަވާތްލެއްވި ރަސޫލާ ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.  ُمسلمُ(ُ(ُهْوُر َماُؤُه، َاْلِْلُّ َمي ْ މާނައީ:   )رواه

 "އެކަނޑުގެ ފެނަކީ ޠަހޫރުފެނެވެ. އެކަނޑުގެ މުޅަތަކެއްޗަކީ ޙަލާލުތަކެއްޗެެވެ."  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۈۆ   ۆژ ވަޙީކުރެއްވިއެވެ.    هللا  މާތް  .3

ާ، ސޫފިާހެއްދެވިއެވެ.ާހީފިލުވުމ އިنعمާ،ދިާއެކަލ ނގެާތިޔަބައިމީހުންނަށްޓަކައިމާނައީ: "އަ  ( ٥النحل:ُُ)  ژ

 އެހެނިހެންާމަންފ ތައްާއެާތަކެތީގައިވެއެވެ.ާއަދިާއެާތަކެތިންާތިޔަބައިމީހުންާކައިއުޅެމުއެވެ."ާާ
  ) ބުނުާޢައްބ ސްގެާއަރިހުންާރިވ ވެގެންވެއެވެ.ާهللاާއެދެބަފައިކަލުންނަށްާރުއްސުންލެއްވިާޢަބްދުާهللا މ ތްާ .4

ާ)رواه مسلم(  ( َعْن ُكلِّ ِذي ََنٍب ِمَن الِسَباِع َوَعْن ُكلِّ ِذي ِِمَْلٍب ِمَن الَطْيِ  zََنَى َرُسوُل هللِا 

ާދޫންޏެއްގާެާ ާކޮންމެ ާޝިކ ރަކުރ  ާވަކިގަނޑުން ާޙައިވ ނަކ އި، ާކޮންމެ ާޝިކ ރަކުރ  ާ"ފޭރ ދަތުން މ ނައީ:
 މަސްކެއުންާކީރިތިާރަސޫލ ާނަހީާކުރައްވ ފައިވެއެވެ."ާާ
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ޢިލްމުވެރިންގެާދަލީލަކީ،ާކީރިތިާޤުރްއ ނުގައިާމ ތްފަނިފަކުސައަކީ،ާޙަރ ާ .5 ާهللا   މްާއެއްޗެއްކަމުގައިާވިދ ޅުވާ 

األعراف:ُُ  ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ ވަޙީކުރައްވ ފައިވ ާމިާބަސްފުޅެވެ.ާާ

ާާމ ނައީ:١٥٧ާ ާއެއުރެންނަށް ާތަކެތި ާރަނގަޅު ާތަކެތާިާ حالل"އަދި ާނުބައިވެގެންވ  ާއަދި ކުރައްވަތެވެ.
ާ ާކުރައްވަތެވެ. حرام އެއުރެންނަށް ާޢިލްމުވެރިނާްާ" ާވިދ ޅުވ  ާކަމުގައި ާއެއްޗެއް ާޙަރ މް ާއަކީ ފަނިފަކުސ 

މުޑުދ ރުާތަކެތީގެާތެރޭގައިާހިމެނޭާއެއްޗެއްސެވެ.ާހަޑިމުޑުދ ރުާާގޮތުގައިާފަނިފަކުސ ާއަކީ،ާހަޑިވިދ ޅުވ 
އ އިާއެކަލ ނގެާރަސޫލ ާވަނީާމުސްލިމުންނަށްާއަމުރުާކުރައްވ ފައެވެ.ާާާާهللا ބުމަށްާމ ތާްާއެއްޗެހިންާދުރުވެތިާ

ާވެއެވެ.ާާ ާވިދ ޅުވެފައި ާޢިލްމުވެރިން ާކަމުގައި ާތަކެތި ާހިމެނޭ ާތެރޭގައި ާމުޅަތަކެތީގެ ާފަނިފަކުސ އަކީ އަދި
ާ ާމ ތް ާކުރައްވ ފައެވެ. ާޙަރ މް ާސުންނަތުން ާރަސޫލ ގެ ާޤުރްއ ނުންނ އި ާކީރިތި ޙާީާވަާهللاމުޅަތަކެތިވަނީ

ާ ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ژ ކުރައްވ ފައިވެއެވެ.

ۇ  ۆ     ۇہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ާވިދ ޅުވ ށެވެ!ާކ ާާ  ُ(١٤٥)األنعام:ُ ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   މ ނައީ:"ާކަލޭގެފ ނު

ާ ާކެއުން ާއެއްޗެއްحرامމީހަކަށް ާާ،ކުރައްވ ފައިވ  ާއިއްވެވި ާވ ތާީާوحىތިމަންކަލޭގެފ ނަށް ާތެރޭގައި ގެ
ާކަމުގައި ާއެއްޗަކީާމަރުވެފައިވ ާއެއްޗެއް ާކަމުގައިާ،ދެކެވަޑައެއްާނުގަންނަވަމެވެ.ާއެ ާލޭ ާ،ނުވަތަާއޮހޮރޭ
ާހަމަކަށަވަރުން ާމެނުވީއެވެ. ާއެއްޗެއް ާވެއްޖެ ާއޫރުމަސްކަމުގައި ާމަހަކީާ،ނުވަތަ ާއޫރު ހަޑިމުޑުދ ރުާާ،އެ

ާ ާاَّلل  އެއްޗެކެވެ.ާނުވަތަ ާކަތިލ ފައިވ  ާމެނުވީއެވެ.ާާާفاسق ނޫންފަރ ތަކަށް ާއެއްޗެއް ާވެއްޖެ އެއްޗެއްކަމުގައި
ާބ ވަތާްާ) ާމިހަތަރު ާއަދާިާާާ،ފަހެާާ(ވެގެންވެއެވެ.حرام އެބަހީ: ާފަހަނަޅައިހައްދުނުކިޔަމަންތެރިވެާދެކޮޅުވެރިވުމެއް

ާނެތި ާމީާާ،ދިޔުމެއް ާވެރިރަސްކަލ ނގެއީާާ،ހަމަކަށަވަރުންާާ،ފަހެާާ(ދަންނ ށެވެ!)ހ ާާމަޖޫބުރުވެއްޖެ ާ، ކަލޭގެފ ނުގެ

 ( وللاُأعلم )ُُ"ވަންތަާރަސްކަލ ނގެއެވެ.رحيمާ،ގިނަގިނައިންާފ ފަފުއްސަވ 
 

 وهللا ويل التوفيق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبيه أمجعني
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