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 3ފަތުވާ  

 

 ހުރޯޒުކަމަނާ މ ސްކ ތުގެ ހަރ ންމަތެރެ ކޮނުމުން، ގ. ބ  

 މ ނ ކަށ ތަކެއް ފެނުނު މައްސަލަ އާ ބެހޭ! 

 

احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ونشهد أّن حممًَّدا عبده 
  ورسوله.

ނަމާދު ކުރާ ހ ސާބުގައ  މަހާނަ ތަކެއް   ،ކަމަނާ މ ސްކ ތުގެ ބޭރުންގަލޮޅު، މާލެ، ބ ހުރޯޒު
  އ ން ޓްރީ އޮފް އ ސްލާމ ކް އެފެއާޒްސްހުރެގެން އެމަހާނަތައް ކޮނެބެލ އ ރު މ ނ ކަށ  ފެނ ފައ ވާތީ މ ނ 

އ ސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖ ލީހަށް ހުށަހެޅ  ޝަކުވާ އާ ބެހޭގޮތުން މަޖ ލީހުގެ މެންބަރުން ހޯދ   
ން މ ފަދަ  ހޯދުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައ  މީގެ ކުރ ންވެސް، މާލެ އާއ  ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށު

ލަތައް ދ މާވާ މ ސްކ ތްތަކާއ ،  ވުމުން ޢަމަލު ކުރަމުން އައ  ގޮތަކީ މ ފަދަ މައްސަމައްސަލަތައް ކުރ މަތ  
ތައް  ސާފު ކުރުމެވެ. އަދ  ކޮނުމުގެ ތެރޭގައ  ފެންނަ މ ނ ކަށ ސްކ ތްތަކުގެ ހަރ ންމަތެރެ ކޮނެމ 

 ރު ފޮތ ގަނޑަކަށް އަޅައ  މީހުން ވަޅުލާ ޤަބުރުސްތާނެއްގައ  ވަޅުލުމެވެ.ޠާހ އ ޙްތ ރާމާއެކު ނަގައ ، ސާފު 

 އ ސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖ ލ ސް 
ސްޓްރީ އޮފް އ ސްލާމ ކް އެފެއާޒްމ ނ   

 މާލެ  
 466/2017/03: ނަންަބރު ދ ވެހ ރާއްޖެ 
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  ޖ ލީހުގެ އ ސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަ، ހ ނގަމުން އައ ސްފައ ވާތީމ ހެން މ ގޮތަށް މ ކަން 
މީސްތަކުން ނަމާދު ކުރާ ހ ސާބު  ހަރ ންމަ ތެރޭގައ ، ކަމަނާ މ ސްކ ތުގެ  ބ ހުރޯޒު ގެ ރައުޔަކީ،މެންބަރުން 

ގަނޑަކަށް އަޅައ   ނަގައ  ސާފުޠާހ ރުފޮތ   އެކުފެންނަ މ ނ ކަށ ތައް އ ޙްތ ރާމާ  އެތަނުން ކޮނެ
 ރުސްތާނެއްގައ  ވަޅުލުމެވެ.  ޤަބު

ޙާލަތެއް މެދުވެރ ވުމުން ޢާއްމު   ފަދަ ބަޔާންވެދ ޔަ އ ސްވެވެސް މ އީ އ ސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައ  
    ކުރަމުން އަންނަ ގޮތެވެ.ބ ން ބޭނުން ކުރުމުގައ  ޢަމަލުކަމެއްގައ  އެފަދަ   މަޞްލަޙަތު ހ މެނޭ ކޮންމެ

 

لصََّوابا َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم    ِبا

 هـ1438  رجب  23

 މ2017 އޭްޕރީލް 20

 

 

 

 


