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މުޞީބާތުގެ ޙާލަތުގައި ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދައި ހުކުރު ނަމާދު ޤާއިމުކުރުމާ ގުޅ
لِل الَ ّذي أَرس ُل رسولَهُ ِّب حْل َدى و ّدي ُّن ا حْل ُّق لّيظح ّهرهُ َعلَى ّ
سالَمُ
الدي ُّن كلّ ُّه َول حُ
اَ حْلَ حمدُ َُّّ
َو ك ّرَُه الح َكافّرو َنَ ،وال َ
صالَةُ َوال َ
َ
َ
حَ َ َ
َ
ّ
وم ا ّ
ّ ّّ
لدي ّن ،أَ َمابَ حعدُ:
ل يَ ُّ
سانُ إّ َُ
َعلَى نَبّيّنَا ُمَ َُم ّدُبح ُّن َع حب ُّد ُّ
َص َحابُّّه أ ح
للا َو َعلى آل ُّه َوأ ح
َْجَعّ َ
نيَ ،وَم حُن تَب َعه حُم ِب حح َ
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ( ކޯވިޑް  )19ފެތުރިފައިވާ ޤައުމެއްގައި ،އގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ވަގުތެއްގައި،
ދީނުގެ މުހިއްމު ދެ ޝިޢާރު ކަމުގައިވާ ޖަމާޢަތުގެ ނަމާދާއި ހުކުރު ނަމާދު ޤާއިމުކުރުން ވަގުތީގޮތުން
ހުއްޓުވާފައި ބއްވުމާ ބެހ؛
މިމައްސަލަ ،ކީރިތިޤުރްއާނާއި ކީރިތިރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި ޝަރްޢީ މަޞްދަރުތަކާއި ޢިލްމުވެރިންގެ
ބަސްފުޅުތަކާއި ފަތުވާދ ފަރާތްތަކުގެ ފަތުވާތަކާއި އިސްލާމީ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ،މިހާރު ޢަމަލު ކުރަމުންދާ
ގޮތްތައް ،އިސްލާމީ ފަތުވާދ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ދިރާސާ ކުރުމުން އެނގި ހާމަވީ ،ކޮރޯނާ
ވައިރަސް (ކޯވިޑް  )19ގެ ވަބާ ފެތުރިފައިވާ ޤައުމެއްގައި ،އެވަބާއިން އެޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް
ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުގެ ކަމާބެހފަރާތުން އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ،ޖަމާޢަތުގައި
ކުރެވ

ފަރުޟު ފަސްނަމާދާއި ،ހުކުރުނަމާދު ،ވަކިމުއްދަތަކަށް

ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.
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މިސްކިތްތަކުގައި ޤާއިމު

ނުކުރާގޮތަށް

މިއީ

ކީރިތި

ޤުރްއާނާއި

ކީރިތިރަސޫލާގެ

ސުންނަތާއި

ކީރިތިރަސޫލާގެ

މާތްޚަލީފާއިންނާއި

މާތްޞަޙާބީންގެ ބަސްފުޅުތަކާއި ޢަމަލުފުޅުތަކުން ސާބިތުވެ އެނގެން އޮތްކަމެކެވެ.
އަދި މިފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި ،ދައުލަތުގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކުން ދެމުން ގެންދާ އިރްޝާދުތަކާ
އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަކީ ،ކޮންމެ ފަރްދެއްގެ މައްޗަށް ދީނީ ގޮތުން ލާޒިމުވެގެންވާ ކަމެކެވެ .އަދި މިފަދަ
ޙާލަތުގައި ގިނަގިނައިން ހެޔޮކަންތައް ކުޅައުމާއި ،ގިނަގިނައިން ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުގައި ދުޢާ ދެންނެވުމާއި
އަސްތަޣުފާރު ކުރުމަށް ހަނދާން ކޮށްދެމެވެ.

اُوللاُأَ حعلَم ّ
اب ُ
ص َو ُّ
ُِبل َ
َه َذ َ
الِل وّ يُ ّ
ّّ
نيُُ .
َْجَ ّع حَُ
صلَ ُى َُ
ص ححبُّّه أ ح
الِل َو َسلَ َُم َعلَى نَبّيّنَا ُمَ َمدُ َوآل ُه َو َ
ل الت حَوف حي ّقَُ ،و َ
َو َُ َ
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