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 24ފަތުވާ  

 ިމސްކިްތތަކުގައި ޤާއިުމ ކުރުާމެމދުގައިދުރުކަާމއެކު ަނާމދުގެ ަޖާމޢަތް 
 އިސްލާްމދީުނގައި އޮްނަނ ގޮތް 

دُ  َمح َق ُّ  َوّدينُّ  ِّبْلح َدى َرس وَلهُ   َأرحَسلَُ  اَلّذي  لِّلَُّ  َاْلح ينُّ  َعَلى  لّي ظحّهَرهُ   اْلح  َوالَصاَلةُ   الحَكاّفر وَن،  كرّهَُ  َوَلوُح  ك لّ هُّ  الدّ 

َّعنَي،  َوَأصحَحابّهُّ  آّلهُّ َوَعلى  للاُّ  َعبحدُّ ّدُبحنُُّم َمَُ نَّبيّ َنا  َعَلى  َوالَساَلمُ  َسانُ   تَّبَعه مُح  َوَمنُح  َأْجح يّن،  يَومُّ  ّإَلُ  ِبّّحح  :َأَمابَ عحدُ   الدّ 

ީދނީ އިޖްތިމާޢީ  މިއަދު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިެވފައިާވ ކޮރޯާނެގ ބަލިމަޑުކަމުެގ ކާރިޘާެގ މިޙާލަތުަގއި 
ެވ. ެއއީ މިފަދަ  ކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިެވއެ  އަދާކުރުމުަގއި ޢާއްމު ޙާލަތާއި އެްއޮގތަށް ޢަމަލުބައެއްކަްނކަން 

ބަލިމަޑުކަން އިތުަރށް ފެތުރުމަށް އެހީެވދާނެ  ކޮރޯނާެގ، ކަންކަމުެގ ސަބަބުން ކޮރޯާނަވއިރަސް ފެތުރުމަށް މަުގފަހިެވ

 ކަމަކަށް މިކަން ެވދާނެތީ މިަކމާމެދު މުޅި ދުނިޔޭގައިެވސް ުއފެދިފައިާވ ބިރުެވރި ކަމުންނެެވ. 

ނަމާދުެގ ޖަމާޢަތް ޤާއިމު ކުރުމުަގިއ  ކަމާއެކު ކަމުން މިޙާލަތުގައި އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުއެހެން
އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަ ޮގތް ދެނެަގތުމާމެދު އިސްލާމީ ފަތުާވދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން ކީރިިތ 

ޢިލްމުެވރިންެގ ޖަމާޢަތްތަކުެގ ޤުރްއާނާއި ކީރިތި މާތްަރސޫލާެގ ސުންނަތާއި ފަތުާވދޭ މުއައްސަސާތަާކއި 

 ؛ދިރާސާކުރުމުން ހާމަެވ އެނުގނީބަސްފުޅުތަކުެގ އަލީަގއި މިމަްއސަލަ 

މަޖިލީސްތަކާއި ފަތުާވ ކޮމެޓީތަކުން ނެރެފައިާވ ފަތުާވތަކުްނ  ފަތުާވމި މައުޟޫޢުގައި ދުނިޔޭެގ  -1
ފެތުރިދާނެ ކަމުެގ ބިރަށްޓަކައި މީސްތަކުން  ކޮރޯާނ ަވއިރަސް ދަލީލުކޮށްދެނީ މީސްތަކުންެގ މެދުގައި ހަލުިވކަމާއެކު 

ޢަތުެގ މަޞްދަރުތަްއ ދުން ހުއްޓާލުން ޞައްޙަ ކަމަށެެވ. ސަބަބަކީ އިސްލާމީ ޝަރީއެްއެވެގން ހެދޭ ޖަމާޢަތްތައް ހެ
ރޫރީ ޙާލަުތން ދިފާޢުެވ މަފްސަދާ ސޭހަކޮށްދީ ބުރަަކން ނައްތާލާ ޟަބިނާެވފައި ަވނީ މީސްތަކުްނނަށް ލުއިފަ

 . މަށް ކަމަށްާވތީެއެވނައްތާލު

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 466/2021/01: ނަންަބރު
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ޞިއްޙީ މާހިރުން މިކަމުގައި އޮތް މަފްސަދާެގ ައޞްލަކީ މީސްތަކުން އެއްތަނަަކށް ޖަމާުވންކަމަށް ކަމާބެހޭ  -2
  ދޭ . އެހެންކަމުން މިކަމުގައި މުސްލިމުންެގ ަމއްަޗށް ލާޒިމުެވެގްނަވނީ އިތުބާރުުހރި ޞިއްޙީ މާހިރުން ރެއެެވހާމަކު

. އަދި މިއަމުރުތަކަށް ަތބާުވމަކީ ޝަރުޢީ ޮގތުްނ މެެވމަޢުލޫމާތުެގ މައްޗަށް ބުރަެވިތބެ އެއާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލު ުކރު
މުން ނަފުސުތަކަށް ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ސަބަުބން ފަހަރެއްގައި އެމީހަުކ އޮތް ާވޖިބެެކެވ. ެއއީ ެއއަމުރުތަކާ ޚިލާފުުވ

ت  ل واَُوَلُ﴿ަވޙީ ކުރައްާވފައި ެވެއެވ. هللا މަރާކުރިމަތިލައި ހަލާކުެވެގން ދިއުންެވސް  ހިމެނޭތީއެެވ. ފަހެ މާތް ُتَ قح

 قتلަތއް ތިޔަބައިމީހުން  نفسއަދި، ތިޔަބައިމީހުންެގ އަމިއްލަ މާނައީ: " 1 ﴾رَّحيًماُّبك مُحَُكانَُُاللَ هَُُّإنَُُُۚ ُأَنف َسك مُح

 ".ޮވޑިެގްނެވއެެވ ّللاَ ކަމުަގިއ  ަވންތަ ރަސްކަލާނެގ رحيمހަމަކަށަަވރުން، ތިޔަބައިމީހުންެގ މަްއޗަށް   !ނުކުރާށެެވ
ހެން އެއްސަފު ނެޖަމާޢަތުެގ ނަމާދުގައި ސަފު ފުރިހަމަކުރުމާއި ކޮޑާކޮޑު ޖެހޭޝައްެކއްނެތް ޮގތުަގއި  -3

އަނެއްސަފު ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދިޔުމާއި ނަމާދުެގ ސަފުތަކުގައި ހުސްތަން ފުރަމުން ދިޔުމަކީ ރަސޫލާެގ އަރިހުން 
َُسوُّوا)ަޙދީޘްގައި ެވެއެވ.  ފަިއާވސާބިތުެވފަިއާވ ކަމެެކެވ. މިކަާމމެދު ނަބިއްޔާެގ އަރިހުން އަނަސްެގފާނު ރިާވކުރަްއާވ

وّيَةَُُفَّإنَُُ،ص ف وَفك مُح ފަހެ  !މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ސަފުތައް ެއްއަވރު ކުރާެށެވ 2(الَصالةََُُّتَامُُّّمنُحُالَصفُّ َُتسح

ކުރުމަކީ ނަމާދު ުފރިހަމަުވމުެގ ތެރެއިން ާވކަމެކެެވ." ބުޚާރީެގ އެހެްނ  ސީދާހަމަކަށަަވރުން ސަފުތައް 
وّيَةَُُفَّإنَُُ،ص ف وَفك مُحَُسوُّوا)ރިާވޔަެތއްަގއި ެވެއެވ.   ސީދާތިޔަބައިީމހުން ސަފުތައް "މާނައީ:  3(الَصالةُُّّإقَاَمةُُّّمنُحُالصُّف وفَُُّتسح

ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ސަފުތައް ެއއްަވުރކުރުމަކީ ނަމާދު ޤާއިމު ކުރުމުެގ ތެރެއިން ހިމެނޭ ކަމެކެެވ." އަިދ  !ކުރާށެެވ
نُُّّمنُحُالَصف ُُّّإقَاَمةَُُفَّإنَُُ؛ُالَصاَلةُُّّفُُالَصفََُُوَأّقيم وا): ދަ އެހެން ޙަދީޘެއްގައި ެވއެެވމިފަ ނައީ: "އަދި މާ 4(الَصاَلةُُّح سح

 ކަމުެގ ފަެހ ސަފު ފުރިހަމަ ކުރުންަވނީ ނަމާދުެގ ރިެވތި !ކުރާށެެވ ސީދާތިޔަބައިމީހުން ނަމާދުގައި ަސފުތައް 
 ތެރެއިންނެެވ." 

 ކުރުމަކީ ސުންނަތެއް ދަލީލުކުރަނީ ނަމާދުެގސަފު ހުސްތަން ނުއޮންނަ ޮގތަށް ފުރިހަމަ މިޙަދީޘްތަކުން
ެވ. އަދި މިބުނުމަކީ ޙަނަފީންނާއި މާލިކީންނާއި ޝާފިޢީންނާއި އަދި ޙަންބަލީންެގ ާގތުގައި ޞައްޙަ ެވެގްނާވ ކަމެ
ސަފުގައި ހުސްކަމެއްނެތި ސަފު ފުރިހަމަކުރުމަކީ  ފަހެ ހަމަކަށަަވރުން ޖުމްހޫރު ޢިލްމުެވރިން ިވދާޅުަވނީ  ެވ.ކެ ޮގތެ

ެއއީ ނަމާދުެގ ާވޖިބުތަކުެގ ތެެރއިން ާވޖިބެްއ ނޭ ސުންނަތެއް ކަމަށެެވ. އަދި ހިމެ ނަބަީވ ހިދާޔަތުެގ ތެެރއިން
 ނޫންކަމަށެެވ. އެހެންކަމުން ެއބޭކަލުން އެއްަބސްެވ ަވޑަިއަގންނަަވނީ ސަފުތައް ފުރިހަމަުކރުން ހަނދާންނެތިެގން 

 ނޫން ޮގތަކަށް ަގސްުދަގއި ޫދޮކށްލި ނަމަެވސް އެކަމަކީ ނަމާދު ބާޠިލުާވނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެެވ.

 ،ެގ ޖަމާޢަތާއިހެދޭ ފަރުޟުނަމާދު  އިޖުތިމާޢީ ގައިުދރުކޮށްެގން ،އިްސެވ ދެންނެުވނު ޮގތަށްއެހެން ކަމުން،  -4
 .ށެެވާވނެކަމަމަކްރޫހަ ކަމަކާއި ނުލައި ަޞއްޙަ ެގ ޖަމާޢަތްހުކުރު ނަމާދު
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ޞިއްޙީ ޮގތުން ލާޒިމުކުާރ ިއޖްރާއާތްތަކަށް ތަބާުވްނ ާވޖިުބކަމަކަށް ީވހިނދު އެކަމަީކ ުޢމުރުެގ ޮގތުްނ  
އަދި ނަމާދުކުރާ މީހުންެގ ޞިއްީޙ  ،ފަރުދުންެގ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަާމއި ުގޅިަފއިާވ ކަމަކަށް ިވޔަސް  ،ިވޔަސް 

އިތުާބުރ  ،އަދާކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށް ިވޔަސް އަދި މިސްކިތަށް ަވނުމުެގ ކުރިން  ،ޙާލަތާއި ުގޅިފަިއާވ ކަމަކަްށިވަޔސް
 ާވޖިބުކަމެެކެވ. ދީނީޮގތުންހުރި ޞިއްޙީ މާހިރުން މިކަމަށް ދެއްާވ އިުރޝާދަށް ބޯލެނބުމަކީ 

 ؛އެހެންކަމަށް ީވހިނދު

ލަތުގައި ޖަމާޢަތުގައި ަނމާދު ކުރާ މީހުންނާއި ހުކުރު ނަމާދު ކުރާމީހުން ސަފުގައި އިޖްތިމާޢީ މިޙާ
ކަންމިހެން ގައިދުރުކޮްށެގން ސަފުހަދައިެގން ނަމާދު ކުރެޭވނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރު ޢިލްމުެވރިން ދެކެަވަޑިއަގންނަަވއެެވ. 

ަގިއެވސް މިއަދު ޢަމަލު ކުރަމުންދަނީ  ޤައުމެއް ހުރިހާ އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ  ބިނާކޮށް މިއުޞޫލުެގ މައްޗަށް  އޮތުމުން
ފައި ެވއެެވ. ތައް ނެރެ ފަތުާވ މަޖިލީސްތަކުން ފަުތާވއެަޤއުމުތަުކެގމިޮގތަށް މިަކން ކުރެޭވނެކަމަށް . އަދި މިޮގތަށެެވ

އިޚްިތޔާުރަގިއ ނަމާދު ކުރާމީހުންެގ ފަހެ އެްއެވސް ސަބަެބއްނެތި ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަެވެގްނާވ ޙާލަތުަގިއ އަިމއްލަ 
އި މަކްރޫހަ ކަމެކެެވ. ެއކަމަުކ ސަފުތަކުަގއި ހުސްތަން ބާއްަވއިެގން ނަމާދު ކުރުމަކީ ޖުމްހޫރު ޢިލްމުެވރިންެގ ާގތުގަ 

 .އަންނަނިިވ ފިޤްހީ ޤާޢިދާަގިއާވ ފަދައިންނެެވ މަޖްބޫރު ޙާލަތުގައި މިދެންނެިވ މަކްރޫހަކަން ނެތިެގންދާނެއެެވ. އެއީ
އެކަމުެގ ުޙކުމް( ތަނަަވސް ެވެގން އެބަހީ: ކަމެއް ދަިތެވެގންދާ ހިނދު އެކަން )" ނައީ:މާ (عَُسَُاتَُُاقَُضَُُاذَُّإُُرُ مُحالَُ)

  "ދެއެެވ.

އިތުބާރު ހުރި ިޞއްޙީ މާހިރުންެގ ލަފަޔާއި އިރުޝާާދ ޚިލާފަށް ތަންތަނަށް ޖަމާެވ ހެދުމަކީ އެމީހަުކ ީވމާ، 
ކަމެެކެވ. އަދި ިމޮގތަށް އެމީހަކު ެއކުރި ކަމެްއެގ ފަރުދީ ޒިންމާ އެމީހާ އުފުލަންޖެހޭނެއެެވ. ދުނިޔޭެގ ފާފަެވރިާވނެ 

ކޮށް ކަމުެގ ޙުރުމަތް ކަނޑައިލުމާިއ ެއކަމުެގ ބަސްެވަފއިަވނީ ެއޮގަތށް ޢަމަލުމަޖިލީސްަތކުން ެއއް ޤައުމުތަކުެގ ފަުތާވ
ެވ ތިމާެގ ނަފުސާއި މުޖުތަމަޢު ކޯިވޑްެގ ކާރިޘާެގ ނުަރއްކަލަްށ ސަބަބުން ބަލި އިތުރަށް ފެތުރޭނެ ޮގތް ތަނަަވސް

 ޅުމަކީ ޙަރާމް ކަމެއް ކަަމށެެވ.ހުށައެ
އެއްބަސްެވުވނީ މިޙާލަތުަގިއ  މެންބަރުންނަށް އެހެންކަމުން މިހޯދުންތަކުެގ އަލީގައި މިމަޖިލީހުެގ 

 ކަމަކާއި ނުލައި ުހއްަދ ކަމެއް ކަމުަގެއެވ. އަދި ގައިދުރުކޮްށެގން ސަފުހަދަިއެގން ޖަމާޢަތުެގ ނަމާދުކުރުމީ މަކްރޫހަ
ދިޔަ ާއޔަތްތަާކއި ޙަދީޘްތަކާއި ޢިލްމުެވރިންެގ ބަސްފުޅުތަކުން ޞައްޙަ ކަމަށް ދަލީލު ލިބޭ އަދި އިްސެވ އެކަމަކީ

މެްއެގ ޮގތުަގއި ކަމެއްކަމިހާރު ދުނިޔޭެގ ިގނަ ޤައުމުތަކުެގ ފަތުާވދޭ މަޖިލީސްތަކުން މިޙާލަތާއި ުގޅުަވިއެގން ހުއްދަ 
 ފަިއާވ ކަމެެކެވ.ފަތުާވތައް ނެރެ

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

ّفيحّق، َوّلُُّ َوالَِلُ  ّبهُّ َوآّلهُّ ُم ََمدُ  نَّبيّ َنا َعَلى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلى التَ وح َُ َوَصحح َّعنيح ُ.َأْجح
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