މައްޔިތަކު ސަހަރާއަށް ގެނައުމުން ޖަމާޢަތްތެރިން ޢަމަލުކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ގޮތްތައް:

 -1ހޮސްޕިޓަލުން ފޯނު ކޯލު އައުމުން..............
ރހެނެއްތޯ ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްތޯ އޮޅުންފިލުވުން.
 1.1ނިޔާވީ އަންހެނެއްތޯ ނުވަތަ ފި ި
ފރާތްތަކަށް އެންގުން.
 -2ފޮތުގައި ލިޔުމަށްފަހު ކަމާބެހޭ ަ
 -3މައްޔިތާއި އެރުވުމަށްޓަކައި އަށި ތައްޔާރުކުރުން.
ނގުން.
ނނަށް އެ ް
 -4ޑިޔުޑީގައި ތިބި އަންހެން ނުވަތަ ފިރިހެން ޖަމާޢަތްތެރި ް
 -5މައްޔިތާ ގެނައުމުން އަށިމައްޗަށް އަރުވައި މިންނެގުން .އަދި މައްޔިތާގެ މޫނު ފެންނާނޭހެން ހެދުން .މައްޔިތާއަކީ
ރންނެވެ.
އަންހެނެއްނަމަ މައްޔިތާގެ މޫނު ހާމަކުރާނީ އަންހެން ޖަމާޢަތްތެ ި
 -6މަރުފޯމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޮތަށް ނެގުން.
ޅންނަށް މައްޔިތެއް ސަހަރާއަށް ގެނެވުނުކަން އެންގުން.
 -7ސަންދޯކަށް އެދޭ ފޯރމް ފުރުމަށްފަހު ތަޢާވުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭފު ު
ތށް
ވ ވަޤު ަ
ނ ބޭނުން ާ
އލާއި ް
ރތުން އޮޅުންފިލުވައި އާ ި
ތ އާއިލާގެ ފަ ާ
ނންވާ ވަޤުތަކީ ކޮބައި ޯ
 -8މައްޔިތާއި ވަޅުލަން ބޭ ު
މައްޔިތާއި ވަޅުލައިދެވޭނެ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން ކޮށްދިނުން.
 -9އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެންބިއުލާންސް ސަހަރާއަށް ގެންނަވަންވީ
ވަޤުތު ޢާއިލާއަށް އެންގުން.
ލ
ޒގެ ސަންދޯކެއްތޯ ބަ ާ
ގން އެދުނު ސައި ު
ކއި ބޭނުންވެ ެ
ނ ސަންދޯކަކީ މައްޔިތާ ލުމަށްޓަ ަ
ގނެވު ު
 -11ސަންދޯއް ގެނައުމުންެ ،
ކަށަވަރު ކުރުން.
ވނަމަ ،ތަޢާވުން ޖަމްޢިއްޔާގެ
 -11ކަފުން ކުރާނެ ސާމާނު ގެނައުމުން ،ތަކެތި ހަމަތޯ ބަލައި އަދި އިތުރަށް ތަކެތި ބޭނުން ާ
ބޭފުޅުންނާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވަޤުތު އޮއްވާއެތަކެތި ހޯދުން.
ބނުންކުރާ ސާމާނު ހަމައަށް ވެއްދުން.
 -12ހިނަވަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނަވާ ބަޔަށް ހިނަވަން ޭ
 -13މައްޔިތާ ގައިގައި ލެއްވުމަށް ހެޔޮވަރު ސައިޒުގެ ކަފުނެއް ތައްޔާރުކުރުން .ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އަދި
ޢާއިލާއިން އިޙްތާމް ފޮށާ ގެނެސްފިކަމުގައިވާނަމަ ކަފުނުގައި އިޙްރާމް ފޮށާ ހިމެނުން.
ތ
ނ ވަޤު ު
އ މައްޔިތާ ހިނަވާ ެ
ވން .އަދި މިނޫން ޙާލަތުގަ ި
އ އެވަޤުތަކު މައްޔިތާ ހިނެ ު
 -14ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގަ ި
މައްޔިތާގެ ޢާއިލާއަށް އެންގުން.
 -15ޢާއްމުކޮށް ކަންކުރާ އުޞޫލުން މައްޔިތާ ހިނަވާ ތަނަށް ޢާއިލާއިން  2މީހުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ނުވެއްދުން .އަދި
ނމުމުގެ ކުރިން ހިނަވާތަނަށް ވަންމީހަކު ނުކުމެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެންގުން .މީގެ
ހިނަވަން ފެށުމަށްފަހު ހިނަވާ ި
ނ އިތުރު އެއްވެސް
މށްފަހު ބޭރު ް
ގން .ހިނަވަން ފެށު ަ
މގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް އެން ު
އިތުރުން ޖަމާޢަތްތެރިންވެސް ި
ޖަމާޢަތްތެރިއަކު ވަދެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެންގުން.

ވތަ  15މިނިޓް ކުރިން މައްޔިތާގެ މޫނު އަޅާނެ ކަމަށް ޢާއިލާއަށް އެންގުން .އަދި މޫނު އަޅައި
 -16ބަންގި ދިނުމުގެ  11ނު ަ
އ ސަންދޯކަށް ލުމުގެ
ދށް ވަޅުލާ މައްޔިތުންގެ މޫނު އަޅަ ި
ހކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާ ަ
މައްޔިތާއި ސަންދޯކަށްލުންު ( .
ހކުރު ނަމާދަށް އެހެން
އެންމެ ފަހު ވަޤުތަކީ  11ޖަހާއިރުކަމަށް ޢާއިލާއަށް އަންގައި އެކަން އެވަޤުތަށް ނިންމުންު .
ވގެން  11:45ގައި މައްޔިތާގެ މޫނު އަޅަން ޖެހޭނެ
މިސްކިތެއްގައި ކަށުނަމާދު ކުރުމަށް މައްޔިތާއި ގެންދާނަމަ ލަސް ެ
ޤތަށް އެކަން ނިންމުން).
ކަމަށް ޢާއިލާއަށް އަންގައި އެވަ ު
ތ
 -17މައްޔިތާ ސަންދޯކު އެޅުމަށްފަހު މޫނު ޤިބްލައަށް ވާނޭހެން ސަންދޯއް ބެހެއްޓުން .އަދި މައްޔިތާއި ބޭއްވުނު އަށިމަ ީ
ސާފުކުރުން.
 -18ފަރުޟު ނަމާދު ނިމުމުން ޢާއިލާގެ ބޭފުޅުން މެދުވެރިކޮށް ސަންދޯއް މިސްކިތަށް އަރުވައި ކަށުނަމާދު ކޮށް ނިމުމުން
މައްޔިތާ ވަޅުލަން ގެންގޮސް ވަޅުލުން.
ކރުމަށްފަހު ޢާއިލާއާއި
މރު ފޯރމުގައި ސަހަރާގެ ފަރާތުން ފުރަންޖެހޭ ބައި ފުރިހަމަ ު
 -19ވަޅުލައި ނިމުމުން މައްޔިތާގެ ަ
ފޯރމް ޙަވާލުކުރުން .މަރުފޯމް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މަރުފޯރމް އާއި ޙަވާލުވާ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ފޯނު
ނަމްބަރު ފޮތުގައި ނޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މައްޔިތާއި ގެނާއިރު ގައިގައި ލައްވާފައިވާ ބެޑްޝީޓުތައް ކޮތަޅަކަށް ލާފައި
ޢާއިލާގެ ޙަވާލުގައި ހޮސްޕިޓަލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް އިރުޝާދު ދޭންވާނެއެވެ.
 -21މައްޔިތާއި ވަޅުލައި ނިމުމުން ހިންވައި އަށްޓާއި ހިންވާގެ މަސައްކަތު މީހުން ލައްވައި ކުނިކަހާއި މޮޕްއަޅާއި
ސާފުކުރުވަންވާނެއެވެ .އަދި ކުނިވަށިގަނޑުތައް ހުސްކުރުވާއި ކުނި އަޅަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް ކުނިތައް ގެންދިއުމަށް
ވނެއެވެ.
މަސައްކަތު މީހުންނަށް އަންގަން ާ
ށ
ހއި އެތަކެތި ލުމަ ް
ލތައް ދޮވެ ހިއްކަން އަޅަންވާނެއެވެ .ތުވާލިތައް ހިކުމުން ފައްޖަ ަ
ބނުންކުރި ތުވާ ި
 -21ހިނަވަން ޭ
ހަމަޖެހިފައިވާ ކަބަޑަށްލާ ރައްކައުކުރަންވާނެއެވެ.
 -22މީގެ އިތުރުން މައްޔިތާ ހިނަވާ ނިމުމުންވެސް އަދި މައްޔިތާގެ ހިނެވުމުގެ ކުރިންވެސް މައްޔިތާގެ އަނގައިން ނުވަތަ
ގއި ވާނަމަ މައްޔިތާއި ސާފުކުރަންވާނެއެވެ.
ނޭފަތުން އެއްޗެއް އަންނަ ކަމު ަ
ކ ކުރަންވާނެއެވެ.
 -23މައްޔިތާއި އަށިމައްޗަށް އެރުވުމަށްފަހު މައްޔިތާގެ ގަޔަށް ހިނި އަރާތޯ ބަލައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ޗެ ް
 -24މައްޔިތާ މޯޗަރީއަށް ނުލައި އެންމެ ގިނައިރު ސަހަރާގައި ބޭއްވޭނީ މައްޔިތާ ނިޔާވި ވަޤުތުން ފެށިގެން ވުޅުލުމާއި
ހަމައަށް  18ގަޑިއިރު ވަންދެންނެވެ.
 -25ވަކި ވަޤުތަކަށް މައްޔިތާ ވަޅުލަން ހަމަޖައްސާފައިވަނިކޮށް ދިމާވި ސަބަބަކާއިހުރެ މައްޔިތާއި ވަޅުލާގަޑި ފަސްކޮށްދޭން
ޢާއިލާއިން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްދޭންވާނެއެވެ.
 -26މައްޔިތާ އޮންނަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ހުންނަ ސައިޒްތަކަށްވުރެ ބޮޑު ސަންދޯކެއް ޖަހަން ޖެހިއްޖެނަމަ،
ނނަށް ޙިއްސާކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ ޙާލަތުގައި
އ ތަޢާވުން ޖަމްޢިއްޔާގެ ބޭފުޅު ް
ޖަހަންޖެހޭ ސަންދޯކުގެ މިންތަ ް
މައްޔިތާ ވަޅުލާނެ ގަޑި ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން ސަންދޯއް ޖަހައި ތައްޔާރުކުރަން ހޭދަވާނެ ވަޤުތު އޮޅުންފިލުވަންވާނެއެވެ.
މ
ގން ނުވާނެއެވެ .އަދި މޯޗަރީން ގެންނަ މައްޔިތެއްނަ ަ
ބނީސް މައްޔިތާ ހިންވައި ކަފުންކޮށް ެ
 -27މަރުފޯމުގެ އަޞްލު ނުލި ެ
ވނެއެވެ.
ޕޮލިސް ތައްގަނޑުޖަހާ ސޮއި ކޮށްފައިތޯ ބަލަން ާ

