
Page 1 of 1 
 

 

2020،  مارچ   18 

 عارضی پر جمعہ و نماز باجماعت میں اجدمس عرب، سعودی

  بند دفاتر سافٹ مائیکرو ڈاؤن، الک یورپ پابندی،
 تمام کی عرب دیاہے،سعودی رکھ کرکے مفلوج نظام کا بھر دنیا نے وائرس کورونا) نیوز شاہدنعیم،خبرایجنسیاں،جنگ(ریاض

 دیتے اذان ہےکہ دیا فتویٰ نے علماء گیاہے،سعودی کیا جاری حکم کا پابندی پرعارضی جمعہ و نماز باجماعت میں مساجد

۔کریں ادا رکعت4 کی ظہر جگہ کی جمعہ ،نماز‘‘لیں پڑھ نماز میں گھروں اپنے لوگ سب’ ’جائے دہرایا وقت  
 

 کے مدت معینہ غیر اسٹورز اپنے میں بھر دنیا نے سافٹ مائیکرو ہے، شکار کا ڈائون الک یورپ پورا تقریبًا جانب دوسری

۔ہے کردی عائد پابندی سفری پر ممالک30 سمیت یورپ نے بھارت جبکہ ہیں دیئے کر بند لیے  
 

 ٹیسٹ کورونا کا اراکین حکومتی کے پولینڈ جانب ی دیں،دوسر کر معطل سروسز ویزا میں پاکستان نے سفارتخانے امریکی

۔گیا کردیا ختم قرنطینہ انکا پر ٓانے منفی   
 

 میں مساجد تمام کی عرب سعودی نے الشیخ ٓال عبداللطیف ڈاکٹر شیخ امور اسالمی وزیر سعودی کےمطابق تفصیالت

۔ہے کیا جاری حکم کا پابندی عارضی پر نماز باجماعت  
 

 وائرس کورونا فیصلہ ہے،یہ گئی دی ہدایت کی عمل پر پابندی اس کو حضرات موذن اور ٓائمہ تمام مطابق کے میڈیا سعودی

 گیا کیا پر بنیاد کی فتوے کے علماءبورڈ ممتاز کے عرب سعودی پر طور کے تدابیر احتیاطی لیے کے روکنے کو پھیالٔو کے

۔ہیں مستثنیٰ سے پابندی اس شریف نبوی مسجد اور الحرام مسجد گا، جائے کیا اکتفا پر اذان میں مساجد ہے،  
 

 اور نماز کی جمعہ لیے کے روکنے کو پھیالٔو کے اس اور بچأو سے وائرس کورونا نے العلما مجلس سعودی ازیں قبل

 اور ٓایات قرٓانی نے علما ممتاز کے عرب تھا،سعودی دیا فتویٰ کا پابندی پر کرنے ادا سے جماعت نمازیں فرض میں مساجد

۔ہے کیا جاری فتویٰ ہوئے رکھتے نظر مد کو مبارکہ احادیث  
 

 شریعت اسالمی۔ ہے جاسکتی لگائی پابندی پر نمازوں فرض باجماعت میں مساجد اور نماز کی جمعہ کہ ہے گیا کہا میں بیان

۔جائیں دیے کر بند پر طور عارضی دروازے کے مساجد۔ کیاجائے اکتفا پر اذان وقت کے نمازوں۔ہے دیتی اجازت کی اس   
 

 جگہ کی جمعہ نماز۔‘لیں پڑھ نماز میں گھروں اپنے لوگ سب’ جائے دہرایا بلند بآاواز جملہ یہ وقت دیتے اذان میں مساجد

۔کریں ادا رکعت چار کی ظہر میں گھروں اپنے لوگ سب  
 

 سعودی۔جائے رکھا مستثنیٰ کو نبوی مسجد اور الحرام مسجد سے پابندی اس کہ کردی واضح بھی بات یہ نے علما سعودی

۔ہے گیا کردیا موخر لیے کے ہفتے 2 بھی اجالس کا کابینہ  
 

 سخت نے صحت ادارہ عالمی ازیں قبل ہے، کروادیا ڈائون الک ہی کو یورپ پورے تقریبًا نے وائرس کورونا جانب دوسری

۔کیاتھا مطالبہ کا کرنے اقدامات  


