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 15ފަތުވާ  

ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން މީހަކު މަރުވުމަށް އެދުމުން އޭނާ މަރާލުމާއި، އޭނާ މަރުވުމަށް  
 އަމިއްލައަށް މަރުވުން އެހީތެރިވުމާއި، އޭނާ  

دُ  َمح َق ُّ  َوّدينُّ  ِّبْلح َدى َرس وَلهُ   َأرحَسلَُ  اَلّذي  لِّلَُّ  َاْلح ينُّ  َعَلى  لّي ظحّهَرهُ   اْلح  َوالَساَلمُ   َوالَصاَلةُ   الحَكاّفر وَن،  كرّهَُ  َوَلوُح  ك لّ هُّ  الدّ 
َّعنَي،  َوَأصحَحاّبهُّ  آّلهُّ  َوَعلى  للاُّ َعبحدُّ  ّدُبحنُُّم َمَُ  نَّبيّ َنا  َعَلى َسانُ   تَّبَعه مُح  َوَمنُح  َأْجح يّن،  يَومُّ  ّإَلُ  ِبّّحح  :َأَمابَ عحدُ   الدّ 

ބައްޔެްއެގ ސަަބބުްނ ޝިފާ ލިޭބނެ ކަމުެގ އުއްމީުދ ނެތިެގން ނުަވތަ މާޔޫސް ުވުމެގ 
ސަބަބުން ނުަވތަ އަޅާ ޭވނެްއެގ ޮބޑުކަމުން އެކަަމށް ކެތްނުކުރެިވެގްނ، އެީމހަކު އެިދެގން ަމުރުވމަށް 

ިމ މައްސަލަ   ،އިސްލާމީ ފަތުާވޭދ އެންމެ މަތީ މަޖިީލހުެގ މެންބަުރންއެހީތެިރެވ ިދނުމާބެހޭ ޮގތުން  
ުބއްދީެގ ހަމަތަުކެގ   ޢިލްމުެވރިްނެގ ބަސްފުޅުަތކާއި،  ކީރިިތރަސޫލާެގ ސުންނަާތއި،  ކީރިތިޤުރްާއނާިއ،

  އަލީަގއި ދިރާސާުކރުމުްނ އެނިގ ހާަމވީ،

ބަލިބޮުޑުވމުެގ ސަބަުބން އެ ަބއްޔަށް ޝިފާލިުބްނ ލަސްެވ ޝިފާިލބޭނެކަުމެގ ުއއްމީދު  .1
 ؛ އި ޮއެވ ޭއނާ މަރާުލމަށް އެދޭ މީހާ އާއި އޭާނެގ ހަމަުބްއދީަގ ،ނެތްމީހާ

ޝިފާލިޭބނެަކމުެގ ުއއްމީދު   ،ބަލިބޮުޑުވުމެގ ސަބަބުްނ އެ ބައްޔަށް ޝިފާލިުބްނ ލަސްެވ  .2
ނެތްމީހާ އޭާނެގ ހަމަ ުބއްދި ނެތި އޮްއަވިއ އޭާނއަށް ަފުރާވކުާރ ޑޮކްަޓުރ ބަލިމީާހ އަްށ 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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ނުަވތަ އޭާނެގ ބެލެިނެވރިން އެކަމަްށ ، އެންމެ ަރނަގުޅޮގތަކީ މަރާލުން ކަމުަގއި ދުށުމާއި

ޑޮކްޓަރަށް ހުއްަދ ދިނުާމއިއެކު ފަުރާވކުާރ ޑޮްކަޓރު ުނަވތަ ފަުރާވ ކުާރ ޑޮކްޓަުރންެގ 

 ؛ޓީމުން ބަލިމީހާ ަމރާލުން އެއީ ބަލިީމހާ އަށް ެއންެމ ލުއިޮގތް ކަމަށް ދެކެެގްނ މަރާލުމާއި
އެމީހާ މަރާލުމާިއ،  ،ނުކުޅެދިެގްނ ާވކަމަށް ެދކޭމީހާ އެިދެގން ދުނިޔޭަގއި ދިިރހުރުމަށް  .3

އެއީ ޭއނާއަށް މީހަކު ިދން އިރުޝާދަުކން އަމިްއލައަށް މަރުުވާމއި ުނަވތަ އެ ޙާލަތުަގިއ 
އޭނާ ެގ ެއދުމުެގ މަިތން ބޭހެްއފަދަ ެއއްޗެއް ދީ ެގން އެ ބޭސް ބޭުނން ކޮށްެގން 

އެެހން މީަހކު ާގތުަގއި އެދިެގން ޭއނާ ލަްއަވިއ  އަމިއްަލއަށް މަުރުވމާިއ، ނުަވތަ އޭނާ
 ؛ ތިމާެގ އަިމއްލަ ުފރާނަ ހަށިަގނޑާއި ަވކިކޮށްލުާމއި

އިސްލާމީ ފަުތާވޭދ އެންމެ މަތީ މަޖިލީުހެގ  އެންމެަހއި ޮގތްޮގތަްށ މީހަކު މަރާލުމާބެހޭ ޮގތުން މި
ާރަނ ެއއްެވސް ޙާލަތެްއަގއި ަލއްާވފަިއާވ ފުهللا ިއ މާްތ ހަށިަގނުޑަގިއއްތިފާުޤ ަވީނ  ،މެންބަުރން

ހުއްދަނޫން   ހަށިގަނޑާއި ވަކިވެދާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމަކީފުރާނަ އަދި ެއއްެވސް ިސފަެއްއަގއި އެ 
ެގންެދުވމުެގ ޙަްއުޤ  ހަިށަގނޑުަގއި ަލއްާވފަިއާވ ފުާރނަهللا މާތް އެީއ، ކަމުގައެވެ.  ޙަރާމްކަމެއް 

 ކަަމށް ާވތީެއެވ. هللا މާތް ،ލިބިޮވޑިެގންާވ ފަރާތަކީ ހަމައެކަނި 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

ّفيحّقُ، َوّلُي  َوالَِلُ  ّبهُّ  َوآّلهُّ ُم ََمدُ   نَّبيّ َنا  َعَلى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلُى التَ وح َُ َوَصحح ُُ.َأْجحَّعنيح
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