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 20ފަތުވާ  

 ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލޭ މީހުންނާއި ވީނުވީ ގޮތް އެނގިގެން ގެއްލޭ މީހުންނާ ބެހޭ 

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 

  ޝަރްޢީ މަޞްދަރުތަކާއި،  މި މައްސަލަ، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން،
  ހާމަވި ޙަޤީޤަތަކީ،  ދިރާސާ ކުރުމުން، އަލީގައި، ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތަކުގެ ފަތުވާދޭ ތަންތަނުގެފަތުވާތަކާއި،

 ގެއްލިފައިވާ މީހާއަކީ، ފަނޑިޔާރަކު ޙުކުމެއް ކުރަންދެން، ވީނުވީގޮތް ނޭނގި ގެއްލޭ މީހުންގެ ޙުކުމަކީ،
  ، ގެޝާފިޢީ މަޛްހަބު  އި،މާލިކީ މަޛްހަބާ  ދިރިހުރި މީހެއް ކަމުގައި ބެލުމެވެ. މިއީ ޙަނަފީ މަޛްހަބާއި،

ބިޠަތުލްޢާލަމިލްއިސްލާމީގެ ދަށުގައިވާ އިސްލާމީ  ރާ އާ ބެހޭގޮތުން،ލަޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވާގޮތެވެ. އަދި މިމައްސަ
ގޮތް  ރުއްވާފައިވާ ޤަރާރުގައިވަނީ: " ބައްދަލުވުމުގައި ނެވަނަ  21 އަހަރުގެ ވަނަ  1434ހު އެކަޑަމީގެ ފިޤް

ދޭންވާނޭ ކަމަށެވެ. އެ މުއްދަތު ހަނދު   ނޭނގޭ ގޮތަށް ގެއްލޭމީހުން ހޯދުމަށް ޝަރްޢީ ފަނޑިޔާރަކު މުއްދަތެއް
  ރަށްވުރެ ދިގުވެގެންވެސް ނުވާނެ އަދި ހަތަރު އަހަ ކަމަށެވެ. ރަށްވުރެ ކުރުވެގެން ނުވާނެ މަހުގެ އެއް އަހަ

 ގެއްލިފައިވާމީހާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު،  ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން، "ވެ.ކަމަށެ 
ފަނޑިޔާރު ޙުކުމެއް  މީހެއްކަމަށް، މަރުވެފައިވާ  މީހަކީ، ފައިވާގެއްލި ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، 

ވަނަ އާޔަތުގައި  234ކީރިތިޤުރްއާނުގެ އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  އެވަގުތުން ފެށިގެން،ކުރާނީއެވެ. 
އިންނަންޖެހޭނެއެވެ. އެއީ   ގެއްލިފައިވާމީހާގެ އަނބިމީހާބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ފިރިމަރުވާ އަނބީންގެ ޢިއްދާގައި 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 
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އަދި ގެއްލިފައިވާ މީހާގެ މުދާ ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ މޫރިތި  ދުވަހެވެ. ދިހަ ހަނދުމަހުގެ ހަތަރުމަހާއި، 
  އެވެ. އަދި ގެއްލިފައިވާ ން ވާނެތަވެރިންގެ މެދުގައި ބަހައިދޭ ގޮތަށް ވާރު އާޔަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ

 ." އެވެރެވޭނެށުނަމާދު ކުއިބުގައި ކަ މައްޗަށް ޣަ މީހާގެ

ޝަރްޢީ ކޯޓަކަށް އެމައްސަލަ   މެދު ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ،ނާ މީހުން ވީނުވީގޮތް އެނގިގެން ގެއްލޭ
މަރުވެފައިވާ  މީހާއަކީ، ގެއްލިފައިވާ ފަނޑިޔާރަކު ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާކަމެއް ބެލުމަށްފަހު،  ހުށަހެޅުމުން،
  މީހާގެ އަނބިމީހާ،  ގެއްލިފައިވާ ފެށިގެން، ވަގުތުން ޙުކުމްކުރާ ފަނޑިޔާރު ޙުކުމް ކުރުމެވެ. މީހެއްކަމަށް،

  ން  އިނުދުވަހު 10މަހާއި  4 މީހުންގެ އަނބިންގެ ޢިއްދައިގައި ފިރިމަރުވެފައިވާ ވާގޮތަށް،  ކީރިތިޤުރްއާނުގައި
ގޮތަށް ބަހައި  ނުގައިވާ ކީރިތިޤުރްއާ ވާޖިބުވާނެއެވެ. އަދި ގެއްލިފައިވާމީހާގެ މުދާ ވާރުތަވެރިންގެ މެދުގައި، 

 ދެވޭނެއެވެ. އަދި ގެއްލިފައިވާމީހާގެ މައްޗަށް ޣައިބުގައި ކަށުނަމާދު ކުރެވޭނެއެވެ. 

 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

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