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ނ ޢުޤޫ ާބތުގެ ިބލަކީ އިސްލާމްދީނަށާއި ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާޤާނޫ ު
ޤައުމަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ިބރެއް

ބައެއް މީހުންނަކީ ،ޤާނޫނުތަކުގައި ބުނަނީ ކީކޭތޯ ބަލައިގެން އެބައިމީހުންގެ ދޭދޭދިރިއުޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް
ބައްޓަންކުރަމުންދާ ބައެއްނޫނޭ ބުނުމަކީ މުޅިންގޯހެއް ކަމުގައި ވާނެކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ .ރުޅިއަރައިގެން ތެދުވެ
ފއި ބުނާއެއްޗެއް ބުނެލާނީ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޤަވާޢިދަކުން ވިޔަސް އެމީހުން ކުރަން އުޅޭކަމަކަށް
ހަށިފޮޅާލާ ަ
ނ
ހުރަހެއް އެޅޭވަގުތުއެވެ .ނުވަތަ އެކުރިކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ހައްޔަރެއްވެ ސުވާލެއްވުމުން ނޫ ީ
ކޮންމެވެސް އަދަބެއް ލިބޭވަގުތުއެވެ .މިކަންވެސް އިސާހިތަކު އެމީހުންގެ ހަދާނުން ނެތިގޮސް ކުރިން
އުޅެމުންދިޔަ ބައްޓަމަށް ފެތިދެއެވެ .މިއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ފިލުވައިލަންޖެހިއްޖެ
އާދައެކެވެ .ޤާނޫނުތަކާއި މެދު ހޭލުންތެރިވުމާއި އެއާއި އެއްގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަންރާވައި ހިންގުމުގެ އާދަ
އަށަގަންނުވަންވެއްޖެއެވެ .މިގޮތުން ޤާނޫނުތަކަކީ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްހެދޭ އެއްޗަކަށްވާތީ ،ޤާނޫނު
ޤާނޫނަކަށްވުމުގެ ކުރިން ،އާދެ ބިލެއްގެ ސިފައިގައިވާ މަރުޙަލާއިންފެށިގެން އޭގައި

ލިޔެފައިވާ އެއްޗަކާއިމެދު

ބަލައި ވިސްނައި ހޭލުންތެރިވާން ފަށަންވެއްޖެއެވެ .ސަބަބަކީ ބިލެއް ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ރުހުނަސް
ނުރުހުނަސް

އެއާއި

އެއްގޮތަށް

ރަށްޔިތުންގެ

ޢަމަލުތައް

ދީލާލަން

މަޖުބޫރުވުމެވެ.

މިގޮތުން

މިހާރު

ބަހުޘްކުރެވެމުންދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުގެ ބިލަކީ ދިވެހިން އެބިލަކާއިމެދު ހޭލާންވެއްޖެ ބިލެކެވެ.
އެތައްސަބަބަކަށްޓަކައެވެ.
މައިގަޑު ސަބަބު:
މިބިލާއިމެދު ހޭލުންތެރިވާންވީ މައިގަޑު ސަބަބަކީ

މިބިލަކީ ޣައިރުމުސްލިމަކު އެކަށައަޅާފައިވާބިލަކަށް ވުމެވެ.

ނަމުގައި

ދިވެހި

މިކަމުގެނަތީޖާއަކީ

އިސްލާޙުކުރުމުގެ

ފަސާދައަށް

މަގުހުޅުވިގެން

ގޮސްފައި

ވުމާއި،

މުސްލިމުތަކުންގެ މައްޗަށް ޣައިރުމުސްލިމެއްގެ ނުފޫޒު ސީދާކޮށް އަބަދުމެ ފޯރަފޯރާހުންނާނެ މަގެއް ހުޅުވިގެން
ދިއުމެވެ .މިލިޔުމުގައި ބަލާނީ މިނުތާއާއިބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށެވެ .ނަމަވެސް މިބިލުގެ މުހިންމުކަން
ބިނާވެފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތައް އޭގެ ކުރިން ލިޔެލާނަމެވެ.
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މިބިލާއިގުޅިފައިވާ މުހިންމު އެހެން ސަބަބުތައް:
 -1ފުރަތަމަ ކަމަކީ ،މިބިލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ބައެއް އަސާސުތަކާއި ސީދާ ތަޢާރުޒުވާ ،އަދި
އިސްލާމްދީނުގައި ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުތަކުން ކުއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި ،އެފަދަ ކުށުގެ އަދަބުވެސް
ސީދާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުން އެގެން އޮއްވާ އެކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ނުކުރައްވާ އިންސާނާގެ ސިކުޑީގެ
ވިސްނުމުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ އެކަށައަޅުއްވާފައިވާ ބިލަކަށް ވުމެވެ.
-2

ދެވަނަކަމަކީ،

މިބިލަކީ

ފަރުދުންގެ

1

މިނިވަންކަމާއި

ގުޅިލާމެހިފައިވާ

ބިލަކަށްވުމެވެ.

އާދެ

ފަރުދުންނަށްލިބިފައިވާ މިނިވަންކަން ވަކިކަންތައްތަކެއް ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށް ހުއްޓުވާލާ ނުވަތަ ވަކިކަންކަމެއް
ވ
ކުރުމަށް އަމުރުކުރުވާ އެންމެވަރުގަދަ ޤާނޫނަކަށްވާނީ މިޤާނޫނެވެ .އެއީ އެކަންކަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައި ާ
ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ކުރުމަށް އަމުރުކުރާކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ އަދަބުދީގެންނެވެ .އެހެން ކަމުން މިބިލު
ޤާނޫނަކަށް ވުމުގެ ކުރިން މިބިލުގައި ކުށްކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކަންތައްތަކާއި ކުރުން ލާޒިމު ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ
މުސްލިމު މުޖްތަމަޢުއަކަށް ފެތޭ އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައްތޯ ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ.
 -3ތިންވަނަ ކަމަކީ ،މިބިލަކީ ފަރުދުންގެ ޖިސްމާނީ ހަށިގަޑާއި ،އެމީހުންގެ މުދަލާއި ގުޅިފައިވާ ބިލަކަށްވުމެވެ.
އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ދެވޭ އަދަބުތަކަކީ ސީދާ ފަރުދުން ޖަލަށްލައި ،އަރުވާލައި ،ގޭބަންދުކޮށް ނުވަތަ
މުދަލުގެތެރެއިން ނެގޭ ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތުން ތަންފީޒުކެވެމުންދާނެ ޤާނޫނަކަށް ވާނެކަމެވެ .އެހެންކަމުން ،ކުށުގެ
އަދަބު ބޯމަތިވުމުގެ ކުރިން ކުށަކީކޮބާކަން ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމުކަމެކެވެ.
 -4ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ،މިބިލު އެކަށައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިންނާއި ބީރައްޓެހި ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމާއި،
ސ
ވައްޓަފާޅިއާއި ،އާދަކާދައާއި އަދި ޘަޤާފަތާއި އެއްވެސްގޮތަކުން ގުޅުމެއްނެތް ޣައިރު މުސްލިމު ބިދޭ ީ
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މިޘާލަކަށް :ސެކްޝަން )210އޭ( ގައި ވާގޮތުން ސެކްޝަން 211އިން  226ބަޔާން ކޮއްފައިވާ ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ އެކުރެވުނީ ވައްކަމެކެވެ.

ސެކްޝަން 211ގައިވާގޮތުން އެގިހުރެ ،މުދަލުގެ މިލްކުވެރިޔާގެ ކިބައިން ދާއިމީކޮށް އެމިލްކުވެރިކަން ނިގުޅައިގަތުމުގެ ޤަޞްދުގައި ،އެހެންމީހެއްގެ މުދަލެއް
ނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ އެމުދަލެއް އެމީހެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ހުއްދަނޫން ގޮތަކަށް ގެނެސްފިނަމަ ،އެއީ އެމުދަލެއް ނެގުމުން ނުވަތަ އެމުދަލެއް އޮންނަވީތަން
ނޫން އެހެންތަނަކަށް ގެންދިއުމުން ކުރެވޭ ވައްކަމުގެ ކުށެވެ)210 .ބީ(ގައިވާގޮތުން  211އިން  226އަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކުއްތަކަކީ ) (1މުދަލުގެ އަގު
500،000ރ .އަށްވުރެ މަތިނަމަ އެއީ ކުލާސް ސީ .ގެ ފެލޮނީ )ނުވަތަ ކުލާސް ސީގެ ޖިނާޔަ(ތެކެވެ .މިފަދަ ވައްކަމެއް ކުރުމުން ލިބޭ އަދަބަކީ ސެކްޝަން
)92ސީ(ގައިވާގޮތުން 8އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ބައްދުކުރުން ،ނުވަތަ ސެކްޝަން (3)93ގައިވާގޮތުން 200،000ރ .އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމެވެ .މީގައި އިސްލާމްދީނުގައި ވައްކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބަލާފައެއްނެތެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި
ވައްކަމުގެ ހައްދާއިބެހޭ ގޮތުން އައިސްފައިވާ ނައްޞައް ރިޢާޔަތް ކުރައްވާފައެއްނެތެވެ .އަދި އިސްލާމީ ޤާނޫނުލް ޢުޤޫބާތެއްގައި ވައްކަމުގެ ކުށްޘާބިތު
ކުރުމަށްޓަކައި ޘާބިތުކޮށްދެންޖެހޭ ކުށުގެ ރުކުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް ބަލާފައެއްނެތެވެ .މިގޮތުން ވަގަށްނެތި މުދަލުގެ ނިޞާބާއި ،ހިރުޒާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް
ވާހަކައެއް ދެއްކިފައެއްނެތެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ސެކްޝަން )211ބީ(ގައި މުދަލުގެ ތަޢުރީފުގައި އިސްލާމްދީނުގައި މުދާކަމުގައި ނުހިމެނޭ ،އޫރު،ބަގުރާ
މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި މުދަލުގެ ތެރެއިން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައެއް ނެތެވެ.
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އެމީހުންގެ

އަކަށްވުމެވެ .ނަތީޖާއަކީ ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާނުގެ ވައްޓަފާޅި ގެންގުޅެފައިނުވާނެކަމަށްބުންޏަސް

2

ތެރޭގައިވާ އެމީހުންގެ ޢަޤިދާގެ ގޮތްތައް ނުވަތަ އެކަމުގެ އަސަރުތައް މިބިލުގައި ހުރުމުވެ .ޝައްކެއްނެތެވެ.
އެކަންވާރަކުން ތިކިޖަހާނީ އެކަންވާރެއްގައި ހުރި އެއްޗަކުންނެވެ .މިނޫންވެސް އެތަކެއް މުހިންމު ސަބަބުތަކެއް
ހިމެނިގެން ވެއެވެ .ދެން މިލިޔުމުގެ އަޞްލުނުކުތާއާއި ގެން ކުރިއަށް ދާނަމެވެ.
އާދެ ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ދަންނަމީހުންގާތުން އަހާ އޮޅުންފިލުވުމަކީ އިސްލާމީ މަދަރުސާތައް އެކަމާއި ދެކޮޅު
ހަދާކަމެއް ނޫނެވެ .މިހާއި ޚިލާފަށް މި ފިކުރާއަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުންވެސް އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
އަންގަވާފައިވާ ކަމެކެވެ .ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ
މައްޗަށް

ރައްޔިތުންތަކެއްގެ

ހިންގޭނެ

ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތެއް

އާއި

އިސްލާމީޝަރީޢާ

ބީރައްޓެހި

ޤާނޫނީ

ޢިލްމުވެރިއަކު ލައްވާ އެކަށައެޅުމެއްނޫނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އާޤާނޫނުލް

ޤބާތުގެ
ޢު ު

އެކުލަވާލީ

ބިލު

ބިދޭސީ ޣައިރުމުސްލިމެކެވެ.

މިކަން

މިބިލުގެ

ތަޢާރަފުގައިވާ އަންނަނިވި ޕެރެގުރާފުން އެގެއެވެ.
"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތާއި އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގައި ގެންގުޅޭންޖެހޭ އުޞޫލު ކަނޑައެޅުމުގެ މަޝްރޫޢަކީ
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ

އެހީގައި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ

ދަޢުވަތަކަށް

އޮފް

ޔުނިވަރސިޓީ

ޕެންސިލްވޭނިއާގެ

ޕްރޮފެސަރެއްކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ ޕޯލް އެޗް .ރޮބިންސަން ކުރިއަށް ގެންދެވި މަޝްރޫޢެކެވެ".
މިކަން މައްސަލައަކަށްވަނީ ދިވެހިންނަކީ މުސްލިމުންނޭ ބުނާހިސާބުންފެށިގެންނެވެ .ކާފަރަކު މުސްލިމުންގެ
މައްޗަށް ކުށްކަނޑައަޅައި އަދަބުތައް ކަނޑައަޅައި ހެދުމަކީ އޭނާ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް އަމުރުވެރިއެއްކަމުގައި
ހިފެވުމެވެ .އަދި މިކަން ދެމިގެންދާފަދަ ގޮތަކަށް މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ހިގަމުންދާނެގޮތްވުމެވެ .މިއީ ޤުރުއާނުގެ
ނައްޞުން އެކަންއެގޮތައް ނުކުރުމަށް އަންގަވާފައިވާކަމެވެ .މުސްލިމުންގެ

ކޮންމެކަމެއްގެވެސް ފުރަތަމަ

މަސްދަރަކީ ކީރިތި ޤުރުއާނެވެ .ވީމާ މިކަން ޤުރުއާނުގައި އޮތްގޮތް ބަލަންޖެހެއެވެ.
ކާފިރުން ނުވަތަ

ޣައިރުމުސްލިމުން އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި

ތިރީގައިވާ އާޔަތްތަކުގައި

އ
ޔައުނީ މުސްލިމުންގެ މައްޗަށްގޮތްކިޔަ ި

ގޮތްކަޑައަޅާބައެއްގެ ގޮތުގައި ނުހޮވުމަށް ސާފުބަހުން އެވަނީ އަންގަވާފައެވެ.
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Codification

Sentencing

&

Law

Penal

Maldivian

ރ އިސްކަމެއް
ރށް މަތިވެ ި
ވލުމަށް ވަ ަ
އކުލަ ާ
އގައި ެ
ހ މުޖުތަޢުގެ އާދަތައް ޭ
ގއި ދިވެ ި
ޑރާފްޓްކުރުމު ަ
)މިޤާނޫނު އުޤޫބާތު ް
ށ ނޫނެވެ(.
ވތަ އެހެންއިތުރު އާދަތަކަ ް
ވ) .ޔޫރަޕާއި އެމެރިކާ ނު ަ
އ ެ
ދީފައިވާނެ ެ
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آل ﻋﻤﺮان٢٨ :

"މުއުމިނުން ފިޔަވައި މިއުމިނުންގެ ގާތް އެކުވެރިންކަމުގައި ކާފިރުން ނުހަދާށެވެ! އެހެން ހަދާ މީހުންނަކީ،

އެއްވެސް ކަމެއްގައި މާތްﷲގެ ދީނުންވާ ބައެއްނޫނެވެ .އެކަމަކު)އެމީހުންނާއިމެދު ގުޅުމެއް ބަހައްޓާނަމަ(

އެމީހުންގެ )މަކަރުން( ރައްކައުތެރިވާނެގޮތް ބަލައިގެން އުޅުން އެންމެ ރަގަޅެވެ .އަދި މާތްﷲ އެކަލާންގެ

ކިބަފުޅަށް) ،ނުވަތަ އެކަލާންގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަން ނުވުމުން ލިބޭނޭ ބިރުވެރިނަތީޖާއަށް( ރައްކައުތެރިވެ

ތިބުމަށް ތިޔަބައިމީހުންނަށް އިންޒާރު ކުރައްވަތެވެ .އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއްމެ އެނބުރި ރުޖޫޢަވަނީ މާތްﷲގެ
ޙަޟްރަތަށެވެ ) ".އާލްޢިމްރާންސޫރަތުގެ 28ވަނަ އާޔަތް(

މިހެން ކާފަރުން މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ގޮތްކިޔައި ހެދުމަށް އިސްނުކުރަންވީ ސަބަބެއްކަމުގައި ވާއެއްކަމަކީ
އެމީހުންގެ ކިބައިގައި މުސްލިމުން ދީނުންބޭރުކޮށްލުމުގެ ނުވަތަ މުސްލިމުން ތެދުމަގުން ބޭރުކޮށް ހަލާކުގެތެރެއަށް
ވައްޓާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ކަށަވަރުވާތީކަން އަންނަނިވި އާޔަތުން އެގެއެވެ.

آل ﻋﻤﺮان١١٨ :

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީނުގެ ބަޔަކުމެނުވީ ކައިރިކޮށްގެންގެންގުޅޭ ބައެއްކަމުގައި
ނަހަދާށެވެ .އެހެނީ އެބައިމީހުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ފަސާދައާއި ނުބައިކަންތައްމެނުވީ ނޭދޭނެތެވެ .އަދި،

އެބައިމީހުން އެދޭހުށީ ހުރިހައި ނުބައަކާއި ދަތި އުނދަގުލެކެވެ .އެއުނދަގޫތަކާއި ޢަދާވަތްތެރިކަން އެބައިމީހުންގެ

ފަރާތުންވަނީ )މުޝްރިކުންނަށް އިސްލާމުންގެ ސިއްރުތައް ގެންދިއުމުގައި( ފާޅުވެ އެގިގެންނެވެ .އެމީހުންގެ

އވާ ޢަދާވާތްތެރިކަން އެފާޅުވެގެންވާ ކަންތައްތަކަށްވުރެމާބޮޑެވެ .އެކަންތައް ވިސްނޭބަޔަކު
ހިތްތަކުގައި ފޮރުވާފަ ި

ކަމުގައިވަނީނަމަ

އެބައިމީހުންގެ

ދަލީލުތަކާއި

ޢަދާވަތްތެރިކަމުގެ

ކުރައްވާފައެވެ) ".އާލްޢިމްރާނު ސޫރަތުގެ 118ވަނަ އާޔަތް(
5

ޢަލާމަތްތައް

ތިމަންﷲވަނީ

ނ
ބަޔާ ް
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ކާފަރުންނަށް ކިޔަމަންގަތުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ އަހަރަމެންގެ މަގު ގެއްލިދިއުމެވެ.

މާތްﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވަނީ

މިފަދައިންނެވެ.

آل ﻋﻤﺮان١٤٩ :

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ކާފިރުވީ މީހުންނަށް ތިޔަބައިމީހުން ކިޔަމަންވާނަމަ ،ތިޔަބައިމީހުން

ތިބިފަރާތްނޫން

ރައްދުކޮށްފާނެއެވެ.

އަނެއްފަރާތަށް

އެހިނދު

)އީމާންކަމުން

ތިޔަބައިމީހުން

ކާފިރުކަމަށް(

އެބައިމީހުން

އެބުރިގެންދާނީ

)އާލްއިމްރާނުސޫރަތުގެ 149ވަނަ އާޔަތް(

ތިޔަބައިމީހުން

ގެއްލެނިވެގެންވާ

އަބުރައި

ޙާލުގައެވެ".

ޣއިރުމުސްލިމަކު ލައްވާ މިބިލު އެކުލަވާ ލެއްވީ މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި މިކަމަށް
މުސްލިމު ޢިލްމުވެރިންފިޔަވައި ަ

ޤާބިލުމީހުން ނެތިގެންތޯއެވެ.

3

ށ
ނުވަތަ އެޣައިރުމުސްލިމު މީހާގެ ކިބައިން މާމޮޅުކަމަކާއި ޢިއްޒަތެއް ލިބުމަ ް

އެދެނީތޯއެވެ .މާތްﷲ އަންގަވާފައިވަނީ ކާފަރުންގެ ކިބައިން އެއިއްޒަތްނުލިބޭނެކަމެވެ.

اﻟﻨﺴﺎء١٣٩ :

"އެމީހުންނީ މުއުމިނުންފިޔަވައި ކާފިރުން އެހީތެރިންކަމުގައި ބަލައި ހިފައިގެން އުޅޭމީހުންނެވެ .އެބައިމީހުން

)އެބަހީ،ކާފިރުން( ގެގާތުން ،ޢިއްޒަތާއި ބާރު ލިބިގަތުމަށް އެބައިމީހުން )އެބަހީ މުނާފިޤުން( އެދެނީހޭ؟ ފަހެ
ހަމަކަށަވަރުން ،އެންމެހައި ޢިއްޒަތާއި ބާރު މިލްކުވެވޮޑިގެންވަނީ މާތްﷲއަށެވެ) ".ނިސާ ސޫރަތުގެ 139ވަނަ

އާޔަތް(

ތަކުރާރުކޮށް ޤުރުއާނުގައި ،ކާފަރަކު މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ބާރެއްދީފައި ނުނެގުމަށް އަންގަވާފައިވާއިރު،

މިފަދައިން ކަންތައްކުރުމަކީ މާތްﷲގެ އަމުރުފުޅުތަކާއި ޚިލާފަށް އަމިއްލައަށް ހެކިގެނެސްގަނެވޭ ކަމެއްވެސް
މެއެވެ.

3

ލމީ ޕީނަލްކޯޑެއް ހެދޭ
ތރޭގައި އިސް ާ
ބައްލަވާ :އިސްލާމީ ޕީނަލްކޯޑް ބިލްތައް :މެލޭޝިޔާގެ ޓެރެންގާނޫ އަދީ ކެލަންޓަން .މުސްލިމުންގެ ެ

ލ ކްރިމިނަލްލޯ.
ލމުވެރިންތިބިކަން ޘާބިތުވާނެއެވެ .އަދި ޢަބުދުލްޤާދިރު އައުދާގެ އިސްލާމި ް
ފެންވްރުގެ ޢި ް
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اﻟﻨﺴﺎء١٤٤ :

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! މުއުމިނުންފިޔަވައި ކާފިރުން އެއީ ،އެހީތެރިންކަމުގައިބަލައި ތިޔަބައިމީހުން

ނުހިފާށެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ މައްޗަށް ބަޔާންވެގެންއޮތް ޙުއްޖަތެއް ،މާތްﷲއަށް އޮތުމަށް )ނުވަތަ ދިނުމަށް(

ތިޔަބައިމީހުން ބޭނުންކޮށް އެދެނީހޭ؟" )ނިސާސޫރަތުގެ 144ވަނަ އާޔަތް(

ނަޞާރާއިންނާއި ޔަހޫދީންގެ ތެރެއިން އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި ޚިޔާރުކުރުމަކީ އެމީހުންގެ މީހެއްކަމަށް ވުމެވެ.

" / .- , + *) ( ' & % $ #
; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0

اﻟﻤﺎﺋﺪة٥١ :

"އޭ އީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ.ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން އެއީ ތިޔަބައިމީހުންގެ އެހީތެރި އެކުވެރިންކަމުގައި

ބަލައި ،އެގޮތުގައި އެމީހުންގެ ބޭނުން ހިފައި ނޫޅޭށެވެ! އެބައިމީހުންގެ ތެރެއިން އެއްބަޔަކީ ،އަނެއްބައެއްގެ
އެހީތެރި އެކުވެރިންނެވެ .ތިޔަބައިމީހުންގެ ތެރެއިން ،އެމީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަން ހޯދައިގެންފި

މީހާއީ ،ހަމަކަށަވަރުންވެސް،އެމީހުންގެ ތެރެއިންވާ މީހެކެވެ .ހަމަކަށަވަރުން ،އަނިޔާވެރި ޤައުމުގެ މީހުންނަށް
މާތްﷲ ތެދުމަގު ނުދައްކަވާނެއެވެ ) ".މާއިދާސޫރަތުގެ 51ވަނަ އާޔަތް(

އަޅުގަޑުމެންގެ

ދީނާއި

ދޭތެރޭ

ހަޖޫޖަހައި،

މުސްލިމުން

ޓެރެރިސްޓްކޮށް،

ރަސޫލާގެމައްޗަށްދޮގުހަދައި،

ކާޓޫނުކުރަހައި ،މާތްﷲއަށް ހުތުރުކޮށް ރައްދުދީ ހަދާބަޔަކީ ކޮންބައެއްތޯ ސުވާލުވެވިއްޖެނަމަ އެއީ ޔަހޫދީންނާއި
ނަޞާރާއިންކަމުގައި ބުނާމީހާ އެންމެފުރަތަވެސް ބުނާނެވެ .އެއީ އެކަން އެހެންއޮތީމައެވެ .ދިވެހިންނަށް
ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް

އެކަށައަޅަން

ގެނަ

މީހަކީ

މީގެ

މީހެކެވެ.

ކަ ނޑައެޅިގެން

އޭގެމީހުން

ޔައުނީ

ދީނަށްފުރައްސާރަކުރާމީހުން މުސްލިމުންގެ އެކުވެރިންކަމުގައި ނުނެގުމަށް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ÝÜÛÚÙØ×ÖÕÔÓ ÒÑ
é è ç æ å ä ãâ á à ß Þ

اﻟﻤﺎﺋﺪة٥٧ :

ގ
"އޭއީމާންވެއްޖެ މީސްތަކުންނޭވެ! ތިޔަބައިމީހުންގެ ކުރީން ފޮތްލިބުނުމީހުން )ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިން( ެ

ތެރެއިން ،ތިޔަބައިމީހުންގެ ދީން އެއީ ،މަލާމާތެއްކަމުގައި ،އަދި ކުޅިވަރެއްކަމުގައި ،ހަދައިގެންއުޅުނު
7
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މީހުންނާއި ،ކާފިރުން ،އެކުވެރި އެހީތެރިންގެ ގޮތުގައި ތިޔަބައިމީހުން ނުހިފާށެވެ .އަދި ތިޔަބައިމީހުންނީ

މުއުމިނުންކަމުގައިވާނަމަ ،މާތްﷲގެ ކިބައަށް ބިރުވެރިވެ ތަޤްވާވެރިވާށެވެ ) ".މާއިދާސޫރަތުގެ 57ވަނަ އާޔަތް(
އާދެ،

އިސްލާޙުކުރުމަކީ

މަސައްކަތެއްކަމާއި،

މުސްލިމުންގެ

އިސްލާޙު

ކާފަރުން

ކުރުމުގެ

ނަމުގައި

ފަސާދަކުރަމުންދާކަން ކަނޑައެޅިގެން ދުނިޔެދައްކަމުންދާއިރު އިޞްލާހުކުރަން ކާފަރަކުނެގުމަކީ ޤަބޫލުކުރެވޭ
ކަމެއްނޫނެވެ .މިއަދުގެ ދުނިޔޭގެ މުސްލިމުގައުމުތަކަށްބެލުމުން ޙައްޞަކޮށް އެމެރިކާނުން އިޞްލުޙުކުރަމުންދާ
ޢިރާޤު ،އަފްގާނިސްތާންފަދަ ޤައުމުތަކަށްބެލުމުން އެމީހުން ކުރަނީ އިސްލާޙުނޫންކަން ފެންނާނެވެ .އަދި ހަމަ
އެހެންމެ ،ކީރިތި ޤުރުއާނައި ރަސޫލާގެ ސުންނަތާއި އިސްލާމީ މަންހަޖާއި ދިމާދެކޮޅަށް ޤާނޫނުލްއުޤޫބާތެއް ގެ
ބިލް އެކަށައަޅައި މިއީ އިޞްލާހެކޭ ބުނެދައްކާއިރު ،ކީރިތި ރަސޫލާ އެކުރެއްވީ ކޮންކަންތައްތަކެއްތޯއެވެ؟
ރަސޫލާގެ އެމަސައްކަތްޕުޅުތަކަކީ ފަސާދަކުރުމެއްތޯއެވެ؟ ކީރިތި ރަސޫލާ ކުރެއްވި ކަންކަމަކީ ފަސާދަކުރުން
ނޫންކަމަށް ބުނާނަމަ ،އެރަސޫލާގެ ރަސޫލުކަން ޤަބޫލުކޮށްގެންތިބި މުސްލިމުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ޤައުމަކަށް
އެކަލޭގެފާނުގެ
ކިހިނަކުންތޯއެވެ؟

ސުންނަތާއި

ސީދާ

މުސްލިމުންގެ

ޚިލާފު

ގާތުގައި

ކަންތައްތަކެއްގެނެސް

އިސްލާޙު

ކުރުމަކީ

މިއީ

އަޅުގަޑު

އިޞްލާޙުކުރުމެކޭ
ހިތުން

އިސްލާމީ

ބުނާނީ
ޝަރީޢާގެ

އަޞްލުތަކާއި ޚިލާފަށް މުސްލިމުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ކަންކަން އެއަޞްލުތަކާއި އެއްގޮތައް ބަދަލުކޮށް ،ޒަމާނާއި
ތަނާއި ވަގުތާއި ގުޅޭގޮތަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މަޤާޞިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް
ޝަރީޢާގެ އަޞްލުތަކާއި ޚިލާފުނުވެ ގެންނަބަދަލުތަކެކެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ނަމުގައި
ދީނާއި ،ޢަޤީދާއާއި ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ބޭރުބިދޭސީ ކާފަރެއްގެ އަތައް "މޮޑެން" ދިނުމެއްނޫނެވެ.
ޙަޤީޤަތަކީ ޣައިރުމުސްލިމުންނަކީ އިސްލާޙުކުރާ ބަޔަކަށްވުރެ ފަސާދަ ކުރާ ބަޔަކަށް ވާކަމެވެ .މިކަމަކީވެސް
ކީރިތި ޤުރުއާނުން އެގެން އޮތްކަމެވެ.

اﻟﺒﻘﺮة١١ - ١٠ :

"ބިމުގައި ފަސާދަކުރަން ތިޔަބައިމީހުން ނޫޅޭށޭ ބުނެވިއްޖެނަމަ އެމީހުން ބުނެއުޅެނީ ތިމަންމެންނީ އިޞްލާޙުކުރާ

ބައެކެވެ (11).ދަންނާށެވެ!އެބައިމީހުންނަކީ ހަމަ ފަސާދަ އުފައްދާބައެކެވެ .އެކަމަކު އެމީހުންނަކަށް އެކަމެއް

ނުވިސްނެއެވެ) " (12) .ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ  11އަދި  12ވަނަ އާޔަތް(
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ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

ނުކުތާއަކީ

މިންވަރާއިމެދު އުފެދޭސުވާލެވެ.

4

މިބިލް

މީހާގެ

އެކުލަވާލި

އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތުގެ

ޢލްމުއުގެނިފައިވާ
ި

އިޞްލާޙުކުރާ އެއްޗެއް މުސްލިމުންގެ ދުސްތޫރާއި ދިމާ ތަޢާރުޟުވުމަކީ

ކ ކިހާ މުހިންމުކަމެއްދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ކަމެއްގެ ގޮތް
ފަސާދަވުމެކެވެ .ރޮބިންސަނަށް އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަ ީ
ކަނޑައެޅުމުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ މަސްދަރުތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގައި ކޮބައިކަން އެގިފައި އޮތްކަމަކަށް
ނުފެނެއެވެ .މިކަންތިރީގައި އޭނާދީފައިވާ ބަޔާނުން އެގެއެވެ.
– “ The drafting process has been delicate at times because these three sources of authority
statutes, Shari’a, and shared Maldivian community values – sometimes conflict, forcing a
decision as to which to follow. It is not uncommon that current Maldivian statutes deviate from
strict interpretation of Islamic Shari’a. For example, current Maldivian law does not punish theft
with amputation of the offender’s hand or apostasy with death penalty. Where current Maldivian
law deviates from a strict interpretation of Shari’a, the draft Code follows current Maldivian
”law.

މިބަޔާން ކުރުގޮތަކަށް ދިވެހިބަހަށް ގެންނައިރު މިއޮންނަނީ:

")ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތް( ޑްރާފް ކުރުމުގެ މަރުޙަލާ ބައެއްފަހަރަށް މަޑުޖެހިލައިގެން ދާގޮތް ވިއެވެ .ސަބަބަކީ މި ތިން
މަސްދަރު -ޤާނޫނުތައް ،ޝަރީޢާ އަދި ދިވެހި މުޖުތަމަޢު އެގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އާދަތައް-

ބައެއްފަހަރަށް

އެކަތި

އަނެކައްޗަށް

ތަޢާރުޟުވެއެވެ .ނަތީޖާއަކީ މިތަނުން

ނަގާނީ

ފއިވާ ޤާނޫނުތައް ޢާންމުކޮށްހުރީ
ކަނޑައަޅަންޖެހުމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ފާސްކޮށް ަ

ކޮންމަސްދަރެއްތޯ

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ

އަޞްލުތަކާއި ޚިލާފަށެވެ .މިޘާލަކަށް ،މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގައި ވައްކަންކުރާ
މީހާގެ އަތްކެނޑުމުގެ އަދަބު ދޭކަށްނެތެވެ .ނޫނީ މުރުތައްދުވާ މީހާއަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭކަށްނެތެވެ.

މިޙާލަތުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޤާނޫނުތައް އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ އަސްލުތަކާއި ޚިލާފުވެފައި ވާތީމެއާއި
އެކު ،ޑްރާފްޓްކޯޑްގައި ބަލާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ޤާނޫނުތަކެވެ"

ރޮބިންސަން ބުނެފައިވާފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި ޤާނުނުތަކަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ އޭގެ އަޞްލާއި

އ
އެއްގޮތަށް މާނަކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުތަކެއްނޫނެވެ .ނަމަވެސް އިޞްލާޙުކުރަމުންދާ އިރު ،އިސްލާމީޝަރީޢަތާ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނަކާއި ތަޢާރުޟުވެއްޖެނަމަ އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ މައްޗަށް
މިހާރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ތަޢާރުޟުވާ ޤާނޫނު ނަމޫނާއަކަށް ބަލާނެކަމަށް
އވާ
ރޮބިންސަން ބުނެފައިވާ ބުނުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ ނުދަތުމުގެ އިތުރުން އިސްލާމީ ޝަރީޢާއަށް ކޮށްފަ ި
ޢ
ފުރައްސާރައެކެވެ .މުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވެސް އަދި ޣައިރުމުސްލިމުންގެ ތެރެއިންވެސް އިސްލާމީ ޝަރީ ާ
ރ
ކުޑަކޮށްނަމަވެސް އުގެނިލާފައިވާމީހަކަށް ،ޝަރީޢާގެ މަސްދަރުތަކަކީ ކޮބާކަމާއި މިގޮތުން އެއްމަސްދަ ު
އަނެއްމަސްދަރާއި ތަޢާރަޟުވާހިނދު ބާރުގަދަވާނީ ނުވަތަ އިސްކުރަންޖެހޭނީ ކޮންމަސްދަރެއްކަން އެގޭނެއެވެ.
4

ޙޞިލްކޮށްފައިވާކަށް އެގޭކަށްނެތެވެ 1966-1962 .އަށް ނޯތްފީލްޑް މައުޓް
ޔތައްބަލާއިރު އިސްލާމީ ޖިނާޔަތާބެހޭ ތަޢުލީމު ާ
ރޮބިންޝަންގެ ތަޢުލީމީ ޙަ ާ

ސއިންސް(،
ަ
ހާމަންސްކޫލްގައި އަދި  1970-1966އަށް ރެންސްސެލައިރ ޕޮލީޓެކްނިކް އިންސްޓިޓިއުޓް ،ޓްރޮއި ،ނިއުޔޯކްގައި ބީ.އެސް)ބެޗްލަރ އޮފް
1973-1970އަށް ޖޭ.ޑީ)ޖޫރިސް ޑޮކްޓަރ( ނުވަތަ ޤާނޫނީ މުދައްރިސްކަން ލޮސްއެންޖަލިސްގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިޔާއިން ،އަދި 1975-1974
ލ ކުރައްވާފައިވާކަން އެގެއެވެ) .ބައްލަވާ:
އަށް އިންގްލޭންޑޮގެ ކޭމްބުރިޖް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލޯ ފެކަލްޓީން ޑިޕްލޮމާ އިން ލީގަލްސްޓަޑީސް ،ޙާޞި ް
http://www.law.upenn.edu/cf/faculty/phrobins/cv.pdf

ސައިޓުގެ 29ނޮވެމްބަރ 2007ގައި މުޠާލިޔާ ކުރެވިފައިވާ ޕޯލް އެޗް

ރޮބިންސަންގެ ވަނަވަރު(
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މިކަން ރޮބިންސަނަށްއެގިފައިނުވާކަން އަންގައިދޭ އަންތަރީސްވަނިވި ކަމަކަކީ ރޮބިންސަން ނަގާފައިވާ މިޘާލެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވައްކަންކުރާމީހުންގެ އަތްނުކަނޑާވާހަކައެވެ .ރޮބިންސަންގެ ނަޒަރުގައި ،އިސްލާޙުކުރަމުންދާ
ޤާނޫނު އުޤޫބާތުގައި ވައްކަމުގެ ވާހަކަ ބަޔާންކުރާއިރު ،އިސްކަންދޭންޖެހޭނީ ޤުރުއާނުގެ ނައްޞުގެ ބަދަލުގައި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ފުށުއަރާގޮތަށްހަދާފައިވާ ޤާނޫނަށެވެ .ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ އަންނަނިވި
ޔާތުގެ ޙައިޞިއްޔަތެއްނެތެވެ.

اﻟﻤﺎﺋﺪة٣٨ :

" ވައްކަންކުރާ ފިރިހެނާއާއި ވައްކަންކުރާ އަންހެނާއާއި ދެމީހުންގެ އަތްތައް ،ފަހެ ތިޔަބައިމީހުން ބުރިކުރާށެވެ!

އެއީ ،އެދެމީހުންކުޅަ ކުށައް ޖަޒާއެއްގެ ގޮތުން މާތްﷲގެ ޙަޟްރަތުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޤޫބާތެއްގެ
ގޮތުގައެވެ .މާތްﷲއީ ކީރިތިވަންތަ ޙިކުމަތްވަންތަ ރަސްކަލާންގެއެވެ)".މާއިދާސޫރަތުގެ 38ވަނަ އާޔަތް(

މީގެ އަނެއް މިޘާލަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕީނަލްކޯޑް އެކުލާލެއްވުމަށްފަހު ދެއްވާފައި އޮފީސިއަލް ކޮމެންޓްރީގެ
144ވަނަ ޞަފުހާ :ސެކްޝަން410:ގައިވާ ބަޔާނުން ނެގޭ މިޘާލެކެވެ.
“ Subsection (a) requires a man to obtain the consent of his existing wife or wives before
marrying again and limits the total number of wives to four. If the man is already married, this
Section requires that he obtain the consent of his current wives or of a Maldivian court before
”marrying again.

މަތީގައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ "ސަބްސެކްޝަން )އޭ( އަލުން ކައިވެންޏެއްކުރުމުގެ ކުރިން ފިރިހެނަކަށް
ގ
އޭނާގެ މިހާރު އިން އަނބި ނުވަތަ އަނބީންގެ ގާތުން ހުއްދަ )ރުހޭބަސް ނުވަތަ އާބަސް( ހޯދުމަށް ފިރިހެނާ ެ
މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވައެވެ .އަދި ޖުމްލަ އަނބީންގެ ޢަދަދު ހަތަރަކަށް މަހުދޫދުކުރުވައެވެ .އެފިރިހެނަކީ މިހާރު
މީހަކާއި އިދެގެން ހުރިމީހެއްނަމަ ،މިސަބްސެކްޝަން ގައިވާގޮތުން މިހާރު އިން އަނބީންގެ ގާތުން ނުވަތަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކުން ރުހޭބަސް ނުވަތަ ހުއްދަ ހޯދުމަކީ އެފިރިހެނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާކަމެކެވެ".
ހުއްދަނޫން ކައިވެނި
އދަނޫން
ފިރިހެނަކު ހު ް

)____.410ހ( އަންނަނިވި ޙާލަތުގައި ،އަންނަނިވި ޢަމަލު ކުރާ ފިރިހެނާ

ކައިވެންޏެއް ކުރުން

އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.
 .1ކައިވެންޏެއްގެމަތީގައި ހުރެ ،އެވަގުތު އިން އޭނާގެ އަނބިމީހާގެ،
ނުވަތަ އެވަގުތު ތިބި އޭނާގެ އަނބީންގެ ހުއްދަނުހޯދައި އިތުރު ކައިވެންޏެއް ކުރުން.
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މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާގޮތުން ފިރިހެނަކަށް އޭނާގެ މިހާރު އިންއަބިމީހާގެ އާބަސް ހޯދުން މިބިލުގައި
ލާޒިމްކުރެއެވެ .މީއީ އިސްލާމީ ޢާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނުނުންބޭރުވެ ޙައްދުފަހަނަ އަޅައިގޮސްފައިވާކަމެކެވެ.
ހަތަރު އަނބީންނާއި އިނުމަކީ ފިރިހެނާގެ ޙައްޤެކެވެ .އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އިދިގެންހުރި އަނބިމީހާގެ ފަރާތުން
އޭނާގެ

ރުހޭބަސް

ހޯދުންލާޒިމުކުރާގޮތެއް

ނޯވެއެވެ.

އެހެނެއްނޫނުނެވެ.

އަދުލުވެރިވުމަކީ

ކަނޑައެޅިގެން

ނ
އެކަކަށްވުރެ ގިނަމީހުންނަށް އިނުމުގެ ޝަރުތެކެވެ .މިގޮތުން ،އެއްއަތްބައްވުރެ ގިނަ އަނބީންނާއި ކައިވެ ި
ކުރުން ވަކިއުޞޫލަކުން ހިފެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢާ މަނާކުރާކަމެއްނޫނެވެ .މިޘާލަކަށް ،އެފިރިހެނަކީ
އޭނާގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިގޮތުން ނުވަތަ އޭނާގެ ޞިއްޙީހާލަތު ހުރިގޮތުން ދެއަބީންގެ މެދުގައި ޢަދުލުވެރިކޮށް
ކަންތައްތައް ނުކުރެވޭނެ މީހެއްނަމަ ،އެމީހަކު ދެވަނަ މީހަކާއި އިނުން ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް
ހުރިހާގޮތަކުން ،ދެވަނަ އަންހެނަކާއި ކައިވެނި ކުރެވޭފަދަ ވަޞީލަތްތައް ތަނަވަސް މީހަކަށް އޭނާގެ އިން އަނބީ
މީހާގެ ގާތުން ހުއްދަ ހޯދުން ލާޒިމުކުރުމަކީ އިސްލާމީ އުޞޫލެއްނޫނެވެ.
ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މައްޗަށް އިންސާނުންގެ ބަޔަކު އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ސިކުޑިން ހަދާފައިވާ ޤާނޫނުތަކެއް
އިސްކުރާނެކަމަށް ބުނެފައިވާ މީހަކަށް ކުރެވޭނީ ކޮންއިސްލާޙެއްބާވައޭ ހިތައްއަރައެވެ.ޝައްކެއްނެތްގޮތުގައި
މާތްﷲގެ ޙިކުމަތް ފުޅަކީ ފުރިހަމަ އެއްޗެކެވެ .އަދި އިންސާނާގެ ޙިކުމަތަކީ އުނި އެއްޗެކެވެ .އެހެންކަމުން،
ފުރިހަމަ ޙިކުމަތެއްގެ ވެރިފަރާތަކުން ހައްދަވާފައިވާ ޤާނޫނެއް ،އުނިޙިކުމަތެއް ލިބިފައިވާ އިންސާނަކަށް ގޯހޭބުނެ
ނުވަތަ ޒަމާނަށް ނުފެތެއޭ ބުނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.
މިބިލާއިމެދު ބިރުގަންނަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ
ކޮބައިކަން އެގޭ ދެތިންމީހުންވެސް ނެތްކަމެވެ .ހުދު މަޖިލިހުގެ ރައީސްވެސް އިސްލާމީޝަރީޢަތާއިބެހޭ ގޮތުން
އެއްޗެއްނޭގޭކަމަށް

އެނާ

ހއ.ދިއްދުއަށްކުރިދަތުރެއްގައި

ކިޔަވާކުއްޖަކުކުރި

ސުވާލަކާއިގުޅިގެން

ވަނީ

އެއްބަސްވެފައެވެ .ނަތީޖާއަކަށްވެގެން ދިއުންގާތީ ރޮބިންސަންގެ ބުނުމަކީ ބަރާބަރުގޮތްކަމަށް ފެނުމެވެ.
މިކަންކަން ސަމާލުކަމަށްގެންނަށްޖެހޭ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟
މީގެތެރެއިން އެންމެ މުހިންމުކަމަކީ މިބިލް މިހާރުއޮތް ގޮތަށްފާސްވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙަކާއިއެކު
ފާސްވެއްޖެނަމަ ،ބައެއްގެ ޙައްޤުތައްގެއްލި ،ދީނަށް އުޅެންދަތިވެ ،އެތައްކަންތަކެއްޖެހޭނެތީއެވެ .ޝައިތާނާ
ކޮނުނުވަޅުގަޑަކަށް ވެއްޓި ދެދުނިޔެމެ ބަރުބާދުވެގެން ދާނެތީއެވެ.

ނ
ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއި ް

ގިނަބަޔަކު ނަރަކަށްވެއްޓޭކަމުގައިވަނީ އެމީހުންގެ ހިތެއްވެފައި ފިކުރުކުރުން ނުވާތީއެވެ .އަދި ފެންނަލޯތަކަށް
ނުފެންނަކަމަށް ހެދިގެން ތިބޭތީމެވެ .އަދި އިވޭ ކަންފަތްތަކަށް ނިވޭކަމަށް ހަދައިގެން ތިބެވޭތިވެސް މެއެވެ .ވީމާ
މިފަދަ ޣާފިލުކަމަކުން ދިވެހިން ހޭލައި ތެދުވާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯއެވެ .އެމީހުންގެ މައްޗަށް ކޮންމެފަދަ ގޮތަކަށް
ކަންތައްތަކެއް ލާޒިމުކުރުވިޔަސް އެކަންކަމާއި ލޯމަރާލައިގެން ތިބޭނީ ބާވެއެވެ.
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اﻷﻋﺮاف١٧٩ :

" ޖިންނީންނާއި އިންސީންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ،ނަރަކައަށްޓަކައި ތިމަންﷲ ހެއްދެވީމެވެ) .ޙައްޤުގޮތް(

އެއިން ނުވިސްނޭ ހިތްތަކެއް އެބައިމީހުންނަށްވެއެވެ .އަދި )ޙައްޤުމަގު( އެއިން ނުފެންނަ ލޯތަކެއް
އެބައިމީހުންނަށް ވެއެވެ) .ޙައްޤުއަޑު( އެއިން ނީވޭ ކަންފަތްތަކެއް ،އެބައިމީހުންނަށް ވެއެވެ .އެބައިމީހުން

ގެރި،ބަކަރި ،ޖަމަލުފަދައެވެ .އަދި ކިއެއްތަ ،އެތަކެއްޗަށްވުރެވެސް ،އެބައިމީހުން މަގުފުރެދުން ބޮޑެވެ.

ނވާ )ހޭނާރާ( މީހުންނަކީ ،ހަމަ އެބައިމީހުންނެވެ) ".އަޢުރާފުސޫރަތުގެ 179ވަނަ އާޔަތް(
ޣާފިލުވެގެ ް

ވީމާ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ،މިފަދަ ކަންކަމާއި މެދު ފިކުރުކޮށް ވިސްނައި
ނގެ
ބަލައި ހެދުމަށް ނަސޭޙަތްތެރިވަމެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުހަދާ މިޖިލިހުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންވެސް އެބޭފުޅު ް
ބުއްދީން ވިސްނައި އަނިޔާވެރިންގެ އަދަވަޅުތަކުން ސަލާމަތްވެ ތިބެ ދެދުނިޔޭގައި ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް
ފިކުރުކޮށްގެން ކަންތައްތަކުގައި ގޮތްކަނޑައަޅައި ހެދުމަށް ގޮވާލަމެވެ .ތަޤުވާވެރިންގެ ގޮތަކީ އެއީއެވެ.

اﻷﻋﺮاف٢٠١ :

" ހަމަކަށަވަރުން ތަޤުވާވެރިވިމީހުން ،ޝައިޠާނާގެފަރާތުން އަންނަ އައުމެއް އައިސް އެބައިމީހުންގައި
ބީހިއްޖެނަމަ) ،މަތްﷲގެ ތެދުމަގު( ހަނދުމަކުރެއެވެ .އެހިނދު މަގުފެންނަ ބަޔަކުކަމުގައި އެބައިމިހުން ވެއެވެ".

)އަޢުރާފު ސޫރަތުގެ 201ވަނަ އާޔަތް(

ލމުވެރިޔަކީ އަޅުގަޑުމެންނާއި އެތައްގޮތަކުން ،ދީނާއި ،ޢާޤީދާއާއި އުޅޭވެއްޓާއި
ޕީނަލްކޯޑްގެ ބިލް އެކުލަވާލި ޢި ް
އަދި މީނޫންވެސް އެތައްގޮތަކުން ތަފާތު މީހެކެވެ .ނަމަވެސް އެމީހުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކީ ނުހަނު
އެކުވެރީންނެވެ .މިގޮތަށް އަޅުގަޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ކުރުންތައް ދިފާޢުކުރުމުގައި އަޅުގަޑުމެންވެސް ވާންޖެހޭނީ
އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި ވާގިވެރިވާ އެކުވެރީންކަމުގައެވެ.
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اﻷﻧﻔﺎل٧٣ :

" އަދި) ،ދަނެއު!( ކާފިރުވެއްޖެ މީސްތަކުންކުރެ އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި އެހީވެ ޙިމާތްތެރިވެ އުޅެތެވެ!
ވީމައި ،ކަލޭމެންވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާއި އެހީވެ ،ޙިމާޔަތްތެރިވެ ނުއުޅެނީނަމަ،އެއުރެން ،ރަށުތެރޭގައި،
ވަރަށްބޮޑު ފިތުނަވެރިކަމަކާއި ،ފަސާދަވެރިކަން ،އުފައްދައިލައިފާނެތެވެ!" ) އަންފާލުސޫރަތުގެ 73ވަނަ އާޔަތް(

ދުނިޔެ މިއަދު ދައްކަމުންދާ ޙަޤީޤަތަކީ ،ހުރިހާ ކާފިރުން އެކައްޗެއްކިޔައި މުސްލިމުންގެ ޢަޤީދާ ބަލިކޮށްލުމެވެ.
މަތްﷲގެ ދީނާއި ،ފޮތް މިބިންމަތިން ފޮހެލުމެވެ .މުސްލިމުންގެ އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްގެންނެވެ.
މުސްލިމުންނާއި ދިމާއަށް ނުޙައްޤު ބަސްތަކުން ރައްދުދީ ސިކުޑިތައް އާވާރާކޮށްލައިގެންނެވެ .މުސްލިމުންގެ
ހުރިހާކަމެއް އަޅުވެތިކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް އެމީހުންގެ އަގަތަކުން އެފުމޭފުމުމަކީ މަތްﷲގެ ނޫރުފުޅު
މިބިންމަތިން ނިވިގެންދާނެ ސަބަބެއްނޫނެވެ.

اﻟﺘﻮﺑﺔ٣٢ :

"އެމީހުން އެދެނީ ،އެމީހުންގެ އަގައިންފުމެ މާތްﷲގެ އަލިކަން )އިސްލާމްދީން( ނިވައި،ދުއްވައި ލުމަށެވެ!
ނަމަވެސް

ކާފިރުތަކުން

)އިސްލާމްދީން(

ނިވުނަ

ކިތައްމެވަރަކަށް

ނުދެއްވުމަށާއި،

ނުރުހުނުކަމުގައި
ފުރިހަމަ

ވިޔަސް،

ކުރެއްވުމަށް

ރުހިވޮޑިނުގަންނަވާ ހުށިމެއެވެ!" ) ތައުބާސޫރަތުގެ 32ވަނަ އާޔަތް(

އެކަލާންގެ

މެނުވީ

މާތްﷲ

ފޮނުއްވި

އަލިކަން

އިރާދަކުރައްވައި

އަޅުގަޑުގެ އެދުމަކީ ދިވެހިންނަކީ ކަންކަމާއިދޭތެރޭ ވިސްނުންހިންގާ ބަޔަކުކަމުގައި ވުމެވެ .އަދި މިލިޔުމުގެ
ސަބަބުން މިހާރު ބަހުޘްކުރެވެމުންދާ ޕީނަލްކޯޑުގެ ބިލާއިމެދު ފުންކޮށްވިސްނާ ،ބިނާކުރަނިވި ޢިލްމީ ލިޔުންތަކެއް
ލިޔާނެ ދިވެހިދަރިންތަކެއް ވުމެވެ.
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