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 12ފަތުވާ  

 ތުގައި އޮންނަގޮތް  މާއި ބެހޭގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަ ހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރު އަން 

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 

އިސްލާމީ ފަތުާވދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން، ކީރިތި ޤުރްއާނާއި، ކީރިތި ރަސޫާލެގ 
ސުންނަތާއި، ޢިލްމުެވރިންެގ ިޢޖުމާޢުއާއި، ޢިލްމުެވރިންެގ ަބސްފުޅުތަކުެގ އަލީަގއި، އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާއި 

އިސްލާމީ ޝަީރޢަތުގައި އޮންނަ ޮގތް ހޯދުމަށް ކުރި ދިރާސާއިްނ ހާމަެވ އެނުގނީ، އަންހެނުްނ ބެހޭޮގތުން 
 ޔެއް އޮންނަ ކަމެެވ. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގއި ތިްނ ރައު، ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާބެހޭޮގތުން 

ޔަކީ، ސުންނަތް ޖަމާޢަތުެގ ހަތަރު މަޛްހަބު ކަމުގައިާވ ރައުއޭެގ ތެރެއިން ފުރަތަމަ  .1
މަޛްހަބާއި، ޝާފިޢީ މަޛްހަބާއި، ޙަންބަލީ މަޛްހަބާއި، ޙަނަފީ މަޛްހަބުެގ ިގނަ ޢިލްމުެވރިންނާއި، ސުންނަތް  މާލިކީ

ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  ޖަމާޢަތުގައި ނުހިމެނޭ ޝީޢާއިންެގ އަލްއިމާމިްއޔާއިންާނއި، ޝީޢާއިންެގ ަޒއިދީންނާއި، ަޚާވރިޖުންެގ
، ެއއްެވސް ކަަހލަ ޤަޟިއްާޔއެްއަގއި، އެީއ މުދަލާއި ުގޅޭ ކަމަކަްށިވަޔްސ ެގ ޚުލާާޞއަކީޔު އިބާޟީންެގ ަރއުެޔެވ. އެަރއު

ނުަވތަ ޤިޞާޞާިއ، ޙައްދުަތކާއި ުގޅުންހުރި ކަމެްއކަމުަގިއ ިވޔަްސ، އަދި އެނޫން މައްސަލަެއއްކަުމގައި ިވަޔސް، 
މެކެެވ. މިކަމުގައި ަޙާވލުކުިރ އެމައްސަލަތައް ބަލައި ޙުކުްމކުރުމަށް، އަންހެނަކާ ޙަާވލުުކރުމީ ހުއްދަނޫން ޙަރާމްކަ
ިވޔަސް ތަންފީޛު ުނކުރެޭވެނ  މީހާއާއި ަޙާވލުކުެރުވނު މީހާ ފާފަެވރިާވެނއެެވ. އަިދ އެުޙކުމަކީ، ަޙއްޤަށް ާވޞިލް

 ޙުކުމެކެެވ. 

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 466/2019/03: ނަންަބރު
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ަވނަ ާއޔަތާއި، އަލް ބަޤަރާ  34މިރައުޔުެގ ޢިލްމުެވރިްނެގ ދަލީލަކީ، ައއްނިސާއު ސޫރަުތެގ 
ަވނަ ޙަދީާޘއި،   4720ަވނަ ޙަދީޘާއި. މުސްލިމްެގ  4425ަވނަ އާަޔތާއި، އަލް ބުޚާރީެގ  282ސޫރަތުެގ 
ފާނުެގ މާތް ހަތަރު ަވނަ ޙަދީޘާއި، ސަލާމާއި ޞަަލާވތް ލެއްިވ ރަސޫާލއާިއ، ެއކަލޭެގ 4719 މުސްލިމްެގ

 ޚަލީފާއިންނާއި، ބަނޫ އުމަްއާޔެގ ޚަލީފާއިންެވސް ެއއްެވސް އަންހެނަކު ފަނޑިޔާރުކަމަށް ިއސްކުރަްއާވފައި ުނުވމެެވ. 
އޭެގ ތެރެއިން ދެަވނަ ރައުޔަީކ، އިސްލާމްދީނުަގިއ ކަނޑައަުޅއްާވަފއިާވ  .2

ހުރިހާ )އެއީ މާލީ މައްސަލަތަކާއި އަންހެނުން އާދަކޮށް  ޙައްދުތަކާިއ، ޤިޞާޞް ހިފުމުެގ ޤަޟިްއޔާތައް ފިަޔވައި އެެހން
ކަން ކުރެިވދާނެކަމަށް މައްސަލަތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުލަތަާކއި، އަިދ އެނޫނަސް އެފަދަ( ދެކެއުޅޭ މައްސަ

 ެޔެވ. ހަބުެގ މަދު ޢިލްމުެވރިންެގ ރައުޔެެވ. ިމއީ ޙަނަފީ މަޛްބުނާ ރައު
ެގ ދަީލލަކީ އަންހެނާެގ ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރެޭވ ކަންކަުމެގ މައްޗަްށ މިޤައުލުެގ ޢިލްމުެވރިން

 282ޤިޔާސްކޮށް، އެކަންކަުމގައި ޭއނާއަށް ޙުކުމްކުރުމުެގ އިޚްިތާޔރު އޮތުމެެވ. ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުެގ 
ލުކުރެޭވ ޮގތަށް އޮތުމުން، ަވނަ ާއޔަތުަގއި، މާލީ ކަްނކަމުަގިއ، ފިރިހެނަކާިއ ދެ އަންހެނުންެގ ހެކިބަސް ޤަބޫ 

އަންހެނުންނަށް، ޙައްދުތަކާއ، ޤިޞާޞް ހިފުމުެގ ޤަޟިއްޔާަތއް ފިޔަަވއި، އެހެން ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއްަގއި 
ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެޭވެނއެެވ. އެއީ މާލީ ކަންތައްތަކާއި ައންހެނުން އާދަކޮށް ދެކެއުޅޭ ކަންތައް ކަމުަގއިާވ ޙައިުޟ 

 ނުމާއި، ިކރުދިނުމާއި، ޢިއްދާަގއި އިނުުމެގ މައްސަލަތައްފަދަ މައްސަަލތަކެެވ. ނިފާސާއި، ބަލިެވ އި
އޭެގ ތެރެއިން ތިންަވނަ ަރއުޔަީކ، އިސްތިސްާނއެއް ެނތި ހުރިހާ ބާަވތެއްެގ  .3

މައްސަލަތަކެްއަގއި، އަންހެނުްނނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ކުރެޭވނެ ކަމަށް ބުނާ ރައުޔެެވ. މި ރަުއޔުެގ ެވރިޔަކީ އަލްއިމާމުއް 
ލްއިމާމުއް ޠަބަރީެގ ރަުއޔެްއކަން އެނޭގ ޠަބަރީއެެވ. މިަރއުޔަށް ާތއީުދކުރާ ެއއްެވސް ދަލީލެއް ނެެތެވ. އަދި ިމއީ އަ

އެްއެވސް ލިޔުެމއް ނެތެެވ. އޭނާއަީކ، ތަފްސީރާއި ާތރީޚުެގ ިގނަ ފޮތްތަެކއް ިލޔުްއާވފަިއާވ ޢިލްމުެވރިެއކެެވ. 
 އެހެންކަމާއެުކެވސް އެއިން ެއްއެވސް ފޮތެްއަގއި މިރަުއުޔެގ ާވހަކަ ލިޔުްއާވފަެއއް ނުެވއެެވ. 

 ތަރްޖީޙުކުރުން 
އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުުރމާއި ބެހޭޮގތުން، އިސްެވ ބަާޔންެވދިޔަ ތިންރަުއޔަށް ބަލާއިުރ، 
އޭެގ ތެެރއިން އެންމެ ހަރުދަނާ ރައުޔަކީ ޢިލްމުެވރިްނެގ ޖުމްހޫރުންެގ ރައުެޔެވ. އެއީ ފުރަަތމަ ރައުޔެެވ. ެއއީ އެަރއުުޔެގ 

 ދަލީލުތަކާއި ޙުއްޖަތުތަުކެގ ަވުރަގދަ ކަމުންނެެވ.
ދި ދެަވނަ ރަުއޔަކީ، ދަލީުލެގ ޮގތުން ބަލިކަށިެވފަިއ، ިއްސލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ އަ

ށްާވީތ، އެރަުއޔުެގ ބުރަދަެނއް ނުާވކަން ފާހަަގކުެރެވެއެވ. އަދި ކަބާަވތެްއެގ މައްސަލަަތއް ާޝމިލްެވފައިނުާވ ަރއުޔަ 
ެގ ބަސްފުޅެއް ކަމާމެދު ޝައްކު އުފެދިފައިާވ ރައުަޔކަށްާވީތ، ތިންަވނަ ރައުޔަީކ، ދަލީލެއް ނެތިފައި، އަލްއިމާމުއްޠަބަރީ 

 އެރަުއޔުެގ ެވސް ބުރަދަނެއް ެނތެެވ. 
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ރުން ބުރަަވނީ، ޖުމްހޫރު ޢިލްމުެވރިނެްގ ބަ ާވދޭ އެންމެމަތީ މަޖިލީހުެގ މެންއިސްލާމީ ފަތު
 ރައުޔަެށެވ. 

َأعحَلم ُِّبلَصَوابُّ َُهَذاَُوللاُ 

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

 1440   ދާ ޛުލްޤަޢި    06 
 2019     ޖުލައި    09               

 


