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 1ފަތުވާ  

 އަންހެނުން މޫނު ނިވާކުރުން 

 

 ا شريك له ونشهد أّن حممَّد  احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 

   وعلى آله وصحبه ومن واالهز وبعد:   حممدعبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدان  

ޝަރީޢަތުގައި، އަންހެނާ ހެދުން އަޅަން ޖެހެނީ، މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފިޔަވައި،  އިސްލާމީ   

ހެދުމަކުންނެވެ. މިއީ ޝަރުޢީ މަޞްދަރުތަކުން  ހަށިގަނޑުގެ ހުރިހައި ތަނެއް ނިވައިވާވަރުގެ ތުނި ނޫން ދޫ 

 މިކަން ޘާބިތުވާ ގޮތެވެ. 

ހެދުން އަޅައި އުޅުމުގައި، ގަޔަށް މާ ބާރު ހެދުން އަޅައި، ހަށިގަނޑުގެ ވަނާތައް ދައްކައިގެން    

 އުޅުމަކީ، ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. 

އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވާ ޢިލްމުވެރިން ދަލީލު   މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފެންނަން ހުއްޓަސް  

َهاވަނަ އާޔަތުގައިވާ "  31ނެންގެވީ، އައްނޫރު ސޫރަތުގެ  "އަދި   އީ: މާނަ" َواَل يُ ْبِديَن زِينَ تَ ُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمن ْ

 ޒީނަތް ފާޅު ނުކުރާ ހުށިކަމެވެ!" މިބަސްފުޅުންނެވެ.  އެކަނބަލުންގެ

 އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް 
ސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްމިނި  

 މާލެ  
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عبد هللا بن އްސުން ލެއްވި ރުهللا ގައި، މާތް އިސްވެ ބަޔާންވެ ދިޔަ އާޔަތުގެ ތަފްސީރު   

ގެފާނު ވިދާޅުވަނީ، އިސްވެ ދިޔަ އާޔަތުގައި، އިސްތިސްނާ  نس أރުއްސުންލެއްވި هللا ގެފާނާއި، މާތް عباس

  ޓަކައެވެ.  ރަނގަޅު ކަމުގައި އެންގެވުމަށް އަތްތިލަ ފެންނަން ހުއްޓަސް އެންމެގެންނަވާފައި އެވަނީ، މޫނާއި ދެ

އާއި  عطاءއާއި  سعد بن جبريއަދި މިއީ ޞަޙާބީންނާއި ޠާބިޢީންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭކަލުންނާއި،

އާިއ اإلمام القرطيب  ާއއި   الطربياإلمام  އަދި މިއީ މުފައްސިރުންގެ ތެރެއިން،ގެ ބަސްފުޅުވެސް މެއެވެ.  األوزاعي

އާއި އަދި މިނޫނަސް ތަފްސީރު ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރެއިން، ގިނަ ބޭކަލުން  اإلمام الرازي ާއއި  اإلمام الزخمشري

 ބުރަވެ ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެވެ. 

ތަކުގެ ފިޤުހު  މީގެ އިތުރުން މިމައްސަލަ ސުންނަތް ޖަމާޢަތުގެ ހަތަރު މަޛުހަބާއި އެނޫން މަޛުހަބު   

ބަސްފުޅުތައް، އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން  އި މުސްތަޤިއްލު ޢިލްމުވެރިންގެ ޢިލްމުވެރިނާ

ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު  މިމަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ޢިއްތިފާޤުވެފައި ވަނީ، އަންހެނުން އިޖުތިމާޢީ ދާއިރާތަކުގައި  

ވާގެ ޚިދުމަތްދޭ ހިނދުގައްޔާއި، ހެކިބަސް އަދާކުރާ ހިނދުގައްޔާއި، ޔާއި، ބޭސްފަރުމަސައްކަތް ކުރާ ހިނދުގައް

ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ކުރާ ހިނދުގައި މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ފެންނަން ހުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި  

 މޫނާއި ދެއަތްތިލަ ނިވާ ކުރުމަކީ ވާޖިބު ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ.

މުނާއި ދެއަތްތިލަ ނިވާކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ފިތުނަވެރި ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ، އެކަން    

    ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ޝަރްޢީ ދަލީލުތަކުން އެނގެން އެބަހުއްޓެވެ. 

 َهَذا َوهللاُ َأْعَلُم ِِبلصََّوابِ 
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