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 ޙުކުމްާާޝަރްޢީާކުރުުމގެާަމއުޛޫުނަކްނާއަްނހެުންނ

دُ  َمح ََُُُرب ُُُّلِّلََُُُّاْلح ،َُُسيّ دَُُُّعَلىَُُوالَساّلمُ َُُوالَصاَلةُ ُُالحَعاَلّميح َ ّبهُُُُّم ََمدُ  الحم رحَسّليح ََُُُوَصحح ُُ.َأْجحَّعيح
ُ:َوبَ عحدَُ

ާހިމެނާޭާާާާާާާާާާ ާތެރޭގައި ާނިޒ މުގެ ާއިޖްތިމ ޢީ ާތެރެއިން ާނިޒ މުތަކުގެ ާދީނުގެ ާއިސްލ މް ކައިވެންޏަކީ
ާللاهތްާދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައިާމ ާތެރިކޮށްާއެއްާނިޒ މެވެ.ާއެއީާއިންސ ނީާދަރިފަސްކޮޅުާޠ ހިރުގޮތުގައިާރައްކައު

ހުއްދަކުރައްވ ފައިވ ާހަމައެކަނިާވަސީލަތެވެ.ާމިގޮތުންާދެމަފިރިއަކަށްވުމަށްާނުވަތަާކައިވެނީގެާގޮތުންާދެމީހަކާުާ
ާއެކަމ މެދާުާ ާއިތުރުން ާއޭގެ ާއަދި ާކަނޑައަޅ ފައެވެ. ާރުކުންތަކެއް ާޝައުޠުތަކަކ އި ާއިސްލ މްދީންވަނީ ގުޅުމަށް

ކަނޑައެޅި،ާބަޔ ންވެފައެވެ.ާާާކެއްާސ ބިތުވެއަރިހުންާވެސްާވަނީާއުޞޫލުތަކަކ އިާޤަވ ޢިދުތަާކީރިތިާރަސޫލ ގެާ
ާމިއުޞޫލުތަކ އާިާ ާދަނީ ާއުއްމަތުގައި ާއިސްލ މީ ާފެށިގެން ާދުވަސްވަރުންސުރެން ާއަޞްޙ ބުބޭކަލުންގެ އަދި

ާޤަވ ޢިދުތަކަށްާޢަމަލުވެވިާއެއަށްާޝަރުޢީާދަރަޖައ އިާމަޤ މުާދެވެމުންނެވެ.ާާ
ާއިސްލ މާީާާާާާާާާާ ާކޮށްދިނުމަކީ ާކައިވެނި ާޝަރުޢީ ާމުޖްތަމަޢުގައި ާމުސްލިމު ާއޮތުމ އެކު ކަންމިހެން

ާއޮންނާަާ ާޤ އިމުވެފައި ާދައުލަތެއް ާއިސްލ މީ ާއަދި ާހިމެނޭކަމެކެވެ. ާތެރެއިން ޝިޢ ރ އިާޘަޤ ފަތްާރައްކ ތެރިކުރުމުގެ
ާއިސްލ މީ ާޤ އިމުކުރުމަކީ ާއިންތިޒ މުކޮށް ާމިކަން ާތ ކު ާއެއްާާކޮންމެ ާއޮންނަ ާއެޅިފައި ާބޮލުގައި ދައުލަތުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.ާއަދިާކައިވެނިާކޮށްދިނުމަށްާވަކިާމީހަކުާހުރުމަކީާނުވަތަާމައުޒޫނަކުާކަނޑައެޅުމަކީާއެއާީާ
ާއޮތްކަމަކަށާްާ ާހިމެނިފައި ާތެރޭގައި ާރުކުންތަކުގެ ާޝަރުޠުތަކ އި ާކައިވެނީގެ ާޝަރީއަތުގައި އިސްލ މީ

ާ ާޒަމ ނުއްސުރެާނުވިކަމުގައިވިޔަސް ާވަދާެާާންސަލަފުއްޞ ލިޙުންގެ ާތެރެއަށް ާހަމަތަކުގެ ާއިސްލ މީ މިކަމަކީ
ާއިސްލ މީާދައުލަތުގެާޢުރުފެއްގެާގޮތުގައިާހިމެނިފައިާއޮތްާޝަރުޢީާނިޒ މެކެވެ.ާާ
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ާފަރ ތަކާީާާާާާާާާާާާާ ާއަޞްލު ާކައިވެނިކޮށްދިނުމުގެ ާގޮތުގައި ާސ ބިތުވ  ާޝަރީޢަތުން އިސްލ މީ
ާ ާތަޞައްރުފާުާއަންހެންކުއްޖ ގެ ާކަނޑައަޅ ފައިވަނީ ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާކުރުމަށް ާމިކަން ވަލީވެރިޔ އެވެ.

ފުދިފައިވ ާޢަދުލުވެރިާމުސްލިމުާފިރިހެނެކެވެ.ާމިގޮތުންާއިސްލ މީާޝަރީޢަތުގައިާޤައުމުގެާވެރިޔ އަކީާނުވަތާަާ
ާހިމެނިފައިާ ާލިސްޓުގައި ާވަލީވެރިންގެ ާއަންހެންކުއްޖ ގެ ާކައިވެނީގައާިާވަލިއްޔުލްއަމްރަކީ ާއަދި ާއެކެކެވެ. ވ 

ާހަމައެއ އެކުާ ާކަމެކެވެ. ާޝަރުޠުކުރެވިފައިވ  ާޝަރީޢަތުގައި ާއިސްލ މީ ާކަމުގައިވުމީ ާފިރިހެނަކު ވަލީވެރިޔ 
ކައިވެނިާޢަޤުދުކުރުމުގައިާވަލީވެރިޔ ގެާމަސްއޫލިއްޔަތަކީާއަންހެންާކުއްޖ އަށްާމިވެނިާމީހަކުާކައިވެނިކުރުމަށާްާ

ގައިާއޭނ ގެާއިޢުތިރ ޟެއްާނެތްާކަމުގައިާބުނެާޢަދުލުވެރިާދެހެކިންާހެކިކޮށްާއިޢުލ ންކޮށާްާވަލީދިނުމ އިާއެކަމުާ
އެކައިވެނީގެާރުހުންާދިނުމެވެ.ާއެހެންާޢިބ ރ ތަކުންާބުނަނީނަމަ،ާކައިވެނިކުރަންާއެދޭާދެމީހުންގެާދެމެދުގައާިާ

ާއެކައިވެނީގެާޢަޤްދުާގުޅުވައިދިނުމެވެާ.
އ އިާޢުރުފަށްާބަލ އިރުާވަލީވެރިޔ އަކީާމިބުނެވުނުާމަސްއޫލިއްޔަތުާމުޅިނާްާގެާއ ދަކ ދަރ އްޖޭާާާާާާާާާާާ

ާއޮންނަނާީާ ާބެލެވިފައި ާގޮތުގައި ާމަސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ާއޭނ ގެ ާކިބައިން ާވަލީވެރިޔ ގެ ާމީހެއްނޫނެވެ. އުފުލ 
ާއޭގެ ާޙަވ ލުކޮށްލުމެވެ. ާމައުޛޫނ އި ާހުންނަ ާޙަވ ލުވެފައި ާކަމ  ާޤ ޟީއ އިާނުވަތަ ާވަލީވެރިކަނާްާާާވަލީވެރިކަން ފަހުން

ާލިބިގަނެާއެނަމުގައިާކައިވެނިާޢަޤުދުކޮށްދީާހަދަނީާޝަރުޢީާމައުޛޫނެވެ.
ާޙުކުމ މެދާުާާާާާާާާާާާާ ާމިކަމުގެ ާނޫންތޯ، ާނުވަތަ ާކުރެވިދ ނެތޯ ާއަންހެނަކަށް ާމައުޒޫނުކަން ޝަރުޢީ

ާމިމައްސަލ ގައިާއެބައޮވެއެވެ.ާާވިސްނ އިރުާދީނުގެާދަންނަބޭކަލުންގެާމެދުގައިާކޮންމެވެސްާވަރެއްގެާއިޚްތިލ ފެއް
ާއިދ ރާީާ ާޢ އްމު ާއެއީ ާނޫންކަމަށ އި ާޤ ޟީއެއް ާމައުޒޫނަކީ ާގޮތުގައި ާދެކެވަޑައިގަންނަވ  ާޢިލްމުވެރިން ބައެއް
ާއަންހެނުންނަށާްާ ާވެސް ާމައުޒޫނުކަން ާފަދައިން ާހުއްދަވ  ާއަންހެނުންނަށް ާވަޒީފ ތައްވެސް ާއެހެން މުއައްޒަފަކަށްވ ތީ

ާމި ާޖުމްހޫރުބަކުރެވިދ ނެއެވެ. ާދީނުގެ ާޚިލ ފަށް ާއަމިއްލައަށާްާާސްފުޅ  ާއަންހެނަކަށް ާވިދ ޅުވަނީ ޢިލްމުވެރިން
ކައިވެނިާކުރުމ އިާކައިވެނިކޮށްދިނުންާހުއްދަނުވ ނެާކަމަށެވެ.ާމ ލިކީާމަޛްހަބ އިާޝ ފިޢީާމަޛްހަބ އިާޙަންބަލާީާ

ާވިލ ޔަތ  ާކޮށްދިނުމަކީ ާކައިވެނި ާވިދ ޅުވަނީ ާދަންނަބޭކަލުން ާއެކަނާްާާމަޛްހަބުގެ ާކަމަކަށްވ ތީ، ގުޅިފައިވ 
ފިރިހެނުންކަމަށެވެ.ާމިހ ރުގެާދަންނަާބޭކަލުންގެާތެރެއިންާޑރ.ާޔޫސުފާުާ ކުރަންވ ނީާހަމައެކަނިާޝަރުޠުހަމަވާ 

ކީާވެސްާއަންހެނ އަށާްާއަލްޤަރުޟ ވީއ އިާޑރ.ާވަހްބ ާއައްޒުޙައިލީފަދަާބޭފުޅުންާބުރަވެާވަޑައިގަންނަވ ާރައުޔަ

ރުއްސުންލެއްވިާއަބޫހުރައިރ ގެާއަރިހުންާާާهللاާކުރުންާހުއްދަވެގެންާނުވ ނެކަމަށެވެ.ާމ ތާްާޒޫނުކަންޝަރުޢީާމައު

ރިވ ކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ާ ާއިބްނުމ ޖާ 

ُُابنُصحيحُ)ُ.اهَهسَهفْهن َههةُهأَهرْهمَهالْههجُهو ههزَهت ُههلَهوَههةَهأَهرْهمَهالْههةُهأَهرْهمَهالْههجُهو ههزَهت ُههلَه:هوَسلَّمَههَعَلْيههههللاُههَصَلىهللاهههَرُسْولُههقَالَهُ

ާ ާُ(لأللباينُماجه ާކައިވެނާިާާوَسلَّمَههَعَلْيههههللاُههَصَلىهللاهههَرُسْولُهމ ނައީ: ާއޭނ ގެ ާއަންހެނ އަށް ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.
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ާނުދެވޭނެއެވެ. ާކޮށެއް ާކައިވެނިވެސް ާއަންހެނެއްގެ ާއެހެން ާއަދި ާނުކުރެވޭނެއެވެ. ާާ"އަމިއްލައަކަށް ާللاهމ ތް

ާރިވ ކުރައްވ ފައިވެއެވެ.ާ ާ"އަލްއުއްމު"ާގައި ާއަލްއިމ މުއްޝ ފިޢީ ާއަރިހުން ާއަބޫހުރައިރ ގެ ههلهރުއްސުންލެއްވި
َاههاْلَبغهيَّهههفَإهنَّهههاْلَمْرَأَة؛هههاْلَمْرَأةُهههتُ ْنكهحُه މ ނައީ:ާާާާ(األلبايُنُُوصححُهههوالرتمذُيُُداوُدُُوأبوُُأمحدُُاإلماُمُُرواُه)هه.هنَ ْفَسَهاههتُ ْنكهحُهههإهَّنَّ

އަންހެނ އަށްާއަންހެނ ގެާކައިވެނިާކޮށެއްާނުދެވޭނެއެވެ.ާފަހެާތިމ ގެާކައިވެނިާއަމިއްލައަށްާކުރ އަންހެނ އަކާީާ"
ާާާ"ޒިނޭކުރ ާމީހ އެވެ.

ާާާާާާާާާ ާ"އަލްމުއައްޠ "ގެ ާފޮތް ާމ ލިކުގެފ ނުގެ ާޝަރަޙަކުރަށްވަމުނ1018ާާްާއަލްއިމ މު ާރިވ ޔަތް ވަނަ

ާ ާގެންނަވ ފައިވެއެވެ. ާމިފަދައިން ާމުޞައްނިފު ާއެފޮތުގެ ާގައި َاهَعائهَشةَههَعنْههُروهيَههَوَقدْه)"އަލްމުންތަޤ " هَأَّنَّ
هاْلَمْعُرْوفُههُهوَههَوَهَذاه،"هالن هَكاحَههيَ ْعقهْدنَههلَههالن هَساءَههفَإهنَّههاْعقهُدوا،"ه:هتَ ُقْولُههثَّهههالن هَكاحهههَأْمرَههتُ َقر هرُههَكاَنتْه

ح ههَلههاْلَمْرَأةَههَأنَّههالصََّحابَةهههَأقْ َوالهههمهنْه َهاهنهَكاًحاهتَ ْعقهدَههَأنْههَيصه ْمَرَأة ههَوَلههلهنَ ْفسه ُُ:املوطُأُشرُحُاملنتقُى ُ(َغْْيهَهاهله

ާާ:މ ނައީާ(3ُُ/251 ާ)އެާللاމ ތް ާރިވ ވެގެންވެއެވެ. ާކިބައިން ާޢ އިޝަތުގެފ ނުގެ ކަމަނ ގާެާރުއްސުންލެއްވި
އިސްވާެާކޮށްކޯފުޅުާޢަބްދުއްރަޙު މ ނުގެާދަރިކަނބަލުންާޙަފްޞ ގެ(ާކައިވެނީގެާއެންމެހައިާއިންތިޒ މެއްާއެކަމަނާ 

ާކުރެއްވުމަށް ާއަމިއްލަފުޅަށް ާހިހުންނަވައިގެން ާޢަޤްދުކުރ  ާކައިވެނި ާބޭފުޅަކ ާާސ ބަާފަހު ާދިޔުމުން،ާފިރިހެން ށް
މުޚ ޠަބުާކުރައްވ ާވިދ ޅުވިއެވެ.ާ"ާކައިވެނިާޢަޤްދުކޮށްާދެއްވ ށެވެ!ާފަހެ،އަންހެނުންނަކަށްާކައިވެނިާޢަޤުދުކޮށާްާ

ާގެންނެވުމަށްފަހު،ާ"އަލްމުންތަޤ "ާގެާޝ ރިޙުާވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ.ާރަސޫލ ާާާ"ދިނުމެއްާނޯވެއެވެ. މިފަދައިން
ވެފައިވ ާބަސްފުޅަކީާމިއީއެވެ.ާާއެބޭކަލުނާްާބުާބޭކަލުންގެާއަރިހުންާމަޝްހޫރުގެާއަޞްޙ  َعَلْيهههوَسلَّمَهَصَلىهللُاه

ާފަދައިން،ާާ ާނުކުރެވޭ ާޢަޤްދު ާކައިވެނި ާތިމ ގެ ާއަމިއްލައަށް ާއޭނ  ާއަންހެނަކަށް ާގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވ 
ާނުދެވޭނެއެާ ާޢަޤްދުކޮށެއް ާކައިވެނިވެސް ާއަންހެނެއްގެ ާއަލްޙ ފިޒާުާާ"ވެ.އެނޫން ާގޮތުން ާބެހޭ މިމައްސަލައ 

ާޞައްަޙާ ާއެއީ ާގެންނަވައި ާމިފަދައިން ާބަސްފުޅު ާޢ އިޝަތުގެފ ނުންގެ ާފަތުޙުލްބ ރީގައި އިބްނުޙަޖަރު
ާބަސްފުޅެއްކަމުގައިާވިދ ޅުވެފައިވެއެވެ.ާާ

َاههَعائهَشةهَعنْههَصحَّههَوَقدْه) ْههمهنْههرَُجلًههأَْنَكَحتْه"ههَأَّنَّ َهاهَبنه ي ْ نَ ُهمْههَفَضَرَبتْههَأخه ْت ههبَ ي ْ ههَحّتَّههَتَكلََّمتْههثَّههبهسه
َرَجهُ ُ)ُُ(نهَكاح ههالن هَساءهههإهَلههلَْيسَه:هقَاَلتْههثَّههفَاَْنَكحَههرَُجلًههَأَمَرتْههاْلَعْقدُههإهلَّههيَ ْبقَههلَْههإهَذا މ ނައީ:ާާާ(الَرزَأُقَُعبحدُ َُأخح

ޢ އިޝަތުގެފ ނުންގެާކިބައިންާޞައްޙަމަގުންާއައިސްފައިވެއެވެ.ާއެކަމަނ ގެާކޮއްކޯފުޅުގާެާއުއްމުލްމުއުމިނީންާ"
ާކަ ާއުޅުއްވަނިާދަރިކަނބަލެއްގެ ާނުވެވިގެން ާއެކައިވެނިފުޅު ާއެކަމަނ ާއިކޮށް، ާކަމެއް ާހުރިހ  ވެނިފުޅުގެ

ށްާދިއުމުންާޢ އިލ ގެާފިރިހެނާްާއަމިއްލަފުޅަށްާއިންތިޒ މުާކޮށްދެއްވުމަށްފަހު،ާކައިވެނިފުޅުާޢަޤްދުކުރުމ ާހަމައަ
ބޭފުޅެއްގެާކިބައިންާކައިވެނިާޢަޤްދުކޮށްާދެއްވުމަށްާއެދިވަޑައިގަތެވެ.ާއަދިާމިފަދައިންާވިދ ޅުވިއެވެ.ާކައިވެނާިާ
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ާކަމެއްނޫނެވެ. ާއޮންނަ ާއަންހެނުންނަށް ާދިނުމަކީ ާޢަބްދުއްރައްޒ ޤުގާެާާާ"ޢަޤްދުކޮށް ާއިމ މު ާމިއީ މިއެވެ.
ލްއިމ މުއްޝ ފިޢީއ އިާއިބްނުާއަބީާޝައިބ ާވެސްާމިރިވ ޔަތްާރިވ ކުރައްވ ފައިާވެއެވެ.ާާރިވ ޔަތެކެވެ.ާއަދިާއަ

ާމައުޒޫނުކަން ާދިނުމުގެ ާޢަޤްދުކޮށް ާކައިވެނި ާހުއްދަކަމަށާްާއެހެންކަމުންާ ާކުރުމަކީ ާޢިލްމުވެރިނާްާާއަންހެނުން ބައެއް
އްދަކަމެއްާނޫންކަމުގައެވެ.ާމިދެރައުޔުގާެާވިދ ޅުވިާކަމުގައިާވިޔަސްާޖުމްހޫރުާދަންނަބޭކަލުންާވިދ ޅުވަނީާމިއީާހު

ތެރެއިންާއެންމެާޞައްޙަކަމަށްާބުރަވެވެނީާޖުމްހޫރުާދަންނަބޭކަލުންގެާރައުޔަށެވެ.ާއެއީާއަންހެނަކަށްާކައިވެނާިާ
ُޢަޤްދުކޮށްާނުދެވޭނެާކަމަށެވެ.ާތިރީގައިާބަޔ ންވެގެންާމިވަނީާމިރައުޔަށްާބުރަވެވޭާސަބަބުތަކެވެާ.

ާއަމި -1 ާކައިވެނިވެސާްާއްލައަންހެނަކަށް ާއަންހެނެއްގެ ާއެހެން ާކަމަށ އި ާކައިވެނިނުކުރެވޭނެ އަށް
 ޙަދީޘުާކުރައްވ ފައިާއޮތުންާ.ާާوَسلَّمَههَعَلْيههههللاُههَصَلىهކޮށްނުދެވޭނެކަމަށްާކީރިތިާރަސޫލ ާ

ާއުއްމުލްމުއުމިނީނާްާ -2 ާނޫންކަމުގައި ާއޮންނަކަމެއް ާދިނުމަކީ ާޢަޤްދުކޮށް ާކައިވެނި އަންހެނަކު
 ފ ނުާވިދ ޅުވެފައިާއޮތުން.ާފ ނ އިާޢަލީގެފ ނ އިާއަބޫހުރައިރަތުގެޢ އިޝަތުގެާ

ާޢަޤްދުކޮސާްާ -3 ާކައިވެނި ާއަންހެނެއްގެ ާއެހެން ާޢަޤްދުކުރުމ އި ާކައިވެނި ާއަމިއްލައަށް ާތިމ  އަންހެނަކު
ާގޮތުގައާިާ ާދެކެވަޑައިގަންނަވ  ާބޭކަލުން ާއަޞްޙ ބު ާއެންމެހައި ާރަސޫލ ގެ ާލޮބުވެތި އޮންނަކަމަކަށާްާދިނުމަކީ

 ނުވުންާ.
ާފިރިހެނެއްާކަމުގައިވެފައި،ާވަލީވެރިންގާެާ -4 އިސްލ މީާޝަރީޢަތުގައިާކައިވެނީގެާވަލީދެނީާޝަރުޠުާހަމަވ 

ާާގެާތެރޭގައިާޤައުމުގެާވަލިއްޔުލްއަމްރުާހިމެނިވަޑައިގެންފައިާވުމ އެކު،ާއޭނ ގެާބަދަލުގައިާއަންހެންކުއްޖ ާ
ާއެމަސްއޫލިއްާ ާޙަވ ލުވެ ާއަދ ވަލީއ  ާޤ ޟީޔަތު ާވަނީ ާމައުާާކުރަން ާއެމަޤ މުގައާިާޛޫނުވަތަ ނުކަމުގައިވ އިރު،

ފުށުއަރ ާކަމަކަށްާވުންާ.  އަންހެނަކުާހުރުމީާއިސްލ މީާޝަރީޢަތާ 
ާދޭންޖެހާޭާ -5 ާއޭނ  ާވަލީވެރިޔ  ާކުއްޖ ގެ ާއަންހެން ާބަލ އިރު ާއ ދަކ ދައަށް ާޢުރުފ އި ާކައިވެނީގެ ރ އްޖޭގެ

ލުކުރަނީާޤ ޟީއަކަށްާނުވަތަާމައުޒޫނަކަށްާކަމުގައިވެފައި،ާާވަލީއ އިާޢަޤްދުކޮށްދޭންޖެހޭާކައިވެނިާޙަވ 
ފުށުއަރ ގޮތްވުންާ.  އެމަސްއޫލިއްޔަތ ާޙަވ ލުވ ާމީހ ާއަންހެނަކަށްވުމުންާއެކަންާއިސްލ މީާޝަރީޢަތާ 

ާއިސްލ މާީާާ ާކުރ ޙ ލު ާބަޔ ންވެދިޔަާނުގުތ ތަކަށްާރިޢ ޔަތް ާހުރުމ އެކުާމަތީގައި ޝަރީޢަތުގައިާކަންާމިހެން
ާޢަޤްދުކޮށްާދިނުމ އިާއެކަމުގައިާމައުޒޫނެއްގެާމަޤ މުާއަދ ކުރުމީާއަންހެނުންނަށްާހުއްދަވެގެންވ ާކަމެއާްާކައިވެނި

ާނޫންކަމުގައިާމިއެކަޑަމީންާދެކެމެވެާ.
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