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ާހުާއެކަޑަމާީާއިސްލ މީާފިޤްާ

ާމިނިސްޓްރީާއޮފްާއިސްލ މިކްާއެފެއ ޒްާ
ާމ ލެ،ާދިވެހިރ އްޖެ.

 IFA/2013/06ނަންބަރު:ާާ

6ާފަތުވ ާ

ާނުޠުފ ާނައްތައިލުމ އިާަހއްޔަރުންާނަްއޓުަވއިލުމ ިއާދަރިާަވއްަޓއިލުމ ާެބހާ 

دُ  َمح ق ُّ َوّدينُّ ِّبْلح َدُى َرس وَلهُ  أَرحَسلَُ اَلّذُي لِّلَُّ َاْلح ينُّ َعَلى لّي ظحّهَرهُ  اْلَح   كرّهَُ َوَلوُح ك لّ هُّ الدّ 
  َوَمنُح َأْجحَّعنَي، َوَأصحَحابّهُّ آلّهُّ َوَعلى للاُّ َعبحدُّ ّدُبحنُُّم َمَُ نَّبيّ َنا َعَلُى َوالَساَلمُ  َوالَصاَلةُ  الحَكاّفر وَن،

َسانُ  تَّبَعه مُح يّن، يَومُّ ّإَلُ ِبّّحح  :أََمابَ عحدُ  الدّ 

ާޙ ލަތުތައް
އެފަދަާއަންހެނަކ ާއެކުާގަދަކަމުންާޖިންސީާގުޅުންާހިންގައިާއެާއަންހެނ ގާެާާ،ކ ވެނިާހެޔޮނުވ ާފިރިހެނަކު .1

ދުވަސްވުމުގެާކުރިނ120ާާްާއެާއަންހެނ ގެާރަޙިމުގައިވ ާނުޠުފ ާާ،ޢިއްފަތްތެރިކަމަށްާއަރައިގެންފިާނަމަ
 ހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމ އާި،

އެާއަންހެނ ގާެާާ، އެފަދަާއަންހެނަކ ާއެކުާގަދަކަމުންާޖިންސީގުޅުންާހިންގައިާ،ކ ވެނިާހެޔޮވ ާފިރިހެނަކު .2
ދުވަސްވުމުގެާކުރިނ120ާާްާއެާއަންހެނ ގެާރަޙިމުގައިވ ާނުޠުފ ާާ،ޢިއްފަތްތެރިކަމަށްާއަރައިގެންފިާނަމަ

 ހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމ އާި،
ާއެކާުާ .3 ާކުއްޖަކ  ާނުވ  ާއަހްލުވެރިވެފައި ާއަދި ާވިހެއުމަށް ާއިނދެ ާބަލިވެ ާނުވަތަ ާބަލިކަށި، ހަށިގަނޑު

ާހިންގައި ާޖިންސީގުޅުން ާގަދަކަމުން ާނަމަ، ފިރިހެނަކު ާއަރައިގެންފި ާޢިއްފަތްތެރިކަމަށް ާއަންހެނ ގެ ާ،އެ
 ދުވަސްވުމުގެާކުރިންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމ އިާ،120ާމުގައިވ ާނުޠުފ ާއެާއަންހެނ ގެާރަޙި
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ާއިރު .4 ާބަލިވެއިން ާއަންހެނ  ާއިން ާކޮށްގެން ާކ ވެންޏެއް ާގަރުބަގެންފައިވ ާާާާ،ޞައްޙަ ާބަނޑުގައި ާއަންހެނ ގެ އެ
ގާެާނުވަތަާސިކްލްާސެލްާމ ޖަރ،ާނުވަތަާއެކުއްޖ ާއުފަންވ އިރު،ާކުއްޖ ާ ދަރިއަކީ،ާތެލެސީމިޔ ާމ ޖަރ،

ހަށިގަނޑުގައި،ާނުވަތަާސިކުނޑީގައި،ާދ އިމީާބޮޑުާއުނިކަމެއްާހުރެދ ނެާފަދަާބޮޑުާބައްޔެއްާޖެހިފައިވ ާާ
ާއިރު، ކުއްޖެއްކަން ާޔަޤީންވ  ާކުރެވިދ ނާެާާ،ޑަކްޓަރީގޮތުން ާފަސ ހަ ާފަރުވ އަކުން ާނުވަތަ ާބ ހަކުން އެއީ

ާ ާބަލިވެއިންތ  ާއަންހެންމީހ  ާނުވ ނަމަ، ާކުއްޖ ާާދުވ120ާަކަމެއްކަމުގައި ާއެ ާކުރިން، ސްވުމުގެ
ާާ،ވައްޓައިލުމ އި

ާބަލިވެއިންތ ާ .5 ާއަންހެނަކު ާއަންހެނ ގ120ާާެމ ބަނޑު ާހަމަޔަށްާވެސް،ާއެ ދުވަސްވުމަށްފަހު،ާވިހެއުމ 
ޙ ލަތެއްާމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ާހައްޔަރުންާނައްޓުވައިލުންާ. ާފުރ ނަޔަށްާނުރައްކ ވާ 

ާޙ ލަތުތަކުގެާޙުކުމްާ
ާާ:ފުާ .1 ާޙ ލަތު ާކުރައްވ ފައިވ ާާާރަތަމަ ާއަލީގައި ާސުންނަތުގެ ާޤުރްއ ނ އި، ާކީރިތި ާޢިލްމުވެރިން، ފިޤްހު

ާގަދަކަމުނާްާ ާއެކު ާއަންހެނަކ  ާއެފަދަ ާފިރިހެނަކު، ާހެޔޮނުވ  ާކ ވެނި ާގޮތުގައި ާއެނގ  ދިރ ސ ތަކުން
ާނަމަ ާއަރައިގެންފި ާޢިއްފަތްތެރިކަމަށް ާއަންހެނ ގެ ާއެ ާހިންގައި ާރަާާ،ޖިންސީގުޅުން ާއަންހެނ ގެ ޙިމުގައިވ ާާއެ

 ޝަރްޢީާގޮތުންާހުއްދަކަމެކެވެ.ާާ، ދުވަސްވުމުގެާކުރިންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމަކ120ާާީާ،ނުޠުފ 
އެފަދަާއަންހެނަކ ާާ، ކ ވެނިާހެޔޮވ ާފިރިހެނަކު، ފިޤްހުާޢިލްމުވެރިންާވިދ ޅުވ ާގޮތުގައިާދެވަނަާޙ ލަތުާާ: .2

ާހިންގައި ާޖިންސީގުޅުން ާގަދަކަމުން ާޢިއް، އެކު ާއަންހެނ ގެ ާނަމައެ ާއަރައިގެންފި އެާާ،ފަތްތެރިކަމަށް
 ދުވަސްވުމުގެާކުރިންާހަލ ކުކޮށްާނައްތައިލުމަކީާހުއްދަާކަމެކެވެ.120ާާާާއަންހެނ ގެާރަޙިމުގައިވ ާނުޠުފ ާާ

ާާާތިންވަނަާޙ ލަތުާާ: .3 ހަށިގަނޑުާބަލިކަށި،ާނުވަތަާބަލިވެާއިނދެާވިހެއުމަށްާއަދިާއަހްލުވެރިވެފައިާނުވާ 
ާހިންގައި ާޖިންސީގުޅުން ާގަދަކަމުން ާފިރިހެނަކު ާއެކު ާޢިއްފަތްތެރިކަމަށާްާާ،ކުއްޖަކ  ާއަންހެނ ގެ އެ

ާނަމަ ާނުޠުފ ާ،އަރައިގެންފި ާރަޙިމުގައިވ  ާއަންހެނ ގެ ާހަލ ކ120ާުާ،އެ ާކުރިން ކޮށާްާދުވަސްވުމުގެ
 ނައްތައިލުމަކީާހުއްދަާކަމެކެވެ.ާާ

4. :ާާ ާޙ ލަތު ާއިރުާހަތަރުވަނަ ާބަލިވެއިން ާއަންހެނ  ާއިން ާކޮށްގެން ާކ ވެންޏެއް ާއަންހެނ ގާެާ، ޞައްޙަ އެ
ާނުވަތާަާ ާމ ޖަރ، ާސެލް ާސިކްލް ާނުވަތަ ާމ ޖަރ، ާތެލެސީމިޔ  ާދަރިއަކީ، ާގަރުބަގެންފައިވ  ބަނޑުގައި

ާހަށިގަާ ާކުއްޖ ގެ ާއުފަންވ އިރު، ާހުރެދ ނާެާއެކުއްޖ  ާއުނިކަމެއް ާބޮޑު ާދ އިމީ ނޑުގައި،ާނުވަތަާސިކުނޑީގައި،
ާއިރު ާޔަޤީންވ  ާޑަކްޓަރީގޮތުން ާކުއްޖެއްކަން، ާޖެހިފައިވ  ާބައްޔެއް ާބޮޑު ާނުވަތާަާ، ފަދަ ާބ ހަކުން އެއީ

ދުވަސްވުމުގ120ާާެާފަރުވ އަކުންާފަސ ކުރެވިދ ނެާކަމެއްކަމުގައިާނުވ ނަމަ،ާއަންހެންމީހ ާބަލިވެއިންތ ާ
 ން،ާއެކުއްޖ ާވައްޓައިލުމަކީާހުއްދަާކަމެކެވެ.ާާކުރި



 3  ޞަފްޙ ާ | 

 

5. :ާާ ާޙ ލަތު ާާފަސްވަނަ ާބަލިވެއިންތ  ާހަމަޔަށ120ާްއަންހެނަކު ވެސް،ާއެާާދުވަސްވުމަށްފަހު،ާވިހެއުމ 
އަންހެނ ގެާފުރ ނަޔަށްާނުރައްކ ާވ ާޙ ލަތެއްާމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ،ާހައްޔަރުންާނައްޓުވައިލުމަކީާހުއްދާަާ

ާކަމެކެވެާ.

ާޙ ލަތުތަކުގައިާރިޢ ޔަތްކުރަްނޖެހ ާަކްނތައްތައްތަފ ތުާ
ާތަޙްލީލުކުރުމަށާްާ .1 ާއުޞޫލުން ާޑަޔަގްނޯސިސްގެ ާޕްރީނ ޓަލް ާދަރިފުޅު ާބަނޑުގައިވ  ާއަންހެނ ގެ މ ބަނޑު

ާވ ނަމަ،ާއާެާ ާމ ޖަރާކުއްޖެއްކަމުގައި ާސެލް ާސިކްލް ާމ ޖަރާނުވަތަ ާތެލެސީމިއ  ާދަރިފުޅަކީ ާއެ ފަހު
ާ ާއަންހެނ  ާވައްޓައިލުމަކ120ާީބަލިވެއިންތ  ާދަރިފުޅު ާބަނޑުގައިވ  ާއ ނ ގެ ާކުރިން، ާ، ދުވަސްވުމުގެ

ާބައްޕަޔ އިާމަންމަ ާހުއްދަާކަމެކެވެ.ާއެާއަންހެނ ާާ،  އެކުއްޖ ގެ އެކަމަށްާރުހިާޤަބޫލުވ ާނަމަ،ާޝަރްޢީގޮތުން
 ދުވަސްވުމަށްފަހު،ާއެާދަރިާވައްޓައިލުމަކީާޙަރ މްކަމެކެވެާ.120ާބަލިވެއިންތ ާ

މައިމީހ ގެާބަނޑުގައިވ ާދަރިފުޅުާއުފަންވ އިރުާކުއްޖ ގެާހަށިގަނޑުގައި،ާނުވަތަާސިކުނޑީގައިާދ އިމާީާ .2
ާއިރު ާޔަޤީންވ  ާޑަކްޓަރީގޮތުން ާހުންނ ނެކަން ާއުނިކަމެއް ާފަރުވ ޔަކުނާްާާ،އެއީާ،ބޮޑު ާނުވަތަ ބ ހަކުން

ދުވަސްވުމުގ120ާާެާބަލިވެއިންތ ާފަސ ހަކުރެވ ނެާކަމެއްކަމުގައިާނުވ ނަމަ،ާއެދަރިފުޅައިގެންާމައިމީހ ާ
ކުރިން،ާއެކުއްޖ ާވައްޓައިލުމަކީ،ާއެކުއްޖ ގެާބައްޕަޔ އިާމަންމަާއެކަމަށްާރުހިާޤަބޫލުވ ނަމަ،ާޝަރްޢާީާ

ާ ާއިންތ  ާބަލިވެ ާއަންހެނ  ާއެ ާކަމެކެވެ. ާހުއްދަ ާހައްޔަރުނ120ާާްގޮތުން ާއ ނ  ދުވަސްވުމަށްފަހު،
 ނައްޓުވައިލުމަކީާޙަރ މްާކަމެކެވެާ.

ާހުއްދަވ ނީ،ާާހަތަރުވަ .3 ާމައިމީހ ގެާބަނޑުގައިވ ާދަރިފުޅުާވައްޓައިލުން ާޙ ލަތުގައި ނަާޙ ލަތ އިާފަސްވަނަ
 އިތުބ ރުާހުރިާޑަކްޓަރެއްގެާނުވަތަާޑަކްޓަރުންގެާޓީމަކުންާދ ާރަސްމީާލިޔުމެއްގެާމައްޗަށްާބިނ ކޮށެވެ.

ޢުޛްރެއްާއޮވެއްޖެނަމަާދަރާިާކުރިންާޤަބޫލުކުރެވ ާޝަރްޢާީާ ދުވަސްވުމުގ120ާާެއަންހެނ ާބަލިވެއިންނަތ ާާ .4
ާ ާހުއްދަވ ނެކަމަށ އި، ާމެނުވީ،120ާާާވައްޓައިލުން ާޙ ލަތެއްގައި ާމަޖްބޫރީ ާހަމަވުމަށްފަހު ދުވަސް

ާނުޠުފ ާާ ާރަޙިމުގައި ާއަންހެނ ގެ ާވިދ ޅުވެފައިވަނީ، ާޢިލްމުވެރިން ާކަމަށް ާހުއްދަނުވ ނ  ދަރިވައްޓ ލުން
ާ ާފ120ާާުހަރުލުމަށްފަހު ާއެއީ ާކުރިން ާނަފްސަކަށްދުވަސްވުމުގެ ާޙ ލަތުގައިާ ރ ނަހުރި ާމި ނުވ ތީ،

ާ ާއެކަމަކު، ާނުވ ތީއެވެ. ާކަމަށް ާމަރ ލުން ާނަފްސެއް ާފުރ ނަހުރި ދުވަސ120ާާްާދަރިވައްޓައިލުމަކީ،
ފުރ ނަހުރިާނަފްސެއާްާ،  ހަމަވުމަށްފަހު،ާއެއީާފުރ ނަހުރިާނަފްސަކަށްވ ތީ،ާއެޙ ލަތުގައިާދަރިވައްޓައިލުމަކީ

ާވ ތީއެވެ ާކަމަށް ާމަރ ލުން ާޢިލްމުވެރިން ާކަނޑައަޅުއްވ ފައިވަނީ،120ާާާ.ާމިކަމުގައި ާމުއްދަތު ދުވަހުގެ

َُُأَحدَك مُحُُّإنَُ"  ާާއެޙަދީޘަކީ:ާާގެާއަންނަނިވިާޙަދީޘުގެާމައްޗަށްާބިނ ކުރައްވައިގެންނެވެ.ާާކީރިތިރަސޫލ 

َُُأ مّ هَُُّبطحنُُّّفَُُخلحق هُ ُُي حَمعُ  َُُيك ونُ ُث َُ َذّلَك،ُّمثحلََُُعَلَقةًَُُيك ونُ ُث َُُن طحَفًة،ُيَ وحًماُأَرحبَّعنيح
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َغةًُ ،ُي  رحَسلُ ُث َُ َذّلَك،ُّمثحلَُُم ضح ؛ُِّبَرحَبعَُُّوي  ؤحَمرُ  الرُّوَحُ،ُّفيحهُُّفَ يَ ن حف خُ  الحَمَلك  ُُّبَكتحبَُُّكّلَمات 
ާ"ހަމަކަށަވަރުނާްާُ(ومسلمُالبخارُىُرواُه"ُ)َُأوحَسّعيحدُ َُوَشّقىُ  َوَعَمّلّه، َوَأَجّلّه، رّزحّقّه، މ ނައީ:

ާވަންދެނާްާ ާދުވަސް ާބަނޑުގައިާސ ޅީސް ާމަންމަގެ ާއ ނ ގެ ާހެއްދެވުމުގައި، ާމީހަކު ާކޮންމެ ތިޔަބައިމީހުންކުރެ
ނުޠުފ ާއެއްގެާގޮތުގައިާލައްވައެވެ.ާދެންހަމަާއެމުއްދަތަށްާގަނޑުލ ކޮޅެއްގެާގޮތުގައިާލައްވައެވެ.ާދެންހަމާަާ

ާގޮތުގަ ާމަސްކޮޅެއްގެ ާފުރ ނާަާއެމުއްދަތަށް ާއ ނ އަށް ާފޮނުއްވައި، ާމަލ އިކަތަކު ާދެން ާލައްވައެވެ. އި
ާ)ކަމެއް(ާލިޔުއްވުމަށެވެ.ާާާާ،އަޅުއްވައެވެ.ާއަދިާއެމަލ އިކަތ އަށްާއަމުރުކުރައްވ ފައިާވަނީ ހަތަރުާކަލިމައެއް

ާނުވަތަާ ާއަބ އްޖަވެރިއެއްތޯ ާއ ނ އަކީ، ާޢަމަލ އި، ާއ ނ ގެ ާއަޖަލ އި، ާއ ނ ގެ ާރިޒްޤ އި، ާއ ނ ގެ ާާއެއީ
 ބ އްޖަވެރިއެއްތޯއެވެ.ާ"

5. ާ ާބަލިވެއިންނަތ  ާދަރ120ާާިާއަންހެނ  ާބަނޑުގައިވ  ާމައިމީހ ގެ ާވެސް، ާހަމަވުމަށްފަހުގައި ދުވަސް
ވައްޓައިލުމަށްާމަޖްބޫރުވ ާފަދަާޙ ލަތެއްާކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ،ާއެާދަރިާވައްޓައިލުންާހުއްދަވ ނެއެވެ.ާއެއީާ

ާއެ ާދިމ ވެ، ާމައިމީހ އަށް ާނުރައްކަލެއް ާމައިމީހ ގާެާބޮޑު ާއޮވެއްޖެނަމަ، ާބަނޑުގައި ާމައިމީހ ގެ ދަރިފުޅު
ާއޮތްކަމަށް ާއެބަ ާބިރު ާވެދ ނެކަމުގެ ާނުރައްކ  ާހުރާިާާ،ފުރ ނައަށް ާއިތުބ ރު ާއަމ ނ ތްތެރި ތެދުވެރި

ޑަކްޓަރުންގެާބަހުންާއެނގ ނަމައެވެ.ާއެހެނީ،ާއެފަދަާޙ ލަތެއްގައިާމައިމީހ ގެާފުރ ނަާސަލ މަތްކުރުމަށާްާ
ާދިނު ާކަމަކަށާްާއިސްކަން ާކުޑަ ާގެއްލުން ާތެރެއިން، ާގެއްލުމެއްގެ ާދެ ާއެއީ، ާވ ޖިބުވ ނެތީއެވެ. ން

ާމައިމީހ އަކީ،ާާ ާޢަމަލުކުރުމުގެާގޮތުންނެވެ.ާއެހެނީ،ާމިާޙ ލަތުގައި އިސްކަންދިނުމުގެާފިޤްހީާއުޞޫލަށް
ާ،ދަރިންނ އިއ ނ ގެާޙަޔ ތްާޤަރ ރުވެފައިވ ާމީހަކަށްވ ތީާއ އި،ާއ ނ ގެާއެހެންާދަރިންާތިބިާނަމަ،ާއެާ

ާ،ފިރިމީހ ާފަދަާއެތައްާބަޔެއްގެާޒިންމ ާއުފުލަންޖެހިފައިވ ާމީހަކަށްާވެފައި،ާބަނޑުގައިާއޮތްާދަރިއަކީ
ާފުރ ނާަާ ާމައިމީހ ގެ ާކުއްޖަކަށްވ ތީ، ާލިބިފައިނުވ  ާޙަޔ ތެއް ާޤަރ ރުވެފައިވ  ާއަދި ާއުފަންނުވ ، އަދި

ާސަލ މަތްކުރުމަށްާއިސްކަންާދ ންާޖެހ ނެތީއެވެާ.

ާތައްާބިނ ކޮށްފަިއވ ާޝަރްޢީާއުޞޫލުތައްާްމޙުކު
ާޤުރްއ ނ އި،ާާ ާކީރިތި ާވަނީ، ާމި ާބަޔ ންކޮށްފައި ާ ާޙުކުމްތައް ާކަންކަމުގެ ާބަޔ ންވެދިޔަ އިސްވެ

ާާކީރިތިރަސޫލ  ާމަބ ދިއުތަކަށާްާގެ ާލައްވ ފައިވ  ާއިސްލ މްދީނުގައި ާސ ބިތުވ ، ސުންނަތުން
ާރިޢ ޔަތްކޮށްގެންނެވެ.ާއެއީ:ާާ

ާދީނުގައިާލައްވ ފައިާނުވުންާ.ާ،ތިާއުނދަގޫާއެއްވެސްާކަމެއްމީސްތަކުންނަށްާދަާާ-ހ
ާދީނުގެާލުއިފަސ ހަކަންާ.ާ-ށ
ާދީނުގައިާޚަލްޤުތަކުންގެާމަޞްލަޙަތުތަކަށްާރިޢ ޔަތްާކުރައްވ ފައިވުންާ.ާ-ނ
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ާގެއްލުންދިނުމ އިާގެއްލުންާލިބިގަތުމަކީާޙަރ މްކަމެއްާކަމުގައިާލައްވ ފައިވުން.ާ-ރ
ާނަާާ-ބ ާރަނގަޅު ާއަޅުއްވ ފައިވުން.ާާދުޅަހެޔޮ ާބ ރު ާދެމިއޮތުމަށް ާދަރިފަސްކޮޅު ާއިންސ ނީ ާގޮތުގައި ާސްލެއްގެ

ާާާ.ގެާއިސްވެދިޔަާޙަދީޘުާކީރިތިާރަސޫލ ާ-ޅ
ބެހ ގޮތުންާހުރާިާވައްޓައިލުމ އިާމައިމީހ ާހައްޔަރުންާނައްޓުވައިލުމ ާމައިމީހ ގެާބަނޑުގައިވ ާދަރިާާ-ކ

ާއް.ބަސްފުޅުތަކ އި،ާފަތުވ ތަޢިލްމުވެރިންގާެާ
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ّفيحّق،  َوّلُُّ َوالَِلُ  ّبهُّ َوآلّهُّ ُم ََمدُ  نَّبيّ َنُا َعَلُى َوَسَلمَُ الَِلُ  َوَصَلُى التَ وح َُ َوَصحح  .َأْجحَّعنيح
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