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 މުޤައްދިމާ 

 احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه أمجعني. 

އި،  ތަކާތަފާތު އެކި ޙައްޤުތަކަށް ގޮވާލަމުންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤު މިއީ  
ފަދަ ކުށްވެރިންގެ ޙައްޤުތައް  އަދި  ތަކާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު ތަކާއަންހެނުންގެ ޙައްޤު

އަޑު  ގޮވެލިތަކުގެ  މިފަދަ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައިވެސް  އިސްލާމީ  ޙައްޤުތަކެކެވެ.  އެތައް 
ގަ ވަރަށް  ބާރަށް  މިވަނީ  އެންމެ  މުޖުތަމަޢުތަކުގައި  އިސްލާމީ  މިގޮތުން  ދަވެފައެވެ. 

 ދެކެވޭ އެއް ވާހަކައަކަށް ވެފައިވަނީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކައެވެ. 

މީހުން ވަކާލާތުކުރަމުންދާ  ޙައްޤުތަކަށް  ސިފަކުރެވެނީ  އަންހެނުންގެ  ވާހަކަތަކުން  ގެ 
ރިވާ ދީނެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަކަށް އިސްލާމްދީނަކީ އަންހެނުންނަށް އަނިޔާވެ

ގެ އަންހެނުން ޚިތާނުކުރުމު  އެއް ވާހަކައަކީތަކުރާރުކުރަމުންދާ    އައިސް މިބައިމީހުން
މުޖުތަމަޢުގައިވެސް  ވާހަކައެ ދިވެހި    އުފުލާ  ދެކޮޅަށް  ޚިތާނުކުރުމާ  އަންހެނުންވެ. 
 ބައެއް   އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން   އަދި.  ދެއެވެ  ގަދަވަމުން  ތޭރެއިން  ދޭތެރެ   އަޑުތައް

   .ފެނެއެވެ ޖެހޭތަން މަޅިތަކުގައި މިފަދަ ޢަދާވާތްތެރިންގެ ދީނުގެ މީހުންވެސް

ންމުވެފައި އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.  ޢާދަންނަން ޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި  
ދިވެ ކަމެއް މިބައިމީހުން ބުނާފަދަ އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ޚިތާނުކުރުމަކީ  ހިން ދަންނަ 

 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ   2018ރާއްޖޭގެ ޞިއްޙަތާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ޑިސެމްބަރު  ނޫނެވެ.  
ވާގޮތުން ދެމެދުގެ  49އަހަރާ    15  ،ތަފާސްހިސާބުގައި  މީހުންނާ   7699  އަހަރާ 

ޚިތާނުކޮށްފައި  12.9ތެރެއިން  އޭގެ    ސުވާލުކުރުމުން، މީހުން  ކަމަށް ފަސެންޓު  ވާ 
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  ،ވައްތަރެއްވާކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު  4  ގެ  FGMއިން    WHO [1]   ވެއެވެ.ބުނެފައި
ޚިތާނުކޮށްފައިވާނީ    [ 2] ގޮތަކަށް  އެމީހުން  ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައެއް   ކަމާކޮން 

 TYPEބެލެވެނީ އެއީއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި    UNICEFނަމަވެސް      ނުވެއެވެ.

އެއްޗެއް   ކަމަށެވެ.   4 ކަށްޓެއްފަދަ  ނުވަތަ  ކަނޑާލައިގެން  ކުޑަކުޑަކޮށް  އެއީ 
މުޖުތަމަޢުގައި   [ 3] ހަރާލައިގެންނެވެ.   ދިވެހި  ކަމެއް  މިފަދަ  އޮތްއިރު  މިހެން  ކަން 

ސަބަބެއް   އުޅެންވީ  ހަދައިގެން  ދޭތެރެ  ބޮޑުކަމަކަށް  މިވާހަކަ  ނަމަވެސް  ނެތެވެ. 
 ގެ ޙަޤީޤަތް އެނގުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ.މުދޭތެރެއިން ތަކުރާރުވާއިރު، މިކަ 

އެއީ  ޚިތާނުކުރުމަކީ   ނޫނެވެ.  ޘަޤާފަތެއް  ނުވަތަ  އާދަކާދައެއް  އިސްލާމީ  ބައެއްގެ 
އައިސްފައިވާކަމެވެ.   އެއްފަދައިން  ޝަރީޢަތުގައި  އަންހެނުން  ފިރިހެނުންނެކޭ 
އިސްލާމްދީނުގައި   ކަމެކެވެ.ޚިތާނުކުރުމަކީވެސް  މިކަމުގައި   ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ 

ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުވެފައިވަނީ    ޢިލްމުވެރިން އިއްތިފާޤުވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
ސުންނަތެއް    އަންހެނުން ނުވަތަ  ވާޖިބެއް  އެއީ  މެދުގައެވެ.  ޙުކުމާ  ޚިތާނުކުރުމުގެ 

 ކަމާމެދުގައެވެ. 

 

 

 
Ministry of -Maldives Demographic and Health Survey 2016 ,17  ބައްލަވާ:   [1]

Health, December 2018. 
 ގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނެއެވެ.ދިރާސާމިކަމުގެ ތަފްޞީލަށް މި  [2]
   ބައްލަވާ:   [3]

-genital-female-zero-releases/towards-https://www.unicef.org/maldives/press

mutilation 

https://www.unicef.org/maldives/press-releases/towards-zero-female-genital-mutilation
https://www.unicef.org/maldives/press-releases/towards-zero-female-genital-mutilation
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 . ފަތުޙުލްބާރީގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ  އިބްނު ރަޖަބު

ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރަމީކ )ިއްސާލްމީދުނަގިއ( ަޝުރުޢ ުކަރްއާވަފިއާވ ަކެމެކެވ.  "
 [1] ުނެވެއެވ."ިމަކުމަގިއ ެއްއެވްސ ިޚާލެފްއ 

 

މީހަކު  ނަބިއްޔާ   ޚިތާނުކޮށްދޭ  އަންހެނުން  މަދީނާގައި  ޒަމާނުގައި  ގެ 
އުޅުނެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުވަނީ އެއަންހެންމީހާއަށް އެކަން ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިރުޝާދު  

ވާނެއެވެ.    ގައި މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު ބަޔާންކޮށްދީފައިދިރާސާމި  [ 2] .  ދެއްވާފައެވެ
 އަދި މިކަމާ ގުޅުންހުރި ޙަދީޘްތައްވެސް ގެނެސްދީފައިވާނެއެވެ.  

މީހުން ބުނަމުންދަނީ އަންހެނުން ޚިތާނުކުރުމަކީ   އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ
ގެއްލުންހުރި ނުހަނު  ޢަމަލެއްއެބައިމީހުންނަށް  އަނިޔާވެރި  ކަމުގައެވެ.   ، 

 ނުވަތަ އަނިޔާވެރި   ގެއްލުންހުރި  އް އެއީފައިވާ ކަމެއިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައްވާ 
ހެއްޔެވެ ކިހިނެއް  ޤަބޫލުކުރާނީ  މުސްލިމަކު  މުސްލި ؟ ކަމެއްކަމަށް  މުން ނަމަވެސް 

ޖެ މަޅިތަކުގައި  ޢަދުއްވުން  މިފަދަ  އޮޅުވާލުމަށް  ޙަޤީޤަތް  ކަމުގެ  އްސުމަށްޓަކައި 
  އަންހެނުން   ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ  އިސްލާމްދީނުގައި  މިއީމަސައްކަތްކުރެއެވެ. އެގޮތުން  

 . ނަތީޖާއެވެ މަސައްކަތުގެ ކުރަމުންދާ ބަޔަކު އޮޅުވާލުމަށް ޚިތާނުކުރުން

 
 . (/  ) رجب البن ابلاري فتح  [1]
(، وصححه األبلاين يف سلسلة (، وابليهيق يف السنن الكربى )سننه )رواه أبو داود يف    ބައްލަވާ:  [2]

 (.األحاديث الصحيحة )
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 މުސްލިމުންގެ  ތަފާތުވުމަކީ  ކުރާގޮތް  މާނަ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  ޚިތާނުކުރުން  އަންހެނުން
އެހެންކަމުން    .ވެސަބަބެކެ  ދިމާވާ  އޮޅެއް  މިކަން  މީހުންނަށް  ބައެއް   ތެރެއިން

އަންހެނުން ޚިތާނުކުރުމާއި  ދިރާސާމި މިއުޓިލޭޝަން"ގައި  ނުވަތަ    "ފީމޭލް ޖެނިޓަލް 
FGM ައަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.  ށްގެ ތަފާތ 

ކަންކަން  ދިރާސާމި އަރައިފައިވާ  އޮޅުން  ދިވެހިންނަށް  މިމައުޟޫޢުގައި  ގެ ސަބަބުން 
އުންމީދުކުރަމެވެ. އަދި އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންގެ މިފަދަ ސާފުވެގެން ދާނެކަމަށް  

ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވު  މުސްލިމުން  ޙަهللا އެދި    މަޅިތަކުން  ދުޢާ ޟްގެ  ރަތުގައި 
 ދަންނަވަމެވެ. 

 



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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 އްިސާލމްދުީނގައި އްަނހުެންނ ޚާިތުނުކުރން 

ޚިތާނުކޮށްދީ އަންހެނުން  ނަބިއްޔާ    މަދީނާގައި  އަންހެނަކަށް  އުޅުނު 

 ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ.

  [1]   .َتنِْهِِك« »اَل 

 ާޑެށެވ."ނުނކަ )ިޚާތުނ ުކާރިއުރ( ާމ ޮބަޑްށ "ާމަނީއ: 

 

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ 

ިޚާތުނުކުރަމީކ   )ައްނެހާނެގ ހާ "ައްނެހާނ  ަބްއަޓަމްށ  ުހީޅެގ  ޯބަމީތަގިއާވ  ުލެގ 
 [2] ިޖްނީސ ުގަނަވުނެގ( ަމީތަގިއާވ ަހްނޮކުޅ ަކނާޑުލެމެވ."

 

 ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އައްނަވަވީ 

 [3]" ައިދ ައްނެހާނ ިޚާތުނުކުރުމަގިއ ުމްސަތަޙްއުބެވެގްނަވީނ ުކަޑޮކްށ ެކނުޑެމެވ. "

 

 
(، وصححه األبلاين يف سلسلة األحاديث (، وابليهيق يف السنن الكربى )رواه أبو داود يف سننه )   [1]

 (. الصحيحة )
 (.  / لشيخ اإلسالم ابن تيمية ) جمموع فتاوى  [2]
 (./  ) لنوويلاملجموع رشح املهذب   [3]



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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ޑރ.  ޑޮކްޓަރެއްކަމުގައިވާ  ޚާއްޞަ  ބަލިތަކަށް  އަންހެނުންގެ  ޚުރްޠޫމުގެ  ޖާމިޢަތުލް 
 ސިއްތުލްބަނާތު ޚާލިދު މުޙައްމަދު ޢަލީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. 

ަޝީރަޢުތަގިއާވ ޮގުތްނ ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރަމީކ ަފުރުޖެގ ަމީތަގިއާވ  ިއްސާލީމ  "
ައްނެހުންނގެ  ެއީއ  ަކނާޑުލެމެވ.  ުކަޑޮކްށ  ަބެއްއ  ްކިލޮޓިރްސެގ ަހްނޮކުޅެގ   

 [1] "ެއެވ.( (prepuce) ) ަވަށިއެގްނާވ ަހްނޮކެޅެވ. 

 

Traditional practices affecting the health of women and children 
ވަނަ އަހަރު   1979އިން    (WHO) ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާ  ގެ ނަމުގައި  

 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވެއެވެ. 

“Type I - Circumcision proper. The circumferential 

excision of the clitoris prepuce, analogous to male 

circumcision. It is known in Muslim countries as the 

sunna circumcision. It is also sometimes practiced in 

the United States to counter failure to attain orgasm 

on the part of the woman associated with 

redundancy or phimosis of the female prepuce 

(Rathmann, Wollman). 

 
اخلتان بني الرشيعة واملمارسات اخلاطئة واألفاكر املسمومة دل. مليف بن حسن الويلدي الشهري )ص: ބައްލަވާ:    [1]

.) 



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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As it has not been reported to have any adverse 

health consequences, this review is not concerned at 

all with this form of female circumcision.” 

ިފިރެހުންނ ިޚާތުނުކާރ ެއީއ  .  ަރނަގަޅްށ ުކެރޭވ ިޚާތނު   -ުފަރަތަމ ަވްއަތުރ  "
ޮގަތަކްށ، ެއްއަފަދ  ަހްނޮކޅު   ޮގާތ  ަވަށިއެގްނާވ   clitoris)  ްކިލޮޓިރްސެގ 

prepuce)   .ިކަޔީނ    ެނުގެމެވ ިމައްށ  ަޤުއުމަތުކަގިއ  ުސްނަންތ  ުމްސިލުމ 
ުނަވަތ  ަސަބުބްނ  ާބުރުވުމެގ  ަހްނޮކުޅ  ަވަށިއެގްނާވ  ްކިލޮޓިރްސެގ  ިޚާތެނެވ. 

ެބިދަފިއުވުމްނ، ެއަކްނ ަރނަގުޅުކުރަމްށ ުޔަނިއެޓްޑ ްސޭޓްޓްސަގިއެވްސ    ެއްއޮކށް 
 ިމަކްނ ުކެރެއެވ.  

ިރޯޕުޓުކެރިވަފިއ   ާވަކްނ  ެގްއުލެމްއ  ެއްއެވްސ  ިމަކުމެގ ަސަބުބްނ ިޞްއީޙޮގުތްނ 
ަކުމަގިއ   ަމްއަސަލެއްއ  ެއީއ  ިޚާތުނުކުރްނ  ައްނެހުންނ  ިމަފަދިއްނ  ެނުތުމްނ، 

 [1]ުނެދެކެވެއެވ." 

 

ހެނުން ޚިތާނުކުރަނީވެސް ހަމަ ފިރިހެނުން ޚިތާނުކުރާ ފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް އަން
 ސާޖަރީގެ ކަމަކާއެވެ.  ކޮސްމެޓިކް ކުރާ ބޮޑަށް ވައްތަރީ ރީތިވުމަށް

ޚިތާނުކުރުމަކީ   ހަންކޮޅު އަންހެނުން  ބައްޓަމަށްވާ  ހުޅީގެ  ބޯމަތީގައިވާ  ހާލުގެ 
އެވެ. އެހެނީ ގައެއްކޮށް ވަކިކޮށް ނުލައި އުފުލިފައިވާ ބައި ދޫކޮށްލުމަށްފަހުކަނޑާލުމެވެ.  

 
[1]  Traditional practices affecting the health of women and children, female 

circumcision, childhood marriage, nutritional taboos, etc. Report of a Seminar, 

Khartoum, 10 - 15 February 1979, World Health Organization. 



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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ޖިންސީ  އަންހެނާ  ޢިއްލަތަކީ  ޚިތާނުކުރުމުގެ  ފުއްދުމުގައި   އަންހެނުން  އެދުން 
 [1]ފަސޭހަކުރުމެވެ. 

 
اخلتان بني الرشيعة واملمارسات اخلاطئة واألفاكر املسمومة دل. مليف بن حسن الويلدي الشهري )ص: ބައްލަވާ:    [1]

 - .) 



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "

 9 
 

  އްަނހުެންނ ޚާިތުނުކުރން އިނގިރޭިސ ަބހުގައި 

ކިޔަނީ   ޚިތާނުކުރުމަށް  ބަހުގައި  ނަމަވެސް   އެވެ.  circumcisionއިނގިރޭސި 
އިސްލާމްދީނުގައި   މާނަ،  ބޭނުންކުރާ  މިބަސް  ޚިތާނުކުރުމުގައި  އަންހެނުން 

ތަފާތެވެ.  ޚިތާނުކުރުމާ  އަންހެނުން   Femaleއެގޮތުން    ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ 

Circumcision  ީއަކ  Female Genital Mutilation    ާއެހެން އަށް ބޭނުންކުރ
 [2] [1]   ރަދީފުތަކުގައިވެއެވެ.ނަމެއްގެ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިބަހުގެ ބައެއް

 

 
 : ބައްލަވާ  [1]
  circumcision-https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/female 
   ބައްލަވާ:   [2]

webster.com/dictionary/female%20circumcision-https://www.merriam 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/female-circumcision
https://www.merriam-webster.com/dictionary/female%20circumcision


 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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 "ފީމޭލް ޖެނަިޓލް މުިއިޓލަޭޝްނ" 

(Female Genital Mutilation - FGM ) 

  "ފީމޭލް ޖެނިޓަލް މިއުޓިލޭޝަން" އިން    (WHO)ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙަތު ޖަމުޢިއްޔާ  
   މާނަކުރަނީ މިފަދައިންނެވެ. FGMނުވަތަ 

 

“Female genital mutilation (FGM) comprises all 

procedures that involve partial or total removal of 

the external female genitalia, or other injury to the 

female genital organs for non-medical reasons.”  

 

ައްނެހުންނެގ ެގ ެތޭރަގިއ ިހެމެނީނ  (  FGMީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝްނ )"
ެއްކްސާޓަންލ ެޖިނަޓިލާއ ެއްއޮކްށ ުނަވަތ ޭއެގ ަބެއްއ ެނުގުމެގ ޮގުތްނ ުކެރޭވ 
ިޖްނީސ  ައްނެހުންނެގ  ެނިތ  ަސަބެބްއ  ޭބްސަފުރާވެގ  ުނަވަތ  ަކެމެކެވ.  ުހިރާހ 

 [1] "ުގަނަވްނަތަކްށ ެދޭވ ެއެހްނ ައިނާޔަތެކެވ. 

 

 

 

 
[1] WHO guidelines on the management of health complications from female 

genital mutilation, World Health Organization, 2016. 



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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 ވައްތަރެއް ވާކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ:  4ގެ  FGMއަދި 

“Type 1: partial or total removal of the clitoris 

(clitoridectomy) and/or the prepuce. 

Type 2: partial or total removal of the clitoris and the 

labia minora, with or without excision of the labia 

majora (excision). 

Type 3: narrowing of the vaginal orifice with the 

creation of a covering seal by cutting and 

appositioning the labia minora and/or the labia 

majora, with or without excision of the clitoris 

(infibulation). 

Type 4: all other harmful procedures to the female 

genitalia for non-medical purposes, for example: 

pricking, pulling, piercing, incising, scraping and 

cauterization.” 

 
 (prepuce). ްކިލޮޓިރްސ ައިދ/ުނަވަތ ްކިލޮޓިރްސެގ ަވަށިއެގްނާވ ަހްނޮކުޅ  1"

 ެއްއޮކްށ ުނަވަތ ޭއެގްނ ަބެއްއ ެނުގްނ. 

ްކިލޮޓިރްސ ައިދ ެލިއިބާއ ަމިއޯނާރ ެއްއޮކްށ ުނަވަތ ޭއެގްނ ަބެއްއ ެނުގްނ.  .  2
 ެއީއ ެލިއިބާއ ެމޯޖާރާއ ެއްއޮކްށ ުނަވަތ ެއަބިއ ުނަލިއ ަކުމަގިއިވަޔްސެމެއެވ.  



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "
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ިއެގްނ ަފުރުޖެގ  . ެލިއިބާއ ަމިއޯނާރ ައިދ/ުނަވަތ ެލިއިބާއ ެމޯޖާރ ަކާފަލިއ، ަބްއދަ 3
ޮދުރ ަހިނުކުރްނ. ެއީއ ްކިލޮޓިރްސ ެއްއޮކްށ ުނަވަތ ޭއެގްނ ަބެއްއ ަނަގިއެގްނ 

 ަކުމަގިއިވަޔްސެމެއެވ. 

ިޖްނީސ .  4 ައްނެހުންނެގ  ޮގަތަކްށ  ޫންނ  ޮގުތްނ  ުކުރުމެގ  ޭބްސަފުރާވ 
ުގަނަވްނަތަކްށ ުނަރްއާކާވޮގަތްށ ުކެރޭވ ޮކްނެމ ަކެމްއ. ެއީއ ިމާސަލަކްށ: ެއްއެޗްއ  

 [1]  ެމެވ."ެއްނދު  ައދި  ެހުރްނ، ެދުމްނ، ޮތުރުފްނ، ެކުފްނ، ޭގުނން 

 

ފަދައިން އަންހެނުން ޚިތާނު ކުރުމުގައި    ވެގެން ދިޔަބަޔާން  ގެ ކުރީ ކޮޅުގައިދިރާސާމި
ގުނަވަނުގެ  ޖިންސީ  އަންހެނާގެ  ގޮތަކީ  ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ  އިސްލާމްދީނުގައި 

ވީހާވެސް ކުޑަކޮށެވެ. އެ ގުނަވަނަށް އެއީ  މަތީގައިވާ ހަންކޮޅުން ބައެއް ކަނޑާލުމެވެ.  
ނެގުމެއް ބައެއް  ގުނަވަނުން  ނުވަތަ  ނުވެއެވެ.  ދިނުމެއް  ނުވެއެވެ.ގެއްލުން   ވެސް 

އެ  WHOއެހެންކަމުން   ޚިތާނުކުރުމުގައި  FGMސިފަކުރާ    އިން  އަންހެނުން   ،
 އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ މިންގަނޑާ ތަފާތެވެ.

ޖެހޭ   ފާހަގަކޮށްލަން  އެއީނުކުތާއެ  މުހިންމުމިކަމުގައި  ވެއެވެ.  އިން   WHO  އް 
FGM  ެބައެއް  ހުޅަނގުގެ ވައްތަރެއް ތަފްޞީލާއެކު ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރުވެސް،   4ގ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި    FGMޤައުމުތަކުގައި   އެޤާނޫނުތައް  ހަދާ  ޤާނޫނުތައް  މަނާކުރާ 
ބައެއް   މިއިން  ބުނެ  މަސްލަހަތަށްޓަކައިކަމަށް  ފަރުދުންގެ  ޢާންމު  މުޖުތަމަޢުގެ 

 އޭގެ އެއް މިސާލަކީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ.  ވައްތަރުތައް އިސްތިސްނާކުރެއެވެ.

 
[1]  WHO guidelines on the management of health complications from female 

genital mutilation, World Health Organization, 2016. 
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. މިކަން ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ފެށި ހިސާބުން އަކީ ކުށެކެވެ  FGMއެޤައުމުގައި  
އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. ސަބަބަކަށްވީ ތޮރުފުމާއި 

ވަންނާތީއެވެ.   ތެރެއަށް  މީގެ  ސާޖަރީތައްވެސް  ގެ އެބައިމީހުން  އެއީކޮސްމެޓިކް 
ކަންތައްތަޢާ  މުޖުތަމަޢުގައި ކޮށްއުޅޭ  ގޮތެއްގައި  އެހެންކަމުން ވީމައެވެ.    ކަކަށްންމު 

 ހެދިއެވެ. ވެސް  އެކަމާ ދެކޮޅަށް ބައެއްމީހުން އަޑު އުފުލާ

އޮކްޓޯބަރު    17އިން    The Crown Prosecution Serviceއިނގިރޭސިވިލާތުގެ  
ނެރެފައިވާ    2019  Female Genital Mutilation Prosecutionގައި 

Guidance    ީގައި ވަނWHO    ާއިން ކަނޑައަޅާފައިވFGM   ެގެ ވައްތަރުތަކުގ
ކަންކަން ބައެއް  ނުވާނެކަމަ  ،ތެރެއިން  ކުށަކަށް  ދަށުން  އެގޮތުން  ށެވެ.  މިޤާނޫނުގެ 

 “mutilation”    ްގެ މާނައިގެ ތެރެއަށWHO Type IV   ަބައެއް ކަންކަން    އިވާގ
ކުރާ ޢާއަދި އެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގައި  ނުފެތޭކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.   ންމުކޮށް 

ލެއްވުމަށް  އެއްޗެއް  އެފަދަ  އެނޫން  ނުވަތަ  ގަހަނާ  ގޮތުން  ރީތިކުރުމުގެ  ފަދައިން، 
އަރާމު  ފުއްދުމުގައި  އެދުން  ޖިންސީ  އަންހެނުންގެ    ނުވަތަ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، 

ހިމެނުމަކީ   mutilationނުވަތަ     excision،infibulationޖެނިޓަލިއާ ތޮރުފުމުގައި  
އަދި   ތަ   mutilationނާދިރުކަމެކެވެ.  ދިނުމާއި ޢުގެ  އަނިޔާ  ފަދައިން  ރީފުގައިވާ 

 [1] ހަލާކުކުރުމާއި ސިފަބަދަލުވުން މިކަމުގައި ނުހިމެނެއެވެ. 

 
   :ބައްލަވާ [1]
 -mutilation-genital-guidance/female-https://www.cps.gov.uk/legal

guidance-prosecution 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/female-genital-mutilation-prosecution-guidance
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/female-genital-mutilation-prosecution-guidance
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ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގައިވަނީ މިކަން   2020އަދި އަނެއް މިސާލަކީ އެމެރިކާއެވެ.  
 18މަނާކުރާ ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. މިޤާނޫނު ފާސްވެގެން އައިރު ކުށަކަށް ވަނީ  

މިގޮތަށް ފާސްކުރަން    [ 1]   ން ދަށުގެ ކުއްޖަކަށް މިކަން ކޮށްފިކަމުގާވާނަމައެވެ.އަހަރު
ބަދަލުކުރުމުގެ  ޖިންސު  ހުށަހެޅުމުން  ސެނެޓަށް  އެމެރިކާ  މިބިލު  ޖެހުނީ 
ދެކޮޅަށް  އެކަމާ  ބުނެ  މަނާވާނެކަމަށް  ސަބަބުން  މީގެ  އޮޕަރޭޝަންތައްވެސް 

ގެ ވައްތަރުތަކުގެ    FGMޅާފައިވާ  އިން ކަނޑައަ  WHOއަޑުއުފުލުމުންނެވެ. އެހެނީ  
އެބައިމީހުންގެ  ވަދެއެވެ.  އޮޕަރޭޝަންތައްވެސް  ބަދަލުކުރުމުގެ  ޖިންސު  ތެރެއަށް 
އެކަން   އެދޭމީހުންނަށް  ބަދަލުކުރަން  ޖިންސު  މަސްލަހަތަށްޓަކައި،  މުޖުތަމަޢުގެ 

ސް އަހަރު ނުފުރޭނަމައެވެ. ނަމަވެ  18ކުށަކަށް މިވަނީ    FGMފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން  
WHO    ްއިނFGM    .ެއަހަރު ފުރުނަސް   18އަށް އުމުރެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވ

 ނުފުރުނަސް އަނިޔާއެއް ވާނީ އަނިޔާއަކަށެވެ.  

ގެ ވައްތަރުތައް   FGMއިން    WHOވެސް  ޤައުމުތަކުގައިހުޅަނގުގެ  އެހެންކަމުން  
ގެ އެނިންމުމަށް ބިނާކޮށް،    WHO  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތާމެދު މިފަދައިން ދެކޭއިރު، 

ހެއްޔެވެ ކިހިނެއް  މަނާކުރާނީ  ޝިޢާރެއް  ދީނީ  އެބައިމީހުންގެ  އަދި ؟ މުސްލިމުން 
އިސްލާމްދީނަކީ ؟ އެފަދަ ކަމަކީ އަނިޔާވެރިކަމެއް ކަމަށް ބުނާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ

ތަޢާލާ ވަނީ އެއިލާހުގެ  هللا ވެރިކަން މަނާކުރާ ދީނެކެވެ. އަދި ކިއެއް ހެއްޔެވެ.  އަނިޔާ
ނަފްސުފުޅަށްވެސް އަނިޔާވެރިކަން ޙަރާމްކުރައްވާފައެވެ. އެއިލާހީ އެންމެ އޯގާވަންތަ  

 .ވަޙީކުރެއްވިއެވެ ތަޢާލާ هللا. ވާރިދުވެފައިވެއެވެ ޙަދީޘެއްގައި  ޤުދުސިއްޔައިލާހެވެ. 

 
 :  ބައްލަވާ [1]

bill/6100/text/enr-congress/house-https://www.congress.gov/bill/116th    

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6100/text/enr
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َحر    يَا)) إِيِني  الظ  ِعبَاِدي!  ُُمَر  ْمُت  بَيْنَُكْم  وََجَعلْتُُه  َنْفِِس،  ىلَعَ  فاََل لَْم  ًما 
 [1]((َتَظالَُموا

ިތަމްނިއާލުހެގ "ާމަނީއ:   ަހަމަކަށަވުރްނ  ައުޅަތުކްނޭނެވ!  ިތަމްނިއާލުހެގ  ޭއ 
އަ  ަޙާރްމުކެރްއީވެމެވ.  ިތަމްނިއާލުހ  ައިނާޔެވިރަކްނ  ަމްއަޗްށ  ިދ  ަންފުސުފުޅެގ 

ަފެހ  ެލްއީވެމެވ.  ަޙާރްމަކެމްއަކުމަގިއ  ެއަކްނ  ެމުދަގިއެވްސ  ިތަޔަބިއީމުހްނެގ 
 " ިތަޔަބިއީމުހްނ ެއްއަބަޔުކ ައެންއަބަޔަކްށ ައިނާޔެވިރުނާވެށެވ. 

 

 

 
 (.) - رواه مسلم يف صحيحه برقم:   [1]
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"ފީމޭލް    އްިސާލމްދުީނގައި ަޝުރުޢުކަރއާްވފައާިވ އްަނހުެންނ ޚާިތުނުކުރމަކީ 

 އެއް ޫނން   މުިއިޓލަޭޝްނ" ޖެނަިޓލް  

FGM   ުނޫނެވެ.    މެއްއަކީ އިސްލާމްދީނުގައި ޝަރުޢުކުރައްވަފައިވާ ޚިތާނުކުރFGM 
 ވެ. ޚިތާނެ ' ފިރުޢައުނީއަކީ '

ނުވަތަ   ކަނޑާލުމެވެ.  މައިނޯރާ  ލެއިބިއާ  އާއި  ކްލިޓޮރިސް  ޚިތާނަކީ  ފިރުޢައުނީ 
ބޮޑުބައިމެޖޯރާބޭރަށްވާބައި އެއްކޮށް ކަނޑާލުމެވެ. އަދި ލެއިބިއާ    ކަނޑާލުމެވެ.   ގެ 

ފަހު،    އަދި ކުޑަކަމުދިއުމަށާއި ޙައިޟުގެ ލޭ ބޭރުކުރުމަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ދޫކޮށްލުމަށް
ދެން ހުރި ބައިތައް އެއްކޮށް ފެހުމެވެ. މިއީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހޭ 

ޢަމަލެކެވެ.   ޤާނޫނުތަކުގައިވެސްވަޙުޝީ  ޤައުމުތަކުގެ  ބައެއް  މިކަންވަނީ އަދި   
 [1] މަނާކޮށްފައެވެ. 

WHO ެސިފަކުރާ  އިން އFGM .ެއަކީ މިއީއެވ 

ބެހޭގޮތުން   ޚިތާނުކުރުމާ  ابلنات"އަންހެނުން  ލިޔުއްވާފައިވާ   "ختان  ނަމުގައި  ގެ 

 ލިޔުމެއްގައި ޑރ. ޙާމިދު އަލްޣަވާބީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  

ައްނެހުންނެގ ިޖްނީސ ާބުރ ަދްއުވަމްށ ެމުދެވިރާވ ަސަބުބަތްއ ަވަރްށ ިގަނެއެވ. "
ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަސަބުބްނ ަކުމަގިއ ަދުއާވުކާރީމުހްނ،   ެއަކްނ ިދާމަވނީ 

ިޚާތުނ  ީމުހްނާނިއ  ިޚާތުނޮކްށަފިއާވ  ިބާނުކުރަމްށ،  ެއައްށ  ަދުއާވ  ެއީމުހްނެގ 

 
اخلتان بني الرشيعة واملمارسات اخلاطئة واألفاكر املسمومة دل. مليف بن حسن الويلدي الشهري )ص: ބައްލަވާ:     [1]

.) 
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ްކިލޮޓިރްސ   ެއީއ  ުނެވެއެވ.  ެގެންސަފެއްއ  ަތާފްސިހާސެބްއ  ުނުކާރީމުހްނެގ 
ިޚާތުނުކރު  ިފުރަޢުއީނ  ަނަގިއެގްނުކާރ  ިމަފަދިއްނ ފި   ން ެއްއޮކްށ  ަޔަވެއެވ. 

ިޚާތުނުކުރަމީކ ަޙީޤަޤުތަގިއެވްސ ައްނެހުންނ ިޖްނީސ ާބުރ ަދްއާވ ަސަބެބެކެވ.  

ައްނަގާވަފިއާވ ިޚާތުނުކުރާމ   ަނަމެވްސ ިމީއ ަރްޙަމުތެގ ަނިބްއާޔ  

ެއެވ. ެއަބީހ:    [1]   «َتنِْهِِك   اَل »  ިއުރާޝުދެދްއާވަފިއަވނީ ަތާފުތ ަކެމެކެވ. ެއަކޭލެގާފުނ  
ުނަކނާޑެށެވ. ަފެހ، ެއުދަވްސަވަރީކ ޭބްސެވިރަކުމަގިއ ިމަފަދ ަޙްއާސްސ  ެއްއޮކްނ  

ުގަނަވްނަތާކިއ ެއަތްނަތާނ ުގިޅަފިއާވ ާނުރަތާކ ެބޭހޮގުތްނ ާމޮބުޑ ޯހުދްނަތެކްއ  
ުދަވްސަވރަ  ުނާވިއުރ،ޯހިދަފިއާވ  ެއަކަމްށ  ިމިއުރާޝދު   ަކްށ  ެއަކިނެވްސ  ުފުޅ 

  ختان: "بعنوان  مقالة  من  10  و   7  عدد"  اإلسالم  لواء"  جملة] ."ެހްއަކަކްށ ުފެދެއވެ 
 [2]   "[ابلنات

 

ނެރޭ    ޢަބްދުލްޢަޒީޒް ޔުނިވަސިޓީއިންކިންގް  ޖިއްދާގައި ހުންނަ  ޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ  ސު
 ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައިވެއެވެ.   ޖާނަލްގައިމެޑިކަލް ސައިންސަސް 

ަހްއުދަފަހަނައާޅ  " ިޚާތުނުކުރުމަގިއ  ައްނެހުންނ  ަޒާމުނަގިއ  ިފުރަޢުއުންނެގ 

ަނަމެވްސ   ުދަވްސަވުރަގިއ   ަނިބްއާޔ  ޮގްސަފިއެވެއެވ.  ެގ 
ިޚާތުނޮކްށޭދްނ   ަނިބްއާޔ  )ަމީދާނަގިއ(  ައްނެހުންނ  ައްނެހަނަކްށ  ުއުޅުނ 

ްކިލޮޓިރްސެގ   ިއުރާޝުދެދްއވީ   ުމަޙްއަމުދ   )ައްނެހުންނެގ 

 
(، وصححه األبلاين يف سلسلة األحاديث (، وابليهيق يف السنن الكربى )رواه أبو داود يف سننه )   [1]

 (. الصحيحة )

   ބައްލަވާ:  [2]

https://islamqa.info/ar/answers/45528 

https://islamqa.info/ar/answers/45528
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ާމޮބަޑްށ ުނެކނުޑަމެށެވ. ައިދ ީވެއްނެމ    ((prepuce)ްނާވ ަހްނޮކުޅ  ަވަށިއގެ 
ެކނުޑަމެށެވ.   ައްނެހނާ ުކަޑޮކްށ  ާފުޅެވ،  ޮބަޑްށ  ްކިލޮޓިރްސ  ޭއުރްނ   ައށް ެއީއ 

ިމަފަދިއްނ   ައްނަގާވަފިއަވީނ  ެއަކޭލެގާފުނ  ައިދ  ަފިއާދުވަމެށެވ.  ޮގުތްނ  ިޖްނީސ 
ަކިއެވނީ  ުކުރުމްނ  ެއަކްނ  ގު ުކަޑޮކްށ  ޮބަޑްށ ުމގަ ޅު ެގ  ިފިރީމާހެވްސ  ިއ 

ެގ ިމިއުރާޝުދުފުޅްނ ަވަރްށ ާސުފޮކްށ     ުރޭހެނަކަމެށެވ. ަނިބްއޔާ 
ައްނަގާވަފިއެއަވީނ   ެއަކޭލެގާފުނ  ޮއްތޮގުތަގިއ   partialެއނެގްނ 

hoodectomy    .ެހުދަމެށެވhoodectomy    ުނަވަތclitoral 
unhooding   ަިހމ ިޖްނީސ  ީނ  ަފިއވަ ނާ ިމާހުރ  ުގަނަވްނ ައްނެހާނެގ 

ުކާރ ަކްނަތްއަތުކެގ ެތޭރަގެއެވ. ައިދ ެއަކްނ ުކަރީނެވްސ ިއްސެވ    ީރިތުކުރަމށް 
ަފިއާދ   ަންފާސނީ ޞި ޙާ ެދްނެނުވުނ  ައްނެހާނައްށ  ެއީއ  ަނުމަގެއެވ.   ުލުކުރުމެގ 

 [1] "ޮގުތްނ ަހަމެޖުހްނ ިލިބ ިޖްނީސ ޮގުތްނ ިއުތުރ ުފިރަހަމަކެމްއ ިލުބަމެށެވ. 

 

ސާޖަންސް"ގެ "ބްރިޓިޝް   ޕްލާސްޓިކް  އެއިސްތެޓިކް  އޮފް  އެސޯސިއޭޝަން 
ކްލިޓޮރިސްގެ ވަށާއިގެންވާ ހަންފަށަލަ އަކީ    hoodectomyވާގޮތުން    ގައިވެބްސައިޓު
 [2] ނެގުމެވެ. 

 

 
[1]   Clitorolabial Reconstruction in Circumcised Females with Clitoral 

, Medical Sciences -Journal of King Abdulaziz University  Inclusion Cyst /

, Number: 4, Page: 62.16 Volume: 
  ބައްލަވާ:  [2]

 https://baaps.org.uk/patients/procedures/18/aesthetic_genital_surgery 

https://baaps.org.uk/patients/procedures/18/aesthetic_genital_surgery
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FGM  ްުސްނަނާތ ޚާިލފާުވ ަބއެއް ަސަބުބތައ 

µ   ްހަށިގަނޑުގެ ތަންތަން ކަފާ ހެދުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ތޫނު އެއްޗެހި ބޭނުންކޮށްގެނ
ނުބަލާ  ރަނގަޅަށް  ކުރުމަށް   ،ކަންކަމަށް  ކަންކަން  އެކަށީގެންނުވާ   އެފަދަ 

އިންފެކްޝަންތަކަށް ސަބަބުން  ކުރުމުގެ  އަދި   ތަންތަނުގައި  މަގުފަހިވެއެވެ. 
ޅުމުގެ ބޭސްވެރިކަމުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ނެތް މީހުން އެފަދަކަންކަން ކުރަން އު

އެފަދަ ތެރޭގަ އެނޫންވެސް  މަނާނުވުމާއި  ލޭ  ގެއްލުންތަކަށްވެސް    އި  އެތަކެއް 
 މަގުފަހިވެއެވެ. 

µ  ިޖިންސީ ގުނަވަން ފެހުމާއި އެފަދަ އެހެން ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ޖިމާޢުވުމާއ
 ވިހެއުމުގައިވެސް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ.  

µ   ިތެރޭގައ ކުރުމުގެ  ކަންކަން  ގޮތުންވެސް މިފަދަ  ނަފްސާނީ  އަންހެނާއަށް 
އަސަރުކުރެއެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ކައިވެނިކޮށް، ފިރިމީހާއާއެކު އުފާވެރި  

 [1] ދިރިއުޅުމެއް އުޅުމުގައި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ. 

 
 

 
)ص:    اخلتان بني الرشيعة واملمارسات اخلاطئة واألفاكر املسمومة دل. مليف بن حسن الويلدي الشهري  ބައްލަވާ:   [1]

.) 
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ްނ  އްަނހުެންނ ޚާިތުނުކުރމު ުކަރއާްވފައާިވ ފަަދއްިނ އްިސާލމްދުީނގައި ަޝުރޢު 

 ފައިދާ ލިބޭ  

ނަމުގައި    "ختان ابلنات" އަލްޣަވާބީގެ  ޙާމިދު  ލިޔުމެއްގައި   ޑރ.    ލިޔުއްވާފައިވާ 

ގެންނަވާފައިވެއެވެ.   ފައިދާތައް  ލިބޭ  ޚިތާނުކުރުމުން  އަންހެނުންގެ އަންހެނުން  އަދި 

 ، ختان ابلنات"ބަލިތަކުގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރެއްކަމަށްވާ ޑރ. ސިއްތުލްބަނާތު ޚާލިދު  
صحية ލިޔުމެއްގައި"رؤية  ލިޔުއްވާފައިވާ  ނަމުގައި  ފައިދާތައް ގެ  އެފަދަ  ވެސް 

 ގެންނަވާފައިވެއެވެ. 

 ތެރޭގައި:   ތުން ޚިތާނުކުރުމުން އަންހެނާއަށް ލިބޭ ފައިދާތަކުގެގޮ އެ

 ެއެވެކުޑަމަކުދާ ހޮޅީގެ އިންފެކްޝަން އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކޮށްދ.  
  ުކުޑަކޮށްދެއެވެ.ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމުގެ އިންފެކްޝަން އުފެދުމުގެ ފުރުޞަތ  
   ާވަށައިގެންވ ދުވުކްލިޓޮރިސްގެ  ވަސް  ނުބައި  ސަބަބުން  މަށް ހަންފަށަލައިގެ 

ފުރުޞަތު އެވެމެދުވެރިވެ ދުވުމުގެ  ވަސް  އެފަދަ  ޚިތާނުކުރުމުން  ނަމަވެސް   .
 އެވެ. ކުޑަކޮށްދެ

   ްގާތްގަނޑަކަށ ކްލިޓޮރިސް  ޖިމާޢުވުމުގައި  ސެންޓިމީޓަރަށް   3ބައެއްފަހަރު 
ފިރިމީހާއަށް ނުތަނަވަސްކަން ޖިމާޢުވާއިރު  ކަމުގެ ސަބަބުން  އަދި މި  އެވެ.ވެބޮޑު

 ވެއެވެ. މިކަން ހައްލުކުރުމުގެ ސަބަބުން  ނުޚިތާ ނަމަވެސް އެވެ.ގެނުވަ
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އަދި މިނޫނަސް ދެމަފިރިކަމުގެ ގުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ ގިނަ ކަންކަމަށް ފަރުވާއެއްކަމުގައި 
 [ 1]ޚިތާނުކުރުން ވެއެވެ. 

ހާމަކުރައްވާފައެވެ.  މިވަނީ  ފައިދާތައް ލިބޭކަން ޑޮކްޓަރުން  ޚިތާނުކުރުމުން ޞިއްޙީ 
ނުކުތާއަކީ    ފާހަގަކޮށްލަން  އެއާއެކު މުހިންމު  އަންހެނުންވެސް ޖެހޭ  ފިރިހެނުންނާއި 

ޚިތާނުކުރުމުގައި، އެކަން ކުރަންވާނީ ކަމުގެ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންކަމެވެ. 
އެކަމުގެ ޢިލްމާ ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުން އެފަދަ ކަންކަން ކުރަންއުޅުމުގެ ތެރޭގައި އިތުރު  

 އެކަށީގެންވެއެވެ. ގެއްލުންތަކެއް ލިބި، މީހާގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުންވެސް 

 

 

 
  ބައްލަވާ:  [1]

https://islamqa.info/ar/answers/45528 

https://islamqa.info/ar/answers/45528
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 ޙަދީޘްތައް   ަބއެއް   ޚާިތުނުކުރާމ ެބހޭގޮތްުނ ާވރުިދފައިވާ   ން އްަނހެނު 

َوَتْقِليُم )) . اإِلبِْط،  َوَنتُْف  َوااِلْسِتْحَداُد،  اخِلتَاُن،  الِفْطَرِة:  ِمَن  ََخٌْس  ْو 
َ
أ ََخٌْس،  الِفْطَرُة 

ْظَفاِر، َوقَص  
َ
ارِِب األ  ((.الش 

ވެއެވެ.   މާނައީ: "ފިޠުރަތަކީ ފަސްކަމެކެވެ. ނުވަތަ ފިޠުރަތުގެ ތެރެއިން ފަސްކަމެއް
އިސްތަށިބޭލުމާއި  ވަށައިގެންހުންނަ  ޢައުރަގުނަވަނުގެ  ޚިތާނުކުރުމާއި  އެއީ 
ކިހިލިފަތްދަށުގައި ހުންނަ އިސްތަށި އުފުރުމާއި ނިޔަފަތި ކެނޑުމާ އަދި މަތިމަސް 

 ވެ." ކުރުކުރުމެ

 [2] މި ޙަދީޘްގައި އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން ފަރަޤުކޮށްފައި ނުވެއެވެ. 

 

ْرَبِع َوَمس  اخْلِتَاُن اخْلِتَاَن َفَقْد وََجَب الُْغْسُل()) .
َ
.(إَِذا َجلََس بنَْيَ ُشَعِبَها األ

 “ ޚިތާނު  (  ލަދުވެތިގުނަވަނާއި )ޚިތާނާއި    ،އެއްދާންކޮށް  އަނބިމީހާއާއެކުމާނައީ: 
ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ )ޖެހިއްޖެނަމަ  (  ލަދުވެތިގުނަވަން ) ހިނައިގަތުން (  އެބަހީ:   ފަހެ 

  ”. ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ

 
 (.( ) - ( ومسلم ) رواه ابلخاري )  [1]
 (. /  )جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ابن باز  ބައްލަވާ:  [2]
(. ) - رواه مسلم )  [3]
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((. إَِذا اْْلَََق اخْلِتَانَاِن َفَقْد وََجَب الُْغْسُل )) .

ފަހެ ހަމަކަށަވަރުން (  ޖިމާޢުވެއްޖެނަމަ އެބަހީ:  )  ޖެހިއްޖެނަމަ  ދެ ޚިތާނު" މާނައީ:
 " .ވާޖިބުވެއްޖެއެވެ ހިނައިގަތުން

 

ًة ََكنَْت ََتِِْتُ بِالَْمِدينَِة َفَقاَل لََها انل ِِب  َصَّل  اهللُ  .
َ
ن  اْمَرأ

َ
نَْصاِري ِة، أ

َ
مِّ َعِطي َة اأْل

ُ
َعلَيِْه    َعْن أ

 ِ ْحَظى ل
َ
َحب  إََِل ابْلَْعِل«وََسل َم: »اَل َتنِْهِِك فَإِن  َذلَِك أ

َ
ِة، َوأ

َ
.لَْمْرأ

.  ރިވާވެގެންވެއެވެ  އަރިހުން  ގެ    އަލްއަންޞާރިއްޔާ  ޢަޠިއްޔާ  އުއްމު   މާނައީ: 
 އޭނާއަށް     ނަބިއްޔާ.  އުޅުއްވިއެވެ   މަދީނާގައި  އަންހެނެއް  ޚިތާނުކޮށްދޭ

“)ޙަދީޘްކުރެއްވިއެވެ   ފަހެ.  ނުކަނޑާށެވެ  ބޮޑަށް  މާ(  ކުރާއިރު  ޚިތާނު . 
. ގޮތެވެ  އަރާމު  އެންމެ  ،ބޮޑު  ފައިދާ  އެންމެ  އަންހެން މީހާއަށް  އެއީ  ހަމަކަށަވަރުން

 .” ގޮތެވެ ލޯބިވާނޭ އެންމެ ފިރިމީހާވެސް އަދި

 

 

 
يف   األرنؤوط ( و/( وصححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة )( ورواه ابن ماجه )رواه أمحد )   [1]

 (. / حتقيقه البن ماجه )
 (./( وحسنه األبلاين يف السلسلة الصحيحة )رواه أبو داود )  [2]
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 އްަނހުެންނ ޚާިތުނުކުރމުގެ ުޙުކމް 

ބަޔާން  ދިޔައިސްވެ  އިސްލާމްދީނުގައި    ވެ  ޚިތާނުކުރުމަކީ  އަންހެނުން  ފަދައިން 
ޙަދީޘްތައް    ބަޔާންވެ ދިޔަ  . ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމުގައި ޚިލާފެއް ނުވެއެވެ

ފުދެއެވެ. ޚިލާފުވެފައިވަނީ    އެކަމަށް  މެދުގައި  ޢިލްމުވެރިންގެ  މިކަމުގެ ނަމަވެސް 
ސުންނަތެއް ކަމާމެދުގައެވެ. އެގޮތުން މިކަމުގައި ޖިބެއް ނުވަތަ  އެއީ ވާޙުކުމާމެދުގައެވެ.  

 ބަސްފުޅެއް ވެއެވެ. 3

 :ީއެއީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ސުންނަތެކެވެ.  ވާޖިބެއް   ފުރަތަމައ
ނޫނެވެ. އެއީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝިޢާރުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޠުރަތުގެ ސުންނަތެކެވެ. 

ގެ މާލިކީ މަޛްހަބުގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި ޝާފިޢީ މަޛްހަބުމިއީ ހަނަފީ މަޛްހަބާއި  ]
 [ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ ރިވާޔަތެކެވެ.  ދިއަބީރައްޓެހި ބަސްފުޅެކެވެ. 

 :ީމިއީ ޝާފިޢީ ]އެއީ ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ.    ދެވަނައ
ބުގެ ސަޙްނޫންގެ  މަޛްޙަބާއި ޙަންބަލީ މަޛްހަބުގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި މާލިކީ މަޛްހަ

   [ބަސްފުޅެވެ.
 :ީއެއީ ފިރިހެނުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބެކެވެ. އަދި އަންހެނުންގެ މައްޗަށްވާ   ތިންވަނައ

ނޫނެވެ.   ވާޖިބެއް  ކަމެކެވެ.  ޤުދާމާ   މިއީ  ]މާތް  އިބްނު  ގައި 

  [1] [ގެންނަވާފައިވާ ބަސްފުޅެވެ.

 
 (. - /  املوسوعة الفقهية الكويتية ) ލަވާ: ބައް  [1]
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ޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ސުޚިތާނުކުރުންވަނީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންނަށްތޯ ސުވާލުކުރުމުން  
 ފަތުވާދެއްވާފައި ވެއެވެ.ން ކޮމިޓީވާދޭ ފަތު

ެތެރިއން " ަކްނަތްއަތުކެގ  ިފުޠަރުތެގ  ެއީއ    ވާ ިޚާތުނުކުރަމީކ  ަކެމެކެވ. 
ަޝުރޢު  ައްނެހުންނަންށެވްސ  ަނަމެވްސ  ުކަރްއާވަފިއާވ  ިފިރެހުންނާނިއ  ަކެމެކެވ. 

ުސްނަނެތެކެވ. ައިދ    ެއއީ   ަނށް ިފިރެހުންނަންށ ެއީއ ާވިޖެބެކެވ. ައިދ ައްނެހުނން 
 [1] ".ާމްތަކެމެކވެ  ަންށވާ ެއަކނަބުލން ެއީއ 

 

 

 
 (./  ) اللجنة ادلائمة فتاوى  [1]



 

 ައްނެހުންނ ިޚާތުނުކުރުމެގ ަތާފތު  ާއއި   " (FGM) ީފޭމްލ ެޖިނަޓްލ ިމުއިޓޭލަޝން "

 26 
 

 ުޚާލޞާ 

   ގެ ޚުލާޞާއަކީ:ދިޔަ ދިރާސާއިސްވެ 

ކަމެ  ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ  އިސްލާމްދީނުގައި  ޚިތާނުކުރުމަކީ   ވެ. ކެއަންހެނުން 
ނަމަވެސް، މަޝްހޫރު   އެކަމުގެ ޙުކުމާމެދު ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ޚިލާފުވެފައިވީ

  ތްފަތުވާއަކީ ޚިތާނުކުރުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ވާޖިބު އަދި އަންހެނުންނަށް ސުންނަ
  ވެ.ކެމެކަ

 FGM   ުޚިތާނ ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ  އިސްލާމްދީނުގައި   ވެ. ނޫނެ  ކުރުމެއްއަކީ 
ޚިތާނުކުރުމަކީ ލާދީނީ   FGM  އަންހެނުން  ކާފިރުންނާއި  ދޭހަކޮށްދޭން  ކަމަށް 

 މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ އިސްލާމްދީނުގެ ސޫރަ ހުތުރުކުރުމަށްޓަކައެވެ. 
 WHO    ްއިނFGM  ައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، ހުޅަނގުގެ ގެ ވައްތަރުތަކެއް ކަނޑ

ހާމަވެގެން  މިދިރާސާއިން  ބަލައިނުގަންނަކަން  އެގޮތުގައި  އެކަން  ޤައުމުތަކުން 
ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   FGMދެއެވެ. އެބައިމީހުން މުޖުތަމަޢުގެ މަސްލަޙަތަށްޓަކައި،  

 ޖިންސީ ގުނަވަން ތޮރުފުމާއި ކޮސްމެޓިކް ސާޖަރީގެ ގޮތުގައި ކުރާ ކަންކަމާ އަދި
އި ގަޖިންސު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންފަދަ ކަންކަން އެބައިމީހުންގެ ޤާނޫނުތަކު 

 އިސްތިސްނާކުރެއެވެ. 
ހުރި  ފައިދާ  ޚިތާނަކީ  ޝަރުޢުކުރައްވާފައިވާ  އަދި   އިސްލާމްދީނުގައި  ކަމެކެވެ. 

ނުވެ  އެކަމުގައި ސާބިތުވެފައި  ގެއްލުމެއް  ގޮތުންވެސް  ނަމަވެސް   އެވެ.ޞިއްޙީ 
އެކަން ކުރަންވާނީ އެކަމުގެ ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ، ރަނގަޅަށް އެކަން 

 މީހުންނެވެ.  ދަންނަ
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ޤައުމުތަކާއެފްރިކާ  އާދަކާދައިގެ   ގެ  ޤައުމުތަކުގައިވެސް  ބައެއް  އިސްލާމީ  އަދި 
އިސްލާމްދީނާ ގުޅުންހުރި   ކަމުގައިވިޔަސް އެއީއް ކުރިގެ ޢަމަލުތަ  FGMމަތިން  

މިސާލަކީ   އޭގެ  ނޫނެވެ.  ޤައުމުތަކުގެކަމެއް  ބައެއް  މުޝްރިކުންގެ   އަވަށްޓެރި 
 ، މެދުގައިވެސް އަދި މުސްލިމުންގެ މެދުގައިވެސް ކަންކަމުގައި ހިތްހަމަ ނުޖެހުމުން

ހުރިހާ  ކަމެކެވެ.  ޖަހާއުޅުންފަދަ  އެސިޑު  މޫނަށް  އަންހެނުންގެ  ޚާއްޞަކޮށް 
ކުރިއަސް، މިއް ކާފިރަކު  އެއީ  ގޮތުގައި  އެއްބަސްވާނެ  މީހުންވެސް  ލަތެއްގެ 

ޢަމަލެކެވެ. އަނިޔާވެރި  ނުބައި،  ބޮޑުވެގެންވާ  ހުތުރުކަން  ކުރިއަސް   މުސްލިމަކު 
  އަދި އެފަދަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލުތައް އިސްލާމްދީނަށް ނިސްބަތެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. 

 

ގޮތުގައި ދައްކަވާ ގެ  ޙައްޤު   ކީވިސްނުންދެއްވާ، ޙައްޤަދުޢާއަކީ އަޅަމެންނަށް ދީނުގެ ހެޔޮ  
  ގޮތުގައި ދެއްކެވުމެވެ.ގެ ބާޠިލު ކީއަދި ބާޠިލަ

 وىلع آهل وصحبه أمجعني.  نبينا ُممد ىلع صَّل اهلل ورب العاملني، احلمد هلل و
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