
വിവാഹം കുവവറ്ിൽ
43 വസ്തുതകൾ അവകാശങ്ങളും കടമകളും നിർവചിക്ുന്ു

 കുവവറ്റ് വ്യക്ിഗത സ്റാറ്സറ് നിയമത്ിനറ്
 കീഴിലുള്ള ഇണകളുടെ അവകാശങ്ങളും

കെമകളും

1. ഭാര്യയുടടയയാ(വിവാഹം കഴിക്ാൻ ആഗ്രഹിക്ുന് 
സ്ഗതരീ ) രക്ിതാവിന്ടെയയാ  (വലിയ്്  ) സമ്മതമില്ലാടത 
വിവാഹം ശരിയാവുകയില്ല.

2. വിവാഹ മൂല്യം (മഹ്ർ ) വധുവിന്  നൽകാടത  
വിവാഹം ശരിയാവുകയില്ല

3. വിവാഹ രജിസ്യഗടഷൻ സമയത്്  ടെൺകുട്ിക്് 
െതിനഞ്് വയസും ആൺകുട്ിക്് െതിയനഴു വയസും 
ഗൊയമായി ട്ില്ലങ്ിൽ ടെൺകുട്ിയുടട വിവാഹ കരാർ  
രജിസ്റ്റർ ടചയ്ുകയില്ല

4. ഗൊയ െൂർത്ിയാവാത് ടെൺകുട്ി വിവാഹം 
കഴിക്ാൻ തരീരുമാനിച്ാൽ   ടെൺകുട്ിടയ തടയാനുള്ള  
അവകാശം രക്ിതാവിനില്ല,  (ടെൺകുട്ിയുടട 
വിവാഹഗൊയത്ിന്ടെ കാര്യത്ിൽ ) വിവാഹം 
അനുവദിക്ാനും തടയാനുമുള്ള  അധികാരം   ജഡ്ജിക്് 
മാഗതമായിരിക്ും. 

5. വിവാഹ കരാെിന്ടെ  സമയത്് െുരുഷൻ സ്ഗതരീക്് 
അനുയയാജ്യനായിരിക്ണം, ഇസ്ലാമിക നിയമത്ിൽ 
യയാ്ര്യതക്ുള്ള മാനദണ്ഡ മായിക്ാണുന്ത് 
മതനിഷ് ഠയാണ്. 

നരീതിന്യായ മഗത്ാലയം



6. ഇണകൾ തമ്മിലുള്ള ഗൊയത്ിലുള്ള അനുയയാജ്യത 
സ്ഗതരീയുടട  മാഗതം അവകാശമാണ്.

7. ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ അസമത്വമുണ്ായാൽ, 
വിവാഹകരാർ െദ്ാക്ാനുള്ള അവകാശം സ്ഗതരീയക്ാ 
അവളുടട രക്ിതാവിയനാ മാഗതമാണ്.

8. സ്ഗതരീ ്രർഭംധരിക്ുകയയാ വിവാഹം കഴിഞ്്  
ഒരു വര്ഷം തികയുകയയാ അല്ലങ്ിൽ വധുവിന്ടെ 
തുടരാനുള്ള സമ്മതയമാഉണ്ായാൽ  വിവാഹം 
അസാധുവാക്ാനുള്ള അവകാശം നഷ് ടടപെടുന്ു.

9. ഇസ്ലാമിക  ശരരീഅത്ിന് വിരുദ്ധമായ നിയമവ്യവസ്ഥ    
വിവാഹം െൂർത്ിയാക്ാൻ കരാർ ടവച്ിട്ുടണ്ങ്ിൽ 
വിവാഹ കരാർ അസാധുവാകുന്താണ്.

10. വിവാഹത്ിനു നിശ്ചയിച് വിവാഹ മൂല്യം (മഹ്ർ )  
കരാെിൽ കൃത്യമായി യരഖടപെടുത്ണം.

11. വിവാഹ മൂല്യം കൃത്യമായി നിശയിച്ിട്ില്ലങ്ിൽ 
തത്ുല്യമായ മഹർ അവക്് നൽയകണ്താണ് , (അതായത്  
അയത രാജ്യടത് അവളുടട സമഗൊയക്ാരുടട വിവാഹ 
മൂല്യം )

12. വിവാഹകരാർ െൂർത്ിയായ  ഉടൻ തടന് 
ഭാര്യക്് വിവാഹമൂല്യത്ിന് (മഹ്ർ) അർഹതയുണ്്, 
അവർ ഒരുമിച് ജരീവിതം  തുടങ്ങിയയത് ടകായണ്ാ, 
ഒന്ിക്ാതിരുന്ത് ടകായണ്ാ അത് നൽകാതിരിക്ാൻ 
കഴിയില്ല.

13. ഭാര്യയുമായി ഒന്ിച്ു ജരീവിക്ുന്തിയനാ ഇണ 
യചരുന്തിയനാ മുമ്പ് തടന്  ഭാര്യ കാരണം ഭാര്യ-
ഭർത്ാക്ൾ തമ്മിൽ  യവർെിരിഞ്ാൽ  ഭർത്ാവ് 
ഭാര്യക്് വിവാഹമൂല്യയമാ മറ്ു ജരീവനാംശയമാ  
നൽയകണ്തില്ല.

14. ഭാര്യ ഭർത്ാക്ന്ാർ ഒന്ിച്ു ജരീവിക്ുന്തിനും  
ഇണ യചരുന്തിനും മുമ്പായി  ഭാര്യയുടട അനുവാദം 
കൂടാടത ഭാര്യടയ ഭർത്ാവ്  വിവാഹയമാചനം  
നടത്ുകയാടണങ്ിൽ നിശ്ചയിച് വിവാഹ 
മൂല്യത്ിന്ടെ (മഹ്ർ)െകുതി ഭാര്യക്് 
അവകാശടപെട്താണ്



15.  അല്ലങ്ിൽ വിവാഹ മൂല്യത്ിന്ടെ (മഹ്ർ 
) െകുതിയിൽ കൂടാത്യതാ െകുതി മഹ് െിന്   
തത്ുല്യമായയതാ ആയ  ജഡ്ജി നിശയിക്ുന്  
ജരീവനാംശം ഭാര്യക്ു നൽകൽ നിര്ബന്ധമാണ്.

16. വവവാഹിക വരീട്ിടല വരീട്ുെകരണങ്ങളുടട 
ബാധ്യത ഭാർത്ാവിനാണ് .

17. ശരിയായ കരാർ ഗെകാരം ഭാര്യക്്  ചിലവിനു 
നൽയകണ്ത് ഭർത്ാവിൻടെ  ബാധ്യതയാണ് , അതായത് 
നാട്ു നടപെനുസരിച്ുള്ള  ഭക്ണം, വസ്ഗതം, ചികിത്സ 
തുടങ്ങിയവയും മറ്ുള്ളവയും ഈ  ജരീവനാംശത്ിൽ 
ഉൾടപെടുന്ു.

18. ഭർത്ാവിന്ടെ വരുമാന, ജരീവിതാവസ്ഥയിയലാ 
രാജ്യത്ിന്ടെ വിലയിയലാ മാറ്ം വരുന് സാഹചര്യത്ിൽ 
ഭർത്ാവ് ഭാര്യക്് നൽകുന് ജരീവനാംശം കൂട്ുകയയാ 
കുെയ്ക്ുകയയാ ടചയ്ുന്ത് അനുവദനരീയമാണ്.

19. ഭർത്ാവ് ഭാര്യയുടട ജരീവനാംശം നൽകുന്തിൽ 
നിന്് വിട്ുനിൽക്ുന് തരീയതി മുതൽ അത് 
ഭർത്ാവിന്ടെ കടമായി  െരി്രണിക്ടപെടുന്ു,  കടം 
വരീട്ുകയയാ  അല്ലങ്ിൽ ഭാര്യ വിട്ു നൽകുകയയാ 
ടചയ്ാടത ബാധ്യത വരീടില്ല.

20. ഭർത്ാവ്  അവരുടട വരീടിനു സമാനമായ വരീട്ിലാണ്  
ഭാര്യടയ  ൊർപെിയക്ണ്ത്.

21. ഭർത്ാവിന്  തൻടെ ഭാര്യയയാടും  
കുട്ികയളാടുടമാപെം   ഒയര വരീട്ിൽ  രണ്ാമടതാരു 
ഭാര്യയയാടുടമാന്ിച്ു  താമസിക്ാവതല്ല  .

22. ഭർത്ാവ് അനുമതി നൽകിയില്ടലങ്ിലുംഭാര്യക്് 
ഹജ്് നിർവഹിക്ാൻ  മഹ് െമിടനാപെം( വിവാഹം 
നിഷിദ്ധമായവർ) യാഗത ടചയ്ാം. ഭാര്യയുടട ജരീവനാംശം 
തുടരുകയും യവണം

23. ഗഭാത്ൻ, മന്ദബുദ്ധി ,യബാധമില്ലാത്വൻ ,മെവി 
, ടതറ്് ടചയ്ുന്വൻ,മദ്യെൻ, യകാെിഷ്ടൻ  തുടങ്ങിയ  
അവസ്്ഥയിൽ വിവാഹ യമാചനം  നടക്ുകയില്ല . 



24. അസാധുവായ രൂെത്ിൽ   വിവാഹാം നന്തിലും     
ഇദ്  ഇരിക്ുന് സമയത്ും വിവാഹയമാചനം 
നടക്ുകയില്ല.

25.  «നരീ വിവാഹയമാചിതയാണ് «,»നരീ എനിക്് 
നിഷിദ്ധമായവളാണ് « തുടങ്ങിയ െദങ്ങൾ ഭാര്യയയാട് 
വ്യക്തമായി െെഞ്ാൽ വിവാഹ യമാചനം 
നടക്ുന്താണ്.

26. ഭർത്ാവിന് ഭാര്യയയാട് മൂന്് തലാഖ് ഉണ്്,മൂന്ും  
ഒയര സമയം ഒന്ിച്ല്ല.

27. വിവാഹയമാചനം ഉെഗദവത്ിന് (ഭാര്യടയ 
ഉെഗദവിക്ാൻ ) യവണ്ിയാടണങ്ിൽ, ആ വിവാഹയമാചനം 
ബാഇൻ ( മടക്ി എടുക്ാൻ െറ്ാത്ത് ) ആണ്.

28. ജരീവിത വിഭവം നൽകാത്ത് കാരണമാണ്   
വിവാഹയമാചനം നടന്ടതങ്ിൽ, തിരിടച്ടുക്ാവുന് 
ത്വലാക്ണത് .

29. തിരിടച്ടുക്ാനാവാത് വിവാഹ യമാചനത്ിന്ടെ 
ഒരു രൂെം  ,ടചെിയ വിവാഹ യമാചനമാണ്  ഇതിൽ  
ഭർത്ാവിന്അവടള തിരിടച്ടുക്ണടമങ്ിൽ 
വിവാഹക്രാർ െുതുക്ുകയും മഹർ ( വിവാവ മൂല്യം ) 
നൽകുകയും യവണം , 

30. തിരിടച്ടുക്ാനാവാത് (ത്വലാഖ് ബാഇൻ 
കുബ് െ ) ത്വലാഖ് ഇവിടട വിവാഹ യമാചനത്ിന് 
യശഷം  വിവാഹയമാചിതടയ തിരിടച്ടുക്ാൻ െറ്ില്ല 
,കാരണം ത്വലാഖു െൂർണമായി, ഇനി അവടര വിവാഹം 
കഴിക്ണടമങ്ിൽ  മടറ്ാരാൾ അവടള വിവാഹം 
ടചയ്ണം  (  അവർ വിവവയമാചനം നൽകി -ഇദ് 
കാലാവധിയും കഴിഞ്ു മാഗതയമ അവടള വരീണ്ും 
വിവാഹം ടചയ്ാൻ െറ്ുകയുള്ളു) .

31. ഭർത്ാവ് ഭാര്യക്് അവകാശടപെട് ജരീവിത 
വിഭവം നിയഷധിച്ാൽ  അതുകാരണം ഭാര്യക്് 
വിവാഹയമാചനത്ിന് അവകാശമുണ്്.

32. വാക്ിയലാ ഗെവൃത്ിയിയലാ  ഭർത്ാവ് ഭാര്യടയ  
യഗദാഹിച്ാൽ ആ കാരണത്ാൽ  ഇണകൾ  െരസ്െരം 



യവർെിരിയാൻ  ആവശ്യടപെടാം , യഗദാഹത്ിന്  
രണ്് െുരുഷന്ാരുടടയയാ ഒരു െുരുഷന്ടെയും 
രണ്് സ്ഗതരീകളുടടയുയമാ  സാക്്യത്ാൽ  യഗദാഹം  
ടതളിയിക്ടപെടണം.

33.  ഭർത്ാവ് ഒരു വർഷയമാ അതിൽ കൂടുതയലാ 
സ്വരീകാര്യമായ  കാരണങ്ങൾ  ഒന്ും ഇല്ലാടത 
ഭാര്യയുമായി അകന്ു നിൽക്ു കയാടണങ്ിൽ ഭാര്യക്് 
വിവാഹയമാചനം ആവശ്യടപെടാം,   , അതുയൊടല 
യുദ്ധങ്ങയളാ ഗെകൃതി ദുരത്ങ്ങയളാഉണ്ായ  രാജ്യങ്ങളിൽ  
നാലു വർഷത്ിന് യശഷവും  ഭർത്ാവിടന കുെിച്്  ഒരു 
വിവരവുമില്ലാതിരിക്ുകയും  കാണാതായ നാട്ിടല 
യകാടതി മരണടപെട്തായി വിധിക്ുകയും ടചയ് താൽ   
വിധി െുെടപെടുവിച്തു മുതൽഭാര്യ ഇദ് ഇരിക്ണം (ഇദ് 
കാലാവധി കഴിഞ്ാൽ വിവാഹയമാചിതയാണ്) 

34. .മൂന്് വർഷയമാ അതിലധികയമാ കാലയളവിയലക്്  
ഭർത്ാവ് തടവിലാക്ടപെട്ാൽ ഭാര്യക്് വിവാഹയമാചനം 
ആവശ്യടപെടാം,  ഒരു വർഷടത് തടവിന് യശഷം അത്ിമ 
വിവാഹയമാചനമായി െരി്രണിക്ടപെടും.

35. വിവാഹ കരാെിന് മുമ്പുള്ളതായണാ അയതാ 
അതിനുയശഷ മുള്ളതായണാ എന്ത് െരി്രണിക്ാടത 
ഒരാൾ  മടറ്ാരാളിൽ തനിക്ു ഇഷ്ടടപെടാത്  ഒരു 
ന്യൂനത കടണ്ത്ിയാൽ, ഓയരാ െങ്ാളിക്ും സ്വയം 
വിവാഹക്രാർ അവസാനിപെിക്ാൻ  (ഫസ്ഖ് ) 
ആവശ്യടപെടാം.

36. ഇദ് (കാത്ിരിപെ് )കാലയളവിൽ വാക്ിലൂടടയയാ 
ഗെവൃത്ിയി ലൂടടയയാ ഭാര്യയുടട അവകാശങ്ങൾ 
നൽകി  ഭാര്യടയ തിരിടക ടകാണ്ുവരാൻ ഭർത്ാവിന് 
അവകാശമുണ്്.

37. ഭാര്യടയ മടക്ിടയടുക്ുന്ത് സാക്ികളുടട 
ടമാഴിയയാ ഔയദ്യാ്രിക യരഖയിലൂടട ആയിരിക്ണം , 
അത് ഭാര്യയുടട അെിയവാടടയും  ആയിരിക്ണം

38. അനുവദനരീയമായ വിവാഹബന്ധത്ിലൂടടയയാ 
അല്ടലങ്ിൽ ടതറ്ായയതാ  സംശയാസ്െദമായയതാ ആയ 
വിവാഹത്ിൽ ഏർടപെടുന്തിലൂടടയയാ   ജനിക്ുന്  



കുട്ിയുടട െിതൃത്വം    ജനിച്് ഏഴു ദിവസത്ിനുള്ളിയലാ  
അല്ലങ്ിൽ  െുരുഷൻ ജനിച്തെിഞ് ഏഴു 
ദിവസത്ിനുള്ളിയലാ  കുട്ിയുടട വംശെരമ്പര  െുരുഷനു 
നിയഷധിക്ാം. വംശെരമ്പരടയ നിയഷധിക്ുകയയാ 
ടതളിയിക്ുകയയാ ടചയ്ുന്ത്  യകാടതി വിധി 
അനുസരിച്ാണ് .

39. കുട്ിയുടട സംരക്ണ  അവകാശം 
മാതാവിനാണ് , െിടന് അവളുടട അമ്മയ്ക്ും, െിടന് 
മാതൃസയഹാദരിക്ും, െിടന് മാതാവിന്ടെ മാതാവിന്ടെ 
സയഹാദരി  .... മുതലായവർക്ാണ് . സംരക്ണത്ിന്ടെ 
്രുണയഭാക്താക്ൾ  തുല്യരാടണങ്ിൽ, ഏറ്വും മികച്ത് 
തിരടഞ്ടുക്ാനുള്ള അവകാശം യകാടതിക്ാണ്.

40. ഗൊയെൂർത്ിയായ ആൺകുട്ിക്ും 
വിവാഹയത്ാടട ടെൺകുട്ിക്ും സംരക്ണച്ുമതല  
അവസാനിക്ുന്ു.

41. മാതാവിന്ടെസംരക്ണം മടറ്ാരു 
വിവാഹത്ിലൂടടയുള്ള ഭർത്ാവുമായി 
ഒന്ിച്ുജരീവിക്ുന്യതാടടയും ഇല്ലാതാകുന്ു.

42. മാതാെിതാക്ടളയും മുത്ശ്ിമാടരയും മാഗതം 
കാണാനുള്ള അവകാശം മക്ൾ



പ്രധാനടപെട്ട നിബന്ധനകൾ

വലിയ്്  : (രക്ിതാവ് )  സാധാരണ െിതാവാണ്  വലിയ്്   - 
വകതിരിവില്ലാത് , സ്വതഗത്നല്ലാത്  വ്യക്തിടയ  
യകാടതിയിൽ അവനു െകരമായി  ഗെതിനിധരീകരിക്ുന് 
വ്യക്തിയായിരിക്ും  രക്ിതാവ് ,  എല്ലാ നിയമെരമായ 
ഗെവർത്നങ്ങളിലും സാമ്പത്ിക ഇടൊടുകളിലും 
നിയമാനുസൃതമായി ഉത്രവാദിയായി െരി്രണിക്ുന് 
വ്യക്തിയുമാണ്  വലിയ്്  ആയി െരി്രണിക്ുന്ത്.

സിവാജ്  :(വിവാഹം) ഒരു െുരുഷനും സ്ഗതരീയും 
തമ്മിലുള്ള െരസ്െര ഇഷ്ടയത്ാടടയും   
സമ്മതയത്ാടടയും  നിയമെരമായ 
െരസ്െരാഗശിതത്വത്ിന്ടെയും ഉടമ്പടിയാണു 
വിവാഹബന്ധം  , അതിന്ടെ ലക്്യം െവിഗതതയും 
ചാരിഗതശുദ്ധിയും ഇണകളുടട സംരക്ണയത്ാടട 
സുസ്ഥിരമായ ഒരു കുടുംബം സ്ഥാെിക്ലുമാണ്.

ത്വലാഖ് :(വിവാഹയമാചനം ):  വ്യക്തമായ െദഗെയയാ്രത്ി 
ലൂടടയയാ  അല്ടലങ്ിൽ ഉയദ്ശ്യയത്ാടടയുള്ള സൂചന 
യിലൂടട യയാ വിവാഹ ഉടമ്പടി അവസാനിപെിക്ലാണ് 
ത്വലാഖ്

വിവാഹയമാചനത്ിന്ടെ തരങ്ങൾ: കാത്ിരിപെ് 
കാലയളവ് (ഇദ് ) കഴിയുന്തിന് മുമ്പ്  തിരിടച്ടുക്ാൻ 
സാധ്യമായ  വിവാഹയമാചനവും  ( തലാഖ് െജഈ)  , 
വിവാഹടത് തിരിടച്ടുക്ാൻ സാധ്യമല്ലാത്   
െിൻവലിക്ാനാകാത്  - വിവാഹയമാചനവും( ത്വലാഖ് 
ബാഇൻ) 

ഇദ് :(കാത്ിരിപെ് കാലയളവ്), ഭർത്ാവിന്ടെ 
മരണയശഷം അല്ടലങ്ിൽ വിവാഹയമാചനം നടന്തിന് 
യശഷം ഒരു സ്ഗതരീ കാത്ിരിക്ുന് (ഇദ് ഇരിക്ുന്) 
കാലയളവ് ,  ഇദ് സമയം അവൾക്് മടറ്ാരാടള വിവാഹം 
കഴിക്ാൻ  അനുവാദമില്ല.

ഇദ്യുടട കാലം : (കാത്ിരിപെ് കാലയളവ്): 
വിവാഹയമാചിതയായ സ്ഗതരീക്് മൂന്് മാസവും (മൂന്ു 
ശുദ്ധി കാലവും)  ഭർത്ാവ് മരിച് സ്ഗതരീ  നാല് മാസവും 
െത്് ദിവസവും ഇദ് ഇരിക്ിണം.



ഇഗബാഅ :(ബാധ്യത ഒഴിവാക്ിടക്ാടുക്ൽ)  : സ്വയം 
അവകാശടപെട് ബാധ്യത െൂർണ്ണമായയാ ഭാ്രികമായയാ 
വിട്ു ടകാടുക്ൽ. 

അൽ അദൽ  :  യയാ്ര്യനായ ഒരു െുരുഷടന വിവാഹം 
കഴിക്ുന്തിന്  ഒരു സ്ഗതരീ ആവശ്യടപെട്ാൽ 
രക്ാധികാരി അനുവാദം നല്കാതിരിക്ലാണ് അൽ 
അദൽ  

ജരീവനാംശം: ഭാര്യടയ ടചലവ് നൽകി  യൊറ്ുക 
എന്ത് ഭർത്ാവിന്ടെ കടമയാണ്. ജരീവനാംശത്ിൽ 
ഭക്ണം, വസ്ഗതം, വവദ്യസഹായം, താമസം, 
ഭാര്യക്്അനുയയാജ്യവും  മാന്യവുമായ ജരീവിതം 
നയിക്ാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാം ഉൾടപെടുന്ു.

ഉർഫ് :(നാട്ു നടപെ്  ): ആളുകൾക്ിടയിൽ ടൊതുവായുള്ള 
അല്ടലങ്ിൽ അവർക്് െരിചിതമായ ഒരു വാക്ുകൾ, 
ഗെയയാ്രങ്ങൾ  ,  ജനങ്ങൾ  ശരീലിച്തും െിത്ുടരുന്തുമായ 
കാര്യങ്ങൾക്ു ഉർഫ്   എന്് െെയുന്ു.

ഫസ്ഖ് :(വിവാഹ കരാെിന്ടെ അസാധുവാക്ൽ):  
വിവാഹിതർക്ിടയിൽ അവരുടട  ബന്ധത്ിൽ  
സംഭവിച് ഗെശ്നങ്ങൾ  കാരണം, വിവാഹ കരാെുമായി 
ബന്ധിപെിക്ുന് കരാർ  അസാധുവാക്ലും 
െിരിച്ുവിടലും; അല്ടലങ്ിൽ കരാർ തുടരുന്തിൽ 
വിരുദ്ധമായ  അടിയത്ിര സാഹചര്യം, അത് മുയഖന 
ഉണ്ാവുന് ഗെത്യാഘാതങ്ങൾ എന്ിവ കാരണം വിവാഹം 
അസാധുവാക്ിലാണ് ഫസ്ഖ്

ഖുൽഉ :  ഭാര്യ ഭർത്ാവിൽ നിന്ു വിവയമാചനം 
ആവശ്യടപെടുന്തിന്ാണ് ഖുൽഉ എന്് െെയുന്ത് 
,  ഭാര്യയിൽ നിയന്ാ അല്ലങ്ിൽ ഭാര്യയുമായി 
ബന്ധടപെട്വരിൽ നിയന്ാ ഗെയത്യക വാക്ുകൾ 
ഉെയയാ്രിച്് ഭർത്ാവിന്  നഷ്ടെരിഹാരം നൽകി  
ഭാര്യടയ യവർടെടുത്ുന്താണിത് , ഖുൽഉ മുയഖന  
യവർെിരിഞ്ാൽ (ഭാര്യെുനർ വിവാഹത്ിലൂടട 
അല്ലാടത ) ഭർത്ാവിന്  അവടള തിരിടച്ടുക്ാൻ 
കഴിയില്ല.

തയാൊക്ിയത്:
Dr. Ahmad Almutairi


