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 ހެއްޔެވެ؟ޙުުކމަކީ ކޮބައި  ެޖހުމުގެ ާގ )މަާހނަ ގާ(ގައި އިމަހާނަ

 
 (هللا حفظه) حسن محمد أنس أبو އުސްތާޛްޖަވާބު ދެއްވީ: 

 
ނުކުތާތަކުގެ  ވި އަންނަނި ފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުކޮށް ބެހޭގޮތުން މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު، މަހާނައިގައި ގާ ޖެހުމާ 

  އަލީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ.
 

ޤަބުރުތައް ޒިޔާރަތްތަކެއް ފަދައިން ބިނާ ކުރުމާއި، އުވަޖެހުމާއި، ވަޅުލުމަށްޓަކައި ޙާޖަތްޖެހި ނުވަތަ   އީ:ފުރަތަމަ
ޤަބުރުސްތާނުގެ މަގުތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އަލި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ޤަބުރަކަށް އަލި ކުރުމަށް ވޮށް 

ތެރޭގައި  މީސްތަކުންގެ، ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ  ކުގައި ލިޔުންފަދަޖެހުމާއި، އަދި ޤަބުރުތަކަށް އަލި ކުރުމާއި، ޤަބުރުތަ
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ރެވިގެންވާ ކު ނަހީ  ޙަދީޘްފުޅުތަކުން  ގެ ملسو هيلع هللا ىلصމި ކަންތައްތަކަކީ ނަބިއްޔާ  ސްނަމަވެ ކެވެ.ޢާންމުވެފައިވާ ކަންތައްތަކެ 
 ޢަމަލުތަކެވެ. 

 
 ލެއްވުމަކީ ވެސް އިސްލާމްދީނުގައި އުރަކޮޅުއަށް ބިނާކޮށް ހަމައެފަދައިން، ޤަބުރުތަކުގެ މަތީގައި ޤުއްބެއްގެ ސިފަ

ޢަމަލުތަކަކީ، އެތަނުގައިވާ މައްޔިތާގެ ކިބައިން މަދަދަށް އެދުމާއި  ފަދަމި ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެކެވެ. އެހެނީ
އިތުރުން ކެވެ. މީގެ ކު ކުރުމަށް ހުޅުވިގެންދާ ދޮރެޝަރީ ހަށްނޫންފަރާތަކަށް ކުއްތަންވެ، ޚާލިޤްވަންތަ އިލާهللا 
އެބައެއްގެ މައްޗަށް ނަބިއްޔާ ލަޢުނަތް ލައްވާފައިވާ ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންގެ ޢަމަލެކެވެ. ޙަދީޘްގައިވެ އީ މި

"އެމީހުންގެ ނަބިއްޔުންގެ ޤަބުރުތައް  لعن هللا اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدއެވެ. 
  .އާލާ ލަޢުނަތް ލެއްވިއެވެ"ތަهللا މިސްކިތްގޮތުގައިހެދި، ޔަހޫދީންނާއި ނަޞާރާއިންނަށް 

 
 -رحمه هللا-اإلمام الترِمِذي ހަމައެފަދައިން ޤަބުރުތައް ތަޖްޞީޞްކޮށް، އޭގެ މަތީގައި ބިނާކޮށް ހެދުން 

أن ملسو هيلع هللا ىلص نهى رسول هللا ގެ ޙަދީޘްގައި އެކަން ނަހީ ކުރެވިގެންވެއެވެ. ) -رضي هللا عنه-جابر ރިވާކޮށްފައިވާ 

 ތައް ބިނާ "ޤަބުރުތައް ތަޖްޞީޞުކޮށް، އޭގެ މަތީގައި ބިނާ  يبنى عليه(  يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن
  ."ކުރެއްވިއެވެ ނަހީ ملسو هيلع هللا ىلصކުރުމާއި، އަދި ޤަބުރުތަކުގެ މަތީގައި އިށީނުން ރަސޫލާ 

 
އި، އޭގެ ޓަކަ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ ތަޖްޞީޞުގެ މާނައިގެ ތެރެއަށް، ގިނަ ދުވަހު ޤަބުރު ދެމެހެއްޓުމަށް

ކޮށް އެޤަބުރު މާތް މަތިވެރިކުރުންފަދަ ރިއެ ޤަބުރު ޒީނަތްތެ ކޮށް އުވަޖަހައި، އަދިޅައި ބިނާސިމެންތި އަމައްޗަށް 
 އެންމެހައި ޢަމަލުތަކެއް ޝާމިލުވެގެންވެއެވެ. 
 އިތުރު ލަފްޟެއްގައިވެއެވެ.  އިރު، މި ޙަދީޘް އެހެން މަގުތަކުން ވާރިދުވެގެންވާ

  .ގައި ލިޔުމެވެ. )ޔަޢުނީ : ޤަބުރުގައި ލިޔުން ނަހީކުރެވިގެންވެ އެވެ.("ޤަބުރު ތަކުގެ މަތީوأن يكتب عليه( ")
 

ޙަދީޘްގައި ނަހީވެގެންނެވެ.    -رضي هللا عنه-َعلي بن أبي َطالب ޤަބުރު އުފުލުން ވަނީ  މަށްވުރެހަމައެފަދައިން ބި
އަށް ވިދާޅުވިއެވެ. سدي أبي هياج األގެ ޞާޙިބާ  -رضي هللا عنه-َعلي بن أبي َطالب ރިވާޔަތުގައިވެއެވެ.  
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 ފޮނުވަމު ތިބާ ،ޙާބީޞަ ތިމަން ކަމަކާއިގެން ފޮނުއްވި، ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް އެ ޞަޙާބީ  ތިމަން ملسو هيلع هللا ىلص"ރަސޫލާ 
 "  ހެއްޔެވެ؟

يتَهُ( ". )ކުރެއްވިއެވެ ބަޔާން ކަންތައް ފޮނުއްވި  ملسو هيلع هللا ىلص)އެއަށްފަހު ރަސޫލާ   އަދި ބިންމަތިން وال قبراً ُمشِرفاً إال سوَّ
  .އުފުލާފައިވާ ޤަބުރެއް ތިބާއަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޤަބުރެއް ބިމާ އެއްވަރު ކޮށްލާށެވެ"

 
ގެ ޙަދީޘްގައި ބަޔާންވެގެންވާ    -رضي هللا عنه-َسعد بن أبي وقاص މި ޢަމަލުގައި އިސްތިސްނާވެގެންވަނީ 

 ކައިވަތަކަށް ބިމުގެ މަތިން އުފުލުމެވެ. އެކަމުގައި ގޯހެއް ނެތެވެ. 
 

 އީ: އިސްވެ ދިޔަ ކަންތައްތައް އެގި ބަޔާންވުމުން، ސުވާލުގެ ޖަވާބު ދޭހަވާން ފަސޭހަވާނެއެވެ. ދެވަނަ
 މެދު ސުވާލުކޮށްލުން ހުއްޓެވެ.  މިހާރު މަހާނައިގައި ޖަހާ ގާތަކާ

 އޭގައި ސިމެންތިލައި، އުވަޖަހައި، ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި ނުވޭ ހެއްޔެވެ؟ 
 މިހާރު އެކަން ފައިބަރ ބޭނުންކޮށްގެން ފުރިހަމަކަން ގެނައުމަށް ޓަކައި، އިތުރުއަދި އެއަށް ޒީނަތްތެރިކަމާއި 

 ވެސް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ. 
 އެ ގަލުގައި ލިޔެފައި ނުހުރޭ ހެއްޔެވެ؟ އަދި 

 އެ އުފުލިފައިވަނީ ބިންމަތިން ކައިވަތެއްހާ މިންވަރަށް ހެއްޔެވެ؟
 

 ވެ؟ ޒީނަތެއް ކަމުގައި ނުވޭ ހެއްޔެތަކަށް ގެނެވޭރު އެ ޤަބުޤަބުރުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ ސިފަ ފާޅުވާ ފަދައިން 
 ވާން ޖެހޭ ޢަމަލެއް ކަމެވެ. ރު ކަށް ބަޔާންވަނީ މިއީ ދުތަތަބަޢަވާ ފަރާތް  ހޯދާ، ހެއްކަށްހެކި، ވީމާ
 
 

ހުއްދަވެގެންވާ މިންވަރަކީ، ޤަބުރު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި، އެތަނުގައި މައްޔިތެއް  ވީމާ،ތިންވަނައީ: 
ވަޅުލެވިފައިވާކަން އަންގައި ބަޔާން ކޮށްދިނުމުގެ ޤަޞްތުގައި، އެތަނުގައި ދަނޑިކޮޅެއް ނުވަތަ ގާކޮޅެއް 

ނުލައެވެ.  އިސް ތަފާތު ކުރުމަކާވެ މަރިހެނެއްގެ ޤަބުރު ކަމުގައިވީނަ . އަދި އެއީ އަންހެނެއް ނުވަތަ ފިބެހެއްޓުމެވެ
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ސަބަބަކީ، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި އެއީ އަންހެނެއްގެ ޤަބުރުކަމުގައިވެއްޖެނަމަ، މެދުގައި އިތުރު ގަލެއް ބާއްވައި، 
 ގާކޮޅު ބޭއްވުމަކީ އޭގެ އެއްވެސް އަޞްލެއް އައިސްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ.  3ޤަބުރު މަތީގައި 

اإلمام ابن باز، ޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައިވާ، ސުންނަތުގެ އިމާމުންގެ ގޮތުގައިވި މިއީ މި ޢަމަލުގެ މައްޗަށް ބޮ 

 ފަތުވާ ދެއްވާފައިވާ ގޮތެވެ.   -رحمهم هللا-اإلمام ابن العثَيِمين 
 
 هلل تعالى أعلم. وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.و 


