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 الرَِّحْيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  

 هِ بِ حْ صَ وَ ِه ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَّ ا م َ نَ ي ِ بِ نَ   َعَلىم  َل السَّ وَ  ة  َل الصَّ ، وَ يَ مِ الَ العَ  ب ِ رَ  لِلَِّ  د  مْ الَ 
 أَمَّا بَ ْعد : .نِ يْ الد ِ   مِ وْ  ي َ َل إِ  ان  سَ حْ بِِ   مْ َل    يَ عِ ابِ التَّ ، وَ يَ عِ جَْ أَ 

އެ ފޮތް ކިޔެުވމުގެ   (1) ކީރިތި ޤުރްއާން ތަދައްބުރުކުރުމާއި؛ މިފޮތަކީ
ފައިދާގެ މައްަޗށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު    31ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  

  ة  دَ ائِ فَ   31" ޖަމާކުރައްާވފައިާވ اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު 
 ތަރުޖަމާއެކެެވ. މި ފޮތުެގ ދިވެހި   ِن"آرْ ق  الْ  ةِ وَ َل تِ ِر وَ ب  دَ تَ  ِفْ 

އަީކ  اَل عَ ت َ  للا   ه  ظَ فِ حَ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އަލްމުނައްޖިދު 

އިސްލާމްދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުރުމަށްޓަކައި ަވރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްާވ  
ބޭފުޅެކެެވ. ތަފާތު ީވޑިއޯ ޕްރޮްގރާމްތަކުެގ އިތުރުން، ތަފާތު އެތައް  

ކަށް ފޮތްތައް ލިޔުއްާވފައިާވ ބޭފުޅެކެެވ. އަދި ދީނީ އެކި  ތަކަމައުޟޫ
 islamqa.infoސުާވލުތައް ތަފާތު އެތައް ބަހަކުން ެގނެސްދޭ 

 ވެބްސައިޓުެގ ޖެނެރަލް ސްޕަވައިޒަރެެވ.

 

 18ތަދައްުބރުކުރުމަކީ ވިސްނާ ފިކުރުކުރުމެވެ. މީގެ އިތުރު ތަފްޞީލު މި ފޮތުގެ  (1)

 ވަނަ ފައިދާގައި ަބޔާންވެގެންވާެނއެވެ.
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އަލިއަޅުވާލެިވފައިާވ މައުޟޫޢަކީ ކީރިތި  ަވރަށް ކުރުކުރުކޮށް މި ފޮތުގައި 
ފިކުރުކުރުމުެގ   ންކޮށް ވިސްނާޤުރްއާން ކިޔެުވމާއި، އެ ފޮތާމެދު ފު 

 މި ފައިދާތަކުގެ ސަބަބުން:  ެވ. ފައިދާތަކުެގ މައްަޗށެ

 އެެވ.ހިތްތައް އެ ފޮތާ ކައިރިކޮށްދޭނެޖެހިފައިާވ  ށް ކީރިތި ޤުރްއާނާ ދުރަ ❑

ކިޔެުވމުގައި ފަރުވާކުޑަބަޔަކަށް ހިތްވަރާއި އާރޯކަން   ކީރިތި ޤުރްއާން  ❑
 އެެވ.ެގނެސްދޭނެ

ކީރިތި ޤުރްއާން ިގނަގިނައިން ކިޔަާވ ބަޔަކު، ހަމައެކަނި ކިޔަާވލުމުގެ   ❑
އެއަށްުވރެ ިގނަުގނަ ފައިދާ ލިބިަގންނާނެ ޮގތްތަކަށް   ،އިތުރަށް

 ލޯހުޅުާވލަދޭނެއެެވ.

 އިތުރަށް އެ ފޮތުން ތިމާގެ  ކީރިތި ޤުރްއާން ހަމައެކަނި ކިޔަާވލުމުެގ  ❑
 ހިތަށާއި، އުޅުމާއިުގޅުމަށް އަސަރުކުރުާވނެ ގޮތްތައް އަނަްގއިދޭނެއެެވ.

އަޅުގަނޑުެގ ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް މި ފޮތުެގ މަންފާ  ؛ އަކީދުޢާ
ަގންނަަވއިދެއްވައި، އެ  ނއަދި މަންފާކުރަނިިވ ޢިލްމު އު ޯފރުކޮށްދެއްުވމެެވ. 

 ޢިލްމަށް ޢަމަލުކުރުމުެގ ތައުފީޤު ދެއްުވމެެވ. 

 ْي.عِ جَْ أَ   هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  د  مَّ ا م َ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ   مَ لَّ سَ وَ  ى للا  لَّ صَ وَ 
 .( މ2020މެއި    05  -  ހ.1441 رمضان 12)  މުޙައްމަދު ސިނާން 
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 الرَِّحْيمِ  الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ 

 المد هلل، والصلة والسلم على رسول للا، أما بعد: 

ފަހެ، މިއީ ޤުރްއާން ކިޔުެވމާއި އެފޮތާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމުެގ  
ެގ ޙަޟްރަތުގައި އެދި  هللاފައިދާތަކާުގޅޭ ޚުލާޞާ ފޮތެކެެވ. އަޅުަގނޑު 

އަދި   ކޮށްދެއްުވމެެވ.ދަންނަަވނީ މި ފައިދާތަކުެގ މަންފާ ކިޔުންތެރިންނަށް 
އެކިޮގތްގޮތުން   މި ފޮތް ތައްޔާރުކުރުމާއި ފެތުރުމުގައި ބައިެވރިެވ، އަދި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްިވ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ ޖަޒާދެއްުވމެެވ! 

ެގ ކަލާމްފުޅެެވ. އެކަލާނެގ ވަޙީ ބަސްފުޅެެވ.  هللاކީރިތި ޤުރްއާނަކީ:    ( 1) 
ެގ  هللاއެކަލާނެގ ޚަލްޤުތަކަށް ފޮނުއްވާފައިާވ ރިސާލަތެެވ. މާތް 

 ަވރުަގދަެވެގންާވ ާވފަށެެވ. 

ހިދާޔަތަކާއި، ރަޙްމަތަކާއި، ނޫރަކާއި، ޯފރުކޮށްދިނުމަކާއި،  އަދި އެ ފޮތަކީ 
އަލިަގދަ ދަލީލުތަކެކެެވ. ޙައްޤާއި ބާޠިލު ަވކިކޮށްދެނިިވ ފޮތެކެެވ.  

ކެެވ. އަދި އެއީ ޙިކުމަތްތެރި ހަނދާންކޮށްދިނުމެކެެވ.  ޘެ މީސްތަކުންނަށްާވ ވަޢު

وِْعَظٌة ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  هللا  َها انلَّاُس قَْد َجاَءتُْكم مَّ يُّ
َ
﴿يَا أ

ُدوِر وَُهًدى َورَْْحٌَة ِلِّلُْمْؤِمِننَي﴾ َِِّما ِِف الصُّ بُِِّكْم وَِشَفاٌء ل ن رَّ  (57)يونس:    ِمِّ
މާނައީ: "އޭ މީސްތަކުންނޭެވ! ތިޔަބައިމީހުންެގ ވެރިރަސްކަލާނގެ  
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ކާއި، ހިތްތަކުގައިާވ ބަލިތަކަށް  ޡަބައިމީހުންެގ ާގތަށް ވަޢުޙަޟްރަތުން ތިޔަ
ޝިފާއަކާއި، މުއުމިނުތަކުންނަށް ތެދުމަަގކާއި، ރަޙްމަތެއް އަތުެވއްޖެކަން  

َذا بََصائُِر لِلنَّاِس އަދިެވސް ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  ".ކަށަަވރެެވ ـٰ ﴿َه
މާނައީ: "މި ޤުރްއާނަކީ،   (20)اجلاثية:  وَُهًدى َورَْْحٌَة ِلَِّقْوٍم يُوقِنُوَن﴾

ތަކެކެެވ. އަދި ޔަޤީންކުރާ ބަޔަކަށްވާ   މީސްތަކުންނަށްާވ އަލިަގދަ ދަލީލު 

نَزنْلَا އަދިެވސް ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  ހިދާޔަތަކާއި، ރަޙްމަތެކެވެ." 
َ
﴿َوأ

ِبينًا﴾ ބަޔާންެވެގންާވ  މާނައީ: "އަދި، ފާޅުެވ  (174)النساء:  إََِلُْكْم نُوًرا مُّ

އަދިެވސް    ނޫރެއް ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ ބާަވއިލެއީްވމެވެ."

ٰ َعبِْدهِ َِلَُكوَن ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  َل الُْفْرقَاَن لََعَ ي نَزَّ ِ ﴿َتَبارََك اَّلَّ
މާނައީ: "ޢާލަމްތަކަށް އިންޒާރުކުރައްާވ   (1)الفرقان:  لِلَْعالَِمنَي نَِذيًرا﴾

ބަާވއިލެއްިވ ކަލާނެގ،   ކަލަކު ކަމުގައިުވމަށް، އެކަލާނގެ އަޅާއަށް ޤުރްއާން ބޭ

﴿َذٰلَِك َنتْلُوهُ  އަދިެވސް ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  މަތިެވރިެވޮވޑިެގންފިއެވެ."
ْكِر اْْلَِكيِم﴾ މާނައީ: "އެއީ،   (58)آل عمران:  َعلَيَْك ِمَن اْْليَاِت َواَِّلِّ

ޙިކުމަތްތެރި ޒިކުރެއްެގ ތެރެއިން )އެބަހީ: ކީރިތި    ފާޅުެވެގންވާ ދަލީލުތަކާއި، 
 ޤުރްއާނުން( ކަލޭގެފާނަށް، ތިމަންރަސްކަލާނެގ ކިޔައިދެއާްވ ވާހަކަތަކެކެވެ."

މަތިެވރިެވެގންާވ ޤުރްއާނަކީ އެފޮތުެގ ޢަޖާއިބުކަމަށް ނިމުމެއް ނުާވ   ( 2) 
ފޮތެކެެވ. އެ ފޮތުގައިާވ ޢިލްމުތައް ގިނަުގނަކަމާހުރެ ޢިލްމުެވރިންނަށް  
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ޢިލްމުެގ ހައިހޫނުކަން ނުފިލި ފޮތެކެެވ. އެޮގތް ކިޔަވައިފިމީހަކަށް އިހާއި  
އާްވނެތެެވ. އެ ފޮތުން  އުަގންނަވައި ދެهللا ފަހުެގ މީސްތަކުންެގ ޢިލްމު މާތް  

ބަހެއް ބުނެއްޖެމީހަކު ތެދުބުނެފިއެެވ. އެ ފޮތާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކޮށްފިމީހަކަށް  
ދަރުމަހުއްޓެެވ. އެ ފޮތާ އެއްޮގތަށް ޙުކުމްކޮށްފިމީހަކު ޢަދުލުެވރިެވއްޖެއެެވ. 
އެ ފޮތް އަޑުއަހައިފިމީހަކަށް މަންފާކުރާނެއެެވ. އެ ފޮތުގައިާވ ޮގތުެގ މަތިން  

ކޮށްފިނަމަ، އެމީހަކަށް ސީދާެވެގންާވ ތެދުމަގަށް ހިދާޔަތު ލިބިއްޖެއެެވ.  ދުޢާ
އަދި އެ ފޮތަށް ތަބާވެއްޖެމީހަކު މަުގފުރެދިގެން ނުދާނެއެެވ. އަދި  

بََع އަބާއްޖަެވރިއެއްެވސް ނުމެާވނެތެެވ.   ِِنِّ ُهًدى َفَمِن اتَّ تِيَنَُّكم ِمِّ
ْ
ا يَأ ﴿فَإِمَّ

﴾ُهَداَي فَََل يَِضلُّ َوََل يَشْ  މާނައީ: "ފަހެ، ތިމަންރަސްކަލާނގެ    (123)طه:    ََقٰ

ޙަޟްރަތުން ތިޔަބައިމީހުންނަށް ތެދުމަގެއް އަތުެވއްޖެނަމަ، ދެން  
ތިމަންރަސްކަލާނގެ ތެދުމަގަށް ތަބާވެއްޖެމީހާ )ދަންނާށެެވ!( ފަހެ، އެމީހަކު  
މަުގފުރެދިގެނެއް ނުދާނެތެެވ. އަދި އަބާއްޖަެވރިއެއްެވސް ނުމެާވނޭމެއެވެ."  

ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު  ؛ ިވދާޅުވިއެެވ. "އެބަހީ އިބްނު ޢައްބާސް 
މަުގފުރެދިގެން ނުދާނެތެެވ. އަދި އާޚިރަތުގައި އަބާއްޖަެވރިއެއްެވްސ 

 (1)ނުމެވާނެއެވެ."

 

 (. 5/322)  وابن كثري(، 16/191) تفسري الطربي  (1)
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ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔެުވމާއި، އެފޮތުެގ ޢިލްމު އުނެގނުމާއި   (3)
ހިތުދަސްކުރުމާއި ހިތުދަސްކޮށްދިނުމާއި، އެ  އުަގންނައިދިނުމާއި، އެ ފޮތް 

ފޮތުގައިާވ ޢިލްމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ދަރުސްދިނުމަކީ ަވޤުތުތައް އެންމެ  
ހެޔޮޮގތުގައި ބޭނުންކުރެޭވނެ ޮގތްތަކެެވ. އަދި މިކަންކަމަށްޓަކައި މުދާ  
ހޭދަކުރުމަކީ އެންމެ ހެޔޮޮގތުގައި މުދާ ހޭދަކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެެވ. އެ ފޮތުެގ  

ހުލުެވރިންނަކީ މީސްތަކުނެްގ ތެރޭގައި މަތިެވރިުވމަށް ބަލާއިރު، ބޯތަކުެގ  އަ
މަތީގައިާވ ތާޖުތަކެއްެގ މިސާލުެގ ބައެކެެވ. އަދި އަލިކަމަށް ބަލާއިރު  
ދުނިޔެއަށް އިރުާވ ފަދައިންވާ ބައެކެެވ. ޤުރްއާނުގެ އަހުލުންނަކީ އެ ފޮތުެގ  

ން މީސްތަކުންެގ ތެރޭގައިާވ  ޢިލްމު އުނެގނުމާއި އުަގންނައިދިނުމުގެ ސަބަބު 
އެންމެ ހެޔޮ މީހުންނެެވ. އަދި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެ ފޮތުެގ ޢިލްމު  
އުނެގނި، އެ ފޮތުގައިާވ ކަންކަން ނިކަން ރަނަގޅަށް ދެނެަގނެ، އެ ފޮތާމެދު  

ެގ އަހްލުންނެެވ. އަދި މީސްތަކުންގެ  هللاިވސްނައި ފިކުރުކުރާމީހުންނަކީ 
 ޞަކުރައްާވފައިާވ ބައެކެެވ.ތެރެއިން އެކަލާނެގ ޚާއް

َخرْي ك ْم َمْن تَ َعلََّم الق ْرآَن ))އެއީ ޙަދީޘްގައި އައިސްފައާިވ ފަދައިންނެެވ. 
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ އެންމެ ހެޔޮމީހަކީ ޤުރްއާން   (1)((َوَعلََّمه  

هللا އުނެގނި، އަދި އެ ފޮތް އުަގންނައިދޭ މީހާއެވެ." އަދިެވސް ރަސޫލު 

 

 (. 5027رواه البخاري ) (1)
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    .قَال وا: ََي َرس وَل    ((ِإنَّ لِلَِِّ أَْهِلَي ِمَن النَّاسِ ))ޙަދީޘް ކުރައްާވފައިވެއެެވ
، َمْن ه ْم؟ قَاَل:  މާނައީ:   (1)((ه ْم أَْهل  اْلق ْرآِن، أَْهل  الِلَِّ َوَخاصَّت ه  ))الِلَِّ

އަހުލުންތަކެއްވެއެެވ." އަށްާވ هللا"ހަމަކަށަަވރުން މީސްތަކުނެްގ ތެރޭގައި 
ެގ ރަސޫލާއެެވ! އެއީ ކޮން  هللاޞަހާބީ ބޭކަލުން ސުާވލުކުރެއްވިއެެވ. އޭ 

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެެވ. "އެބައިމީހުންނަކީ ޤުރްއާނުެގ އަހުލުންނެެވ.  ؟ ބައެއްތޯއެެވ
 ެގ އަހުލުންނެެވ. އަދި އެކަލާނެގ ޚާއްޞަކުރައްާވފައިާވ މީހުންނެވެ."هللا

އަހުލުެވރިންެގ މަތިެވރި މަޖިލިސްތަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން  ޤުރުއާނުެގ  (4)
ފައިބައެެވ. އަދި ރަޙްމަތް އެބައިމީހުން ޮފރުާވލައެެވ. އަދި މަލާއިކަތްބޭކަލުން  

އެކަލާނެގ ޙަޟްރަތުގައިާވ  هللا އެބައިމީހުން ަވށާލައްވައި، މާތް 
އީ  މަލާއިކަތުންެގ އަރިހުގައި އެބައެއްެގ މަތިން ޒިކުރުކުރައްަވތެެވ. މި

ޤުރްއާނުެގ އަހުލުެވރިންެގ ފަޚްރާއި ޝަރަފަށް ފުދިެގންާވ ކަންކަމެކެެވ. މި  
 ؟މަތިެވރި ކަންކަމަށްުވރެ މަތެިވރިާވނެ ކަމަކީ ފަހެ ކޮބައިހެއްޔެެވ

َما اْجَتَمَع قَ ْوٌم ِف بَ ْيت  ِمْن ب  ي وِت للِا، ))ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވެއެެވ. 
ل وَن ِكَتاَب للِا، َويَ َتدَ  نَ ه ْم، ِإَّلَّ نَ زََلْت َعَلْيِهِم السَِّكيَنة ، َوَغِشيَ ت ْه م   يَ ت ْ اَرس ونَه  بَ ي ْ

 

 (. 2165(، وهو ف صحيح اجلامع )215رواه ابن ماجه ) (1)
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މާނައީ: "އެއްެވސް    (1)((الرَّْْحَة  َوَحفَّت ْه م  اْلَمَلِئَكة ، َوذََكَره م  للا  ِفيَمْن ِعْنَده  

ެގ  هللاެގ މިސްކިތްކޮޅުތަކުންކުރެ މިސްކިތްކޮޅަކަށް އެއްެވ، هللا ބަޔަކު 
އި، އެ ފޮތުން އެކަކުއަނެކަކަށް ދަރުސްދޭކަމުގައިާވނަމަ،  ފޮތް ކިޔަަވ

އެބައެއްެގ މައްަޗށް ހިތްހަމަޖެހުން ފައިބައި، އަދި ރަޙުމަތް އެބަޔަކު  
އެކަލާނގެ  هللا ޮފރުާވލައި، އަދި މަލާއިކަތުން އެބަޔަކު ަވށާލައްާވ، އަދި 

ޙަޟްރަތުގައިާވ މަލާއިކަތުންެގ އަރިހުގައި އެބައެއްެގ މަތިން  
 ކުރައްަވތެވެ." ހަނދުމަ

މަތިެވރިކުރައްވައި،  هللا ޤުރްއާނުެގ އަހުލުެވރިންެގ ނަންތައް މާތް  ( 5) 
އެބައިމީހުންެގ ޤަދަރު މަތިެވރިކުރެއްުވމަކީ އެބައިމީހުންނަށްވާ  

ِإنَّ  ))ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިާވ ފަދައިންނެެވ.  ފަޚުރެއްކަމުގައި ފުދޭކަމެކެެވ.  
މާނައީ: "ހަމަކަށަަވރުން    (2)((ِبِه آَخرِينَ للَا يَ ْرَفع  ِِبََذا اْلِكَتاِب أَقْ َوام ا، َوَيَضع   

މަތެިވރިކުރައްވައި، އަިދ هللا މި ޤުރުއާނުެގ ޒަރީޢާއިން ބަޔަކުމީހުން 
 އަނެއްބަޔަކު ނިކަމެތިކުރައްވައެެވ."

 

 (. 2699رواه مسلم ) (1)

 (. 817رواه مسلم ) (2)
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ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައްނުދީ، އެ ފޮތް އެއްކިބާކޮށްލުމުގެ    ( 6) 
 ަވއްތަރުތަކެއްވެއެެވ.

އެ ފޮތަށް އީމާންުވމާއި އެ ފޮތް ތެދުކުރުމުން އެއްކިބާުވމެެވ.   ފުރަތަމައީ: 
 މުޝްރިކުންނާއި، މުނާފިޤުންފަދަ މީހުންެގ ޙާލަކީ މިއީއެެވ.

އެ ފޮތް ކިޔެުވމުންނާއި، އެ ފޮތް އަޑުއެހުމުންނާއި، އެ ފޮތަށް   ދެވަނައީ: 
އި،  ކަނުލައިއަޑުއެހުމުން އެއްކިބާުވމެެވ. އަދި އެ ފޮތުެގ މައްަޗށް ޅެންތަކާ
 ލަަވތަކާއި، ބޭކާރުާވހަކަތައްފަދަ މީސްތަކުންގެ ާވހަކަތައް އިސްކުރުމެެވ. 

އެ ފޮތަށް އީމާންިވކަމުގައިީވނަމަވެސް، އެ ފޮތަށް   ތިންވަނައީ: 
ޢަމަލުކުރުމުންނާއި، އެ ފޮތުގައިާވ ޙަލާލުކަންކަމަށާއި ޙަރާމްކަންކަމަށް  

ބޯލެނބުމުންނާއި،   ފަރުވާބެހެއްޓުމުންނާއި، އެ ފޮތުގައިާވ އަމުރުތަކަށް 
 ނަހީތަކުން ދުރުެވަގތުމުން އެއްކިބާުވމެެވ.

އެ ފޮތަކީ މީސްތަކުންެގ މެދުގައި ޙުކުމްކުރާ ފޮތެއްކަމުގައި   ހަތަރުވަނައީ: 
ބަލައިަގތުމުންނާއި، ދީނުެގ އަޞްލުތަކާއި ފަރުޢީކަންކަމުގައި އެ ފޮތާ  

ޔަޤީންކަމެއް  އެއްޮގތަށް ޙުކުމްކުރުމުން އެއްކިބާުވމެެވ. އަދި އެ ފޮތުން 
ނުެގނެސްދޭކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމާއި، އެ ފޮތުގައިާވ ދަލީލުތަކަކީ ޢިލްމެއްނުާވ  

 ލަފްޒުތަކެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރުމެެވ.
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އެ ފޮތާމެދު ފުންކޮށްިވސްނުމުންނާއި، އެ ފޮތް ރަނަގޅަށް   ފަސްވަނައީ: 
  ެގ ކަލާމްފުޅުެގ މުރާދަކީ هللاދެނެަގތުމުންނާއި، އެ ފޮތެުގ ތަފްސީރާއި، 

 ކޮބައިކަން ދެނެަގތުމުން އެއްކިބާުވމެެވ.

ހިތްތަކަށްޖެހޭ އެންމެހާ ބަލިމަޑުކަމެއްެގ ޝިފާެގ ގޮތުންނާއި   ހަވަނައީ: 
ފަރުާވއަށް އެދި އެ ފޮތުެގ ޒަރީޢާއިން ނުދެންނެުވމެވެ. އަދި އެ ފޮތުެގ  
ޒަރީޢާއިން ފަރުާވއަށް ނުއެދި، އެ ފޮތް ފިޔަވައި އެހެން ފަރުވާތަކުން  

އެދުމެެވ. ސިޙުރާއި، ކާހިނުކަންފަދަ ކަންކަމާ ދިމާލަށް  ފަރުާވއަށް 
 އެނބުރުމެެވ.

މި ހުރިހާ ވައްތަރުތަކަކީވެސް މި ވަޙީ ބަސްފުޅުެގ ތެރެއަށް ަވންނާނެ  

َذا الُْقْرآَن ަވއްތަރުތަކެކެެވ.  ـٰ َُذوا َه ﴿َوقَاَل الرَُّسوُل يَا رَِبِّ إِنَّ قَْوِِم اَّتَّ
: "ރަސޫލާ ިވދާޅުވިއެެވ. އޭ އަޅުެގ  މާނައީ (30: الفرقان) َمْهُجوًرا﴾

ެވރިރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަަވރުން، ތިމަންއަޅާެގ ޤައުމުގެމީހުން، މި ޤުރްއާނަކީ  
މީެގ ބައެއް ަވއްތަރުތައް    އެއްކިބާކޮށްލާފައިާވ އެއްެޗއްކަމުގައި ހަދައިފިއެވެ."

 (1)ެވ.އަނެއްބައި ަވއްތަރުތަކަށްުވރެ ނުބައިކަން ކުޑަިވކަމުގައިީވނަމަެވސްމެއެ

 

 . (82ينظر: الفوائد َّلبن القيِ م )ص   (1)
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  ފައިާވ ފޮތެއްެގޮގތުގައިއެއްކިބާކޮށްލާ  ކީޤުރްއާނަ ،މުސްލިމަކަށް  ( 7) 
އަބަދުެވސް ޤުރްއާން ކިޔަވައި، ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ މަގަށް  : ނުހެދޭނީ

ކުރިމަތިލައިެގންނެެވ. އަދި އެ ފޮތުެގ މާނަތަކާމެދު ފުންކޮށްިވސްނައި، އެ  
ރަނަގޅަށް އެނިގެގންނެެވ. އަދި އެ ފޮތުގައިާވ  ފޮތުގައިާވ ޙުކުމްތައް ނިކަން  

ކަންކަމަށް ޢަމަލުކޮށް، ކިތަންމެ ޮބޑުކަމެއްވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ  
ކުޑަކަމެއްވިޔަސް ޙުކުމްކޮށް ނިޔާކަނޑައަޅާ ފޮތަކީ އެ ފޮތްކަމުގައި  
ހަދައިެގންނެެވ. ހިތަށްޖެހޭ ތަފާތު ބަލިތަކުން ޝިފާ ދެއްުވމަށް އެދި އެ  

މުންނެެވ. ހަށިަގނޑަށްޖެހޭ ބަލިތަކަށް އެ ފޮތުން  ފޮތުން ދެންނެުވ
ތަޢާލާ ތައުފީޤު ދެއްވައި،  هللا ރުޤްޔާކޮށްެގންނެެވ. މިކަމުގައި ތައުފީޤު ލިބޭނީ  

އެކަލާނގެ ާވިގެވރިެވޮވޑިެގްނނެިވ، އަދި އެކަލާނގެ ރަނގަޅުޮގތް ދައްކަވައިފި  
 މީހަކަށެެވ.

ސާދައެއްނުވާނެ  ެގ ފޮތް ކިޔެުވމަކީ ގެއްލުމެއްނުާވނެ އަދި ފަ هللا (8)
ފައިދާކުރަނިިވ ިވޔަފާރިއެކެވެ. މި ިވޔަފާރިއަކީ އެންމެ މާތް، އެންމެ ޤަދަރު  

ގެ  هللاއުފުލިެގންާވ، އެންމެ މަތެިވރި ިވޔަފާރިއެެވ. އަދި އެއީ މާތް 
ެގ މާތް، މަތިެވރި  هللاރުއްސަަވާވޮވޑިަގތުން ޙާޞިލުާވނެ މަެގެވ. މާތް 

ެގ ނުރުއްސެުވމާއި،  هللاމާތް  ޘަާވބުތައް ކާމިޔާބުކުރެޭވނެ މަެގެވ. އަދި 
ވަޙީކުރައްާވފައިާވ  هللا މާތް ޢުޤޫބާތުން ސަލާމަތްވަނިިވ ނަޖާތުެގ މަެގެވ. 

نَفُقوا ފަދައިންނެެވ. 
َ
ََلَة َوأ قَاُموا الصَّ

َ
ِه َوأ يَن َيتْلُوَن ِكتَاَب اللَـّ ِ ﴿إِنَّ اَّلَّ
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ا وََعََلِنيًَة يَرُْجوَن ِِتَاَرًة لَّن تَ  ا َرَزْقَناُهْم ِِسًّ ُجورَُهْم  * بُوَر ِممَّ
ُ
َِلَُوفِِّيَُهْم أ

ن َفْضِلِه  މާނައީ:   (30-29اطر: ف) ﴾َشُكورٌ  َغُفورٌ  إِنَّهُ َويَِزيَدُهم ِمِّ

ެގ ފޮތް ކިޔަވައި، އަދި ނަމާދު ޤާއިމުކޮށް،  هللا"ހަމަށަަވރުން، 
ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެބައިމީހުންނަށް ދެއްިވ ތަކެތިން ސިއްރާއި ފާޅުގައި  
ހޭދަކޮށްއުޅޭ މީހުންނީ، ގެއްލުން ނުާވނެ ިވޔަފާރިޔަކަށް އެދޭ ބަޔެކެެވ.  

މަ ހަމަޔަށް ދެއްވައި  )އެއީ( އެކަލާނެގ އެބައިމީހުންނަށް އެބައިމީހުންެގ ދަރު
އަދި އެކަލާނެގ ފަޟްލުަވންތަކަމުން އެބައިމީހުންނަށް  
އިތުރުކޮށްދެއްުވމަށްޓަކައެެވ. ހަމަކަށަަވރުން، އެކަލާނގެއީ، ިގނަގިނައިން  

އަޅުތަކުންެގ ޞާލިޙުޢަމަލުތަކަށް ިގނަގިނައިން  ފާފަފުއްސަާވ، 
 "ާވ ކަލާނގެއެެވ.ަގންނަޝުކުރުެވރިެވޮވޑި

ކިޔެުވމުެގ މާތްކަމުެގ ތެރޭގައި: އެކަމަކީ ހެޔޮކަންކަން  ޤުރްއާން  ( 9) 
އިތުރުެވެގންދާނެކަމެކެެވ. ފަހެ، ޤުރްއާން ކިޔަާވމީހާ ޤުރްއާނުން ކިޔަާވ  

ޙަދީޘްގައި އައިސްފައިވާ  ކޮންމެ އަކުރަކަށް ހެޔޮކަމެއް ދެއްާވނެއެެވ. 

َحْرف ا ِمْن ِكَتاِب الِلَِّ فَ َله  ِبِه َحَسَنٌة، َواَلَسَنة  ِبَعْشِر َمْن قَ رَأَ  ))ފަދައިންނެެވ.  
َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرٌف َوََّلٌم َحْرٌف َوِميٌم  ﴾امل﴿ أَْمثَاِلَا، ََّل أَق ول  

ެގ ފޮތުން އަކުރެއް ކިޔަވައިފިމީހަކަށް، އެ އަކުރުގެ  هللاމާނައީ: "  (1)((َحْرفٌ 
 

 . (1416(، وهو ف صحيح الرتغيب والرتهيب )2910الرتمذي )رواه  (1)
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ކަމެއްވެއެެވ. އަދި ހެޔޮކަމަކީ އޭެގ ދިހަުގނަވާ  ސަބަބުން އެމީހަކަށް ހެޔޮ

އަކުރެއްކަމުގައި ތިމަންކަލޭެގފާނު ޙަދީޘް  އަކީ  ﴾امل﴿ ހެޔޮކަމެކެެވ. 

ނުކުރައްަވމެެވ. އެހެނެއްކަމަކު، އަލިފަކީ އަކުރެކެެވ. ލާމަކީ އަކުރެކެެވ. އަދި  
 މީމަކީ އަކުރެކެވެ."

ޤުރްއާން ކިޔެުވމުެގ މާތްކަމުެގ ތެރޭގައި: ޤުރްއާން ކިޔަާވ މީހަކަށް   ( 10) 
ޙަދީޘްގައިާވ ފަދައިންނެެވ.  ޤިޔާމަތްދުވަހު އެ ފޮތް ޝަފާޢަތްތެރިވާނެއެެވ. 

اقْ َرء وا اْلق ْرآَن فَِإنَّه  ََيِْت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيع ا ِِلَْصَحاِبِه، اقْ َرء وا الزَّْهرَاَوْيِن ))
َرَة، َوس وَرَة آِل ِعْمرَاَن، فَِإَّنَّ َما ََتْتَِياِن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَأَّنَّ َما َغَماَمَتاِن، أَْو  اْلبَ قَ 

، ُت َاجَّاِن َعْن  َكَأَّنَّ َما َغَيايَ َتاِن، أَْو َكَأَّنَّ َما ِفْرقَاِن ِمْن َطرْي  َصَوافَّ
މާނައީ: "ތިޔަބައިމީހުން ޤުރްއާން ކިޔަާވށެެވ! ފަހެ،   (1)((َأْصَحاِِبَِما

ހަމަކަށަަވރުން ޤިޔާމަތްދުވަހު އެ ފޮތުެގ އަހްލުެވރިންނަށް  

 الزَّْهرَاَواِن""ޝަފާޢަތްތެރިުވމަށްޓަކައި އަންނާނެއެެވ. ތިޔަބައިމީހުން 

ކިޔަާވށެެވ! އެއީ ބަޤަރާ ސޫރަތާއި، އާލްޢިމްރާން ސޫރަތެެވ. ފަހެ،  
 އެ ދެ ސޫރަތް އަންނަ ހުއްޓެެވ. އެހިނދު އެ ދެ ސޫރަތް  ޤިޔާމަތްދުވަހު

ާވނީ ހިޔާއަޅާ ދެ ިވލާގަނޑު ފަދައިންނެެވ. ނުވަތަ ދެ ހިޔާަގނޑު  

 

 (. 804رواه مسلم ) (1)
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ފަދައިންނެެވ. ނުަވތަ ފިޔަތައް ދަމާލައިގެން ހިޔާއަޅާ ދޫނި ބައިަގނޑުެގ ދެ  
ާވ   ބައިަގނޑު ހެންނެެވ. އެ ދެ ސޫރަތުެގ އަހުލުވެރިންެގ ފަރާތުން 

 "ކަށް އެ ދެ ސޫރަތް ާވނެތެެވ.ޙުއްޖަތަ

الصِ َيام  َواْلق ْرآن  َيْشَفَعاِن لِْلَعْبِد يَ ْوَم ))އަދި އެހެން ޙަދީޘެއްގައިވެއެެވ. 
، َمنَ ْعت ه  الطََّعاَم َوالشََّهَواِت ِِبلن ََّهاِر، َفَشفِ ْعِِن  اْلِقَياَمِة، يَ ق ول  الصِ َيام : َأْي َربِ 

 (1)((فَ ي َشفََّعانِ  َمنَ ْعت ه  الن َّْوَم ِِبللَّْيِل، َفَشفِ ْعِِن ِفيِه، قَاَل:ِفيِه، َويَ ق ول  اْلق ْرآن :  
މާނައީ: "ޤިޔާމަތްދުވަހު ރޯދައާއި ޤުރްއާން އަޅާއަށް ޝަފާޢަތްތެރިާވނެއެެވ.  
ރޯދަ ދަންނަވާނެއެެވ. އޭ ތިމަންެގ ެވރި ރައްބެެވ! ދުާވލުެގ ަވުގތުގައި  

ޝަހްަވތްތަކުން ތިމަން އޭނަ މަޙްރޫމުކުރީމެެވ. ފަހެ، އޭނާއަށްޓަކައި  ކެއުމާއި  
ތިމަންމިާވ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްާވނދޭެވ! އަދި ޤުރްއާން ދަންނަވާނެއެެވ.  
ރޭަގނޑުގައި ނިދިން ތިމަން އޭނަ މަޙްރޫމުކުރީމެެވ. ފަހެ، ފަހެ،  
އޭނާއަށްޓަކައި ތިމަންމާިވ ޝަފާޢަތް ޤަބޫލުކުރައްާވނދޭެވ!"  

ދީޘްކުރެއްވިއެެވ. "ފަހެ، ރޯދައާއި ޤުރްއާނުެގ ޝަފާޢަތްތެރިުވން  ޙަ
 ޤަބޫލުކުރެޭވނެއެވެ."

ޤުރްއާން ކިޔެުވމުެގ މާތްކަމުެގ ތެރޭގައި: ޤުރްއާން ކިޔެުވމުގައި   ( 11) 
ޙަދީޘްގައިާވ މާހިރުން ާވހުށީ މާތްެވެގންވާ ހެޔޮލަފާ މަލާއިކަތުންނާއެކުގައެެވ.  

 

 . (3882(، وصح حه اِللباين ف صحيح اجلامع )6589اإلمام أْحد )رواه  (1)
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ِِبْلق ْرآِن َمَع السََّفَرِة اْلِكرَاِم اْلرَبََرِة، َوالَِّذي يَ ْقرَأ  اْلق ْرآَن  اْلَماِهر   ))ފަދައިންނެެވ.  
، َله  َأْجرَانِ  މާނައީ: "ޤުރްއާން   (1)((َويَ تَ تَ ْعَتع  ِفيِه، َوه َو َعَلْيِه َشاقٌّ

މަލާއިކަތުންނާއެކުގައެެވ. ކިޔެުވމުގައި މާހިރުން ާވހުށީ މާތްެވެގންާވ ހެޔޮލަފާ  
އަދި އެ ފޮތްކިޔެުވމުގައި އުނދަުގލާއެކު ލަސްލަހުން ކިޔަާވމީހަކަށް ދެ  

ކިޔެުވމުެގ ދަރުމައާއި، ކިޔެުވމުގައި އުނދަގޫ  ؛ ދަރުމަ ލިބިެގންވެއެެވ. )އެއީ
 އުފުލާތީ ލިބޭ ދަރުމައެވެ.("

 ތެރޭގައި:  ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި، އެ ފޮތް ހިތުދަސްކުރުމުެގ މާތްކަމުެގ  ( 12) 
ޤުރްއާން ރަނަގޅަށް ހިތުދަސްކުރާމީހާެގ ދަރަޖަ ސުަވރުޭގަގިއ 

ي  َقال  ِلَصاِحِب اْلق ْرآِن: اقْ رَْأ،  ))ޙަދީޘްގައިވާ ފަދައިންނެެވ.  އުފުލިެގންވެއެެވ.  
نْ َيا، فَِإنَّ َمْنزَِلَك ِعْنَد آِخِر آيَة   َواْرَتِق، َوَرتِ ْل َكَما ك ْنَت ت  َرتِ ل  ِف الد 

މާނައީ: ")ޤިޔާމަތްދުވަހު( ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެ ފޮތަށް   (2)((ْقَرؤ َهات َ 

ޢަމަލުކުރި މީހާއަށް  ބުނޭެވނެއެެވ. ކިޔަާވށެެވ! އަދި މައްަޗށް އަރަމުން  

 

 . (798(، مسلم )4937البخاري )رواه  (1)
 (. 8122(، وهو ف صحيح اجلامع )2914(، والرتمذي )1464أبو داود )رواه  (2)
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ކިޔެިވފަދައިން ތަރުތީލުކޮށް   (1) ދާށެެވ! އަދި ދުނިޔޭގައި ތިބާ ތަރުތީލުކޮށް
މަންޒިލަކީ ޤުރްއާނުެގ އެންމެފަހު އާޔަތް ތިބާ  ކިޔަާވށެެވ! އަދި ތިބާެގ 

 ކިޔަވާއިރު ހުންނަ ހިސާބެވެ."

ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔަވައި، އެ ފޮތުގެ ޢިލްމު އުނެގނުމަކީ ދުނިޔޭގައިާވ    ( 13) 
 ޢުޤުބަތު ބުން ޢާމިރު  ޚަޒާނާތަކަށްުވރެ ހެޔޮކަން ބޮޑުެވެގންާވ ކަމެކެެވ.  

 هللا ތިއްބައި ރަސޫލު  (2)ިވދާޅުވިއެެވ. ތިމަންމެން ޞުއްފާގައި
ނުކުމެަވޑައިެގން ޙަދީޘްކުރެއްވިއެެވ. "ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނުކޮޅު  

ޮގސްފައި، ފާފައަކަށް އަރައިނުގަނެ    (3) ބުޠުޙާނައަށް ގޮސްފައި ނުވަތަ ޢަޤީޤަށް
ވައްކަންކުރުމާއި، ފޭރިަގތުންފަދަކަމަކަށް އަރައިނުަގނެ(، އަދި  ؛ )އެބަހީ

ާގތްތިމާެގ މީހެއްެގ އަތުން  ؛ ާގތްތިމާެގކަމުެގ ުގޅުމެއް ނުކަނޑައި )އެބަހީ
އޭނާެގ ނުރުހުމެއްނެތި( ޮގންަގނޑު ަވރުަގދަ ދެ ޖަމަލު ެގނެވޭނީ ކާކަށް  

ެގ ރަސޫލާއެެވ!  هللاފަހެ، ތިމަންމެން ދެންނެީވމެެވ. "އޭ ؟" ހެއްޔެެވ

 

ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެވުމަކީ: މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު، އަވަސްއަރައިގަތުމެއްނެތި،  (1)

ތަްނތަނަށް ހުއްޓަުމން، އަކުރުތަކަށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުަތއް ދެމުން ކިޔެވުމެވެ.  ހުއްޓަންޖެހޭ 

 )މުތަރުޖިމު(

: ވަންނާނެ ޯގތިގެދޮރެއް، އަދި ތިމާގެ ަބޔަކުނެތް ޞަޙާީބޭބކަުލްނ ޞުއްފާއަކީ (2)

 ތިުބމަށްޓަކައި މަސްޖިދުއްނަަބީވަގއި ހިޔާކޮށްފައިވާ ތަންކޮޅެކެވެ. )މުތަރުޖިމު(

 )މުތަރުޖިމު(ަގއިވާ ދެ ވާދީއަށް ކިޔާނަމެކެވެ. އި ޢަީޤޤަކީ މަދީނާބުޠުހާނާ (3)
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)އެކަމަށް ކުޅަދާނަނުިވނަމެަވސް އެފަދަ ޖަމަލުތަކެއް ކޮންމެދުވަހަކު(  
ކުރައްަވމެވެ." އެކަލޭެގފާނު  ެގނައުމަށް ތިމަންބޭކަލުން ލޯބި

ޙަދީޘްކުރެއްވިއެެވ. "ތިޔައިެގ ތެރެއިން ބޭކަލަކު ދުާވލުގެކުރީކޮޅު މިސްކިތަށް  

ެގ ފޮތުން ދެ އާޔަތެއްެގ ޢިލްމު އުނގެނި ނުަވތަ   هللا ދިޔުމަށްފަހު، 
ދެ އާޔަތް ކިޔެުވމަކީ ދެ ޖަމަލަށްުވރެ ހެޔޮކަން ޮބޑުެވެގންާވ ކަމެކެެވ. އަދި  

ން ޖަމަލަށުްވރެ ހެޔޮކަން ޮބޑުެވެގންވެއެެވ. އަދި ހަތަރު  ތިން އާޔަތް ތި 
އާޔަތް ހަތަރު ޖަމަލަށްުވރެ ހެޔޮކަން ޮބޑުެވެގންވެއެެވ. އަދި )މިޮގތަށް ގިނަ(  

 (1)އާޔަތްތަކުެގ ޢަދަދަށްާވ ޖަމަލުތަކަށްުވރެ ހެޔޮކަން ޮބޑުެވެގންވެއެވެ."

ކީ އެމީހެއްެގ  ޤުރްއާން ކިޔަވައި، އެ ފޮތަށް ޢަމަލުކުރާ މުއުމިނަ ( 14) 
 هللا ރަސޫލުބޭރުފުށާއި އެތެރެފުށްެވސް ހެޔޮ މީހެކެެވ. 

ޙަދީޘްކުރައްާވފައިާވ ފަދައިންނެެވ. "ޤުރްއާން ކިޔަާވ މީހާެގ މިސާލަކީ  
( ެގ މިސާލެެވ. އޭެގ ރަހަ  ެގ މާވާއެއްވައްތަރު 'އުތުރުއްޖާ' )ނާރިނުގ

ނުކިޔާަވ މީހާގެ މިސާލަކީ  ރަނަގޅެެވ. އަދި ވަސްެވސް ރަނަގޅެެވ. ޤުރްއާން  
ކަދުރެއްެގ މިސާލެެވ. އެޭގ ރަހަ މީރެެވ. ނަމަވެސް އޭގައި ވަހެްއ  
ނުހުރެއެެވ. ޤުރްއާން ކިޔަާވ ފާޖިރެއްެގ މިސާލަކީ ަގނދަކޯޅީެގ މިސާލެެވ.  
އޭެގ ަވސް ރަނަގޅެެވ. ރަހަ ހިއްެޗެވ. އަދި ޤުރްއާން ނުކިޔަާވ ފާޖިރެއްެގ  

 

 (. 803مسلم )رواه  (1)
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ވައްތަރެއް( ެގ މިސާލެެވ. އޭެގ ރަހަ   މިސާލަކީ 'ޙަންޡަލާ' )ކެކުރީެގ

 (1)".ނުބައެެވ. އަދި އެއްެވސް ވަހެއް ނުހުރެއެެވ

މުސްލިމުން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކާ ާވދަކޮށް   ( 15) 
ކުރިއަރައިެގންދާންޖެހޭނެ އެންމޮެބޑު އެއް ނިޢުމަތަކީ ޤުރްއާން ކިޔެުވމާއި،  

  ََّل ))ސްފައިވެއެެވ. ޙަދީޘްގައި އައި އެ ފޮތާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރުމެެވ. 
ل وه  آََنَء اللَّْيِل، َوآََنَء   َحَسَد ِإَّلَّ ِف اثْ نَ َتْيِ: َرج ٌل َعلََّمه  الِلَّ  الق ْرآَن، فَ ه َو يَ ت ْ
َتِِن أ وتِيت  ِمْثَل َما أ وِتَ ف َلٌن، فَ َعِمْلت   الن ََّهاِر، َفَسِمَعه  َجاٌر َله ، فَ َقاَل: لَي ْ

، فَ َقاَل َرج ٌل: ِمْثَل َما  يَ ْعَمل ، َوَرج ٌل آََته  الِلَّ  َماَّل  فَ ه َو ي  ْهِلك ه  ِف اَلقِ 
َتِِن أ وتِيت  ِمْثَل َما أ وِتَ ف َلٌن، فَ َعِمْلت  ِمْثَل َما يَ ْعَمل   މާނައީ: ދެ   (2)((لَي ْ

 ؛(މީހަކާމެދުގައި މެނުީވ ޙަސަދަެވރިުވމެއްނުވެއެެވ. )އެއިެގ ތެރެއިން އެކަކީ
އެމީހަކަށް ޤުރްއާން އުަގންނަަވއިދެއްާވފައިާވ މީހެކެެވ. ފަހެ، އެމީހާ  هللا 

ރޭަގނޑުެގ ަވުގތުތަކުގައްޔާއި ދުާވލުެގ ަވުގތުތަކުގައި އެ ފޮތް ކިޔަވައެެވ. 
އެމީހާެގ ކިޔެުވމުެގ އަޑު އިވޭހިނދު، އެމީހާެގ އަަވށްޓެރިޔާ ބުނެއެެވ.  

ކަށް ލިބިެގންިވ ކަންތައް  "ތިމަންނައަށް ހުރި ދެރަކަމާއެެވ! އެެވނި މީހަ
 

 . (797(، مسلم )5020البخاري )رواه  (1)
  – ( 815( ومسلم )7529( من حديث أيب هريرة، و )5026البخاري )رواه  (2)

 من حديث ابن عمر.  - خمتصرا  
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ތިމަންނައަށްެވސް ލިބިެގންީވނަމައެެވ. ފަހެ، ތިމަންެވސް އެމީހަކާ އެއްޮގތަށް  
އެމީހަކަށް މުދާ ދެއްވާފައިާވ  ؛( هللا ޢަމަލުކުރީމުހެވެ." އަދި )ދަެވނަ މީހަކީ 

މީހެކެެވ. ފަހެ، އެމީހާ ޙައްޤުޮގތުގައި އެ މުދާތައް ހޭދަކުރެތެެވ. ފަހެ،  
( މީހަކު ބުނެއެެވ. "ތިމަންނައަށް ހުރި ދެރަކަމާއެެވ!  )އެތަން ފެނިފައި

އެެވނި މީހަކަށް ލިބިެގންިވ ކަންތައް ތިމަންނައަށްެވސް ލިބިެގންީވނަމައެެވ.  
 ފަހެ، ތިމަންެވސް އެމީހަކާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލުކުރީމުހެވެ." 

  އެހެންމީހަކަށް ؛ އެެވ. އެއީالِغْبطَة  މި ޙަދީޘްގައިާވ ޙަސަދައިެގ މުރާދަކީ: 

ލިބިފައިާވ ނިޢުމަތެއް، އެމީހެއްެގ ކިބައިން އެ ނިޢުމަތެއް ފިލައިދިޔުމަށް  
ނޭދޭޙާލު، އެ ނިޢުމަތެއް ތިމާއަށްެވސް ލިބުމަށްއެދުމެެވ. ކިޔަމަންތެރިުވމުެގ  
ޮގތުން ކުރެޭވ ކަންކަމުގައި މިއީ އެދެިވެގންާވ މުސްތަޙައްބުކަމެކެެވ.  

 އެހެންމީހެއްެގ ކިބައިން  އެހެންކަމުން، ޙަދީޘްެގ މާނައަކީ: ނިޢުމަތެއް
ފިލައިދިޔުމަށް ނޭދި، ތިމާއަށްެވސް އެ ނިޢުމަތެއް ލިބުމަށް އެދެިވެގންާވ  
މުސްތަޙައްބުކަމެއްކަމުގައިާވނީ )ޙަދީޘްގައި ބަޔާންެވގެންާވ( ދެ ޞިފައާއި  

 (1)އެ ދެ ޞިފައިެގ މާނާގައިވާ އެހެނިހެން ހެޔޮކަންކަމެެވ.

ޢަޛާބުން  ؛ ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، އެ ފޮތަށް ޢަމަލުކުރާމީހަކު  ( 16) 
މުއްތިކުރައްވައި، ސުަވރުޭގގައި އެމީހާެގ ދަރަޖަ މަތިެވރިކުރައްާވނެއެެވ. 

 

 (. 6/97مسلم )ينظر: شرح النووي على صحيح  (1)
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َلْو َأنَّ اْلق ْرآَن ج ِعَل ِف ِإَهاب  ُث َّ أ ْلِقَي ِف النَّاِر )) ޙަދީޘްގައިާވ ފަދައިންނެެވ.
މާނައީ: "ހަމުގައި ޤުރްއާން ލިޔެވިފައި، ދެން އެ ހަން   (1)((َما اْحرَتَقَ 

 ނަރަކައަށް އެއްލާލެވުނުކަމުގައިާވނަމަ، އެ ހަމެއް ނާންދާނެއެވެ."

މި ޙަދީޘްެގ މާނައަކީ: ތަކެތި ލިޔެއުޅޭ ހަމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ލިޔެފައި،  
މީހެއްެގ ހިތުގައި ޤުރްއާން ރައްކާތެރިެވފައިވުމެެވ. އެ ހިތެއްގައި  ؛ އެބަހީ

ޤުރްއާން ރައްކާކުރެިވފައިާވ ހިތެއްެގެވރި މީހެއްެގ ގައިގައި ނަރަކައިެގ  
އެމީހެއްެގ ހިތުންދަސްކޮށް، އެ  އަލިފާނެއް ނުބީހޭނެތެެވ. ފަހެ، ޤުރްއާން 
ނަރަކައިެގ  އެމީހެއްެގ ގައިގައިފޮތް ކިޔަާވކަމުގައިާވނަމަ، ޤިޔާމަތްދުވަހު 

 (2)ނެތެެވ.ނުހިފާ އަލިފާން  

ޠަހާރަތުކަންމަތީހުރެ  ޤުރްއާން ކިޔެުވމުެގ އަދަބުތަކުެގ ތެރޭގައި:  ( 17) 
  ޤުރްއާން ކިޔެުވމާއި، ޤިބްލަޔަށް ކުރިމަތިލުމާއި، ސާފުތާހިރު
ރަނަގޅުތަނެއްގައި ކިޔެުވމާއި، ކިޔެުވމުެގ ކުރިން ދަތްއުނުގޅުމާއި،  
ރަޖަމުކުރެިވެގންާވ ޝައިޠާނާެގ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވން އެދި  

 ކިޔުމާއި، ބިސްމީެގ ބަރަކާތުން ކިޔަަވން ފެށުންވެއެެވ. أَع وذ  

 

 (. 8122(، وهو ف صحيح اجلامع )2914(، والرتمذي )1464أبو داود )رواه  (1)

 (. 437/ 4ينظر: شرح الس نَّة للبغوي ) (2)
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ކިޔަވާއިރު ޤުރްއާން ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެުވމާއި، މަޑުމައިތިރިކަމާއެކު  
ޤުރްއާނާމެދު ފިކުރުކޮށް ިވސްނުމަށާއި  ؛ ލަސްލަހުންކިޔެުވމެެވ. އެއީ 

ރަނަގޅަށް ދެނެަގތުމަށް މުަގފަހިކުރުުވމުެގ ޮގތުންނެެވ. އަދި ތަޖްީވދުެގ  
ގައްޔާއި ފެށުމުގައި  ޙުކުމްތަކަށް ފަރުާވތެރިުވމާއި، ކިޔަވަމުންދާއިރު ހުއްޓުމު 

ފަރުާވތެރިުވމާއެކު ޤުރްއާން ކިޔަވާއިރު އަޑު ރީތިކުރުމެެވ. އަދި ކިޔެުވން  
 ބާރުކުރުމާއި ސިއްރުކުރުމަށް ބަލާއިރު މެދުމިންަވރެއްަގއި ކިޔެުވމެެވ.

އަދި އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ހިތަށް ގެނައުމާއި، ކިޔަވާއިރު ބިރުެވތިުވމާއި،  
 އެ ޤުރްއާނުެގ އަސަރުން ލޮލުން ކަރުނައެޅުމެެވ. ، ގައިން ހީބިހިނެުގމާއި

ގެ  هللاިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށްޓަކައި އާޔަތްތަކަށް ހުއްޓުމާއި، މާތް 
ހުސްޠާހިރުަވންތަކަން އެކުލޭެވ އާޔަތެއް ކިޔައިފިނަމަ ތަސްބީހަ )އެބަހީ:  

ނަމަ،  ކިޔުމެެވ. އަދި ރަޙްމަތުެގވާހަކަ އެކުލެވޭ އާޔަތެއް ކިޔައިފި( س ْبَحاَن للاِ 

ެގ ފަޟްލަަވންތަކަމަށްއެދި އެކަލާނގެ  هللاއެ ތަނަކަށް ހުއްޓުމަށްފަހު، 
ޙަޟްރަތަށް ދެންނެުވމެެވ. ސަލާމަތްކަމަށް އެދޭފަދަ އާޔަތެއް ނުަވތަ ޢަޛާބުެގ  
އާޔަތެއް ކިޔައިފިނަމަ، ރައްކާތެރިކަމަށް އެދި ދެންނެުވމެެވ. ނިޢުމަތްތަކުެގ  

ތަޢާލާއަށް  هللا ުވން އެދި އާޔަތްތައް ކިޔައިފިނަމަ ސުަވރުެގ ދެއް
ދެންނެުވމެެވ. ޢަޛާބާއި ނަރަކައިެގ ާވހަކަތަކުެގ އާޔަތްތައް ކިޔައިފިނަމަ  

 ނަރަކައިން ސަލާމަތްކޮށްދެއުްވމަށް އެދި ދެންނެުވމެެވ. 
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ބައެއްފަހަރަށް މުޞްޙަފަށް ބަލައިެގން ކިޔެުވމާއި، އަނެއްބައިފަހަރަށް ހިތުން  
 ތްކަން ލިބިަގތުމަށްޓަކައެެވ.ދެ ޮގތުނެްވސް މާ ؛ ކިޔެުވމެެވ. އެއީ

އެ ފޮތުެގ ލަފްޒުތަކުެގ މާނަތައް  ކީރިތި ޤުރްއާން ތަދައްބުރުކުރުމަކީ:    ( 18) 
ދެނެަގތުމެެވ. އަދި އާޔަތްތަކުެގ މާނަތަކާއި އެ އާޔަތްތަކުެގ މުރާދާމެދު  
ިވސްނުމެެވ. އަދި އެ އާޔަތްތަކުން ދަލީލުކުރާކަންކަމާމެދު ފިކުރުކުރުމެެވ.  

ތަކުންނާއި ޚަބަރުތަކުން ހިތަށް  ަވޢުޡުތްތަކުގައިާވ އަދި އެ އާޔަ
މަންފާކުރުުވމެެވ. އަދި އަމުރުތަކަށާއި ނަހީތަކަށް ބޯލަނބައި  

 ކިޔަމަންަގތުމެެވ.

ޤުރްއާން ކިޔަާވމީހާ ކިޔަާވ ލަފްޒުތަކާމެދު  ތަދައްބުރުކުރާނެ ޮގތަކީ:  ( 19) 
ފިކުރުކުރުމުގައި ހިތް މަޝްޣޫލުކުރުުވމެެވ. އަދި ކިޔަާވ ޮކންމެ އާޔަތެއްެގ  
މާނަ ދެނެަގތުމެެވ. އަދި އަމުރުތަކާއި ނަހީތަކާމެދު ިވސްނުމެެވ. އަދި  
އެކަންކަން ތެދުހިތުން ޤަބޫލުކުރުމެެވ. އެއިެގތެރެއިން ކަމަކާމެދު މާޒީގައި  

ރުވާކުޑަކުރެިވފައިާވނަމަ އިސްތިޣުފާރުކޮށް ތައުބާުވމެެވ. ރަޙްމަތުގެ  ފަ
އާޔަތެއް ކިޔަވައިފިނަމަ އުފާެވ، ރަޙްމަތަށް އެދި ދެންނެވުމެެވ. ނުަވތަ  
ޢަޛާބުެގ އާޔަތެއްނަމަ ދެރަެވ، އެކަމުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްުވމަށް އެދި  

ޔަތެއްނަމަ، އެންމެހާ  ެގ މަތިވެރިކަން ބަޔާންެވފައިާވ އާهللاދެންނެުވމެެވ. މާތް  
ޢައިބު އުނިޞިފަތަކަކުން އެކަލާނެގ ހުސްޠާހިރުކޮށް، އެކަލާނގެ  
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މަތިވެރިކުރުމެެވ. ދުޢާއާއި ކަންކަމަށްއެދުމުެގ ވާހަކަ އަތުެވއްޖެނަމަ،  

 (1)ނިކަމެތިެވ، އެކަލާނެގއަށް އެދި ދެންނެުވމެެވ.

  ެގ ޒަމާނުގައި(هللا ވިދާޅުވިއެެވ. ")ރަސޫލު  އިބްނު މަސްޢޫދު 
ތިމަންމެންެގ ތެރެއިން މީހަކު ދިހަ އާޔަތް އުނެގނިއްޖެކަމުގައިާވނަމަ، އެ  
އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ދެނަެގނެ، އެ އާޔަތްތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައި މެނުީވ  

 (2)ޖެހިެގން ހުރި އާޔަތްތަކަކަށް ނުދަމެވެ."

ކިޔަވައި، ދެން  ިވދާޅުވިއެެވ. "ޤުރްއާން  هللا ސަޢީދު ބުން ޖުބައިރު ރަޙިމަހު
؛ އެ އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ދެނެނުގަންނަމީހަކީ ޢަޖަމީއެކެެވ. )އެބަހީ
؛ ޢަރަބިބަސް ނޭނޭގމީހެކެެވ.( ނުވަތަ އަޢުރާބީއެކެެވ. )އެބަހީ

 (3)ރަށްފުށުހިސާބުތަކުގައި އުޅޭ ކަންކަންނޭނޭގ މީހެކެވެ.(" 

ދަކީ އެ  ކީރިތި ޤުރްއާން ބާާވލެއްުވމުެގ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްޞަ (20)
ފަހުމުުވމެއްނެތި، އަދި  ؛ ފޮތާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމެެވ. އެކަމަކީ

ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމެއްނެތި ހަމައެކަނި ކިޔަާވލާ ކިޔަާވލުމަށްުވރެ  
މުހިއްމުކަންދެިވފައިާވ ކަމެކެެވ. އެކަމުެގ ސަބަބުން ހިތްތައް ތަނަަވސްވެ،  

 

 (. 1/369ينظر: اَّلتقان ف علوم القرآن للسيوطي ) (1)

 (. 1/74تفسري الطربي ) (2)

 (. 1/80تفسري الطربي ) (3)
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﴿ِكتَاٌب ރައްާވފައިވެއެެވ. ތަޢާލާ ވަޙީކުهللا ހިތްތައް އަލިެވެގންދާނެއެެވ. 
ْْلَاِب﴾

َ
ولُو اْْل

ُ
َر أ بَُّروا آيَاِتِه َوَِلَتََذكَّ َدَّ نَزنْلَاُه ِإََلَْك ُمبَارٌَك َِلِّ

َ
 (29)ص:  أ

މާނައީ: ")މިއީ( ކަލޭެގފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާަވއިލެއްިވ ބަރަކާތްތެރި  
އާޔަތްތަކުެގ މާނަތަކާމެދު ިވސްނައި  ފޮތެކެެވ. )އެއީ( އެބައިމީހުން އެ ފޮތުގެ  

 ފިކުރުކުރުމަށެެވ. އަދި ބުއްދީެގ އަހުލުެވރިން )އެއިން( ނަޞީޙަތް 

فَََل َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن އަދިެވސް ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ.  ލިބިަގތުމަށެވެ."  
َ
﴿أ

ْقَفالَُها﴾
َ
ٰ قُلُوٍب أ ْم لََعَ

َ
އެބައިމީހުން  މާނައީ: "ފަހެ، ޤުރްއާނާމެދު    (24)حممد:    أ

ނުަވތަ )އެބައިމީހުންެގ( ހިތްތަކުގައި  ؟ ނުކުރަނީހެއްޔެެވ ިވސްނައި ފިކުރު

فَلَْم އަދިެވސް ވަޙީކުރައާްވފައިވެއެެވ.   ؟"ތަޅުތަކެއް ލެިވފައިވަނީ ހެއްޔެެވ
َ
﴿أ

بَُّروا الَْقْوَل﴾ މާނައީ: "ފަހެ، އެބައިމީހުން ޤުރްއާނާމެދު   (68)املؤمنون:  يَدَّ

އަދިެވސް  ؟" އި، ފިކުރުނުކުރަނީ ހެއްޔެެވިވސްނުން ހިންަގ

 ﴿إِنَّا َجَعلْنَاُه قُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم َتْعِقلُوَن﴾ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ. 
މާނައީ: "ހަމަކަށަަވރުން، ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެފޮތް   (3)الزخرف: 

ބައިމީހުން  ލައްާވފައިަވނީ، ޢަރަބިބަހުންއޮތް ޤުރްއާނެއް ކަމުގައެެވ. އެއީ ތިޔަ
 ިވސްނުމަށްޓަކައެވެ."

ތަޢާލާ ވަނީ  هللا ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ތަދައްބުރުނުކުރާމީހުންނަށް  ( 21) 
ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ. هللا ފަހެ، ހުސްޠާހިރުަވންތަ ަވޢީދުއިއްާވފައެެވ. 
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ْقَفالَُها﴾
َ
ٰ قُلُوٍب أ ْم لََعَ

َ
فَََل َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
މާނައީ: "ފަހެ،    (24)حممد:    ﴿أ

ނުަވތަ  ؟ ނުކުރަނީހެއްޔެެވ ޤުރްއާނާމެދު އެބައިމީހުން ިވސްނައި ފިކުރު
 ؟")އެބައިމީހުންެގ( ހިތްތަކުގައި ތަޅުތަކެއް ލެިވފައިަވނީ ހެއްޔެެވ

هللا އައްޢައްލާމާ މުޙައްމަދު އަލްއަމީން އައްޝަންޤީޠީ ރަޙިމަހު
"އެނިގެގންާވޮގތުގައި، މަތިެވރި ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ  ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. 

އާޔަތްތަކާމެދު ތަދައްބުރު )އެބަހީ: އެ އާޔަތްތައް ކިޔަވައި، ރަނަގޅަށް  
ދެނެަގނެ، އެ އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ދެނެގަނެ، އެ އާޔަތްތަކާ އެއްޮގތަށް  

ތަކާމެދު  ޢަމަލު( ނުކުރާ ޮކންމެ މީހަކީ އެ އާޔަތްތަކަށް ދޮެކޅުހަދައި، އެ އާޔަތް
ިވސްނައި ފިކުރުނުކުރާމީހެކެެވ. ފަހެ، މި އާޔަތުގައި އެާވ 
އިންކާރުކުރެއްުވމާއި، ވަޢީދުކުރެއްުވން އެފަދަ މީހެއްެގ މައްަޗށް  

އެމީހަކަށް އެ އާޔަތްތަކާމެދު ިވސްނައި  هللا ޙައްޤުެވެގންވެއެެވ. މާތް 
ެވ މިދިޔަ  ފިކުރުކުރުމުެގ ކުޅަދާނަކަން ދެއްާވފައިވާއިރުެވސްމެއެެވ. ބަޔާން

އާޔަތުން ދަލީލުކުރާޮގތުގައި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމާއި، އެ ފޮތް  
ރަނަގޅަށް ދެނެަގނެ، އެ ފޮތުެގ ޢިލްމު އުނގެނި، އެ ފޮތާއެއްޮގތަށް  

 (1)ޢަމަލުކުރުމަކީ މުސްލިމުން ކޮންމެހެންެވސް ކުރަންޖެހޭނެކަމެކެވެ."

 

 (. 7/257أضواء البيان ) (1)
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ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުން ދޫކޮށްލުމާއި، އެ ފޮތް   (22)
ދެނެަގތުމުން ދުރުވެ، އެ ފޮތުގައިާވ އާޔަތްތަކުެގ މުރާދަކީ ކޮބައިކަން  

ޤުރްއާނަށް ސަމާލުކަންނުދީ އެ ފޮތް  ؛ ދެނެަގތުމުން އެއްކިބާުވމަކީ 
ޢާލާެގ މި  ތަهللا އެއްކިބާކޮށްލުމުެގ ަވއްތަރުތަކުެގ ތެރެއިން ަވއްތަރެކެެވ. 

﴿َوَقاَل الرَُّسوُل يَا رَِبِّ ވަޙީބަސްފުޅުެގ ތެރެއަށް އެމީހަކު ަވންނަހުއްޓެެވ. 
َذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا﴾ ـٰ َُذوا َه މާނައީ: "ރަސޫލާ   (30: الفرقان) إِنَّ قَْوِِم اَّتَّ

ިވދާޅުވިއެެވ. އޭ އަޅުެގ ެވރިރަސްކަލާކޮ! ހަމަކަށަވަރުން، ތިމަންއަޅާގެ  
ޤައުމުެގމީހުން، މި ޤުރްއާނަކީ އެއްކިބާކޮށްލާފައިާވ އެއްެޗއްކަމުގައި  

 ހަދައިފިއެވެ."

ތަޢާލާެގ ފޮތަށް  هللا ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަކީ  ( 23) 

ين  النَِّصيَحة  )) ފަހެ، ޙަދީޘްގައިވެއެެވ.ދެޭވ ނަޞޭހަތެކެެވ.  ق  ْلَنا:  ((الدِ 
މާނައީ:    (1)((لِلَِِّ َوِلِكَتاِبِه َولَِرس ولِِه َوِِلَئِمَِّة اْلم ْسِلِمَي َوَعامَِّتِهمْ ))ِلَمْن؟ قَاَل:  

ޙަދީޘް  ؟" "ދީނަކީ ނަޞޭޙަތެކެވެ." ތިމަންމެން ދެންނެވީމެެވ. "ކާކަށްތޯއެެވ
،  އަށާއި އެކަލާނެގ ފޮތަށާއި، އެކަލާނެގ ރަސޫލާއަށާއި هللاކުރެއްވިއެެވ. "

 މުސްލިމުންެގ ެވރިންނަށާއި، މުސްލިމުންގެ ޢާއްމުންނަށެވެ."

 

 (. 55مسلم )رواه  (1)
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ތަޢާލާެގ ފޮތަށް ނަޞޭޙަތް ދިނުމުެގ ތެރޭގައި: އެ ފޮތްދެކެ އިންތިހާއަށް  هللا 
ލޯބިުވމާއި، ޚާލިޤުަވންތަ ފަރާތުެގ ބަސްފުޅަށްވީތީެވ، އެ ފޮތަށް  

ފޮތް   މަތިެވރިންެވެގންާވ ޤަދަރެއްކުރުމެެވ. ކިޔެުވން ޙައްޤުޮގތުގައި އެ
ކިޔެުވމެެވ. އެ ފޮތް ރަނަގޅަށް ދެނެގަތުމަށް އިންތިހާއަށް ޝައުޤުެވރިުވމެެވ.  
އެ ފޮތާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެެވ. އެ  
ފޮތް ކިޔަވަމުންދާއިރު، އެ ފޮތުެގ ސާހިބުަވންތަ ފަރާތުން، އަޅުގަނޑުމެން  

މާނަތައް ދެނެަގތުމަށްޓަކައި   އެ ފޮތުން ދެނެަގތުމަށް އެދިޮވޑިެގންާވ 
ތަކަށް ފަރުާވތެރިުވމާއި، އެ ފޮތުގައިާވ  ަވޢުޡުހުއްޓުމެެވ. އެ ފޮތުގައިާވ 

ޙުކުމްފުޅުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހުއްޓުމެެވ. އަދި އެ ފޮތުގައިާވ 
އަމުރުފުޅުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި، ދުރުުވމަށް އަންަގވާފައިާވ ކަންކަމުން  

 (1)ދުރުހެލިުވމެވެ."

ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމެއްނެތި ިގނައިން ކިޔަވާ   (24)
ކިޔެުވމަށްުވރެ، ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމާއެކު ކިޔަާވ މަދު ކިޔެުވމެއްެގ  

 މަތިވެރިކަން ޮބޑުެވެގންވެއެެވ.

 

(، وجامع العلوم والَكم َّلبن رجب  2/38ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ) (1)
(1/221 .) 
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އަށް މީހަކު ދެންނެވިއެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން  އިބްނު ޢައްބާސް 
ކީމެެވ. ތިމަންނަ ތިން ދުވަހުން  ތިމަންނައަކީ އަަވހަށް ކިޔަން އެނޭގމީހަ

ޤުރްއާން އެއްކޮށް ކިޔަަވމެވެ." އެހިނދު އެމީހާއަށް ިވދާޅުވިއެެވ.  
"ރޭަގނޑެއްގައި ބަޤަރާ ސޫރަތް ކިޔަވައި، އެ ސޫރަތާމެދު ިވސްނައި  
ފިކުރުކޮށް، ތަރުތީލުކޮށް ކިޔެުވން، ތިބާ ތިޔަ ބުނި ގޮތަށް ކިޔެުވމަށްުވރެ،  

 (1)ވެެގންވެއެވެ."ތިމަންެގ ާގތުގައި ލޮބުެވތި

ިވދާޅުވިއެެވ. "ޤުރްއާނުެގ އާޔަތެއް  هللا އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހު
ފިކުރުކުރުމާއެކު، ރަނަގޅަށް އެނިގެގން ކިޔެުވން، ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމާއި  
ދެނެަގތުމަކާނުލައި މުޅި ޤުރްއާން ޚަތިމްކުރުމަށްުވރެ ހެޔޮެވެގންވެއެެވ. 

ޅަށް ދެނެަގނެެގން ކިޔެުވމަކީ ހިތަށް  ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމާއެކު، ރަނަގ
އެންމެ މަންފާކުރާނެޮގތެެވ. އަދި އީމާންކަން ޙާޞިލުވާނެ އެންމެ މޮޅުޮގތެެވ.  
އަދި ޤުރްއާން ކިޔެުވމުެގ ފޮނިކަން އެމީހަކަށް އިޙްސާސްކުރެޭވނެ ޮގތެެވ.  
މިޮގތަށް ކިޔެުވމަކީ ސަލަފުންެގބޭކަލުންެގ އާދަފުޅެެވ. އެބޭފުޅުން އެންމެ  

އް ފަޖުރުލައިފުމަށްދާންދެން ތަކުރާރުކޮށްލައްވައި ތަކުރާރުކޮށްލައްވައި  އާޔަތެ

 (2)ތިއްބަވައެވެ."

 

 (. 157فضائل القرآن ِليب ع َبيد )ص   (1)

 (. 1/535مفتاح دار السعادة ) (2)
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ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. "އެންމެ  هللا( އަދިެވސް )އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހު
ސޫރަތެއް ިވސްނައި ފިކުރުކޮށް، އެ ސޫރަތް އުނެގނި، އެ ސޫރަތް  

ހިތް ޙާޒިރުކޮށްެގން ކިޔެުވން،    ރަނަގޅަށް ދެނެގަނެ، އެ ސޫރަތުެގ މައްަޗށް 
ތަޢާލާެގ  هللا ހަމައެކަނި ޤުރްއާން ޚަތިމުކޮށްލާ ޚަތިމުކޮށްލުމަށްވުރެ 

ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުެވތިކަން ޮބޑުެވެގންވެއެެވ. އެއީ ޚަތިމުކޮށްލުމުން ލިބޭ  
އަޅާ އޭނާގެ  ؛ ޘަވާބު ިގނަިވކަމުގައިީވނަމެަވސްމެއެެވ. އަދި ހަމަމިގޮތަށް

ތަޢާލާއަށް ކުރިމަތިލައިެގން، އޭނާެގ ހިތް އެއްކޮށް  هللا   ހިތާއި ުގނަންތަކުން 
އެ ދެ ރަކުޢަތަށް ހުސްކޮށްގެން ކުރާ ދެ ރަކުޢަތް، މީެގންކަމެއް ނެތި އޭނާ  

ތަޢާލާެގ ޙަޟްރަތުގައި ލޮބުެވތިކަން  هللا ކުރާ ދުއިސައްތަ ރަކުޢަތަށުްވރެ 
އް  ޮބޑުެވެގންވެއެެވ. އެއީ ޢަދަދުެގ ޮގތުން ބަލާއިރު ިގނަ ރަކުޢަތްތަކެ

 (1)ކުރުމުން ލިބޭ ޘަވާބު ިގނަވިކަމުގައިީވނަމަެވސްމެއެވެ."

ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ.  هللا ޝައިޚުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ ރަޙިމަހު
"ފިކުރުކުރުމާއެކު ކިޔަާވ މަދުކިޔެުވމެއް، ފިކުރުކުރުމަކާނުލައި ކިޔަާވ ގިނަ  

މަތިެވރިެވެގންވެއެެވ. މިއީ ޞަޙާބީންެގ ކިބައިން  ކިޔެުވމަކަށްުވރެ 

 (2)ޞަރީޙަކޮށް އައިސްފައިވާ ޮގތެވެ."

 

 (. 29املنار املنيف ف الصحيح والضعيف )ص  (1)

 (. 5/334جمموع الفتاوى ) (2)
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ިވދާޅުވެފައިވެއެެވ. "ތިޔަބައިމީހުން   މި ސަބަބާހުރެ އިބްނު މަސްޢޫދު 
ޤުރްއާން ކިޔަާވށެެވ! އަދި އެއާއެކު ހިތްތައްެވސް ޙަރަކާތްތެރިކުރުާވށެެވ!  

އީ ތިޔަބައިމީހުންެގ  އެންމެފަހު ސޫރަތަށް ާވޞިލުުވން އެ

 (1) ލަނޑުދަނޑިއެއްކަމުގައި ނަހަދާށެެވ!"

ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. هللا އަލްއިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމް ރަޙިމަހު (25)
ޤުރްއާން ިވސްނައި ފިކުރުކޮށްެގންކިޔެުވމަށްުވރެ ހިތަށް މަންފާކުރަނިިވ  "

ލުންގެ  ފަހެ، މިޮގތަށް ކިޔެވުމަކީ އެންމެހާ ބޭކަ އިތުރުކަމެއް ނުވެއެެވ. 
ދަރަޖައެެވ. ހެޔޮކޮށް ޢަމަލުކުރެއްިވ ބޭކަލުންެގ ޙާލަތެެވ. ކަންކަން ރަނަގޅަށް  
ދެނެަވޑައިެގންނެިވ ބޭކަލުނެްގ މަޤާމެެވ. މި ޮގތަށް ކިޔެުވމަކީ ލޯތްބާއި،  
ޝައުޤުެވރިކަމާއި، ބިރުވެތިކަމާއި، އުއްމީދާއި، ފާފަތަކުން ދުރުެވ  

އަށް  هللاމާއި، އެންމެހާ ކަމެއްގައި ކިޔަމަންަގތުމާއި، ަވކީލުކުރުމާއި، ރުހު
ބަރޯސާުވމާއި، ޝުކުރުެވރިުވމާއި، ކެތްތެރިކަންފަދަ ހިތްތަކަށް ދިރުންެގނުވާ  
އެންމެހާ ޙާލަތެއް ހިތްތަކަށް ެގނުަވއިދީ، ހިތުެގ ޙާލަތު ފުރިހަމަކޮށްދޭނެ  
ޮގތެެވ. އަދި ހިތް ފަސާދަކޮށް، ހަލާކުކުރަނިިވ އެންމެހާ ޞިފަތަކުންނާއި  

 ކުން ދުރުކޮށްދޭނެ ޮގތެެވ.ޢަމަލުތަކަ 

 

 (. 3/407اإلميان للبيهقي )شعب  (1)
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ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކޮށްެގން ކިޔެުވމުން ލިބޭ މަތިވެރިކަން  
މީސްތަކުންނަށް އެނޭގކަމުގައިާވނަމަ، އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުެވ، އެ ފޮތް  

 ިވސްނައި ފިކުރުކޮށްގެން ކިޔެުވމަށް ހުސްެވަގތީހެެވ. 

ފިކުރުކުރުމާއެކު ޤުރްއާން ކިޔަަވމުން ދަނިކޮށް ކިޔެވޭ އާޔަތެއް،  ފަހެ، މީހަކު  
އެ އާޔަތަކީ އެމީހާެގ ހިތުެގ ބަލިތަކަށްާވ ޝިފާއެއްކަމުގައިެވ، އެ އާޔަތަށް  

އެ އާޔަތް ތަކުރާރުކޮށް، އެއީ ސަތޭކަ ފަހަރު  ؛ ބޭނުންޖެހިއްޖެނަމަ
ކަމުގައިީވނަމަެވސް، ނަުވތަ މުޅި ރޭަގނޑު އެ އާޔަތް  

މުގައިީވނަމަެވސްމެއެެވ. ފަހެ، ޤުރްއާނުެގ އާޔަތެއް ފިކުރުކުރުމާއެކު،  ކިޔެިވކަ
ރަނަގޅަށް އެނިގެގން ކިޔެވުން، ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމާއި ދެނެަގތުމަކާނުލައި  

 (1)މުޅި ޤުރްއާން ޚަތިމްކުރުމަށުްވރެ ހެޔޮެވެގންވެއެވެ."

 َت َتَدبُِّر اْلُقْرآنِ فَ َتَدبَِّر اْلُقْرآَن إْن رُْمَت اهلَُدى     فَالِعْلُم تَْ 

ޅެންބައިތުގެ މާނައީ: ތިބާ ހިދާޔަތަށް އެދޭނަމަ، ފަހެ، ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި  
ފިކުރުކުރާށެެވ! ފަހެ، ޢިލްމު ވަނީ ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި  

 ފިކުރުކުރުމުގައެެވ.

 

 (. 1/535مفتاح دار السعادة ) (1)
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ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް އެހީތެރިެވދޭ   (26)
ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި: ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ މަތިެވރިކަމުެގ  

ތަޢާލާެގ ކަލާމްފުޅެެވ. ޚަލްޤުތަކަށް  هللا އިޙްސާސްކުރުންވެއެެވ. އެ ފޮތަކީ 
 ބާާވލައްާވފައިާވ އެކަލާނގެ ސިޓީފުޅުތަކެެވ. 

ެގ ިވދާޅުެވފައިވެއެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން  އަލްޙަސަން ބުން ޢަލީ 
ކަލުން ޤުރްއާނާމެދު ދެކެަވޑައިަގތީ އެބައިމީހުންގެ  ތިޔަބައިމިހުންެގ ކުރީެގ ބޭ

ވެރިރަސްކަލާނެގ ޙަޟްރަތުން ބާާވލެއްިވފައިާވ ސިޓީފުޅުތަކެއް ފަދައިންނެެވ.  
ފަހެ، އެބޭކަލުން ރޭގަނޑުގައި އެ ސިޓީފުޅުތަކާމެދު ިވސްނައި  
ފިކުރުކުރައްވައެެވ. އަދި ދުާވލުގައި އެ ސިޓީފުޅުތަކުެގ ޢިލްމު  

 (1)ހޯއްދަވައެވެ."

ތަޢާލާ ވަޙީބަސްފުޅު  هللا ިވދާޅުވިއެެވ. " ބުން މަސްޢޫދު هللا ޢަބްދު

يَن آَمنُوا﴾ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
މި   )މާނައީ: އޭ އީމާންެވއްޖެ މީސްތަކުންނޭެވ!(  ﴿يَا أ

ޢިބާރާތް ތިބާ އަޑުއަހައިފިކަމުގައިާވނަމަ، ފަހެ، ތިބާެގ އަޑުއެހުން އެ އާޔަތަށް  
ސަމާލުކުރުވާށެެވ! ފަހެ، ހަމަކަށަަވރުން )މި ޢިބާރާތުެގ ފަހުން އަންނާނީ(  

 (2)އަމުރުެވެގންާވ ހެޔޮކަމެކެެވ. ނުވަތަ ނަހީކުރެިވެގންާވ ނުބައިކަމެކެވެ."

 

 (. 54التبيان ف آداب ْحلة القرآن للنووي )ص  (1)

 (. 3/718تفسري ابن أيب حامت ) (2)
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ނައި ފިކުރުކުރުމަށް އެހީތެރިެވދޭ  ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސް  ( 27) 
ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި: ކިޔަވާއިރު މަޑުމައިތިރިުވމާއި، ލަސްލަހުން  

 ކިޔެުވންވެއެެވ.

ފަހެ، އެ ގޮތަކީ ރަނަގޅަށް ދެނެގަނެ، ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް  

﴿َوقُْرآنًا ތަޢާލާ ވަޙީކުރައްާވފައިވެއެެވ. هللا އެހީތެރިެވދޭނެ ޮގތެކެެވ. 
ٰ ُمْكٍث﴾ ُه لََعَ انلَّاِس لََعَ

َ
މާނައީ: "އަދި   (106)اإلِساء:  فََرْقنَاُه ِِلَْقَرأ

ކަލޭެގފާނު މީސްތަކުންނަށް )ިވސްނޭނެހެން( ލަސްލަހުން ކިޔަވައި  
  ިވދާޅުެވދެއްުވމަށްޓަކައި، ވަކިަވކިކޮށް ތިމަންރަސްކަލާނެގ އެ ޤުރްއާން 

މައިތިރިކަމާއެކުގައެެވ. އެއީ ެއ  ލަސްލަހުން، މަޑު ؛ އެބަހީ ބާަވއިލެއްީވމެވެ."
ފޮތުެގ މާނަތަކާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށެެވ. އަދި އެ ފޮތުގައިވާ  

 (1)ޢިލްމުތައް ހާމަުވމަށެެވ.

އާއެކު ތިމަން ނަމާދުކުރީމެެވ.   ިވދާޅުވިއެެވ. ނަބިއްޔާ  ޙުޛައިފާ 
ފަހެ، އެކަލޭެގފާނު ބަޤަރާ ސޫރަތުން ފެއްޓެވިއެެވ. ފަހެ، ސަތޭކަ އާޔަތް  
ކިޔަާވިވދާޅުުވމަށްފަހު ރުކޫޢުކުރައްާވނެއޭ ހިތާހިތާ ތިމަން ބުނީމެެވ. ދެން،  
ސަތޭކަ އާޔަތް ފަހަނައަޅައިފިއެެވ. ފަހެ، އެ ސޫރަތް އެއްކޮށް އެރަކުޢަތުގައި  

 

(، وتفسري السعدي )ص  3/85(، وتفسري ابن كثري )17/575ينظر: تفسري الطربي ) (1)
468 .) 
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އޭ ހިތާހިތާ ތިމަން ބުނީމެެވ. ފަހެ، އެ ސޫރަތް ނިންމަާވލެއްވިއެެވ.  ނިންމަާވނެ
އެކަލޭެގފާނު ރުކޫޢުކުރައްާވނޭ ތިމަން ހިތާހިތާ ބުނީމެެވ. ދެން އެކަލޭެގފާނު  
ނިސާ ސޫރަތް ފެއްޓެުވމަށްފަހު، އެ ސޫރަތް އެއްކޮށް ކިޔަާވިވދާޅުވިއެެވ. 

ށްފަހު، އެ ސޫރަތްެވސް  ދެން އޭެގފަހުގައި އާލްޢިމްރާން ސޫރަތް ފެއްޓެުވމަ 
އެއްކޮށް ކިޔަާވިވދާޅުވިއެެވ. އެކަލޭެގފާނު ކިޔަާވިވދާޅުީވ  
މަޑުމައިތިރިކަމާއެކުގައެެވ. ތަސްބީޙަ ހިމެނޭ އާޔަތެއް ކިޔަާވިވދާޅުެވއްޖެނަމަ  
ތަސްބީޙަ ކިޔުއްވައެެވ. ކަމަކަށް އެދި ދެންނެވުމުެގ އާޔަތެއް  

ެވ. ކަމަކުން ރައްކާތެރިކަމަކަށް  ކިޔަާވިވދާޅުެވއްޖެނަމަ ދުޢާކޮށް ދަންނަވައެ
އެދުމުެގ އާޔަތެއް ކިޔަާވިވދާޅުެވއްޖެނަމަ ރައްކާތެރިކަމަށް  

 (1)އެދިަވޑައިަގންނަވައެވެ."

އަށް ދެންނެވިއެެވ. "ހަމަކަށަަވރުން  އަދި މީހަކު އިބްނު ޢައްބާސް 
."  ރޭަގނޑެއްގައި މުޅި ޤުރްއާން އެއްފަހަރު ނުަވތަ ދެފަހަރު ތިމަން ކިޔަަވމެެވ

އެހިނދު ިވދާޅުވިއެެވ. "ތިޔަޮގތަށް ކަންތައްކުރުމަށްުވރެ އެންމެ ސޫރަތެއް  
ކިޔެުވން ތިމަންެގ ާގތުގައި ލޮބުެވތިެވެގންވެއެެވ. އެއަށްުވރެ އިތުރަށް  

 

 (. 772رواه مسلم ) (1)
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ތިބާެގ ކަންފަތަށް އަޑުއިޭވަވރަށް، އަދި ތިބާެގ ހިތަށް  ؛ ކިޔަާވކަމުގައިާވނަމަ

 (1)ނަގައިަގނެޭވަވރަށް ކިޔަާވށެވެ!"

ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް އެހީތެރިެވދޭ އެންމެ   ( 28) 
ޤުރްއާނުެގ ތަފްސީރު ފޮތްތަކަށް ބެލުމާއި،  މުހިއްމު ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި:  

އެ ފޮތްތައް އުނެގނުމުގައި މަޑުމަޑުން ކުރިއަށް ދިޔުމާއި، ކުރު ޚުލާޞާ  
 ކިޔެުވން ހިމެނެއެެވ.ތަފްސީރެއް ލިޔެފައިާވ މުޞްޙަފަކުން 

ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް އެހީތެރިެވދޭ   ( 29) 
 ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި: ކިޔަވާއިރު ހިތް ހާޒިރުކޮށްެގން ކިޔެުވންވެއެެވ.

ިވދާޅުވެފައިވެއެެވ. "ކީރިިތ  هللا އަލްއިމާމް އިބްނުލް ޤައްޔިމު ރަޙިމަހު
މުގައިާވނަމަ، އެ ފޮތް ކިޔަާވ އަދި  ޤުރްއާނުން ތިބާއަށް މަންފާާވން އެދޭކަ

﴿ِإنَّ ތަޢާލާ ވަޙީކުރައާްވފައިވެއެެވ.  هللا އަޑުއަހާއިރު ހިތް ޙާޒިރުކުރާށެެވ.  
ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾ لََْق السَّ

َ
ْو أ

َ
ْكَرٰى لَِمن ََكَن ََلُ قَلٌْب أ  (37)ق:  ِِف َذٰلَِك ََّلِ

ޒިރުވެހުންނަޙާލު  މާނައީ: "ހަމަކަށަަވރުން، ހިތެއްާވ މީހަކަށް، ނުަވތަ ޙާ
 ކަނުލައި އަހާމީހަކަށް، އެކަމުގައި ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއްާވކަން ކަށަަވރެވެ."

 

 التفسري(.  -161ر )سنن سعيد بن منصو  (1)
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؛ މި އާޔަތުަގއިމިާވފަދައިން ފުރިހަމަެވެގންާވ އަސަރެއްކުރާނީ
އަސަރުކުރުަވނިިވ އެއްަޗކާއެކު ސާބިތުެވ ހުރެެގންނެެވ. އަދި  

އަދި އަސަރުކުރުަވނިިވ    އަސަރުކުރުަވނިިވ ުގނަން ކުރިމަތިކުރުވައިެގންނެެވ.
ޝަރުޠާއެކުގައެެވ. އަދި އަސަރުކުރުވުން މަނާކުރުަވނިިވ ކަންކަން  
ދުރުކޮށްެގންނެެވ. އިސްެވދިޔަ އާޔަތުގައި މި ހުރިހާކަމެއް އެަވނީ  

 ބަޔާންކުރައްާވފައެެވ.

ْكَرٰى﴾؛ މިޮގތުން  )މާނައީ: ހަމަކަށަަވރުން އެ ފޮތުގައި   ﴿إِنَّ ِِف َذٰلَِك ََّلِ

މިއީ އަސަރުކުރުަވނިިވ  ހަނދުމަކޮށްދިނުމެއްާވކަން ކަށަަވރެެވ.( 

)މާނައީ: ހިތެއްާވ މީހަކަށެެވ.(   ﴿لَِمن ََكَن ََلُ قَلٌْب﴾އެތީެގވާހަކައެެވ. 

ْمَع﴾މިއީ އަސަރުކުރުަވނިވި ުގނަނުެގ ވާހަކައެެވ.   لََْق السَّ
َ
ْو أ

َ
)މާނައީ:    ﴿أ

އަޑުއެހުން އެދިމާލަށް  ؛ އެބަހީ ކަނުލައި އަހާމީހަކަށެެވ.(ނުަވތަ 
ކުރިމަތިކުރުވައި، ކަނުލައި އެހުމެެވ. މިއީ ބުނާބަހަކުން އަސަރުކުރާނެ  

؛ އެބަހީ )މާނައީ: ޙާޒިރުވެހުންނަ ޙާލުގައެެވ.( ﴿وَُهَو َشِهيٌد﴾ޝަރުޠެެވ. 

 ހުރުމެެވ. މި  ޣާފިލުުވމެއްނެތި، ހަނދާންނައްތާލުމެއްނެތި ހިތް ޙާޒިރުކޮށްެގން
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ޢިބާރާތުން އިޝާރާތްކުރަނީ އަސަރުކުރުން މަނާކުރުވާނެކަމަކުން  

 (1)ދުރުުވމަށެެވ. އެއީ ހިތުން ހަނދާންނައްތާލައިެގން ހުރުމެވެ."

ކީރިތި ޤުރްއާނާމެދު ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް އެހީތެރިެވދޭ   ( 30) 
ޢިލްމު އުނގެނޭ އެއްުވންތަކުގައި ޤުރްއާން  ސަބަބުތަކުެގ ތެރޭގައި: 

އުނެގނުންވެއެެވ. އަދި އެއްފަހަރަށްުވރެ ިގނަފަހަރު އާޔަތް ތަކުރާރުކުރުން  
ސްބީޙަެގ  ހިމެނެއެެވ. އަދި އާޔަތްތަކުން އަސަރުކުރުުވން ހިމެނެއެެވ. އެއީ ތަ

އާޔަތެއް ކިޔަވައިފިނަމަ ތަސްބީޙަކިޔުމާއި، ރަޙްމަތުެގ އާޔަތްތައް  
ކިޔަވައިފިނަމަ ރަޙްމަތަށް އެދުމާއި، ޢަޛާބުެގ އާޔަތްތައް ކިޔަަވއިފިނަމަ  

 ރައްކާތެރިކަމަށް އެދުމެެވ.

އަދި ރޭަގނޑުެގ ރޭއަޅުކަމުގައި ކީރިތި ޤުރްއާން ކިޔުެވމެެވ. މިއީ ހުރިހާ  
 އަސަރުކުރާުވނެ ކަމެކެެވ. އަދި ހިތާއި ދޫ ަވރަށްބޮޑަށް  ޮގތަކުން ހިތަށް

 ުގޅުަވއިދޭނެ ކަމެކެެވ.

ކީރިތި ޤުރްއާނަށް ިވސްނައި ފިކުރުކުރުމަށް ހުރަސްއަޅާކަންކަމުެގ   ( 31) 
އަށް އުރެދުން ހިމެނެއެެވ. ޚާއްޞަކޮށް ޮބޑާކަމާއި،  هللاމާތް  ތެރޭގައި:

ކާ ގައިޯގޅިުވންވެއެެވ. އަދި  ހަާވނަފްސުެގ އެދުންތަކަށް ތަބާުވމާއި، ބިދުޢަތަ
ހިތް އެހެންކަންކަމަށް މަޝްޣޫލުކުރުވައި، އެ ފޮތާމެދު ޣާފިލުުވންވެއެެވ. އެ  

 

 (، ِبختصار. 3الفوائد َّلبن القيِ م )ص  (1)
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ފޮތުެގ އާޔަތްތަކުެގ މާނަތައް ނޭނގުމާއި، ޤުރްއާން ކިޔެުވމުގައި  
 ހައްދުފަހަނައަޅާަވރަށް އަަވސްކުރުން ހިމެނެއެެވ.

 اقَ لَّ تََ   مِ وْ جُ النُّ ا كَ ئ  ي ْ ضِ وَ  ادَ بَ ف َ            هِ رِ دْ صَ بِ  ابَ تَ كِ الْ  ظَ فِ حَ  نْ مَ  لِ َب وْ طُ 

ކީރިތި ޤުރްއާން(  ؛ ޅެންބައިތުގެ މާނައީ: އެމީހެއްެގ ހިތުން އެ ފޮތް )އެބަހީ
ހިތުދަސްކޮށްފިމީހަކަށް އުފާވެރިކަން ހުއްޓެެވ. ފަހެ، ިވދާ ބަބުޅާ  

 ފަށާނެއެެވ.ތަރިތަކެއްފަދައިން އެމީހަކު ސާފުެވ، ރިެވތިާވން  

 هللاُ َأْكََبُ، ََي هَلَا ِمْن نِْعَمٍة            َلمَّا يُ َقاُل "اقْ َرْأ"، فَ َرتََّل واْرتَ َقا

މީހަކަށް ކިޔަާވށޭ ބުނެިވ، ތަރުތީލުކޮށް ކިޔަަވމުން   ޅެންބައިތުެގ މާނައީ: އެ
)ސުަވރުޭގގައި( ދަރަޖަތަކަށް އުފުލިެގން ދިޔުމަކީ ކިހޮާބޑު ނިޢުމަތެއް  

 !للا  َأْكرَب  ެވ. ހެއްޔެ

 َوِفَعاِلِه، فَِبِه الُفَؤاُد تَ َعلََّقا            َوََتَثََّل اْلُقْرآَن ِف َأْخََلِقهِ 
ޅެންބައިތުެގ މާނައީ: އަދި ޤުރްއާން ހިތުދަސްމީހަކީ އެމީހެއްެގ އަޚްލާޤާއި  

ލިބިެގންާވމީހެކެެވ.  ޢަމަލުތަކުގައި ކީރިތި ޤުރްއާނުެގ މިސާލުން މިސާލު 
 ފަހެ، އެމީހެއްެގ ހިތް ަވނީ އެ ފޮތާ ުގޅި ލާމެހިފައެެވ. 
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 َوالدَّْمُع ِمْن َبنِي اْْلُُفْوِف تَ َرقْ َرقَا           َوَتََلُه ِف ُجْنِح الدَُّجى ُمَتَدبِ را  

ޅެންބައިތުެގ މާނައީ: އަދި ރޭަގނޑުެގ އަނދިރިކަމުެގ ތެރޭގައި ިވސްނައި  
ކު އޭނާ ޤުރްއާން ކިޔަވައެެވ. އަދި )ލޮލުެގ( އެތެރޭގައިާވ ފިކުރުކުރުމާއެ

 ކަރުނަތައް އޮޮހރިެގން އާދެއެެވ.

 َحقًّا، َفُكْن ِبِصَفاِِتِْم ُمَتَخلِ َقا            َهِذي ِصَفاُت اْْلَاِفِظنَي ِكَتابَهُ 
ެގ ފޮތް ޙައްޤުޮގތުގައި  هللاޅެންބައިތުެގ މާނައީ: ބަޔާންެވމިދިޔައީ 

 ޞިފަތަކެެވ. ފަހެ، އެބައިމީހުންެގ ޞިފަތަކުން ޞިފަ  ހިތުދަސްމީހުންެގ
 ލިބިަގންނަމީހެއްކަމުގައި ތިބާާވށެެވ!

ތަޢާލާއަށް އެދި ދަންނަވަނީ ޤުރްއާނުެގ އަހުލުެވރިންެގ ތެރޭގައި  هللا އަޅަމެން  
ލެއްުވމަށެެވ! އެ ފޮތުގެ ޢިލްމު ލިބިފައިާވ ބައެއްކަމުގައްޔާއި، އެ ފޮތުގައިާވ  

ކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްުވމަށެެވ! އަދި އެ ފޮތާމެދު  ޙުކުމްތަކަށް ޢަމަލު
ިވސްނައި ފިކުރުކުރާ ބައެއްކަމުގައި ލެއްުވމަށާއި، އެ ފޮތުގައިާވ ޙައްދުތަކުގެ  

 ! آميތެރޭގައި ތިބޭބައެއްކަމުގައި ލެއްުވމަށެެވ. 
 َواْْلَْمُد ّلِِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِمنْيَ.


