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 އްަތކާބެޭހ އެންެމމަތީ މަޖިލިސް އިސްލާމީ ަކންތަ 

 ާމލެ           

 ިދެވިހާރްއޖެ         

 

 

U ުފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ކާޑ 

 

 ރަންމުުތގެ އަބާަރނަ     :ފޮތުެގ ަނން

 -    :ފޮތުެގ ަވނަ ުނވަތަ ބައި

 ދިެވހިބަސް    :ފޮތުެގ ައޞްލު އޮތް ބަސް

 2001 :ފޮތުެގ ައޞްލު ލިެޔފަިއ އޮްތ އަހަރު

  - :އެފަރާެތއް ތަރުޖަމާ ކުރިަނމަ

     - :އެޑްރެސް

 .މަތީަގއި ަބާޔންކޮްށފަިއވާ ފޮތް ފާްސކޮށްފީެމވެ  

 1422ަރަމާޟްނ   25  

 2011ޑިސެމްބަރ  10  

 

 

 މުޙަންަމދު ަރޝީދު އިބްާރހީމް        

 އިސްލާމީ ަކންތަްއތަކާެބހޭ ެއންމެމަީތ މަޖިީލހުެގ ަރއީސް      
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 އިސްބަސް 

 

ޮފތުަގއި ިމަވނީ ިދވެހި ދަރިްނނަށް ފައިާދެއއް ކޮްށދެޭވތޯ އަުޅަގނުޑ  މި ތުިނތުނި

 . ޅެމެވެ ދެ އެކުލަވާިލ 

ިމ ަނމުްނ ަނން ދީފަިއާވ ސޫރަތްަތކުެގ ] ޤުްރއާްނ ކަީރމުެގ ޅެްނބައި[އެއްޅެަމކީ، 

އަިދ ިމީއ މީެގ އެތަެކއް ައހަރު ކުރީއްސުެރ . ނަްނތަްއ ތަރުީތބުްނ ެގނެސްަފއިާވ ޅެމެެކވެ

ޢަރަިބ . ެކއްަފހަުރ މަިތން، ިމގޮތަްށ ިމ ޅެްނ ހެދުަމށް ހިަތށް އަރާފަިއވެްސވާ ެޅމެެކވެއެތަ

ބަހުްނ އޮްނަނ ޤުްރއާްނ ެޅންބަިއެގ އަުޅަގނޑު އަުތަގއި އޮްނަނ ކޮީޕއެްއ، ދޭތެެރ ދޭތެެރއިްނ 

ގޮތަްށ ެއކަމަުކ ފަުހން ަހދަްނ ކަަމށް ާބއްވާ . ފެްނނަ ޮކންމެ ަފހަަރކު ިމހެްނ ހިަތށް ައރަެއވެ

އުަފްނވުުމން، ހެުދމަްށ ކޮށްަފިއވާ ޚިޔާުލ ] ސޫރަތުލް ަރްނހާރު[ެދްނ . ހަނދާްނނެތިެދެއވެ

ވަނަ ދުަވހު، އެްއޗެްއ ހޯަދިނކޮށް އަެނއްާކ  8ނަަމވެސް މި ޝަޢްާބން ަމހު . ދޫކޮށްލަިއފީމެވެ

ެގ ެތޭރަގިއ ެދތިްނ ަބއިުތ ކިޔާލާިއރަށް، ެއްއކަލަ ޝުޢޫުރ ިހތު. އެްއކަލަ ކޮީޕ ެފނިއްެޖެއވެ

ައދި އިޚްިތޔާރަާކނުލަިއ، ގަލަްނެނިގ މަިއަގނޑު ހަދާެލވުމުްނ ހުްއޓުްނ . އާލާެވގެްނފިެއވެ

 . އަރުވާާލހިެތއް ނުިވެއވެ

ޭއގެވެސް މަޤްަޞދަކީ، . ދެަވނަ ޅެމަީކ، ދާިދފަުހން އަޅުަގނޑު ހެިދ ޅެމެެކވެ

ރެާޔދުވާުލ [ުރީޚައީކ އޭެގ ސު. ދަރީާނއި ޤަުއމުެގ ދަިރްނ ސަލާމަތް ކުެރވޭޯތ ބެލުެމވެ

 .ިމއެވެ] ސަމާލުވާްނވީ ކަްނތައް

 والحمد اهللا 
 

 1422ަޝްޢާބްނ  13

 2001ޮއްކޯޓަބރ  30
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 ގެ ދިވެހި ޅެންބައި قرآن

 

 ން َحْمُد ން ިއތުރު ބަަރކާްތ ލިބިަގްނނަމުްނ  بسم 1

 އިތުރު ކުރަުމން  صلواةއިސްކޮްށ ފަަށން ވިިދެގން  

 

 ަގިއ ާވހާ  قرآنްނަތްއ ސޫރަތްތަުކގެ ނަ 2

 މޫރިތި ގޮުތން އަތުަރން ަފށަމޭ ިނޔަްތގަތްހާ 

 

 ަތާކ ުގިޅެގން حركاة ބަރަކާތްަތކުްނ ފުިރގެްނ  3

 ފުރަތަމަ އެާވ ސޫރަތަްށ ނަްނތަްއ ެވޔޭ ކިިޔެގން  

 

 ޮގުތން  خاصެވސް ަނަމަކްށ ިކަޔޭތ ުނ  اْلَحْمدُ  4 

 ޮކްށ ެފެނޭޔ ެއާމްތވި ޮފުތން  اَْلَفاِتَحة خاص  

 

 އޭ  آُل ِعْمَرانُ ެދން  بـََقَرةިވިދެގްނަވނީ  5
 އޭ  أْعَرافُ ‘ أنـَْعاُم ‘ َماِئَدة ‘ ِنَساءއަދި ހަަމ  
 

 ެގ ަންނ ެދޮގަތށް  تـَْوبَة ‘ تـَْوبَةނިމި  أَنـَْفالُ  6

 ސޫަރތޭ އެޮގތަށް ]  بـََراَءةُ [ ދަްނނާށެ ކިަޔތޭ 

 

 ނުެވޔޭ ކިަޔްނ ބިސްމި ެއއް، ެފށުމަްށ އެސޫރަަތކަށް   7

 ޯތ މިަކމަށް ިސއްރެްއ، ސަބަުބ ަތކަކަށް ނުެވދާށި 

 

 ފެށުމަށް ެއވާ ބަސްފުުޅން ަނން ކިުޔުނގޮތް މިަނމުން  8 

 ގޮތުން  َصرِْيح ފެށުމާެއކީ އެނިގގެްނ އެަދނީ   

 

 ެގ ަނާމ ިވިދެގން ُهْودُ ެގ ަނން ިކިޔެގްނ، يـُْوُنُس  9

 އޭ ދަީނ ލިިބގެން  َأْحَسُن اْلَقَصصގެ ެދން  يـُْوُسفُ  

 

 



 5 

 َنُحلْ  ‘ِحْجُر ‘  ِإبـَْراِهْيمُ ަފުހން، މިތުރު ައށް   رَْعدُ   10
 ِمْلُجلْ އެފަަދއިްނ ެވޔޭ  ِإْسَراވި ަނން،  أعلى 

 

 ަވީނ ިވިދެގން  طه ެއާޔ َمْرَيمْ  އާއި َكَهف 11

 އާ ވަީނ ގުޅިެގން  َحجّ  أنِْبَياء  ިއތުރު رَْحَمة 

 

 ވޭ  ُشَعَراءُ  އާއި فـُْرقَان‘  نـُْورُ  ‘ُمْؤِمنـُْون އަދި 12

 ަފިއވޭ ވިތަރުތީުބ ވެ َعْنْ◌َكبـُْوتُ ‘   َقَصصْ  އާ لُ نَمْ 

 

 ގެ ައދި ަފުހގާ  َسْجَدةއާ  لُْقَمان  ާއިއ رُْوم 13

 ވެޔޭ އެުކ ގާ  فَاِطرُ  َسَبا ދެން އަދި َأْحَزابُ 

 
  އާ ރޭ زمر އާއި صاد ވޭ َوصَّاَفت يس 14

 ވޭ  َوزُْخُرفْ   ُشورى‘  ُفّصَلتُ  އާ ِفراغَ  ދެން

 

 ެދްނ ައިދެވސް  َقافأحْ  އާ  َجاثَِية‘ ُدَخانُ  15

 އާ ވެސް  قَاف‘  ُحْجَراتُ އާ  فـَْتح އާ ُمَحمَّد  

 
 

 ަވނީ  َنْجمُ  އާއި طُور އަށް ަފހުން اَلّذارِيَات 16

 ެއަވީނ  َواِقَعة ވެްސ އަދި رَْحمنُ  ާއިއ َقَمرُ  

 

 ޔޭ ވެ  َحْشرُ  ާއިއ ُمَجاِدَلة އަދިވެސް َحِدْيدُ  17

 ެވޔޭ ގުާނ ލެ ُجْمَعة އާ َصفّ  އާ ُمْمَتِحَنة 

 

 އާ ވެސް َطآلق ވޭ تـَغَاُبنُ  އާ ُمَناِفُقون 18

 އާެއކުވެސް  اَْلَحاقَّة‘   قـََلمْ ‘  ُمْلكُ ‘  َتْحرِْيمُ  

 
 ދެން ަފހަތަށް  اَْلِجنّ  ވެސް نـُْوحُ  އާ َمَعارِج 19

ثِر އާ ެޖިހގެން ُمّزِمل  ޭއ ެއޮގަތށް  ُمدَّ

 

 އައިްސފާ ވޭ  ِإْنَسانْ  އާ ެޖިހގެން ِقَياَمة 20

 ވިދިެގން އައިސްާފވޭ  نـََباءُ  އާ تُمْرَسآل އަދި 
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 ާތ ެއަވނީ  َتْكوِيـْرُ  َعَبسَ  އާ نَازَِعات ެދްނ   21

 ެއަވނީ  ُمطَّفِفْين އަށް ަފުހން އެ اِإلْنِفطَار

 

 އޭ ެއަވނީ   اَلطَّاِرقُ  ‘ بـُُروجُ  އާ إْنِشَقاق ދެން   22

 އެވަނީ  بـََلدُ  އާ َفْجر އާ َغاِشَية އި أْعلى

 

 ެވޔޭ  ِإْنَشَراح އަދި ىُضح އާ لَْيل އާއި َشْمس 23

 ެވެމޔޭ  بـَيّـَنة އަދި َقْدرُ  އާ َعَلقَ  އާއި تِْينَ 

 

 ަވނީ  اَْلَعاِديَات ގެ ފަހަށް زَْلَزَلة އަދި 24

 ޭއ ެއަވނީ  َتَكاثـُرُ  ގެ ަފހަށް اَْلَقارَِعة 

 

 ސޫރަތް ވޭ  اَْلِفْيلُ  ަފހަށް ُهَمَزة اَْلَعْصرِ  25

 ވޭ  َكوثـَرُ  ާއިއ َماُعونَ  އާއި قـَُرْيش އަިދވެސް 

 

 ާއ ަވީނ ިވިދެގން  َنْصرَ  ސޫރަތާ َكاِفُرون ދެން 26 

 ެގ ަނުމްނ ިކިޔެގން  َلَهبُ  ެއވަނީ َمَسدَ  ދެން އަދި    

 

 އަޅައި ނިުމނީ  َتّمت އިން نَاسِ  فـََلقِ  ِإْخآلص 27

 ތެރިްނ އަަބދަށް ވިުރދޭ ިމިއން ކުަރނީ  ِإْخآلص 

 

 ސޫރަތްތަުކގެ ނަްނތަްއ ލިޔުުމގެ ެއވާ ބަަރކާތް  28

 ނޫރުެގ ތެޭރން އެިދެގން ކުރަމޭ މިދޫ ަޙރަކާތް 

 

 ނިްނމާލަމުްނ ޞަަލވާތް ކިަޔމުްނ ިއތުރު ކުރަުމން  29

 ެގްނަދްނ ިހުތެގ ައިޑިއން ަޙްމާދއި ަޘނާ ިކަޔުމން 

 

 މިކަމަްށ މިެދއްެވ ވިމާްތ ތަުއފީޤަަކށް ޝުކުެރއް  30

 ނިކަެމތި އަޅަށް ދުަވހަުކ ނުެވޭވނެޭޔ އަަދެއއް  

 

 )ޮހިނިހުރ. (ހ1422ަޝްޢާބްނ  10

 . މ2001ޮއްކޯޓަބރ  27
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 ރެޔާދުވާލު ސަމާލުވާންވީ ކަންތައް 

 

 އާމިނަތު ފާއިޒާ 

 

 

 !އަބަުދ ިހތުާގ ޭބވުްނ ޝަރުުޠ ކުރާށޭ هللا  1

 !ަހނދުމަުކރުމާ ވަިކުނވެ އަބަުދ އުޭޅށޭهللا 

 

 !ިނވަލަށް ހެުދން އަޅާށޭ! ޒީނަްތވެެގްނ ތިބޭށޭ  2

 !ހީނަުރ ުނާވގޮެތއްާގ ފުިރހަމަ ުވޟޫ ުކރާށޭ

 

 !ހުރިާހ ަވގުުތ ނަމާދަްށ ރަްއކާތެިރވެ ކުރާށޭ  3

 !ުކިރަމުގ ިތާމެގ ޯހަދްނ ަފުރާވެވ ިއްސ ަނާގށޭ 

 

 !ޖުނުެބއް ެޖިހއްެޖނަމަީއ ޠާހިުރވުަމށް އަވަްސވޭ 4

 !މިިނވަްނވެ ިޛކުރު ކުރުމަްށ ަތއްޔާުރގާ ތިބޭށޭ 

 

 ޝަްއކެްއ ތިާމގެ ހިުތގާ ރިުޒޤާ މެދަްށ ުނިހންގާ  5

 !އިތުބާުރ ައދި ުކރާށޭ ޙައްޤަްށ ކުެރްއވި ވަޢުަދށް

 

 ެބްއެސިވ ައުޅްނގެ ަބިއަތއް ެބްއެސިވޮގާތިއ ެމުދގާ  6

 !ހެްއދެިވ އެާމތް ފަާރތަށް ޝަުކާވނުކޮްށ އުޅޭށޭ

 

 ކެއުަމށް ޙަލާލު ތަކެީތން ކަިއބޮިއ ަހދާ އުޅުުމގާ  7

 !ހެުއކޮށް ަވކީލު ކޮްށެގން މިްނވަރު ފުޅަށް ުރހޭށޭ 

 

 ްތ ައަދިއެގން ނިޢުމަްތތަކަްށ ުޝކުރުޮކށް ަތއުާބވެ ކެ 8

 !މިޢުރާޖު ހިުތގެ ެތދުކޮްށ އިޚްލާޞްތެިރެވ އުޅޭށޭ 

 

 ޝައިާޠނުަތއް ޢަުދްއވުްނ ަކމުަގއި އަބަުދމެ ލަިއެގން  9

 !ބައިަބއި ނުެވިވ އަުޚްނނާ އުޚުުތން އެީކ އުޅޭށޭ

 

 އުނެގނިއްެޖ ނުަވތަ އުނެގނޭ ނޫީނ އަހާެމ ަކނުލައި  10

 !މިގޮުތން ގޮެތއް ހިަފއިެގްނ ހުިރ ީމހަކަްށ ެވދާށޭ
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 ހުްނނާެށވީ އަބަުދވެސް ތަްއޔާުރގާ ވަރަްށވެސް  11

 !ހުްނާގނު ކަތިުނާވހެްނ ިމޞްރާބު ެހޔޮ ކުރާށޭ

 

 އެކަާލނެގ ައށްޓަާކ ރުޅި ައއުމާ އުފާ ކުުރންވެސް  12

 !މިކަމީ ތިާމގެ ހިުތގާ ވާ ސިަފޔަަކށް ހަދާށޭ 

 

 !ނުަބޔަްށ ަނހީ ކުރާށޭ! ހެަވތަށް އަމުުރ ކުރާށޭ  13

 !ެތދުިނޔަުތގާ ހިތާށޭ  ހެޮޔކޮށް މަިއންބަަފިއންަނށް

 

 މިގޮތަްށ ތިާމެގކަްނވެސް ވާޞިްލކުރާށެ ަރނގަޅަށް  14

 !މިގޮުތން އަާމނަެތއްަނމަ ަރނގަަޅށް އަާދ ކުރާށޭ 

 

 ަޙއްދަްށ ވުރެްނ ބޮޑަްށވެސް ! މޮޅިޔާ އުފާ ުނވާށޭ  15

 !އޮޅި ުބއްިދ ާދވަރޭީވ ިމގޮތަްށ ޢަމަލު ކުރާށޭ

 

 ށް ކިޔަަމްނވެ ކަުއއިލާހަްށ ިކޔަަމްނވެ ަކއުރަސޫލަ 16

 !ނިަޔނެިތކަމާ އެީކާގ މާ ތިރިެވެގން އުޅޭށޭ

 

 އުރެުދންތަަކށް ފިަލންަހމަ ުދވެާދނެ ޙަޟްރަަތށްމާތް  17

 !ޢިބްަރތްތަުކްނ ދިރޭށޭ ! ބިރު ހުަރވަަތއި އުޅޭށޭ 

 

 ހެްއދެިވ ތަެކތި ިމހުިރހާ ވިސްާނ ބަލާ ިފކުރުޮކށް  18

 !އެްއވެސް ކުެށއް ނުާވެހން ޫދވެސް ނަާޖ ކުާރށޭ

 

 ައށް އަބަުދވެސް هللا ! ާރޭށިހްތެހޮޔ ިނަކްނ ުކ 19

 !ހިތްެހޮޔވެ ެއންމެަނށްވެްސ ެހޔޮޮކށް ހިތާ އުޅޭށޭ 

 

 އަޅުތަުކްނނަށް ! އެްއވެސް ިހނދަުކ މަލާމާްތ ުނކުރާށެ  20

 !އެްއވެސް ޙަާރމް ކަމެްއހަަމ ުނބަލަްނ ދެލޯ މަާރށޭ

 

 ބަސްތެދު ކުރާށެ ެހއުކޮްށ ދެލޮލާ ހިާތއި ަކންަފތް  21

 !ސަމާލުާވށޭ ިމންުޖކުރުމަްށ ަރނގަޅަށް ! އަސްތާއެ 
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 އުނެގނުްނތަކާ ދުރަްށހަމަ ނުެމގޮސް ޚަލާޞްެވ ތިެބެގން  22

 !އުނެގނޭށެ މިެނކިރުްނވެސް ހަަމހަަމ ިނކަްނ ކުާރށޭ

 

 މިސްކީުނން ފަޤީުރން ޮފުނވާނުލާެށ ދެަރކޮށް  23

 !ގިސްލާށެވަުރ ިހތަިއެގން ރަްޙމުެގ ލޮލުން ދެކޭށޭ 

 

 !އަާމން ވެތިުބމަށް ުނކުރާެށހީ އަބަުދވެސް ިއްނކޯފަ 24

 !ކޯފާަވނީ ކުށަްށަކން ަރނގަަޅށް ހަނދާްނ ކުާރށޭ

 

 !އިސްރާުފ ުނމެ ުކރާށޭ! ދީލަތިެވގެްނ އުޭޅށޭ 25

 !ޒީލައިެގ ރުޅިަގނެޑއްާގ ކަަލ ނުެމޮގވާ އުޅޭށޭ

 

 ޙައިުޟގެ ދުވަްސވަެރއްާގ ިޖންސީ އުފާ ުނހޯދައި  26

 !ގަިއމުްނ އުާފ ލިޭބނޭ ޛިކުުރްނ ަވގުުތ ފުރާށޭ 

 

 !ތްސާުފކޮްށ ހަާދށޭއުރެުދންތަާކ ދުރަްށގޮސް ހި 27

 !ކުރުނެިތ މަމޮުޅ ކަަމށްދެިކ އުސްުނވެ ނިަކން އުޅޭށޭ 

 

 މުދަލޭ ަޔތީމް ކުިދންަނށް ލިިބވާ ެއއީ އަާމނާތް  28

 !އެުކވެރިކަާމ އެީކގާ ަރނގަޅަށް އަާދ ކުރާށޭ 

 

 މުދަލަށް ޔަތީުމްނނަށްާވ އެްއވެސް ިޚާޔނަތެްއުނވެ  29

 !މުދަލަށް ިތމާެގ ައުގހުރި ަރއްކާެތރިެވ ބަލާށޭ

 

 ނުިހތާށެ އަިދ ުނބަިއކޮށް ނިަކމެތި ޔަީތމް ުކދިްނނަށް  30

 !ދަިހވެތިެވ އެއުެރނަްށވާ މުދަލަށް އެުދން ުނވާށޭ

 

 !ެއްއެވްސ ިހނަދުކ ަޝީރެކްއ ުނުކާރެށ ޭހުހިރްއޔާ  31

 !ރާ ނުބޯށޭ ! އެްއވެސް ިހނދަުކ ހަާރދެްއ ުނކިާޔށެ

 

 އަިދވެސް އެެހން ަޢމަލުާވ ބާަވތްތަާކ ިޒނޭޔާ  32

 !ާގ ދުުރހެލި ވެެގން އުޅޭށޭ ތެދުވެިރކަމާ އެކީ 
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 ޭއ ަނީހޔޭ ! ދަްނނާށެ ދޮުގ ުހާވވެސް ނުކުާރށެ 33

 !މަންާފކުރާެނ ޮގތުާގ ޢުމުާރ ުދވަސް ގުާނށޭ

 

 

 

  __________________ 

 ޯހމަ . މ2-7-2001

 .ހ10-04-1422


