


a 
ގެ  صلى اهلل عليه وسلمކީރިތި ރަސޫލާ 

 ސުންނަތުގެ އަލީގައި ނިދުމުގެ އަދަބުތައް......
 

 މުޖުތަބާ ހަމީދު ފޮތް ލިޔުނީ :

 އަޙްމަދު ޝުޢައިބު ، ޢަލީ ޝަރީފް މުރާޖަޢާ ކުރީ :

 ޢަޒްމީން ރަޝީދު ލޭއައުޓް ހެދީ : 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

3 ޞަފްޙާ    

 

 ނިދުމުގެ އަދަބުތައް 

 

 

 

މާތް ވީ ވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހެއްދެދުނިޔޭގައި
ޑު ނކަލާނގެ ދުވާލާިއ ރޭގައެވެ. އެهللا 
މަސައްކަތް ކުރާ  އެއީ ވިއެވެ. ދުވާލުލެއްވެ

ނޑު  އެއީ  ވަގުތެއް ކަމުގައްޔާއި އަދި ރޭގަ
 ވިއެވެ.ވެވަގުތެއް ކަމުގައި ލެއް އަރާމު ކުރާ 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

4 ޞަފްޙާ    

 

އްޖެކެވެ. ސަނަކީ ވަރަށް ބަސްއަހާ ކުޙަ
ފަސް  ފަރުޟު ވެސްއޭނާ ކޮންމެ ދުވަހުކު

ކޮށް ފަތިސް ވެ. ޚާއްޞަނަމާދު ކުރެއެ 
ނަމާދު ކުރަން އޭނާ ވަރަށް ލޯބި ކުރެއެވެ. 

ވަރަށް އަވަހަށް  އޭނާކަމުން އެހެން
 ނިދައެވެ.

 

 

 

 

 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

5 ޞަފްޙާ    

 

 

 

 

 

ސަނު ނިދުމުގެ ކުރިން ހެދުން ބަދަލު ޙަ
ނީ ވާތް ށަހެދުން ބާލަން ފަކުރެއެވެ. އޭނާ 
ގެންގުޅޭ  އަދި ނިދުމަށް އޭނާފަރާތުންނެވެ. 

އޭނާ ހެދުން ލާން  ވެ.ޚާއްޞަ ހެދުން ލައެ
 ނީ ކަނާތް ފަރާތުންނެވެ. ށަފަ
 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

6 ޞަފްޙާ    

 

ޙަސަނު ކޮންމެ ރެއަކު 
ވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން 
ދަތް އުނގުޅައެވެ. އަދި 
 ވުޟޫ ކުރެއެވެ. އެއީ ވުޟޫ މަތީގައި 

صلى اهلل ނިދުމަށް އަހަރަމެންގެ ނަބިއްޔާ 
އިވާތީއެވެ. ބާރު އަޅުއްވާފަ عليه وسلم

صلى اهلل އްޔާ ވެސް ނަބިއަހަރަމެން އެންމެން
ދެކެ ލޯބި ވާން ވާނެއެވެ. އަދި  عليه وسلم

 ށް ވާ ގޮތަ ކަލޭގެފާނު އިރުޝާދު ދެއްވާފައިއެ
 ވާނެއެވެ.އުޅެން



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

7 ޞަފްޙާ    

 

 

 

 

 
 
އާޔަތުލް  ނިދަން އޮށޯވެ  ސަނުޙަ

އާއި  د  ح  أ   اهلل   و  ه   ل  ق   ކިޔައެވެ. އަދިކުރުސި

 اس  الن   ب  ر  ب   ذ  و  ع  أ   ل  ق  އަދި  ق  ل  ف  ال   ب  ر  ب   ذ  و  ع  أ   ل  ق  
  1ވެ.ކިޔައެފަހަރު 3)މިތިން ސޫރަތް( 

                                                           
1
 ;8:7النفث في الرقية ،  باب: البخاري صحيح 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

8 ޞަފްޙާ    

 

 ކޮންމެ  މިތިން ސޫރަތް ނިދާވަގުތު ކިޔާ
ތިލަ އަށް އަތް ދެފަހަރަކު ޙަސަނު އޭނާގެ 

ފުމެ  (ކުޑަކުޑަކޮށް ކުޅު އަންނާނޭހެން)
ގެން އަތް ފޯރާ ހިސާބަށް މުޅި ބޮލުން ފެށި

ކޮންމެ ރެއަކު  ގައި އުނގުޅާލައެވެ.އިގަ
ތިންފަހަރު ޙަސަނު މިފަދައިން 

 ކަންތައްކުރެއެވެ. 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

9 ޞަފްޙާ    

 

 

 

 

 
 

اي  ح  أ  و   ت  و  م  أ   م  ه  الل   ك  اس   ب   ދެން
 މިދުޢާ  2

ރި ނާތް ފަރާތަށް އެނބުކަ ކިޔައެވެ. ދެން
 .ނިދައެވެ އޮވެ

                                                           
2
 9337،  أصبح إذا يقول ما باب:البخاري صحيح 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

10 ޞަފްޙާ    

 

ގޮވުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ރެއަކުވެސް  ބަންގި
ސަނު ހޭލަެއވެ. ހޭލުމަށް ފަހު އޭނާ ޙަ

 له  ل   د  م  ال   މެ ފުރަތަމަ ވެސް ކިޔަނީ އެން
ر  و  ش  الن   ه  ي  ل  إ  ا و  ن  ات   م  أ  ا م   د  ع  ا ب   ن  اي  ح  أ   ي  ذ  ال  

 އެވެ. 3
حممد صلى اهلل އްޔާ ބިއަހަރަމެންގެ ނަ އެއީ 

ކުރައްވާ  މުންވުހޭލެނިދިން  عليه وسلم
 ވެ. ކެއެދުޢާ

 

                                                           
3
 9337،  أصبح إذا يقول ما باب:البخاري صحيح 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

11 ޞަފްޙާ    

 

ޟޫކޮށްގެން ބައްޕަ އުނގުޅާ ވުސަނު ދަތްޙަ
ގޮސް ފަތިސް  ށްއާއި އެކު މިސްކިތަ

 މާޢަތުގައި ކުރެއެވެ. އަދި އިރު ނަމާދު ޖަ

ޔެވުމަށް އޭނާ އާން ކިޤުރް  އަރަންދެން
ސަނު ދެކެ ޙަ މިސްކިތުގައި މަޑުކުރެއެވެ.  
އިލާ މީހުން އޭނާގެ މުދައްރިސުންނާއި ޢާ

 ލޯބިވެއެވެ.
 

  

 

 



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

12 ޞަފްޙާ    

 

 

 

 

 
 

އާއި هللا ޙަސަނު އެންމެ ލޯބި ވަނީ 
 حممد صلى اهلل عليه وسلمލާ އެއިލާހުގެ ރަސޫ

އަދި އެއަށްފަހު ޙަސަނުގެ ދެކެއެވެ. 
 ޢާއިލާއާއި މުދައްރިސުން ދެކެއެވެ.



 ___ނިދުމުގެ އަދަބުތައް__________________________________________

13 ޞަފްޙާ    

 

 

 

 

 
 

صلى اهلل  حممد ރަސޫލާއެއިލާހުގެ  އާއި هللا 
އާނާއި ދެކެ ލޯބި ވުމަކީ ޤުރް عليه وسلم

ސުންނަތުގައި ވާ ގޮތަށް އުޅުމެވެ. އޭރުން 
 ބި ލިބޭނެއެވެ.  ލޯއެންމެންގެ 


