
ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි  

තවළුම් අංක 5 
හදීස්  අනූවක වාර් ාකරුවන්තේ විස් ර හා උග  යුතු පාඩම් 

සහි ව 

සංස්කාරක: 

මුහම්මද් මුර් ළා බින් ආඉෂ් මුහම්මද් 

පරිවර් නය:  

මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන් 

ප්රකානනය :    

විතද්ශිකයින් කැඳවීම හා මඟතපන්වීතම් කාර්යාලය  

අර් රබ්වා රියාද්- -සවුදි අරාබියාව 

පළමු මුද්රනය 

7341/6172  
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තපරවදන 

සියළු පැසසුම් හා ප රශංසසාන්  ිශශංවනෙයි  ැැුමම්කරු වූ 
අල්ලාහවටැ ි මි ෙේ. වාෙද කරු ාන හා ේයාන 
උත්තැ නබි මුහම්ැද් (සල්)  තුැ් ට හා එතුැ් ෙද 
ඥාතී් ටේ,  මිත රයින් ටේ ි මිෙේනා ! 
අල්ලාහවෙේ  පහළ වූ කුර්ආනයට අැතර න, රසූල් 

(සල්) තුැා ්  ෙද ැාර්ෙෙය්  පැමිණි අ්  සියල්ල 

සු් නාහව ෙේ. අල් කුර්ආනෙේ ේක්නට තිෙෙන නීති 

රීති සඳහා අනශංය ිශසවතර සපයා වනා පහේා ෙේ් ේ  

සු් නානයින. තනේ, ෙැැ නීති රීති නලට ප්රාෙයිකක 

පිළිපැදීැ සඳහා අනශංය ආේර්ශං සපය් ේ  සු් නානයින. 

 වනා අල්ලාහවෙේ  සෘජුන පහළ කරන ලේ නැකිය්  

ෙහි රසූල් (සල්) තුැා ් ෙද තීර ෙය්  පසුන  එය 

සනාථ කරමි්  පහළ කරන ලේ නැකිය්  ය. ෙම් 

ෙහේතුෙන්  සු් නාහව යනු අල්ලාහවෙේ  පහළ කරනු 

ලැබු වනාය. (Islamreligion.com) 

        සු් නාහව යනු ැාර්ෙය ෙහි ැඟ ෙේ. හදීසව යන 

අරාබි පේය සු් නාහවනට සැාන පේය නන නමුත් ව පේ 

ෙේක සර්නසැ ෙනොෙේ. හදීසව යනු රසුල් (සල්) 

තුැා ් ෙද ජීිශතය ෙහි එතුැා ්   අනුැත කළ 
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ෙහි තහනම් කළ සියලු නේ්  හදීසව ෙලස හැඳි්  ෙේ. 

එෙහත් එතුැා ් ෙද ජීිශතෙේ සිදු කළ ක්රියාන්  

සියල්ල සු් නාහව ෙලස හැඳි් ෙේ. අල් කුර්ආනය සහ 

සු් නාහව යන ෙේකැ මුසවලිම් නරෙයකුට ඉතාැත් 

අනශංයය ෙේ. වනා ෙේකැ අ්යයනය ෙනොකර 

ෙකෙනකුට ඉසවලාම් ේහැ අනුෙැනය කළ ෙනොහැකි 

ෙන අල් කුර්ආ්  පනසයින. 

        හදීසව ය් ෙනි  සරල ෙත්රුැ "ප්රනෘතියකකතාන" 

ය් නයින. එනම්,   නබිතුැා ්  මුිශ්  පිට කල, සහ 

ක්රියාෙන්  ෙප් නුම් කල ෙද් හා අනුැත කල ෙද් 

පිළිෙඳ ප්රනෘත්ති ෙේ. වනා පසු කාලෙේ අයලු්  සඳහා 

ේ් න් ේ  "සහාො" නරු්  ෙහනත් නබිතුැාෙද 

කාලෙේ සිටි අනුොමිකයින්  ිශසිනි. සහාොනරු්  ිශසි්                        

නබි නේ්  සහ නබිතුැා පිළිෙඳ නිරීක්ෂ ය කළ ෙද්, 

ඊළඟ පරම්පරාන සඳහා උේ නා ෙේනු ලැබීය. එෙලස 

පරම්පරා කීපයක් නාචිකන එය සම්ෙප්රේෂ ය ුමණි. 

(සැහරු්  එැ නබිනේ්  සැහරක් ෙපෞද්ෙලිකන 

ලියාෙත්හ. එෙහත් ග්ර් ථ ෙලස නබිනේ්  එිශට එකතු 

වූෙේ නැත). නබිතුැාෙේ  පසු අුමරුදු 200ක් පැ  
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කාලයක් ෙත වූ පසු   නබි නේ්  එකතු කර, ග්ර් ථ 

ෙලස සසරක්ෂ ය කිරීැට ආරම්භ ෙකරිණි. එෙහත්, 

අල් කුර්ආනය එකතු කර ෙල්ඛනෙත කෙළේ 

නබිතුැාෙේ  පසු සහාො නරු්  ිශසි්   ඉතාැ ෙකටි 

කලක් තුලදීය . එකල්ි ැ, හදීසවේ එෙලසැ එකතු 

ෙනොකිරීැට ෙහේතුන වනා එකට එක් කලනම් ෙනොවීැට 

යැයින ිශද්නතු්  පනසති. අප නබිනේ්  උපුටාේ ේ  එැ 

හදීසව ෙපොත් නලි් ය.  

     එෙසේනම්, එෙලස නාචිකන සම්ෙප්රේෂ ය වූ කාලෙේ 

එැ නබිනේ් නල සතයතාන ෙසොයා ෙල් න ්රැයක් 

තිෙේේ ය් න ප්රශංවනයකි? එය සම්ේ ්ෙය්  ක්රියා 

කර් ේ  "මුහද්දිසව" ෙහනත් හදීසව සම්ේ ් 

ිශශංාරේයින් ය. වුම්  ිශසි්  හදීසව නල තත්නය (නිනැරදි 

ෙන අනුන) නර්ගීකර ය කර ඇත.  

හදීසයක  ෙකොටසව ෙේකක් ඇත. එි  අ් තර්ෙතය 

(ැත් ) සහ සම්ෙප්රේෂ  ේාැය (සනද්). අ් තර්ෙතය 

යනු එැ හදීසෙය්  පැනෙසන ෙද්ය.  ( සම්ෙප්රේෂ  

ේාැය) යනු එැ හදීසය නබිතුැාෙද සිට ලිඛිතන ෙපොත් 

ෙලස එකතු කර් නා ේක්නා කුැන අය හරහා ෙැ්  



  5    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

කෙළේේ එැ පුද්ෙලයින් ෙද නම් ෙපළයින. එි  පරම්පරා 

කීපයක පුද්ෙලය්  ඇතුලත් ෙේ. යම් හදීසයක් 

නිනැරදිතානය අනුන නර්ගීකර ය කර් ේ  ෙැැ 

සම්ෙප්රේෂ  ේාැය ිශශංවෙල්ෂ ය කිරීෙැනි. එැ 

සම්ෙප්රේෂ  ේාැ  නල සඳහ්  පුද්ෙලයින් ෙද   ිශසවතර 

එකල ිශද්නතු්  ිශසි්  එකතු කර ෙපොත් ෙලස ලියා 

ඇත.   "අසවැා-උර්-රිජාල්"   යනුෙන්  එයට කියනු 

ලැෙේ. එි , එැ පුද්ෙලයින්  පිළිෙඳ උපත, ිශපත, 

ේැහැමි ෙන, ැතක ශංක්තිය ආදී ෙලස ිශසවතර ලියවී 

ඇත. එැ ිශසවතර ේ් න ිශද්නතු්  ිශසි්  හදීසයක 

සම්ෙප්රේෂ  ේාැෙයි  පැමිෙ න පුද්ෙලයින්  ෙැන 

ිශශංවෙල්ෂ ය කර, එැ හදීසය සම්ෙප්රේෂ ෙේදී 

නැරදීම්කෙෙොරු කිරීම්කඅැතක වීම් සිදුිශය හැකිේ ය් න 

අේහසක් ෙනු ලැෙේ. 

       ව අනුන එැ හදීසය (නිනැරදිතානය අනුන) 'සහීහව' 

(සතයකශංක්තිැත්) ෙහි 'ළඊෆව' (දුර්නල) ෙලස 

නර්ගීකර ය ෙකෙර්. ෙම් ෙේක අතර අතරැැදි 

අනසවථාේ ඇත. ව ෙැන නිපුනත්නයක් ඇත්ෙත් 

ිශශංාරේයින් ටය. 
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හදීසව ිශශංවෙල්ෂ ෙේදී , උේා: යම් හදීසයක සම්ෙප්රේෂ  

ේාැෙයි  එක් තැනක, ගුරුනරයාෙද ිශපත ඇත්ෙත්, 

එය ඉෙෙනෙත් ශිෂයයාෙද උපතට නාා කලි්  නම්, 

එයින්  ෙපෙන් ේ  ෙම් ෙේෙේනා අතර ෙනොේ් නා තන 

ෙකෙනක් හරහා ෙම් හදීසය සම්ෙප්රේෂ ය වී ඇති 

ෙනයින. ෙනොේ් නා ෙකෙනක් එි  සිටීැ එැ හදීසෙේ 

දුර්නලකැකි.ැතක ශංක්තිය අඩු අය, ෙෙොරුකාරයින්  

ආදිය එැ සම්ෙප්රේෂ  ේාැය තුලට ඇතුලත් න් ේ  

නම් එැ හදීසය දුර්නල ෙේ.ෙැනැනි ෙසොයාෙලන 

කරුණු රාශියක් ඇත. 

        හදීසයක් දුර්නල යැයින කිය් ේ  නබිතුැා ිශසි්  

කියන ලේ ෙද් ෙැන දුර්නලතානය ෙනොෙේ. එැ 

ප්රනෘත්තිය සම්ෙප්රේෂ ෙේදී ඇති වූ දුර්නලතානය ෙන අප 

නටහා ෙත යුතුයින. 

ෙම් ආකාරෙය්  ඉසවලාමීය ඉතිහාසය තුල ෙෙොෙහි 
මූලාශ්ර ග්ර් ථ ෙෙොණු කරනු ලැබිණි.එයින්  සැහරක් 
පහත ේැක්ෙේ:  
ඉැාම් බුහාරි තුැා ිශසි්  එක්රැසව කරන ලේ හදීසව 
ග්ර් ථය  :සහීහව බුහාරි,   ඉැාම් මුසවලිම් තුැා ිශසි්  

එක්රැසව කරන ලේ හදීසව ග්ර් ථය සහීහව මුසවලිම් , ඉැාම් 
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තිර්මිදි තුැා ිශසි්  එක්රැසව කරන ලේ හදීසව ග්ර් ථය 
සහීහව තිර්මිදි , ඉැාම් අබූේාවූද් තුැා ිශසි්  එක්රැසව 

කරන ලේ හදීසව ග්ර් ථය  අබූ ේාවූද්  , ඉැාම් ඉේනුැාජා 
තුැා ිශසි්  එක්රැසව කරන ලේ හදීසව ග්ර් ථය සහීහව 
ඉේනුැාජා ෙේ. ෙම්නා මුසවලිම් ෙලොෙේ සියලු ෙේනා 
ිශසි්  එක් සිත්න භාරේ නා ලේ   හදීසව ග්ර් ථය්   
ෙේ.                                                                                        
නබි   මුහම්ැද් (සල් ) තුැා ්  ෙැෙසේ එතුැා ් ෙද 

හදීසය්  ආරක්ෂා කර් න්  සඳහා දුආ ප්රාර්ථනා කර 
ඇත. 
අල්ලාහවෙද දූතයාෙ ි  ප්රකාශං කල ෙන අේදුල්ලාහව 

බි්  ැසවඌද්   තුැා  ිශසි්  ේැනුම් ෙේන ලදී  :  

අප ිශසි්  නේනක් අසා එැ නේන අ්  අෙයකුට ේැනුම් 

ෙේන පුද්ෙලයාන අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ආෙලික කරත්නා . 

ශ්රානකයාට නාා ේැනුම් දීැට ලක්වූන්  ෙෙොෙහිැයින්  

ඉතා පරික්ෂාකාරීය. 

මුලාශ්රය   : ජාමිඋත්තිර්මිදි නැකි අසක  2657. ඉැාම් 

අල්ොනි (රහව) ෙැැ රුන්  නැකිය සහීහව යනුෙන්   

ප්රකාශං කර ඇත. 
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ව අනුන ඉහත සඳහ්  ග්ර් ථ නලි්  හදීසව 0  ක් ෙතිරා 

එි  අර්ථය හා එයින්  උපුටා ෙත් පාාම් යනුෙන්  එක් 

ෙපොත් පිසචක් අප සකසව කෙළමු.ෙැැ හදීසව කෘතිෙයි  

සඳහ්  උෙත යුතු පාාම් උපුටා ෙැනුෙේ ැහාචාර්ය 

යහවයා බි්  ශංරෆව අ් නනිශ (රහව)තුැා ්  හා 

ැහාචාර්ය ඉේනු හජර්   ( රහව)තුැා ්  නැනි ැහාචාර්ය 

නරු් ෙද අර්ථ ිශනර ය්  උපෙයිගී කරමිනි. 

ෙැැ කෘතිෙේ සඳහ්  වූ හදීසය්  බුහාරී හා 

මුසවලිම් යන ග්ර් ථ ඇසුරි්  නාර්තා වී ඇත්නම් එැ 

හදීසය පිළි ෙත යුතුේ නැතෙහොත් ප්රතික්ෙෂේප කළ යුතු 

ේැයින ෙනොිශැසා එය පිළි ෙත යුතුය.කුැක් නිසාේයත් 

ෙැැ ග්ර් ථෙයි  සඳහ්  හදීසය්  සියල්ලැ , ෙලොෙේ 

සියලු ෙේනා ිශසි්  එක් සිත්න භාරේ නා ලේ ෂත්යවූ 

පිශත්රනත් හදීසව ෙැිශනි.එෙසේ ෙනොැැතින අබූ ේාවූද් , 

සුන්  නසාඊ   , සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැනි ග්ර් ථ 

ඇසුරි්  හදීසයක් නාර්තා වූෙේ නම් එැ හදීසයට 

ැහාචාර්ය ඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ්  ිශසි්  

කුැන සවථානරයක් ෙේනු ලැබුේ ේ එෙනනි සවථානරයක් 

 ෙැි  සඳහ්  කරනු ලැෙෙන අතර එැ හදීසය 
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පිළිෙඳන ඉැාම් තිර්මිදි (රහව) තුැා ් ෙද ප්රකාශංය 

ෙකෙසේේ ය් නත් ඇතැම් ිශට සඳහ්  කරනු ලැෙේ. 

ස්තුති ප්රණාාමය 
ිශෙද්ශිකයින්  කැඳවීැ හා ැඟෙප් වීෙම් කාර්යාලෙේ 
අ්යක්ෂක අෂවෙශංේක් කාලිද් බි්  අලි අෙල් කයිනල් 
තුැා ් ටත්,ිශෙද්ශිකයින්  කැඳවීැ හා ැඟෙප් වීෙම් 
කාර්යාලෙේ  ේානා අසශංෙේ අ්යක්ෂක අශංවෙශංේක් නාසර් 

බි්  මුහම්ැද් අල් ානයිනෂව තුැා ් ටත්,ෙැැ කෘතිය 
එලි ේැක්වීැ සඳහා නුනෙ ්  හා කෙය්  ිශශංාල 
නශංෙය්  ේායක වූ ිශෙද්ශිකයින්  කැඳවීැ හා 
ැඟෙප් වීෙම් කාර්යාලෙේ  කැඳවීම්  අසශංෙේ 
කැඳුමම්කරු්  නන ෙෙෞරනණීය කැඳුමම්කරුන් ටත්   
ිශෙශංේෂෙය්  සෙහිේර අේදුල් අසීසව ැළවඌෆව 
සෙහිේරයාටත් ැාෙද සවතුති ප්ර ාැය පුේ කරමි .  
සසසවකාරක 
මුහම්ැද් මුර්තළා බි්  ආඉෂව මුහම්ැද්. 
පරිනර්තක 
මුහම්ැද් අකීල් මුහම්ැද් අමී් . 
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නියමි  ආකාරතයන් උපයා ගත් වස්තුතවන් දානමාන 

දීතම් මහිමය. 

ََ َرَةَ نننَةْ    - 1 ََ  َع َعَ ننن َ َعنننَأ ْي ننن  ِع  َرَسنننَ َ  ْقننن:َ  ْقننن:َ : ،َرِضننن

َََننننَةٍ  ِمنننَأ ْ َ نننٍ    “َوَسننن اَ : َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ      ٍَِ ََ ِ َ ننن ِع ََََّننن َمنننَأ 

َثننن ع  ،َ َتْقبعَ َهننن: ِ َ ِن ِ ننن ِ   ْعٍإنع ْفننن ؛ هطا ِّنننَ  الاٍإ  َعَ ْقَبنننَ   َواْل ،ْط ِّنننٍ 

ََ  ،َ َة ِّ َهنن: ِهََّنن:ِهِب ِ  ََ َهتعننل َََ نن َ    ْ َننن: َ َة ِّنن ََِ َ  ْفَ نن ع َن ِمَثننَ   ْيَهنن

 ".  ْهَجَبٍ 

 ،و ه فنننننن  هنننننن  ،1111رقنننننن    ننننننِ    ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر 

 .،((1111) - 36رق    ِ    ،وصب ا م   

කවුරුන් නියමි  ආකාරතයන් උපයා ගත් වස්තුතවන් 

එක් ඉඳි තගඩියක වටිනාකමකින් යුත් ප රමාණායක් තහෝ 

දානමාන වනතයන් පරි යාග කරන්තන්ද,” අල්ලාහ ්

පරිශුද්ධ දැය මිස තවන කිසිවක් බාර ගන්තන් නැ ” 

එය නිය  වනතයන්ම අල්ලාහ්  ම දකුණාතින් බාර 

තගන පසුව නුඹලාතගන් තකතනකු  ම අනව් පැටවා 

ඇති දැඩි කරන්නාක් තමන් එයින් ලැතබණා කුසලද 

කන්දක් තමන්  වන ත ක් අල්ලාහ ්එය ඇති දැඩි කරන 

බව නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
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වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි)  

මූලාශ්රය :සහීහව බුහාරී නැකි අසක 141  ක සහීහව මුසවලිම් 

නැකි අසක 1 14. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 

අේදුර්රහවැා්  බි්  සක්ර් අද්ේුමසී අල් යැානී  . ෙැතුැා 

ෙළලු්  ාරතල් කරමි්  වුම්  සැඟ ෙසල්ලම් කිරීෙම් 
පුරුද්ේක් තිබුන ෙහේතුෙන්  අබූ ාරයිනරා නමි්  නම් පැට 
ෙැඳි අෙයකි. තනේ ෙැතුැා සිය පුමල සඳහා ෙැටළුන්  

රැක ෙලා ෙත්හ.ි ජ්රි  4 ෙනනි නර්ෂෙයි  කයිනෙර් සට්  

කාලනකනානුන තුල ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත්හ.ඉ් පසු   

මුහම්ැද් (සල්) තුැා ්  සැෙැ අුමරුදු  4 ක් ෙත කළ 

අතර   නබි නායක මුහම්ැද් (සල්) තුැා ් ෙද  උතුම් 
රුන්  නැකි  හැේෑරීැ සඳහා ඉතා අනසකන උත්සහ කළ 
අතර වනා  සුරකීය.ෙැැ උත්සහෙේ ප්රතිලලයක් ෙලස 

ෙැතුැා ්  සහාබිනරු් ෙේ  ඉතා අධික  හදීසව 
ප්රැා යක් නාර්තා කෙළකු යන කීර්ති නාැය ෙැතුැාට 
ි මි ිශය.එනම් ෙැොා ිශසි්  නාර්තා වූ හදීසව ෙ න  4734 

කි.තනේ ෙැතුැා ්  ැදීනාෙනි  ්ර්ැ නීතිෙේදිෙයක් 
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නන අතර ි ජ්රි නර්ෂ  43 ි  ැර යට පත් වූ 

ෙැතුැා ් ෙද ෙද්හය ෙකීීඃ   සුසාන භූමිෙයි  මිි ේ්  
කරනු ලැබීය. 

උග  යුතු පාඩම්: 

 අෙනකුත් සෑැ න් ේනාැාන ෙසේැ ේානැාන 
පරිතයාෙ කිරීෙම්දී පනා තැ ෙනතනාන ිශය යුත්ෙත් 
අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද තෘප්තිය ලො ෙැනීැ පැණී. 

 
 මුසවලිම්නරෙයකු අයුතු ෙලසි්  ්නය උපයා 
ෙැණිැ අල්ලාහව ෙේිශය් ෙද ෙකිපයට හා ජීිශතෙේදී 
කලහකාරී අසහන  තත්නයක් බිි  ිශය හැකි නිසාෙන්  
එයින්  නැළකී සිටිය යුතුයින. 

  
 ෙැැ හදීසෙේ ේකු ත යැයින සඳහ්  වී 

ඇත.ෙපොදුෙේ යහපත් ේෑ ලොෙැනීැට උපෙයිගී 

ෙකෙර් ේ  ේකු තය.අල්ලාහවටේ වාෙද ෙෙෞරනයට 
හා කීර්තියට අේාල ඉසවලාමීය මූලාශ්ර නල සඳහ්  නන 
පරිදි ිශකෘති හා සැරූපතා ෙනොකර,  ේකු තක් 
තිෙෙන ෙන හා වා සතුන අලසකාර නාැය්  හා 
ගු ාසෙය්  ඇති ෙන මුසවලිම්නරෙයකු ිශශංවනාස කළ 
යුතුය. 
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ලිහිල් දහමකි ඉස්ලාම්. 

2-  ِِ ََ  ه اننَ  َعَ نن َ   ِعَعننَأ َعَبنن َص َصنن ال  ه اننَ   : ْقنن:َ  :ْقنن:َ  ،َرِضنن  ه عِبنن

َِِ َ  ِمننَأ ِعننَة ِ  َاَ ِ ننِ ، َو ه عنن:َر   ": َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  َِ ٍإْهننل ْيَهنن  ْهَج عننَ  ْيْقننَة

 ".ِمَثَ  َذِهْك

 (.3166رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر 

ස්වර්ගය හා අපාය වනාහි  ම පාවහන්හි පටියට වඩා 
ඉ ා නුදුරු බව නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  ැසවඌද් (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි ක නැකි අසක 6488 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 

අේදුල්ලාහව බි්  ැසවඌද් (රළි)  . ෙැතුැා ්  

සහාබිනරු් ෙේ  ඉතා කීර්ැත් ප්රසිද්් සහාබිනරෙයක් 

ය . තනේ ෙැතුැා සහාබිනරු් ෙේ  ශුද්් වූ අල් 

කුර්ආනය අධිකන පාරායනය කර් ෙනකි.ෙැතුැා 

ිශසි්  නාර්තා වී ඇති හදීසව ෙ න  848 කි .අල්ලාහවෙද 

දූතයාෙ ි සැඟ සෑැ යුේැය අනසවථානකටැ සහොක 

වූහ .නබි  (සල්) තුැා ්  මියකය පසු  ෂාම් නෙරෙේ 

ඇති වූ යර්මූක් සටනට ෙැතුැා ්  සහභාගී වූ අතර 
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උැර් (රළි) තුැා ්  ිශසි්  කූෆානට ෙැතුැේ ්ර්ැය 

ඉෙැ් වීැ සේහා පිටත් කළ යැවූහ.ඉ් පසු 

උසවැා් (රළි  ( තුැාෙ ි එැ නෙරයට අධිපතිෙයක් 

ෙලස ෙැතුැා ් න පත් කළ පසු ැදීනා නෙරයට 

හැරී එන ෙලස අන දු් හ . නයස අුමරුදු  06 දී  ි ජ්රි 

නර්ෂ  23 දී ැදීනාෙනි  ැරනයට පත් වූ පසු ෙකී 

නැැැති සුසාන භූැෙයි  ෙැතුැාෙද ෙද්හය මිි ේ්  

කරනු ලැබූහ. 

උග  යුතු පාඩම්: 

 ෙැැ හදීසෙේ පානහ් ි  පටිය යැයින සඳහ්  
වීැට ෙහේතුන එය ෙකෙනකුට ඉතා සමීපන පනතින 
නිසායින. සමීපතානය හැගීැට උේාහර යක් ෙලස 
ෙැෙසේ ිශනහාරෙේ ේක්නට පුළුනන. 
 ඉසවලාම් ේහැ ඉතා ලිි ල් ෙලෙහසි ේහැකි, එි  
ප්රථිපපත්තී්  හා නත්පිළිෙනත් නල පනා කිසිදු 
අපහසුතානයක් ෙනොැැති අතර එි  අ් තර් ෙත වී ඇති 
සිරිත් ිශරිත්ේ සවනභාේහැට සරිලන ෙසේ සකසව වී ඇත. 
 පරිශුද්් ෙනතනාන ැත හා අනනත වීැ ැක්  
සවනර්ෙයට ි මිකම් කින හැකි ෙන හා නපුරු ආත්ැයට 
යටහත් වී අකුසල් නල නිරත වීෙැ්  අපායටේ ි මිකම් 
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කින හැකි ෙන ෙැැ හදීසය තහුමරු කරයින.එෙහයින්  
යහපත් ේැයින්  ඉතා කුාා ෙේයක් වූනේ එය අපහාස 
ෙනොකල යුතු අතර අයහපත් ෙේයින්  ඉතා කුාා 
ප්රැා යක් වූනේ කුාාකම් පෑෙැ්  නැළකී සිටිය යුතුයින. 
ෙහේතුන නම් ක්රියාන්  නලි්  කුැන ේෑ කිරීෙැ්  
අල්ලාහවෙද ේයාන, කරු ාන ෙහි ෙකිපයට භාජනය 
ිශය හැකිේ කියා අප ෙනොේ් නා නිසාෙනනි. 
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උල්හියියා  

ََ  َع َعَ نن َ َعننَأ ْيَانن     -6 َص   :ْقنن:َ   ،َرِضنن  َصنن ال  ه انن َ َضننبعل  ه عِبنن

َِ ،ِ ْ َبَشنننَ ٍأ ْيَمْ َبنننَ ٍأ ْيْقنننَةَاَ ٍأ َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  ِِ َوَسننننعل  ،َذَ َبَهَنننن: ِ َ ننن

  .َوَوَضَع ٍرَجْ َ  َعْ ل ِصْف:ِهٍهَن: ،َوْ بعَة

 ،وصننننب ا م نننن   ،5535رقنننن    ننننِ    ،)صننننب ا  هب نننن:ر 

 (.،(1633) - 11رق    ِ   

නබි (සල්) තුමාණාන් අං සහි  සුදු ධවල බැටළුවන් 

තදතදතනකු  ම දෑතින් උල්හියියා මාංන දානය 

කළහ.එවිට  එම සත්වයාතේ කරටිය ම  සිය පාදය 
 බා බිසම්ිල්ලාහ් , අල්ලාහු අක්බර් යැයි පැවසූහ.  

වාර් ාකරු : අනසව (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 5565කසහීහව 

මුසවලිම් නැකි අසක 17-1066. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 

අබූ හම්සා අනසව බි්  ැාලික් අල් අ් සාරී.අල්ලාහවෙද 

දූතයාෙ ි (සල්) තුැාෙද ෙසේනකෙයකි.ි ජ්රතයට 

නසර ේහයකට ෙපර ැදීනාෙනි  ඉපදුේ ය.මුල් 

අනදිෙේැ ඉසවලාම් ේහැ නැළඳෙත් වා අල්ලාහවෙද 

දූතයාෙ ි(සල්) තුැාෙද ැර ය ෙතක් එතුැාට 
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ෙසේනය කරමි්  උ් ේ ය.ඉ් පසු ාැැසවකසව හා 

ෙසරා නැනි ප්රෙද්ශංය් ි  තැ ජීිශතය ෙත කෙළේය . 

ෙැතුැා ිශසි්  හදීසව  2222 ක් නාර්තා වී ඇත.ෙැතුැා 

නයස අුමරුදු  011 ත් පාකර ි ජ්රි නර්ෂ  39 ි දී 

අභානයට පත් වූහ . 

උග  යුතු පාඩම්: 

 ෙැැ හදිසෙේ සඳහ්  වී ඇති අම්ලහව යන අරාබි 
පේෙේ අර්ථය සුෙේි සුදුය.අරාබි භාෂාෙේදී්  සැහරු්  
ෙැයට  සුදු පැහැති කළු මිශ්ර නර් යක් හා ෙනනත් 
අරුථයක්ේ ලො දී ඇත. 
 සත්න ජීන පරිතයාෙ කර් නා බිසවමිල්ලාහව යැයින 
අනිනාර් යෙය්  කින යුතුය.වෙසේ කීනායින්  පසු අල්ලාහව 
අක්ෙර් යැයින කීැේ ඉතා උචිතයින. 
 ජීන පරිතයාෙ කරන සත්නයා 
පශුනර්ෙෙේ සෙතකු ිශය යුතුයින.වනා නම් වටුන්  
එළුන්  ෙනයින්  යනාදී සතු්  ෙේ.උල්ි යිනයානට අයත් 
තනත් ෙකෝ ෙද්සියක් නම් එැ සතනයා අ් ් ෙනොවූ 
ආෙරිකැත් සත්නෙයක් ිශය යුතුයින. 
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සලා ය තමතහයවන ඉමාම්වරයාව අනුගමනය 

කරන්තන් තකතසේද? 

ََ ٍِ:ٍزَعنن ٍأَ نن  ْهَبننَة ِ  ٍأَعنن -1  َرَسننَ َ ْ نن:َن : ْقنن:َ  َعَ َهَننن:  َع َرِضنن

َََسننِنَع  ه اننَ  ِهَنننَأ   " ه اننِ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  ٍإَذ  ْقنن:َ :      َِ ْهننَ   "َهِننن

ِن ِم عنن: ْهَهننَةََ     َص َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسننن اَ        ،َ َبننٍأ ْيَهنن َهتعننل َ ْقنننَع  ه عِبنن

 ًِ َََث ع َاْقَع َسَجَ  ،َس:ِج َِ  .ًد  َ َ 

، و ه فننن  هننن ، وصنننب ا 096)صنننب ا  هب ننن:ر ، رقننن    نننِ   

 (، (. 474) -891م   ، رق    ِ   

 
නබි(සල්) තුමාණාන් සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදහ් යැයි 

පවසා නැව  නැගිට සිටීතමන් පසු අප සියල්ල සිරස 

තපොතලෝ ම   ැබීම (සුජූද් කිරීම) සඳහා පති  
වන්තන් එතුමාණාන් සම්පූර්ණාතයන් පති  වූ පසුවයි, 

එත ක් අපතගන් තකතනකු ඔහුතේ පිටතකොන්ද 

නවන්තන් නැ . 

වාර් ාකරු   : අල්ෙරා බි්  ආසිේ (රළි) 
මූලාශ්රය    :  සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 60 ක සහීහව 

මුසවලිම් නැකි අසක 108-474. 
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 

අල්ෙරා බි්  ආසිේ බි්  අල් හාරිසව . නීතිෙේදී 
සහාබිනරෙයකි.ි ජ්රතයට අුමරුදු ේහයකට ෙපර 
ඉපදුණි.වාෙද නාර්තාෙන්  ිශසි්  හදීසව 3 5 නාර්තා වී 
ඇත.සහාබිනරු් ෙේ  අ් සාරි නරු් ට අයත් 
සහාබිනරෙයකි.යු්ැය අනසවථා 12 කට සහභාගීවී 
ඇත.නබි (සල්) තුැා ් ෙද අභානෙය්  පසු සිදු වූ 
පර්සියානු (නත්ැ්  යුෙෙේ ඉරාක් හා ඉරානය) 
රාජයය් ට එෙරි  සටනට සහභාගී ුමණි. කූෆානට 
පැමි  එි  නිනසක් තනා ජීනත් ුමණි.ආස් න 
නශංෙය්  වාෙද නසස 8  කදී ි ජ්රි නර්ෂ 71 ෙහි 72 
දී කූෆාෙනි  මිය කයහ.  
 
 උග  යුතු පාඩම්: 

 සාමූි ක සලාතෙේදී එය ෙැෙහය න් නා 
සලාතෙේ එක් එක් පියනර සම්පූර්  කරන ෙතක් වාන 
අනුෙැනය කර් නා එැ පියනර ෙනත ෙනොයා 
යුතුයින.එනම් උේාහර යක් නශංෙය් : සලාතය 
ෙැෙහයන් නා සුජූද් කිරීැ සඳහා ෙපොෙලි ැත නළල 
තො සම්පූර් ෙය්  පතිත නන ෙතක් වා පසුපස සිට 
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අනුෙැනය කර් නා ෙනොනැමිය යුතුයින.එනම් සෑැ 
අනසවථානක දීැ සලාතය ෙැෙහන් නාෙේ  ැේක් 
ප්රැාේ වී වාන අනුෙැනය කල යුතුයින. 
 තක්බීරකතුල් ඉහවරාම් ෙහනත් ආරම්භක 
තක්බීරයේ සවථාපිත ිශය යුත්ෙත් එයින්  සලාතය 
ෙැෙහය න් නා සම්පූර් ෙය්  අනස්  වූ පසුනයින. 
 සලාතෙේ අනසානෙේදී අනුෙැනය කර් නා 
සලාම් දිය යුත්ෙත්ේ ඉැාම් නරයා සලාතය නිැ කිරීැ 
සඳහා ෙේන ෙේනන සලාැය සම්පූර්  වූ පසුනයින.  
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සලා ය අවසන් කරන ආකාරය   

5- ِِ ََ ٍأَ ننن َعنننَأ َسنننَ  ََ  ه انننَ  :ص قانننَو ْيِ ننن ْقننن:َ : َ َ نننَ   ،َعَ نننَ  َرِضننن

ِ نننِ  َوَعنننَأ َعنننَأ َ ِنَ  َِّ  َ   ه َّْنننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  َ َ ننن  ْيَرى َرَسنننَ 

َِ، َه َِ.ْيَرى َ َ :َض َختعل َ َ :ٍر ِّ 

 (. ،(565) - 166رق    ِ    ،)صب ا م   

අල්ලාහ්තේ දූ යාණාන් සලා ය නිම කිරීම සඳහා 
දකුණු හා වම් පසට හැරුනු විට එතුමාණාන්තේ සිය 

නිකතටහි සුදු වර්ණාය දකින  රම් ප්රමාණායට හැරී 

සලාම් දුන් ආකාරය මා දුවුතවමි . 
වාර් ාකරු : සඅද් බි්  අබී නක්කාසව (රළි) 

මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 100-582. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 
අබූ ඉසවහාක් සඅද් බි්  අබී නක්කාසව අසවසුහවරි අල් 
කුරෂී .ෙැතුැා ්  ෙෙෞරනණීන 
සහාබිනරෙයකි.ි ජ්රතයට අනරුදු 23 කට ෙපර ැක්කා 
ෙනි දි ඉපදුණි.ප්රාථමික අනදිෙේැ ඉසවලාම් ේහැට 
පිිශසුණු සහාබිනරු් ෙේ  ෙකෙනකු නන අතර 
සවනරෙය ෙකෙරි  ශුභාරසචි ලැබු 
සහාබිනරෙයකි.ැදීනානට සස්රැය වූ ෙැතුැා ්  
ෙද්ර් නැනි සියළු යුද්්යක් සඳහාැ සහභාක ුමණි.උැර් 
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(රළි) තුැා ්  වාෙද අනසාන කාළෙේදී වාට පසු 
මුසවලිම් සැාජය නිෙයිජනය කිරීැ සඳහා ෙයිජනා 
කළ පිරිසෙේ  එක් අෙයකු ෙැතුැා ්  ෙේ.තනේ 
ෙැතුැා ්  නබි (සල්) තුැා ්  ිශසි්  පත් කළ 
නායකයින්  අතුරි්  එඩිතර සට් කාමී 
සහාබිනරෙයකි.අබු ෙක්ර් හා උැර් (රළි) තුැා ් ෙද 
කාලනලදී ෙැතුැා ්  හා සම්ේ ් ිශෙශංේෂ සිදුවීම් 
රාශියක් තිෙේ.තනේ උැර් හා උසවැා්  (රළි) 
තුැා ් ෙද කාලෙේදී කූෆාන සඳහා නායකෙයකු 
ෙලස පත් ෙකරිණි.පර්සියානු රාජයය් ට එෙරි න 
සට්  කළ යු් හමුේාන ෙැෙහයුම් කෙළේ 
ෙැතුැා නි.ෙැතුැා ් ෙද ප්රාර්ථනාන්  සීෙරෙය්  
අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ිශසි්  ඉටු නන එක් ැහඟු 
සහාබිනරෙයකි.පසුකාලීනන ෙද්ශංපාලන කටයුතු නලි්  
දුරසව වූය.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 27  ක් මූලාශ්ර නල 
සටහ්  වී ඇත.ැදීනාෙේ සිට සැතපුම් 7ක දුරකි්  
පිි ටි තැ නිනහෙනි  ි ජ්රි නර්ෂ 55 දී ෙැතුැා ්  
මිය කයහ.ැර්නා්  බි්  අල් හකම් නැැැති එක්ලිි  
ැදීනාෙේ නායකයා ිශසි්  වා සඳහා අනස්  සලාතය 
ඉටු කළ අතර මුහාජිර් නරු් ෙේ  අනසානන මිය කය 
සහාබිනරයා ෙැතුැා ්  ෙේ. 
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උග  යුතු පාඩම්: 

 සලාතය ඉටු කර් නා එය සම්පූර්  කිරීැ 
සඳහා සලාම් දීෙම්දී  සිය මුාණු ප්රෙද්ශංය තැ නිකටිය 
ෙකෙනකුට ේැක ෙලා ෙත හැකි නන ප්රැා යට ේකුණු 
හා නම් පසට හැරිය යුතුයින.  
 ෙැෙසේ හැරීෙම්දී අසවසලාමු අලලකුම් 
නරහවැතුල්ලාහව යන නචන ැාලාන කින යුතුයින,ෙම් සඳහා 
නබි (සල්) තුැා ් ෙද රුන්  නැකි ෙෙොෙහිැයක් 
සාේකය්  සි තන මූලාශ්ර නල ේැක ේ නට හැක. 
 සලාතෙය්  මිදීැ සඳහා ෙකෙරන ෙැැ 
සලාැය යනු එි  එක් මූලික අසෙයකි. ෙැය අතපසු 
වීෙැ්  සලාතය නියැාකාරන සම්පූර්  ෙනොනන ෙන 
ොල ිශද්නතු් ෙද අේහසයින.ිශද්නතු් ෙේ  සැහරු්  
ෙැය සු් නා ෙහනත් අැතර අසෙයක් යනුෙන්  පනසා 
ඇත. 
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මුනිච්චාව හා ප්රසිද්ධත්වය  

ِِ  ه َّْنننننِ  َ نننننٍأ  -3 ََ  َع َعَ َهَعبعننننن:    َعنننننَأ َعَبننننن  :، ْقننننن:َ ننننننْ:َرِضننننن

َسنننننَََّع  ،َمننننَأ َسنننننَََّع: "ْقنننن:َ  َرَسننننَ َ   ه َّْننننِ  َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ 

 ".  َر َ ى  ه ََّْ  ِ ِ  ،َوَمَأ َر َ ى ، ه ََّْ  ِ ِ 

 ،(5663) - 11رقننننننننننن    نننننننننننِ    ،)صنننننننننننب ا م ننننننننننن  

رقننننننننن    نننننننننِ     ،وصنننننننننب ا  هب ننننننننن:ر   ،و ه فننننننننن   هننننننننن  

3166.)  

(කවතරකු  මන් සිදු කරන යහක්රියාවන් අතනකා 

සඳහා  කියා තපන්වා) ප්රසිද්ධත්වයක් බලාතපොතරොත්තු 

වන්තන්ද ඔහුතේ බලාතපොතරත්තුව අල්ලාහ ් මිනිසුන් 

හට තහළිදරව් කරනු ඇ . වද කවතරකු 

මුනිච්චාතවන් යුතුව යමක් සිදුකරන්තන්ද ඔහු එම 
ක්රියාව සිදු කරන්තන් කුහකත්වය සඳහා යන වග 

අල්ලාහ ්  තහළිදරව් කරනු ඇ  යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ා කරු     : අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රලි) 

මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 47-2086ක 
සහීාල් බුහාරී       නැකි අසක 6400. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 
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අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව ) රළි)තුැා ් .ෙැතුැා ඉතා 

ප්රසිද්් සහාබිනරෙයකි.ෙැතු ාන් ෙද උප නාැය 

නම් අබුල් අේොසව ය.සහාබිනරු් ෙේ  අති 
ඥානන් ත සහාබිනරෙයකි.පරිශුද්් වූ අල් කුර්ආ්  
ිශනර  කලාෙනි  ඉැාම් නරයා යන තනතුරේ 

ෙැතුැා ්  සතුය.රසූලුල්ලාි   ) සල්) තුැා ් ෙද 

ැාැාෙද පුත්රයාය.ි ජ්රතයට අුමරුදු තුනකට ෙපර 
ඉපදුනු ෙැතුැා ්  සෑැ අනසවථානකැ නාෙද නබි 
(සල්) තුැා ්  සැඟැ සිටියහ.ෙැැ ෙහේතුන නිසා 
උ් නහ් ෙසේෙේ  ේැනුම් සම්භාරයක් හැේෑරීැට 

පුළුන්  ිශය.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව  0661 ක් නාර්තා 
කර ඇති අතර නබි (සල්) තුැා ්  මිය යන ිශට 

ෙැතුැා ් ෙද නයස අුමරුදු  03 කි.තනේ අලි බි්  අබී 
තාලිේ (රළි) තුැා ්  ෙසරා නැැැති ප්රෙද්ශංයට 
ෙැොාන නිෙයිජිතෙයක් ෙලස පත් 

කළහ.ෙැතුැා ්  ි ජ්රි නර්ෂ  68 දී නයස අුමරුදු  71 

දී තාඉෆව ි  මිය කයහ. 
 
උග  යුතු පාඩම්: 

 මුනිනචාන යනු: යෙැකු කිසියම් ෙහි 
නත්පිළිෙනතක් කිරීෙම්ේ අල්ලාහව ෙේිශය්  
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නහ් ෙසේෙද තෘප්තිය ෙනොතකා සාැානය මිනිසු්  එය 
ේැක වාට ප්රශංසසා කර වා පිළිෙඳ යහ කම් කීැට 
සලසවනාලීැයින. 
 ප්රසිද්්ත්නය ෙලාෙපොෙරොත්තු වීැ යනු: පළමුන 
යම් නත්පිළිෙනතක් කිරීෙම්දී අල්ලාහව ෙනනුෙන්  
පැ ක් යන පරිශුද්් ෙනතනාෙන්  යුතුන ඉටුකළ ේ 
පසුන ව පිළිෙඳ ප්රසිද්්ත්නයක් ලො ෙැනීැ පිණිස 
මිනිසු්  අතර කියාපෑැයින. 
 මුසවලිම් නරෙයකු යම් කිසි නත්පිළිෙනතක් 
කිරීෙම්දී මිනිසු් ෙද ප්රශංසසා ෙනොතකා අල්ලාහව 
තආලා ෙනනුෙන්  පැ ක් යන පරිශුද්් 
ෙනතනාෙන්  ඉටු කළ යුතුයින . 
 මුනිනචාන හා ප්රසිද්්ත්නය ෙලාෙපොෙරොත්තු වීැ 
යනු අල්ලාහව තආලා ඉදිරිෙේ සෑැ යහපත් ක්රියානක්ැ 
ැකා ිශනාශං කර ේැන ේරුනු පාපයකි.ෙැි  ඉතා අදි 
ේරුනු සවථානරය නම්   මුනාෆික් නරු්  ෙහනත් 
කුහකයින්  ෙසේ ඉසවලාමීය ප්රථිපපත්තී්  සැඟ 
ඇතින් නාවූ මුනිනචානයින.අනික නම් ඉසවලාමීය මූලික 
නත්පිළිෙනත් සැෙ ෙෙෙටන මුනිනචාන 
ෙේ.උේාහර යක් ෙලස නි් ේානට භිෙය්  එලිැහේ  
යම් යහපතක් කළේ තනිනැ සිටියදී එයට හාත්පසි් ැ 
ිශරුද්්න හැසිරීැයින. 
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දජ්ජාල්තේ සළකුණු 

ََ  ه اننَ  َعَ ننَ  َعننَأ ْيَاننٍ  َ ننٍأ َم:ِهننٍك -1  ه اننِ  َ  ْقنن:َ  َرَسننَ :  ْقنن:َ  ،َرِضنن

ِعجع:َ  َمَنَ نن َل  ْهَ ننَ أٍ  " :َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ     ِن َ ننَ َأَمْ َتننَ  ، هنن

َََهجع:َر:"، َعَ َ َ ِ  ْ :ِفةن ََ َ  ص َمَ ِ   " ،ر ،ف ،  :َث ع   ".َ ْقَةَؤ

(، و ه فنننن   5666) - 116)صننننب ا م نننن  ، رقنننن    ننننِ     

 (.1116ه ، وصب ا  هب :ر ، رق    ِ   

දජ්ජාල් යනු ඔහුතේ ඇසක් අන්ධ වී හා ඔහුතේ ඇස ්

තදක අ ර කාෆිර් යනුතවන් ලියවී තිතබ්. එම කාෆිර් 

යන පදය කාෆ ්ෆා රා යනුතවන් අක්ෂර විනයාසතයන් 
කියා තපන්වූ අ ර සෑම මුසල්ිම් වරතයකුටම එය කිය 

විය හැක යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන 

කළහ.   
වාර් ාකරු   : අනසව බි්  ැාලික් (රළි) 

මූලාශ්රය   : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 1 3-2033ක 
සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 74 8. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 4 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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උග  යුතු පාඩම්: 

 ෙලික ිශනාශංය සමීප වීැත් සැඟැ  ඉතා  ේරුණු 
ැැවීැක් නන ේජ්ජාල්ෙද පැමීණීැ මුසවලිම් නරෙයකු 
ිශසි්  ිශශංවනාස කළ යුතු අසෙයක් නන අතර 
ාැැසවකසව නෙරයට නුදුරි්  ෂාම් ප්රෙද්ශංෙේදී ඊසා 
(අලල) තුැා ්  ිශසි්  ෙැොා ඝාතනය කරනු 
ලැෙේ. 

 ේජ්ජාල්ෙද සසෙේතය්  සැහරක්: 

 ඇසවෙේක අසම්පූර් යින: එයින්  ඇසක්  ෙෙොඳ ිශ 

ඇති අතර එය ඝන කමි්  යුත් සෙැ්  ආනර්  

වී තිෙේ. 

 ඇසව ෙේක අතර කාෆිර් යැයින ලියවී තිෙේ. 

 ේජ්ජාල්ෙද  ඇසව ෙේක අතර කාෆිර් යැයින ලියවී තිබීැ 

යනු යථාර්තෙයි  සතය සිදුවීැකි.වා අසතය 

න් තෙයක් යැයින තහුමරු කිරීැ සඳහා අල්ලාහව 

ෙේිශය්  ෙැෙසේ සකසව කර තිෙෙන අතර මුසවලිම් 

නරු් ෙේ  කියවීෙම් හැකියාන තිෙෙන හා 

ෙනොතිෙෙන ෙේපාර්ශංයටැ එදින එය කියනා ෙත 

හැක. 
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 පානීය ජලය තබදා දීතම්දී.... 

6-  ََ ََ  َع َعَ ننَ  ْ :َدَتننْقَعننَأ ْي نن ِّ َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ    َعننٍأ ،َرِضنن  ه عِبنن

 ".آِخَةَرَ  َعَةً : ٍمَ ْق ْه ََ:ِقَس" ْق:َ : ،َوَس اَ 

وصنننب ا  ،و ه فنن  هنن    ،1661رقنن    نننِ     ،)جنن:مع  هذمنن    

وصننننبب   ،(361) - 611جننننن  مننننأ رقنننن    ننننِ    ،م نننن  

  ألهب:اَ(.

ජනයින් තව  ජලය තබදා හරින්නා  මන්ට පානය 

සඳහා තබදා ග  යුත්තත් අවසානතේදී යනුතවන් නබි 

(සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ා කරු: අබූ කතාේා(රළි) 

මූලාශ්රය: ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 1804ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 311-681 ෙයි  ෙකොටසකිකඉැාම් 
අල්ොනි (රහව) තුැා ්  ෙැැ හදීසය සහීහව ඝනයට 
එකතු ෙකොට ඇත. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 

අබූ කතාේා  අල් හාරිසව බි්  රිේඊ අල් අ් සාරී 

.ෙැතුැා සහාොනරු් ෙේ  ඉතා උතුම් වූ 

සහාබිනරෙයකි.තනේ සෑැ යු්ැය අනසවථාන්  සඳහාැ 
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ෙැතුැා සහභාක වූ අතර ෙැ්  බිැ්  ි  අල්ලාහවෙද 

දූතයා ්  )සල්( තුැා ් ෙද මුරකරුෙනක් ෙලසේ 

සිටියහ.උැර් (රළි) තුැා ්  ෆාරිසි අධිරාජය අත්පත් 

කර ෙැනීැ සඳහා ෙැතුැානේ එක් ෙසේනානක    ෙඳනා 

යැවූ අතර ෆාරිසි අධිරාජය රජ කරමි්  සිටි රජු 

ෙැතුැාෙද ේෑති්  ඝාතනය කරනු ලැබූහ. 

උග  යුතු පාඩම්: 

 ඉසවලාම් ේහෙම් එක් අලසකාර ගු  ්ර්ැයක් 
නම් කනෙරකු ජනයින්  හට ජලය ෙෙේාහරි් නේ ේ  
ප්රථැෙය්  වා ෙෙේා හැරිය යුත්ෙත් එැ ජනයාෙේ  
ැහළුනට පත්වූන්  හටයින.එෙසේ ැහල්ලු්  ෙනොැැති 
නම් තැ් ෙද ේකුණු පසි්  සිටි් න්  හටයින.තැ්  
සඳහා පානය කිරීැට අනශංය වූ කල පානය කල 
යුත්ෙත් අනසානෙේදීය. 
 ජලය ෙෙේා හරි් න්  පැ ක් ෙනොන ආහාර 
නැනි ජනයින් ට අතයානශංය සියළු ේෑ ෙෙේා හරින 
අනසවථාෙේදී ෙැැ සත් ගු ාසෙය පිළිපැදිය යුතුයින . 
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පානය කිරීතම්දි පිලිපැදිය යුතු ගුණාාංග. 

َََعنننَأ  -6 ََ  ه انننَ َرَةَ نننَةْ   ْيِ ننن ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ِع  ْقننن:َ :  ،َعَ نننَ  َرِضننن

ََِ َ  ْفنننن"َصنننن ال  َع َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ :  َِ ْيَهنننن َ َتننننَ فاَ  ِفننننَ  اْلٍإَذ  َعننننٍة

َِ ٍإَن ْ نننن:َن   ،ْفْ َ ننننَ اِّ  ْهٍإَانننن:َ  ؛َدْفننننٍإَذ  ْيَر َد ْيَن َ َ ننننَ  ؛ ْهٍإَانننن:ِ  َثنننن ع ِهَ َ نننن

َِ  ".َ ٍة 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،6151رق    ِ    ،)س أ   أ م:ج 

ඔබලාතගන් තකතනකු යම්තදයක් පානය කිරීතම්දී එම 

භාජනය තුලට පිඹීතමන් (හුසම් තහලීතමන්) 

වළකින්න.එම පානය නැව  භාවි ා කිරීමට අවනය 
නම් එම භාජනය සව්ල්පයක් අහකට දමා ඉන්පසු 

නැව  පානය කරන්න යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් 

ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු: අබූ ාරයිනරා (රළි) 

මූලාශ්රය: සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 3427ක ඉැාම් 
අල්ොනි(රහව) තුැා ්  ෙැැ හදීසය සහීහව ඝනයට 
අයත් නබි නේනක් යැයින පනසා ඇත. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 වන හදීසතේ සඳහන් 
තව්. 

උග  යුතු පාඩම්: 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 නබි (සල්) තුැා ්  භාජනය තුලට තු් නරක් 
පිඹූ ෙනට   හඟනන ෙනනත් හදීසයක්ේ හදීසව මූලාශ්ර නල 
ේැකිය හැක.ඉහත සඳහ්  වූ හදීසය හා ෙැැ හදීසය 
ොි රන ෙැලීෙම්දි හදීසව ෙේක අතර කිසියම් ෙහි 
ෙැටීැක් තිෙෙන ෙනට සැකයක් ඇති නනු 
ඇත.ඇයිනේයත් ප්රථැ හදීසෙේ තහනැට ලක් වූ එැ 
ක්රියානැ ෙේනන හදීසෙේ  අනුැැතියට ලක් වී 
ඇත.එෙසේනම් ෙැයින්  අේහසව න් ේ  කුැක්ේ? 
ෙැයින්  අේහසව න් ේ  ප්රථැ හදීසෙේ තහනැට ලක් වී 
ඇත්ෙත් පානය කරන අනසවථාෙේදී පැ ක් භාජනය 
තුලට පිඹීැ නන අතර ෙේනන හදීසෙේ ෙැේ වී ඇත්ෙත් 
නබි (සල්) තුැා ්  පානීය අනසවථාෙේදී භාජනය 
තුලට ෙනොන ඉ්  ොි රන ාසවැ ෙහලූ ෙනයින.ෙැෙසේ   
ිශසඳීෙැ්    එැ සැකය හා ෙේේය නිරාකර ය කළ 
හැක. 
 පානය කිරීෙම්දී භාජනය තුල පිඹීැ ෙහි ාසවැ 
ෙහලීැ තහනම් කිරීැට ෙහේතුන පිශත්රතානය රැකීැ 
සඳහායින. තනේ ෙසැ හා මුඛ දියර නැනි දියර නර්ෙ 
මුෙන්  පිට ුමනෙහොත් භාජනෙේ අප්රස් න දුඟේක් ඇති 
ිශය හැකි ෙහේතුෙනනි.ෙැය ඉසවලාම් ේහෙම් තිෙෙනා 
එක් උසසව සේාචාරයකි. 
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ඉස්ලාම් දහම තුල  හනම් වූ විනයන්   

ََ َجَبَ ْفننننْ -11 ََ  َع َعَ ننننَ  َعننننَأ ْي نننن ًمنننن: اْلْياعننننَ   َعننننَتَةى َ  ،َرِضنننن

َع   ؛َهجع:ًمنن: َاَهننل َعننَأ َثَنننٍأ    َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ  َصنن ال  ه انن َ ْفْقنن:َ : "ٍإنع  ه عِبنن

ِعٍم ِّ، َوْهَ ننننَأ آِ ننننَ   هةَِّ نننن:    ،َوَثَنننننٍأ  ْهْ ْ ننننِ  ، هنننن َوْ َ ننننِ   ْهَبِ،نننن

 ".َو ْهَ  ِعَنْ  َو ْهَنَ َتَ ِعَنْ  َو ْهَنََّ َِّر ،َوَم ِ ْ َ 

 (.5635رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر  

අබූ ජුහයිෆා (රළි) තුමාණාන් හිජාමා කරන තකොලුතවකු 

මිලදී ගත්හ. එවිට නබි තුමාණාන් හිජාමා කිරීතමන් 

උපයාගත් මිල මුදල ,සුනකයින් විකුණාා හා  
අනාචරතේ හැසිරී උපයා ගත් මිල මුදල  හනම් කළ 

අ ර තපොලිය සමග ගණුතදනු කරන්නන් ,සතමහි රූප 

තකොටන්නන් සහ සතමහි රූප තකොටනු තමන් 
අසන්නන් හා ඡායාරූප අදින්නන් වැනි පිරිස හට නාප 

කළහ.  

වාර් ාකරු: අබූ ජුහයිනෆා (රළි). 

මූලාශ්රය : සහීාල් බුහාරී නැකි අසක 5062. 

: වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අබූ ජුහයිනෆා (රළි) තුැා ්  ප්රසිද්් 
සහාබිනරෙයකි.එතුැා ් ෙද සම්පූර්  නැ නහේ 
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බි්  අේදුල්ලාහව අසව සනාඊ අල් කූෆී ය.වාට නහබුල් 
කයිනර් යනුෙන්  කියනු ලැෙේ.නබි (සල්) තුැා ්  
අභානයට පත් නන ිශට ොල ිශෙේ පසු ිශය.ෙැතුැාෙද 
නාර්තාෙන්  නබි නේ්  45 ක් නාර්තා වී ඇත.අනසාන 
අනදිෙේ කූෆානට පැමි  ජීනත් ුමණූ අතර එි දී ි ජ්රි 
නර්ෂ 74 දී ැර යට පත් වූහ. 
 
උග  යුතු පාඩම්: 

 මුසවලිම් නරෙයකු සැැේා සැැිශට අබිරහෙසේ හා 
එලිැහේ  වාෙද ශීලය රකිමි්  අල්ලාහවට භිය වී 
ඉසවලාමීය ශිෂවථාචරයට අනුන තහනැට ලක්වූ ේැයින්  
දුරසව වී ජීනත් ිශය යුතුයින. තනේ ෙේෙලොෙනි  
ෙසෞභාෙයැත් දිිශයක් ලො ෙැනීැට ඇති සසෙේතය 
න් ේ ේ එයයින.  
 කර්ැා් ත හා නාණිජ සහ කෘෂිකර්ැ 

කටයුතු නැනි අනුැැතිය ලත් උපයාෙැනීැකි්  
ෙනළඳාම් කිරීෙම් ෙේොරටුන ඉසවලාම් ේහැ මුළු ැානන 
සසහතියටැ ිශනෘත කර දී ඇති අතර අනාචාරෙේ හැසිරී 
ෙපොළී ෙණුෙේනු කර අනුැැතිය ෙනොලත් ආකාරෙය්  
මුේල් උපයාෙැනීැ ඉසවලාම් ේහෙැ්  තහනැට ලක් වී 
ඇත.  
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 ශංරීරෙේ රූප ෙකටීැ හා ප ැති ේෑ රූපරාමු 
කිරීැ නැනි ේෑ ඉසවලාම් ේහැ තුල තහනම් ෙන ෙැැ 
හදීසය ඉතා පැහැදිලින තහුමරු කරයින. 
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  සංග්රහ වලට සහබාගී වීම 

ََ  ه انننَ  َعَ َهَنننن:     -11 ِِ  ِع َ نننٍأ َعَننننَة َرِضننن ْقننن:َ : ْقننن:َ    ،َعنننَأ َعَبننن

ََ ٍإْهننل َعننَة   ْيَو  : "َصنن ال  ه انن  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ َرَسننَ َ   ِع  َِ َمننَأ َدِعنن َاَبننٍ 

(، 1156) - 111)صننننب ا م نننن  ، رقنننن    ننننِ     ".ْفْ َ ِجننننَ 

.) 

කවතරකු විවාහ මංගලය සංග්රහයක් තහෝ එවැනි 
කටයුත් ක් සඳහා ආරාධනා කරනු ලබන්තන්ද ඔහු 

එයට සහභාගි වන්නැයි නබි (සල්) තුමාණාන් වදාලහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 
මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් 1 1-1420. 

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අේදුල්ලාහව බි්  උැර් බි්  කත්තාේ.ෙැතුැා ්  
කීර්තිැත් සහාබිනරෙයකි.ෙැතුැා කුාා කාලෙේදීැ 
වාෙද පියා ්  සැඟ ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ 
ෙත්හ.ඉ් පසු තැාෙද පියා ් ට ෙපරැ ැදීනානට 
ි ජ්රත් කළහ.ෙැතුැා ප්රථැෙය්  සහොගී ුම සටන 
නම් හ් ේක් සටනයින.ඉ් පසු ඇති වූ සියළු සට්  නලට 
නබි (සල්) තුැා ්  සැඟ සහොක වූහ.ෆාරිසව ෙරිම් 
ඉරාක් ශංාම් මිසවර් නැනි අධිරාජය්  අත්පත් කර 
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ෙැනීැට ෙැොාෙද සහභාකත්නය  ඉතා 
ිශශිෂවඨයින.සහාබිනරු් ෙේ  ඉතා ේැනුැ ඇත්ත් ෙේ  

ෙැොාේ ෙකෙනකි.ෙැතුැාෙද නාර්තාෙන්  හදීසව 2630 
නාර්තා වී ඇත.තනේ න් ේනාැානෙයි  හා ෙද්න 
භක්තිෙයි  ෙකෙනකුට ආේර්ශංයක් නශංෙය්  ජීනත් වූ 

ෙැතුැා ්  ැක්කාෙනි  නයස අුමරුදු 86 ි  ි ජ්රි 73 

ි  ැර යට පත් වූහ. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 කනෙරකු ෙහි ිශනාහ ෙෙිජන සසග්රහයක් ෙනත 
කැඳනනු ලේ ේ  නම් එය සඳහා සහභාක වීැ වා 
සතු යුතුකැකි.එයට ෙහේතුන නම් ෙැෙසේ සහභාක 
වීෙැ්  ැනැාල යුනලෙද සිතට සතුටක් හා වුම්  
ෙකෙරි  සැළකිල්ලක් තිෙෙන ෙන එැඟි්  හඟනන 
ෙහේතුෙනනි. 
 ඉසවලාම් ේහෙම් ශිෂවඨාචාරයට ෙැලෙපන 
සසග්රහයක් ිශය යුතුයින යන ෙහේතුන ැත කනෙරකු ෙහි 
ෙැන්  සසග්රහය්  සඳහා කැඳනනු ලැබුෙේ නම් එයට 
අනිනාර්යෙය්  සහභාක ිශය යුතුයින. ෙැෙසේ සැෙනිැ 
එක්ෙරොසව වීෙැ්  සැාජය අතර සසි ඳියානක් 
ෙලාෙපොෙරොත්තු ිශය හැක ය් න ඉසවලාම් ේහෙම් 
නිෙැනයයින . 
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 කිසියම් ෙහි ෙෙිජන සසග්රහයකට පැමි  එි  
තිෙෙන ආහාරපාන පිළිෙඳ අඩුපාඩු ෙසවීැ මුසවලිම් 
නරෙයකුට ෙයොෙය න් ේ  නැත.වා හට එැ ආහාරය 
කැැති නම් අනුභන කර අකැැැති නම් එය ැෙහැරිය 
හැක. 
 

ඉෂා හා සුබහ ්සලා ය සාමුහිකව ඉටු කිරීතම්  

වැදගත්කම 

ََ  ه انننَ  َعَ ننن َ  َعنننَأ َعثَنننن:َن  نننٍأ َعفاننن:َن     -15 ْقننن:َ : َسنننِن َ    ،َرِضننن

ََ    ،َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ َ   ِع َرَسننَ  َ َقننَ َ : "َمننَأ َصنن ال  هِ َشنن:َ  ِفنن

       ََ َجَن:َعنننٍ ؛ ْفْ ماعَنننن: ْقننن:َم ِاََّنننَ   ه اَ نننٍ ، َوَمنننَأ َصننن ال  هَّصنننَبَا ِفننن

 َجَن:َعٍ ؛ ْفْ ماعَن: َص ال  ه اَ َ  َ  اَ ".

 (. ،(353) - 531رق    ِ    ،)صب ا م   

කවතරකු ඉෂා සලා ය සාමුහිකව ඉටු කරන්තන්ද ඔහු 

මුළු රාත්රිතයන් අඩක් වන්දනාමානතේ නිර වූතවකු 

තමන්ය.කවතරකු සුබහ් සලා ය සාමුහිකව ඉටු 

කරන්තන්ද ඔහු මුළු රාත්රියම වන්දනාමානතේ 

නිර වූතවකු තමන් බව නබි (සල්) තුමාණාන් පැවසීම 

මා ශ්රවණාය කතළමි.  
වාර් ාකරු:උසවැා්  බි්  අෆවෆා්  
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මූලාශ්රය    :සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 26 -656 

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

උසවැා්  බි්  අෆවෆා්  බි්  අබිල් ආසව අල් කුරෂී.ෙැොා 
ආමුල් ෆීල් ෙහනත් ඇත් නර්ශංයට අුමරුදු හයකට ෙපර 
ැක්කාෙනි  ඉපදුේ ය. ෙද්න දූත ෙැෙහනර 
මුහම්ැද්(සල්) තුැා ්  හට පහළ වීෙැ්  සවනල්ප 
කලකට පසු ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත්හ.ෙැොා අමීරුල් 
මූීඃමිනී්  ෙහනත් මූමී්  නරු් ෙද එක් නායකෙයකු 
නන අතර කලීෆානරු් ෙේ  ෙතනන කලීෆා 
නරයාය.ප්රථැෙය්  සිය බිරිඳ සැඟ 
හෙශංානට(ඉතිෙයිපියාන) සස්රැ ය වූ 
පුද්ෙලයින් ෙේ  ෙැොාේ ෙකෙනක්ය.ඉසවලාම් ේහැ 
ෙනනුෙන්  තැා සතු ආත්ැ හා මිල මුේල් පරිතයාෙ 
කළහ.තනේ ජයිනශුල් උසවරා ෙහනත් අසීරු ෙසේනාන 
සඳහා වටුන්  නනසිය පනහක් හා අශංවනයින්  පනහක් 
ප්ර්ානය කලහ.එෙසේැ රූැා නැැැති ළිඳ දීනාර් 
ිශසිප් ේහසකට මිලට ෙෙන එය අල්ලාහවෙද 

ැාර්ෙෙය්  සේකා දු් හ.ි ජ්රි නර්ෂ 23 ි දී උැර් බි්  
හත්තාේ (රළි) තුැා ්  ැරනයට පත් වූ පසු 
ෙැතුැා ්  කිලාෆතය සඳහා නියැ කරන 
ලදී.ෙැොාෙද කාලනකනානුන තුලදී ශුද්් වූ අල් 
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කුර්ආනය එක්කාසු කිරීැ හා අප්රිකාන, ආසියාන නැනි 
ෙෙොෙහි රටනල් අත්පත් කර ෙැණුනි.ෙැතුැා ්  
ිශසි්  හදීසව 146 ක් ේැනුම් ෙේන ලදී.ෙැොාෙද නයස 

අුමරුදු 80 නැතෙහොත් 90 දී කැරලි කරුන්  ිශසි්  

ැදීනාෙනි  සිය නිනස තුලැ ඝාතනය කරනු ලැබූහ.  

උග  යුතු පාඩම් : 

 අෙනකුත් අනිනාර්ය සෑැ සලාතයක්ැ නාෙද ඉෂා 
හා සුෙහව සලාතය සාමූි කන ඉටු කළ යුතුයින ය් න 
ඉසවලාම් ේහෙම් එක් දිරිෙැ් වීැකි.  
 ඉෂා හා සුෙහව සලාතෙේ ඇති ිශෙශංේෂත්නය ෙැැ 

නබි නේන තහුමරු කරයින.එනම් කනෙරකු ෙැැ 

සලාතය්  ෙේක සාමුි කන ඉටු කර් ේ ේ වා මුළු 

රාත්රියැ නැැදුම් කිරීැ හා සැානයින.තනේ එයින්  එක් 

සලාතයක් සාමුි කන ඉටු කෙළේ නම් මුළු රාත්රිෙයි  

අාක් නැැදුම් කිරීැ හා සැාන ෙන ෙැැ නබි නේන 

තහුමරු කරයින. 
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ඡායාරූප පිළිබඳ ඉස්ලාමීය ම ය  

ََ  ه اننَ  َعَ َهَننن: ْقنن:َ : َسننِنَ َ         -16 ِِ  ه اننِ  َ ننٍأ َعبعنن:ٍ  َرِضنن َعننَأ َعَبنن

  ًِ رً  يف َ  عَر َصنننَصننن َأَمنننَ َقنننَ َ :  " ،َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ  َصننن ال  ه اننن َ َمَبنعننن

ِصا :  ".خ :ِفَ َ  ِ َ ْهَل، َو:  هةصَوَهَ َخ ِفَفَ َ  َنِ  ْي:َمَ ِقَم  ْهَ  َِّ  َ َ  ، ه

وصب ا  ،و ه ف   ه  ،5636  رق    ِ  ،)صب ا  هب :ر 

(. ،(5111) -111رق    ِ    ،م     

කවතරකු තමතලොතවදී රූප නිර්මාණාය කරන්තන් ද 

ඒවාට පන තදන තමන් විනිනච්ය දිනතේ දී ඔහුට බල 

කරනු ඇ . එතහත් ඔහුට එතසේ (පනදීම) කළ 
තනොහැකැ”යි නබි (සල්ලල්ලාහු අතලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාතණාෝ ප රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු    : අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරී නැකි අසක 5063ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 1  -211 . 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 2 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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උග  යුතු පාඩම් : 

 ප ැති ජීවී් ෙද සවනරූපය්  පිළිැ නශංෙය්  
තැනීැ ෙහි වනා ඇඳීැ ෙහි වනා ිශකිණිැ ඉසවලාම් 
ේහැ තුල තහනම්ය.ෙෙොාබිම්, මුාදු ,ඇල ෙේොල ෙසො 
නැනි ප්රා යක් ෙනොැැති සියල්ලක්ැ තැනීැ ෙහි 
ඇඳීැ අනුැැතිය ලත් කරු කි.  
 ප ැති ජීවී්  හා සැාන ිශශංවනෙේ ෙනොැැති 
ැනක්කල්පිත ජීවී්  ඇඳීැත් සපුරා තහනම්ය . 
අ්යාපන කටයුතු සඳහා පැ ක්  නම් හැර ිශද්නතු්  
ිශසි්  අනුැැතිය ලො දී ඇත. 
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ආහාර පාන අනුභව කිරීතම් ක්රියාදාමය 

ََ  َع َعَ هَ     -11 ِِ  ه َّْنننِ  َ نننٍأ َعبََّننن:   َرِضننن َع ننننْ:َعنننَأ َعَبننن ، ْينع  ه عِبننن

 ؛ َََ ننٍنَ  َوَسننْل  هطاَ نن:مٍ    ْهَبَةْ ننْ : "ٍإنع َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ ، ْقنن: َ    

ََْمَ َ َ َو ،  ِمَأ َه:فاَتَ ِ ْفَ َ َ   ".َوَسِطِ    ِمَأاْل 

وسننن أ   ،و ه فننن  هننن   ،1615رقننن    نننِ     ، هذمننن  )جننن:مع 

رقنننن   ،وسنننن أ   ننننأ م:جنننن    ،6115رقنننن    ننننِ     ،ي ننننَ د ود

 وصبب   ألهب:اَ(. ،6511  ِ   

අභිවෘර්දිය පහළ වනුතේ ආහාර  ැටිතයහි මධයම 

තපතදතසහිය.එතහයින් ඔබලා අනුභව කිරීතම්දි අග 

තකොටසින් අනුභව කර මධයම තකොටසින් අනුභව 

තනොකරන්න. 

වාර් ාකරු  : අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රළි) 
මූලාශ්රය    : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 18 5කසුනනු 

අබී ේාවූද් නැකි අසක 3772කසුනුනු ඉේනු ැාජාහව නැකි 

අසක 3277.ඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ්  සහීහව 

ඝනයට අයත් නබි නේනක් යැයින පනසා ඇත. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 2 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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උග  යුතු පාඩම් : 

 ආහාර අනුභන කිරීෙම්දි ෙකෙනකු වාට සමීපන 
තිෙෙන ේෑ අනුෙන කළ යුතුය.තැ සඟයින්  සතුන 
තිෙෙන ේෑ සඳහා ෙහි ැ්යැ ෙපෙේෙසි  තිෙෙන ේෑ 
සඳහා තැ ේෑත් දිගු කිරීැ යනු අයුතු ක්රියානක් යැයින 
ෙැැ නබි නේන හඟනයින.ෙකෙසේවූනේ එැ ආහාර 
තැටිෙයි  ආහාර නර්ෙ රාශියක් තිබී එයින්  යැක් 
ැ්යැ ෙපෙේෙසි  තිබී එය අනුභන කිරීැට කැැති නම් 
ැ්යැ ෙපෙේෙස්  අනුභන කිරීෙැ්  නරේක් නැත.  
 ෙැැ නබිනේේ  ෙරකත් යන නචනෙයි  
අර්ථය නම් අභිනෘර්ධිය හා ෙද්නපිළිසර යින. 
අභිනෘධිෙේ  සළකුණු නම්:ආෙරිෙයැත් 
ොනය,සතුට,යහපැනැත්ැ,සෑි ැට පත් වීැ, ආරක්ෂාන 
සහ සුරක්ෂිත හැඟීැ, බිය සැක දුරුවීම් ෙේ.අභිනෘධිය 
අනැ වීෙැ්  ලැෙෙන අනාසි:කෑේරකැ, තේහාන, 

ආත්ැාර්ථකාමිත්නය, හා ලනරය, ඊර්ෂවයාන, සහ 

අසහනය. 
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අර්ධ තදෝවනය කළ යුතු ආකාරය 

، َمننَ ْهل َعثَننن:َن َ ننٍأ َعفانن:َن ْياعننَ  َرْيى    رمحنن   ع َهَنننَة َن َعننَأ -15

ََ  ه اننَ  َعَ ننَ  َدَعنن: ِ َ َضنن َ   َعثَننن:َن َ ننَأ َعفانن:نَ  ََِ ننِ    ؛ٍ َرِضنن ْفننْمْفَةَ  َعْ ننل َ 

ََ َمننةع ٍم، َثنن ع ْيَدَخننَ  َ ِن َ   ؛ِمننَأ ٍإَا:ِهننِ  ِ ، َ َضننَ َ ننَ  ِفننَ  ْهْفَ،َ ننْ َهَن: َثنناْل

ََ َو َسَتَ َشننَس َو َسننَتَ َثَة، َثنن ع ْ َ ننَ  َوَجَهننَ  َثاْلًثنن:     َََنَمننَن ََِ ننِ   ،َثنن ع  َوَ 

ِْنننَةْفْقَ ٍأ َثاْلًثننن:، َثننن ع َمَ نننَا ِ َةْيِسنننِ ، َثننن ع ْ َ نننَ  َ ننن ع ٍرَجننن         ٍإْهنننل  

َع َصنن ال  َع َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  َ َتَ ضعننَم َاَبننَ          َثاْلًثنن:، َثنن ع ْقنن:َ : َرْيَ ننَ   ه عِبنن

َََوَضننَ  َََمننَأ َََ ضعننْم َاَبننَ  َوَضنن َ   : "َرننَ  ، َوْقنن: َ  ِه َرننَ  ، َثنن ع َصنن ال    ِه

ََ ِفَ  ِّ ِعَم ِمنننَأ    َرْ َ َتنننَ ٍأ اْل َ َبننن ََْقننن ٍهَنننن: َاْفَ نننَ ، ْ ْفنننَة  ه انننَ  ْهنننَ  َمننن: 

 ".ِبِ َذَا

وصنننب ا  ،و ه فننن  هننن  ،131رقننن    نننِ    ،)صنننب ا  هب ننن:ر 

 (.،(553) - 6رق    ِ    ،م   

උසවැා්  (රළි) තුැා ් ෙද ෙසේනයකු නන 
ාම්රා් (රහව) තුැා ්  ෙැෙසේ සඳහ්  කරයින: නරක් 
උසවැා්  (රළි) තුැා ්  ැා හට අර්් ෙේිනනය සඳහා 
භාිශතා කරන ජල භාජනය ෙෙන එනු ෙැ්  
පැනසූහ.ඉ්  පසු භාජනෙේ ඇති ජලෙය්  තැ 
ෙේඅත්ල ෙසිේා ෙත්හ.ඉ්  පසු භාජනය තුලට තැ 
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ේකු ත ේැා ජලය රැෙෙන නාසය හා මුන පිරිසිදු 
කලහ.ඉ් පසු සිය මුා  හා ේෑත් නැලමිට ේක්නා 
තු් නරක් ෙසිේාෙත් පසු තැ ි ස ජලෙය්  පිස ේැා 
ෙේපා තු්  නරක් ෙසොේා ෙත්හ.ඉ් පසු ැා කළ 
ආකාරයට නබි (සල්) තුැා ්  අර්් ෙේිනනය කිරීැ 
ැා දුටුෙනමි යනුෙන්  පනසා තනේ ැා අර්් ෙේිනනය 
කළා ෙසේ කනෙරකු ෙහි අර්් ෙේොනනය කර අ්  
කිසිනක් පිළිෙඳ සිත ෙයොමු ෙනොකර සලාතය ඉටු කෙළේ 
නම් වාෙද ෙපර අකුසල් සියල්ල සැා කරනු ලැෙේ 
යනුෙන්  නබි (සල්) තුැා ්  පැනසූහ. 
     

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

ාම්රා්  බි්  අෝ  අල් ෆාරිසි.ෙැතුැා නීතිෙේදිෙයක් 
නන අතර ැදීනාෙේ සිටපු උෙත් ිශේනෙතකි.උසවැා්  
(රළි) තුැාෙද ෙසේනකෙයකු ෙලස කටයුතු කළහ. ි ජ්රි 
නර්ෂ 75 දී ෙැතුැා ්  මිය කයහ.උසවැා්   (රළි) තුැා 
පිළිෙඳ හදීසව අසක 12 දී සඳහ්  ුමණි. 
 
උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ නබි නේන ඉසවලාම් ේහැ තුල ්ර්ැානුෙත 
කර තිෙෙන අර්් ෙේිනනය සඳහා ඉැහත් 
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මූලා්ාරයකි.එෙහයින්  මුසවලිැනරු්  සියල්ල් ෙද 
නෙකීැ යනු ඉහත සේහ්  නබි නේේ  ප්රකාශං වී ඇති 
ආකාරයට අර්් ෙේිනනය ඉටු කිරීැයින.ෙේක්  ි ෙස්  
ෙකොටසක් නිසා වනාේ නතානක් ජලෙය්  පිසේා ෙත 
යුතුයින. 
 අර්් ෙේිනනය හා සලාතය යන කර්තනයය්  
නනාි  පුමසැා කර සවනර්ෙයට පිවීසීැ සඳහා ැෙ පාේන 
සාේක ෙේ.තනේ අර්් ෙේිනනය අනස්  කළ පසු 
රක්අත් ෙේකකි්  සැ් ිශත අැතර සලාතයක් ඉටු 
කිරීැේ අෙය කළ යුතු ක්රියානකි. 
 අර්් ෙේිනනය අනස්  කළ පසු පහත සඳහ්  
නචන ැාලාන ෙතපලීැේ සු් නත් ෙේ. 

 َِ َِ  ه َِّْ  َوَرَس َهَ َوْينََّ َمَبنع ، ه ََّْ  ٍإْهَ  ٍإالا ْيَن اْلْيَعَه  ًِ  َعَب

අෂවහදු අ්  ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහව නඅෂවහදු අ් න 
මුහම්ැද් අේදුල්ලාි  නරසූලුා. 
අර්ථය:( නැැදුැට සුදුසවසා අල්ලාහව ෙේිශඳු හැර අ්  
කිසිෙනක් ෙනොැැති ෙන හා මුහම්ැද් (සල්) තුැා ්  
අල්ලාහව ෙේිශඳුෙද ෙැත්ෙතකු හා වාෙද අනසාන ්ර්ැ 
දූතයා යනුෙන්  ැා සාක්ෂි ේරමි.) 
ෙැෙසේ ෙතපලීෙැ්  සවනර්ෙෙේ ෙේොරටුන්  අටැ ිශනෘත 
නන අතර තැ්  කැැති ෙේොරටුනකි්  පිිශසිය හැක 
ය් න පිළිෙත හැකි නබි නේ්  තුලි්  සවනාථ වී ඇත. 
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ජින් හා මලක් වරුන් අ ර පවතින තවතනස 

ََ  َع َعَ َهنننن:، ْق:ْهننننَ : ْقنننن:َ  َرَسننننَ َ   ِع   -13 َعننننَأ َع:ِهَشننننْ  َرِضنننن

ْْاْلِهْ ننَ  ِمننَأ َانن َ َصنن ال  ه انن  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ  ر ، َوَخِ ننَس  ْانن:نص : "َخِ ْقننِ   

 ِمَأ َم:ٍرج  ِمَأ َا:ر ، َوَخِ َس آَدَم ِمنع: َوِصَ  ْهَ َ ".

 (.(، 5663) - 31)صب ا م   ، رق    ِ   

මලාඉකාවරුන් තහවත් සුරදූ යින් මවන ලද්තද් 
ආතලෝකතයනි.ජින් වරුන් මවන ලද්තද් 

ගින්තනනි.ආදම් මැවීමට ලක් වූතේ ඔබලා හට 

වර්ණානා තකරුනු ආකාරයටයි යනුතවන් නබි (සල්) 
තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු: ආඉෂා (රළි)  

මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 6 -2006. 

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අබූ ෙක්ර් )රළි( තුැාෙද දියණිය ආඉෂා )රළි( 

තුමිය.උම්මුල් මූමිනී්  මූමී්  නරු් ෙද ැෑණිය්  යැයින 

කැඳනනු ලෙයින.අල්ලාහවෙද දූතයාෙ ි )සල්( තුැා ්  

ෙැතුමියන ි ජ්රතයට ෙපරැ ිශනාහ කර ෙත් අතර ඇය 
සැඟ පුමල් ජීිශතය ආරම්භ කෙළේ ැදිනාෙේදී ඇයට 
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නයස අුමරුදු 0 ක් සම්පූර්   වූ පසුනයින.එතුමියෙද නයස 

අුමරුදු 18 දී අල්ලාහවෙද දූතයාෙ ි )සල්( තුැා ්  

මිය කෙේය.ඇය සහාොනරු් ෙේ  ඉතා ේැනුම් 

ෙත්රුම් ඇති සවත්රියක් හා උේාරත්නෙය්  අ්  අයට 

නිේසුනක් ෙසේ ජීනත් ිශය. ෙැතුමියෙද නාර්තාෙන්  

අල්ලාහවෙද දූතයාෙ ි )සල්( තුැා ්  ිශසි්  හදීසව 

221  ක් නාර්තා කර ඇති අතර ි ජ්රි නර්ෂ 57 ෙහි 58 
ි  ෂේනාල් ැස ෙහි රැළා්  ැස 17 ෙනනි දින 

අඟහරුනාේා ේනසක ැදීනාෙේදී මිය කයහ. ෙැතුමියෙද 

ජනාසා සලාතය අබූ ාරයිනරා )රළි( තුැා ්  ෙැෙහය 

ුම අතර ෙකී නැැැති සුසාන භූමිෙයි  ෙැතුමියෙද 
ෙද්හය මිි ේ්  කරනු ලැබිණි.  

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ නබි නේන තුලි්  ැලක් නරු්  අතර හා 
ජි් නරු්  අතර පනතින ෙනනස පැහැදිලි කර ඇත. 
 ජි්  නරු්  හා ෂයිනතා්  නරු්  සිටින ෙන හා 
වුමා අල්ලාහවෙද එක් නිර්ැා යක් ෙන හා මිනිසා හට 
ැර යක් තිෙෙනනාක් ෙැ්  වුම් ටේ ැර යක් 
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තිෙෙන ෙන මුසවලිම් නරෙයකු ිශසි්  ිශශංවනාස කළ 
යුතුයින. 
 මුසවලිම් නරෙයකු ිශසි්  ිශශංවනාස කළ යුතු 
කරුණු හයක් ඇත.එයින්  ැලාඉකානරු්  පිළිෙඳ 
ිශශංවනාස කිරීැ යනු එක් අසෙයකි.ැලාඉකානරු්  යනු 
ආෙලිකෙය්  නිර්ැා ය ෙකරුණු උතුම් වූ ෙද්න 
ැැිශැකි.තනේ ප්රථැ මිනිසා නන ආේම් (අලල) තුැා 
ැැටි නලි්  ැැවීැට ලක් වී ඇති අතර  වා ිශචාරක 
බුද්ධියකි්  සැ් ිශත ජීිශෙයක් ය් න ඉසවලාමීය 
ිශශංවනාසයයින. 
 
කුබා තද්වස්ථානය තුල සලා ය කිරීතම් වැදගත්කම් 

11-  ََ ِِ  ِع َ نننٍأ َعَننننَة َرِضننن ْ ننن:َن  :ْقننن:َ  ، ه انننَ  َعَ َهَنننن:َعنننَأ َعَبننن

َِ َقَبننن:ٍ  َر ِ ًبننن:    َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ  َصننن ال  ه اننن َ   ِع َرَسنننَ َ  ََِ َمَ نننِج َ نننْم

ََ ؛َوَم:ِعً :   .ِ  َرْ َ َتَ ٍأِفَ  ْفَ ََّ ِّ

(، و ه فننن  هننن  1666) -513)صنننب ا م ننن  ، رقننن    نننِ    

 (.1161وصب ا  هب :ر ، رق    ِ   

නබි (සල්) තුමාණාන් කුබා තද්වසථ්ානය තව  

පාගමනින් හා වාහනයක් මඟින් පැමිණා සලා ය කරනු 
ඇ .   
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

වාර් ාකරු     : අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 516-1300ක 
සි ාල් බුහාරි නැකි අසක 1104 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

 

උග  යුතු පාඩම් : 

 කුො ෙද්නසවථානය ෙනත පාෙැනි්  ෙහි 

නාහනයක් ැඟි්  පැමිණීැ යනු ්ර්ැානුෙත කල 

ිශශංයකි යනුෙන්  ෙැැ නබි නේෙන්  තහුමරු 

ෙේ.සහීහව මුසවලිම් ග්ර් ථෙේ සඳහ්  නන ආකාරයට 

නබි (සල්) තුැා ්   සෑැ ෙසනසුරාේානකැ එි  

පැමි  යමි්  උ් නහ. 

 කුො ෙද්නසවථානනය කරා පැමි  එි  සලාතය 
කිරීෙම් ැි ැ පිළිෙඳ අෙනකුත් නබි නේ්  සැහරක්. 
පළෙනනි නබි නේන: කුො ෙද්නසවථානනය තුල සලාතය 
කිරීැ නනාි  උම්රා කර්තනයක් ඉටු කිරීැ 
නැනිය.(ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 324) 
ෙේනන නබි නේන: කනෙරකු තැ නිනෙසි  පිරිසිදු වී 
කුො ෙද්නසවථානනය කරා පැමි  එි  සලාතයක් ඉටු 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

කරයිනේ උම්රා කිරීෙැ්  ලැෙෙන කුලිය වාට ලැෙෙනු 
ඇත.(සුනනු ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 1412) . 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

දුගී දුප්පතුන් පිළිබඳ සැළකිලිමත් විය යුතුයි. 

16- ٍِ ََ  رمحننن   ع َعنننَأ َمََّنننَ ِ  َ نننٍأ َسنننَ  ِن َرِضننن ْقننن:َ : َرْيى َسنننَ 

َص َصننن ال  ه انننَ  ؛  ه انننَ  َعَ نننَ  ْينع ْهنننَ  ْفَمننناًل َعْ نننل َمنننَأ َدوَاننن َ  ْفْقننن:َ   ه عِبننن

َََ َََّةَو:  "َعْ َ ِ  َوَس اَ  َََةَزَقَ َرَ    ".ِ َمَ ْف:ِهَ َ  َن ٍإالاَن َو

 (.5663)صب ا  هب :ر ، رق    ِ   

සඅද් (රලි) තුමාණාන් (ආගමික වනතයන්) අතනකුත් 
පුද්ගලයින්ට හිමිවන විතනේෂත්වට වඩා  මන් හට 

විතනේෂත්වයක් හිමි වනු ඇ  යන තච් නාතවන් 

පසුතවමින් සිටිහය.එවිට නබි (සල්) තුමාණාන් ඔබලාට 
ජීවතනෝපාය සලස්වා තදනු ලබන්තන්  වද උදව් 

උපකාර තකතරනු ලබන්තන් තමවැනි අසරණායින් 

නිසා තනොතව්ද? යනුතවන් විමසීය.   
වාර් ාකරු : මුසවඅේ බි්  සඅද් (රහව) 

මූලාශ්රය      : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 2806 

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

මුසවඅේ බි්  සඅද් (රහව) තුැා ්  තාබිඊ්  ෙහනත් 

සහාොනරු් ට පසු කාලීන පරම්පරානට අයත් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ෙකෙනකි.කූෆානට පැමි  ජීනත් වී ි ජ්රි නර්ෂ 1 3 ි දී 

ැරනයට පත් වූහ. 

සඅද් (රළි) තුැා ්  පිළිෙඳ 5 නන නබි නේෙනි  

සඳහ්  ුමණි. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 සියල්ල්  අතර සසි ඳියාන හා සාැය හා 
සවථාපිත ිශය යුතුයින ය් න ඉසවලාම් ේහෙම් දිරි 
ෙැ් වීැයින.  
 දුගී දුප්පතු්  පිළිෙේ සැලකිලිැත් වී වුම් ට 
අනුකම්පා කරනු ෙැ්  ඉසවලාම් ේහැ ැෙ ෙප් නයින.  
 සට් කාමී අනසවථානකදී  සතුර් ෙේ  ජය 
ෙැනීැ ,්නනතු්  සඳහා ජීනෙනිපාය ිශසවතීර වීැ යන 
කරුනු දුගී දුප්පතු් ෙද අභිනෘර්ධිය ැාර්ෙෙය්  
ලැෙෙන ෙන ෙැැ නබි නේන හඟනයින.එෙහයින්  වුම්  
සැඟ අැනාප ෙනොවී උඬඟුකම් ෙනොපා ෙෙෞරනෙය්  
හා ආේරෙය්  හැසිරිය යුතුයින.  
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

අල්ලාහ් තවනුතවන් ආදරය කිරීම. 

16-  َِ َِِ ْ ٍة َِ ٍم َ نننٍأ َمَ ننن ََ  َع َعَ نننَ َعنننَأ ِمْقننن َعنننٍأ  هننن ع ِّ  ،َرِضننن

ََ ْفْ َخنن  يَهنن ع  هةعَجننَ  ْيَذٍإْقنن:َ : " ،َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  َصنن ال  ه اننَ  ََ ياعننَ  ِبننَةَ َ :

 ".َ ِببصَ 

، و ه فننن  هننن ، وجننن:مع   5151)سننن أ ي نننَ د ود، رقننن    نننِ     

 وصبب   ألهب:اَ(. 5661  ِ     هذم  ، رق 

ඔබලාතගන් තකතනකු  ම සතහෝදරතයකුට කැමති 

නම් එම කැමත්  ඔහුට දන්වන්නැයි නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු: මික්ේාම් බි්  ැඅදීකරිේ (රළි) 

මූලාශ්රය   : සුනනු අබී ේාවූද් නැකි අසක 5124ක 

ජාමිඋත්තිර්මිදි නැකි අසක 2301කඉැාම් අල්ොනි 

(රහව) තුැා ්  ෙැැ හදීසය සහීහව යැයින පනසා ඇත. 

:වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අබූ කරීැාහව අල් මික්ේාම් බි්  ැඅදීකරිේ බි්  අම්ර් අල් 
ක් දී.ෙැතුැා ්  ෙෙෞරනනීය සහාබිනරෙයකි.ි ම්සව 
නෙරෙේ නාසය කළහ.ඉරාක්කශංාම් හා 
යර්මූක්කකාදිසියිනයාහව නල සිදු වූ සට්  නල සහභාක 
වූහ.මුසවලිම් නරු් ෙද සතුර් ට එෙරි න යු් කිරිෙම් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ිශශංෙයි  කිසිේා පසුෙට ෙනොුමහ.ෙැතුැා ්  ිශසි්  
හදීසව 42 ක් මූලාශ්ර නල නාර්තා වී ඇත.ි ජ්රි නර්ෂ 87 
නයස අුමරුදු 01 දී ෙැතුැා ්  මිය කයහ. 
 
උග  යුතු පාඩම් : 

 අල්ලාහව ිශසි්  අ  කළ අ පනත් ක්රියානට 

නසනා වා තහනම් කළ ේැයින්  දුරසව වී වාෙද තෘප්තිය 

පැ ක් සීැා කරන යහෙති ගු ාසෙ පිරි පුද්ෙලෙයකු 

සැඟ අල්ලාහව ෙනනුෙන්   ආේරයක් හා ෙසෙනහසක් 

ඇති කර ෙත යුතුයින.  

 ඉහත සඳහ්  ෙතිලක්ෂ  තිෙෙන ෙකෙනකු 
හට  ෙසෙනහස හා ඇල්ැක් ඇති වූ කල්ි  එය 
ප්රකාශංයට පත්  කළ යුතුයින .  
 එැ ආේරය හා ෙසෙනහස ිශය යුත්ෙත් ාෙේක් 

ෙලෞකික අරමු ක් ෙනනුෙන්  ෙනොන අල්ලාහව 

ෙනනුෙන්  පැ යින.ෙැතුලි්  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  

ෙනනුෙන්  ප්රියැනාප තැබූන් ෙද උසසව ෙෙෞරනය් ේ 

ි මි කළ හැක. 

 

 



  66    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 



  67    
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විතව්කය හා තසෞඛ්යය  

ِِ  ه اننِ     -51 ََ  ه اننَ  َعَ َهَننن:، ْقنن:َ :  ْقنن:َ       َعننَأ َعَبنن َ ننٍأ َعبعنن:   َرِضنن

َص  َصنن ال  َع َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ : "ِاَ َنَتنن:ٍن َمَ،َبننَ نن ِفَ ٍهَننن: ْ ِثَ ننةن ِمننَأ         ه عِبنن

  ه ع:ٍ :  هَِّّبعَ  َو ْهْفَة َ ".

 (.3115رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر 

මිනිසාතගන් තබොතහෝමයින් අසාර්ථක වන ආශිර්වාද 
තදකක් තිතබ්: ඒවා නම් තසෞඛ්යය හා විතව්කය තව් 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රළි). 
මූලාශ්රය      : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 6412. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 2 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 මුසවලිම්නරෙයකු තැ ආෙරිකැත් ෙසෞඛය 
සම්ප් න කාලය හා ිශෙේක කාලය ඉසවලාමීය 
ඉෙැ් වීම් නලට අනුන යහපත් ේෑ සඳහා නැය කල 
යුතුයින.  
 මුසවලිම් නරෙයකු ෙකෙරි  අනිනාර්ය නන 
කරු ක් නම් අල්ලාහව වා ෙකෙරි  ප්ර්ානය කළ 
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ෙැන්   ප්රතිලාභය්  සියල්ල්  සඳහා වා හට 
කෘතඥත්නය ප්රකාශං කිරීැයින.  
 ෙැැ හදීසෙේ සඳහ්  වූ ැදබූ්  නැැැති අරාබි 
පේෙේ සිසහල  අර්ථය  නම්  අසාර්ථක න් නා,අලාභ 
ලේ නා,හාණි සිදුකර් නා ය.කනෙරකු  හට අල්ලාහව 
ෙැන්  ප්රතිලාභ ලො දී   එැක්  නිසි ප්රෙයිජනයක් 
වා ෙනොෙෙන වනා සඳහා කෘතඥත්නය වා ප්රකාශං 
ෙනොකෙල් නම් වා නැනි අසාර්ථක න් තෙයකු 
ෙනොසිටිනු ඇත ය් න ෙැැ හදීසෙේ අර්ථයයින.  
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ඉස්ලාම් යනු මානව අයිතිවාසිකම් රකින දහමකි 

ََ  ه اننَ  َعَ نن َ  َمَ ِقننَ  َ ننَأ َ َ نن:ر  َعننَأ  -51 َع   ،َرِضنن ْقنن:َ : َسننِنَ َ   ه عِبنن

ََ  ه اننَ  َرِع عنن ً   َ َقننَ َ :  " َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ  َصنن ال  ه اننَ  ٍِ  َسننَتَةَع:  ؛َمنن: ِمننَأ َعَبنن

َِ َر ِهَبْ   ْهَج عِ  الاْفْ َ  َ َبْطَه: ِ َ َِّ َبٍ  ٍإ  ".ْهَ  َ ِج

 ،و ه فنننننن  هنننننن   ،1151رقنننننن    ننننننِ    ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر  

 ،(115) - 551رق    ِ    ،وصب ا م   

කවතරකුතහෝ අල්ලාහ ් විසින් කුමනතහෝ සමූහයක් 

තකතරහි වගකීව යුත්ත කු තලස පත් කළ පසු එය 

නිසියාකාරව පරිහරණාය තනොකතළේ නම් ස්වර්ගතයහි 
සුවඳ ඔහු විසින් ආනව්ාස කළ තනොහැකිය යනුතවන් 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණාන් කල ප්රකානය මා ශ්රවණාය 

කතළමි.  
වාර් ා කරු  :  ැීඃකල් බි්  යසාර් (රළි) 

මූලාශ්රය    : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 715 කසහීහව 
මුසවලිමි නැකි අසක 227-142. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 

ැීඃකල් බි්  යසාර් අල් මුසනී අල් ෙසරී 
(රළි).ෙැතුැා ්  ශංාම් ප්රෙද්ශංෙේ සිට නබි තුැා ්  
ෙනත පැමිණි සහාබිනරෙයකි.ාේයිනබියිනයා කිශසුැට පසු 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7624
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ඉසවලාම් ේහැ නැළඳෙත්හ.ෙැතුැා ්  ිශසි්  නබි 
නේ්  34 ක් මූලාශ්ර නල නාර්තා වී ඇත.නබි (සල්) 
තුැා ් ෙද අභානෙය්  පසු අබූ ෙක්ර් (රළි) 
තුැා ් ෙද කාලනකනානුන තුල සිදු වූ යුේැය 
අනසවථාන්  සඳහා ෙැතුැා ්  සහභාගී 
ුමණි.පර්සියානු රාජයය්  අත් පත් කර ෙැනීැ සඳහාේ 
ෙැතුැා ් ෙද සහොකත්නය තිබුණි. ෙසරාන 
පාලනය කිරීැ සඳහා උැර් (රළි) තුැා ්  ිශසි්  
ෙැතුැා ්  නියැ කරන ලදී.එි දී නිනසක් තනා 
ෙත්හ.ි ජ්රි නර්ෂ 65දී නැතෙහොත් 6  දී මිය 
කයහ.ෙහතුැා ්  මිය කය දිනය පිළිෙඳ ෙනනත් 
අේහසවේ තිෙේ. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 පාලකයින්  ෙහි නෙකින යුත්ත්  ිශසි්  ෙපොදු 
ජනතානෙද ෙද්ෙපොළ නැනි ේෑ ෙෙොරු නසචා කිරීෙැ්  
තැ්  සතු කිරීෙැ්  නැළකී සිටිය යුතුයින.එැ  නෙකින 
යුත්ත්  ෙද්ශිය කටයුතු පිළිෙඳ ොරන සිටියේ 
නැතෙහොත් කුැනෙහි ෙපෞද්ෙලික හා ෙපොදු ිශශංයක් 
ොරන සිටියේ ෙැය සියල්ල් ට ෙපොදූ වූ 
අනනාේයකි.කනෙරකු ෙහි ිශසි්  ෙැනැනි පාපකර 
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සිදුවීැ සිදු කෙළේ නම් වා සඳහා සවනර්ෙය අි මි වී 
කුරිරු අපාය ි ැ නනු ඇත. 
 ෙැැ හදීසය නනාි  අනනාේ ඝ යට අයත් 

හදීසයකි.ෙැැ අනනාේෙය්  ෙෙොෙහි ිශට එැ පාපය 

සිදු කර් නා ෙකෙරි  කියාැා දිනෙේදී ෙැලවීැක් 

තිබිය හැකි අතර තනක් ිශෙටක ෙැයින්  ෙැලවීැක් 

ෙනොලැබිය හැකි අනසවථාේ ඇත.එයට ෙහේතුන නම් ශිර්ක් 

ෙහනත් සැා ය්  කල්පනය කිරීැ හැර අල්ලාහව 

ෙේිශඳු අෙනකුත් සියළු පාපය්  සැා කිරීැට පුළුනණි.  

 ඉසවලාම් යනු පුද්ෙලික ෙහි ෙපොදු සැාජයක් 
ෙකෙරි  පනතින අයිනතිනාසිකම් නිසිආකාරන ලො ෙේන 
ේහැකි ය් නට ෙැැ හදීසය එක් සාේකයකි. 
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පියාණාන් හා දූ දරුවන් අ ර ඇති අන්තයෝනය ාවය 

ََ  ه انننننَ  َعَ َهَنننننن:    ه انننننِ  َِِبنننننَع ٍأَ ننننن َعنننننَأ َجننننن:ِ ةٍ  -55 ْينع  ،َرِضننننن

ََ َمننننن:اًل َوَوْهنننننِ ً   ََِ نننننْي نعٍإَو ،َرَجننننناًل ْقننننن:َ :   نننننْ: َرَسنننننَ َ   ِعل إن ِهننننن

 ". ْكَ ِ ْمِه ْك:َهَمَو َ َاْي: ":َ ْقْف ؛َ:ِهَم :َلَتَجَ  َنْي ََِ ٍةَ 

وصنننننننبب   ،5561رقننننننن    نننننننِ     ،  نننننننأ م:جننننننن   )سننننننن أ

  ألهب:اَ(.

තකතනකු පැමිණා අතහෝ අල්ලාහ්තේ දූ යාතණානි!!! 
මා සතුව මිල මුදල් හා දරුතවකු ඇ .එනමුත් මාතේ 

පියාණාන් විසින් මා සතු මිල මුදල් රැතගන යනු ඇ  
යනුතවන් පැවසීය. එවිට නබි තුමාණාන් නුඹ හා 

නුඹතේ තද්තපොළ තකතරහි  අයිතිය නුඹතේ පියාණාන් 

තකතරහි තිතබනු ඇ  යනුතවන් පැවසීය.  
වාර් ාකරු:  ජාබිර් බි්  අේදුල්ලාහව (රළි) 
මූලාශ්රය  : සු් ්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 2201ක 
ඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ්  ෙැැ නබි නේන සහීහව 
යැයින පනසා ඇත. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
ජාබිර් බි්  අේදුල්ලාහව අල් අ් සාරි.ෙෙෞරනණිය 
සහාබිනරෙයකි.අකො රාත්රිෙයි  තැ පියා ්  සැඟ 
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නබි (සල්) තුැා ්  ඉදිරිෙේ කිශස ෙත්හ.රිද්නා්  
කිශසුෙැි ේ ෙැතුැා ්  කිශස ෙත්හ.ෙැතුැා ්  
නබි නේ්  අධික ෙලස නාර්තා කළ 
සහාබිනරෙයකි.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 154 ක් 
නාර්තා වී ඇත.ි ජ්ර් 73 ි දී මිය කයහ. 
 
උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙේැාපිය්  තැ ේරුන් ෙද ෙද්පළ පරිහර ය 
කළ හැකි නමුත්   ේරුන් ෙද ෙද්පළ සඳහා ෙේැාපිය්  
ි මිකම් කින ෙනොහැක.ෙේැැපිය්  ේරුන් ෙද ෙද්පළ 
සඳහා උරුැකම් කින හැක්ෙක් එැ ේරුන් ෙද 
ැර ෙය්  පසුනයින.එෙසේනම් ෙැැ නබි නේෙන්  
අේහසව න් ේ   එැ ෙේැාපිය්  කිසිනක් ඉපයීෙම් 
හැකියාන ෙනොැැති අනසවථානකදී වුමනට අනශංය ේෑ එැ 
ේරුන්  ලො ෙනෙේ් ේ  නම් පැ ක් ෙම් 
ආකාරෙය්  ෙත හැක ය් න පැණි. 
 තැ ේරුන්   මුේල් ෙනත අනශංය නන 
අනසවථානකදී නැතෙහොත් ෙැෙසේ රැෙෙන යෑෙැ්  
වුම්  යම්කිසි අසීරුතානයකට පත් ෙේ නම් ෙැනැනි 
අනසවථා නලදී පිෙයකු ිශසි්  ෙැ ආකාරෙයක් වුම් ෙද 
මිල මුේල් රැෙෙන යා ෙනොහැක.තනේ කිසියම් ෙහේතුනක් 
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ෙනොැැතින අෙනකුත් ේරුෙනකු සඳහා ෙැෙසේ මුේල් 
ෙැනීැටේ ෙනොහැක. 

 ෙැැ හදීසෙේ සඳහ්  )තැ පියා ්  සතුන 

අයිනතිය ඇත( යන පේෙය්  අේහසව න් ේ  පූර්  

අයිනතිය ෙනොන අනශංය ිශටකදී පැ ක් පරිහර ය 
කිරීෙම් නිේහස තිෙෙනු ඇත ය් නයින. 
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සලා තේදී ඉණා ම  දෑත්  බා ගැනීම අනවසරයි. 

َََعننَأ  -56 ََ  ه اننَ َرَةَ ننَةْ   ْيِ نن َص َاَهننل: "ْقنن:َ  ،َعَ ننَ  َرِضنن َصنن ال   ه عِبنن

ََ  هةعَجَ  َمَ َتًَِّة    ". َع َعْ َ ِ  َوَس اَ  ْيَن َ ََّ ِّ

وصننب ا  ،و ه فنن  هنن  ،1551رقنن    ننِ    ،)صننب ا  هب نن:ر 

 (.،(515) - 13رق    ِ    ،م   

නබි (සල්) තුමාණාන් විසින් තකතනකු දෑත් ඉණා ම  
 බමින් සලා ය ඉටු කිරීම  හනම් කර ඇ . 

වාර් ාකරු:  අබූ ාලරයිනරා (රළි) 

මූලාශ්රය  : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 122 ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 46-545. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ හදීසෙේ සඳහ්  මුක්තසිර්  ය් ෙනි  
අර්ථය නම් : ෙකෙනකු තැ ේෑත් ෙහි එයින්  එකක් තැ 
ඉ  ැත තො ෙැනීැයින. 
 මුසවලිම් නරෙයකු සලාතය ඉටු කිරීැ සඳහා 
සූඳානම් නන කල්ි  අලසකාර සවනරූපයකි්  සිටිය 
යුතුයින. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 සලාතය ඉටු කිරීෙම්දී තැ ේෑත් ඉ  ැත තැබීැ 
තහනම් ෙන ෙැැ හදීසය තහුමරු කරයින.   
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සිට තගන ආහාර පාන ග  හැකිද? 

ََ  ه انننننَ  َعَ َهَنننننن:  -51 ِِ  ِع َ نننننٍأ َعَننننننَة َرِضننننن ْقننننن:َ :  ،َعنننننَأ َعَبننننن

ِِ َرَسنننن َ     ٍ   ه انننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسنننن اَ      َ  عننن: َاْمَ نننَ  َعْ نننل َعَهننن

َِ َوَاَبَأ ِقَ :منَوَاَبَأ   .َاَنِشَ، َوَاَشَة

وسننن أ   ،و ه فننن  هننن   ،1661رقننن    نننِ     ،)جننن:مع  هذمننن   

وقننن:   ممننن:م  هذمننن   عنننأ   ،6611رقننن    نننِ    ،  نننأ م:جننن 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،ر     ِ    ما :  ه أ صب ا  ة  

අප සැම නබි (සල්) තුමාණාන් විසූ කාලවකවානුව තුල 

ගමන් කරමින් ආහාර අනුභව කළ අ ර සිට තගන 

ජලය පානය  කතළමු. 

වාර් ාකරු  : අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 
මූලාශ්රය    : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 188 කසුන්  
ඉේනු ැාජා නැකි අසක 33 1 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ හදීසය ැඟි්  තහුමරු නන ිශශංය නම් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ෙකෙනකු ෙකළි්  සිට ෙෙන ආහාර පාන ෙැනිැ යනු 
නරේක් ෙනොනන ෙනයින.ෙැය සවථීර කිරීැක් නශංෙය්  
තිර්මිදි ග්ර් ථෙේ සඳහ්  නන අෙනකුත් නබි නේනක් 
සඳහ්  කළ හැක.එනම් නබි (සල්) තුැා ්  සිට 
ෙෙන හා ි ඳ ෙෙන ජලය පානය කළහ.යන නබි 
නේනයින. 
  සිට ෙෙන පානය ෙනොකළ යුතුයින යැයින  ෙනනත් 

හදීසයක සඳහ්  වී ඇති නමුත් එයින්  අේහසව න් ේ  

සු් නත් වූ ආකාරය නම් අසු්  ෙෙන ආහාර පාන 

ෙැනීැ නමුත් සිට ෙෙනේ ආහාරපාන ෙැනීැට 

අනුැැතිය ඇත ය් නයින. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සූරතුල් ඉඃහ්ලාසහ්ි මහිමය 

55-  ََ ََ  َع َعَ نن َ   َعننَأ ْيِ نن ِعَرَد ِ  َرِضنن ِّ َصنن ال  ه اننَ     َعننٍأ ، هنن  ه عِبنن

ََ  "ْقنننن:َ :  ،َوَسنننن اَ َعْ َ نننِ    ََِ َ  ْيَن َ ْقننننَةْي ِفننن ْهَ ْ ننننٍ  َثَ ننننَ   ْيَ َ ِجنننَن ْيَهنننن

َقننَ  َرننَ   ه اننَ    ")ْقنن:َ :  ? : َوْ َ ننَ  َ ْقننَةْي َثَ ننَ   ْهَقننَةآنٍ    ْهَقننَةآٍن? ْقنن:َه َ 

ِن َِِ  َثَ َ   ْهَقَةآٍن (ْيَه  َََ". 

 (. ،(611) -556رق    ِ    ،)صب ا م   

ඔබලාතගන් කවතරකුට තහෝ එක් රාත්රිතේදී 

අල්කුර්ආනතේ තුතනන් එක් තකොටසක් සජ්ඣායනා 

කළ හැකිදැයි නබි (සල්) තුමාණාන් විමසුතව්ය.එයට 
දූ  සඟයින් එතසේ අල්කුර්ආනතේ තුතනන් එක් 

තකොටසක් සජ්ඣායනා කළ හැක්තක් තකතසේද 

යනුතවන් අසා සිවියහ.එවිට නබි (සල්) තුමාණාන් 
(කුල් හුවල්ලාහු අහද්) යන පරිච්තේදය අල්කුර්ආනතේ 

තුතනන් එක් තකොටසකට සමාන තව් යනුතවන් 

පැවසීය. 
වාර් ාකරු : අබුද්ේර්ේා (රළි) 

මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 250-811. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

අබුද් ේර්ේා උනයිනමිර් බි්  සයිනද් බි්  කයිනසව අල් අ් සාරී 
අල් හසවරජී.ෙද්ර් සටන හටෙත් දිනෙයි  ඉසවලාම් ේහැ 
නැළඳ ෙත්හ.ෙැතුැා හකීම් නැැැති කීර්තිැත් නමි්  
සුප්රසිද්්ය.එකල්ි  කාරී නරු් ෙද (අල් කුර්ආනය හරි 
ෙලස පාරායනය කර් නා) ප්ර්ානයා හා ාැැසවකසව ි  
ිශනිශංවචයකරුේ ෙැොා ෙේ.අල්කුර්ආනය ෙෙොනු කිරීෙම් 
හා ැනනය කිරීෙම් භාෙයේ ෙැතුැා ් ට ි මි 

ුමණි.ෙැතුැාෙද නාර්තාෙන්  හදීසව 179 ක් නාර්තා වී 
ඇත. නයස අුමරුදු 72 ි ජ්රි නර්ෂ 21 ෙහි 22 ි  
උසවැා්  (රළි) තුැා ් ෙද ඝාතනයට අුමරුදු තුනකට 
ෙපර ෙැතුැා ්  මිය කයහ. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ නබි නේන එැ සූරාෙනි  අ් තර්ෙත වී 

ඇති ැි ැය එලිේරේ කර ඇත.සූරතුල් ඉීඃහවලාසව 

නැැැති ෙැැ පරිනෙේේය සජ්ඣායනය කිරීෙැ්  

අල්කුර්අනෙය්  තුෙන්  එක් ෙකොටසක් සජ්ඣායනය 

කිරීෙම් ආනිසසස ලො ෙත හැකි ය් න ෙැයින්  අේහසව 

ෙේ. 

 මුසවලිම් නරෙයකු ිශසි්  අල්කුර්ආනය 

සම්පූර් ෙය්  පාරායනා කීරීැ ෙකෙරි  සැළකිලිැත් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ිශය යුතුයින.එය පාරායනා කිරීෙැ්  ෙේෙලොෙනි  

ජයග්රහ ය උෙේසා එි  අ් තර්ෙත ිශ ඇති දිනයැය 

ඉෙේ වීම් තැ්  ිශසි්  අනෙෙි්ය කර ෙැනීැට ෙනර 

ේැරිය යුතියින. 

විවාහය  හා  තයොවුන් පරපුර 

53- ِِ ََ  ه اننَ  َعَ ننَ  َعننَأ َعَبنن َ   ه َّْننِ  ْهَ نن: َرَسننَ  :ْقنن:َ : ْقنن:َ  ، ه اننِ  َرِضنن

ِِ "َصنن َّْل  ه َّْننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ََّْ :     َسننَتْط:َ  منن َ     َمننٍأ لَ نن: َمَ َشننَة  هشََّننَب:

ََ ِهْ َبََّننٍة، َوْيَهََّننَأ ِهْ ْفننَةٍج، َوَمننَأ ْهننَ         ؛ْفْ َ َتننَنوَََّج ؛ ْهَبنن:َ ْ  ْفٍإاََّننَ  ْيْ نن

 ". ْفٍإاَََّ  ْهَ  ٍوَج: ن ؛ٍمْفَ ْ َ ِ  ِ :هََََّّ  ؛َ َ َتِطَع

  ،و ه فننن  هننن   ،(1111) - 6رقننن    نننِ     ،)صنننب ا م ننن   

 (.5133رق    ِ    ،وصب ا  هب :ر 

අතහෝ  රුණායිනි !!! විවාහ වීම සඳහා ඔබලාට (අවනය 

වන වියදම ) නක්තිය ඇත්නම් විවාහ වනු.එතසේ විවාහ 

වීම යනු  ම බැල්ම පහ  දැමීම තකතරහිත්  ම රහස ්

ප්රතද්නය තකතරහිත් ආරක්ෂාවකි.කවතරකු හට විවාහ 

වීමට නක්තිය තනොමැතිද ඔවුන් උපවාසතේ නිර  

වනු.ඇයිදයත් එම උපවාසය   (අනවනය සිතුවිලි 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

වලින්) ආරක්ෂාවකි යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් 

ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : අේදුල්ලාහව (රළි). 

මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 3-14  ක සහීාල් 

බුහාරි නැකි අසක 5 66. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 6  වන හදීසතේ සඳහන් තව් 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ නබි නේේ  සඳහ්  ොඅහව යන අරාබි 
ෙයදූෙම් සිසහල අර්ථය නම් ිශනාහය සඳහා අනශංය නන 
ිශයේැ ෙේ.ඊට අනුන ෙැි  අර්ථය (කනෙරකු හට 
ිශනාහය සඳහා නැය නන ිශයේැ ේරා ෙත හැකි ේ වා 
ිශනාහ ිශය යුතුයින ) ය් නයින. පුමල් ජීිශතයක් ෙකෙරි  
ආශංානක් කනෙරකු සතුන ෙනොැැතිේ   ෙැන්  
අනසවථාෙේදී වා උපනාසෙේ නියලීැ ෙකෙරි  
අනශංයතානයක් ෙනොැැත. 
 ෙයෞන  ිශෙයි  පසුනන තරු යින්  තැ්  

සතුන පුමල් ජීිශතයක් ෙත කිරීැට අනශංය ිශයේැ ේරා 

ෙත හැකි නම් වුම්  පසුෙට ෙනොවී සීෙරෙය්  ිශනාහ 

ිශය යුතුයින.  
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 අනනශංය ේෑ ෙැලීෙැ්  තැ ෙැල්ැ පහත ෙහළිැ 

,රහසව ප්රෙද්ශංය පෙන්  ඇත් කර ආරක්ෂා කර තැබීම් 

නැනි ආ්යාත්මික  ිශශංය්  ෙෙොෙහිැයක් ිශනාහය වීැ 

තුල අ් තර්ෙතන ඇත ය් න නිසැකයින.  

මුහම්මද් (සල්) තුමාණාන්තේ විතනේෂත්වයන් 

ََ  ه انننَ  َعَ َهَنننن:   ه انننِ  َِِبنننَع ٍأَ ننن َعنننَأ َجننن:ِ ٍة-51 ْقننن:َ  : ْقننن:َ  ،َرِضننن

َ  َخَنً نن: ْهننَ  َ َ ْطَهننأع   َيَعِطَ نن: "َرَسنن َ   ه اننِ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ     

ِن ِمننأَ  ََ  ْيَهنن ََْ  َعننَهة     : ْهْمَاِبَ نن:ِ  ْقَبِ نن  َوَجِ ْ ننَ  ،َاَِّننَةَم ِ :هةصَعننِ  َمِ نن

ََ ًِ  َوْطَهننن َ  ِهننن َوْي صَنننن: َرَجننن   ِمنننَأ َيمعِتنننَ ْيَدَرْ َتنننَ     ،ًر  ْهنننْمَرَض َمَ نننِج

َََوَيِه اننَ   ،ْفْ َ ََّنن ِّ ؛ هَّعننْ :َ  َص َ َبَ ننَ  ٍإْهننل     ، ْهَ،َ نن:ِهَ  ِهنن َوْ نن:َن  ه عِبنن

 ". هشعْف:َعْ  َ َيَعِطَ َو ،َوَ ِ ثَ  ٍإْهل  ه ع:ٍ  ْ :فاً  ،ْقَ ِمِ  َخ:صعً 

هنننننن ،  ، و ه فنننننن  166)صننننننب ا  هب نننننن:ر ، رقنننننن    ننننننِ      

 (،(.551) - 6وصب ا م   ، رق    ِ   

 
තපර පැමිණි නබි වරුන් හට හිමි තනොවූ විතනේෂ කරුණු 

පහක් මා තකතරහි ලැබී ඇ .ඒවා නම් සතුරන් මසක 

දූරක් සිටියද ඔවුනට භියක් ඇති වීම තුලින් මා උදව් 

කිරීමට ලක් වී ඇ .තපොතළොතව් සියළු සථ්ාන සුජූද් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

කළ හැකි ස්ථාන තලසත් ඉ ා පිරිසිදු සථ්ාන තලසත් 
මා තකතරහි  පත් කර ඇ .එතබවින්   නැමදුතමහි 

තව්ලාව පැමිණි කළ  නැමදුම ඉටු කළ 

යුතුයි.යුද්ධතයන් හිමිකර ගත් දෑ ලබා ගැනීම සඳහා මා 
හට අනුමැතිය ලැබී ඇ  .ධර්ම දූ යින් විතනේෂතයන් 

 ම සමූහය තකතරහි පමණාක් එවනු ලැබූ අ ර මා 

තලෝ වාසී සියල්ලන් සඳහා එවනූ ලැබූතවමි.ෂෆාඅත් 

තහවත් මැදිහත්වීම මා හට පැවරී ඇ  යනුතවන් නබි 
(සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ා කරු : ජාබිර් බි්  අේදුල්ලාහව (රලි) 

මූලාශ්රය : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 438කසහීහව මුසවලිම් 
නැකි අසක 3-521   

 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර  66  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 නබි (සල්) තුැා ්  ෙකෙරි  පැ ක් ප්ර්ානය 
වූ ිශෙශංේෂ ආශංවචර්ය කිි පයක් ෙැැ හදීසෙේ සඳහ්  වී 
ඇත.වනා පහත ේැක්ෙනන අයුරුයින: 
අ- බිය: මුහම්ැද් (සල්) තුැා ්  නටා සිටි සතුර්  
වුම්  ැාසයක ප්රැා යක් දුර සිටියේ වුම් ෙද සිත් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

තුල එක්තරා භීතියක් අල්ලාහව ෙේිශය්  ිශසි්  ඇති කර 
තිබුණි.ෙැැ භීතිය වාෙද අභානයට පසුන වාෙද 
සමූහය ෙකෙරි ේ තිබුණි. 
ආ- භූමිෙේ සියළුැ සවථාන පිරිසිදු සවථාන ෙලස පත් 
වීම්.එනම් කනෙරකුෙහි මුසවලිම් නරෙයකු ෙලොෙේ 
ෙකොතැනක සිටියේ සලාතෙේ නිසි ෙේලාන පැමිණිෙේ 
නම් එැ සවථානෙයි  ජලය හා ැසවජිේයක් ෙනොැැති ිශට  
පිරිසිදු නැලි උපෙයිගී කර  පිරිසුදු ිශෙැ්  අනතුරුන 
එැ සවථානෙේදීැ සලාතෙේ නියලිය හැක. 
එනමුත් සලාතය කරන සවථානය අපිරිසිදු සවථානයක් 
ෙනොිශය යුතු අතර නබි නේ්  තුලි්  තහනම් වූ සවථාන 
නන ෙසොෙහෝ  බිම්,කැලි කසල ේැන 
සවථාන,ැෙෙතොට,සතු්  ඝාතනය කරන සවථාන නැනි 
සවථානනලේ සලාතය ෙනොකළ යුතුයින.ෙකෙසේ නමුත් 
සලාතය නනාි  ැසවජිේය තුල  සාමුි කන සිදු ිශය යුතු 
අතර ෙකෙනකු ැකෙයකු ෙහි ෙරිකෙයකු වී ැසවජිේය 
කරා යෑැට අපහසු ෙේ නම් තැ්  සිටින සවථානෙේදීැ 
සලාතය කළ හැක. 
ඇ- ඉසවලාමීය සාර්ර්ැයට අනුන සිදුනන සටනකදී 
ලැෙෙන ේෑ අත්පත් කර ෙැනීැට ඉසවලාමීය සමූහය 
ෙකෙරි   අනුැැතිය අල්ලාහව ලො දී ඇත.  
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ඈ-අල්ලාහව ිශසි්  මුහම්ැද් (සල්) තුැා ්  මුළු ැහත් 
ිශශංවනය සඳහා ෙපොදු ්ර්ැ දූතෙයකු ෙලස පහළ කර 
ඇත.එෙසේනම් ඉසවලාමීය පණිුමාය යනු එය සෑැ 
යුෙයක් සඳහාත් සෑැ ජන ෙකොට්ඨාසය සඳහාත්  
ජාතයා් තර පණිුමාෙයකි. 
ඉ-නබි (සල්)තුැා ්  ිශසි්  අනස්  දිනෙේ මිනිසු්  
හට ඇති නන භයානක තත්නෙය්  මුේනා හැරීැ සඳහා 
(ෂෆාඅතුල් උල්ැා)  ෙහනත් ඉැහත් ැැදිහත් වීැක් සිදු 
ෙකෙරණු ඇත.ෙැය වා සඳහා ිශෙශංේසෙය්  ි මි වූ 
එක් ආශංවචර්යකි.  
  මුහම්ැද් (සල්) තුැා ්  හා වාෙද සමූහය 

ෙනත ප්ර්ානය කළ ෙැැ ආශංවචර්ය සඳහා අල්ලාහවට 

කෘතඥත්නය ේැක් ිශය යුතුයින. 
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ස්වර්ගතේ ලක්ෂණා.  

ََ َعننَأ -56 ََ  َع      ٍِّةَ َعننْمل  ْهَسننَ َم ْي نن ِِ  ِع َ ننٍأ ْقننَ    َرِضنن َعَبنن

ٍإنع ِفننَ  ْهَج عننِ   " ْقنن:َ : ،َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ  َصنن ال  ه انن َ ْينع َرَسننَ َ   ِع  ،َعَ ننَ 

ََاًلِمننَ ِسننتص َن َعَةَضننَه: َمَج عْفننٍ ،  َخَ َنننً  ِمننَأ َهَؤَهننَؤٍ    َ نن ِّ َز ٍوَ ننٍ   ، ِفنن

 ".َف َعْ َ ٍهَ   ْهَنَؤِمَأَ َطَ  ،َأَم: َ َةَوَن  ْهآَخٍةَ  ،ِمَ َه: ْيَر ن

 ،(5666) - 51رقننننننننننن    نننننننننننِ    ،)صنننننننننننب ا م ننننننننننن  

رقننننننننن    نننننننننِ     ،وصنننننننننب ا  هب ننننننننن:ر    ،و ه فننننننننن  هننننننننن  

1616.) 

ස්වර්ගතයහි කූඩාරමක් ඇ .එය මැද කුහරියකින් යුතු 

මුතුවලින් සමන්වි යි.එහි පළල සැ පුම් හැටකි.සෑම 

අගභාගයකම එක් එක් බිර්න්දෑවරුන් සිටිනු ඇති අ ර 

ඔවුන් එකිතනකා දැකගන්තන් නැ .(තද්ව 

විනව්ාසවන් යා) ඔවුන් තව  පැමිණා යනු ඇ  

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ා කරු: අබූ මූසා අල්අශංවඅරී (රළි). 

මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 24-2838කසහීාල් 

බුහාරි: නැකි අසක 4870. 
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
අබූ මූසා අේදුල්ලාහව බි්  කයිනසව බි්  සලීම් අල්අශංවඅරී 
අල් යැානී.ැක්කානට පැමි  ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත් 
සහාබිනරෙයකි.ඉ් පසු ඉතාෙයිපියානට සස්රැ ය වූ 
අතර හීඃයිනෙර් සටෙනි  ජය ලැබීෙැ්  පසු ැදීනානයට 
පැමිණියහ.ඉ් පසු සිදුවූ සට්  නලට සහභාගී ුමණි.අල් 
කුර්ආ්  පාරායනය කිරීෙැදී අලසකාරැත් කටහඬකි්  
පාරයනා කරන එක් සහාබිනරෙයකි.න් ේනාැානය, 
ශිල්පය නැනි ිශශංෙයි  නාාත් උන් දුනක් ලො 
දු් හ.ැදීනාෙනි  නැතෙහොත් කූෆාෙනි  ි ජ්රි නර්ෂ 44 
දී මිය කයහ.ෙැතුැා ් ෙද ිශපට සිදු වූ දිනය පිළිෙඳ 
ෙනනත් අේහසවේ ඇත. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 මුසවලිම් නරෙයකු ිශසි්  සවනර්ෙයක් තිෙෙනු 
ඇතැයින ිශශංවනාස කළ යුතුයින .  
 සැෙැිශ් ැ සවනර්ෙය යනු එෙලි දිනෙේ ි මි නනු 
ඇත. තනේ එය සේා සුනයක් ඇති නිනහනකි.අල්ලාහව 
ෙේිශඳු්  වාෙද අනසක ෙැත්ත්  සඳහා එය සූේානම් 
කර ඇත.එෙලි ජීිශතෙේ වුමනට සැෙෑ 
ස් සු් භානයක් ි මි නනු ඇත.එි  ෙසොන්  ෙලා 
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ෙසිනු ඇත.පළතුරු නර්ෙ හා ශංාක නර්ෙ රාශියක් එි  
ඇත.එපැ ක් ෙනොන වුම්  ප්රිය කරන සියල්ලක්ැ 
එි  ි මි නනු ඇත.සෑැ සතුටක්ැ එි  තිෙෙනු ඇති අතර 
අසහනයක් , ෙරිෙයක් ෙහි සිත් කනසවසල නැනි ේෑ 
එි  ෙනොතිෙේ. 
 සතය ඉසවලාමියය ඉෙේ වීම්නලට අනුන යහපත් 
ක්රියාන්    හා ෙද්න ිශශංවනාසය   සවනර්ෙසවත්ර වීෙම් 
ෙහේතුනලි්  ප්ර්ාන ෙහේූන්  ෙේ.ව අනුන මුසවලිම් 
නරෙයකු අල්ලාහවට හා වාෙද ්ර්ැ දූතයාට අනනත වී 
වාෙද තෘප්තිය ලො සවනර්ෙයට පිිශසීැට උත්සහ කළ 
යුතුයින. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  92    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

උල්හියියාවකදී  තකොටස්කරුතවකු වීතම් නීතිය  

ِِ  ه اننن ِ    -56 ََ  ه انننَ  َعَ َهَنننن:   َعنننَأ َجننن:ِ ٍة َ نننٍأ َعَبننن َع  ،َرِضننن ْينع  ه عِبننن

َعننَأ  َرَو ْهَجننَنَو ْهَبْقننَةَ  َعننَأ َسننَبَ ٍ ،   "  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  ْقنن:َ :    

 ".  َسَبَ ٍ 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،5616رق    ِ    ،)س أ ي َ د ود

(උල්හියියා සඳහා කැප කරනු ලබන) ගවතයකු  සත් 
තදතනකු තවනුතවන් වලංගු තව්.  ඔටුතවකුද සත් 

තදතනකු තවනුතවන් වලංගු තව් යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ා කරු: ජාබිර් බි්  අේදුල්ලාහව (රළි) 

මූලාශ්රය     : සුන්  අබූ ේාවූද් නැකි අසක 28 8. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර  66  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ඉසවලාමීය නීති ිශශංාරේයින්  අතර එක් වටුෙනකු 
ැාසශංේානය කිරීෙම්දී සත් ෙේෙනකු  ෙකොටසවකරුන්  වී 
කිරීැ  නලසගු ෙේේ නැද්ේ ය් න  පිළිෙඳ ැතෙේේ 
ඇත.එනමුත් ොල ිශශංාරේයින් ෙද  ැතය නම් වටුෙනකු 
සත් ෙේෙනකු ෙනනුෙන්  නලසගු නන ෙනයින.ඇතැම් 
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ිශශංාරේයින් ෙද ැතය න් ේ  සත් ෙේෙනකු ෙනොන ේහ 
ෙේෙනකු සඳහා වටුෙනකු නලසගු නන ෙනයින. 
 උල්ි යිනයාෙේදී කැප  කරන සත්නයා ෙනෙයකු 
නම් ව සඳහා නලසගු නන ෙකොටසව කරන් ෙද සසඛයාන 
හතකි. 
 ෙැෙසේ ෙකොටසව කරුෙනකු ිශය හැක්ෙක් කැප 
කරන එැ සතා වටුෙනකු ෙහි නැතෙහොත් ෙනෙයකු 
නම් පැණී.කැප කරන එැ සතා එළුෙනකු නම් ෙැි දි 
ෙකොටසව කරුන්  ෙෙදිය ෙනොහැක.එැ සතා නලසගු 
න් ේ   එක්ෙකෙනකුට පැණී.එක් ෙනෙයකු ෙහි 
වටුෙනකු ෙනනුෙන්  සත් ෙේෙනකු ෙකොටසව කරුන්  
ිශය හැකි නම් හතට නාා අඩු ප්රැා යක් ෙකොටසව 
කරුන්  සිටියේ නලසගු නන ෙන ැනා පැහැදිලි නනු 
ඇත. 
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නරකාදිතේ තව්දනාතවහි  රාතිරම් 

ََ  َع َعَ ننَ    َعننَأ َسننَنَةْ    -61 َََّ  َرِضنن  ِع َصنن َّْل  َع   ْياََّننَ  َسننِنَع َاِبنن

ََ    ٍإنََّ: "َعْ َ نننِ  َوَسننن ََّْ  َ َقننن  َ   ََْمَخنننَ   ٍإْهنننل ْ َ َبَ نننِ ،  ه عننن:َر ِمنننَ َهَ  َمنننَأ 

ََ ٍإْهل َعَ ِق ََْمَخَ  َِِ ، َوِمَ َهَ  َمَأ  ََ ٍإْهل َهَجَن ََْمَخَ   ِ ". َوِمَ َهَ  َمَأ 

 (. ،(5615) - 65رق    ِ    ،)صب ا م    

නරාකාදිතේ සමහරුන් සිටිති.ඔවුන්තේ විලුඹ දක්වා 
අපා ගින්තනන් දවනු ලැතබ්. වත් සමහරුන් ඔවුන්තේ 

ඉන දක්වා අපා ගින්තනන් දවනු ලැතබ්.අතනකුත් 

සමහරුන් ඔවුන්තේ තගළ දක්වා අපා ගින්තනන් දවනු 
ලැතබ් යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් පවසා සිටීම මා 

ශ්රවණාය කතළමි. 

වාර් ා කරු: සමුරහව (රළි). 
මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 32- 2845. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 

සමුරහව බි්  ජු් දුේ අල් ෆසාරී (රළි).ජාි ලියිනයා ෙහනත් 
අඥාන යුෙය සැතයට පත් වූ පසු ඉපදුනු 
සහාබිනරෙයකු.කුාා ේරුෙනකුන සිටිෙයදී නබි (සල්) 
තුැා ් න මු  ෙැසීය.වාෙද පියා ් ෙද ිශපතට 
පසු අනාථෙයකු ෙලස තැ ැෑණිය්  ළඟ හැදී 
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නැඩුණි.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 1   ක් මූලාශ්රය නල 
නාර්තා වී ඇත.පසු කාලීනන ෙැතුැා ්  ෙසරාෙනි  
ජීනත් වූණි.කූෆාන හා ෙසරාෙේ පාලකෙයකු ෙලස සිටි 
සියාද් එි  ෙනොසිටින අනසවථාෙනදී ෙැතුැා ් න එැ 
ප්රෙද්ශං සඳහා පාලකෙයකු ෙලස පත් 
කරයින.ෙැතුැා ්  මුසවලිම් නරු්  කාෆිර් යැයින කියන 
හනාරිජ් නරු්  සැඟ ේැඩි ෙකිපෙය්  පසු ුමණි.ි ජ්රි 
නර්ෂ 58 දී උණු නතුර තිබූ භාජනයට නැටුණු 
ෙහේතුෙන්  අභානයට පත් ුමණි. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 නරකාදිෙේ ෙේේනාෙනි  තරාතිරැ හා අපාය 
නාසී්  නන කාෆිර්නරු් ෙද හා මුසවලිම් නරු්  අතුරි්  
පාපය්  සිදු කළුම් ෙද තත්නය ෙකෙසේේ ය් න  ෙැැ 
නබි නේන පනසයින.ැහා පාපය්  සිදු කළුම් ෙද ේඬුනැ 
සුළු පාපය්  කර් න් ෙද ේඬුනැට නාා ෙනනසවය. 
පාප කර්ැ නල තරාතිරැ ෙකෙසේේ එෙසේැ එි  
ේඬුනෙැි  තරාතිරැේ ව අනුන ෙනනසව නනු ඇත. 
 නරකාදියට සුදුසවස්  ෙලස පත් කරන කරුණු 
කාරනා නල නියැලීෙැ්  නැළකී සිටිනු ෙැ්  ෙැැ 
නබි නේන අනතුරු හඟනයින.එැ කරුණු කාරනා 
ෙේආකාරයකි්  ෙෙේා ෙන්  කර ෙත හැක.  එයින්  
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එකක් නම් : ඊැා්  ෙහනත් ෙද්න ිශශංවනාසෙය්  ෙැහැර 
කර කුෆවර් ෙහනත් ෙද්න ප්රතික්ෙෂේපය ෙනත හො යන 
ශිර්ක් ෙහනත් ආෙද්ශං කිරිැ නැනි පාප ක්රියාන්  
ෙේ.ෙැැක්  නරකාදිෙේ සේා රැඳී සිටීැට සිදු නනු 
ඇත.අෙනකුත් කරු  නම් මිනිසා සල්ලාලත්නය ෙනත 
ෙෙන යන ෙසොරකම් කිරීැ, අනාචරෙේ හැසිරීැ යන 
පාප ක්රියානනි.ෙැැක්  නරකාදියට පිිශසීැට සිදු වූනත් 
සේා රැඳී සිටීැට සිදු න් ේ  නැත.කනේාෙහි දිනක 
මුසවලිම්නරෙයකු  එයින්  නිේහසව නනු ඇත. 
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හජ් උත්සවතේ දින ගණාන්. 

ََ َعْقَبنننْ  َ نننٍأ َعننن:ِمة  َعنننَأ  -61 ْقننن:َ : ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ، َع َعَ نننَ َرِضننن

 ، َوْي عننن:َم ه عَبنننٍة َ نننَ َمَعَةْفنننْ ، َو َ نننَ َم: " ه انننِ  َصننن ال  ه اننن  َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ 

ٍََِِا: ْيَرَ   ٍمَساْلٍس، ِعَ  هتعَشٍةَ  ََ ْي ع:َم ْيْ    َوَعَة  ".ٍم، َوِر

 ،وجنننن:مع  هذمنننن    ،5116رقنننن    ننننِ     ،)سنننن أ ي ننننَ د ود 

َ  ،هلننننن:و ه فنننن   ،116رقنننن    ننننِ     رقنننن   ،وسنننن أ  ه  نننن:ه

 وصبب   ألهب:اَ(. ،6111  ِ   

අරෆා දිනය,(දුල් හජ් මතසහි නම වන දිනය වන) 

නහ්ර් දිනය හා අයියාමුල්  ෂ්රීක් දිනයන් වනාහි 

මුස්ලිම් වරුන් වන අපතේ අවුරුදු දින තව්. වද ඒවා  

ආහාර පාන ග  යුතු දින තව් යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : උක්ෙත් බි්  ආමිර් (රළි) 

මූලාශ්රය : සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 

2410කජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 773ක සුන්  අ්  

නසාඊ නැකි අසක 3  4.ඉැාම් අල්ොනි (රි ) තුැා ්  

ෙැැ නබි නේන සහීහව යනුෙන්  පනසා ඇත. 
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 
උක්ෙත් බි්  ආමිර් බි්  අෙසව අල් ජුහනී 
(රළි).නීතිෙේදිෙයක් හා කාරීනරෙයකි.ෙද්පළ 
උරුැකම් පිළිෙඳ නීතිරීතී්  ේැනෙත් 
සහාබිනරෙයකි.තනේ චතුර ෙලස කිශ කියන එක් 
කිශෙයකි.යු්ැය අනසවථාන් ි දී අ  ෙේන නිල්ාරි 
නරු් ෙේ  ෙකෙනකි.ෙැොාෙද අල් කුර්ආනය 
පාරායනය කිරීෙම් කටහෙඬි  ඇති අලසකාරත්නය 
ෙහේතුෙන්  එක්ල්ි  නැජබූ සහාබි නරු්  අල්ලාහවෙද 
බිෙය්  හඬා නැළෙපනු ඇත.උහද් හා ඉ් පසු සිදු වූ 
සෑැ සටනක් සඳහාැ නබි (සල්) තුැා ්  සැඟ 
සහභාගී ුමණි.මිසවරය (ඊජුප්තුන) අත්පත් කර ෙැනීෙම්දී 
එක් ෙසේනානක් සඳහා ෙසේනාධිපත්ෙයකු ෙලස 
සිටියහ.ව සඳහා තයාෙයක් ෙලස මුආිශයා (රළි) 
තුැා ්  එැ ප්රෙද්ශංයට පාලකෙයකු ෙලස අුමරුදු 
තුනක කාළයක් සඳහා පත් කළහ.ෙැතුැාෙද 
නාර්තාෙන්  හදීසව 55 ක් නාර්තා වී ඇත.ි ජ්රි නරෂ 58 
ි දී ෙැතුැා ිශපතට පත් වූ අතර කයිනෙරිෙනි  මිි ේ්  
ෙකෙරණූ ලැබිණි. 



  99    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 
 
 
උග  යුතු පාඩම් : 

 අරෆා දිනය හා දුල් හජ් ැස 1  ෙනනි දින හා 
ඉ්  පසු පැමිෙ න අයිනයාමුත් තෂවරීක් ෙහනත්  ේනසව 
තුන ඉසවලාම් ේහෙැි  අුමරුදු දිනයක් ෙැ්  සැලකිය 
යුතුයින ය් න ෙැැ හදීසය ෙප් නුම් කරයින.එනමුත් 
උල්ි යිනයා නැනි කර්තනයය්  ආරම්භ කළ යුත්ෙත් එැ 
ැස ේහෙනනි දිෙන්  පසුන සිට අයිනයාමුත් තෂවරීක් ේනසව 
තුන අනස්  නන ෙතක්ය. 
 හජ් උත්සනය ේනසව පහකි.දුල් හජ් ැස නන ෙනනි 
දින සිට ේහතු්  නන දිනය ේක්නා කල් ඇත.වනා 
සියල්ල ිශෙශංේෂෙය්  ආහාර පාන අනුභන කළ යුතු 
ේනසව ෙේ. 
 ඉසවලාම් ේහෙැි  අුමරුදු උත්සන යනු   ෙද්න 
න් ේනාන ෙකෙරි  භාෙය ලො දු්  අල්ලාහවට 
කෘතෙේේය පල කරන කාළයකි. 
 අුමරුද්ේක ඉතා ිශශිෂවඨ දිනය න් ේ  දුල් හජ් 
ැස ේහෙනනි දිනයයින.රැසා්  උත්සනයට නාා ෙැැ 
උත්සනය ෙශ්රේෂවඨ වීැට ෙහේතුනේ ෙැයයින. 
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උපවාසය, උල්හියියා හා අවුරුදු උත්සව සලා ය 

65-  ََ ََ  َع َعَ نننَ ، ْينع   َعنننَأ ْيِ ننن َع َرَةَ نننَةْ  َرِضننن َصننن ال  ه انننَ     ه عِبننن

َن، َو هِفْطنننننَة َ نننننَ َم َمَ ََََّنننننَ   هَّعنننننَ َم َ نننننَ َم" :ْقننننن:َ  ،َعْ َ نننننِ  َوَسننننن اَ 

 ".ْمَضَبل َ َ َم َََمبص َنَن، َو ْهََْفِطَةَو

وسنننن أ  ،و ه فنننن  هنننن  ،361رقنننن    ننننِ    ،)جنننن:مع  هذمنننن   

رقننننن   ،وسننننن أ   نننننأ م:جننننن   5651رقننننن    نننننِ    ،ي نننننَ د ود

 وصبب   ألهب:اَ(. ،1331  ِ   

උපවාසතේ නිර  විය යුතු දිනය   ඔබ සියල්ල 

උපවාසය රකින දිනය තව්.උපවාසය අත්හරින දිනය 

ඔබ සියල්ල උපවාසය අත්හරින දිනය තව්.උළ්හියියා 

දිය යුතු දිනයද ඔබ සියල්ල උළහ්ියියා තදන දිනය තව් 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු   : අබූ ාරයිනරා (රළි). 

මූලාශ්රය     : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 607ක සුන්  
අබූ ේාවූද් නැකි අසක 2324ක සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි 
අසක 166 කඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ්  ෙැැ නබි 
නේන සහීහව යනුෙන්  පනසා ඇත. 
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

 

උග  යුතු පාඩම් : 

 මුසවලිම් නරෙයකු සිය ෙෙැි  නාසය කරන 
මුසවලිම් නරු්  සැඟැ උපනාසෙේ නිරත ිශය අතර 
වුම්  සැඟැ උපනාසය අත්හැරිය යුතුයින.එෙසේැ අුමරුදු 
උත්සනයට අේාල සලාතය හා  උල්ි යිනයා දිය යුත්ෙත්ේ 
වුම්  සැඟිනි.ෙම්නා   ෙන්  වී තනිනැ කළ 
ෙනොහැක.ෙැෙසේ එක්රැසව වී සාමූි ක ෙලස ඉටු කිරීැට 
ෙහේතුන මුසවලිම්නරු් ෙද එකමුතු කැ ෙප් නුම් කිරීැ 
සඳහාත් වුමනතර ැතෙේේ ෙනොවී සිටීැ සඳහාත්ය.  
 ඉසවලාමීය ඉෙේ ිශම්නල ිශෙෂේශංෙය්  සලාතය 
හා උපනාසය නැනි සාමූි ක නත්පිළිෙනත් ි  අරමු   
මිනිසු්  එක්රැසව කර එකමුතු කිරීැ නන අතර සැාජය 
ෙෙේා ෙන්  කරන ෙපෞද්ෙලික ැත නලි්  දුරසව 
කිරීැයින. 
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මහා පාප වලින් වැළකී සිටීම 

ََ  ه انننننَ  َعَ َهَنننننن:  -66 ِِ  ِع َ نننننٍأ َعَننننننَة َرِضننننن ْقننننن:َ :  ،َعنننننَأ َعَبننننن

َ َ َظنننننَة  اْلَثننننن   اْلَث: "َصننننن ال  ه اننننن  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن ا َ  ْقننننن:َ  َرَسنننننَ َ   ِع  

ََِ ننننِ  : ه اننننَ  َعنننننع َوَجنننن ع ٍإْهننننَ ٍهَ  َ ننننَ َم  ْهِقَ :َمنننن ِ  َص ِهَ  ِه َو ْهَنننننَةْيَ   ، ْهَ نننن:

ِع صَ  ،ْ نننننن َ  ْهَنَتَةجِّ ََِخَ َ  اْلَثننننننن   اْلَوَث ،َََو هننننننن َص  :َن  ْهَج عنننننننْ َ ننننننن  ْهَ ننننننن:

 ِ ََِ َِِمَأ َعْ ل  ْهَ َنٍة ،ِهَ  ِه  ".َو ْهَن ع:َن ِ َن: ْيَعْطل ،َو ْهَن

  َ ه نننننننننن    ،5535رقنننننننننن    ننننننننننِ     ،)سنننننننننن أ  ه  نننننننننن:ه

  ألهب:اَ وصبب (.

අවසන් දිනතයහි අල්ලාහ් තදවිඳුන් තිතදතනකු තව  

කරුණාාවන්  බැල්තමන් බලන්තන් නැ .ඔවුන් නම් : 

තදමාපියන්ට හිංසා කරන්නා, පිරිමිතයකු තමන් 

කටයුතු  කරන කාන් ාව හා (කාන් ාවන් අනාචාරතේ 
තයදීම දැක එය තනොළවක්වා සිටින) අධමයා.  වත් 

තිතදතනකු ස්වර්ගයට තනොපිවිතසේ.ඔවුන් නම් :   

තදමාපියන් හට හිංසා කරන්නා, මත්පැන් වලට 

ඇබ්බැහි වූ මිනිසා හා පරි යාග කළ දෑ ප්රසිද්ියතේ කියා 

තපන්වන්නා යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන 

කළහ. 
වාර් ාකරු  : අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි). 
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මූලාශ්රය      : සුන්  අ් නසාඊ , නැකි අසක 2562. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 අල්කුර්ආ්  හා අල් හදීසව නල අල්ලාහව සතුන 
තිෙෙන ෙන පැමි  ඇති අලසකාරැත් නාැය්  හා 
ගු ාසෙය්  ප්රතික්ෙෂේප ෙනොකර වනා සඳහා නැරදි 
ආකල්පයක් ෙනොදී වනා ආෙද්ශං ෙනොකර  ිශශංවනාස 
කිරීැ අනිනාර්ය ෙේ.එන්  ගු ාසෙ නලි්  ෙැලීැේ එක් 
ගු ාසෙයකි.අල්ලාහව වාට අනශංය ෙේලානට වාෙද 
අභිැතයට අනුන ෙලනු ඇත.ෙැැ ගු ාසෙය 
ආෙද්ශංාත්ැක ආකාරෙය්  ෙනොසැළකිය යුතුයින. 
 ෙේැාපිය් ට ි සසා කිරීැ යනු ඉසවලාම් ේහෙැි  
ැහා පාපයක් ෙැ්  සලකණු ලැෙේ. 
 කනෙරකු ඉහත නබි නේෙනි  සඳහ්  ැහා 
පාපය්  සිදු කර් ේ ේ ැර යට ෙපර වා ිශසි්  
අනිනාර්ය ෙලස අල්ලාහව ඉදිරිෙේ පාපක්ෂැාන අයදිය 
යුතුයින. 

 
 



  015    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

අනවනය තලස මිල වැඩි කිරීම  හනම්. 

ََ  ه انننَ  َعَ َهَنننن:     -61 ِِ  ِع َ نننٍأ َعَننننَة َرِضننن َاَهنننل  :ْقننن:َ  ،َعنننَأ َعَبننن

َص  .َص َّْل  ه ََّْ  َعْ َ ِ  َوَس ََّْ  َعٍأ  ه َََّجٍش  ه ََِّب

  ،و ه فنننننن  هنننننن  ،5115رقنننننن    ننننننِ    ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر 

 (.،(1513) - 16رق    ِ    ،وصب ا م   

අනවනය තලස මිල වැඩි කිරීම නබි (සල්) තුමාණාන් 

 හනම් කළහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 
මූලාශ්රය: සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 2142ක සහීහව මුසවලිම් 

නැකි අසක 13-1516. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 අනනශංය ෙලස අෙනකා අපහසුතානයකට පත් 
කිරීැ සඳහා ෙඩුභාේා නල මිල නැඩිකිරීැ තහනම් 
ෙේ. 
 සැැට යහපත ෙෙන ෙේන  නයාපාර හා ෙණු 
ෙේනු   සියල්ලැ ඉසවලාම් ේහැ ිශසි්  අනුැත කර 
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ඇත.මිනිසු්  අතර ලනරය ,ේරිේය ඇති කරනන හා 
නයාපාරිකයින්  හට අපරා්යක් සිදු කරන   නසචනික 
ෙණු ෙේණු ඉසවලාම් ේහැ ිශසි්  තහනම් කර ඇත. 
 අනනශංය ෙලස මිල නැඩි කර් නා පාපිෂවඨ 
පුද්ෙලෙයකි. එෙසේනම් එි  පාපය ි මි න් ේ  එැ 
පුද්ෙලයාට පැණී. එනමුත් එැ ෙණුෙේනුන නලසගු ෙේ. 
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සලා තයන් අවසන් වූ පසු කිව යුතු ප්රාර්ථනා. 

ََ  َع َعَ نننَ  ْينع َرَسننن َ  َ نننَأ َةَ  ْهَنِ،َ ننن ْ َتنن َ  -65 َ   ه انننِ  َعنننَ َبْ  َرِضنن

ْقنن:َ :  ،َسنن اَ اْلِ  َوَّعنن ه ْفننَةَ  ِمننأَ  ٍإَذ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  ْ نن:نَ    

ََ  الاٍإْهننَ  ٍإ اْل" َِ َِ، َوَرننَ    اْل ه اننَ  َوَهنن َعننٍة ْك ْهننَ ، ْهننَ   ْهَنْ ننَك، َوْهننَ   ْهَبَننن

ٍََ  ْقنن   ََ  اْلَمنن:ِاَع ِهَننن: ْيَعْطَ ننَ ، وَ   اْل له اَهنن عةن، ْ َِِ َعْ ننل َ نن ِّ َعنن َمَ ِطنن

ِص اْلِهَن: َمَ َ َ ، َو ِّ ِمَ ْك  ْهَج  ".َ َ ْفَع َذ   ْهَج

 ،و ه فننن  هننن  ،(566) -161رقننن    نننِ    ،)صنننب ا م ننن  

 (.611رق    ِ    ،وصب ا  هب :ر 

නබි (සල්) තුමාණාන් සලා තයන් අවසන් වූ පසු : 

ََ  ه اَ  الاٍإْهَ  ٍإ اْل َِ َِ ْهَ ، ْهَ   ْهَنْ َعٍة ْك اْل َوَه ، َوَرَ  َعْ ل َك، َوْهَ   ْهَبَن

 َِِ ٍََ  ْق ََ ِه اْل، َوَع ِهَن: ْيَعْطَ َ َم:ِا اْل له اَه عةن، ْ َ  ِّ َع َن: َمَ َ َ ، َمَ ِط

ََّ َ ْفَع َذ   ْهَج اْلَو ِّ ِمَ ْك  ْهَج  

යන   ප්රාර්ථනාව කී බව මුගයිරහ ් බින් ශඃබා (රළි) 

තුමාණාන් ලියා යැව්තව්ය. 

වාර් ාකරු: මුෙයිනරා බි්  ශීඃො (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීාල් මුසවලිම් නැකි අසක 137-503ක 
සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 844. 
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ෙත්රුැ : “අල්ලාහ් හැර තවන තදවියකු නැ . ඔහු ඒකීතයකි. 
ඔහුට සමාන කිසිවක් නැ . සර්වාියරාජයය ඔහුට හිමිය. සියලු 

ප්රනංසා ද ඔහුට හිමිය. ඔහු සියලු දෑ තකතරහි බලසම්පන්නය. යා 

අල්ලාහ්, ඔබ විසින් තදන තදයක් වළකා ලීමට කිසිතවකුටත් 

හැකියාවක් නැ . ඔබ වැළකූ තද් දීමටද කිසිතවකුටත් 

හැකියාවක් නැ . ඔබ තීරණායක් ගත්තත් නම් කිසිතවකුට එය 

තවනස් කළද තනොහැක. ඔබ ලබාතදන දඬුවම්වලින් මිදීමට 

තපොතහොසතුන්තේ ධනය ප්රතයෝජනවත් තනොවන්තන්ය. 

 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
මුෙයරහව බි්  ශුීඃො අසවසකෆී.එතුැා ් ෙද නැ අබූ 
අේදුල්ලාහව ෙේ.තාඉෆව ි  ඉපදී එි දි හැදී නැඩීය.කයිනෙර් 
සටන සිදු නන කාලනකනානුන තුල ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ 
ෙත්හ.ාේයිනබියිනයා කුමසුැ සඳහාේ සහභාගී වූය.අබූ 
ෙක්ර් හා උැර් (රළි) තුැා ් ෙද පාලන කාලෙේ 
පර්සියානු රාජයයට එෙරි න සිදු වූ සට්  සඳහා 
ෙැතුැා ්  එකතු ුමණි.උැර් (රළි) තුැා ්  ිශසි්  
කූෆානට පාලකෙයකු ෙලස පත් ෙකරිණි.මිය යන 
ෙතක් එෙසේැ සිටියහ.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 136 ක් 
නාර්තා වී ඇත. ි ජ්රි නර්ෂ 5 දී වාට නයස අුමරුදු 
7 ක්න තිබියදී කූෆාෙනි  මිය කයහ. 
 
 



  019    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 

 



  001    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

උග  යුතු පාඩම් : 

 නබි (සල්) තුැා ්  සලාතයට පසු ෙැැ 
ප්රාර්ථනාන කී ෙන ෙැැ නබි නේන ෙප් නුම් කරයින.  
 සැෙෑ වක ෙද්නත්නෙේ අාසගු ිශය යුතු කරු ක් 
නන අල්ලාහවට ි මි ගු ාසෙ,  නම් හා ක්රියාෙන්   වා  
වකීය යන සසකල්පය හා   න් ේනාැාන සියල්ලක් 
සඳහා සුදුසවසා ාෙේක් වා පැණි යන ෙන හා වාෙද 
ැැවීම්   පරිපාලනය කර් ේ  වා ිශසි්  පැණී යන 
ෙැඹුරු අර්ථය  ෙැැ ැහඟු නචනැාලාෙේ සඳහ්  ෙේ. 
 ෙැැ ප්රාර්ථනාෙේ අර්ථ ිශනර ෙයි  සඳහ්  
්නනෙතකු ිශසි්  වෙට කිසිදු ප්රෙයිජනයක් ෙනොැැත 
යන නාකයෙේ අර්ථය න් ේ  අෙහි ෙේිශඳුනි ! නුඹ 
ඉදිරිෙේ ්නනෙතකු වාෙද ්නෙය්    කිසිදු 
ප්රෙයිජනයක් ලො ේ නට ෙනොහැක.ප්රෙයිජනනත් 
න් ේ  යහක්රියාන්  පැණී ය් නයින. මිනිසා වා සතුන 
ෙකතරම් සැප සම්පත් හා උසසව පේවී්  තිබු ේ 
වනායින්  කිසිදු ප්රෙයිජනයක් ෙනොැැති අතර සැැේා 
වා අල්ලාහව ෙනතැ අනශංය න් ෙනකි. 
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සවස් වරුතව් කිව යුතු ප්රාර්ථනාව. 

ِِ  ِع   -63 ََ  َع َعَ ننن َ َعنننَأ َعَبننن   ِعْقننن:َ   ننن:ن َرَسنننَ َ      ،َرِضننن

َك نْ َننننل  ْه: َوْيَمَ ننْيَمَ َ نننَ : "ل ْقنن:َ َ ننَم  ْيَذَعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  إٍ  َصنن ال  ه انن َ 

َََوَهننن  َع الاَ  ٍإْهنننٍإ ، اْلِه انننِ َِ َو ْ َنننن ،ِه انننِ  ل ْ ه ََّْهننن َََّ ، ْك ْهنننَ َعنننٍة اْل ،َِ

ََ ْيَسننْمَهْك َذ ِ ننْك ِمننَأ ، َوْيعنننَ :َهننَ : ِفَمنن ٍةَخنننَ و ِ ْ ننَ  ه ا َِِ َرنن ٍةَ ننِمننَأ َخ ٍإاَِّنن

ََْ ه ََّْهننن ََّ ن:،َهنننِفَ  : َوَعنننةِّ َمننن: َعننننةِّر  ،ٍ َ نننْ  ْه َأِمننن ْكِ ننن َذَ َعنننْي ل ٍإاَِّننن

ِص ِ َ َتِف، َوٍةَبِ  ْه ِ َ َس، َوَهَةٍم ْهَو َِِ َع:، َوَ َا ه  ".ٍةَبْق ْه  

 (. ،(5156) - 13رق    ِ    ،)صب ا م   

සවස් වරුතව්දී නබි (සල්) තුමාණාන් :  

  َع الاَ  ٍإْهنننننٍإ ، اْلِه انننننِ َِ َو ْ َنننننن ِه انننننِ ،َك نْ َنننننننل  ْه: َوْيَمَ نننننْيَمَ َ ننننننَ 

َََوَهنن  ََ ْيَسننْمَهكْ َ ، ْك ْهنن َ َعنننٍة اْل ،َِ  ِ ْ نننَ  ه ا َِِ َرننن ٍةَ نن ِمنننَأ َخ ْ ه ََّْهننن ََّل ٍإاَِّننن

ْ ه ََّْهنن ََّل  ن:،َهننِفَ  : َوَعننةِّ َمنن : َذ ِ ننْك ِمننَأ َعنننةِّر ، َوْيعنننَ :َهننَ : ِفَمنن ٍةَخنننَ و

ََ  ِ َ نننَتِف، َوٍةَبنننِ  ْه ِ َ َسننن، َوَهنننَةٍم ْهَو ،ٍ َ نننْ  ْه َأِمننن ْكِ ننن َذَ َعنننْي ٍإاَِّننن

ِص َِِ َع:، َوَ َا ه  ٍةَبْق ْه  

යන ප්රාර්ථනාව පවසයි. 

වාර් ා කරු: අේදුල්ලාහව (රළි). 

මූලාශ්රය: සහීහව මුසවලිම් : නැකි අසක 76- 2723. 
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ෙත්රුැ: අපි උෙද් කාලයට උේාුමෙනමු. පාලනය 

කිරීෙම් ශංක්තිය අල්ලාහවටැ ි මි ිශය. සියලූ ප්රශංසසා 

අල්ලාහව සතුය. නැැදුැට සුදුසවසා අල්ලාහව හැර අනි 

කිසිෙනක් නැත. වා එක් අයකි. වා අසැසැය.   ැෙද 

පරැාධිපතියා නි. අේ ේනෙසේ හා අදි්  පසු සිදුිශය 

හැකි යහපත ැට ලො ෙේනු ැැනිශ. තනේ අේ ේනෙසේ හා 

අදි්  පසුනේ සිදුිශය හැකි හානිෙය්  ැාන ආරක්ෂා 

කරනු ැැන. ැෙද ආරක්ෂිතයාෙ නි, 

උේාසීනත්නෙය් , ැහළු නෙයිනෘද්් 

භානෙය් ,ෙලිකෙේ උනදුරු නලි්  හා   මිනීනෙල් 

(කේරෙේ)     ෙේේනාන් ෙේ ේ ආරක්ෂාන පතමි.   

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 6 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 මුසවලිම් නරෙයකුෙද   උෙද් නරුන හා සනසව 
නරුන  ආරම්භ වී අනස්  ිශය යුත්ෙත්  සැෙෑ ආෙරිෙය 
, ෙසෞොෙය හා සතුට අ් තර් ෙත වී ඇති සර්න ෙල්ාරී 
අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද ෙැෙනි  කිරීෙැනි.තනේ ෙැනැනි 
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ප්රාර්ථනා උෙද් හා සනසව නරුෙේදී ෙනොකානා 
ෙතපලීැට සැලකිලිැත් ිශය යුතුයින. 
 උෙද් නරුනට පැ ක් ආෙේනික වූ 

ප්රාර්ථනාන්  උෙද් නරුන යනුෙන්  සලකනු ලෙන 

ෙේලාෙේදී පැ ක් ෙතපලිය යුතු අතර සනසව නරුනට 

ආෙේණික වූ  ප්රාර්ථනාන්  සනසව නරුන යනුෙන්  

සලකනු ලෙන ෙේලාෙේදී පැ ක් ෙතපලිය යුතුයින. 

 සනසව නරුෙේ කුැන ෙේලාෙේදී ෙැැ 
ප්රාර්ථනාන්  උසුලිය යුතුේ ය් න පිළිෙඳ ිශද්නතු් ෙද 
ෙෙොෙහි ැත තිබු ේ එි  නිනැරදි ැතය   ි රු ෙැස 
යෑෙැ්  පසු ය් නයින. 
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තශ්රේෂ්ඨමත් පුද්ගලයින්තේ සළකුණු 

ِِ  ِع َ نننٍأ َعَننننة و  َعنننَأ -61 ََ َعَبننن َ  ِقَ ننن ْقننن:َ :  ،َعَ َهَنننن:  َعَرِضننن

: ْقننن:َ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ : ْي ص  ه عننن:ٍ  ْيْفَمنننَ ?     ٍ   ِع َصننن ال  ه اننن َ ِهَةَسنننَ 

َِوَ َ ننن ص َمَ َنننن َ " ََِوْقننن:َهَ  ،ٍَ  ه َِّ ننن:ٍن"ٍم  ْهْقْ نننِ  َصننن ََ  ه َِّ ننن:ٍن  : َصننن

َص  ? َم  ْهْقْ نننِ ْفَنننن: َمَ َننننَ  ،َاَ ٍةَفنننَ  َص  ه عِقننن ٍإثنننَ   اْل ،ْقننن:َ : " َرنننَ   هتعِقننن

َََواْل  ،ِ ِفَ  َِ َواْل  ،ِ  ع َواْل ،َ َ،  ".َهَ 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،1513رق    ِ    ،)س أ   أ م:ج 

මිනිසුන් අතුරින් තශ්රෂඨ් මිනිසා කවතරකුද යන්න  නබි 

(සල්) තුමාණාන්තගන් අසනු ලැබීය.එවිට නබි (සල්) 

තුමාණාන් පිවිතුරු හදව ක් හා ස ය ක ා කරන මුවක් 

තිතබන මිනිසා තව් යනුතවන්  පැවසීය.එවිට එහි රැදී 

සිටි සහාබිවරුන් ස ය ක ා කරන මුවක් තිතබන 
මිනිසා අපි දනිමු එනමුත් පිවිතුරු හදව ක් ඇති මනිසා 

කවතරකුදැයි වීමසීය.එවිට ඊර්ෂියාව, 

වවරය,අයහපත් සිතුවිලි හා අකුසල් තනොමැති 
පිවිතුරු හදව කින් යුතු  භක්තිමත් මිනිසා යනුතවන් 

පිළිතුරු දුන්හ. 

වාර් ාකරු  :අේදුල්ලාහව බි්  අම්ර් (රළි). 
මූලාශ්රය      : සුන්  ඉේනු ැාජා නැකි අසක 4216. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4980
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
අේදුල්ලාහව බි්  අම්ර් බි්  අල් ආසව අල් කුරෂී අසව 
සහවමී.ප්රසවදි් සහාබිනරෙයකි.තැ පියා ් ට 
ෙපරාතුනැ ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත්හ.ෙැතුැා ්  
ිශසි්  හදීසව 7   ක් නාර්තා වී ඇත.මුආිශයා (රළි) 
තුැා ්  කූෆාන සඳහා ෙැතුැා ් න පාලකෙයකු 
ෙලස නියැ කළහ.මිසවර් ි  ෙෆසවතාත් නැැැති 
ැසවජිේෙේ ආෙමික තීත්දු හා නබි තුැා ් ෙද කියැ්  
ේ් නමි්  සිටියහ.ෙැතුැා ් ෙේ  ෙෙොෙහිැයින්  
ශිල්පය හැේෑරූහ.ි ජ්ර් නර්ෂ 65 දී මිසවර් ි  ෙැතුැා ්  
මිය කයහ.ෙැතුැා ්  මිය කෙේ ැක්කා නැතෙහොත් 
ශංාම් යැයින ෙනනත් අේහසවේ තිෙේ.   

උග  යුතු පාඩම් : 

 සිත පිිශතුරු කරන සාේකය්  කුැක්ේ ය් න 

ෙැැ නබි නේෙනි  ෙකටිෙය්  සඳහ්  වී ඇත.වනා 

නම් ෙද්න භක්තිය, අඛේාන සතය පැනසීැ,පාපය්  

අත් හැරීැ,අපරා්ය්  හා සීැාන ඉක්ැනා යෑෙැ්  

නැළකීැ හා ලනරය ේරි්ය නැනි ිශශංය්  ෙේ  ඈත් 

වීැ ෙේ. 
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 ෙද්න භිය භක්තිය යනු අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද 
අ  ප ත් ෙකෙරි  අනනත වී වා ිශසි්  තහනම් කළ 
ේෑ ක්රියානට නසනා වාට ෙරිි  වීෙැ්  නැළකී සිටීැයින. 
 සැෙෑ ිශශංවනාසය යනු: යහපත් ක්රියාන්  , ගු ාසෙ 
හා නචන ෙනත මිනිසා ෙයොමු  කර ෙශ්රේෂවඨැත් 
පුද්ෙලෙයතු ෙසේ පරිනර්තනය කරන ෙලනත් සාේකයකි. 
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අතනකාතේ අයිතිවාසිකම් තසොරා කෑම  හනම්. 

ََ َيَم:َمنننْ   َعنننَأ  -66 ََ  َع َعَ ننن َ ْيِ ننن َ   ه انننِ  َصننن ال  ْينع َرَسنننَ  ،َرِضننن

 ؛ِ نننِ  ْقَتْطنننَع َهنننسع  َمنننٍةم  َمَ نننِ    ِ َ ِنَ  َمنننٍأ:  " ه اننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ ، ْقننن: َ 

َِ ْيَوَجننَ   ه اننَ  ْهننَ   ه عنن:رَ     :ْفْقنن:َ  ْهننَ  َرَجنن ن " ؛ َوَهننةعَم َعْ َ ننِ   ْهَج عنن ْ  ،ْفْقنن

ًب: ِمنننَأ َوٍإَن ْقِمنننَ " :ْقننن:َ  ?َ   ه انننِ ًة  َ ننن: َرَسننن َ َوٍإَن ْ ننن:َن َعنننَ ًس: َ ِ ننن َ 

 ".ْيَر ٍ 

 (. ،(161) - 516رق    ِ    ،)صب ا م   

කවතරකු අස ය තලස දිවුරුම් දී තකතනකුතේ 

අයිතිවාසිකම් තසොරා කන්තන්ද ඔහු තකතරහි 

නරකාදිය අල්ලාහ් තදවිඳුන් අනිවාර්ය කර ස්වර්ගය 

 හනම් කරනු ඇ .එවිට එහි සිටි පුද්ගලතයකු අතහෝ 

නබි තුමණි! ඔහු තසොරාකන දෑ ස්වල්පයක් වූවද යැයි 
විමසීය.අරාක් නැමැති ගසින් තකෝටු කැබල්ලක  රම් 

ස්වල්ප වූවද එම විපාක විඳින්න ඔහුට සිදු වන ඇ  

යනුතවන් නබි(සල්) තුමාණාන් පැවසීය. 
වාර් ාකරු: අබූ උැාැාහව (රළි). 
මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 218-137. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
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අබූ උැාැාහව සුේයින බි්  අජ්ලා්  බි්  නහේ අල් 
ොි ලී.ෙෙෞරනණීය සහාබිනරෙයකි.අල්ලාහව 
ෙේිශඳු් ෙද ැාර්ෙෙයි  කැපවීැට නාාත් ප්රිය 
කරයින.සෑැ යු්ැය අනසවථානකදීැ නබි (සල්) තුැා ්  
සැඟැ සිටියහ.එනමුත් සිය ැෑණිය් ට ෙසේනය කළ 
යුතු ෙහේතුෙන්  ෙද්ර් සටනට සහභාගී ිශය ෙනොහැකි 
ුමණි.ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 25  ක් නාර්තා වී 
ඇත.ශංාම් ප්රෙද්ශංෙේ නැසුනු ෙැතුැා ්  ි ජ්ර් නර්ෂ 
81 දී මිය කයහ.  

උග  යුතු පාඩම් : 

 අයහපත් හා අශිලාචාරෙයි    ප්රභනය හා 
යහපෙත්  ැසමුලා වී යෑැෑ උල්පත : අපරා්යක් හා 
අසා්ාර යක් සිදු කිරීැ  ෙේ.එක් සැාජයක 
අසා්ාර ය ප්රසිද්්න සිදු ෙේ නම් එැ සැාජය ිශනාශං  
වී යනු ඇත ය් න නිසැකයින.ව ෙහේතුන නිසාෙන්  
ඉසවලාම් ේහැ අෙනකාෙද අයිනතිනාසිකම් පැහැර හැරීැ 
තහනම් කර ඇත. 
 උරුැෙය්  ෙතොරන අෙනකාෙද අයිනතිනාසිකම් 
ෙසොරා කෑෙැ්  හා වුමනට අපරා් කිරීැ ඉසවලාම් 
ේහැ මිනිසා ෙකෙරි  තහනම් කර ඇත. ිශත්ති කරුෙද 
සාේක ඇතැම් අනසවථාන්  නලදී දුර්නල වූනේ   සතය 
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ේ් ේ  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  පැණී.ෙකෙනකුෙද ේහැ හා 
කුලය කුැක් වූනේ වාෙද අයිනතිනාසිකම් සඳහා 
රැකනර යක් ලො දිය යුතුයින ය් න ෙැැ නබි නේන 
අනනාේ කරයින. 
   “අරාක්”  යනු  ශංාකයකි. එි  මුල්නලි්  
ේැහැටි කූරු ලොෙනු ඇත . 

 
 ාඩන පීඩන වලදී ඉවසීතමන් කටයුතු කිරීම. 

ََ  َع َعَ َهنن:،    -66 َصنن ال  ه انن  َعْ َ ننِ     هنن ع ِّ  َزَوٍجَعننَأ َع:ِهَشننْ  َرِضنن

َمننن: ِمنننَأ : "َصننن ال  ه اننن  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ ْق:ْهنننَ : ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ِع   َوَسننن اَ 

َََِّنننَ َمَِّنننَ  ْ فانننَة  ه انننَ  َعَ نننَ  ِ َهننن: َهتعنننل  هشعنننَ ْ ِ   َ   ْهَنَ نننِ َ  ٍإالاَبٍ  

 ".َ َش:َ َه:

 ،و ه فنننننن  هنننننن   ،5311رقنننننن    ننننننِ     ،صننننننب ا  هب نننننن:ر  

 (.،(5515) - 51رق    ِ    ،وصب ا م   

මුස්ලිම් වරතයකු සඳහා එක් රා විපත්තියක් සිදු තව් 
නම් (එය ඔහුතේ පාදතේ ඇතණාන එක් උලක්  වූවද) 

එමඟින් වන්දියක්  තලස ඔහුතේ අකුසල් අල්ලාහ් කමා 

කරනු  ඇ  යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් වදාලහ.  
වාර් ා කරු : ආඉෂා (රළි) 
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මූලාශ්රය: බුහාරි නැකි අසක 564 ක සහීා මුසවලම් නැකි 
අසක 5 -2572. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 13  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙලෞකික ජීිශතෙේ ෙකතරම් තාාන පීාන 

පැමිණියේ මුසවලිම් නරයකු ෙනොසැලී ඉනසීෙැ්  

කටයුතු කළ යුතුයින. 

 ෙලිකෙේ මුසවලිම් නරෙයකු සඳහා සිදුනන 
ිශපත්ති ඇතැම් ිශට වාෙේ  සිදු වූ අකුසල් සඳහා 
න් දියක්  ෙලස එය සිදු න් නට පුළුනණි.එෙසේත් 
ෙනොැැති නම් වා ෙකෙරි  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ඉදිරිෙේ 
උසසව පේවී්  ි මි කර දීැ සඳහා ිශය හැක.එෙැිශ්  
අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ිශසි්  නිර්නය කළ ිශපත්ති සියල්ල 
වා ිශසි්  භාර ෙත යුතු අතර වනා සියල්ල තැ 
ෙලෞකික හා ැරණි්  ැතු ජීිශතය සඳහා යහපතකි 
යනුෙන්  වා  සිතා ෙත යුතුයින. 
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හජරුල් අසව්ද් නැමැති කළු ගල. 

ِِ  ه انن ِ    -11 ََ     َعننَأ َعَبنن ْقنن:َ : ْقنن:َ     ، ه اننَ  َعَ َهَننن:  َ ننٍأ َعبعنن:   َرِضنن

َأ َ َد ِمنننَسنننْمَة  ْهَجنننَبَ   ْهَنَاننن"َ   ه انننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ :   َرَسنننَ 

ِص َ  ا عِ  َوَر َََ ْف ؛ٍأَأ  ه اَب:ًض: ِمَ َ  يع  ".َمآَد ََ: َ ِ :َ ْطَ  َخ عَد

قنننننننن:   ممنننننننن:م  ،611رقنننننننن    نننننننِ     ،)جننننننن:مع  هذمنننننننن   

 ، هذمننننننن   عنننننننأ رننننننن     نننننننِ    ماننننننن :  ه نننننننأ صنننننننب ا   

 (.وصبب   ألهب:اَ

හජරුල් අසව්ද් නැමැති කළු ගල කිරි තමන් සුදු 

වර්ණාතයන් යුතුව සව්ර්ගතයන් පහළ වුණි.එනමුත් 

ආදම් තේ පුතුන්තේ අකුසල් එය කළු වර්ණායට 

පරිවර් නය කළ බව නබි (සල්) තුමාණාන් වදාලහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රළි) 

මූලාශ්රය    : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 877. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර  3  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 
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 මිනිසාෙද අකුසල් ෙ ාත්ැක   ෙලක් පනා 
ෙලපෑැක් ඇති කරනනා නම් මිනිසාෙද සිතට එැ 
අකුසල් නලි්  සිදු නන  ෙලපෑැ ඉතා කුරිරුයින ය් න 
පැහැදිලියින. 
 හජරුල් අසවනද් යනු කීඃෙතුල්ලාහව නැැැති ෙද්න 
ැැදුෙරි  ොි ර  අදනිදිෙ ෙකළනෙර් රිදී ආනර යක් 
තුල තැ් පත් කර ඇති ෙලයින.එැ සවථානය සිට තනාෆව 
ෙහනත් සක්ැ්  කිරීැ ඇරෙේ.  
 හජරුල් අසවනද් නැැැති ෙල සතුන කිසිදු 
ප්රෙයිජනයක් ෙහි හානියක් සිදු කිරීෙම් ශංක්තිය හා 
ෙලය   ෙනොැැති ෙන මුසවලිම් නරෙයකු ිශශංවනාස කළ 
යුතුයින.එෙසේනම් එය සිප ෙත යුත්ෙත් න් ේනානක් 
ෙැ්  ෙනොන නබි (සල්) තුැා ් ෙද චාරිත්රයක් 
ෙැ් ය.තනේ එය සිප ෙත යුත්ෙත් එි  රැඳී සිටින පිරිස 
අනි ර ෙනොකරමි්  සිප ේ නට හැකි නම් පැණි. 
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දුර ගමන හා උපවාසය  .  

ََ  َع َعَ نننننَ َعنننننَأ ْيَانننننٍ  َ نننننٍأ َم:ِهنننننٍك  -11 َ  عننننن: : ْقننننن:َ   ،َرِضننننن

ْفْ ننننننَ  َ ِ ننننننِ  ؛  َصنننننن ال  ه انننننن  َعْ َ ننننننِ  َوَسنننننن اَ  هنننننن ع ِّ َاَ نننننن:ِفَة َمننننننَع 

 . ْهَنْفِطَة َعْ ل  هَّع:ِهٍ  اْل هَّع:ِهَ  َعْ ل  ْهَنْفِطٍة، َو

 ،و ه فنننننن  هنننننن  ،1611رقنننننن    ننننننِ    ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر 

 (.،(1116) - 66رق    ِ    ،وصب ا م   

අප සැම නබි (සල්) තුමාණාන් සමඟ ගමනක තයදී 

සිටිතයමු.එහිදී උපවාසය රකින්නා උපවාසය අත් හැරූ 

පුද්ගලයා හට කිසිදු තදෝෂා තරෝපණායක් එල්ල 
තනොකළ අ ර උපවාසය අත් හැරූ පුද්ගලයා උපවාසය 

රකින්නා හටද කිසිදු තදෝෂා තරෝපණායක් එල්ල 

තනොකළහ. 
වාර් ාකරු   : අනසව බි්  ැාලික් (රළි) 

මූලාශ්රය    : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 1047ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 08-1118. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 4  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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උග  යුතු පාඩම් : 

 කනෙරකු  උපනාසය රකිමි්  දුර ෙැනක 
ෙයෙේ් ේ ේ වා සඳහා උපනාසය අත්හැරීෙම් 
අනුැැතිය තිෙේ. 
 ඉසවලාම් ේහැ ෙකතරම් ලිි ල් හා ෙලෙහසි 
ේහැක් ය් න ෙැැ හදීසය කදිැ 
උේාහර යකි.ෙැනක ෙයෙේ් නා වාට කැැැති නම් 
උපනාසය රැකිය හැකි අතර වාට අකැැැති නම් 
උපනාසය අත්හැර රැළා්  ෙනොනන අෙනකුත් 
කාලෙේදී නැනත නරක් එැ උපනාසය රැකිය හැක. 
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ගුද මාර්ගතේ සංසර්ගතේ තයදිම  හනම් 

15-   ََ ََ  ه اننَ  َعَ نن َ     َعننَأ ْيِ نن ِّ َصنن ال  ه اننَ      َعننأٍ  ،َرَةَ ننَةْ  َرِضنن  ه عِبنن

ََنننَ  ِفنننَ      "ْقننن:َ : َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ    اْل َ َ َظنننَة  ه انننَ  ٍإْهنننل َرَجننن   َجننن:َمَع  َمَةْي

 ".َدَ ٍةَر:

 وصبب   ألهب:اَ(. ،1656رق    ِ    ،)س أ   أ م:ج 

කවතරකු (සිය භාර්යාව සමඟ) ගුද මාර්ගතේ 
සංසර්ගතේ තයතදන්තන්ද අල්ලාහ ් ඔහු තදස 

කරුණාාවන්  දෑසින්  තනොබලන බව නබි (සල්) 

වදාලහ. 
වාර් ාකරු  : අබූ ාරයිනරා (රලි). 
මූලාශ්රය      : සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 
1023.ඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ෙැැ නබි නේන සහීහව 
යැයින පනසා ඇත. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ගුේ සසසර්ෙය ඉසවලාම් ේහෙම් තහනම් වූ 
නකි.ඇයිනේයත් අල්ලාහව ඇති කළ සහජ සේාචාරාත්ැක 
ිශඥානයට එය ිශරුද්් ක්රියානකි.එපැ ක් ෙනොන 
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එැඟි්  ෙනොෙයකුත් ෙලා ෙරිෙ ඇති නනු ඇති අතර 
අල්ලාහවෙද ෙකිපයේ එැඟි්  ි මි නනු ඇත. 
 කනෙරකු සිය බිරඳ  සැඟ ගුේ සසසර්ෙෙේ 
ෙයෙේ් ේ ේ වා ිශසි්  ැහා පාපයක් සිදු නනු ඇති 
ෙන හා තැා ිශසි් ැ සිය ආත්ැය අල්ලාහවෙද 
ෙකිපයට ොජනය කරනු   ඇත ය් න ෙැැ නබි නේන 
පැහැදිලි කරයින. 
 එනමුත් ඉසවලාම් ේහැ අනුැැතිය ලො දු්  
ආකාරෙය්  ෙයිනි ැාර්ෙෙය්  සසසර්ෙෙේ ෙයදිය 
හැක.සසසර්ෙයට සුදුසු සවථානයේ එය ෙේ. 
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                    යම්මුම්     

َََعنننَأ  -16 ٍِ ْيِ ننن ٍَِر ِّ   َسنننِ َ  ََ  َع َعَ نننَ ْ ْهَ ننن َةَج ْقننن:َ : َخننن  ،َرِضننن

ََ ٍنَجنناْلَر : َننننعَتَ ْف ؛ : نَ  َم َهَننن: َمنن َ ْهننَ  َوِم  هَّعنناْلْفَبَمننَة؛ َسننْفة  ِفنن

َِ   ْه:، َثننننَ ََّنننن اْف ؛ًِ  ْط ِّبننننً:َ َصننننِ  :َد َعننننْمْف ؛ ْقننننِ  ْه ِفننننَننننن:َ   ع َوَجنننن

ََِرَن:  هَّعنناْل ِِ  ََخننَة، َثنن  َ ْهننَ ، َو هَ َضننَ َو ْ يَهنن َََ نن: َرَسننَ َ َ ِ نن   ِع  ع ي

َِْهنن َ ِ  انن:َ  ِهْقننْف ؛نَ ْهنن ْكِهنن  َذَةْ َ ْفنن ؛َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ  َصنن ال  ه انن َ  : َ  َ ِ نن

ََنننْك َصننن ْيْ  َويَصنننَبَ   ه صننن ع " ْهنننْك  ألَجنننَة  : ":َ  ِهآلَخنننٍةوْقننن ،"ََْكاْلَجنْي

َََ ٍأ   ".َمةع

سنننن أ و ،و ه فنننن  هنننن  ،666رقنننن    ننننِ    ،)سنننن أ ي ننننَ د ود 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،444رق    ِ    ، ه  :هَ

තදතදතනකු ගමනක නියලුණි.සලා තේ තව්ලාව 

පැමිණි අවස්ථාතව්දි ඔවුන් සතුව ජලය 
තනොතිබිණි.අනතුරුව ඔවුන්  යම්මුම් කර සලා ය ඉටු 

කළහ.එනමුත් එම තව්ලාතව්දීම ජලය ඔවුනට 

ලැබිණි.ඔවුන් තදතදනාතගන් තකතනකු අර්ධ 

තදෝවනය කර සලා ය නැව  වරක් ඉටු කළ අ ර 

අතනකා සලා ය නැව  වරක් ඉටු කතළේ නැ .ඉන්පසු 

නබි (සල්) තුමාණාන් තව  පැමිණා සිදු වූ දෑ ඔවුහු 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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විස් ර කළහ.සලා ය නැව  වරක් ඉටු තනොකළ 
පුද්ගලයා තදස බලා ඔබ සුන්නාහව් කළ අ ර ඔබතේ 

සලා ය නිවැරදි යනුතවන් පැවසූ නබි (සල්) තුමාණාන් 

අතනකා තදස බලා ඔබට කුසල් තදවරක් හිමි වනු 
ඇ ැයි වදාලහ.  

වාර් ාකරු: අබූ සඊද් අල් කුද්රී (රළි). 

මූලාශ්රය : සුන්  අබී ේාවූද් නැකි අසක 338කසුන්  
අ් නසාඊ නැකි අසක 433. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
අබූ සඊද් අල් කුද්රි සඅද් බි්  ැාලික් බි්  සනා්  අල් 
අ් සාරී අල් හීඃසවර්ජී .ප්රසිද්් හා ිශද්නත් 
සහාබිනරෙයකි.ෙැතුැා ් ෙද ප්රථැ සටන වූෙේ 
හීඃ් ේක් සටනයින.නබි (සල්) තුැා ්  සැඟ සට්  12 
ක සහභාගී වී ඇත.හදීසව ග්ර් ථ නල ෙැතුැා ්  ිශසි්  
නාර්තා ඇති හදීසව ෙ න 117  කි.ෙැතුැා ්  ි ජ්රි 
නර්ෂ 74 ි දී ැදිනාෙේ මිය කයහ.එිශට ෙැතුැා ් ෙද 
නයස 86කි.අල් ෙකීීඃ නැැැති සවථානෙේ මිි ේ්  කරනු 
ලැබීය. 

උග  යුතු පාඩම් : 
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 ඉසවලාම් ේහැ යනු පහසු හා ෙසෞභාෙයැත් 
ේහැකි.එි  කිසිදු අපහසුතානයක් ෙනොැැත.යම්කිසි 
අතයානශංයතානයක් ඇති වූ කල්ි  න් ේනාැාන සඳහා 
ිශකල්ප ැාර්ෙ අල්ලාහව ිශසි්  ්ර්ැානුෙත කර 
ඇත.ෙැෙසේ කිරීැ තුලි්  මිනිසා තෘප්තියට පත් වූ 
සිෙත්  එැ න් ේනාන කරනු ඇත. 
 සලාතයට පිරිසුදු වීැ සඳහා සලාතෙේ  ප්රථැ 
ෙේලාෙේදී ෙකෙනකුට ජලය ෙනොලැබුන කල්ි  
තයම්මුම් කර වාට සලාතය ඉටු කළ හැක.නැනත 
නාරයක් එැ සලාතය වා ඉටු කළ යුතු 
ෙනොෙේ.එනමුත් සලාතය ඉටු කරමි්  සිටින 
අනසවථාෙේදී ජලය ලැබුෙේ නම් සලාතය අත්හැර ේැා 
ජලෙය්  පිරිසිදු වී නැනත නරක් සලාතය ඉටු කළ 
යුතුයින.  
 තයම්මුම් යනු ජලය නැති   අනසවථාෙේදී 
ිශකල්පයක් ෙලස පිරිසිදු නැලි භාිශතා කිරීැයින.නැලි 
භාිශතා කිරීැෙම්දි අර්් ෙේිනනය කරනනාක් ෙැ්    
ෙනතනාන තෙමි්  පිරිසිදු නැලි ැත අත තො ඉ් පසු 
එැ නැලි තැනැරුණූ අති්  මුා  හා ෙේඅත්ෙලි  ොි ර 
ෙපෙේස පිසේා ෙැනීැයින. 
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ගැහැණු දරුවන් රැකබලා ගැනීතම් මහිමය. 

ََ  َع َعَ نننَ -11 ْقننن:َ : ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ه انننِ  َصننن ال   ،َعنننَأ ْيَاننن   َرِضننن

"َمنننَأ َعننن:َ  َجننن:ٍرَ َتَ ٍأ َدَخْ نننَ  ْيَاننن: َوَرنننَ   ْهَج عنننْ        : ه اننن  َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ  

َََ ٍأ َوْيَع:َر ِ ٍإَصَبَ َ ِ ".   ْ َه:

 ،و ه فنننننن  هنننننن   ،1611رقنننننن    ننننننِ     ،)جنننننن:مع  هذمنننننن   

 ،(5361)- 116رقنننننننننن    ننننننننننِ     ،وصننننننننننب ا م نننننننننن   

 وصبب   ألهب:اَ(.

කවතරකු විසින් දියණියන් රැක බලා ගනු ලබන්තන්ද  

ඔහු හා මා (නබි (සල්) ඇඟිලි තදක එකට එකතු තකොට 

තපන්වා) සුවර්ගයට තම් ආකාරතයන් පිවිතසමු 

යනුතවන් ප්රකාන කළහ.   

වාර් ාකරු   : අනසව (රළි). 
මූලාශ්රය       : ජාමිඋත් තිර්මිදි  නැකි අසක 1014ක සහීහව 
මුසවලිම් නැනි අසක 140-2631. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 4 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැෙලොෙනි  ෙකෙනකුට ෙැහැණු ේරුන්  සිටීැ 
යනු ඉැහත් භාෙයයකි.තනේ වුම්  හේා නාා ෙැනීැේ 
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ඉතා පහසුය.එපැ ක් ෙනොන පු ය ෙනතනාෙන්  
යුතුන වුමනට යහකම් කිරීැ තුලි්  සවනර්ෙයට පිිශසිය 
හැක ය් න ෙැැ නබි නේෙන්  පැහැදිලි ෙේ. 
 ෙැහැණු ේරුන්  රැක ෙැලීැ ැඟි්  අල්ලාහවෙද 
සමීපත්නය ලො ෙත හැක. 

 
මසජ්ිදයට ඇතුල් වීතම්දී හා පිට වීතම්දී.  

15- ََ ََ  َع َعَ نننَ   ْقننن:َ :  َعنننَأ ْيِ ننن ٍِ َرِضننن  ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ِع  َهَنَ ننن

َِ َصنننن ال  َع َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ : "  َْْ ننننِج    َ ََِ : ْفْ َ َقننننَ  ؛ٍإَذ  َدَخننننَ  يَهنننن

ََ  ل عه اَهننْ  َِ َرَهَنِتننْك، َوٍإَذ  َخننَةَج، ْفْ َ َقنن َ     ْفننَتَا ِهنن ََ له اهنن ع: ْ يَ ننَ    ٍإاِّنن

 ".يَسمَهْك ِمَأ ْفَمِ ْك

 (. ،(116) - 36رق    ِ    ،)صب ا م   

නුඹලාතගන් තකතනකු මස්ජිදයට තුලට ඇතුල් වීතම්දී 
අල්ලාහුම්ම ඉෆ් හ් ලී අබ්වාබ රහ්මතික යනුතවන් 

පවසනු,මසජ්ිදතයන් පිටවී යාතම්දී අල්ලාහුම්ම ඉන්නී 

අස්අලුක මින් ෆල්ලික යනුතවන් පවසනු යැයි නබි 

(සල්) තුමාණාන් පැවසූහ. 

වාර් ාකරු : අබූ ාැයිනද් (රලි). 

මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 68-713. 
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වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
අබූ ාැයිනද් අසව සාඉදී අල් අ් සාරී .ෙැතුැා ්  
එතුැා ් ෙද උප නාැෙය්  ප්රසිද්්යින.වාෙද නැ 
කුැක්ේ ය් න පිළිෙඳ ිශද්නතු්  සතුන ැතෙේත 
ඇත.සහාබිරු් ෙේ  නීතිෙේදී සහාබිනරෙයකි.ි ජ්රි 
නර්ශං 6  ි දී ැදීනාෙනි  අභානයට පත් ුමණි. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ැසවජිේයට ඇතුල් වීෙම්දී හා පිට වීෙම්දී කින යුතු 
ප්රාර්ථනාන්  රාශියක් ෙනොෙයකුත් නබි නේ්  තුල 
සඳහ්  වී ඇත.ෙැැ නබි නේේ  සඳහ්  වූෙේ එයින්  
එකකි.ඉතා උචිත ආකාරය න් ේ  ැසවජිේයට ඇතුල් 
වීෙම්දී  හා පිට වීෙම්දී නබි (සල්) තුැා ්  හට 
සලනාත් හා සලාම් පනසා ෙැැ ප්රාර්ථනාන පාරායනය 
කිරීැයින.  
 ැසවජිේයට ඇතුල් වීෙම්දී ිශෙශංේෂෙය්  
අල්ලාහවෙද කරු ාන හා එයින්  පිට වීෙම්දී වාෙද 
ේයාන අසා ප්රාර්ථනා කිරීෙම් ෙහේතුන නම් කනෙරකු 
ැසවජිේයට ඇතුල් වූ ෙේේ අල්ලාහව හා වාෙද සවනර්ෙයට 
සමීප කරනන නත්පිළිෙනත්ි  නිෙයෙලනු ඇත.එනම් 
ෙැය අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද කරු ාන ලො ෙැනීැට 
ඉතා සුදුසු අනසවථානකි.එෙසේැ ැසවජිේෙය්  පිට ුමණු 
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කල්ි  වාෙද ේයාන ප්රාර්ථනා කීරීැට ෙහේතුන නම් 
ැසවජිේෙය්  ෙකෙනකු පිට වූ කල්ි  ඇතැම් 
අනසවථාන්  ි දී හලාල් වූ ජීනෙ ිපාය ෙසොයා යනු 
ඇත.ව සඳහා අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද ේයාන අනශංය 
ෙේ.එෙෙිශ්  වාෙද ේයාන ප්රාර්ථනා කිරීැට ඉතා 
උචිත අනසවථාන ෙැය ෙේ. 
 ඉහත  නබි නේෙනි  සඳහ්  ප්රථැ නචන 
ැාලාෙනි  අර්ථය නම් අෙහි ෙේිශඳුනි !!! වෙෙද 
කරු ාෙේ ෙේොරටුන ැා සඳහා ිශනෘත කර ෙේනු ැැනුම!  
 ෙේනන නචන ැාලාෙනි  අර්ථය නම් අෙහි 
ෙේිශඳුනි !!වෙෙද ේයාන ැා ආයාචනා කරමි ය් නයින. 
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මසජ්ිදයට ඇතුල් වීතම්දී හා පිට වීතම්දී නබි (සල්) 

තුමාණාන් හට සලා ය හා සලාමය පැවසීම. 

ََ  َع َعَ َهننننن ْف:ِطَننننننْ   َعنننننَأ -13  َرَسنننننَ َ ْق:ْهنننننَ : ْ ننننن:َن   :َرِضننننن

َِ َصنننن ال َعْ ننننل     َعْ َ ننننِ  َوَسنننن ا َ   ه اننننِ  َصنننن ال  ه انننن َ   َْْ ننننِج ٍإَذ  َدَخننننَ   

ٍِ َوَسننننن اَ ، َوْقننننن: َ  ََ " :َمَبنعننننن ِّ  ْ ِفنننننَة ِهننننن ََ َر ََ َذَاننننن ِ   ، َو ْفنننننَتَا ِهننننن

َِ َرَهَنِتننننننْك ٍِ َوَسنننننن اَ ،   ،"ْيَ ننننننَ   َوٍإَذ  َخننننننَةَج َصنننننن ال َعْ ننننننل َمَبنعنننننن

ََ: "َوْق:َ  ِّ  ْ ِفَة ِه ََ َر َََذَا ِ  َِ ْفَمِ ْك ، َو ْفَتَا ِه  ".ْيَ َ  

 ،و ه فننننننن  هننننننن   ،611رقننننننن    نننننننِ     ،)جننننننن:مع  هذمننننننن   

وصننننننننبب   ، 111رقنننننننن    ننننننننِ    ،وسنننننننن أ   ننننننننأ م:جنننننننن 

  ألهب:اَ(.

නබි (සල්) තුමාණාන් මස්ජිදයට පිවිසීතම්දී සලා ය හා  

සලාමය පවසමින්  

 යනුතවන් පවසයි."ََ ِّ  ْ ِفَة ِه ََ َر َََذَا ِ  َِ  ، َو ْفَتَا ِه ْيَ َ  

 "َرَهَنِتْك

 වද මස්ජිදතයන්  පිට වීතම්දී සලා ය හා සලාමය 

පවසමින් 

 යනුතවන් පවසයි. ََ ِّ  ْ ِفَة ِه ََ َر َََذَا ِ  َِ ْفَمِ ْك ، َو ْفَتَا ِه   ْيَ َ  

වාර් ාකරු: ෆාතිැා (රළි) 
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මූලාශ්රය    : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 314ක සුන්  
ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 771.ඉැාම් අල්ොනි (රහව) 
තුැා න ෙැැ නබි නේන සහීහව යනුෙන්  පසනා ඇත. 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
නබි (සල්) තුැා ් ෙද දියණිය නන ෆාතිැා (රළි) 
තුමිය.ෙැතුමියෙද ැෑණිය්  කදීජා (රළි) තුමියයින.ෙද්න 
දූත ෙැෙහනර නබි (සල්) තුැා ්  හට අල්ලාහව 
ෙේිශඳු්  පහළ කිරීැට ෙපර ෙැතුමිය ඉපදුනි.ෙැතුමිය 
නබි (සල්) තුැා ් ෙද ොලැ දියණියයින.ඉතා යහපත් 
ෙති පැනතුම් ඇති ්ර්මිෂවඨ  නිනහනක ෙැතුමිය හැදී 
නැඩීය.ෙැතුමියෙද පියා ්  නන නබි (සල්) 
තුැා ් න ෙැතුමිය තැ ජීිශතෙේ ආේර්ශංයක් ෙලස 
ෙත්හ.ෙැතුමියට ආෙේණික වූ ිශෙශංේෂාසෙය්  රැසක් 
තිෙේ. එයින්  එකක් නම් සවනර්ෙෙේ සෑැ කා් තානක් 
සඳහාැ නියිනකාන ෙැතුමිය ෙේ.නබි (සල්) තුැා ්  
ෙැතුමියන අලි (රළි) තුැා ්  සැඟ ිශනාර කර 
දු් හ.ිශනාහ වීෙම්දී ෙැතුමියෙද නයස අුමරුදු 
15කි.නබි (සල්) තුැා ් ෙද අභානෙය්  ැාස 
හයකට පසු ි ජ්රි නර්ෂ 11 දී රැළා්  ැස අල් ෙකීීඃ 
නැැැති සවථානය මිය කයහ.අල්ලාහවෙද තෘප්තිය ඇයට 
ලැෙේනා. 
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උග  යුතු පාඩම් : 

 ැසවජිේය තුලට ඇතුල් වීෙම්දි හා එයින්  පිට 
වීෙම්දී කින යුතු ප්රාර්ථනාෙේ ෙනනත් ්රැයක්   ෙැැ 
හදීසෙේ  සඳහ්  ෙේ.එනම් පසුකය නබි නේෙනි  
සඳහ්  වූ නචන ැාලානට ෙපර සලනාත් හා සලාැය 
පැනසීැයින. සලාතය පැනසිය යුතු  ්රැෙය්  ඉතා  සුදුසු 
්රැය්  පහත ේැක්ෙේ: 

 
*ප්රථැ ආකාරය: 

ل ْ ننننَ  َع اَ : َصننننَنننننٍِ، ْ نعننننَبل آٍ  َمْ ننننَعٍِ َونعننننَبل َمْ نننن ِّ َع ع َصننننَهننننه اْ 

:ٍرْ   ع َ ننننَهننننه اِن، ْ َ ننننِجِن َمَ ننننِنْك َهاعننننٍإ َ ،َ  ِرَةَ ننننل آٍ  ٍإْ ننننَعَ ، َوَ  ِرَةَ ننننٍإ

 َ ،َ  ِرَةَ نننل ٍإْ نننَ  َعْ ننن:َر: َ َننننٍِ، ْ نعنننَبل آٍ  َمْ نننَعٍِ َونعنننَبل َمْ نننَع

 ." ِنَ ِجِن َمَ ِنْك َهاعَ ، ٍإَ  ِرَةَ ل آٍ  ٍإْ َعَو

සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 337 ක සහීහව මුසවලිම් නැකි 
අසක 66-4 6. 
*ෙේනන ආකාරය: 

ِِْ  َوَرَسننننَ ِهْك ع َهننن ه اْ  ٍِ َعَبنننن ْ َننننن: َصنننن اَ َ  َعْ ننننل  ،َصنننن ِّ َعْ ننننل َمَبنعنننن

ٍِ  ،ٍإَ ننننننَة ِرَ َ  ٍِ ،َوَ نننننن:ٍرْ  َعْ ننننننل َمَبنعنننننن ْ َننننننن:  ،َوَعْ ننننننل آٍ  َمَبنعنننننن

 ،" َ :َرْ َ  َعْ ل ٍإَ َة ِرَ َ  َوآٍ  ٍإَ َة ِرَ َ 

සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 6358. 
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*ෙතනන ආකාරය:  

ٍِ َوْيَزَو ِجنننِ  َوَذرَِّ ِتننن ِ  ْ َنننن: َصننن اَ َ  َعْ نننل آٍ   ،ْ ها نننَه ع َصننن ِّ َعْ نننل َمَبنعننن

ٍِ َوْيَزَو ِجنننِ  َوَذرَِّ ِتننن ِ   ،ٍإَ نننَة ِرَ َ  ْ َنننن: َ :َرْ نننَ    ،َوَ ننن:ٍرْ  َعْ نننل َمَبنعننن

ِن".  ِن َمِجَ   َعْ ل آٍ  ٍإَ َة ِرَ َ ؛ ٍإاعْك َهِنَ 

සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 3360ක සහීහව මුසවලිම් නැකි 
අසක 60-4 7. 
*සතරනන ආකාරය:  

  ."ٍِ ٍِ َوَعْ ل آٍ  َمَبنع  ْ ها َه ع َص ِّ َعْ ل َمَبنع

සුන්  අ් නසාඊ නැකි අසක 1202. 
 නබි (සල්) තුැා ්  හට සලාතය පැනසීැ 
ය් ෙනි  අර්ථය න් ේ  එතුැා ්  ෙකෙරි  
අල්ලාහවෙද ෙෙෞරනය හා පැසසුැ ි මි ෙේනා යැයින 
ප්රාර්ථනා කිරීැයින.එෙසේනම් ඉහත සඳහ්  ප්රාර්ථනාෙනි  
අර්ථය න් ේ  අෙහි ෙේිශඳුනි!!! මුහම්ැද් (සල්) 
තුැා ්  හට ෙැෙලොෙනි  හා පරෙලොෙනි  නුඹෙද 
ෙෙෞරනය ි මි කර ෙේත්නා ය් න ෙේ. 
 නබි (සල්)  තුැා ්  හට සලාම් පැනසීෙම් 
ආකාරය්  පහත ේැක් ෙේ: 

*ප්රථැ ආකාරය: 
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 ، ه الم ع  ك ي ه:  ه   ورمح   ع و ة :َ 

*ෙේනන ආකාරය: 

  ،َ   ِعَ َس: َرْك َ َ ْ َم َعاْله عْ 

*තු් නන ආකාරය: 

  ،ا   ع :ْك َ َ ْ َم َعاْله عْ 

* සතරනන ආකාරය: 

 ،َِِّب ه ع لْ َم َعاْله عْ  

 සලාතය හා සලාැය ෙලොෙේ ෙකොතැනක සිට 
පැනසියේ ැලාඉකානරු්  ෙහනත් සුර දූතයින්  
ැාර්ෙෙය්  නබි තුැා ්  ෙනත එය  ේ් නනු ලැෙේ. 
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මසජ්ිදයට ඇතුල් වීතම් ආචාර ධර්මයන්. 

ِِ  ه اننننننِ  َر-11  : َعننننننٍأَنننننننَهَ َع  َع ََِضننننننَعننننننَأ َجنننننن:ِ ٍة َ ننننننٍأ َعَبنننننن

ِّ َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن اَ  َمنننننَأ ْيْ نننننَ   ْهَبََّنننننَ  "ْقننننن:َ :  ، ه عِبننننن

َََو هثصنننننَ  ََِا: ْفننننناْل ؛َم َو ْهَ نننننةع  ْفنننننٍإنع  ْهَنالِهْ نننننْ   ؛َ ْقنننننَةَ أع َمَ نننننِج

 ".َََتْمذعى ِمنع: َ َتْمذعى ِمَ َ  َ َ   آَدَم

 ،(531) - 11رقنننننننننننن    ننننننننننننِ    ،صننننننننننننب ا م نننننننننننن  )

 651 رقننننننن    نننننننِ   ،صنننننننب ا  هب ننننننن:ر و  ،و ه فننننننن  هننننننن 

،.) 

කවතරකු ළූණු , සුදු ළූණු හා ලීක්ස ් වැනි ආහාර 

අනුභව කතළේ නම් (එහි දුගඳ නැති තවන  ාක්කල්) 

අපතේ මසජ්ිදයට සමීප තනොවන්න.ඇයිදයත් ආදම්තේ 

පුතුන්ට හිරිහැරයක් වන සෑම කරුණාක්  මඟින්ම 
මලාඉකාවරුන්ටද හිරිහැරයක් වනු ඇ  යනුතවන් 

(නබි) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ.   

වාර් ාකරු : ජාබිර් බි්  අේදුල්ලාහව (රලි). 

මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 74- 564ක සහීාල් 
බුහාරි නැකි අසක 854. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 66 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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 උග  යුතු පාඩම් : 

 කනෙරකු ෙහි ිශසි්  ළූණු හා සුදු ළූණු නැනි 
දුෙේැති ේෑ අනුභන කරනු ලේ ේ ේ ැසවජිේෙය්  දුරසව 
වී සිටීැ වාට ඉතා සුදුසුය.ඇයිනේයත් එැ දුඟේය 
ෙහේතුෙන්  එි  සලාතය ඉටු කර් න්  හා 
ැලාඉකානරු්  සඳහා කරේරයක් ඇති නනු ඇත.  
 එපැ ක් ෙනොන සිෙරට් පාිශනචි  කිරීෙැ් , 
ශංරීරෙය්  පිට නන ේහඩිෙය්  පිට වීෙැ් ,   නසවත්රය්  
කිලිටු වීෙැ්   හා  පා ෙම්සව නලි්  හට ෙත් දුඟඳ නැනි 
සලාතය ඉටු කර් න්  හට කරේරයක් ඇති කරන 
දුඟඳි්   යුතුන ැසවජිේය තුලට ඇතුල් ෙනොිශය යුතුයින. 
 මුසවලිම් නරෙයකු ැසවජිේයට පිිශසීැට ෙපරාතුනැ 
කය හා නසවත්රය පිරිසිදු කර ෙපර සූේානැකි්  සිටිය යුතු 
ෙන ෙැැ නබි නේන ෙප් නුම් කරයින. 
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නැති වුණු භාණ්ඩයක් මසජ්ිදය තුල තසවීම සුදුසු නැ . 

َََعننَأ  -16 ََ  ه اننَ َرَةَ ننَةْ   ْيِ نن  َ   ه َّْننِ ْقنن:َ  َرَسننَ  َ َقننَ َ :  ،َعَ ننَ  َرِضنن

َِ َضنننن:هًَّْ  ِفننننَ  اًلَمننننَأ َسننننِنَع َرَجنننن" :َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن ا َ  َ َ َشنننن

ِِ ََنننَبَأ   ؛َردَََّرننن:  ه َّْنننَ  َعْ َ نننكْ  اْل :ْفْ َ َقنننَ ؛  ْهَنَ نننِج َِ ْهنننَ   ْفنننٍإنََّ  ْهَنَ ننن:ِج

 ".ِهَهَ  

 (. ،(536)- 16رق    ِ    ،)صب ا م    

කවතරකුතහෝ මස්ජිදය තුල නැති වුණු භාණ්ඩයක් 

තසොයමින් සිටිනු ඇසුනු විට (අල්ලාහ ් තදවිදුන් එම 

භාණ්ඩය නැව  ලබා තනොතදත්වා) යනුතවන් 
පවසන්න.ඇයිදයත් මසජ්ිදයන් ඒ සඳහා අටවනු 

ලැබුතව් නැ  යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් වදාලහ. 

වාර් ාකරු: අබූ ාරයිනරා (රළි). 
මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 70-568. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 ැසවජිේයක්  යනු ෙලොෙේ ිශශිෂවඨතැ සවථානයක් 
නන අතර අල්ලාහවට ඉතා  ප්රියතැ සවථානයේ එය ෙේ.  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ැසවජිේය  සඳහා උසසව ෙෙෞරනයක් ඉසවලාම් ේහැ තුල 
ෙේනු ලෙයින.එැ ෙෙෞරනය ආරක්ෂා කිරීැ මුසවලිම් 
නරු් ෙද යුතුකැකි. 
 ැසවජිේය තුල නැති ුමණු භාේායක් ෙසොයා හඬ 
නැගීැ ෙහි ෙසවීැ සුදුසු නැත.ඇයිනේයත් ැසවජිේය්  
අටනනු ලැබුෙේ අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ෙැෙනි  කර වාට 
යටහත් පහත් වී න් ේනාැාන කිරීැ  සඳහායින.එනමුත් 
කාේාසියක නැති ුමණු භාේාය පිළිෙඳ ිශසවතර ලියා 
ැසවජිේෙේ ොි ර බිත්තිෙේ ෙහි ෙේොෙරි  එල්ලා තැබීැ 
නරේක් ෙනොෙේ. 
 ැසවජිේය  යනු ෙේිශය්  අල්ලාහව න් ේනාැාන 
කරන නිනහනකි.එි දි වා හැර අ්  කිසිෙනක් කැඳනනු 
ෙනොලැෙේ.කනෙරකු ැසවජිේය තුලට ඇතුල් වී යහකම් 
කර් ේ ේ   එැ ක්රියාන අනසකභානෙය්   සිදු කළ 
යුතුයින.එැ නිසා එි  නැති ුමණු භාේායක් ෙසවීැ සුදුසු 
නැත.කනෙරකුෙහි එෙසේ සිදු කිරීැ දුටු කල්ි  ේඬුනැක් 
ෙලස වාට එෙරි න ප්රාර්ථනා කළ යුත්ෙත්ේ ෙම් 
ෙහේතුෙනණි. 
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විත්ර් සලා තේ කුනූත් ප්රාර්ථනාව. 

ََْقننن:َ :  ،:َننننَهَ َع  َع ََِضنننَر ٍَِّ نننَع ٍأَ ننن ٍأَ نننَب ْهٍأ َعننن -16  َع اَنِ ننن

ََ ه انننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  ْ ِ َنننن:ٍم ْيَقنننَ  َرَسنننَ َ  ِم َقَ نننَ  َهَهأع ِفننن

ٍََة ََ ْ " : ْهنننٍ  ِِِا ََ ِفنننَ  ه اَهننن ع  َرننن ََِ َ ، َوَعننن:ِفِ  َنَأ َع:ْفَ نننَ ، ِفنننَ  َنَأ َرننن

ََ ََنننَ هاِ  ََ ِفنننَ  َو َََ هاَ نننَ ، َوَ ننن:ٍرْ  ِهننن ََ ِفَ  َنَأ  َعنننةعَم:  َنننن: ْيَعْطَ نننَ ، َوِقِ ننن

ََْقِمننَل َواْل َ ْقَمننل َعْ َ ننْك،  ؛ ْقَمننَ َ  إاعننَ  اْل َ ننِ  ص َمننَأ وع ْهَ ننَ ،  َوٍإاعننْك 

َََ :ْهَ َ  َََب:َرْ َ  َر عَ : َو  ".َواْل َ ِ نص َمَأ َع:َدَ َ ، 

وجننن:مع  ،و ه فننن  هننن   ،1155رقننن    نننِ     ،)سننن أ ي نننَ د ود 

َ  ،131 رقنن    ننِ    ، هذمنن   رقنن    ننِ     ،وسنن أ  ه  نن:ه

وصنننبب   ،1116رقننن    نننِ      ،وسننن أ   نننأ م:جننن    ،1115

  ألهب:اَ(.

නබි (සල්) තුමාණාන් විත්ර් සලා තේ කුනූත් 

ප්රාර්ථනාතව් පැවසීම සඳහා එක් රා වචනමාලාවක් 

කියා දුන්හ. එය නම්: 

 ََْ ِِِا ََِفَ  ه اَه ع  َر ََِ َ ، َوَع:ِفِ  ََِفَ  َنَأ َر َََ هاِ  َنَأ ِفَ  َنَأ َع:ْفَ َ ، َو

ََ ََِفَ  َََ هاَ َ ، َوَ :ٍرْ  ِه ٍإاعْك ََْقِمَل َواْل ؛ َعةعَم: ْقَمَ َ  َن: ْيَعْطَ َ ، َوِقِ 
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َََب:َرْ َ  َوَ ْقَمل َعْ َ ْك،  إاعَ  اْل َ ِ  ص َمَأ وع ْهَ َ ، َواْل َ ِ نص َمَأ َع:َدَ َ ، 

َََ :ْهَ َ   .َر عَ : َو

වාර් ාකරු: හස්  බි්  අලි (රළි).  
මූලාශ්රය : සුන්  අබී ේාවූද් නැකි අසක 1425ක ජාමිඋත් 
තිර්මිදි නැකි අසක 464. සුන්  අ් නසාඊ නැකි අසක 
1745ක සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 1178.ඉැාම් 
අල්ොනි (රහව) තුැා ෙැැ නබි නේන සහීහව යනුෙන්  
පනසා ඇත. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර : 
හස්  බි්  අලි (රළි) තුැා ්  නබි (සල්) 
තුැා ් ෙද මුණුබුෙරකි.එනම් ෆතිැා (රළි) තුැායෙද 
ප්රත්රයාය.ි ජ්රි 3 නන නර්ෂෙේ රැේා්  ැස අෙ 
භාෙෙේදී ෙැතුැා ්  උපත ලැබීය. ෙැතුැා ්  
සඳහා හස්  යනුෙන්  නම් තැබුෙේ නබි 
(සල්) තුැා ් ය .ෙැතුැා ්  ිශසි්  හදීසව 13 ක් 
නාර්තා වී ඇත.ෙැතුැා ්  ඉතා බුද්ධිැත් හා 
ඉනසිලින් තෙයකි.තනේ   මුසවලිම් නරු්  ආරක්ෂා 
කිරීැ ෙකෙරි  නාාත් ආශංාෙන්  පසුවූ එක් 
සහාබිනරෙයකි.එයට කදීැ උේාහර යක් නම් මුආිශයා 
(රළි) තුැා ්  සඳහා තැ පාලනය අත් හැර 
දීැයින.ෙැැ එකල්ි  නැජබූ මුසවලිම් නරු්  සඳහා ශුභේායී 
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ක්රියානක් ුමණි.එැ අුමරුද්ේ සඳහා ආමුල් ජැාඅහව යැයින 
නම් ෙකරිණි.ෙැතුැා ්  සඳහා ආෙේණික වූ 
ිශෙශංේෂාසෙය්  රැසක් තිෙේ.එයින්  එකක් නම් 
සවනර්ෙෙේ සෑැ තරු යින්  සඳහා නායකයා 
ෙැතුැා ්  ෙේ.ි ජ්රි නර්ෂ 40 නැතෙහොත් 5  දී 
ෙැතුැා ් ෙද නයස අුමරුදු 47 ක්න තිබියදී 
ෙැතුැා ්  මිය කයහ.තැ ැෑණිය්  නන ෆාතිැා 
(රළි) තුමිය මිි ේ්  කළ සවථානයට සමීපන 
ෙැතුැා ් නේ මිි ේ්  ෙකරුණි.  

උග  යුතු පාඩම් : 

 කුනූත් යනු සලාතෙේ නියමිත අනසවථානක කින 
යුතු ප්රාර්ථනා ැාලානයින.ිශත්ර් සලාතෙේදී  ෙකෙඳු 
ආකාරෙය්  එය සිදු කළ යුතුේ ය් න ිශශංවනාස කළ 
හැකි ආකාරෙය්  මූලාශ්ර නල කිසිදු පුනතක් සටහ්  වී 
නැත.එනමුත් එි දි කින යුතු දුආන නබි (සල්) තුැා ්  
හස්  (රලි) තුැා ් ට උේ නා දු් හ.ෙනොකානා 
ෙනොන ිශටි්  ිශටක ිශත්ර් සලාතෙේ කුනූත් පාරායනා 
කිරීැ සුදුසුයින. 
 ිශත්ර් සලාතෙේ අනසාන නටෙේ තිෙෙන රුකූ 
ඉරිෙයේෙන්   පසුන ෙහි ෙපරාතුන ෙැැ කුනූතය 
පාරායනා කළ හැක. 
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 එැ නචන ැාලාෙේ අර්ථ ිශනර ය : 
අෙහි ! අල්ලාහව , වෙ කනෙරකු ට ැඟ ෙප් වූෙයි  ේ 
වුම්  අතර ැට ේ ැඟ ෙප් නනු ැැනන ! වෙ කනෙරකු 
ට සුනය පිරිනැමුෙනි  ේ වුම්  අතර ැට ේ සුනය ලො 
ෙේනු ැැනන ! වෙ කනෙරකු භාර ෙත්ෙති  ේ වුම්  
අතර ැා ේ භාර ෙනු ැැනන ! වෙ පිරිනැා ඇති ේෑ ි  
අභිනෘද්ධිය ලො ෙේනු ැැනන ! වෙ තී් දු කළ ේෑ ි  
හානිෙය්  ැා ආරක්ෂා කරනු ැැනන ! සැෙැිශ්  ැ වා 
තී් දු කර් ෙනි  ය. නමුත් වෙ ැත තී් දු කරනු 
ලැබීැක් ෙනොැැත. සැෙැිශ්  ැ වෙ භාර ෙත් අය ලිසවසී 
ෙනොනැෙට් ේ  ය. අපෙද පරැාධිපතියා නි, වෙ 
අති උත්කෘෂවට ිශය. අති උත්තරීතර ිශය.  
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විත්ර් සලා ය  

َََعنننننَأ  -51 ٍِ ْيِ ننننن ٍَِر ِّ  َسنننننِ َ  ََ  َع َعَ ننننن َ  ْ ْهَ ننننن ْقننننن:َ :   ،َرِضننننن

ٍََة  ْهننن َمنننَأ َاننن:َم َعنننأٍ  " : ه انننِ  َصننن ال  ه اننن  َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ    َرَسنننَ َ ْقننن:َ    ٍ

 . " َسَتَ ْقْ َوٍإذْ   ْفْ َ ََّ ِّ ٍإَذ  َذْ َة ؛ْيَو َاِ َ َ 

 ،و ه فننننننن  هننننننن   ،135رقننننننن    نننننننِ     ،)جننننننن:مع  هذمننننننن   

وسننننننن أ   نننننننأ   ،1161رقننننننن    نننننننِ     ،وسننننننن أ ي نننننننَ د ود 

 وصبب   ألهب:اَ(. ،1166رق    ِ    ،م:ج 

කවතරකු විත්ර් සලා ය අම ක වීතමන් තහෝ නින්ද 

යෑතමන් අ පසු වන්තන්ද ඔහුට ම ක් වූ විගස තහෝ 

ඔහු නින්තදන් අවදි වූ විගස එම සලා ය ඉටු කරන්න 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : අබූ සඊද් අල් කුද්රී (රලි) 
මූලාශ්රය : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 465ක සුන්  අබූ 
ේාවූද් නැකි අසක1431ක සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 
1188. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 16 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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උග  යුතු පාඩම් : 

 ෙැැ නබි නේෙනි  ොි ර අර්ථය ෙප් නා 
ෙේ් ේ  නි් ේ යෑෙැ්  ෙහි අැතක වීෙැ්  
කනෙරකු හට ිශත්ර් සලාතය අතපසු න් ේ ේ වාට 
ැතක් වූ ිශෙස ෙහි නි් ෙේ්  අනදී වූ පසු එැ සලාතය 
රාත්රි  ෙහි උෙද් කුැන ෙේලානකදී ෙහි ඉටු කළ හැකි 
ය් නයින. 
 ඇතැම් ිශද්නතු්  ෙැෙසේ පනසා ඇත.එනම් : 
කනෙරකු ිශත්ර් සලාතය ඉටු ෙනොකර නිේාෙත් පසු එැ 
නි් ේ වා අභිෙනා කෙේ නම් ළුහා සලාතෙේ 
ෙේලාෙනි දි එැ ිශත්ර් සලාතය ඉටු කළ හැකි 
ය් නයින.ව සඳහා ආඉෂා (රලි) තුැායෙද නේනක් 
සාේකයක් ෙලස ෙත හැක එැ නේන නම්: නබි (සල්) 
තුැා ්  එක් සලාතයක් ඉටු කෙළේ නම් එැ සලාතය 
ෙනොකානා ඉටු කිරීැට ප්රිය කරයින.නි් ෙේ්  ෙහි 
ෙේේනානකි්  රාත්රී සලාතය අතපසු වූෙේ නම් එදින 
ේහනල් කාලෙේදී රක්අත් 12 ක් ඉටු කරනු ඇත. 
(මූලාශ්රය : සහීහව මුසවලිම් : නැකි අසක 130-746  
 ඉහත පල වූ ැතය්  ෙේෙක්  කුැන ෙහි 
ැතයක් ෙෙන ව ආකාරෙය්  ක්රියා කිරීැට  මුසවලිම් 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

නරෙයකුට නිේහස ඇති නමුත් පළෙනනි ැතය ඉතා 
නිනැරදීයින. (අල්ලාහව තආලා ඉතා ඥා න් තයින.) 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

විත්ර් සලා තේ නීතී   

ََ  َع َعَ نننن َ   -51 ْقنننن:َ : ْقنننن:َ  َرَسننننَ َ   ه اننننِ      ،َعننننَأ َجنننن:ِ ة  َرِضنننن

َم ِمنننننَأ آِخنننننٍة َ َقنننننَ  اْلَمنننننَأ َخننننن:َف ْيَن "َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن اَ : 

ََََِة ْيوعْهنننننَ ، َوَمنننننَأ ْطِننننننَع ْيَن َ َقننننن َ  ْفْ َ نننننَ  ؛ ه اَ نننننٍ  ََِة ْفْ َ نننننَ  ؛َم آِخنننننَة

َد  ، َوَذِهننننننْك آِخننننننٍة  ه اَ ننننننٍ  َمَشننننننَه َ   اْلْ ْفننننننٍإنع َصنننننن  ؛آِخننننننَة  ه اَ نننننن ٍ 

  ".ْيْفَمَ 

 (. ،(155)- 135رق    ِ    ،)صب ا م   

රාත්රීතේ අවසන් තව්ලාතවහිදී අවදි වීමට තනොහැකි 

බවට කවතරකු තහෝ බිය වන්තන්ද රාත්රිතේ ආර්ම්භ 

තව්ලාතවහිදීම ඔහු විත්ර් සලා ය ඉටු 

කරන්න.කවතරකු රාත්රීතේ අවසන් තව්ලාතවහිදී අවදි 

වීමට හැකි යැයි සි න්තන්ද ඔහු රාත්රිතේ අවසන් 
තව්ලාතවහිදීම විත්ර් සලා ය ඉටු 

කරන්න.කුමක්නිසාදයත් අවසන් රාත්රිතේ ඉටු 

තකතරන සලා ය සාක්ෂි දරන ලද්දකි.එය ඉ ා උතුම් 
තව් යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් වදාලහ.  

වාර් ාකරු: ජාබිර් (රළි). 

මූලාශ්රය : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 162- 755  
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 55 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

උග  යුතු පාඩම් : 

 කනෙරකු හට තැ්  ිශසි්  රාත්රිෙේ අනස්  
ෙේලාෙනි දී නි් ෙේ්  අනදි වීෙම් ිශශංවනාසයක් තිෙේේ 
වා රාත්රිෙේ අනස්  ෙේලාන ෙතක් ිශත්ර් සලාතය 
ප්රැාේ කිරීැ ඉතා උසසව ෙන හා  එෙසේ ිශශංවනාසයක් 
ෙනොැැති ිශට නි් ේට ෙපර එැ සලාතය ඉටු කිරීැ 
උසසව ෙන ෙැැ හදීසය පැහැදිලි කරයින.  
 රාත්රිෙේ ප්රථැ ෙේලාෙේදීැ ිශත්ර් සලාතය ඉටු 
කළ තැනැත්ෙතකු  රාත්රිෙේ අනස්  ෙේලාෙනි දි 
අැතරන සලාතය ඉටු කිරීැට පැතුෙේ නම් රක්අත් 
ෙේක ෙැක්  සාැානය ෙලස සලාතය කළ යුතු අතර 
වත්ෙත් සසඛයාෙන්  ිශත්ර් සලාතය නැනත නරක් ඉටු 
කිරීැට අනශංය නැත. 
 ිශත්ර් සලාතෙේ නියමිත ෙේලාන ආරම්භ 
න් ේ  ඉෂා සලාතය ඉටු කළ පසුනයින.එෙත්  සිට 
අළුයැ ෙේලාන ආරම්භ ෙනන ෙතක් එි  ෙේලාන 
පනතී.එයට සාේකයක් නම්   නබි (සල්) තුැා ්   
අළුයැට ෙපර නුඹලා ිශත්ර් සලාතය ඉටු කර් න 
යනුෙන්  පනසා ඇත. මූලාශ්රය සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 
16 -754. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

   සිදුවූ අකුසල ප්රසිද්ධ තනොකිරීම 

ََ  ه انننَ  َعَ نننَ  -55 َ  َرَسنننَ  َ : َسنننِنَ َ َ َقنننَ  ،َعنننَأ ْيِ نننَ َرَةَ نننَةْ  َرِضننن

 الاَ نننن ص َيمعِتننننَ َمَ نننن:ًفل إٍ "َ :  ه اننننِ  َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ  َ َقنننن َ   

 ،اًل ْهَنَجننن:َرَةِ  ْيَن َ َ َننننَ   هةعَجنننَ  ِ :ه اَ نننٍ  َعَنننن  ْهَنَجننن:ِرٍة َأ، َوٍإنع ِمنننَأ

ََ  ه انننَ  َثننن ع َ ََّنننِبَا َِ َسنننَتَة َعِنْ نننَ   ْهَب:ٍرَهنننْ   ،َناْلَ ننن: َفننن : َ ْفَ َقنننَ  ؛َوْقننن

ََ َر صنننَ ، َوَ ََّنننِبَا َ ْ ِشنننَ  ِسنننَتَة      َِ َ ننن:َم َ َ نننَتَة ْ نننَ   َوْ نننَ  ، َوْقننن

 ".  ه اِ  َعَ َ 

وصننب ا  ،و ه فنن  هنن  ،3136رقنن    ننِ    ،)صننب ا  هب نن:ر 

 (.،(5661) - 55رق    ِ    ،م   

අකුසල ප්රසිද්ධ කරන්නා හැර මාතේ සමූහතයන් 

සියල්ලන් තකතරහි සමාව හිමි වනු ඇ .කවතරකුතහෝ 

රාත්රිතේ යම්කිසි අකුසලක් කර එය අල්ලාහ් සඟවා 
 බා තිබියදීත් උදෑසන අතහෝ මා රාත්රිතේ තමවන් 

ආකාරතේ ක්රියාවක් කතළමි යනුතවන් පැවසීමද 

අකුසල ප්රසිද්ධ කිරීතම් නනයට අයත් තව්.රාත්රිතේදී 

ඔහුතේ පරමාියපති එය වසන් කරමින් සිටියද උදෑසන 

එම ආවරණාය ඔහු විසින් ඉව  දමන ලදී යනුතවන් 

නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කිරීම මා ශ්රවනය කතළමි. 
වාර් ාකරු   : අබූ ාරයිනරා (රළි) 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

මූලාශ්රය    : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 6 60ක සහීහව 

මුසවලිම් නැකි අසක 52- 200 . 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1 වන හදීසතේ සඳහන් තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 

 මිනිසා ිශසි්  යම් අකුසලක් සිදු  වූෙේ නම් 
අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද පැතීැට අනුන  එැ අකුසල සැාජ 
ෙත වීැට  ෙපරාතුන මිනිසා එැ අකුසල  සැාජය අතර 
ප්රසිද්් ෙනොකළ යුතු අතර වා ිශසි්  එැ අකුසල 
සඳහා පාෙපොනචාර ය කළ යුතුයින.එෙසේ 
පාෙපොනචාර ය කෙළේ නම් ෙැෙලොෙනි  හා 
පරෙලොෙනි  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  වාෙද කරු ාන 
ෙහේතුෙන්  එැ අකුසල කැා කර සඟනා තෙනු ඇත. 
 ෙකෙනකු ිශසි්  යම්කිසි අකුසලක් සිදු වූ කළ   
අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ඉදිරිෙේ පාෙපොනචාර ය කිරීෙම් 
සවථීර ෙනතනාන  හා එැ අකුසල නැනත නරක් 
ෙනොකරන ෙන සවථීර සවථානරයක වා සිටිෙේ නම් එැ 
පාපයට න් දියක් ෙලස පාලකයින්  ෙනත ෙෙොසව නරේ 
පිලිෙැනීැ අනශංය ෙනොෙේ.ඇයිනේයත් පාලකයින්  ෙනත 
ෙෙොසව නරේ පිලි ෙෙන ව සඳහා ි මි නන ේඬුනැට නාා 
අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ඉදිරිෙේ පාෙපොනචාර ෙේ නියලීැ 
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ඉතා උසසවය.ෙැෙසේ අනසකෙය්  හා සතය ෙලස කරනු 
ලෙන පාෙපොනචාර ය අල්ලාහව ෙේිශඳු්  පිලි ෙනු 
ඇත. 
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මා පිය සැලකිල්තලහි මවට හිමි යුතු ප්රමුඛ්ත්වය  

56-ََ ََ  ه انننَ  َعَ ننن َ  َعنننَأ ْيِ ننن ْقننن:َ : َجننن:َ  َرَجننن ن ٍإْهنننل   ،َرَةَ نننَةْ  َرِضننن

َ   ه اننِ ل َمننَأ   َ نن: َرَسنن َ   ْفْقنن:َ :   ؛ٍ   ه اننِ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ     َرَسننَ 

 َثنن ع َمننَأ? ْقنن:َ :   ْقنن:َ : "َيمصننْك"َهننسص  ه عنن:ٍ  ِ َبَ ننٍأ َصننَب:َ ِتَ? ْقنن:َ :     ي

َثن ع  " َثن ع َمنَأ? ْقن:َ :    ْقن:َ :  ،"َثن ع َيمصنكْ  " ْقن:َ : َثن ع َمنَأ? ْقن:َ :     ،"َث ع َيمصنكْ "

 ."ْ ْيَ َ 

 ،صنب ا م ن    ي منً:  و ،5611رقن    نِ      ،)صب ا  هب ن:ر  

 (.،(5516) - 1رق    ِ   

නබි (සල්) තුමාණාන් තව  තකතනකු පැමිණා අතහෝ 

අල්ලාහ්තේ දූ යාණානි ! මිනිසුන් අතුරින් අලංකාර 

තලස ඇසුරු කිරීමට ඉ ා සුදුසු  ැනැත් ා 
කවතරකුදැයි ඇසීය.එයට නබි තුමාණාන් නුඹතේ 

මැණියන් තව් යනුතවන් පිළිතුරු දුන්හ. ඉන් පසු 

කවතරකුදැයි ඔහු විමසීය ඉන්පසුවද නුඹතේ මෑණියන් 
තව් යනුතවන් පිළිතුරු දුන්හ. නැව ත් ඉන් පසු 

කවතරකුදැයි ඔහු විමසීය ඉන්පසුවද නුඹතේ මෑණියන් 

තව් යනුතවන් පිළිතුරු දුන්හ.ඉන් පසු කවතරකුදැයි ඔහු 
විමසූ විට නුඹතේ පියා බව නබි (සල්) තුමාණාන් 

පිළිතුර දුන්හ.   
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වාර් ාකරු: අබූ ාරයිනරා (රළි) 
මූලාශ්රය   : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 5071කසහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 1-2548. 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1 වන හදීසතේ සඳහන් තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 
 ෙැැ නබි නේේ  පියාට නාා ැනට ප්රමුඛත්නය 
දීෙම් ෙහේතුන ේරුන්  සඳහා ඇය ිශඳින දුෂවකරතා හා 
වුම්  සඳහා ඇය ඉටු කරන ෙසේනය ෙේ.එපැ ක් 
ෙනොන ඇය ෙැේවූ වූ ේා  සිට වුම් න ඇති ේැඩි කර 
උසවැහත් කිරීැ ෙතක්   ඇය ිශසි්  ේැඩි ෙලස ෙනර 
ේරනු ඇත.තනේ වුමනට අසනීපයක් ඇති වූනෙහොත්  
නිසිආකාරෙය්  ව සඳහා කටයුතු කිරීැ නැනි ැහඟු 
ෙසේනය්  රාශියක් ඇය ිශසි්  ඉටු කරන ලෙයින. 
 එෙෙිශ්  ඇයට උේේ උපකාර කරමි්  , 
සැහැල්ලු හා ආේරණීය නචන උපෙයිගී කරමි් ,ඇය 
ප්රිය කරන හා ඇයට අනශංය ෙඩුභාේා පරිත්රයාෙ 
කරමි්  , ඇය අසනීප වූ කල්ි  ඇයන රැකෙලා 
ෙනිමි්  ඇය සඳහා ප්රාර්ථනා කරමි්  පසුවීැ 
ෙකෙනකුෙද යුතුකැයින.ඉහත සඳහ්  කර්තනයය්  
ඇයට කිරීැ සඳහා ඇය මුසවලිම් නරෙයකු ිශය යුතුයින 
ය් න ෙකෝ ෙද්සියක් ෙනොෙේ. 
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පියාණාන්ට නින්දා කිරීම මහා පාපයකි. 

ِِ  ه انننِ  َعننَأ   -51 ََ  ه اننَ  َعَ َهنننن:،  َنننن ننٍأ عَ َعَبننن   َِِّبننن ه ع َعنننٍأة و َرِضننن

ََ "قننن:َ :  ،َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ   ِّ ِفننن ِِ  ٍرَضننن:  هنننةع  ،ٍرَضننن:  ْهَ  ِهننن

ََ ِّ ِف ِِ َوَسَ َل  هةع  ."َسَ ِل  ْهَ  ِه

صنننننننننبب   ،1666رقننننننننن    نننننننننِ     ،)جننننننننن:مع  هذمننننننننن   

  ألهب:اَ(.

අල්ලාහ්තේ  ෘප්තිය පියාතේ  ෘප්තිතයහි රැඳී 

ඇ .අල්ලාහ්තේ තකෝපය පියාතේ තකෝපතයහි රැඳී 

ඇ  යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වර් ාකරු : අේදුල්ලාහව බි්  අැර් (රළි) 

මූලාශ්රය : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 1800 . 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 61 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 
 පියනරු්  ෙෙෞරනය කර වුමනට අනනත වීය 
යුතු ෙන ෙැැ නබි නේන හඟනයින.තනේ කනෙරකු 
පියනරු් ට අනනත න් ේ ේ වුම්  නියත නශංෙය්  
අල්ලාහවට අනනත නනු ඇත.එෙසේැ කනෙරකු 
පියනරු් න ෙකිපයට පත් කර් ේ ේ වා නියත 
නශංෙය් ැ අල්ලාහවන ෙකිපයට පත් කරනු ඇත.ෙැැ 
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නීතිය පියනරු්  හට පැ ක් ෙනොන ැේනරු්  සඳහාේ 
ෙපොදු වූ සසකල්පයකි. 
 පියනරු් ට නි් ේා  කිරීැ ැහා පාපයක් ෙන 
ෙැැ නබි නේන ේ් නයින. 
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නිවැරදි ආකාරතයන් මුදල් උපයාගැනීම  

55- ََ ََ  ه اننَ  َعَ نن َ  َعننَأ ْيِ نن  ه اننِ   َرَسننَ َ ْقنن:َ   : َ َ َقننَ  ،َرَةَ ننَةْ  َرِضنن

ََِ َ  َهَنَمننً  ِمننَأ َهْطنن ٍ   أْلَن َ َبَتننٍنَم " َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ :     ؛ْيَهنن

 َخَ نننةن ْهنننَ  ِمنننَأ ْيَن َ َ نننْمَ  َرَجنننالً     ؛َ َهننن:ْفَ ِبَ  ؛ْفَ َبِنْ َهننن: َعْ نننل ْهَهنننٍةَِ  

  ".َ ْيَو َ َنَ َ  ِ َ َ ِطَ 

 ،(1115) - 111رقنننننننننن    ننننننننننِ    ،)صننننننننننب ا م نننننننننن  

رقننننننننن    نننننننننِ     ،وصنننننننننب ا  هب ننننننننن:ر    ،و ه فننننننننن  هننننننننن  

5111.) 

නුඹලාතගන් තකතනතු දැව එක්රැස ්කර එය  සිය කර 

ම  ඔසවා තගන තගොස ් විකිණීම යනු (අසනු ලබන දෑ 

ලබා තදන තහෝ තනොලබා තදන) තකතනකුතගන් 

යැතපන්නට ඉල්ලිමට වඩා උසස ්යනුතවන් නබි (සල්) 
තුමාණාන් වදාලහ. 

වාර් ාකරු: අබූ ාරයිනරා (රළි) 

මූලාශ්රය: සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 1 7-1 42ක සහීාල් 
බුහාරි නැකි අසක 2 74. 
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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උග  යුතු පාඩම් : 
 ඉසවලාම් ේහැ යනු යහපත් ක්රියාෙන්  හා 
නිනැරදි ැාර්ෙෙය්  ්නය උපයා ෙැනීම් නැනි යහපත් 
්රැෙේේ   වසවෙසේ ෙසෞභාෙයැත් ජීිශතයක් ෙෙොා 
නැගීැ සඳහා ැෙපාේන ේහැකි.යාචකෙයකු ෙැ්  
ැනිසු්  අතර අසායෑෙැ්  නැළක්වීැට ෙහේතුනේ එය 
ෙේ. 
 කනෙරකු නිසි ආකාරෙය්  හලාල් වූ ්න 
සම්පත් උපෙයිගී කිරීැට කටයුතු කර් ේ ේ ඉසවලාම් 
ේහෙැි  වාට කියා ආෙේනික වූ ෙෙෞරනයක් ි මි නනු 
ඇත ය් න ෙැැ නබි නේෙන්  පැහැදිලි ෙේ.එපැ ක් 
ෙනොන ඉසවලාම් ේහැ ිශසි්  තහනැට ලක් ෙනොවූ සෑැ 
ඉපයීැක් සඳහාැ එැ ඉපයීැ ඉසවලාම් ේහැට අනුකූලන 
තිෙේ නම් අල්ලාහව ඉදිරිෙේ එක් උසසව සවථානයක් ව 
සඳහා ලැෙෙනු ඇත ය් නේ ෙැැ නබි නේෙන්  අේහසව 
ෙේ. 
 මුසවලිම් නරෙයකු ෙපෞද්ෙලික හා සිය පුමෙල් 
ිශයේම් සඳහා අනුැැතිය ලත් නයාපාරයක් ෙහි 
ෙනළඳාැක් කළ යුතුයින.ෙෙෞරනෙය්  හා රැකනරෙය්  
යුතුන ජීනත් වීෙම් භූමිකාන්  වා ිශසි්  සලසවනා ෙත 
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යුතුයින.රැකියා ිශරි තන ෙහි කම්ැැලිකෙැ්  පසු වීැ 
ඉසවලාම් ේහැ තුල අප්රස් න ක්රියානක් ෙලස සළකණු 
ලෙයින.  

යටි රැවුල වැවීතම් නීතිය 

ََ  ه انننَ  َعَ َهَنننن:     -53 ِِ  ِع َ نننٍأ َعَننننَة َرِضننن َعنننٍأ  هننن ع ِّ   ،َعنننَأ َعَبننن

 ".َبل   ه َِّ َفَعْيَِ َو ٍر   هشعَ َ َفَهْيْق:َ : " َص ال  ه اَ  َعْ َ ِ  َوَس اَ ، 

 ،و ه فنننن  هنننن  ،(556) -55رقنننن    ننننِ    ،)صننننب ا م نننن  

 (.،5666رق    ِ    ،وصب ا  هب :ر 

උඩු රැවුල තකොට කර යටි රැවුල වැවීමට හරිනු තමන්   

නබි (සල්) තුමාණාන් පැවසූහ. 
වාර් ාකරු : අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් (රළි). 

මූලාශ්රය    : සහීහ් මුසල්ිම් වැකි අංක 56- 659 

වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 
 යටි රැුමෙලි  නැේෙත්කැ හා එය නැවීැ 
අනිනාර්ය නන ෙන හා මුසවලිම් නරෙයකු සම්පූර්  
නශංෙය්  රුුමල ෙෑැ ෙහි කපා ේැමීැ තහනම් නනු 
ඇත ය් න ෙැැ නබි නේෙන්  අේහසව ෙේ. 
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 යටිෙතොෙල්  පහලට නැෙනන සියල්ලක්ැ යටි 

රැුමල ෙැ්  සළකණු ලැෙේ. 

 මුසවලිම් නරෙයකු තැ උඩු රැුමල කපා අඩු කළ 
යුතු ෙන ෙැැ නබි නේන ෙප් නා ෙද්.එෙැිශ්  තැ උඩු 
රැුමල කපා අඩු ෙනොකර දිෙට නැවීැ ෙහි ැැේ පැ ක් 
අඩු කර අෙ ෙේක අඩු ෙනොකරීැේ තහනම්ය.එෙසේනම් 
වා කළ යුත්ෙත් උඩු රුුමල සම්පූර්  ෙලස කපා අඩු 
කර ෙැනීැයින. 
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වියදම් කිරීතම්දී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු 

َََعننَأ  -51 ِِ َ ننٍأ ْيِ نن ََ  ه اننَ  َعَ ننَ  َوقانن:ص  َسننَ  َ   ه اننِ  ْينع َرَسننَ  ،َرِضنن

ََ: "َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ ، ْقنن:َ  َََبَتِ،نن َََ ِفننَس َاْفْقننً   ِ َهنن: َوَجننَ   ٍإاعننْك ْهننَأ 

ََ ،َيِجَةَم َعْ َ َه: الا ه اِ  ٍإ َََجَ َ  ِف َِْك َهتعل َم:   ".ْفٍ   َمَةْي

 ،وصب ا م    ،و ه ف  ه  ،53رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر 

 (.،(1356) - 5جن  مأ رق    ِ   

ඔබ බිරිඳතේ මුවට කවන ලද එක් ආහාර පිඩක් 

ඇතුළුව අල්ලාහ්තේ  ෘප්තිය උතදසා ඔබ කරන 

වියදමටද කුසල් තනොවරදාම ලැතබන්තන්ය යනුතවන් 
නබි (සල්) තුමාතණාෝ පැවසූහ. 

වාර් ාකරු    : සඅද් බි්  අබී නක්කාසව (රළි) 

මූලාශ්රය    : සහීාල් බුහාරී නැකි අසක 56 ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 5-1628.   
වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 5වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උග  යුතු පාඩම් : 
 කනෙරකු ෙහි යම්කිසි යහපතක් සිදු කරනනා 
නම් ව සඳහා කුලිය ලො ෙත හැකි න් ේ  පිිශතිරු 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3232
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ෙනතනාන තිබුෙ ොත් පැණී ෙන ෙැැ නබි නේන 
ෙප් නුම් කරයින. 
 ඉොේත් ෙහනත් න් ේනාන යන සසකල්පය 
ඉසවලාම් ේහැ තුල ඉතා පුළුල් සසකල්පයකි. මිනිසා 
සාැානය ෙලස   කරන සෑැ යහ ක්රියානක් සඳහාැ එැ 
ක්රියාන අල්ලාහවෙද තෘප්තිය තකා සිදු කෙළේ නම් ව 
සඳහා කුලියක් ලැෙෙණු ඇත ය් න ෙැැ නබි නේන 
තුලි්  නටහා ෙත හැක. 
 තැ ැානසික ආශංාන්  සම්පූර්  කිරීැ සඳහා 
සිය බිරිඳ සැඟ සතුෙට්  කල් ෙෙවීැ යන ක්රියානේ 
ෙද්න තෘප්තිය තකා සිදු වූනෙහොත් එයේ කුසල් රාශියක් 
ලො ෙේන යහකැක් ෙනට පත් නනු ඇත. 
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මළවුන් සඳහා තනෝකය දැක්වීතම් නීති රිති 

ََ  َع َعَ َهنن   َعننَأ َيمِّ َعِط عنن ْ  -56 َص َصنن ال    :َرِضنن ، ْق:ْهننَ : ْقنن:َ   ه عِبنن

ََنننَؤِمَأ ِ :ه انننِ  َو هَ نننَ ٍم ":  َع َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  ْيَن  ، َِخنننٍةاْل َ ِبننن ص ِهننن:َمَةْيٍ  

ٍَ ٍإ ََ َثننناْل ِع ْفنننَ  ََْ نننَبَ  َثَ ً ننن:  ؛َعْ نننل َزَوج  الاََِبننن ْفٍإاعَهننن: اْل ََْ َتِبنننَ  َواْل 

َِ َعٍََّ  الاَمَََّب ً :، ٍإ  ".َثَ 

 (.5615رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر 

අල්ලාහ ්හා අවසන් දිනය වින්වාස කරන   කාන් ාවක් 

සඳහා සිය සැමියා හැර අන් කිසිතවකුතේ මරණාය 

තවනුතවන් දින තුනකට වඩා අියකව තනෝකය දැක් 
වීමට අනුමැතිය නැ . වද එම කාන් ාව තදතනත් 

සඳහා අඳුන් ආතල්ප තනොකළ යුතු අ ර අසබ්් තහවත් 

වස්ත්රය හැර සායම් දැමූ වස්ත්ර කිසිවක් තනොපැලඳිය 
යුතු බව නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : උම්මු අතියිනයාහව (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 5342. 

: වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

නුසයිනො බි් ත් අල් හාරිසව අල් අ් සාරියිනයාහව (රළි) 
තුමිය.එතුමියෙද උප නාැය උම්මු අතියිනයහව 
ෙේ.අල්ලාහවෙද ැාර්ෙෙේ කැපවී ැට ප්රිය කරන සහාබි 
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කා් තානකි.සත් නතානක් නබි (සල්) සැඟ සටනට 
සහභාගී වූහ.එි දී තුනාල වූ සහාබිනරු්  සඳහා 
ෙෙෙහත් කරමි්  හා තුනාල වූන්  ැදීනානට යනමි්  
උ් ේ ය.සයිනනේ (රළි 
) තුමිය මිය කය අනසවථාෙේදි    ඇයන පිරිසිදු කිරීෙම් 
කර්තනය ොර ෙනු ලැබුෙේ ෙැතුමිය ිශසිනි.නබි (සල්) 
තුැා ් ෙද අභානයට පසු ෙැතුමිය ෙසරානට 
සස්රැනය කර එි  ජීනත් ුමණි.එි  නාසය කළ මිනිසු්  
ෙැතුමියෙේ  කරුණු රාශියක් ඉෙෙන 
ෙත්හ.ෙසරාෙනි  ජීනත් වූ සහාබිනරු්  පිරිසක් හා 
තාබිඊ්  නරු්  ෙැතුමියෙේ  මිය කය තැනැත්ත්  
පිළිෙඳ නීතිරීතී්  ිශෙශංේෂෙය්  ඉෙෙන ෙත්හ.ෙැතුමිය 
ිශසි්  මූලාශ්ර නල හදීසව 4  ක් නාර්තා වී ඇත.නයස 
අුමරුදු 7  ේක්නා ෙැතුමිය ජීනත් ුමණි.අල්ලාහවෙද 
තෘප්තිය ඇය සඳහා ි මි ෙේනා. 
 

 :  උග  යුතු පාඩම් 

 ෙශංිකය පල කිරීෙැ්  අේහසව න් ේ  සිය 
සවනාමිපුර්ෂයාෙද ැර ය ෙහේතුෙන්  ෙහි දික්කසාේය 
ෙහේතුෙන්  ඉද්ේාෙනි  සිටින එක් කා් තානක්  තැ 
ශංාරීරක ැට්ටෙැ්  හා ඇදුම් පිදුම් ි  අලසකාරත්නය 
ෙප් නුම් කරන සියල්ෙල්  දුරසව වී සිටීැයින.එපැ ත් 
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ෙනොන ෙපොදුෙේ සිය සවනාමිපුරුෂයා ඉදිරිෙේ 
අලසකාරෙය්  සිටීැ සඳහා භාිශතා කරන අඳු්  හා 
ෙනොෙයකුත් නර්  හා සුනඳ ිශලුම්  නැනි   ේැයින්  
ඉනත් වී සිටීැත් සැඟැ ආාම්ෙර නසවත්රය්  හා 
සවනර් ාභර  පැලඳීෙැ්    ඉනත් වී සිටීැයින.ෙශංිකය 
පල කිරීැ සඳහා පැ ක් ආෙේණික වූ ිශෙශංේෂ ඇඳුම් 
ඇඳිෙම් ්රැයක් ඉසවලාම් ේහැ තුල ෙනොැැත. 
 සිය සවනාමිපුරුෂයාෙද ැර ය ෙහේතුෙන්  
කා් තානක් ැාස හතරක් හා දින ේහයක කාල 
ප්රැා යක් ෙශංිකය පල කිරීැ අනිනාර්ය ෙේ.එනමුත් 
එැ කා් තාන ෙර්ෙණී කා් තානක් නම් ඇය සිය 
සවනාමිපුරුෂයාෙද ැර ය ෙහේතුෙන්  ෙහි දික්කසාේය 
ෙහේතුෙන්  වූනේ  ේරු ප්රසූතිය ෙතක් ඇය ෙශංිකය පල 
කළ යුතුයින. 
 ිශනාහ කිශසුැට පසු සසසර්ෙෙේ ෙයදුනේ  
ෙනොෙයදුනේ සිය සවනාමිපුරුෂයාෙද ැර ය 
ෙහේතුෙන්  එැ කා් තාන  ැාස හතරක් හා දින ේහයක 
කාල ප්රැා යක් ෙශංිකය පල කිරීැ අනිනාර්යයින.    
 කා් තානක් සිය සවනාමිපුරුෂයා හැර ෙනනත් 
පිරිමිෙයක් සඳහා ෙශංිකය පල කිරීැට අනුැැතින 
තිෙෙ  නමුත් එෙසේ සිටිය හැක්ෙක් දින තුනක 
කාලයක් පැණී.සිය දූ ේරුන් ෙේ  ෙකෙනකු මිය කය 
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ිශට කා් තානක් දින තුනක කාලයක් ෙශංිකය පල කළ 
හැකි නමුත් සවනාමි පුර්ෂයා ෙනනුෙන්  ෙශංිකය පල 
කිරීෙම්දී තිෙෙන නීතිරීති ෙැයට සම්ේ ඳ ෙනොෙේ. 
 ෙැෙසේ ෙශංිකය පල කිරීැ යනු කා් තාන්  
සඳහා පැ ක් ිශෙශංේෂිත වූ ිශශංයකි.පිරිමී්  කිසිේා 
ෙැෙසේ ෙශංිකය පල කළ ෙනොහැක. 
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කරුණාාතව් සංතේ ය ඉස්ලාම් දහමයි. 

ََ  ه اننَ  َعَ َهَننن:: ْينع َرَسنن َ     -56 ِِ  ه اننِ  َ ننٍأ َعَنننَة َرِضنن َ   ه اننِ  َعننَأ َعَبنن

ََ " :َوَسننن اَ  ْقننن: َ َصننن ال  َع َعْ َ نننِ    ِرنننةعٍ  َرَ ْطَتَهننن:،   َعننن َِّ ِ   َمنننَةْي   ِفننن

ََنننَ  ََِخْ َ  ِف َهننن:  ه عننن:رَ ؛ َهتعنننل َم: إَذ  ؛َسنننْقَته:ََ يط َنَتهننن: َوِرننن اْل ،ْفننن

َََةْ َته: اْلَهَبَ َته:، َو  ََ  ".:ٍش  ألَرٍضَ َ  ِمَأ َخَشْمََ ؛ِر

وصننب ا  ،و ه فنن  هنن  ،6165رقنن    ننِ    ،)صننب ا  هب نن:ر 

 (،(5515) - 151جن  مأ رق    ِ    ،م   

මිය යනතුරු හිරකර  ැබූ බළතලකු සම්බන්ධතයන් 

ගැහැණියක් තව්දනා විඳින්නීය. තම් තහේතුතවන් ඇය 

අපායටද යන්නීය. ඌ හිරකර  ැබූ කාලය තුළ කෑමට 

ආහාර තහෝ බීමට ජලය තනොදුන් අ ර තපොතළොතව් 

ඇති (පණුවන් මැසි මදුරුවන් වැනි) කෘමීන් කිසිවක් 
කෑමට තහෝ ඉඩ තනොදුන්නායැ”යි නබි (සල්ලල්ලාහු 

අතලයිහි වසල්ලම්) තුමාතණාෝ ප රකාන කළහ.  

වාර් ාකරු  : අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 

මූලාශ්රය   : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 3482ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 151-2242 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 77වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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:  උග  යුතු පාඩම් 

 යම්කිසි ෙහේතුනක් ෙනොැැතින සත්නයින්  සිරකර 
තො එැ සතු්  සඳහා ආහාර පාන සපයා ෙනොදී සිටීැ 
යනු මිනිසාෙද කුරිරුකැ කැ හා වාෙද අ්ැ 
සවනභානය ෙකෙසේේ ය් න පැහැදිලි කර ෙේන අතර 
වාෙද අශීලාචාරය හා අකාරුණික ෙන ැනාන 
පැහැදිලි නනු ඇත. 
 ෙහේතුනක් ෙනොැැතින සත්න ි ් සනය 
කර් න්  සඳහා ලැෙෙන අකුසෙලි  ිශශංාලත්නය 
ෙකෙසේේ ය් න ෙැැ නබි නේන පැහැදිලි කරයින. 
 ෙළලු්  හා කුරුල්ල්  නැනි සත්නයින්    සඳහා 
නිසි ආහාර පාන හා වුමනට අතයානශංය ේෑ සපුරා දීැට 
ෙකෙනකුට හැකි නම් වුම්  හේානාා ෙැනීැට ඉසවලාම් 
ේහෙම් අනුැැතිය ඇත. 
 කිසියම් ්ාර්මික ෙහේතුනක් ෙනොැැතින 
සත්නෙයක් ඝාතනය කිරීැ ෙහි වුමනට ි සසා කිරීැ 
යනු අනස්  දිනෙයි  කුරිරු ේඬනම් ලැෙෙන පාප 
කර්ැයකි. 
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විශිෂ්ඨ දුආ ප්රාර්ථනාවක් 

َََعننَأ  -31 ََ َرَةَ ننَةْ   ْيِ نن ْقنن:َ  َرَسننَ َ   ه َّْننِ     :ْقنن:َ  ،َعَ ننَ   ه اننَ َرِضنن

َِ ْيْفَمننَ        :  "َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ    ََِع  ِ َهنن:  ْهَ َبنن َمنن: ِمننَأ َدَعننَ ٍ  َ نن

ََْ  ،ِمَأ ِصَاَ : َو ْهآِخَةِ  ه اَه ع ٍإاِّ  ".ْيَسْمَهْك  ْهَنَ :ْف:ْ  ِفَ  ه

 وصبب   ألهب:اَ(. ،6651رق    ِ    ،)س أ   أ م:ج 

දාසතයකු විසින් ආයාචනා කරනු ලබන ප්රාර්ථනාවන් 
අතුරින් අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුකල් මුආෆා  

ෆිද්දුන්යා වල් ආහිරා යන ප්රාර්ථනාවට වඩා විශිෂ්ඨ 

ප්රාර්ථනාවක් තනොමැති බව නබි (සල්) තුමාණාන් 
වදාලහ. 
නාර්තාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි) 
මූලාශ්රය      : සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 3851. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

: තමම නබි වදතනන් උපුටා ගත් පාඩම්  

 මුසවලිම් නරෙයකු අනසක හා භියසුලු සිතැතින 
අධික ෙලස ෙැැ ප්රාර්ථනාන කළ යුතුයින.ඇයිනේයත් 
අල්ලාහව ෙේිශය්  ැත තෙණු ලෙන කිසිඳු ිශශංවනාසයක් 
අපෙත් ෙනොයනු ඇත.එතුලි්  මිනිෙසකුෙද ජීිශතෙයි  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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ශංා් තොනය හා රැකනර ය හා සතුටු පිරි 
ෙසෞභාෙයැත් අනසවථාන්  උේා නනු ඇත. 
 මිනිසාෙද ෙලෞකික හා ආ්යාත්මික ජීිශතය 
පීාා කරන සියළු කරුණු ෙකෙරි  අල්ලාහවෙද 
රැකනර ය හා ආරක්ෂාන ලැබීැ සඳහා ෙැැ ැහඟු 
ප්රාර්ථනාන කළ යුතු ෙන ෙැැ නබි නේන උෙේයිකැත් 
කරනු ඇත. 
 ෙැැ ප්රාර්ථෙනි  අර්ථය නම් අෙහි ෙේිශඳුනි !  
ෙැෙලොෙනි  හා පරෙලොෙනි  නුඹෙද ආරක්ෂාන ැා 
අයැදිමි ය් න ෙේ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  081    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සිය අයිතිවාසිකම් රැක ගැනීම 

ََ  ه اننَ  َعَ نن َ َعننَأ َسننِ َ -31 ٍِ َرِضنن ِّ َصنن ال  ه اننَ    َعننٍأ ،ِِ َ ننٍأ َزَ نن  ه عِبنن

 َوَمنننَأ َقِتنننَ ِن، ْفَهنننَ  َعنننٍهَ  ؛َن َم:ِهنننِ َمنننَأ َقِتنننَ  َدَو" ْقننن:َ : ،َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ 

 ".ِنْفَهَ  َعٍهَ  ؛ِ ِ َن ِدَ َدَويو  ،َدِمِ َن َدَويو  ،َن ْيَرِ ِ َدَو

وجننن:مع  ،و ه فننن  هننن   ،1115رقننن    نننِ     ،)سننن أ ي نننَ د ود 

رقنننننن   ،سنننننن أ  ه  نننننن:هَو ،1151رقنننننن    ننننننِ    ، هذمنننننن  

 ،5561رقنننن    ننننِ    ،سنننن أ   ننننأ م:جنننن و ،1165  ننننِ   

 وصبب   ألهب:اَ(.

කවතරකු  ම ධන සම්පත් (ආරක්ෂා කිරීම ) පිණිස   

නා නය කරනු ලබයිද ඔහු නහීද් තහවත් ජීවි  

පරි යාග කළ පුද්ගලතයකු තව්.  වද සිය පවුල, 

ආත්මය, හා  ම ආගම යනාදී විනයන් (ආරක්ෂා 
කිරීම) පිණිස  කවතරකු නා නය කරනු ලබයිද ඔහුද 

නහීද් තහවත් ජීවි  පරි යාග   කළ පුද්ගලතයකු  තව් 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ.  

වාර් ාකරු    : සඊද් බි්  සයිනද් (රළි) තුැා. 

මූලාශ්රය    : සුන්  අබී ේාවූද් නැකි අසක 4772 ක 
ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 1421ක සුනනු්  නසාඊ නැකි 
අසක 4 05ක සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 
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258 .ඉැාම් අල්ොනි (රහව) තුැා ෙැැ නබි නේන සහීහව 
යනුෙන්  පනසා ඇත. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 
අබූ අීඃනර් සඊද් බි්  සයිනද් අල් අද්වී අල් කුරෂී  (රළි). 
යහපත් සහාබිනරෙයකි.ි ජ්රතයට ෙපර 22 නන 
නර්ෂෙයි  ැක්කාෙනි  ඉපදුේ ය.ෙැතුැා ්  හා 
ෙැතුැා ් ෙද සිය භාර්යාන ප්රථැ අනදිෙේැ ඉසවලාම් 
ේහැ නැළඳ ෙත්හ.ඉ්  අනතුරුන ැදීනානට සස්රැ ය 
ුමණි.ෙද්ර් සටන හැර අෙනකුත් සියළු සට් නලට 
සහභාගී ිශය.ෙැතුැා ්  සවනරෙය ෙකෙරි  ශුභාරසචි 
ලත් සහාබිනරු් ෙේ  ෙකෙනකි.ෙැතුැා ්  ිශසි්  
හදීසව 48 ක් මූලාශ්ර නල සඳහ්  වී ඇත.ි ජ්රි නර්ෂ 51 දී 
අල් අකීක් නැැැති සවථානෙේ ෙැතුැා ්  අභානයට 
පත් ුමණි. 
 

 : උග  යුතු පාඩම්  

 සිය භාර්යාන, සෙහිේරිය, දියණිය හා ැන යනාදී 
පුමෙල් ඥාතී් ෙද ආරක්ෂානට හා තැ ආත්ැ  
ආරක්ෂානට කනෙරකු ෝානක් ෙලස ක්රියා කර් ේ ේ 
ව සඳහා අනශංයතානයට අනුන කැපවී ෙපනී සිටීැ 
මුසවලිම් නරෙයකුෙද යුතුකැ ෙේ. ප්රතිිශෙරිධියාෙේ  
ආරක්ෂා ිශය හැක්ෙක් වා ඝාතනය කිරීෙැ්  පැ ක් 
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නම් එිශට වාන ඝාතනය කිරීැටේ ඉසවලාම් ේහෙැි  
අනුැැතිය ඇත. ෙැෙසේ ඝාතනය කළ තැනැත්තාට 
කිසිදු ේඬුනැක් ි මි ෙනොෙේ. ප්රතිිශෙරිධියා ිශසි්  සිය 
ආත්ැ  ආරක්ෂාන උෙේසා සට්  කර් නා ඝාතනය 
කරනු ලැබුෙේ වා ශංහීද් ෙහනත් ජීිශත පරිතයාෙ කළ 
තැනැත්ෙතකු නන අතර ප්රතිිශෙරිී  ඝාතකයා 
නරකාදියට සුදුසවෙසකු ෙනට පත්ෙේ. 
 මුසවලිම් නරෙයකුෙද ආත්ැය පැ ක් ෙනොන , 
වාෙද පුමල ,වාෙද  ්න සම්පත් හා වාෙද ආෙැ 
පනා ෙකොයිනතරම් ෙෙෞරනණීයේ ය් න ෙැැ නබි 
නේෙන්  ෙත්රුම් ෙත හැක. 
 ෙැැ නබි නේෙනි  සඳහ්  ශංහීද් ය් ෙනි  
අර්ථය එෙලි දිනෙයි  කුලිය ලො දීෙම්දී ශංහීද් වූ 
පුද්ෙලෙයකු ෙලස සැළකීැයින.ෙැෙලොෙනි දී සාැානය 
මුසවලිැ නරෙයකු මිය කය ිශට කළ යුතු චාරිත්ර සියල්ල 
ෙැොා සඳහාේ සම්පූර්  කළ පසු  වාන භූමිේානය කළ 
යුතුයින. 
 
 

 



  083    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ඉඩම් පැහැර ගැනීම මහා පාපයකි 

ََ  ه اننَ  َعَ نن َ   َ ننٍأ َِِعننَأ َسننِ  َ  -35 ٍِ َرِضنن َ  ْقنن:َ  َسننِنَ َ  َرَسنن َ   ،َزَ نن

 ْهنننْمَرٍض َعنننَ ًس:  َمنننَأ ْهْ نننَ  ِمنننَأ" :َ  ه اننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  َ َقنن َ  

 ". َط ِّْقَ  ِمَأ َسَبٍع ْيَرِضنَي

  ،و ه فنننننن  هنننننن  ،5155رقنننننن    ننننننِ    ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر 

 (.،(1311) - 161رق    ِ    ،وصب ا م   

කවතරකු හිමි තනොමැති (අතනකාතේ) ඉඩතමන් 

අසාධාරන තලස  ස්වල්පය ප්රමාණායක් තහෝ  මන් සතු 

කර ගන්තන්ද   තපොතලෝ හත හි ගැඹුතරන් එම ස්වල්ප 

ප්රමාණාය තගන ඔහුට මාලයක් තලස පළඳිනු ලැතබ් 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කතළේය. 

වාර් ාකරු    : සඊද් බි්  සයිනද් (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 2452ක සහීහව 

මුසවලිම් නැකි අසක 137-161 . 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 31  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 
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  : උගතු යුතු පාඩම්  

 සිය අයිනතිනාසිකම් හා ෙද්පල ආරක්ෂා කළ යුතු 
ෙන ඉසවලාම් ේහැ තහුමරු කරන අතර ෙද්පල හා ඉාම් 
සුරාකෑැ හා පැහැර ෙැනීැ ේරුණු ෙලස තහනම් කරයින.  
 කනෙරකු යම් කිසි ඉාැකට ි මිකාරත්නයක් 
ේර් ේ ේ එැ ඉාෙම් ඇති ඉඳිකිරීම් හා ෙලිහ නර්ෙ 
නැනි සියල්ලක්ැ ි මි න් ේ  එැ 
ි මිකරුටයින.අසල්නැසිය් ට කරේරයක් ෙනොෙනන 
ආකාරෙය්  සියළු ෙද්  කළ හැකි අයිනතියේ වාට තිෙේ. 
 අල්ලාහව ිශසි්  පහළ කළ ඉසවලාම් ේහෙැි  
ඉෙේ වීම් සැඟ මුසවලිම් නරෙයකු ඇල්ෙැ්  සිටිය 
යුතුයින. ව අනුන අෙනකාෙද ්න සම්පත් ෙසොරාකෑම්, 
පැහැරෙැනීැ,රැනටීම්,අල්ලසව දීම් නැනි අනිසි 
ආකාරෙය්  ්න සම්පත් තැ්  සතු කිරීැ ෙනොසුදුසුය. 
 ෙැැ නබි නේෙනි  සැෙෑ අර්ථය පිළිෙඳ 
ිශද්නතු්  ෙෙොෙහි අේහසව ඉදිරිපත් කර ඇත .එයින්  
එකක් නම් වා ිශසි්  පැහැර ෙත් එැ ඉාැ නැනත 
ෙෙන එනු ෙැ්  එෙලි දිනෙයි  අ  කරනු 
ලැෙේ.එිශට එැ ඉාැ වාෙද ෙෙෙලි   ැාලයක් 
ෙැ්  ේැා රැෙෙන එනු  ලැෙේ ය් නයින.අෙනකුත් 
අේහස නම් එැ ඉාැ  ැාලයක් ෙලස සකසව කරනු 



  085    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

ෙැ්  වාට අ  කරනු ලැෙේ.එෙසේ කිරීැට ෙනොහැකි 
වූ ිශට ව සඳහා ේඬුනම් ෙේනු ලැෙේ ය් නයින. ෙනනත් 
අර්ථයක් නම් වාෙද ෙෙෙලි  ේැනු ලේ ේ  එැ 
ඉාැ ෙනොන එැ ඉාැ පැහැර ෙැනීැ ෙහේතුෙන්  
ලැබුනු අකුසල් ය් නයින. 

 
මිල මුදල් තකතරහි අියක තප්රේමය අගුනයි. 

ََ  َع َعَ نن َ  ْيَاننٍ  َ نننٍأ َم:ِهننٍك   َعننَأ   -04 ْقننن:َ : ْقنن:َ  َرَسنننَ َ     ،َرِضننن

َ ْ َبننننَة  َ ننننَأ آَدَم، َوَ ْ َبننننَة َمَ ننننَ   : "َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ  َصنننن ال  ه اننننَ   ِع

 ".َ   ْهَ َنٍةَه ص  ْهَن:ٍ ، َوَطَ : َت:ٍن َثَ 

وصننب ا  ،و ه فنن  هنن   ،0448رقنن    ننِ     ،)صننب ا  هب نن:ر  

 (.،(8647) - 881رق    ِ    ،م   

ආදම් තේ පුතු  වැතඩන විට ඔහු සමඟ විෂයන් තදකක් 
වැතඩනු ඇ .ඒ වා නම් මිල මුදල් තකතරහි සහ දීර්න 

ආයුෂය තකතරහි ආනාව තව් යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ා කරු   : අනසව බි්  ැාලික් (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 6421ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 155-1 47 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 4  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

 

    : උගතු යුතු පාඩම්  

 පිිශතුරු ්නසම්පත් සඳහා ඉසවලාම් ේහැ ිශසි්   
ැහඟු නටිනාකැක් ලො දී ඇත.එැ මිල මුේල් ෙක්් ර 
කරමි්  අනිනාර්ය ෙද්් , හජ් ඉටු කිරීැ නැනි 
කර්තෘනය්  ෙෙොෙහිැයක් ්ර්ැානු ෙත කර 
ඇත.එපැ ක් ෙනොන මිනිසාෙද ජීනෙනිපාය හා 
වාෙද අතයානශංයතානනය්  මුලිනුපුටා ේැමිය 
හැක්ෙක් එතුලි් ය.  එෙෙිශ්  ඉසවලාම් ේහැ කිසි ිශටක 
මිල මුේල් රි තන සිටුනු ෙැ්  අ  කෙළේ 
නැත.එෙසේනම් ඉසවලාම් ේහැ අනනාේ කෙළේ අල්ලාහවට 
අනනත වීෙැ්  නළක්නන අ් ේමි්  මිල මුේල් සැඟ 
කටයුතු කිරීැ ෙේ.තනේ මිල මුේල් අධික ෙලස එක්කාසු 
කිරීෙම් අධික ආශංානේ ඉසවලාම් ේහැ අපකීර්තියට පත් 
කර ඇත.   
 අල්ලාහවට න් ේනාැාන කිරීෙැි ලා මිනිසාෙද 
ආයුකාලය දීර්ඝ වූෙේ නම් එි  ප්රතිලලය න් ේ  වා 
අල්ලාහවට ඉතා සමීප වීැයින.එපැ ක්  ෙනොන එැඟි්  
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එෙලි දිනෙයි  උසසව පේවී්  අධික ෙලස වාට ි මි 
නනු ඇත.  
 ාෙේක් මිනිසාෙද සිය ආයුෂ කාලය දීර්ඝ වීැ 
පැ ක් යහපත් ෙනොෙේ.එෙසේ යහපත් වීැට නම් වා 
කළ යුත්ෙත් ඉසවලාමීය ැාර්ෙෙිපෙද්ෂය් ට අනුන තැ 
ක්රියාන්  සකසව කර ෙැනීැයින.අල්ලාහවෙද ැාර්ෙය ැෙ 
හැර ේැා ාෙේක් ෙලොෙනි  දීර්ඝ කාලයක් ජීනත් වීෙම් 
ආශංාන ඉසවලාම් ේහැ අපකීර්තියට පත් කිරීෙම් ෙහේතුනේ 
ෙැය ෙේ. 
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අනිවාර්ය සලා තයන් පසු කිව යුතු දෑ 

ََ  ه اننننَ  َعَ َهنننن:    -31 ََْق:ْهننننَ : ْ نننن:َن   ،َعننننَأ َع:ِهَشننننْ  َرِضنننن   ه ََِّبنننن

َِ  ،َسنننن ََّْ ٍإَذ   َعْ َ ننننِ  َوَسنننن ا َ  َصنننن ال  ه انننن َ  َِ َر َمنننن:   ٍإالا ،ْهننننَ  َ ْقَ نننن ِمْقنننن

: َذ  َََب:َرْ ننننَ  َ نننن  ،الَمَم َوِمَ ننننْك  ه عنننن اْله ََّْهنننن ََّ ْيَاننننَ   ه عنننن ْ " :َ َ َقننننَ 

 ". ْهَجالٍ  َو اِلْ َة ٍم

 (. ،(565) - 163رق    ِ    ،)صب ا م   

නබි (සල්) තුමාණාන් සලා ය අවසන් කිරීම සඳහා 

සලාම් දුන් පසු (අල්ලාහුම්ම අන් ස් සලාම් වමින්කස ්

සලාම්  බාරක්  යා දල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්) 
යනුතවන් පැවිසිමට ග  වන කාල ප්රමාණායට වඩා  ඉඳ 

ගන්තන් නැ .  

වාර් ාකරු: ආඉෂා (රළි). 
මූලාශ්රය : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 136-502. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 72  වන හදීසතේ සඳහන් තව්. 

     : උගතු යුතු පාඩම්  

 සලාතය ෙැෙහය න් නා සලාතය අනස්  කළ 

පසු එැ සවථානෙය්  නැකට යා යුතු ෙන ිශද්නතු්  

සැහරක් පනසති.ඉහත නබි නේේ  සඳහ්  වූ නචන 

ැාලාන පැනසීැ සඳහා ෙත නන කාල ප්රැා යක් නබි 
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(සල්) තුැා ්  අසු්  ෙැනීැ ෙැොුම්  ිශසි්  ඉදිරිපත් 

කරන ලේ සාේකයකි.තනත් සැහර ිශද්නතු් ෙද අේහස 

න් ේ  සලාතෙේ අනසානෙේදී සලාම් දු්  පසු ඉදිරි 

කිේලා ෙේසට හැරී සිට ෙැැ නචන ැාලාන පනසා ඇත 

ය් නයින. එනමුත් සලාතයට පසු කින යුතු ප්රාර්ථනාන්  

නබි (සල්) තුැා ්  ිශසි් ැ අප සැාජයට ඉදිරිපත් 

කර එතුැා ්  සලාතෙය්  පසු එැ ප්රාර්ථනාන්  

ෙනොකියා නැකට යාැ අනුැාන කළ ෙනොහැකි ිශශංයකි 

ය් න පැහැදිලියින. 

 සලාතෙය්  පසු කින යුතු ෙනොෙයකුත් 

ප්රාර්ථනාන්  සහීහව වූ නබි නේ්  නල සඳහ්  වී 

ඇත.ඉහත නබි නේේ  සඳහ්  වූෙේ එයින්  එක් 

ප්රාර්ථනානකි.ෙැැ නබි නේෙනි  සඳහ්  වී ඇති නචන 

ැාලාන මූලාශ්රයක් නන මුසවලිම් ග්ර් ථෙේ අසක 501 ි  

සඳහ්  න් ේ  අසවතදෆිරුල්ලාහව යැයින තු්  නරක් 

පැනසූ පසුනයින. 

 අල්ලාාම්ැ අ් තසව සලාම් යන නාකයෙයි  

සඳහ්  සලාම් යන පේය අල්ලාහවෙද උසසව 

නාැය් ෙේ  එකකි.එි  අර්ථය නම් : අෙහි ෙේිශඳුනි 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

!   සුදුසු ෙනොැැති සියළුැ අඩුපාඩුනලි්  නුඹ ඉතා 

පාරිශුද්් ෙේ ය් නයින. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සලා තයන් පසු ඉමාම් වරයා සිටිය යුතු ආකාරය 

ٍِ  َعننَأ َسننَنَة ْ  -35 َِ ََ ْ نن:َن  :ْقنن:َ  َ ننٍأ َجَ نن َصنن َّْل  ه َّْننَ  َعْ َ ننِ    ه ََِّبنن

 .َوَس ََّْ  ٍإَذ  َص َّْل َصاْلً  ْيْقَب  َعْ َ َ : ِ َ َجٍهِ 

وصنننب ا  ،و ه فننن  هننن  ،615رقننن    نننِ    ،)صنننب ا  هب ننن:ر 

 (.،(5515) - 56رق    ِ   جن  مأ  ،م   

නබි (සල්) තුමාණාන්   සලා යක් අවසන් කළ පසු අප 
තව  ඔහුතේ මුහුණා අප තදස හරවා ගනු ඇ . 

වාර් ාකරු     : සමුරාහව බි්  ජු් දුේ (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 845ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 23-2275 ි  ෙකොටසකි. 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 41  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 ඉැාම් නරයා සලාතය නිැ කළ පසු 

අසවතදෆිරුල්ලාහව යැයින තු්  නතානක් කී අනතුරුන 

(ැාමූම්) අනුොමිකයින්  ෙේසට හැරී අසු්  ෙැනීැ 

ප්රියජනක ක්රියානකි.ඉ් පසු ඉහත සඳහ්  නබි නේේ  

සඳහ්  වූ නචන ැාලාන කින යුතුයින.  
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 එනමුත් ඇතැම් ිශද්නතු්  ෙැෙසේ ප්රකාශං කරයින: 

ඉැාම් නරයා ිශසි්  සලාතය නිැ කළ පසු එැ සලාතය 

සවථාපිත කළ සවථානෙේ සලාතය ඉටු කළ ඉරියේෙන්  

රැඳී  සිටීැ ප්රියජනක ෙනොෙනන අතර  ඉැාම් නරයා  

සලාතය ඉටු කළ ඉරියේන ෙනනසව කර  අනුොමිකයින්  

ෙේසට හැරී සිටිය යුතුයින ය් නයින. 

 ඉැාම් නරයා ිශසි්  සලාතය නිැ කළ පසු  
ෙලෞකික , ්ාර්මික හා  ආේයාත්මික් ිශශංය්  
අනුොමිකයින්  හැේෑරීැ සඳහා වුම්  ෙේසට හැරී සිට 
අසු්  ෙත යුතුයින. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

කාන් ාවන් මස්ජිදය තව  යෑතම් අනුමැතිය 

ََ  ه اننَ  َعَ َهَننن:   -33 ِِ  ه اننِ  َ ننٍأ َعَنننَة َرِضنن  ه اننِ   ْينع َرَسننَ َ  ،َعننَأ َعَبنن

ََِم  َََنَ َ    ٍإَم:َ   ه اِ  اْل":  ْق:َ  َص ال  ه اَ  َعْ َ ِ  َوَس اَ   ". ه اِ  َ :ِج

و ه فننننن   ،(115) - 163رقننننن    نننننِ    ،)صنننننب ا م ننننن   

 (.611رق    ِ    ،وصب ا  هب :ر  ،ه 

කාන් ාවන් අල්ලාහත්ේ තද්වසථ්ාන වලට ඇතුල් 

වීතමන් තනොවළක්වන තලස නබි (සල්) තුමාණාන් 
ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  උැර් (රළි) 

මූලාශ්රය   : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 136-442ක සහීාල් 

බුහාරි නැකි අසක 0  . 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 77  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 කා් තාන්  සිය නිනෙසි  සලාතය ඉටු කිරීැ 

නාාත් උචිත වූනේ සාමුි ක ෙලස පැෙනත්නන 

සලාතයට සහොගී වීැ සඳහා ැසවජිේය ෙනත යා හැක 

ය් න ෙැැ නබි නේන තහුමරු කරයින.   
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 කුැනෙහි ආකාරෙය්  ෙැටළුනක් සිදු 

ෙනොෙනනු ඇතැයින ිශශංවනාසයක් තිබියදී කා් තානක් 

ැසවජිේය කරා යෑැට අනුැැතිය සිය 

සවනාමිපුරුෂයාෙේ  ඉල්ලා සිටින අනසවථාෙේදී ඇයට 

වා අනුැැතිය දිය යුතු ෙන ෙැැ නබි නේන 

ැඟෙප් නයින. 

 ෙකෙසේ ෙහි ඇය ැසවජිේය ෙනත යෑෙම්දී සුනඳ 

ිශලුම්  උපෙයිගී කරමි්  ෙහි තැ අලසකාරත්නය 

ෙප් නුම් කරන ආකාරෙය්  ඇඳුම් ඇඳීෙැ්  ඇය 

නැළකී සිටිය යුතුයින.ව පිළිෙඳන නබි නේනක් සහීහව 

මුසවලිම් ි  ෙැෙසේ සඳහ්  ෙේ: වෙලා ැසවජිේය ෙනත 

පැමිණිෙේ නම් කිසිඳු සුනඳ ිශලුමම් නර්ෙයක් භාිශතා 

ෙනොකර් න. (නැකි අසක 142-443). 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

හම්වලින් සාදන ලද කුෆ් නම් තම්ස් කට්ටලය 

َِْ،َ نن َعننٍأ  ََ  ه اننَ  َعَ نن َ    ٍأَةِ  َ نن  ِّ  َ َ ننَ  َمننعَ   ْقنن:َ : ،َعننَ َبْ  َرِضنن  ه عِبنن

ََ َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن ا َ    ْفْقنن:َ : ؛ َ ننِ َاٍنَ  َخفاْمْفْمَرَ َ ننَ  ِهنن  ؛ة ْفَسنن ِفنن

ََ ؛"َدَعَهَن: َََ ٍأ" ْفٍإاِّ  .فَنَ َا َعْ َ ٍهَن: ؛ ْيَدَخْ َتَهَن: ْط:ِرَة

 ،و ه فنننننن  هنننننن   ،513رقنننننن    ننننننِ     ،)صننننننب ا  هب نننننن:ر  

 (.،(511) - 61رق    ِ    ،وصب ا م   

මා නබි (සල්) තුමාණාන් සමඟ ගමනක තයදී සිටිතයමි. 

එවිට මා ඔහුතේ පා උර තදක ඉවත් කිරීමට  ැත් 

කතළමි.එවිට එය  අත්හරින්න, මා එය පැළදුතව් ඒවා 
පිරිසිදුව තිබියදී යැයි පවසා ඒ ම  පිසදා ගත්හ.  

වාර් ාකරු : මුෙයිනරහව බි්  ශුඋො (රළි) 

මුලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 2 6ක සහීහව 
මුසවලිම් නැකි අසක 8 - 274 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 45  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 කුෆව යනු හම්නලි්  සාේන ලේ ෙම්සව කට්ටලයකි. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 යෙැක් ුමදු නිශංවලලුම ිශට, නැනත ුමදු කිරීෙම්දී 

පාෙේක ෙනොෙසිේා, ව ෙනනුෙන්  ෙතත් අති්  පා 

උරය ැතු පිට පිස ේැමීැට අනසර ඇත.  
 පළමුෙන්  ුමදු කර පාෙේක ෙසිේා, කුෆව 

කට්ටලය ේැා ෙත යුතු අතර, තැ ුමදු නිශංවලලවූ ිශට, 
නැනත ුමදු කිරීැ ේක්නා වූ ෙම් කාලය තුල තැ කුෆව 
කට්ටලය වා ෙලනා තිබුනා නම් ෙැැ සහනය 
අනලසගුෙේ. 
 ෙැනක් ය් ෙනකුට, ෙැැ සහනය දින 9කට 

)පැය 72ක්( නලසගු නන අතර, තැ පලාෙති  රැඳී  

සිටින ෙකෙනකුට එක් දිනකට )පැය 24ක්( පැ ක් 

නලසගුෙේ. 
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තම්ස් කට්ටලය ම  පිසදා ගැනීතම් නීතිය 

َِْ،َ ننن َعنننٍأ -36 ََ  ه انننَ  َعَ ننن َ    ٍأَةِ  َ ننن  َََ ضعنننْم   ْقننن:َ : ،َعنننَ َبْ  َرِضننن

َص  .ٍأ و ه ع  نٍيَص ال  ع َعْ َ ِ  َوَس اَ  َوَمَ َا َعْ ل  ْاَ َرَ َ   ه عِب

وسننن أ ي نننَ  ،و ه فننن  هننن  ،66رقننن    نننِ    ،)جننن:مع  هذمننن  

َ  ،156رقنننن    ننننِ     ،د ود رقنننن    ننننِ     ،وسنننن أ  ه  نننن:ه

 ، ،556رقننننننن    نننننننِ     ،وسننننننن أ   نننننننأ م:جننننننن   ،) م(155

 وصبب   ألهب:اَ(.

නබි (සල්) තුමාණාන් වූළු තදෝවනය කර තම්ස ්

කට්ටලය ම  හා පාවහන් ම  පිසදා ගත්හ. 
වාර් ාකරු: මුෙයිනරා බි්  ශුඋො (රළි). 
මූලාශ්රය : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 00කසුන්  අබූ 
ේාවූද් නැකි අසක 150කසුන්  අ්  නසාඊ නැකි අසක 
125කසුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 550.ඉැාම් 
අල්ොනි (රහව)තුැා ්  ෙැැ නබි නේන සහීහව 
යනුෙන්  පනසා ඇත. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 45  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

  : උගතු යුතු පාඩම්  
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 ෙැැ නබි නේෙනි  සඳහ්  ජේරේ ය් ෙනි  
සිසහල ෙයදුැ කපු ෙරදි නලි්  ැසන ලේ ෙම්සව 
කට්ටලයයින. 
 පුද්ෙලෙයකු  ෙෙැි  ෙහි ෙැෙනි  සිටියේ කපු 
ෙරදි නලි්  ෙහි එනැනි ෙනනත් ෙරදි නලි්  ැසන ලේ 
ෙම්සව කට්ටලය ැත ුමදූ කිරීෙම්දී ෙේපා ෙනොසාේා ව ැත 
පිසේා ෙත හැකි ෙන ෙැැ නබි නේන තහුමරු 
කරයින.එනමුත් පාේෙේ අභය් තර ෙපෙේස ආනර ය 
කර් නක් ෙලසට හා ඝනකමි්  යුතුන ිශයන ලද්ේක් 
ෙලස එැ ෙම්සව කට්ටලය ිශය යුතුය.කුෆව හා ෙම්සව 
කට්ටල අතර සාැානය ෙනනසක් හැර ෙලපැැක් ඇති 
කරන ආකාරෙය්  කිසිදු ෙනනසක් එි  
ෙනොැැත.ඇයිනේයත් එැ ෙේෙකි ැ නීතිය එක හා 
සැානය.එපැ ක් ෙනොන ෙැය පැළඳීැට ෙපර 
සම්පූර්  ෙලස පිරිසිදු ිශය යුතුයින.ෙැය ොතර 
ිශද්නතු් ෙද අේහසයින. 

 ෙැනක් ය් ෙනකුට, ෙැැ සහනය දින 9කට 

නලසගු නන අතර, තැ පලාෙති  රැඳී  සිටින 

ෙකෙනකුට එක් දිනකට පැ ක් නලසගුෙේ. 
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හජ් සඳහා අදිටන් කළ පසු   

ِِ  هنننننةَََّهَنٍأ َ نننننٍأ َعَثَنننننن:َن      -36 َِّعنننننَأ َعَبننننن ََ  َع   هتَََّ ِنننننن َرِضننننن

َاَهنننننل َعنننننَأ   َ   ه َّْنننننِ  َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن ا َ   َعَ نننننَ ، ْينََّ َرَسننننن َ 

 .َهْقْطِ   ْهَب:جِّ

 (. ،(1151) - 11رق    ِ    ،)صب ا م   

හජ් කර් වය ඉටුකරන්නා (මක්කාතවහි) නැති වූ 
වස්තුවක් අහුලා ගැනීම නබි (සල්) තුමාණාන්  හනම් 

කර ඇ . 

වාර් ාකරු : අේදුර් රහවැා්  බි්  උසවැා්   (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 11-724 

  : වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අේදුර් රහවැා්  බි්  උසවැා්  අල කුරෂි අත් 
තයිනමී.ෙැතුැා ්  එක් සහාබිනරෙයකි.ාේයිනබියිනයා 
දිනෙයි  ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත් අතර නබි (සල්) 
තුැා ්  සැඟ කිශසුම් කළහ.යර්මූක් සටනට 
ෙැතුැා ්  සහභගී ුමණි.ි ජ්රි නර්ෂ 73 ි දී 
ැක්කාෙනි දී ඝාතනය කරනු ලැබීය. 
 

  : උගතු යුතු පාඩම්  
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 ඉසවලාමිය නයනහාරයට අනුන  අාලා ෙනු 
ලැබූ  භාේායක් යනු ැෙෙතොටි  ෙහි ෙනනත් 
සවථානයක නැති ුම  ි මි කරු නාදුනන ආකාරයකි්  
ෙසොයාේ නා ලේ නටිනා නසවතුනකි.  
 ශුද්් භූමිය හැර ෙලොෙනි  අෙනකුත් සැැ 
සවථානයකදී අාලා ේ නා ලේ නටිනා භාේායක 
නීතිය යනු අුමරුද්ේක කාලයක් එැ භාේාය මිනිසු්  
අධික ෙැනෙසන ෙපොදු සවථානය් ි  ප්රසිද්්න ේ් නා 
සිටීැයින. ඉ්  අනතුරුන වාට එැ භාේාය පුද්ෙලික 
ප්රෙයිජනයට ෙත හැක.එනමුත් එැ භාේාය 
ෙනොනටින සුළු ප්රැා යක භාේායක් නම් එිශට 
ප්රසවද්ධිෙේ අුමරුද්ේක් පුරානට ේ් නා සිටීැ අනශංය නැත.  
 ශුද්් භූමිෙයි  එනම් ැක්කාෙනි  නැති වී 
තිෙෙන භාේායක් අාලා ෙැනීැ තහනම් ෙේ.එනමුත් 
එැ භාේාය ිශනාශං වී නැතිනම් අපෙත් යා හැකි යැයින 
බියක් ඇතු වූ කල්ි  වා ිශසි්  එැ භාේාය අාලා 
ෙත හැකි නමුත් වා ැක්කාෙනි  සිටින තාක්කල් එැ 
භාේාය පිළිෙඳ ෙපොදු සවථාන නල ේැ් ිශය යුතුයින.වා 
ැක්කාෙන්  පිටවී යාැට සිතු ෙේ නම්  එැ භාේාය 
නිසි පාර්ශංනකරුන්  ෙනත ෙහි නිසි කාර්යාලය්  
ෙනත ොර දිය යුතුයින.එැ භාේාය ැක්කාෙන්  පිටතට 
රැෙෙන යාැට ෙනොහැකිය. 
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අපාය වාසීන්තේ විස ්ර 

11-  ََ ََ  َع َعَ ننننَ ،  َرَةَ ننننَةْ   َعننننَأ ْيِ نننن  َرَسننننَ َ ْقنننن:َ   :ْقنننن:َ َرِضنننن

َِ   : " ه َّْنننننِ  َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن ا َ     ِضنننننَةَ   ْهْ ننننن:ِفٍة ْيَو َاننننن:

ٍِ َََ  َثاْل ، ْهْ :ِفٍة ِمَثَ  َيَه َِ َمِ  ِِ  ".ٍََوِ ْ َ  ِجْ 

 (. ،(5651) - 11رق    ِ    ،)صب ا م   

කාෆිර් තහවත් තද්ව ප්රතික්තෂේපවරතයකුතේ චාර්වක 
දත් තහෝ උල් දත් උහද් කන්ද තමන්ය.ඔහුතේ සතමහි 

 රබාරුකම තුන් දිනක ගමනක තයදීතම් දුරක් 

සහි තව් යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රලි). 
මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 44-2851. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 අයහපත සහමුලි් ැ අපාෙත කරනන ිශශංය්  
ෙලස අල්ලාහව පත් කර ඇත .අපාය යනු ැළුම්  
ෙකෙර්  නැකටනනු ලෙන දිනෙයි  ෙද්න ප්රතික්ෙෂේක 
කරුන් , කුහකයින්  හා අකීකරු පුද්ෙලයින්  සඳහා 
නියැ කරනු ලෙන නිනහනකි.අල්ලාහව අප සැැ එයින්  
ආරක්ෂා කරත්නා. 
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 නරකාදිෙයි  පසුන් න්  ෙැෙලොෙනි  වුමනට 
තිෙෙන සාැානය තත්නයකි්  ෙනොන ඉතා ෙනනසව 
සවනරූපකයින්  සිටිනු ඇත.වුම් ෙද ශංරීරය ැහත් නනු 
ඇති අතර  වුම් ෙද ශංරීර උස හා පළල නැඩි නනු 
ඇත.එැ නරකාදිෙයි  පසුනන එක් අෙයකුෙද  ශංරීරය 
පැ ක් නාා උස ක් ේක් තරම්ය.එපැ ක් ෙනොන 
වුම් ෙද ේත් , ි ස හා සැ නැනි ශංරීරෙේ සියළු 
අසෙයක්ැ ිශශංාල නනු ඇත.ෙැෙසේ සිදු න් ේ  කුරිරු 
ෙේේනාන හා ේඬුනැ සඳහායින. 
 ෙද්න ප්රතික්ෙෂේප කර් න් ෙද ෙේේනාන හා 
ේඬුනැ ලිි ල් ෙනොෙනනු ඇති අතර එැ ේඬුනැ 
සේාකාලිකයින.අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ිශසි්  වුමනට 
ෙනොෙයකුත් ආකාරෙේ ේඬුනම් ෙේනු ලැෙේ. වුම්  
සඳහා කිසිේා නැනත ැර යක් පැමිෙ ් ේ ේ නැත. 
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නරකාදිය 

ِِ  ه َّْنننننِ   -11 ََ  َع َعَ نننننَ ، َعنننننَأ َعَبننننن  َرَسنننننَ َ ْقننننن:َ   :ْقننننن:َ َرِضننننن

ََل ِ َجَهننننن ع:  " ه َّْنننننِ  َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن ا َ   َ  َ َ َمِسنننننٍ  ْهَهننننن: َ نننننَؤ

َن ْيْهنننننَ  َمْ نننننٍك ٍزَمننننن:م  َسنننننَبَ َ  َمنننننَع َ ننننن ِّ ،َن ْيْهنننننَ  ٍزَمننننن:م َسنننننَبَ َ 

 ."َاَه:َ َجةَََّو

 (. ،(5615) - 56رق    ِ    ،)صب ا م   

එතලෝ දිනතයහි නරකාදිය කඹ හැත් ෑ දහසක් 

උපතයෝගී කරමින් තගන එනු ලබයි.සෑම කඹයක් 

සමඟම (එය රැතගන ඒම සඳහා) සුර දූ යින් හැත් ෑ 
දහසක් සිටිනු ඇ ැයි නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන 

කළහ. 

වාර් ාකරු : අේදුල්ලාහව (රළි) 
මූලාශ්රය: සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 20- 2842 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 6  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 නරකාදිෙේ ිශශංාලත්නය හා භයානකත්නය 
ෙකොපැ ේැයින ෙැැ නබි නේන ඉතා පැහැදිලින 
ෙප් නුම් කරයින. 
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 අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ිශසි්  නරකාදිය නිර්ැානය 
කර ඇති අතර එය ෙද්න ප්රතික්ෙෂේප කරුන්  හා 
වාෙද පරිපූර්  ැඟෙප් වීැ නන ේහැ උල්ලසඝනය 
කරන අයලු්  සඳහා ෙනොෙයකුත් ෙනේනාන්  හා 
ේඬුනම් සි ත නිනහනක් ෙලස පත් කර ඇත. 
 සවනර්ෙයට ඇතුල් කරනන සාේකය්  සිය 
ජීිශතෙේ ළො කර නරකාදියට ඇතුල් කරනන 
සාේකය්  නලි්  දුරසව වී සිටිය යුතු ෙන ෙැැ නබි නේන 
තුලි්  අනනාේ කරනු ලැෙේ. 
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මළවුන් තකතරන් නැගිටවනු  ලබන දිනය තකතරහි 

විනව්ාස කිරීම 

ََ  َع َعَ نننَ ، ْقننن: َ   -15 َع   :َعنننَأ َجننن:ِ ة  َرِضننن َصننن ال  َسنننِنَ َ   ه ََِّبننن

ٍِ َعْ ل َم: َم:َم َعْ َ ِ " :َ  ه اَ  َعْ َ ِ  َوَس اَ  َ َقَ   ".َ َبَ َ  َ  ََّ َعَب

 (. ،(5616) - 66رق    ِ    ،)صب ا م   

සියළුම ගැත් න් නැගිටවනු ලබන්තන් ඔවුන් කුමන 

ආකාරතයන් මිය ගිතේද එම  ආකාරතයන් බව නබි 

(සල්) තුමාණාන් පැවසීම මා අසා සිටිතයමි. 

වාර් ාකරු: ජාබිර් (රළි) 

මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 83- 2878. 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 66  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 ෙැෙලොෙනි  මිනිසා ිශසි්  කරනු ලෙන  
යහපත් හා අයහපත් ක්රියාන්  සියල්ලක් සඳහාැ 
ිශපාකයක් ඇත ය් න මුසවලිම් නරෙයකු ිශශංවනාස කළ 
යුතුයින. 
 අකුසල් ක්රියාන්  තුලි්   ෙැෙලි හා එෙලි 
දිනෙයි  හානි සිදු නන ෙහේතුෙන්   සෑැ 
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මුසවලිම්නරෙයක් ිශසි් ැ එන්  ක්රියාන්  පිළෙඳ බියක්   
සිත තුල ඇති කර ෙත යුතුයින.     
 එෙලි දිනෙයි  නැකටනනු ලේ ේ  ෙැෙලි 
දිනෙයි  මිනිසාෙද   ක්රියාන්  ෙකෙසේ තිබුෙේේ ව 
අනුන ෙේ. 

  

කුසගින්න නිවා ගැනීම සඳහා රටඉඳි  

َع َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ       َع:ِهَشننْ  َعننَأ  -16 ََ  ه اننَ  َعَ َهنن:، ْينع  ه عِبنن َرِضنن

ََِرَ   هتعَنَةَ َجَ  اْل" :َوَس اَ  ، ْق:َ   ".َ  ْيَرَ  َ َ ٍ  ِعَ 

 (. ،(5113) - 155رق    ِ    ،)صب ا م   

කුමන නිවැසියන් සඳහා රටඉඳි තිතබ්ද ඔවුන් 
කුසගින්තනන් පසු තනොතවනු ඇ ැයි නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු: ආඉෂා (රළි) . 

මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 153- 2 46. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 72  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

 : උගතු යුතු පාඩම්  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049
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 තැ්   හා තැ පුමල අනුභන කර කුසක් න 
නිනා ෙැනීැ සඳහා නිෙනසවි  රටඉඳි තො ෙත යුතු ෙන 
ෙැැ නබි ේ් නයින.  
 කුමරු්  රටඉඳි අනුභන කර් ේ ේ වුම් ෙද 
කුසක් න නිෙනනු ඇතැයින ෙැැ නබි නේන තහුමරු 
කරයින. 
 ෙැැ නබි නේන ැදීනා නැසිය්  ෙසේ රටඉඳි 
ප්ර්ාන ආහාරයක් ෙලස උපෙයිගී කර් න්  සඳහා 
පැ ක් ෙන ඇතැම් ිශද්නතු්  පනසති.ෙකෙසේ නමුත් 
රටඉඳි ප්ර්ාන ආහාරයක් ෙලස උපෙයිගී ෙනොකළේ 
එය අනුභන කිරීෙැ්  ිශසවමිත ප්රෙයිජන රාශියක් ඇත. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සීඝ්රතයන් පාතපොච්චාරණාතේ නියළීම 

11-  ََ ََ  َع َعَ ننننَ ، ْقنننن: َ   َعننننَأ ْيِ نننن  َرَسننننَ َ ْقنننن:َ   :َرَةَ ننننَةْ  َرِضنننن

ََْطَ نننننَع    : " ه َّْنننننِ  َصننننن ال  ه انننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسننننن ا َ     َِ ْقَبنننننَ  ْيَن  ََننننن: َمنننننَأ 

َِ  ه اَ  َعْ َ   ، هشعَنَ  ِمَأ َمَ،ٍةِ َه: :ََ." 

 (. ،(5116) - 16رق    ِ    ،)صب ا م   

බස්නාහිතරන් හිරු උදාවීමට තපරාතුව කවතරකු 
පාතපොච්චාරනතයහි නියතලන්තන්ද ඔහු තකතරහි 

අල්ලාහ ් සමාව තදනු ඇ ැයි නබි (සල්) තුමාණාන් 

ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි) 

මූලාශ්රය : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 43- 27 3 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

: උගතු යුතු පාඩම්  

 ඉසවලාමීය නයනහාරෙේ පාෙපොනචාර ය කිරීැ 
යනු ඉසවලාමීය ඉෙේ වීම් නලට අනුන පෙන්  මිදී 
අල්ලාහවට අනනත ිශැ ෙනත පිිශසීැයින. ෙකෙනකු 
සීරෙෙය්  පාෙපොනචාර ෙේ නියලිය යුතු ෙන ෙැැ 
නබි නේන හඟනයින.එනමුත් වා ිශසි්  සිදු කරන එැ 
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පාෙපොනචාර  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  පිළිෙැනීැට නම් 
පහත සඳහ්  ෙකෝ ෙද්සි එි  සැ් ිශය යුතුයින. 
 ාෙේක් අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද තෘප්තිය තකා 
පැ ක් එය සිදු වීැ. 

 නියමිත අකුසෙල්  මුළුැනි් ැ ෙැහැර වීැ. 
 නියමිත අකුසල පිළෙඳ පසුතැිශලි වීැ. 
 එැ අකුසල ැතුනට ෙනොකරන ෙන අදිට්  කිරීැ. 
 එැ නියමිත අකුසල අෙනකාෙද උරුැ හා යුතුකම් 
සැඟ සම්ේ ඳ ෙේ නම් වනා ි මිකරු ෙනත නැනත 
භාර දීැ. 

 ි රු ෙසවනාි ර උේා වීැට ෙපර පාෙපොනචාර  සිදු 
කිරීැ. 

 ැර ෙේ අනසාන අදියරයට ෙපර පාෙපොනචාර  
සිදු කිරීැ.  

 අකුසලක් සිදු කර් නා එැ අකුසල ෙකොපැ  
නාරයක් සිදු කළේ ව සඳහා අල්ලාහව ඉදිරිෙේ 
පාෙපොනචාර ය කළ යුතුයින. එැ පාෙපොනචාර ය 
නිනැරදි ආකාරෙය්  සිදු ිශය යුතු අතර  එිශට අල්ලාහව 
සැාන ෙේනු ඇත.  
 ෙසවනාි ෙර්  ි රු උේා වීැ යනු අල්ලාහවෙද 
ඉැහත් ශංක්තිය හඟනන වාෙද ප්රාතිහාර්යකි්  එක් 
ප්රාතිහාර්යයක් නන අතර අනසාන දිනෙයි  සළකුණු 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

අතුරි්  එක් ිශශංාල සළකු කි.ඇතැම් පුද්ෙලයින්  ෙැය 
පෘතුිශෙේ භ්රැ ෙයි  සිදු නන ෙේිෂයක් ෙහේතුෙන්  
ෙේ යනුෙන්  අේහසව ේරති.එය නැරදි අේහසකි. 

වයාපාරතේදී  දිවුරීම පිළිබඳ අවවාදය 

15-  ََ ََ  َع َعَ نننَ ، ْياََّنننَ  َسنننِنَع     ْقَتننن:َدْ   ْهْمَاََّننن:ٍر ِّ  َعنننَأ ْيِ ننن َرِضننن

:َ َ  َوْ ثننننَةْ  ٍإ عنننن" :َ َ َقننننَ :  ه اننننِ  َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ  َرَسننننَ َ 

 ".َس َث ََّ َ َنَبَسْفٍإاَََّ  َ َ فِّ ؛ ْهَبِ ِ  ِفَ  ْهَبَ ٍع

 (. ،(1311) - 165رق    ِ    ،)صب ا م   

වයාපාර  කටයුතු වලදී අියක තලස දිවුරීතමන් වැළකී 
සිටින්න.  එමඟින් මිල මුදල්  උපයාගැනීමට හැකි 

වූවත් එය කවදා තහෝ නැති වී යනු  ඇ ැයි නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ.  
වාර් ාකරු: අබූ කතාේා (රළි) 

මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 132- 16 7   

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 6  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

:  උගතු යුතු පාඩම්  
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 ෙණූෙේනුනකදී අනශංයතානයක් ෙනොැැතින 
නිකරුෙේ දිුමරීෙැ්  නැළකී සිටිය යුතු ෙන ෙැැ නබි 
නේෙන්  පැහැදිලි ෙේ. 
 මුසවලිම් නරෙයකු අනුැැතිය ලත් ආකාරෙය්  
හලාල් වූ ඉෙපයීෙැ්  තැ ජීිශතය සකසව කිරීැට 
ැනාප ිශය යුතු අතර තැ්  ෙකෙරි  අල්ලාහවන බිය වී 
අධික ෙලස දිුමරුම් දීෙැ්  නැළකී සිටිය යුතුයින. 
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අල්ලාහ් තනොතවන  තදයක් ම  දිවුරීම්  හනම්. 

ِِ  هننةعَهَنٍأ َ ننٍأ َسننَنَة ْ   َعننَأ  -13 ََ  َع َعَ ننَ ، ْقنن:َ : ْقنن:َ      َعَبنن َرِضنن

َََََبِ َفنننَ  : "اْلَرَسنننَ َ   ه انننِ  َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ    اْل، َو  ِ ننن:هطاَ  ِ 

 ".ِ آَ :ِهَ َ 

 (. ،(1316) - 3رق    ِ    ،)صب ا م   

අල්ලාහ් හැර නැමදුමට ලක් වන තද්වල් ම  තහෝ 
තදමාපියන් ම  තහෝ දිවුරීම් තනොකරන තලස නබි 

(සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ.  

වාර් ාකරු: අේදුර්රහවැා්  බි්  සමුරහව (රළි) 
මූලාශ්රය : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 6-1648. 

 : වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අබූ සඊද් අේදුර්රහවැා්  බි්  සමුරහව අල් කුරෂී 
.ෙැතුැා ්  ඉතා ෙජයෂවඨ සහාබිනරෙයකි.ෆත්හව 
ැක්කා දිනෙයි  ඉසවලාම් ේහැ නැළඳ ෙත්හ.සජසවතාක් 
කාෙල් නැනි රාජයය්  අත්පත් ෙකරුෙේ 
ෙැතුැා ්  ිශසිනි.ඉ්  අනතුරුන සජසවතානය 
පාලකෙයකු ෙලස පත් ෙකරිණි.තනේ කුරාසානයට 
එෙරි න සට්  කර එයේ ජය ෙත්හ.ඉ්  පසු ෙසරා නට 
නැනත පැමිණියහ.මූලාශ්රනල ෙැතුැා ්  ිශසි්  නබි 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4387
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නේ්  14 ක් නාර්තා වී ඇත.ෙසරාෙනි  ි ජ්රි නර්ශං 5  දී 
අභානයට පත් ුමණි. 

:  උගතු යුතු පාඩම්  

 නිර්ැාපකයා නන අල්ලාහව ෙේිශඳු්  හැර වාෙද 
ැැවීම් අතුරි්  කිසිනක් ැත ෙහි දිේරීැ තහනම් ෙන 
ෙැැ නො නේන ෙප් නුම් කරයින. 
 ෙැැ නබි නේෙනි  සඳහ්  තාඝියා යන 
පේෙය්  අේහසව න් ේ  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  හැර 
නැැදුැට ලක් නන අභිශනයැත් පිළිැ නැනි  සියල්ල 
ෙේ. 
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මිසව්ාක්(දත් මැදීතමහි) මහිමය 

ََ  ه انننننَ  َعَ َهننننن:    -11 ِّ َصننننن ال   ،َعنننننَأ َع:ِهَشنننننْ  َرِضننننن َعنننننٍأ  ه عِبننننن

َمَةَضننننن:    ، ه ِّننننَ  َ  َمْطَهنننننَة   ِهْ ْفنننن ٍ  : " ه اننننَ  َعْ َ نننننِ  َوَسنننن اَ  ، ْقننننن: َ  

ِّ  ".ِه ةع

 وصبب   ألهب:اَ(. ،5رق    ِ    ،س أ  ه  :هَ)

මිසව්ාක් කිරීම යනු මුඛ්ය පවිත්ර කරන සාදකයක් හා 
පරමාියපතිතේ  ෘප්තිය ලබා තදන සාදකයකි 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : ආඉෂා (රළි). 
මූලාශ්රය : සුනන් අන් නසාඊ වැකි අංක 5.ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තුමාණාන් තමම නබි වදන සහීහ ්

යනුතවන් පසවා ඇ . 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 72 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

:  උගතු යුතු පාඩම්  

 ේැහැටි කූරු භාිශතා කර ේත් ැැදීෙැ්  ේත්නල 
ඇති දුඟඳ නැති වී වනා පිරිසිදු නනු ඇත.ෙැය අල්ලාහව 
ෙේිශඳු් ෙද තෘප්තිය ලො ෙේන එක් 
සාේකයකි.ඇයිනේයත් අල්ලාහව ෙේිශඳු්  ඉතා 
අලසකාරයින.අලසකාර ේෑ වා ඉතා ප්රිය කරයින .  
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 ේැහැටි කූරු ඝනයට නවීන කාලෙේ ේත් පිරිසුදු 
කිරීැ සඳහා ප්රසිද්්න ඇති ේත් බුරුසුේ එක් ෙේ.එනමුත් 
ාෙේක් ඇඟිලි පැ ක් භාිශතා කිරීැ ැඟි්  ේත් පිරිසුදු 
කිරීැ උචිත ෙනොෙනන අතර එැඟි්  ේත් පිරිසුදු 
ෙනොෙනනු ඇත. 
 ේත් ැැදීෙම්දී සැළකිය යුතු කරුණු සවනල්පයක් 
පහත ේැක්ෙේ. 
 මිනිසු්  එක්රැසව වී සිටින ෙපොදු සවථානය් ි  ේත් 
ැැදීෙැ්  නැළකී සිටීැ.  

 ේත් ැැේ අනස්  කළ පසු ේත් බුරුසුන හා ේැහැටි 
කූරුන ෙහොඳි්  පිරිසිදු කර ෙැනීැ. 

 ේත් ැැදීැට භාිශතා කරන උපකර   අපිරිසිදු 
සවථාන නලි්  දුරසවන තො ෙත යුතුයින.  
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ඉස්ලාම් දහතමහි කාන් ාවට හිමි උදාරභාවය 

ِِ  ه اننِ  َ ننٍأ زَ    -16 ََ  َع َعَ ننَ    ْ َ ننَمَعننَأ َعَبنن ِّ َصنن ال   َرِضنن َعننٍأ  ه عِبنن

ِِ َثنن ع   : "ْقنن:َ   ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ ،  َِ  ْهَ َبنن ََننَ  َجْ نن ََِ َ   َمَةْي َِ ْيَهنن ال َ َجِ نن

ََ  ".آِخٍة  ْهَ َ ٍم َ َج:ِمَ َه: ِف

وصننب ا  ،و ه فنن  هنن  ،5511رقنن    ننِ    ،)صننب ا  هب نن:ر 

 (.،(5655) - 16رق    ِ    ،م   

ඔබලාතගන් කවතරකුතහෝ  ම භාර්යාවට ගැත්ත කුට 

පහර තදනවාක් තමන් පහර දී රාත්රීතේදී ඇයත් සමඟ 

ලිංගක තසේවනතේ තනොතයතදනු තමන් නබි (සල්) 
තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අේදුල්ලාහව බි්  zසම්ආහව (රළි) 
මූලාශ්රය: සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 52 3 කසහීහව මුසවලිම් 

නැකි අසක 40- 2855. 

 : වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 

අේදුල්ලාහව බි්  zසම්ආහව අල් කුරෂී අල් අසදී 
.ෙැතුැා ්  එක් සහාබිනරෙයකි.ි ජ්රි නර්ෂ 35 දී 
යුමමුද් ේාර් ෙහනත් උසවැා්  (රළි) තුැා ්  ඝාතනය 
කිරීැට තුඩු දු්  අනසවථාෙේදී ෙැතුැා ්  ඝාතනය 
ෙකරිණි.අල්ලාා අීඃලම්. 
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:  උගතු යුතු පාඩම්  

 කා් තාන්  සැඟ ලිි ල්න කටයුතු කිරීැ , 
වුම් ට යහපත් ිශශංය්  කිරීැ, වා්  ිශශංෙයි  
ඉනසීෙැ්  කටයුතු කිරීැ නැනි උේාර ිශශංය්  ෙකෙරි  
ඉසවලාම් ේහැ ිශසි්  මිනිසා දිරිැත් කරනු ඇත.  
 ඉසවලාම් ේහැ සැැේා ආේරය ෙසෙනහස හා 
යහපත් ආකාරෙය්  කටයුතු කිරීැ නැනි 
ශිෂවඨසම්ප් න ිශශංය්  ෙකෙරි  මිනිසා උද්ෙයිකැත් 
කරයින.ඉසවලාම් ේහැ කා් තානට පහර දීැ හා ඇයෙද 
ශංරීරයට ෙේේනානක් ෙෙන ෙේන සෑැ  ි සසානක්ැ 
තහනම් කිරීැට ෙහේතුනේ ෙැයයින. 
 අඹුසැමි යුනල අතර ෙැඹුරු ආේරයක් හා 
ෙසෙනහසක් ඇති වීෙම්දී ලිසෙක ජීිශතය සු් ේර නනු 
ඇත.පහර දීම් හා ි සසා කිරීැ නැනි ක්රියාන්  එයට 
පටහැනිය  .ි සසාකාරී එෙනනි ක්රියාන්  ඉසවලාම් 
ේහෙැි  තහනම් වීැට ෙහේතුනේ ෙැයයින.  
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ධර්මිෂඨ්යින් සමඟ මිත්රත්වය පවත්වා ගැනීම   

ِِ  ه انننننِ  َ نننننٍأ َعَننننننة و ْقننننن:َ : ْقننننن:َ     -16  ه انننننِ   َرَسنننننَ َ َعنننننَأ َعَبننننن

َِ  ه اننننِ  َخَ ننننَةَرَ    ِِ ِعَ نننن َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن اَ : "َخَ ننننَة  ْهْمَصننننَب:

ََ َِ".ِهََّ:ِهِبِ ، َوَخَ َة  ْهِج َِ  ه اِ  َخَ َةَرَ  ِهَج:ٍر   ٍن ِعَ 

قننننننن:   ممننننننن:م  ،1611رقننننننن    نننننننِ    ،)جننننننن:مع  هذمننننننن  

 ، هذمننننننن   عنننننننأ رننننننن     نننننننِ    ماننننننن :  ه نننننننأ  ة ننننننن      

 :اَ(.وصبب   ألهب

 ම මිතුරා ඉදිරිතේ තශ්රෂ්ඨත්වයා අල්ලාහ ් ඉදිරිතේ 

මිතුරන්තගන් තශ්රේෂ්ඨත්වා තව්.අසල්වැසියන්තගන් 
තනේෂ්ඨත්වයා  ම අසල්වැසියා ඉදිරිතේ තශ්රේෂ්ඨත්වයා 

තව් යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  අම්ර් (රළි) 

මූලාශ්රය     : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 1044.ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තුමා තමම නබි වදන සහීහ ්යනුතවන් 

පවසා ඇ . 
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 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 61 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

:  උගතු යුතු පාඩම්  

 සිය මිතුරාට හා අසල්නැසියාට සියළුැ 
ආකාරෙය්  අධික ෙලස ප්රෙයිජනයක් ලො ෙේන 
යහපත් පුද්ෙලයා අල්ලාහව ඉදිරිෙේ උසසවවීම් හා කුසල් 
ලො ේ නා එක් ෙශ්රේෂවඨන් තෙයකි. 
 මුසවලිම්නරෙයකු ිශසි්  තැ්  සඳහා මිතුර්  
ෙතිරා ෙැනීෙම්දී ඉසවලාම් ේහැ නියැාකාරන ේැන 
ෙැනීැ පිණිස හා වනා ක්රියානට නැසවීැට සහෙයිෙය 
ේක් නන යහපත් මිතුර්  ෙතිරා ෙත යුතුයින.අයහපත් හා 
අශීලාචාර මිතුරු් ෙේ  ඈත් වී සිටිය  
යුතුයින.ිශෙශංේෂෙය්  බිද්අත් නාදී්  ෙහනත් ඉසවලාම් 
ේහෙම් ෙනොතිබුණු ිශශංය්  අලුති්  බිි  කර ක්රියානට 
නසන් න්  හා අල් කුර්ආ්  හදීසව නාැෙය්  ජනයා 
ෙනොැඟ යනන සසිශ්ානනල ෙෙොදුරට හසු ෙනොවී  
ප්රෙේශංම් ිශය යුතුයින. 
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දූදරුවන්තේ ප්රාර්ථනාවන්  හා තදමාපියන්  

61- ََ ََ  َع َعَ ننن َ  َعنننَأ ْيِ ننن  ْقننن:َ  َرَسنننَ َ   ِع: ْقننن:َ  ،َرَةَ نننَةْ  َرِضننن

 ؛: "ٍإنع  هةعَجنننَ  ْهَتَةْفنننَع َدَرَجَتنننَ  ِفنننَ  ْهَج عننن ِ   َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ  َصننن ال  ه اننن َ 

ََْفَ َقَ  ِِْ  ْهْك:  َرَ  ? ْفَ ْق:َ  َ : ْياعل ِه  ".ِ :َسِتَ،ْف:ٍر َوْه

 وه     ألهب:اَ( ،6331رق    ِ    ،)س أ   أ م:ج 

ස්වර්ගතේදී තකතනකුතේ නිලයන්   උසස් තකතරනු 

ඇ .එවිට මා සඳහා තමම නිලයන් තකොහි සිටිද 
යනුතවන් ඔහු අසනු ඇ .එවිට නුඹ තකතරහි නුඹතේ 

දරුවා කරන පාතපොච්චාරණාය මගින් තමය සිදු තව් 

යනුතවන් කියනු ඇ  යනුතවන්   නබි (සල්) තුමාණාන් 
ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි) 
මූලාශ්රය     : සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 
366 .ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තුමා තමම නබි වදන 

හසන් යනුතවන් පවසා ඇ .  
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 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

 උගතු යුතු පාඩම්:   
 ඉසවලාමීය ඉෙේ වීම් නලට අනුන දූ ේරුන්  හේා 
නාා ෙැනීෙම් නැේෙත්කැ ෙැැ නබි නේන පැහැදිලි 
කරයින.ඇයිනේයත් ඉහත නබි නේෙනි  සඳහ්  
වූ ආකාරයට ේරුෙනකු සිය ෙේැාපිය්  සඳහා ප්රාර්ථනා 
කිරීැට ෙහි වුම්  සඳහා පාෙපොනචාර ය කිරීැ 
පිළිෙඳ ේැනුනත් න් ේ  ඉසවලාමීය අනෙෙි්යක් වුම්  
සතුන ඇති ිශට පැණි.එෙසේ ෙනොැැතින  ඉසවලාමීය 
අනෙෙි්යක් ෙනොැැති අශිලාචාර හා අයහපත් 
ආකාරෙය්  ඇති ේැඩි කළ ේරුන්  සිය ෙේැාපිය්  
සඳහා පාෙපොනචාර ෙේ නියෙල් ේ  ෙකෙසේේ 
ය් න ප්රශංවනාර්ථයකි.  
 ඉසවලාමීය දූ ේරුන් ෙද නෙකීැ නනාි  අපනත් 
වූ තැ ෙේැාපිය්  සඳහා ්ානැාන දී වුම්  සඳහා 
අල්ලාහව ඉදිරිෙේ පාෙපොනචාර ෙේ නියලීැයින. 
 ේරුන් ෙද දුආ ප්රාර්ථනාන්  ෙේැාපිය්  සඳහා 
උසසව පේවී්  ෙෙන ෙේන එක් සාේකයකි.  
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 

 

 

 

 

 

මහා කිල්ල හා සම්බන්ධ නීතිරීතීන් 

ََ  َع َعَ َهننن:،  َعنننَأ -61 ْ ننن:َن َرَسنننَ َ   ه انننِ   :ْق:ْهنننَ َع:ِهَشنننْ  َرِضننن

 ؛ْفننْمَر َد ْيَن َ ْمَ ننَ  ْيَو َ َ نن:مَ  ؛َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  ٍإَذ  ْ نن:َن َجَ ًبنن:   

ََ ِه َََّّ  .ِ اْلَََ ضََّْم َوَض َ 

 (. ،(615)- 55رق    ِ    ،)صب ا م   

නබි (සල්) තුමාණාන් මහා කිල්තලන් පසු වන 

අවස්ථාතව්දී ආහාර අනුභව කිරීමට තහෝ නිදා ගැනීමට 

අතප්ක්ෂා කතළේ නම් සලා ය සඳහා වුළු කරන 

ආකාරතයන්  වුළු කරනු ඇ . 

වාර් ාකරු : ආඉෂා (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 22-3 5 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 12 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උගතු යුතු පාඩම්:  
 ැහා කිල්ල යනු ලිසකක ෙසේනනෙේ ෙයදී ශු්රානු 
පිට වීැ නැතෙහොත් ලිසකක ෙසේනනෙේ ෙනොෙයදී 
කිසියම් ෙහි ආකාරයකි්  ශු්රානු පිට වීැ ෙේ. 
කා් තා්  හා පිරිමී්  අතර ෙැි  නීතිය එක හා සැාන 
ෙේ.ැහා කිල්ල සඳහා ආෙේනික වූ සවනානය කිරීැට 
ෙපර ආහාර අනුභන කිරීැ ,නිේා ෙැනීැ හා නැනත 
නාරයක් ලිසකක ෙසේනනෙේ ෙයදීැ යනාදී ෙපොදු ිශශංය්  
සිදු කළ හැක. 
 කා් තානක් ැහා කිල්ෙල්  පසු න් ේ  නම් 
ඇයේ තැ නිනෙසේ ආහාර පිසීැ , ේරුන්  රැක ෙලා 
ෙැනීැ නැනි එදිෙනේා කටයුතු සිදු කිරීෙැ්  කිසිඳු 
නරේක් නැත. 
 එනමුත් ැහා කිල්ෙල්  පසුන් නා නිේා ෙැනීම් 
, ආහාර පාන අනුභන කිරීැ , නැනත නරක් ලිසකක 
ෙසේනනෙේ ෙයදීැ යනාදී කටයුතු නලට ෙපර අර්් 
ෙේිනනය එනම් ුමළු කර ෙැනීැ ප්රියජනකයින.ඇයිනේයත් 
ශු්රානු පිට වීෙැ්  අි මි ුමණු ශංාරීරික ක්රියාශීලත්නය 
එැඟි්  ලො ෙත හැකි නනු ඇත. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

අල්ලාහ් තමතනහි කිරීතමන් ෂයි ාන් පලායනු ඇ . 

65-   ِِ ََ   ِعَعننَأ َجنن:ِ ٍة َ ننٍأ َعَبنن َعْياَّننَ  َسننِنَع  ه ع  َعَ َهَننن:  َعَرِضنن  ِبنن

ْفنننَ ْ َة  ؛َدَخنننَ   هةََّجنننَ  َ َ َتنننَ ٍإَذ  : "َ َ َقنننَ  ،َصننن ال  ه انننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ 

َِ َدَخَ  َِ ْطَ :ِمنن ِ  ،ِهننِ  ْع ِعَ نن َ  ْهَ ننَ   ْقنن:َ   هشَّننَ ْط:َن: اْل َمِبَ نن   ؛َوِعَ نن

َِ َدَخ ِهنننننِ  ؛َواْل َعَشننننن:َ ، َوٍإَذ  َدَخنننننَ  ْقننننن:َ   ؛ْفْ نننننَ  َ نننننَ َ ٍة  ْع ِعَ ننننن

ِْْبَ ننن:  هشَّنننَ ْط:َن َِ ْطَ :ِمنننِ ، َ ، َوٍإَذ  ْهنننَ  َ نننَ َ ٍة ْيَدَرْ نننَتَ     ْع ِعَ ننن

ِْْب َ  َو هَ َش:َ   ".ْق:َ : ْيَدَرْ َتَ   

 (. ،(5116) - 116رق    ِ    ،)صب ا م   

පුද්ගලතයකු නිවසට ඇතුල් වීතම්දී හා ආහාර අනුභව 

කිරීතම්දී අල්ලාහ්ව තමතනහි කතළේ නම් ෂයි ාන්  ම 

සඟයින් තදස බලා නුඹලාට අද (රාත්රි )ආහාරය හා 

නවා ැන හිමි තනොවන   බව පසවයි. පුද්ගලතයකු 
නිවසට ඇතුල් වීතම්දී හා ආහාර අනුභව කිරීතම්දී 

අල්ලාහ් තමතනහි තනොකතළේ නම් ෂයි ාන් ඔහුතේ 

සඟයින් තදස බලා නුඹලාට අද දින (රාත්රී) ආහාරය හා 

නවා ැනක් ලැබුණු බව පසවනු ඇ ැයි නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කිරීම මා අසා ඇ . 

වාර් ාකරු: ජාබිර් (රළි) 
මූලාශ්රය    : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 1 3-2 18 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස ්ර 66  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

 උගතු යුතු පාඩම්:  
 නිනසට ඇතුල් වීෙම්දී හා ආහාරපාන අනුභන 
කිරීෙම්දී අල්ලාහව තආලා ෙැෙනි  කළ යුතුයින. 
 අල්ලාහව ෙැෙනි  ෙනොෙකෙරන නිෙනසවි  
ෂයිනතා්  හා වාෙද සඟයින්  ඇතුල් වී නිනැසිය්  සැඟ 
ආහාර අනුභන කර වුම්  සැඟ රාත්රිය ෙත කරනු ඇත. 
 අල්ලාහව තආලා ෙැෙනි  කිරීෙැ්  ෂයිනතා්  
හා වාෙද සඟයින්  පලා යයින. ෙැෙනි  කිරීෙැ්  
අල්ලාහවෙද තෘප්තිය   ලැෙෙනු ඇති අතර   දුක් කරේර 
මිනිසාෙද ජීිශතෙය්  දුරසව වී සතුටු පිරි ෙසෞභාෙයැත් 
ජීිශතයක් ලො ෙැනීැට හැකි ෙේ. 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 
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ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සුජූද්හිදී ප්රාර්ථනා කිරීම 

29-  ََ ََ  َع َعَ ننن َ  َرَةَ نننَةْ  َعنننَأ ْيِ ننن َصننن َّْل َرَسنننَ َ   ِع ْينََّ  ،َرِضننن

َِ َمننن: َ َ نننَ : "ْقنن: َ  ه َّْننَ  َعْ َ نننِ  َوَسننن ََّْ ،   َِ ِمنننأ رِّ ْيْقنننَة  ِّنننِ  َوَرنننَ  َن  ْهَ َبنن

ِن ِصَع:َ ْفْمْ ِثَةَو ؛َس:ِج  ".   ه

 (. ،(165)- 515رق    ِ    ،)صب ا م    

ගැත්ත කු  ම පරමාියපතිට ඉ ා සමීපව සිටින්තන්  
ඔහු (නළල තපොතලෝ ම   බා) සුජූද් 

කිරීතම්දීය.එතබවින් එහිදී අියක තලස ප්රාර්ථනාතව් 

නියතලන්න යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන 
කළහ. 

වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි) 

මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 215- 482 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 1  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උගතු යුතු පාඩම්:   
 ෙැැ නබි නේෙන්  පැහැදිලි න් ේ  සුජූද් 
කිරීැ යනු අල්ලාහව ෙනත මිනිසා සමීප කරනන ැහඟු 
කර්තනයකි ය් නයින. 
 සලාතය කිරීෙම්දී එැ සලාතය ෆර්ල් වූ 
අනිනාර්ය සලාතයක් වූනේ නැතෙහොත් සු් නත් ෙහනත් 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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අතිෙර්ක සලාතයක් වූනේ සෑැ සලාතයකැ සුජූද්ි  සිය 
ප්රාර්ථනාන්  අල්ලාහවෙේ  ආයාචනා කළ 
හැක.සලාතෙේ ඉතා ැහඟු ඉරියේන නම් සුජූද් ෙේ. 
 අල් කුර්ආනෙේ හා අල් හදීසව නැකි නල සඳහ්  
ප්රාර්ථනාන්  පාාම් කර ව පිළිෙඳ උන් දුන ේැක්වීැ 
ඉතා උචිතයින.ඇයිනේයත් තැ්  සඳහාත්, තැ පුමල 
සඳහාත් එෙසේැ තැ ෙේෙලොෙනි  ිශමුක්තිය සඳහාත් 
ඉතා ප්රෙයිජනනත් න් ේ  එැ  ප්රාර්ථනාන්  පැණී. 
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තසොතහොන් වල යම්තහයකින් ආතල්පනය  කිරීම හා 

කපරාරු කිරීම  හනම් 

ََ  ه انن َ َعننَأ َجنن:ِ ة    -61 َ   ه اننِ  َصنن ال  َرَسننَ َاَهننل  :ْقنن:َ  ،َعَ ننَ  َرِضنن

َِ َعْ َ نن ِ  ،ْيَن َ َجَََّّننَ   ْهْقَبننةَ  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ     َوْيَن َ َبَ ننل  ،َوْيَن َ ْقَ نن

  .َعْ َ ِ 

 (. ،(611)- 61رق    ِ    ،)صب ا م   

 :44 هة و  يف   ِ    ةق سبس ذ ة 

තසොතහොන් වල (හුණු) වැනි යම්තහයකින්  ආතල්පනය 
කිරීම හා ඒ ම  අසුන් ගැනීම හා ඒ ම  ඉඳි කිරීම 

නබි (සල්) තුමාණාන්  හනම් කළහ. 

වාර් ාකරු : ජාබිර් (රළි) 
මූලාශ්රය      :  සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 04-07  

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 66  වන හදීසතේ 

සඳහන් තව්. 

 උගතු යුතු පාඩම්: 
 ෙසොෙහෝ  නලට ාණු ආෙල්ප කිරීැ ෙහි ව 
ැත ැසවජිේයක් නැනි යම් ඉඳිකිරීැක් ඉඳිකිරීැ සපුරා 
තහනමි.එෙසේ තැනීැ ැඟි්  මිය කය තැනැත්තාට කිසිඳු 
ප්රෙයිජනයක් ෙනොලැෙෙනු ඇත. 
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 ෙසොෙහෝ  නල ාණු නැනි යම්ෙහයකි්  
ආෙල්පනය කිරීැ තහනම් ිශැට ෙහේතුන නම් එෙසේ 
කිරීෙැ්  යම් ආකර්ශංනයක් එැ ෙසොෙහොනට ි මි 
ෙේ.එය ේකින සාැානය මිනිසු්  එැ ෙසොෙහොනට 
සුිශෙශංේෂත්නයක් තිෙෙණු ඇතැයින ිශශංවනාස කර ඉසවලාම් 
ේහැ ිශසි්  තහනැට ලක් වූ නුතන නත්පිළිෙනත් එි  
සිදු කිරීැට තැත් කළ හැක.අල්ලාහව ෙේිශය් ෙද ේහැ 
නන ඉසවලාම් ේහැ තුල වා ිශසි්  ්ර්ැානුෙත ෙනොකළ 
කිසිනක් සිදු කිරීැට අනුැැතියක් ෙනොැැත. 
 ෙසොෙහොන නෙලි   තැ් පත් කර ඇති 
තැනැත්තාෙද ෙෙෞරනයට හානි සිදු නන ෙහේතුෙන්  ව 
ැත අසු්  ෙැනීැ ෙහි ව ැත හා් සි වීැ ඉසවලාම් ේහැ 
ිශසි්  තහනම් කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  239    
  

  

   

ත ෝරාගත් රුවන් වැකි තවළුම 5 

 

සමලිංගික තසේවනය මහා පාපයකි 

ِِ  ه انن ِ    -65 ََ  ه اننَ  َعَ َهَننن:   َ ننٍأ َعبعنن:      َعننَأ َعَبنن ْقنن:َ : ْقنن:َ     ،َرِضنن

َََنَ "َ   ه اننِ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ : َرَسننَ  َِ ََ َ َ َنننَ  َعَنننَ  ْقننَ ٍم َمننَأ َوَجنن

 ".َ  ِ ِ ْف:ْقَتَ     ْهْف:ِعَ  َو ْهَنْفَ َ  ؛َه ٍط

 ،وجنننن:مع  هذمنننن    ،1135رقنننن    ننننِ     ،)سنننن أ ي ننننَ د ود 

رقننن   ،وسننن أ   نننأ م:جننن   ،فننن  هلنننن:و ه  ،1153رقننن    نننِ   

 وقِ ه أ وصبا  ألهب:اَ ر     ِ  (. ،5531  ِ   

ඔබලා සමලිංගික ඇසුතරහි තයතදන්නන් දකින කල්හි 

එම ඇසුතරහි තයතදන තදපාර්නයම නා නය කරන්න 

යනුතවන් නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු: අේදුල්ලාහව බි්  අේොසව (රළි) 

මූලාශ්රය    : සුන්  අබී ේාවූද් නැකි අසක 4462ක ජාමිඋත් 

තිර්මිදි නැකි අසක 1456. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 3  වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උගතු යුතු පාඩම්:   
 සැලිසකක ෙසේනනය යනු ැහා පාපයකි.එැ 
ඇසුෙරි  ෙයෙේ් ේ  ැානසික ආතතිෙය්  පසුෙනන  
ආෙැට ලැදිකැ්  ලො ෙනොෙේන පුද්ෙලයින්  ෙේ. 
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ෙසෞඛය හා සේාචාර හා සැාජ හානි ෙැැක්  සිදු නනු 
ඇති අතර එැ ඇසුරුැ ැානන සවනභානයට පටහැනි 
ක්රියානකි.අල්ලාහව ෙේිශඳු්   එැ ඇසුෙරි  ෙයදුනු ලූත් 
නබි තුැා ් ෙද සැාජයට ේඬුනැ පහළ කළ ෙන අල් 
කුර්ආනෙේ සඳහ්  කරයින. 
 සැලිසකක ඇසුෙරි  ෙයදුනු ෙේපාර්ශංනය සඳහා 
එකහා සැාන ේඬුනැ ි මි නනු ඇත.නබි (සල්) 
තුැා ් ෙද මිත්රයින්  නන සහාබි නරු් ෙද වකැතික 
ැතයේ ෙැය ෙේ. රෙටි  පාලකයා ෙහි නිෙයිජය 
පාලකයා ිශසි්  තීර ය ෙකෙරන ආකාරයට ෙල් ෙසා 
ෙහි ෙෙල කපා ේැමීෙැ්  ෙහි ෙනනත් ආකාරයකි්  
වුම්  ඝාතනය කළ හැක.එනමුත්   ෙලහත්කාරෙය්  
ෙහි බිය ෙැ්  වීෙැ්  ෙකෙනකු සැලිසකක ඇසුෙරි  
ෙයදීැට ලක් වූෙේ නම් එෙසේ ෙෙොදුරු  වූ පුද්ෙලයා 
සඳහා කිසිදු ේඬුනැක් ි මි න් ේ  නැත. නැඩිි ටියට 
පත් ෙනොුම ලා ොල ළැෙයකු ෙහි ැ් ේ බුද්ධිකෙයකු 
ෙැෙසේ සැලිසකක ඇසුෙරි  ෙයදුේ  නම් වුම්  
ඝාතනය කරනු ෙනොලැෙෙන අතර වුමනට සේාචාර 
සම්ප් නන හැසිරීැ ෙකෙරි   ේැඩි අනනාේ  කළ යුතුයින. 
  සැලිසකක ඇසුෙරි  ෙයදුන පුද්ෙලෙයකු 
සැාජය ඉදිරියට පැමි    තැ්  ිශසි්  සිදු වූ පාපය 
ප්රසිද්් කිරීැට අනශංය නැත. වා කළ යුත්ෙත් අල්ලාහව 
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ඉදිරිෙේ තැ්  ිශසි්  සිදු වූ පාපය සඳහා නිසි ෙලස 
පාෙපොනචාර ය කර  සැාන අයැේ සිටීැයින. අල්ලාහව 
වාට සැාන ෙේනු ඇත.  

  

මරණින් පසු මිනිසා හට ප්රතයෝජනයක් ලබා තදන දෑ 

َََعنننَأ  -63 ََ  ه انننَ َرَةَ نننَةْ   ْيِ ننن َصننن ال َ   ه انننِ  ْينع َرَسنننَ  ،َعَ نننَ  َرِضننن

ِمننَأ  ٍإَذ  َمنن:َم  ْهٍإَاَ نن:َن  َاْقْطننَع َعَ ننَ  َعَنَ ننَ  ٍإالا: " ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ  ْقنن:َ 

ٍِ َصننن:ِها    ٍإالاَثالَثنننٍ :  َِْقٍ  َج:ٍرَ نننٍ ، ْيَو ِعْ ننن   َ َ َتْفنننَع ِ نننِ ، ْيَو َوْهننن ِمنننَأ َصننن

ََِعَ    ". ْهَ  َ 

 (. ،(1361)- 11 رق    ِ   ،)صب ا م   

මිනිතසකු මිය යන විට විනයන් තුනක් හැර අතනකුත් 

සියල්ල ඔහුතගන් තවන් වනු ඇ .ඒවා නම් සදාකාලීන 

ධානමානය, ප්රතයෝජනවත් ශිල්පය හා  මන් සඳහා 
ප්රාර්ථනා කරන දරුවන් තව් යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි)  

මූලාශ්රය      : සහීහව මුසවලිම් නැකි අසක 14-1631 

 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර  1 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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උගතු යුතු පාඩම්: 
 මිනිසාෙද සෑැ ක්රියානක්ැ වා මිය යෑෙැ්  
අනස්  ෙේ. ෙැැ නබි නේෙනි  සඳහ්  වූ ිශශංය්  තුන 
හැර කිසිනක් වා ෙකෙරි  ැරණි්  ැතු කුසලක් ලො 
ෙනොෙේනු ඇත.ඇයිනේයත් එැ ිශශංය්  සිදු වීැට ෙහේතු 
කාර ා වූෙේ වාය. 
 මිය කය තැනැත්ෙතකු සඳහා අල් කුර්ආනය 
පාරායනා කර එි  පිස අනුෙැිේස කළ ෙනොහැකි ෙන 
ෙැැ නබි නේන ෙප් නා ෙද්.  ව ආකාරෙය්  අල් 
කුර්ආනය පාරායන කර එි  පිස මිය කය ඇත්ත්  
සඳහා ප්ර්ානය කළ හැකි නම් නබි (සල්) තුැා ්  
සිය ඥාතී හා අසල්නැසි කනෙරකු ෙහි මිය කය 
අනසවථාෙේදී එෙසේ කර් නට තිබුණි. එනමුත් ෙැැ 
කර්තනයෙයි  නබි (සල්) තුැා ්  නිෙයලුනු ෙන 
හඟනන කිසිදු සාේකයක් ෙනොතිෙේ.තනේ එනැනි 
කර්තනයයක් තිබුෙේ නම් නබි (සල්) තුැා ්  
වාෙද සැාජයට එය ේැනුම් ෙේනු ඇත.කිසිිශටක 
එනැ් නක් එතුැා ්  ේැනුම් දී ෙනොැැත.එතුැා ්  
පැ ක් ෙනොන එතුැා ් ෙද අනුොමිකයින්  නන 
සහාබිනරු්  හා නිෙයිජිතය්  අතුරු්  කනෙරකුෙහි 
ෙැෙසේ අල්කුර්ආනය පාරායන කර එි  පිස මිය කය 
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ඇත්ත්  සඳහා අනුෙැිේස කළ ෙන කිසුඳු සාේකයක්  
මූලාශ්රය නල සටහ්  වී නැත. 
 ෙැැ නබි නේෙනි  යහපත් දූ ේරුන්  හේා නාා 
ෙැනීැ පිණිස ිශනාහ වීැ ෙනත න්රාකාරෙය්  
උද්ෙයිකැත් ෙකෙරනු ඇත. 

 

  උපවාසතයන් මිදීමට සැලසව්ීතමහි මහිමය 

 61-      ََ ِّ َرِضنننننن ٍِ  ْهَجَهِ نننننن ِِ َ ننننننٍأ َخ:ِهنننننن  ، َع َعَ ننننننَ  َعننننننَأ َزَ نننننن

َمننننَأ ْفطاننننَة : "َ   ه اننننِ  َصنننن ال  ه اننننَ  َعْ َ ننننِ  َوَسنننن ا َ  ْقنننن:َ  َرَسننننَ   ْقنننن:َ :

َِ ْ َ ننننَة ْياعننننَ  الْ َصنننن:ِهًن: ْ نننن:َن ْهننننَ  ِمَثننننَ     َ ننننَ َقَ  ِمننننَأ ْيَجننننٍة   ْيَجننننٍة

 ". هَّع:ِهٍ  َعَ ًس:

وسنن أ   ننأ    ،و ه فنن  هنن   ،611رقنن    ننِ     ،)جنن:مع  هذمنن   

 وصبب   ألهب:اَ(. ،1113رق    ِ    ،م:ج 

කවතරකු උපවාස ශීලතේ පසුවන පුද්ගලයින් සඳහා 
උපවාසතයන් මිදීමට සලස්වන්තන්ද එමඟින් උපවසාය 

ශිලතේ පසුවන්නා ලබා ගන්නා කුසල් තමන් ඔහුටද 

හිමි තව්.තම් තහේතුතවන් උපවාස ශීලතේ නිර  වන 
පුද්ගලයාතේ කුසලින් කිසිවක් අඩු තනොතව් යනුතවන්  

නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
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වාර් ාකරු : සයිනද් බි්  කාලිද් අල් ජුහනී (රලි) 
තුැා ් . 
මූලාශ්රය   : ජාමිඋත් තිර්මිදි නැකි අසක 8 7 ක සුන්  
ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 1746. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර: 
අබූ අේදුර් රහවැා්  සයිනද් බි්  කාලිද් අල් ජුහනී (රළි) 
තුැා ් .ාේයබියිනයා කිශසුැ සඳහා නබි 
(සල්) තුැා ්  සැඟ සහභාගී ුමණි.ෙැතුැා ්  
ිශසි්  මූලාශ්ර නල හදීසව 81 ක් නාර්තා වී 
ඇත.ෙැතුැා ්  ැදීනාෙනදී නයස අුමරුදු 85 පසුනන 
ිශට ි ජ්රි නර්ෂ 78 දී අභානයට පත් ුමණි.ෙැතුැාේෙද 
ිශපත සිදු වූ සවථනය හා දිනය පිළිෙඳ ෙනනත් අේහසවේ 
තිෙේ.අල්ලාහව අීඃලම්. 

උගතු යුතු පාඩම්: 
 උපනාස ශීලෙේ පසුනන පුද්ෙලයින්  සඳහා 
උපනාසෙය්  මිදීැට සලසවවීැ ැහඟු 
කටයුත්තකි.එැඟි්  ැහඟු ෙසේනයක් සැාජය සඳහා ඉටු 
නනු ඇත.එයින්  එකක් නම් : මුසවලිම් සැාජය අතර 
සාැය හා සැකය ඇති වීැයින. උපනාස ශීලෙේ පසුනන 
පුද්ෙලයින්  සඳහා උපනාසෙය්  මිදීැට සලසවන් නා 
සඳහා ෙැන්  කුසලක් ලැබීැට ෙහේතුන ෙැය ෙේ. 
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 අසල්නැසිය්  හා ඥාතී්  අතුරි්  උපනාස 
ශීලෙේ පසුනන පුද්ෙලයින්  සඳහා උපනාසෙය්  මිදීැට 
සැලසවවීෙැ්  කුසල් රාශියක් ලො ෙත හැක.ැ් ේයත් 
එැඟි්  අසල්නැසි හා ඥාතී සම්ේ ්තානයේ සවථීර නන 
ෙහයිනනි.එනමුත් එෙසේ ඥාතී හා අසල්නැසි ෙනොන් නා 
ේැඩි අනශංයතානයකි්  පසුන් ේ  නම් වුම්  
උපනාසෙය්  මිදීැට සැලසව වීම් ඉතා උචිතය. 
 මුසවලිම්නරෙයකු උපනාස ශීලෙේ පසුනන 
පුද්ෙලයින්  සඳහා එයින්  මිදීැට සැලසවවීෙම් කර්තනය 
සඳහා නාාත් උන් දු ිශය යුතුයින.ිශෙශංේෂෙය්  දුගී 
දුප්පත් උපනාස ශීලෙේ පසුනන පුද්ෙලයින්  පිළිෙඳ 
සැළකිලිැත් ිශය යුතුයින.   
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රමළාන් මතසහි මහිමය 

ََ  َع َعَ نن َ  َعننَأ ْيَاننٍ  َ ننٍأ َم:ِهننكٍ  -66  ؛ْقنن:َ  َدَخننَ  َرَمَمنن:نَ   ،َرِضنن

َِ  : "َعْ َ نننِ  َوَسننن ا َ  َصننن ال  ه اننن َ  ْفْقننن:َ  َرَسنننَ َ   عِ  ٍإنع َرنننَ    هشعنننَهَة ْقننن

َِ  ؛َمنننَأ َهٍةَمَهنن:  ،ِ  ْهَ ْ ننن   َخَ ننةن ِمنننَأ ْيْهننِ  َعننَهة    َوِفَ نن  ،َهَمننَةَ  َ  ْفْقننن

 ". منَمَبَةَو الاَ َبَةَم َخَ َةَر: ٍإ َواْل ،َهٍةَم  ْهَ َ َة َ  اَ 

وه نننن    ألهبنننن:اَ   ،1311رقنننن    ننننِ     ،)سنننن أ   ننننأ م:جنننن  

 وصبب (. 

 නිය  වනතයන්ම තමම (රමළාන්) මස ඔබලා තව  
පැමිණා ඇ .එහි එක් රාත්රියක් ඇ .එම රාත්රිය මාස 

දහසකටත් වඩා උතුම්ය.කවතරකු සඳහා එම රාත්රිය 

අහිමි වන්තන්ද සෑම යහප ක්ම ඔහුට අහිමි වනු 
ඇ .එහි යහප  අහිමි වනුතේ අභාගයවන් තයකු 

සඳහා පමණී යනුතවන්  නබි (සල්) තුමාණාන් ප්රකාන 

කළහ. 
වාර් ාකරු : අනසව බි්  ැාලික් (රළි)  
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මූලාශ්රය     : සුන්  ඉේනු ැාජාහව නැකි අසක 1644. 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර  6 වන හදීසතේ සඳහන් 

තව්. 

උගතු යුතු පාඩම්: 
 රැළා්  ැස යනු උපනාසය හා ඉනසීැ හා 
න් ේනාැාන නැනි යහපත් කර්ැය්  කිරීෙම් 
ැාසයකි.එැ ැෙසි  ලයිනලතුල් කද්ර් ෙහනත් ෙලෙතු 
රාත්රියක් තිෙේ.එැ රාත්රිෙේ යහකම් කිරීැ ැාස 
ේහසකට යහකම් කිරීැට නාා උතුම් ෙලස අල්ලාහව 
ෙේිශඳු්  එය පත් කර ඇත. 
 මුසවලිම් නරෙයකු රැළා්  ැෙසි  ඉතා 
ක්රියාශිලත්නෙය්  අල්ලාහව ෙේිශඳු්  නැඳ පුේා වාෙද 
තෘප්තිය ලො ෙත යුතුයින. 
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වංචනිකයින්තේ විතනේෂ ගති ලක්ෂණා 

ََ َعننَأ   -66 ََ  ه انن َ  َرَةَ ننَةْ    ْيِ نن ِّ َصنن ال  ه اننَ      َعننأٍ  ،َعَ نن َ  َرِضنن  ه عِبنن

َِآَ نننَ   ْهَنَ ننن:ِفٍس َثننناْل"ْقننن:َ :  ،َعْ َ نننِ  َوَسننن اَ  ََ ْ نننَ  ِع َوٍإَذ   ،َن: ٍإَذ  َهننن

َِ ْيَخْ َ  ََِنَأ َخ:َن ،َوَع  ".َوٍإَذ   َؤ

 ،وصب ا م    ،و ه ف  ه  ،66رق    ِ    ،)صب ا  هب :ر 

 (.،(56) - 111رق    ِ   

වංචනිකයින්තේ සළකුණු තුනකි. ක ාකරන විට 

තබොරු කීම , තපොතරොන්දුවක් දුන් පසු එය කඩ කිරීම , 

ගිවිසුමකට එළඹී පසු එයට තද්රෝහී වීම යනුතවන් නබි 

(සල්) තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 
වාර් ාකරු : අබූ ාරයිනරා (රළි) 
මූලාශ්රය     : සහීාල් බුහාරි නැකි අසක 33කසහීහව මුසවලිම් 
නැකි අසක 1 7-50  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 7 හදීසතේ සඳහන් තව්. 

උගතු යුතු පාඩම්: 
 මුසවලිම් නරෙයකු කතාකරන ිශට ෙෙොරු කීැ හා 
ෙපොෙරෝ දුනක් දු්  පසු එය කාකිරීැ හා කිශසුැකට 
එළඹී පසු එයට ෙරිහී වීැ යන කුහකයින් ෙද ෙති 
ලක්ෂ  නලි්  නැළකී සිටිය යුතුයින. 
 කුහකයින්  යනු අයහපත නස්  කර යහපත 
එළිේරේ කර් නා ෙේ.එෙසේනම් කුෆවර් ෙහනත් ෙද්න 
ප්රතික්ෙෂේපය තැ සිත තුල නස්  කර ොි රනය 
ඉසවලාැය අනුෙැනය කරනු ඇතැයින ෙප් නුම් 
කිරීැයින.ෙැය ැහා පාපයකි. 
 

අල්කුර්ආනය උසුලන්නන් තගෞරවය කිරීම 

ََ َعنننَأ -61 ََ  ه اننن َ َمَ  ْيِ ننن ْقننن:َ  : ْقننن:َ  ،َعَ نننَ  َسنننل  ْهْمَعنننَ ٍة ِّ َرِضننن

ٍإنع ِمننَأ ٍإَجْ نن:ٍ   ه اننِ : ٍإْ ننَة َم    " ه اننِ  َصنن ال  ه اننَ  َعْ َ ننِ  َوَسنن اَ :     َرَسننَ َ 

ََ  ْهَقنننَةآٍن ْ َ نننَة  ْهَنَ نننِ ٍ ، َوَه:ِمنننَ ِذ   هشعنننَ َبِ   ََِفَ ننن  ْهَ،ننن:ِه  ِ  َو ْهَجننن:ِف

 ".َعَ َ ، َوٍإْ َة َم ِذ   ه صْ ْط:ٍن  ْهَنْقِ ِل

وه نننننننننن    ،1616رقنننننننننن    ننننننننننِ    ،)سنننننننننن أ ي ننننننننننَ د ود

  ألهب:اَ(.
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මහළු වියට පත්වූ මුසල්ිම් වරතයකු  හා අල්කුර්ආනය 
උසුලා එය අභිබවා තනොයමින් , එය අප්රිය 

තනොකරන්නා  හා යුක්තිසහග  පාලකතයකු යනාදී 

උදවීන්ට තගෞරවය කිරීම යනු අල්ලාහ ් තදවිඳුන්ට 
තගෞරවය  කිරීම අතුරින් එකකි යනුතවන් නබි (සල්) 

තුමාණාන් ප්රකාන කළහ. 

වාර් ාකරු : අබූ  මූසා අල් අෂවඅරී (රළි) 

මූලාශ්රය     : සුන්  අබී ේාවූද් නැකි අසක 4843 
 වාර් ාකරු පිළිබඳ විස් ර 56හදීසතේ සඳහන් තව්. 

 

 
උගතු යුතු පාඩම්: 
 ැහළු ිශයට පත් වූ නැඩිි ටිය්  ෙකෙරි  
ආචාරය කර වුම් න සභාන් ි දී ෙෙෞරනය කර වුම්  
සැඟ ලිි ල් න හා ආේරෙය්  කටයුතු කළ යුතුයින. 
 අල් කුර්ආනය උසුල් න්  හා එය ැනනය 
කරන එි  ඇති කරුණු කාර ා ක්රියානට නසන් න්  
සඳහා අල්ලාහව ෙේිශඳු් ෙද ිශෙශංේෂ ෙෙෞරනයක් ි මි 

නනු ඇත ය් න ෙැැ නබි නේෙන්  පැහැදිලි නනු ඇත. 
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ෙසොෙහෝ  නල යම්ෙහයකි්  ආෙල්පනය  කිරීැ හා 

කපරාරු කිරීැ තහනම් ....................................... 237 

සැලිසකක ෙසේනනය ැහා පාපයකි ....................... 239 

ැරණි්  පසු මිනිසා හට ප්රෙයිජනයක් ලො ෙේන ේෑ
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