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නබි රජාණන් ද සංදේශය 
රැදෙන ආ දාසයා ද? 

අල් හාෆිස් ඉබ්නු රජබ් අල් හන්බලි 1  

 “හුඃෂු ෆිස් සලාත්” නම් ග්ර්න්යද  අසසාන 

පරිච්දේදදයන් උපුටා ෙන්නා ලදී. 

 
මුහම්මේ නබි (සල්) තුමාණන් රජ පදවිය ට සඩා 

උබූදි යා (අල්ලාහ් දේ දසේසක හා දාසත්සය) තම් 

ස්යානය දතෝරා ෙත්හ. මක්කා නෙරය ජය ෙත් දින 

නබි (සල්) තුමාණන් ට දක්සන දෙෞරසය නිසා තැති 

ෙත් මිනිදසක් දුටු  මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් “ඔබ 

කරදර දනොසන්න. සැබැවින්ම මම රජ දකදනක් 

දනොස, වියළන ලද මස් ආහාරය ට ෙන්නා කුදරයිෂි 

කාන්තාසක දේ පුදතකු දසමි.” යැයි පසසා ඔහු දේ 

සතට සහනය දුන්දන්ය. (මූලාශ්රට ඉබ්නු මාජා 3312) 

“මර්යම් (අදල) තුමිය දේ පුත් ඊසා (අදල) තුමාණන් 

ස ක්රි්ස්තු බැතිමතුන් සමාස ඉක්මසා රපශංසා කළ 

අයුරින් මා හට රපශංසා දනොකරනු. සැබැවින් ම, මම 

අල්ලාහ් දේ සහදලක් දසමි. එනිසා අල්ලාහ් දේ 

සහදලක් හා අල්ලාහ් දේ සංදේශකසරදයක් දලස  
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අමතන්න.” යනුදසන් නබි (සල්) තුමාණන් උපදදස් 

දුන්හ. උමර් ඉබ්නු අල් කත්තාබ් දන්සයි. මූලාශ්රට සීහහ් 

බුහාරි 6/345. 

අබු zසුරාහ් විසන් පසසනු ඇසු බස මුහම්මේ ඉබ්නු 

ෆදදයිල් දන්සා, ඉමාම් අහමේ (රහි) දමම හදීස් සදන 

සාර්තා කරයි. “අබු හුදරයිරා (රළි) දමදසේ දැන් වූ දැය 

හැර මම දසන කිසසක් දනොදනිමි. ජිබ්රීල් තුමා නබි 

(සල්) තුමාණන් සමඟ සාඩි වී අහස දදස ට දනත් 

දයොමු කළ විට මලාඉකා සරදයක් දුටුදේය. ‘දමම 

මලාඉකා සරයා දම දින ට දපර කිස විදටක දමදලස 

පැමිණ නැත.‘ යැයි ජිබ්රීල් (අදල) පැසසීය.  

මලාඉකාසරයා පහළ ට පැමිණ, ‘මුහම්මේ තුමණි! ඔබ 

ස නබි රජාණන් සශදයන් (පත් කරන්න ද?) 

නැතදහොත් සහල් සංදේශකසරදයක් සශදයන් පත් 

කරන්න දැයි (විමසනු පිණිස) පරමාධිපතියාණන් 

විසන් එසනු ලැබුදසමි.‘ යැයි පැසසීය. (මූලාශ්රට ඉමාම් 

අහමේ 2/321) 

යහ්යා ඉබ්නු කතීර් (රහි) දැන් වූ මුර්සල් හදීස ්සදනක, 

“සහදලක් ආහාර ෙන්නා දසේ මම ආහාර ෙනිමි. 

සහදලක් සාඩි වී සටිනා දසේ සාඩි දසමි. සැබැවින්ම, 

මම සහදලක් දසමි.” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් 
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පැසසුහ. ඉබ්නු සඅේ අත් තබකාත් සාර්තා කරයි. 

දෙයික් අල්බානි දේ සීහහ් අල් ජාමි අංක 8. 

අයිො (රළි) තුමියදෙන් අල් මක් බූරි සසන් දුන් 

හදීසය අබූ මාදර් දමදසේ සාර්තා කරයි. මලාඉකා 

සරදයක් මා දසත පැමිණ, අල්ලාහ් ඔබ ට ආශීර්සාදය 

පසසා,‘ ඔබ කැමති සන්දන් නබි රජාණන් වීමට ද 

නැතදහොත් සහල් සංදේශක සරදයක් වීමට දැයි 

විමසයි.‘ යනුදසන් දැන්විය. එවිට ජිබ්රීල් (අදල) තුමා 

මම යටත් පහත් විය යුතු බස මට ඉඟියක් කළ විට 

“සහල් නබිසරදයක්” යැයි දැන්වුදයමි යැයි නබි 

(සල්) තුමාණන් පැසසීය. එදින පටන් නබි (සල්) 

තුමාණන් ඇල වී සටිමින් ආහාර දනොෙත් හ. “මම 

සහදලක් ආහාර ෙන්නා අයුරින් ආහාර ෙතිමි. 

සහදලක් සාඩි වී සටිනසා දමන් සාඩිදසමි” යැයි නබි 

(සල්) තුමාණන් පැසසුහ. මූලාශ්රට ෙර්හ් අස් සුන්නාහ් 

ග්ර්න්යද  අල් බාෙවි 4683) 

 මුර්සල් හදීස් සදනක් අzස් zසුහ්රි (රහි) දමදසේ 

සාර්තා කරයි. “නබි (සල්) තුමාණන් දසත දමය ට 

දපර දනොපැමිණි මලාඉකාසරදයක් පැමිණීය. එ 

සමඟ ජිබ්රීල් (අදල) තුමා ද පැමිණීය. ජිබ්රීල් (අදල) 

නිශ්හබ්දස සටිය දී එම මලාඉකා සරයා කතා කර, 
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“ඔබ කැමති නබි රජාණන් දලස වීමට ද නැතදහොත් 

සහල් නබිසරදයකු දලස  සටීමට ද ? යැයි ඔදබ් 

පරමාධිපති විමසයි.” යනුදසන් පැසසීය. එවිට නබි 

(සල්) තුමාණන් උපදදස ්පතන්නා දසේ ජිබ්රීල් (අදල) 

දදස බැලුදේය. එවිට ඔහු (නබි තුමාණන්) යටත් 

පහත් භාසදයන් සටිය යුතු බස ජිබ්රීල් (අදල) තුමා 

ඉඟි කදළේය. එනිසා නබි (සල්) තුමාණන්, “සහල් 

නබිසරදයක්” යනුදසන් පිළිතුරු දුන්හ. එදින පටන් 

නබි (සල්) තුමාණන්, දමදලොස හැර යන තුරු ඇල වී 

සටිමින් ආහාර දනොෙත්දත්ය‘ යනුදසන් අzස ්zසුහර්ි 

(රහි) පසසයි. (මුලාශ්රට අල් බාෙවි 3684) 

නබි (සල්)  තුමාණන් දමදසේ පැසසූ බස අබු හුදරයිරා 

(රළි) සාර්තා කදළේය. “බලය සහ දත්ජාසන්ත භාසය 

සහිත මාදේ පරමාධිපති මක්කා මීටියාසත රත්රේන් 

සලින් පුරසා දීමට මදේ කැමැත්ත විමසුදේය. එදහත් 

එය ට මම “මාදේ පරමිධිපතියාණනි! එය මට අසශත 

නැත. දකදසේ වුසත්, එක් දිනකට ආහාර සපයා පසු 

දින මා කුසගින්දන් තබනු. දමමගින් කුසගින්දන් 

සටින විට, මම ඔබ ඉදිරිද  බැෙෑපත් ස ඔබ ස සහි 

කරමි. තසද, ආහාරදයන් මදේ කුස පිරුණු විට මම 

ඔබට කෘතඥතාස දක්සමි” යැයි රපකාශ කළහ. මූලාශ්රට 

සුනන් අත් තිර්මිදි. 
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කසදරකු දහෝ තමා උබූදියියා (අල්ලාහ් දේ සහල් 

භාසය) ට අයත් දකදනත්  යැයි පසසන නමුත්, ඔහු 

තුළ තෘේණාස තසමත් තිදබ් නම් ඔහු පසසන්දන් 

අසතතය කි. උබූදි යා තත්ත්සය ලැබීම සතතය 

සන්දන් දකදනක් තම තෘේණාස සම්පූර්ණදයන්ම 

මැඩ පසත්සා දෙන, තම පරමාධිපති දේ කැමැත්ත 

තමා තුළ ස්යාපිත කර ෙන්නා විටය. එවිට ඔහු ඉබාදුර් 

රහ්මාන් (අති කරුණා භරිතයාණන් දේ දාසයා) යන 

නාමය සැබෑවින් ම උරුම කර ෙනු ඇත. 

අස්මා උස් සබාබාහ් නම් ග්ර්න්යද , අල් හාෆිේ අබූ 

නුඅයිම් (රහි) පසසන්දන් දමදසේය. අල්කාමා ඉබ්නුල් 

හාරිත් අල් අස්දී තම සීයා දෙන් ඉදෙන ෙත් ඔහු දේ 

පියා, රපඥාසන්ත ලුක්මාන් තම පුත්රේයා ට උපදදස් දුන් 

සදන් දමදසේ පැසසුදේය. “මදේ රපඥාසන් සයල්ල ඔබ 

සඳහා සාකතයන්  සයක ට රැස් කර දදමි. ඒසා නම්, 

මිහිතලද  ඔබ දකතරම් කාලයක් සටින්දන් ද, ඒ 

කාලය සඳහා කටයුතු කරනු. එදමන්ම මරණදයන් 

පසුස ඔබ දකතරම් කාලයක් සටින්දන් ද, ඒ කාලය ට 

සමාන ස කටයුතු කරනු. ඔබට විඳ දරා ෙත හැකි 

රපමාණය ට සමාන ස පාපයන් හි නිරත සනු. 

අල්ලාහද්ෙන් ඔබ දේ අසශතතාස දකොපමණ ද, එයට 

සමාන රපමාණය ට අල්ලාහ් සඳහා ක්රි්යා කරනු. ඔබට 
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විඳ දරා ෙත හැකි දඬුසම් රපමාණය ට සමාන ස 

අල්ලාහ් ට අකීකරු ස කටයුතු කරනු. කිසදසකුදෙන් 

කිසසක් අසශත දනොමැති දකදනකුදෙන් හැර අන් 

කිසදසකුදෙන් කිසසක් ඉල්ලීම් දනොකරනු. අල්ලාහ් 

ට එදරහි ස පාප කර්මයක් සදු කරන්න ට ඔබ සූදානම් 

සන්දන් නම්, අල්ලාහ් ට දනොදපදනන ස්යානයක 

එය ඉටු කරනු.” 

ඉබ්රාීහම් අල් හ්ේසාස් (රහි)  දමදසේ පැසසුදේය. 

“හදසතට සුසය ලබා දදන කරුණු හයක් තිදබ්. ඒසා 

නම්, අල් කුර්ආනය පාරායන කිරීදම් දී එහි සදන් 

පිළිබඳ ස ආසර්ජනය කිරීම, සහ දමදනහි කිරීම, 

(අධික දලස උපසාසද  දයදීදමන්) කුසය හිස් ස 

තබා ෙැනීම, රාත්රි  නැමදුදම හි දයදීම, අලුයම 

දේලාදේ යටත් පහත් භාසදයන් නැමදුම කිරිම සහ 

ධර්මිේඨ ජනතාස සමඟ නිතර ඇසුරු කිරීම.”  

හිජ්රි 162 සසර ජීසත් වු ඉබ්රාහිම් ඉබ්නු අදහම් (රහි) 

නම් ආෙමික විේසදතක් බස්රා නුසර දසදළඳ දපොළ 

පසු කර දෙන යන විට, එතුමා සටා දරොක් වූ නෙර 

සැසයන් දමදසේ රපශ්න කළහ. 

“අබු ඉස්හාක් තුමනි! “මා දෙන් ඉල්ලා සටිනු. මම 

නුඹලා දේ ඉල්ලීම ට පිළිතුරු දදන්දනමි.” යැයි 
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උත්තරීතර අල්ලාහ් කුර්ආනද  සූරා ොෆිර් 40:60 

සාකත මගින් රපකාශ කරයි. අපි අල්ලාහ්දෙන් දිගු 

කලක් දුආ රපාර්යන කරමින් සටින නමුත්, අල්ලාහ් 

අපදේ රපාර්යනාසන් ට පිළිතුරු දනොදදන්දන් කුමක් 

නිසා ද? ” 

එම රපශ්නය ට එතුමා දමදසේ පිළිතුරු දුන්දන්ය. 

බස්රා නෙර සැසයනි! කරුණු දහයක් පිළිබඳ ස ඔබ 

සැම දේ හදසත් මරණය ට ලක් ස අසසානය. 

1.  අල්ලාහ් ෙැන ඔබ සැම දන්නා නමුත් ඔබ ඔහු ට 

කීකරු දනොසන්දන් ය. 

2.  අල්ලාහ් දේ ග්ර්න්යය ඔබ සැම කියසන නමුත් ඒ 

ආකාරදයන් ක්රි්යා දනොකරන්දන් ය.  

3.  ඔබ සැම දෙයිතාන් සතුදරක් බස ට රපකාශ 

කරන නමුත්, ඔහු දේ මාර්ෙය ට එකඟ ස ක්රි්යා 

කරන්දන්ය. 

4.  අල්ලාහ් දේ සංදේශකසරයා දකදරහි ආදරය 

දක්සන බස ඔබ සැම පසසන නමුත්, එතුමාණන් දේ 

සුන්නාහ් ස අත හැර දමන්දන් ය.  
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5.  ඔබ සැම ස්සර්ෙය ට අධික ස ආශා කරන බස 

පසසන නමුත්, එය ට පිවිසම සඳහා කිසසත් 

දනොකරන්දන් ය. 

6. අපාය ගින්න ට බිය සන බස ඔබ සැම පසසන 

නමුත්, ඔබ පාපයන් හි නිරත වී දමන් ඉසත් 

දනොසන්දන් ය. 

7.  ඔබ සැම මරණය සතත බස පසසන නමුත් එය 

සඳහා ඔබ කිසසක්  සූදානම් දනොකරන්දන් ය. 

8. අනුන් දේ සැරදි දසවීම ට කාලය සැය කරන ඔබ 

සැම, ඔදබ් ම සැරදි ෙැන සැලකිලි දනොදක්සන්දන් 

ය. 

9. ඔදබ් පරමාධිපති දේ ආශිර්සාද ඔබ සැම භුක්ති 

විඳින නමුත් ඒසා සඳහා කළ ගුණ දනොදක්සන්දන් 

ය . 

10.  භූමිදයහි, ඔදබ් මළවුන් සළ දමන නමුත්, 

එයින් ඔබ කිසදසක් පාඩම් දනොලබන්දන් ය. 

අල්ලාහ් දේ සතුට ලබා ෙැනීම ට අපට හැකියාස 

දදන දලස ද අප දසත ඔහු දේ කරුණ ස පහළ කරන 

දලස ද අල්ලාහ් දෙන් රපාර්යනා කරමු. 
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 දකටි සටහන්  

1. ඉබ්න් රජබ් අල් හන්බලි යනුදසන් හැඳින් සන 

දමතුමා, ඉමාම් සරදයක්, හැෆිේ සරදයක්, zසාහිේ 
(නම් තාපස) සරදයක්, අසසාද  කරන්දනක් දේ. 
අබුල් ෆරාජ් අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අහමේ රජබ් අස් 
සලාමි නමැති දමතුමා දකටිදයන් ඉබ්න් රජබ් අල් 
හන්බලි යනුදේ හඳුන්සන ලදි. දමතුමා පිලිබඳස 
ඉබ්න් ෆහේ දමදසේ කීහ. “දමතුමා ඉමාම්සරදයකි, 
හාෆිේ සරදයකි, හුජ්ජා (සාධකදයකි) දැනුම ලත් 
විේසදතකි, දනොසරදින දකදනකි.” දමදලොස 
ආශාසන් දෙන් සැළකී සටි ආෙමික විේසතුන් අතර 
දකදනකු සන දමතුමා ඉමාම්සරු සහ නැමදුම් 
කරන්නන් අතර දකදනකි. හදීස් සදන් පිළිබඳ මඟ 
දපන්වු ගුරුසරදයකු වූ දම තුමාදෙන් විවිධ 
සම්රපදායන් ට අයත් මුස්ලිම්සරු උපදදස් ලැබ, තම 
හදසත් විසෘත කර ෙත්හ.  දමතුමා ෙැන අස් සුයූති 
දමදසේ පසසයි. “අබ්දුර් රහ්මාන් නමැති දමතුමා 
ඉමාම් සරදයකි, හාෆිේ සරදයකි, හදීස් සම්බන්ධ 
පඬිසරදයකි, අසසාද කරන්දනකි.” ඉමාම් රජබ් තුමා, 
එසක ට ජිසත් වු ඉබ්නුල් ඛ යිම් අල් ජේzස යා, අල් 
හාෆිේ අල් ඉරාකි, ඉබ්නුන් නකීබ් සහ තසත් සැදෙත් 
පඬිසරුන්දෙන් අධතාපනය ලැබුදේය. දමම 
ඉමාම්සරයා තෆ්සීර් නම් අල් කුර්ආන් විග්ර්හය, හදීස්, 
ජිවිත චරිත සහ ඉතිහාසය, රකායික් නම් හැඟීම් 
පිළිබඳ කරුණු සහ ෆික්හ් නම් නීති සම්බන්ධස 
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දබොදහෝ ග්ර්න්ය රචනා කදළේය. හන්බලි මේහබ ට 
අදාල ෆික්හ් පහදා දදන “අල් කසාඉදුල්-කුබ්රා ෆිල් 
ෆුරූ” නම් සුරපසේධ ග්ර්න්යය ද දමතුමා රචනා කදළේය.   

නිමි. 

ඔබ  දේ අෙනා අදහස් අප ට දනසන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 


