
 

 

මුහ්තසර් අල්-
ෆකි්හුල ්ඉස්ලාම් 

  
] සිිංහල – Sinhala –    سنهايل ]

අෂ් ෂෂයික් තුෂෙයිජිරි 

 

පරිවර්තණය 
 

මාහිර් රම්ඩීන් 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

2015 - 1436 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

اإلساليم خمترص الفقه  
عذاب القرب –عالمات الساعة  –اإليمان بايلوم اآلخر   
 «غة السنهايلة بالل» 

 

 

 
 د بن إبراهيم بن عبد هللاممح

 

 

 رمدين ماهرترمجة: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2015 - 1436 

 

 

 

http://www.islamhouse.com/


 

3 

 

මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී 

මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී 

පිටු 91-97 

මාතෘකා 

 යව්මුල් ආහිිඃර් ෂහෙත් අෙසන් දිනය විශ්ොස කිරීම 

 කබ්ර් හි දඬුෙම් ෙර්ග  

 අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි ෂෙර නිමිති 
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5 යව්මුල් ආහිිඃර් ෂහෙත් අෙසන් දිනය 
විශ්ොස කිරීම 

යව්මුල් ආහිිඃර් යනු විනිශ්චය සඳහාත් ප්රතිඵල පිරිනැමීම 
සඳහාත් අල්ලාහ් තම මැවීම් සියල්ල යළි නැගිටුෙන 
දිනයයි.  

ෂමෂලස නම් කර ඇත්ෂත් මින් ෙසුෙ තෙත් එෙැනි දිනක් 
ෂනොමැති බැවිනි. ෂහේතුෙ ස්ෙර්ග ෙැසියන් සදාතනික ෙ 
ස්ෙර්ගෂේ ෙදිිංචි ෂෙති. නිරෂේ ෙැසියන් සදාතනික ෙ 
නිරෂේ ෙදිිංචි ෂෙති.  

අෙසන් දිනය හා බැඳුනු තෙත් ෙැදගත් නාමයන්.  

  යවුමුල් කියාමා (නැගී සිටින දින) يوم القيامة

 යවුමුල් බිඃස් (අෙදි කරෙන දින) يوم ابلعث

الفصل يوم   යව්මුල් ෆස්ල් (ෂෙන් කරෙන දින)  

اخلروجيوم   යව්මුල් හුරූජ් (බැහැර කරෙන දින)  

ادلين يوم   යවුම්ද් දීන් (විනිශ්චය දින)  

اخللوديوم   යව්මුල් කුලූද් (නිමක් ෂනොමැති දින)  

احلساب يوم   යව්මුල් හිසාබ් (විභාග දින)  

الوعيد يوم   යව්මුල් ෙඊද් (ප්රතිතත දින)  

اجلمع يوم   යව්මුල් ජම්උ (රැස් කරෙන දින)  
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اتلغابنيوم   යව්මුත් තඝාබුන් (ලාභ අලාභ ඇති කරෙන 

දින) 

اتلالقيوم   යව්මුත් තලාක් (එකිෂනකා හමුෙන දින) 

اتلناديوم    යව්මුත් තනාද් (ඇරයුම් කරන දින) 

احلرسةيوم   යව්මුද් හස්රා (ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂේෙකයින් 

කනස්සල්ලට ෙත් ෙන දිනය) 

 අස්-සාක්කා (බිහිරන් කරන මහා භයානක الصاخة

හඬ) 

الكربى الطامة  අත්-තාම්මතුල් කුබ්රා (අතිමහත් 

ෙයසනය) 

 අල්-ඝාෂියා (අසාමානය සිුවවීම් තුළින් الغاشية

ආෙරණය කරන දෑ) 

 අල්-ොකිආ (අසාමානය සිුවවීම් ඇති කරන الواقعة

දෑ) 

  අල්-හාක්කා (නියත සිුවවීම)  احلاقة

 අල්-කාරිආ (කම්ෙනය ඇති කරන දෑ)  القارعة

ෂම් හැර අල්-කුර්ආනෂේ සඳහන් ෂෙනත් නාමයන් ද 
ෂමයට ඇත.  

 යව්මුල් ආහිිඃරා පිළිබඳ විශ්ොසය  
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මහත් වූ ෂමම දිනෂයහි මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු 
ලැබීම, එක්රැස් කිරීම, විනිශ්චය, සිරාත් ොලම, මීසාන් 
ෂහෙත් මිනුම් දණ්ඩ, ස්ෙර්ගය නිරය ෙැනි කාරණා ගැන 
අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ රසූල්ෙරයා කුමක් ෙෙසා ඇත්ෂත් ද 
එය ස්ථීර ෂලස පිළිෂගන ඒො සතයය කිරීම.  
ෂමහි දී මරණයට ෂෙර සිුවෙන්නා වූ අස්සාඅත් ෂහෙත් 
ෂහෝරාෂව් සලකුණු හා එහි සිංතාෙන් ඇතුළත් ෙන අතරම 
මරණයට ෙසු තිෂබන කබ්ර් හි අර්බුධකාරීත්ෙය, කබ්ර් හි 
ෂව්දනාෙ හා එහි ෙෙතින සුෙ ෙහසුකම් ද ඇතුළත් ෂෙයි.  

 යව්මුල් ආහිිඃරාෂෙහි ඇති මහත්භාෙය 

ඊමාන්හි මූලික අිංගයන් අතුරින් ෙඩාත් ෙැදගත්ම අිංගය 
ෙනුෂේ අල්ලාහ් හා යව්මුල් ආහිිඃරා ෙ විශ්ොස කිරීමය. 
මිනිසාෂේ ස්ථාෙරත්ෙය ඔහුෂේ ජය ද ෂමෂලොෙ හා මතු 
ෂලොෙ සාර්ථකත්ෙය ෂගොඩ නැෂගනුෂේ ද ෂමම අිංග  
ෂදක සමග ෂසසු ඊමාන් හි අිංගයන් ද පිහිටුනු විටය.  
ෂමම අිංගයන් ෂදෂකහි ෙෙතින ෙැදගත් කම ෂහේතුෂෙන්ම 
අල්ලාහ් අල් කුර්ආන් ෙැකි ෂබොෂහෝමයක ෂදකම එකට 
එකතු කර ෙෙසා ඇත.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

ِمنُ  ََكنَ  َمن   بِهِ  يُوَعُظ  َذلُِكم   َو مِ  بِاّلَلِ  يُؤ  َخِ  َوايل  رِ اآل   

... අල්ලාහ්ෙ ද අෙසන් දිනය ද විශ්ොස කළ අයට 
ෂමමගින් උෙෂදස් ෂදනු ලැෂබ් ... (අල් කුර්ආන් 
65: 2) 
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2.  උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

َمَعَنُكم   ُهوَ  إَِل  إَِلَ  َل  اّلَلُ   َل  ال ِقَياَمةِ  يَو مِ  إَِل  يَلَج 
 فِيهِ  َري َب 

... අල්ලාහ්, ඔහු හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු ෂනොමැත. 
සැබැවින්ම ඔහු නුඹලා ෙ කිසිුව සැකයක් ෂනොමැති 
මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂයහි එක් 
රැස් කරනු ඇත...    (අල් කුර්ආන් 
4:87) 

 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

ُتم   فَإِن   ء   ِف  َتَنازَع  وهُ  ََش   إِن   َوالرَُسولِ  اّلَلِ  إَِل  فَُردُّ
ِمُنونَ  ُكن ُتم   َو مِ  بِاّلَلِ  تُؤ  َِخرِ  َوايل   اآل 

එබැවින් යම් කිසි ෂදයක නුඹලා අතර ගැටලුෙක් 
ඇති කර ගත්ෂත් නම් එවිට නුඹලා අල්ලාහ්ෙ ද 
අෙසාන දිනය ද විශ්ොස කරන්ෂන් නම් එය (එම 
ගැටලු ෙ) අල්ලාහ් ෂෙත ද ෂමම රසූල්ෙරයා ෂෙත 
ද ෂයොමු කරන්න. (අල් කුර්ආන් 4:59) 

 

 

 කබ්ර් හි ෙරීක්ෂණය 

1. 
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نَس   َعن  
َ
 قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َّل َص  انَلِبي  َعن   َعن هه  اّلَله  رَِضَ  أ
ِهِ  ِف  وهِضعَ  إَِذا ال َعب ده  َ  َقْب  ّلي َحابههه  وََذَهَب  َوتهوه ص 

َ
 إِنَهه  َحَّت  أ

َمعه  تَاهه  نَِعالِِهم   قَر عَ  لَيَس 
َ
َعَداهه  َملَََكنِ  أ ق 

َ
وََلنِ  فَأ ن َت  َما َله  َفيَقه  كه

وله  ِل  َهَذا ِف  َتقه ََمد   الرَجه وله  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  ُمه َهده  َفيَقه ش 
َ
 أ

نَهه 
َ
ه  اّلَلِ  َعب ده  أ وله ر   َفيهَقاله  َورَسه َعِدكَ  إَِل  ان ظه  انَلارِ  ِمن   َمق 

ب َدلََك 
َ
َعًدا بِهِ  اّلَله  أ ََنةِ  ِمن   َمق    اْل 

َما وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  انَلِبي  قَاَل  يًعا َفََيَاهه َما مَجِ
َ
و   ال ََكفِره  َوأ

َ
 أ

نَافِقه  وله  ال مه د رِي ََل  َفيَقه
َ
ن ته  أ قهوله  كه

َ
وله  َما أ  ََل  َفيهَقاله  انَلاسه  َيقه

َبه  ثهمَ  تَلَي َت  َوََل  َدَري َت  َرقَة   يهْض  َبةً  َحِديد   ِمن   بِِمط  َ  ََض   َبي 
ذهَني هِ 

ه
َها َصي َحةً  َفيَِصيحه  أ َمعه ِ الَ  إََِل  يَِليهِ  َمن   يَس   َقلَي 

 
නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් ෙැෙසූ 
බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ෂමෂසේ ොර්තා 
කරන ලදී.  
ෂද්ෙ ගැත්ෂතකු වූ කලී ඔහු ෙ ඔහුෂේ කබ්ර් හි තැන්ෙත් 
කරනු ලැබ ඔහුෂගන් හැරී ඔහුෂේ සගයින් පිට වී යන විට 
ඔවුන්ෂේ ොෙහන්හි හඬ ෙො ඔහුට ඇෂසේ. මලක්ෙරුන් 
ෂදෂදෂනකු ඔහු ෂෙතට ෙැමිණ ොඩි වී ඔහුෂගන් ‘ෂමම 
පුද්ගලයා මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
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ගැන නුඹ කුමක් ෙෙසමින් සිටිෂයහි දැ යි විමසයි. එවිට 
ඔහු ‘සැබැවින්ම ෂමතුමා අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තා බෙ ද 
ඔහුෂේ දූතයාණන් බෙ ද ෙෙසා මම සාක්ෂි දරමි යැයි 
ෙෙසයි. ෙසුෙ ‘නිරෂේ ඔෂබ් නොතැන ෂදස බලනු. 
අල්ලාහ් එය ස්ෙර්ගෂේ නොතැනක් බෙට ෙරිෙර්තනය 
කෂළේය‘ යැයි ෙෙසනු ලැෂබ්.  

ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂේෙකෂයකු ෂහෝ කුහකෂයකු වූ කලී මම 
කිසිෙක් ෂනොදනිමි. ජනයා කියූ දෑ මා ද ෙැෙසුෂෙමි යැයි 
ෙෙසයි. එවිට නුඹ කිසිෙක් ෂනොදන්ෂනහිය. එෂමන්ම නුඹ 
කිසිෙක් ඉෂගන ගත්ෂත් ද නැත. ෙසුෙ යකඩ මුගුරකින් 
ඔහුෂේ කන් ෂදක අතරට ෙහරක් ගසනු ලැෂබ්. ෙසුෙ ඔහු 
ෙරක් කෑ ගසයි. මිනිස් හා ජින් ෙර්ගයා හැර ඔහු අසල 
සිටින ෂසසු සියලු අය එයට සෙන් ෂදයි.  

(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

අල්-බරාඋ ඉබ්නු ආසිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
ොර්තා කරන ලදී.  

َنا رض اهلل عنه َقاَل: ََعزِب   ب ِن  َْبَاءِ ال   َعِن   انَلِبي  َمعَ  َخرَج 
قال انلب )صّل اهلل  –وفيه  -ِجنَاَزةِ  ِف  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل 

ِتيهِ  عليه وسلم( 
 
ِلَسانِهِ  َملَََكنِ  َفيَأ وََلنِ  َفيهج   َربيَك  َمن   َله  َفيَقه

وله  َ  َفيَقه وله  ِدينهَك  َما َله  وََلنِ َفَيقه  اّلَله  َرّبي ََلمه  ِديِنَ  َفيَقه ِس   اْل 
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وََلنِ  له  َهَذا َما َله  َفيَقه ي الرَجه م   بهِعَث  اََّلِ وله  ِفيكه وَ  َفيَقه  هه
وله   وََسلََم...  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

 أخرجه أمحد وأبو داود

අපි අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා සමඟ ජනසා කටයුත්තක් සඳහා බැහැර ෙ 
ගිෂයමු. එහි දී එතුමා, 
ෂමොහු ෂෙතට මලක්ෙරුන් ෂදෂදෂනකු ෙැමිණ එහි ොඩි වී 
ඔහුෂගන් ෂමෂසේ ප්රශ්න කරති. ඔෂබ් ෙරමාිපෙති කවුද  
එවිට ඔහු මාෂේ ෙරමාිපෙති අල්ලාහ් ය. ෙසුෙ ඔෂබ් දහම 
කුමක් දැ යි විමසති. එවිට මාෂේ දහම ඉස්ලාම් යැයි ඔහු 
ෙෙසයි. ඔබ අතරට එෙනු ලැබූ ෂමම මිනිසා කවුදැ යි 
විමසති. එවිට ඔහු අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් ෂව් යැයි 
ෙෙසයි. ... 
(මූලාශ්රය : අහ්මද්, අබූ දාවූද්)  

 කබ්ර් හි දඬුෙම් ෙර්ග  

කබ්ර් හි දඬුෙම් ෙර්ග ෂදකකි. 

ෙළමුෙැන්න : නැෙත නැගිටුෙනු ලැබීෂම් ෂහෝරාෙ 
ෙැමිෂණන ෂතක් අඛණ්ඩ ෙ දඬුෙම් විඳීම. එය ෂද්ෙ 
ප්රතික්ෂෂේෙකයින් ට හා කුහකයින් ට  හිමි ෙන දඬුෙමයි.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  
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نَ  بِآلِ  وََحاَق  َرُضونَ  انلَارُ ( 54) ال َعَذاِب  ُسوءُ  فِر َعو   َعلَي َها ُيع 
ِخلُوا الَساَعةُ  َتُقومُ  َويَو مَ  َوَعِشيًّا ُغُدوًّا د 

َ
نَ  آََل  أ   فِر َعو 

َ
 َشدَ أ

 (54) ال َعَذاِب 
තෙද නපුරු දඬුෙම ෆිර්අවුන්ෂේ පිරිස ෂෙළා ගත්ෂත්ය. 
නිරය එය උෂද් සෙස ඔවුනට ෂගනහැර ෂෙන්ෙනු 
ලබන්ෂන්ය. අෙසන් ෂහෝරාෙ උදා ෙන දින නුඹලා 
ෆිර්අවුන්ෂේ පිරිස දරණු දඬුෙමට ඇතුළත් කරනු. (යැයි 
ෙෙසනු ලැෂබ්.) (අල් කුර්ආන් 40 : 45,46) 

َمرَ  ب ِن  اّلَلِ  َعب دِ  َعن   َما اّلَله  رَِضَ  عه نَ  َعن هه
َ
وَل  أ  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

م   : " إِنَ  قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َحَدكه
َ
ِرَض  َماَت  إَِذا أ  َعلَي هِ  عه

هه  َعده ِل  ِمن   ََكنَ  ِإن   َوال َعِشي  بِال َغَداةِ  َمق  ه 
َ
ََنةِ  أ لِ  َفِمن   اْل  ه 

َ
 أ

ََنةِ  لِ  ِمن   ََكنَ  َوإِن   اْل  ه 
َ
لِ  فَِمن   انَلارِ  أ ه 

َ
 َهَذا َفيهَقاله  انَلارِ  أ

كَ  َعده مَ  اّلَله  َيب َعثََك  َحَّت  َمق   . متفق عليه. ال ِقيَاَمِة " يَو 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බෙ අබ්ුවල්ලාහ ්ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හුමා) තුමා ෂමෂසේ දන්ො සිටී.  

ඔබ අතුරින් කිසිෂෙකු මරණයට ෙත් වූ විට උෂද් සෙස 
ඔහුෂේ නොතැන ඔහුට ෂෙන්ෙනු ලැෂබ්. ඔහු ස්ෙර්ග 
ෙැසියන් අතුරින් නම් ඔහු ස්ෙර්ග ෙැසියන් අතුරින් 
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ෂකෂනකු ෂලසත් ඔහු නිරෂේ ෙැසියන් අතුරින් නම් ඔහු 
නිරෂේ ෙැසියන් අතුරින් ෂකෂනකු ෂලසත් ෂෙන්ෙනු 
ලැෂබ්. මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින අල්ලාහ් 
ඔබ ෙ නැගිටු ෙන ෂතක් ඔෂබ් නොතැන ෂමය යැයි 
ෙෙසනු ලැෂබ්.   

(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

ෂදෙැන්න :  දීර්ඝ දඬුෙමක් ෂදනු ලැබ ෙසුෙ එය නතර වීම. 
එය ඒක ෂද්ෙ සිංකල්ෙය තුළ ජීෙත් වූෙන් අතර සිටි 
ොෙතරයාෂේ දඬුෙමයි. ඔහුෂේ ෙැරැද්ෂදහි ප්රමාණයට 
අනුෙ දඬුෙම් ෂදනු ලැෂබ්. ෙසුෙ ඔහුෂගන් දඬුෙම සැහැල්ලු 
කරනු ලැෂබ් එෂසේ ෂනොමැතිනම් දඬුෙම කො හරිනු 
ලැෂබ්.  එෂසත් ෂනොමැති නම් සදකා ජාරියාෙක් මගින් 
ෂහෝ තමන්ට ප්රෂයෝජනෙත් ෙන අයුරින් ඉගැන් වූ දැනුමක් 
මගින් ෂහෝ තමන් ෂෙනුෂෙන් ප්රාර්ථනා කරන දරුෂෙකු 
මගින් ෂහෝ තම ොෙයන්ට ෙන්දියක් ෙශෂයන් එය 
පිරිනමනු ලැෂබ්.  

1.  

َمرَ  ب ِن  اّلَلِ  َعب دِ  َعن   َما اّلَله  رَِضَ  عه نَ  َعن هه
َ
وَل  أ  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

م   : " إِنَ  قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َحَدكه
َ
ِرَض  َماَت  إَِذا أ  َعلَي هِ  عه

هه  َعده ِل  ِمن   ََكنَ  ِإن   َوال َعِشي  بِال َغَداةِ  َمق  ه 
َ
َ  أ لِ  َفِمن   َنةِ اْل  ه 

َ
 أ

ََنةِ  لِ  ِمن   ََكنَ  َوإِن   اْل  ه 
َ
لِ  فَِمن   انَلارِ  أ ه 

َ
 َهَذا َفيهَقاله  انَلارِ  أ

كَ  َعده مَ  اّلَله  َيب َعثََك  َحَّت  َمق   . متفق عليه. ال ِقيَاَمِة " يَو 
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අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම් 
තුමා ප්රකාශ කළ බෙ අබ්ුවල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හුමා) තුමා ෂමෂසේ දන්ො සිටී.  

ඔබ අතුරින් කිසිෂෙකු මරණයට ෙත් වූ විට උෂද් සෙස 
ඔහුෂේ නොතැන ඔහුට ෂෙන්ෙනු ලැෂබ්. ඔහු ස්ෙර්ග 
ෙැසියන් අතුරින් නම් ඔහු ස්ෙර්ග ෙැසියන් අතුරින් 
ෂකෂනකු ෂලසත්, ඔහු නිරෂේ ෙැසියන් අතුරින් නම් ඔහු 
නිරෂේ ෙැසියන් අතුරින් ෂකෂනකු ෂලසත් ෂෙන්ෙනු 
ලැෂබ්. මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින අල්ලාහ් 
ඔබ ෙ නැගිටුෙන ෂතක් ඔෂබ් නොතැන ෂමය යැයි 
ෙෙසනු ලැෂබ්.   

(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

2.  

 اّلَله  َصَّل  انَلِبي  رض اهلل عنهما َقاَل : " َمرَ  َعَباس   اب ِن  َعن  
و   ال َمِدينَةِ  ِحيَطانِ  ِمن   ِِبَائِط   وََسلَمَ  َعلَي هِ 

َ
 َصو َت  فََسِمعَ  َمَكةَ  أ

 ِ َعَذبَانِ  إِن َساَني  بهورِِهَما ِف  يه  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  انَلِبي  َفَقاَل  قه
َعَذبَانِ  وََسلَمَ  َعَذبَانِ  َوَما " يه َما ََكنَ  بََّل  قَاَل  ثهمَ  َكِبَي   ِف  يه هه َحده

َ
 أ

تَ  ََل  ِلِ  ِمن   ِته يَس  َخره  َوََكنَ  بَو   َدََع  ثهمَ  بِانَلِميَمِة " َيم ِش  اْل 
َها ِِبَِريَدة   ِ  فََكََسَ َتي  َ ي  ََعَ  فَوََضعَ  ِكَس  َما َقْب    كه ةً  ِمن هه َ  ِكَس 
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وَل  يَا َله  فَِقيَل  ن   لََعلَهه  قَاَل  َهَذا َفَعل َت  لِمَ  اّلَلِ  رَسه
َ
ََفَف  أ  ُيه

َما و   َتي بََسا لَم   َما َعن هه
َ
ن   إَِل  أ

َ
 َيي بََسا. متفق عليه. أ

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලදී.  

මදීනාෂව් ෂහෝ මක්කාහ්ෂව් ෂහෝ තිබූ තාප්ෙ ෙලින් එක් 
තාප්ෙයක් අසලින් නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ගමන් කළහ. එවිට එතුමා මිනිසුන් ෂදෂදෂනකු කබ්ර් 
හි ෂව්දනා විඳිමින් නගන හඬට සෙන් ුවන්හ. එවිට නබි 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා, ෂමොවුන් ෂදෂදනා 
ෂව්දනා විඳිති. ඔවුන් ෂදෂදනා විඳින ෂව්දනාෙ මහත් ොෙ 
කටයුත්තකය. ෙසුෙ එෂසේය. ඔවුන් ෂදෂදනාෂගන් එක් 
අෂයකු මූත්රා කිරීෂමන් ෙසු පිරිසිුව ෂනොකළ අෂයකි. 
අෂනක් පුද්ගලයා ෂක්ලාම් ෙෙසමින් සැරිසැරුනු අෂයකි. 
ෙසුෙ අත්තක් ෂගන්ො ෂගන එය කැබලි ෂදකකට කඩා 
එම කබ්ර් ෂදක අතුරින් සෑම එකකම එක් කැබැල්ලක් 
බැගින් තැබූහ. එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, ඔබ ෂමෂසේ 
කෂළේ ඇයි දැයි විමසනු ලැබූහ. එතුමා ෂම් ෂදක ෂනොෂව්ළී 
ෙෙතින තාක්  එෂසේ ෂනොමැතිනම් එය ෂව්ළන ෂතක් 
ඔවුන් ෂදෂදනාෂගන් දඬුෙම සැහැල්ලු ෙන්නට පුළුෙන.  

(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

 

 කබ්ර් හි සුෙය 
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සැබෑ ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට කබ්ර් හි සුෙය හා සැෙ 
ෙහසුකම් සතු ය.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

َتَقاُموا ُثمَ  اّلَلُ  َربَُّنا قَالُوا اََّلِينَ  إِنَ  ُل تَتَ  اس   َعلَي ِهمُ  ََنَ
َل  ال َماَلئَِكةُ 

َ
وا ََت َزنُوا َوَل  ََتَاُفوا أ ب ِِشُ

َ
ََنةِ  وَأ

 
 ُكن ُتم   الَِت  بِاجل

 (03) تُوَعُدونَ 
ඇත්ෂතන්ම අෙෂේ ෂෙෝෂකයා අල්ලාහ් යැයි ෙෙසා එහි 
ස්ථාෙර ෙ සිටි අය ඔවුන් ෂෙත මලක්ෙරු ෙැමිණ නුඹලා 
බිය ෂනොෙනු. ුවක් ෂනොෙනු. නුඹලාට ෂෙොෂරොන්ුව ෂදනු 
ලබමින් තිබූ ස්ෙර්ගය පිළිබඳ සතුටු ෙනු (යැයි ෙෙසති.) 

(අල් කුර්ආන් 41 : 30) 

 

 عليه وعن الْباء بن َعزب رض اهلل عنه أن انلب صّل اهلل
َناد   وسلم "...َفيهنَاِدي ن   الَسَماءِ  ِف  مه

َ
وهه  َعب ِدي َصَدَق  أ ف رِشه

َ
 فَأ

ََنةِ  ِمن   وهه  اْل  ل ِبسه
َ
ََنةِ  ِمن   َوأ وا اْل  تَحه ََنةِ  إَِل  بَابًا َله  َواف   قَاَل  اْل 

ِتيهِ 
 
َسحه  َوِطيِبَها َرو ِحَها ِمن   َفيَأ ِهِ  ِف  َله  َويهف  هِ" بََصِ  َمدَ  َقْب 

 أخرجه أمحد وابو داود .
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නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ 
බෙ අල් බරාඋ ඉබ්නු ආසිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

... අහෂසහි නිෂව්දකෂයකු ෂමෂසේ දන්ො සිටියි. මාෂේ 
ගැත්තා සතයය ෙැෙසුෂව්ය. එබැවින් ඔහුට සේර්ග ඇතිරිලි 
එළන්න. ස්ෙර්ග ෙස්ත්ර ෙලන්ඳෙන්න. ස්ෙර්ගය ෂෙත වූ 
ෂදොරටුෙ ඔහු ෂෙනුෂෙන් විෙෘත කරන්න යැයි ෙෙසයි. 
එවිට එහි සිසිල හා සුෙය ඔහු ෂෙතට හමනු ඇත. ඔහුෂේ 
කබ්රය ඔහු බැල්ම ෂහළන ුවර ප්රමාණයට අනුෙ විශාල 
කරනු ලැෂබ්.  

මූලාශ්රය : අහ්මද් , අබූ දාවූද් 

කබ්ර් හි සිුව ෙන භයානක සිුවවීම් ෙලින් එහි ෙෙතින 
අර්බුදකාරී තත්ත්ෙෂයන් හා එහි දඬුෙමින් ඇතැම් කරුණු 
ෂද්ෙ විශ්ොස ෙන්තයා ෙ ආරක්ෂා කරනු ඇත. උදාහරණ 
ෙශෂයන් අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ කැෙවීම එහි දී ඔහු ලබා 
ුවන් දායකත්ෙය හා බැඳියාෙ යෂමකුට ෙරදක් කළ ද ඒ 
ෂෙනුෂෙන් අල්ලාහ්ෂගන් නිතර කන්නලව් කරමින් 
ෙසුවීම ෙැනි දෑ ෂෙන්විය හැක.  

මරණෂයන් ෙසු විනිශ්චෂේ ෂහෝරාෙ ෙැමිෂණන ෂතක් 
ආත්මාෙන් හි ෙැෙැත්ම. 

බර්සහ් හි එනම් මියගිය ෂමොෂහොෂත් සිට නැෙත නැගිටු 
ෙනු ලබන ෂතක් ආත්මාෙන් විවිධ තරාතිරම් ෙලින් ෙසු 
ෂෙති. 

ඒ අතුරින් ඇතැම් ආත්මාෙන් උසස් පිරිසක් අතර 
ඉල්ලීයියීන් නම් ස්ථානෂේ ඉහළින් ෙෙතී. ඒො නබි ෙරුන් 
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රසූල්ෙරුන් ෂේ ආත්මාෙන් ය. එහි දී ඔවුන්ෂේ නිලයන් හි 
විවිධ තරාතිරම් ෙෙතී.  

ඇතැම් ආත්මාෙන් ෙක්ෂියකුෂේ හැඩෂයන් ස්ෙර්ග 
තුරුලියන්හි එල්ෂලමින් ෙෙතී. ඒො ෂද්ෙ 
විශ්ොසෙන්තයින්ෂේ ආත්මාෙන්ය.  

ඇතැම් ආත්මාෙන් කුරුල්ලන් ආහාර ෂසොයා යන්නාක් 
ෂමන් ස්ෙර්ගෂේ සැරිසරමින් ෙෙතී. ඒො ෂහීද් ෂහෙත් 
අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ දිවි පිදූෙන්ෂේ ආත්මාෙන්ය.   

ඇතැම් ආත්මාෙන් කබ්ර් හි හිර වී ෙෙතී. යුද්ධෂයන් 
අත්ෙත් කර ගත් දෑ රඳො ගත් අයෂේ ආත්මාෙන් ෂමනි. 

ඇතැම් ආත්මාෙන් තමන් ගත් ණය ෂහේතුෂෙන් ස්ෙර්ග 
ෂදොරටුෙ අසල හිර කරනු ලැෂබ්.  

එෂමන්ම ඇතැම් ආත්මාෙන් ඔවුන්ෂේ නීච තත්ත්ෙය 
ෂහේතුෂෙන් මහෂෙොෂළොෂව් හිර කරනු ලැෂබ්.  

ඇතැම් ආත්මාෙන් ලිප් හි පිලිස්ෂසමින් ෙෙතී. ඒො 
ුවරාචාරෂේ නිරත වූ සල්ලාලයන් හා ගණිකාෙන්ෂේ 
ආත්මාෙන්ය.  

ඇතැම් ආත්මාෙන් රුිපර ගිංගාෙන් හි පිහිනමින් ගල් කැට 
ගිලමින් ෙෙතී. ඒො ෂෙොලිය අනුභෙ කළ අයෂේ 
ආත්මාෙන්ය.  

 اّلَله  َصَّل  انَلِبي  رض اهلل عنه قَاَل : بَي نََما ثَابِت   ب ِن  َزي د  َعن  
لَة   ََعَ  انَلَجارِ  ِِلَِن  َحائِط   ِف  وََسلَمَ  َعلَي هِ   إِذ   َمَعهه  َوََن نه  َله  َبغ 
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ر  َوإَِذا تهل ِقيهِ  فَََكَدت   بِهِ  َحاَدت   ق ْبه
َ
و   ِسَتةر  أ

َ
و   ََخ َسةر  أ

َ
َبَعةر  أ ر 

َ
  أ

َحاَب  َيع رِفه  َمن   َفَقاَل  ص 
َ
ِ ؟ َهِذهِ  أ ق ْبه

َ لر  َفَقاَل  اْل  نَا رَجه
َ
 قَاَل  أ

ََلءِ  َماَت  َفَمَّت  اكِ  ِف  َماتهوا قَاَل  َهؤه َ ِْش 
َمةَ  َهِذهِ  إِنَ  َفَقاَل  اْل 

ه  اْل 
بهورَِها ِف  تهب تََّل  ََل  قه ن   فَلَو 

َ
َعو ته  تََداَفنهوا ََل  أ ن   اّلَلَ  ََلَ

َ
 أ

ِمعَ  هس  م  ي ِ  َعَذاِب  ِمن   كه ي ال َقْب  َمعه  اََّلِ س 
َ
َبَل  ثهمَ  ِمن هه  أ ق 

َ
 َعلَي نَا أ

ِههِ  هوا انَلارِ  َعَذاِب  ِمن   بِاّلَلِ  َتَعوَذهوا َفَقاَل  بِوَج  وذه  قَال  بِاّلَلِ  َنعه
ِ  َعَذاِب  ِمن   بِاّلَلِ  َتَعوَذهوا َفَقاَل  انَلارِ  َعَذاِب  ِمن   هوا ال َقْب   قَال

وذه  ِ  َعَذاِب  ِمن   بِاّلَلِ  َنعه  َما ال ِفَتِ  ِمن   بِاّلَلِ  َتَعَوذهوا قَاَل  ال َقْب 
هوا َبَطنَ  َوَما ِمن َها َظَهرَ  وذه  قَال  ِمن َها َظَهرَ  َما ال ِفَتِ  ِمن   بِاّلَلِ  َنعه
هوا اََلَجالِ  فِت نَةِ  ِمن   بِاّلَلِ  َتَعَوذهوا قَاَل  َبَطنَ  َوَما وذه  قَال  ّلَلِ بِا َنعه
 اََلَجالِ  فِت نَةِ  ِمن  

ෂසයිද් බින් සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලදී.  

බනූ නජ්ජාර් ෂගෝත්රයට අයත් බැම්මක් අසලින් ඔටුෂෙකු 
මත නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ගමන් 
කරමින් සිටියහ. අෙ ද එතුමාණන් සමඟ සිටිෂයමු. එවිට 
එම ඔටුො කුලප්පු විය. එතුමාණන් බිම දමන තරමට ෙත් 
විය. එවිට එතැන ෂසොෂහොන් හතරක් ෙහක් හයක් ෙමණ 
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තිබිණ. එවිට එතුමා ෂමම ෂසොෂහොන් ෙල සිටින අය ගැන 
හඳුනන්ෂන් කවුරුන්දැ යි විමසා සිටියහ. එවිට 
පුද්ගලෂයකු මම යැයි පිළිතුරු ුවන්ෂන්ය. ෂමොවුන් 
මියැුවෂණ් කෙර තත්ත්ෙයක දැ යි විමසා සිටියහ. එයට 
ඔහු අල්ලාහ්ට ආෂද්ශ තැබූ තත්ත්ෙෂයහි මියැුවෂණ් යැයි 
පිළිතුරු ුවනි. එවිට එතුමා ෂමම සමූහය ඔවුන්ෂේ 
ෂසොෂහොන් ගැබ් තුළ ෙරීක්ෂාෙන්ට මුහුණ ෂදමින් ෙසු 
ෂෙති. නුඹලා ද ෙළ දමනු ෂනොලබන්ෂනහු නම් කබ්ර් හි 
දඬුෙමින් ඇති ෙන හා මම සෙන් ෂදමින් සිටින දෑ නුඹලාට 
ද සෙන් ෂදන්නට සලස්ෙමි. යැයි ෙැෙසූහ.  

ෙසුෙ එතුමා එතුමාණන්ෂේ මුහුණ අෙ ෂදස හරො නුඹලා 
නිරෂේ දඬුෙමින් අල්ලාහ්ෂගන් ආරක්ෂාෙ ෙතන්නැයි 
ෙැෙසූහ. එවිට අපි නිරෂේ දඬුෙමින් ආරක්ෂාෙ ෙැතුෂෙමු  
යැයි ඔවුහු ෙැෙසූහ. ෙසුෙ නුඹලා කබ්ර් හි ෂව්දනාෂෙන් 
ආරක්ෂාෙ ෙතනු යැයි ෙැෙසූහ. එයට ද අපි කබ්ර්හි 
ෂව්දනාෙන්ෂගන් ආරක්ෂාෙ ෙැතුෂෙමු යැයි ඔවුහු ෙැෙසූහ. 
ෙසුෙ නුඹලා එහි මතු පිට ඇති ෙන හා එහි ඇතුළත ඇති 
ෙන ෙයසනෂයන් අල්ලාහ්ෂගන් ආරක්ෂාෙ ෙතන්නැයි 
ෙැෙසූහ. එයට ද අපි එහි මතුපිට ඇති ෙන හා එහි ඇතුළත 
ඇති ෙන ෙයසනයන්ෂගන් අල්ලාහ්ෂගන් ආරක්ෂාෙ 
ෙැතුෂෙමු යැයි ඔවුහු ෙැෙසූහ. තෙද දජ්ජාල්ෂේ 
කලහකාරිත්ෙ ෂයන් ද අල්ලාහ්ෂගන් ආරක්ෂාෙ ෙතනු 
යැයි ෙැෙසූහ. එයට ද අපි දජ්ජාල්ෂේ කලහකාරිත්ෙෂයන් 
අපි ආරක්ෂාෙ ෙැතුෂෙමු යැයි ඔවුහු ෙෙසා සිටියහ.  

මූලාශ්රය : මුස්ලිම් 
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අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි ෂෙර නිමිති 

 අෙසන් ෂහෝරාෙ පිළිබඳ අෙෂබෝධය 

අෙසන් ෂහෝරාෙ සිුවවීෂම් ෂව්ලාෙ පිළිබඳ දැනුම අල්ලාහට් 
හැර ෂෙනත් කිසිෂෙකුට ෂනොමැත. ඒ පිළිබඳ අල්ලාහ් 
ෂමෂසේ අෙධාරණය කරයි.  

لَُك 
َ
أ  َوَما اّلَلِ  ِعن دَ  ِعل ُمَها إَِنَما قُل   الَساَعةِ  َعنِ  انلَاُس  يَس 

رِيَك   قَِريًبا تَُكونُ  الَساَعةَ  لََعَل  يُد 
ජනයා අෙසන් ෂහෝරාෙ පිළිබඳ නුෂඹන් විමසති. 
සැබැවින්ම ඒ පිළිබඳ දැනුම ඇත්ෂත් අල්ලාහ් ෂෙත 
ෙමණි. අෙසන් ෂහෝරාෙ සමීෙෂයන් ෙෙතින බෙ නුඹට 
දැනුම් ුවන්ෂන් කුමක් ද  (අල් කුර්ආන් 33 : 63) 

 අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි ෂෙර නිමිති 

අෙසන් ෂහෝරාෙ ඉතා සමීෙෂයන් සිුව ෙනු ඇතැයි ෂෙන්ො 
ෂදන මූලික කරුණු හා ෂෙර නිමිති නබි (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් ෂහළිදරව් කළහ.  
එනම් කුඩා ෂෙර නිමිති හා මහා ෂෙර නිමිති ෙශෂයනි.  

1- අෙසන් ෂහෝරාෂෙ හි කුඩා ෂෙර නිමිති. 

අෙසන් ෂහෝරාෂෙ හි කුඩා ෂෙර නිමිති ෂකොටස් 
තුනකින් සමන්විතය.  
ෙළමුෙැන්න : ෂෙර නිමිති ඇති වී අෙසන් වී ගිය දෑ   
ඒ අතුරින් නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන්ෂේ ෙැමිණීම එතුමාණන්ෂේ මරණය 
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එතුමාණන්ට ෙමණක් සුවිෂශේෂි සිුවවීමක් වූ චන්ද්රයාෂේ 
ෙැළීම. බයිතුල් මුකද්දිස් හි ජයග්රහණය හිජාස් ූමමි 
ප්රෂද්ශෂයන් ගින්නක් පිටවීම.  
1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

َبِت  ََتَ ال َقَمرُ  َوان َشَق  الَساَعةُ  اق   

අෙසන් ෂහෝරාෙ සමීෙ විය, චන්ද්රයාද ෙැළිණ.  
    (අල් කුර්ආන් 54 : 1)  
2.  

ول اهلل  َسِمع ته  وعن عوف بن مالك رض اهلل عنه قَاَل : رسه
د   وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  ده َ  ِستًّا يقول :  " اع   الَساَعةِ  يََدي   َبي 
ِت  ِدِس  َبي ِت  َفت حه  ثهمَ  َمو  تَانر  ثهمَ  ال َمق  و  ذه  مه خه

 
م  فِ  يَأ َعاِص  يكه  َكقه

ِتَفاَضةه  ثهمَ  ال َغنَمِ  ع َطى َحَّت  ال َمالِ  اس  له  يه  ِدينَار   ِمائَةَ  الرَجه
 َدَخلَت هه  إََِل  ال َعَرِب  ِمن   َبي تر  َيب َق  ََل  فِت نَةر  ثهمَ  َساِخًطا َفيََظلي 

نَةر  ثهمَ  د  ونه  هه م   تَكه َ  بَي نَكه َفرِ  بَِن  َوَبي  ص 
َ ِدرهونَ  اْل   َفَيغ 

م   تهونَكه
 
ي  ََت َت  ََغيَةً  َثَماِنيَ  ََت َت  َفيَأ ل ًفا "  َعَشَ  اث نَا ََغيَة   كه

َ
أ

 أخرجه اِلخاري
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා කළ ප්රකාශයකට තමන් සෙන් ුවන් බෙ 
අවුෆ්  ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
දැනුම් ෂදන ලදී.  
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මා අතර ෙෙතින අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි කරුණු හයක් 
ගණනයට ගන්න. 1. මාෂේ මරණය 2. ෙසුෙ බයිතුල් 
මුකද්දිස් ජයග්රහණය කිරීම 3. එළුෙන් විනාශ කර දමන 
ෂරෝගයක් ෂමන් නුඹලා අතර අිපක ෂලස මරණයට 
ෙත්වීම. 4. මිනිෂසකු දීනාර් සියයක් ෂදනු ලබන තරමට 
ධනය පිරී ඉතිරී යාම එවිට ඔහු ෂකෝෙ ෙන්ෂන්ය. 5. ෙසුෙ 
අර්බුදයක් ඇති වීම එය අරාබි නිෂෙස් ෙලට පිවිෂසයි. 
කිසිුව නිෙසක් ඉතිරි ෙන්ෂන් නැත. 6. නුඹලා අතර හා කහ 
ජාතීන් (ෂරෝමෙරු) අතර යුද විරාමයක් ඇති වීම. ෙසුෙ 
ඔවුහු ෙිංචා කරති. අරමුණු දහයක් යටෂත් නුඹලා ෂෙත 
ඔවුහු ෙැමිෂණති. සෑම අරමුණක් යටෂත්ම ෂදොෂළොස් 
දහසක් ෂදනා ෂෙති. 
මූලාර්ශය : බුහාරි 
3.  

نَ 
َ
َري َرَة رض اهلل عنه أ ِِب  هه

َ
وَل  َعن  أ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه
ومه  " ََل  قَاَل  وََسلَمَ  جَ  َحَّت  الَساَعةه  َتقه ر ِض  ِمن   نَارر  ََت ره

َ
َِجازِ  أ  اْل 

نَاَق  تهِِضءه  ع 
َ
بِلِ  أ ِ

َى " متفق عليه اْل   بِبهص 
ඇත්ෂතන්ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බෙට අබූ හුෂරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
හිජාස් ූමමි භාගෂයන් ගින්නක් පිට වී බස්රාෂෙ හි ඔටු 
ෂගලෙල් ආෂලෝකමත් කරන ෂතක් අෙසන් දිනය සිුව 
ෂනොෙන්ෂන්ය.  
මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  
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ෂදෙැන්න : ෂහළි වී එය දිගටම ෙෙතින සළකුණු  ඒ 
අතුරින් 
අර්බුද මතුවීම ... ෙයාජ නබිෙරුන්ෂේ ෙැමිණීම ... තිතිය 
ෙැතිරීම ... දැනුම හීන වීම ... නූගත්කම ඉස්මතු වීම ... 
ආරක්ෂකයින් අිපක වීම අෙරාධ ෙලට උදව් ලැබීම ... 
සිංගීත භාණ්ඩ මතු වීම හා එය අනුමත භාණ්ඩයක් ෂලස 
සලකනු ලැබීම ... ුවරාචාරය ඇති වීම ... මත් ෙැන් අිපක 
වීම හා එය අනුමත කර ගැනීම ... එළුෙන් දක්කන ඇඳීමට 
හා ෙැලඳීමට කිසිෙක් ෂනොමැති ොදෂේ ොෙහන් ෙො 
ෂනොමැති උදවිය ෂගොඩනැගිලි ඉදිකිරීෂමහි 
තරඟකාරීත්ෙය ... ජනයා මස්ජිදෂයන් ුවරස් වීම හා ඒො 
සීමාෂෙන් ෂතොර ෙ අලිංකරණය වීම ... ඝාතන ෙැඩි වීම ... 
කාලෂව්ලාෙන් සීමා වීම ... නුසුුවස්සන් ෂෙත ෙගකීම් 
ෙැෙරීම ... ුවෂ්ඨයින් නැගී සිටීම ... දැහැමි පුද්ගලයන් 
ෙහතට ෂහළීම ... ෂදඩවිලි කතා ෙයාප්ත වීම ... රියාෙන් 
ෙහත් බෙට ෙත් වීම ... ෂෙළඳ ෂෙොළ මිත්රත්ෙය ... ෂමම 
සමාජය තුළ ආෂද්ශ තැබීම් උදාවීම ... මසුරුකම් අිපකවීම 
... ෂබොරු අිපක වීම ... ධනය ෙැඩිවීම ... ෙයාොර බහුලෙ 
ෙැතිරීම ... ූමමි කම්ෙන අිපක වීම ... විශ්ොසයට ෂද්රොහි වීම 
... ෙිංචා කරන්නන්ට ආරක්ෂාෙ ලැබීම ... අශික්ෂිත 
රියාෙන් ෙැතිරීම ... තාතී සම්බන්ධකම් බිඳ දැමීම ... 
අසල් ෙැසියන් සමඟ නපුරු ෂලස කටයුතු කිරීම ... ෙහත් 
අය උසස් වීම ... නීතිය මිල කරනු ලැබීම ... අල්ලස් ලබා 
දීම ... සුළු පිරිසකට ෙමණක් දැනුෂමහි සම්බන්ධතාෙ 
ෙැෙතීම ... ෙෑන ෂහළිවීම ... අඩනිරුෙත් කාන්තාෙන් මතු 
වීම ... ෂබොරු සාක්ෂි අිපක වීම ... ක්ෂණික මරණයන් 
අිපක වීම ... හලාල් ආහාර පිළිබඳ සැලකිලිමත් ෂනොවීම 
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... අරාබිකරය ගිංගාෙන් හා තුරුලිය ෙලින් පිබිදීම ... මෘග 
සතුන් මිනිසුන් සමඟ කතා කිරීම ... මිනිසා ඔහුෂේ 
කසෂේ නැවුම් භාෙයත් ඔහුෂේ ොෙහෂන් ෙටි ගැනත් 
කතා කිරීම ... තම බිරිය සමඟ සිුව වූ දෑ ෂහළිකිරීම ... 
ඉරාකය ආක්රමණය කරනු ලැබ ආහාර හා මුදල් සම්බාධක 
ෙැනවීම ... ෙසුෙ සිරියාෙ ද ආක්රමණය කරනු ලැබ ආහාර 
හා මුදල් සම්බාධක ෙැනවීම ... ෙසුෙ මුස්ලිම්ෙරුන් හා 
ෂරෝමෙරුන් අතර ගිවිසුමක් ඇතිවීම ... ෂරෝමෙරු 
මුස්ලිම්ෙරුන්ට ෙිංචා කිරීම. 

َمرَ  اب ِن  َعن   َما اّلَله  رَِضَ  عه نَهه  َعن هه
َ
وَل  َسِمعَ  أ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

وَ  وََسلَمَ  َعلَي هِ  ِبلر  وَهه تَق  س  َق  مه ِ وله  ال َمش  ََل  : " َيقه
َ
 َها ال ِفت نَةَ  إِنَ  أ

نَا لهعه  َحي ثه  ِمن   هه نه  َيط   الَشي َطاِن " متفق عليه . قَر 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා කළ ප්රකාශයට තමන් සෙන් ුවන් බෙ ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
එතුමාණන් නැෂගනහිර ෂදසට මුහුණ ලා සැලකිලිමත් 
ෙන්න. ෂෂයිතාන්ෂේ අිං උදා ෙන ෙරිදි ඇත්ෂතන්ම 
අර්බුදය ෂමහි ය. ඇත්ෂතන්ම අර්බුදය ෂමහි ය.  
මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

තුන්ෙැන්න : තෙමත් මතු වී ෂනොමැති නබි (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) දන්ො සිටි ෙරිදි කිසිුව සැකයකින් 
ෂතොරෙ සිුවවීමට නියමිත ෂෙර නිමිති.  
යුප්රටීස්, ටයි්රීස් නදිෂේ රන් කන්දක් මතු වීම ... නිරායුධ ෙ 
ෂකොස්තන්තිෂනෝෙලය ජය ගැනීම ... තුර්කිෂේ ඝාතන 
මතුවීම ... යුෂදව්ෙන් යුද්ධ කිරීම ඔවුන් ෂෙනුෂෙන් 
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මුස්ලිම්ෙරුන් ෂේ දායකත්ෙය ...  කහ්තාන් ෂද්ශෂයන් 
මිනිෂසකු ෙැමිණීම හා ඔහු තම හැරමිටිෂයන් ජනයා ෙ 
හසුරු වීම ජනයා ද ඔහුට අෙනත ෙ රියා කිරීම ... පිරිමින් 
අඩු වීම ... එක් අයකුට ෙනස් ෂදෂනකු යන අනුොතයට 
කාන්තාෙන් අිපක වීම ... මදීනාෂෙහි ුවෂ්ඨයන් ෂනරො 
හැරීම ෙසුෙ එය විනාශ වී යාම ... දූ සවීකතයින් යනුෂෙන් 
හැඳින්ෂෙන ඇබීසීනියානු මිනිෂසකුෂේ දෑතින් කිඃබාෙ 
කඩා බිඳ දැමීම, ඉන් ෙසුෙ එය ෙරිොලනය කරනු 
ෂනොලැෂබ්. එයයි අෙසාන කාල ෙරිච්ෂේදය ෙනුෂේ.  උදව් 
උෙකාර කරන්නා අල්ලාහ්ය.  
ඉහත සඳහන් කළ සියලුම ෂෙර නිමිති නබි (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කර ඇති අතර ඒො ූරර්ෙ 
සාධක සහිත හදීස් නාමාෙලිෂේ සඳහන් දෑ ය.  
 

2. අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි ප්රධාන සළකුණු 
අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි ප්රධාන සලකුණු දහයකි. 

ِسيد   ب نِ  ُحَذي َفةَ  َعن  
َ
 ريض اهلل عنه قَاَل : اَطلَعَ  ال ِغَفارِي   أ

 َما َفَقاَل  َنَتَذاَكرُ  َوََن نُ  َعلَي َنا وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَلُ  َصَّل  انلَِبُّ 
ُكرُ  قَالُوا تََذاَكُرونَ   َحَّت  َتُقومَ  لَن   " إَِنَها قَاَل : الَساَعةَ  : نَذ 

َ  َقب لََها نَ تََرو   َخانَ  فََذَكرَ  آيَات  " َعِش   َوادَلابَةَ  َوادَلَجاَل  ادلُّ
ِس  َوُطلُوعَ  ِربَِها ِمن   الَشم  يَمَ  اب نِ  ِعيَس  َونُُزوَل  َمغ   َصَّل  َمر 

ُجوجَ  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَلُ 
َ
ُجوجَ  َويَأ

 
ف   ُخُسوف   َوثاََلثَةَ  َوَمأ  َخس 
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ِقِ 
ف   بِال َمِش  ِ  وََخس  رِِب ب ف   ال َمغ   َوآِخرُ  ال َعَرِب  ِِبَِزيَرةِ  وََخس 
ََمنِ  ِمن   ََت ُرجُ  نَار   َذلَِك  ُردُ  ايل  " أخرجه  ََم َِشِِهم   إَِل  انلَاَس  َتط 

 مسلم 

හුෂදයිෆා ඉබ්නු අසීද් අල්-ඝෆ්ෆාර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  අපි එකිෂනකා කතා 
කරමින් සිටිය දී නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන් අෙ ෂෙතට ෙැමිණ නුඹලා කුමක් ගැන කතා 
කරන්ෂනහුදැයි විමසා සිටියහ. අපි අෙසන් ෂහෝරාෙ 
පිළිබඳ කතා කරමින් සිටින්ෂනමු යැයි පිළිතුරු ුවන්ෂනමු. 
එවිට එතුමා එය ඊට ෂෙර සලකුණු දහයක් ඔබ දකින 
ෂතක් ඇති ෂනොෙන්ෂන්මය. ෙසුෙ  

 ුවම   

 දජ්ජාල්   

 සත්ෙෂයකු මතු වීම  

 බටහිරින් හිරු උදා වීම 

 මර්යම්ෂේ පුත් ඊසාෂේ ෙහළ වීම 

 යිඃජූජ් මිඃජූජ්ෂේ ෙැමිණීම 

 ග්රහණ තුනක් ඇති වීම එනම් නැෂගනහිෂරන් 

ග්රහණයක් බටහිරින් ග්රහණයක් හා අරාබි 

අර්ධද්වීෙෂයන් ග්රහණයක්.  
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ඒොෂයහි අෙසානය ෙනුෂේ යමන් ෂද්ශෂයන් ුවමාරයක් 
පිට වී එය ජනයාෙ නැගිටුෙනු ලබන ස්ථානය ෂෙත 
කැඳො ෂගන යෑම.   (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්)  

1- දජ්ජාල් මතු වීම : 

දජ්ජාල් ද ආදම්ෂේ පුතුණුෙන් අතුරින් ෂකෂනකි. එනම් 
මිනිෂසකි. ඔහු අෙසන් කාලෂේ දී පිට ෂෙයි. 
ෙරිොලනත්ෙය පිළිබඳ ොද කරයි.  කුරාසාන් හි බටහිර 
ෂදසින් ඔහු මතු ෂෙයි. ෙසුෙ මහෂෙොෂළොෂව් සෑම 
ස්ථානයකටම සැරිසරයි. මස්ජිුවල් අක්සාෙ, තූර් කන්ද, 
මක්කාහ්ෙ හා මදීනාෙ යන ස්ථානයන් හැර මිහිතලෂේ 
ෂසසු සෑම ස්ථානයකටම ඔහු පිවිෂසයි. ෂමම සථ්ාන ෙලට 
පිවිසීමට ඔහුට ෂනොහැකිය. ෂහේතුෙ මලක්ෙරුන් එම 
ස්ථාන ආරක්ෂා කරමින් සිටින බැවිනි. සබ්හා නම් 
ස්ථානයට ෂගොඩ ෙදී. මදීනාෂෙහි කම්ෙනයක් ඇති ෂව්. 
එහි සිට සෑම ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂේෙකයකුම සෑම කුහකයකුම 
ඔහු ෂෙතට ෙැමිෂණයි.  

 දජ්ජාල් බැහැරට ඒෂම් කාලෙකොනුෙ 

َمرَ  ب نَ  اّلَلِ  َعب دِ  َعن   َنا عه وًدا رض اهلل عنهما قال : " كه عه  قه
ولِ  ِعن دَ  َثَ  ال ِفَتَ  فََذَكرَ  اّلَلِ  رَسه ك 

َ
رَِها ِف  فَأ  فِت نَةَ  َذَكرَ  َحَّت  ِذك 

ََلِس  ح 
َ وَل  يَا قَائِلر  َفَقاَل  اْل  ََلِس  فِت نَةه  َوَما اّلَلِ  رَسه ح 

َ  قَاَل  اْل 
اءِ  فِت نَةه  ثهمَ  وََحر بر  َهَربر  ِهَ  ل   قََدَم   ََت ِت  ِمن   َدَخنهَها الََسَ  رَجه
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لِ  ِمن   ه 
َ
مه  بَي ِت  أ عه نَهه  يَز 

َ
يِلَ  َوإَِنَما ِمني  َولَي َس  ِمني  أ و 

َ
 اِئ أ

ونَ  َتقه َطِلحه  ثهمَ  ال مه ل   ََعَ  انَلاسه  يَص   ثهمَ  ِضلَع   ََعَ  َكَورِك   رَجه
َهي َماءِ  فِت نَةه  َحًدا تََدعه  ََل  اَلي

َ
َمةِ  َهِذهِ  ِمن   أ

ه َمةً  لََطَمت هه  إََِل  اْل   لَط 
ِبحه  َتَماَدت   ان َقَضت   ِقيَل  فَإَِذا له  يهص  ِمنًا ِفيَها الرَجه ؤ   ِس َويهم   مه

ِ  ِإَل  انَلاسه  يَِصَيَ  َحَّت  ََكفًِرا َطاَطي  َطاِط  فهس   ََل  إِيَمان   فهس 
َطاِط  ِفيهِ  نَِفاَق  م   ََكنَ  َفإَِذا ِفيهِ  إِيَمانَ  ََل  نَِفاق   َوفهس   َذاكه

وا ِمهِ  ِمن   اََلَجاَل  فَان تَِظره و   يَو 
َ
َغِدهِ" أخرجه أمحد وأبو  ِمن   أ

 داود 

අබ්ුවල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
ප්රකාශ කරන ලදී. අපි අල්ලාහ්ෂේ රසූල් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා සමඟ ොඩිෂෙමින් සිටිෂයමු. 
එවිට එතුමාෂණෝ අර්බුදකම් පිළිබඳ ෙ ෂම ෂනහි කළහ.  
තෙුවරටත් ෆිත්නතුල් අහ්ලාස් පිළිබඳ ෙ ෙෙසා සිටින 
ෂතක් ඒ පිළිබඳ ෙ අිපක ෙ සඳහන් කරමින් සිටියහ. 
අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණනි, ෆිත්නතුල් අහල්ාස ්යනු කුමක්දැයි 
ෂකෂනකු විමසීය. එවිට එතුමා ‘‘ එය ත්රස්ත රියාෙකි, යුද 
ගැටුමකි ෙසුෙ ෂසොම්නෂසහි අර්බුදයකි. එහි ුවමාරය මාෂේ 
ෙවුෂල් අයෂගන් වූ මිනිෂසකුෂේ ොද ෂදක යටින් ෙෙතී. 
ඇත්ෂතන්ම ඔහු මෂගන් ෂකෂනකු යැයි සිතයි. නමුත් ඔහු 
මෂගන් ෂකෂනකු ෂනොෂෙයි. මාෂේ මිතුරන් ෙනුෂේ 
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බැතිමතුන්ය. ෙසුෙ ඉල ඇටය මත ඇති ඇකය (තුනටිය) 
ෂමන් ජනයා මිනිෂසකු ෂෙත එක්රැස් ෂෙති. ෙසුෙ අුවරු 
අර්බුදයක් මතු ෂව්. එය ෂමම සමාජෂේ සිටින කිසිෂෙකු 
ෂහෝ ස්ෙර්ශ ෂනොකර අත හැර දමන්ෂන් නැත. එය අෙසන් 
වී ඇතැයි කියනු ලැබූ විට තෙුවරටත් එහි රැඳී සිටියි. එහි දී 
මිනිෂසකු විශ්ොසෙන්තයකු ෂලස අෙදි වී 
ප්රතික්ෂෂේෙකයකු ෂලස සෙස් කාලෂේ ෙත් ෂෙයි. ජනයා 
කණ්ඩායම් ෂදකකට ෙත් ෙන තුරු එෂලස සිුව ෂෙයි. 
එනම් කුහකත්ෙයක් ෂනොමැති විශ්ොසෂයන් යුත් 
කණ්ඩායම හා විශ්ොසයක් ෂනොමැති කුහකත්ෙෂයන් යුත් 
කණ්ඩායමක් ෂලසිනි. ඔබ සැමට ෂමය විඳින්නට ලැබුණු 
විට එදින ෂහෝ එදිනට ෙසු දින ෂහෝ දජ්ජාල්ෂේ ෙැමිණීම 
බලාෂෙොෂරොත්තු ෙන්න.  

මූලාශ්රය: අහ්මද් අබූ දාවූද්. 

 

 දජ්ජාල්ෂේ අර්බුදකම්  

මිනිස් චින්තන මුළා කිරීෂම් අසාමානයය ගතිෙැෙතුම් ඇති 
ෙ අල්ලාහ් ඔහු ෙ මො ඇති ෂහේතුෂෙන් මහා ෙරිමාණෂේ 
අර්බුද රැසක් දජ්ජාල් ඇති කරයි. ඇත්ෂතන් ම ඔහු සමඟ 
ස්ෙර්ගය ද නිරය ද ෙෙතී. ඔහුෂේ නිරය ස්ෙර්ගයයි. ඔහුෂේ 
ස්ෙර්ගය නිරයයි. එෂමන්ම කුබ්ස් ෂරොටි කඳු ද ජලෂයන් 
පිරුණු ගිංගාෙන් ද තිෂබ්. අහසට අණ කරයි එය ෙැසි ලබා 
ෂදයි. ෂෙොෂළොෙට අණ කරයි ඉන් ශාක හට ගනියි. එයට 
ෙරෙ මිහිතලෂේ නිධන් ද මතු ෂෙයි. මහා ෙර්ෂාෙක් ෂමන් 
ඉන් ෙසුෙ සුළි සුළඟක් ඇති වූ විට කෙර තත්ත්ෙයක ෙෙතී 
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ද එෂලසම ඉතා ෂව්ගෂයන්  ඉමහත් ෂලසින් මහ 
ෂෙොෂළොෙ විනාශ කර දමයි. මහෂෙොෂළොෂව් දින හතළිහක් 
ජීෙත් ෂෙයි. දිනක් ෙසරක් ෂමන් ද තෙ දිනක් මසක් ෂමන් 
ද තෙ දිනක් ජුමුආෙක් ෂමන් ද ෙෙතී ඔහුෂේ ෂසසු දිනයන් 
අෙෂේ සාමානය දින ගණන් ෂමනි. ෙසුෙ මර්යම්ෂේ පුත් 
ඊසා ෙලස්තීනෂේ ලුද්ද නම් ෂදොරකඩ අසල ඔහු ෙ මරා 
දමයි.  

 

  

 දජ්ජාල්ෂේ ගුණාිංගයන් 

දජ්ජාල් ෙ අනුගමනය කිරීෂමන් ද ඔහු ෙ සතය කිරීෂමන් ද 
ෙැළෂකන ෂමන් අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා අෙට තරෂේ අෙොද කර ඇත. 
එෂමන්ම ඔහුෂගන් අෙ ඈත් ෙ සිටිනු පිණිස ඔහුෂේ 
ගුණාිංග ද අෙට ෙැහැදිලි කර ඇත. ඔහුෂේ ඇස් ෂදක අතර 
කාෆිර් යනුෂෙන් සඳහන් ෙ තිෂබ්. සෑම මුස්ලිම්ෙරයකුම 
එය කියෙයි.  

بَاَدةَ  َعن   نَهه  الَصاِمِت  ب ِن  عه
َ
وَل  إِنَ  قَاَل  أ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

لر  اََلَجالِ  َمِسيحَ  : " إِنَ  قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  ف َحجه  قَِصَير  رَجه
َ
 َجع در  أ

َوره  ع 
َ
وسه  أ مه ِ  َمط  َزاءَ  َوََل  بِنَاتِئَة   لَي َس  ال َعي  ل بََس  فَِإن   َحج 

َ
 أ
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م   وا َعلَي كه لَمه نَ  ... فَاع 
َ
م   أ َورَ " .  لَي َس  َوَتَعاَل  َتبَارَكَ  َرَبكه ع 

َ
بِأ

 أخرجه أمحد وأبو داود .

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බෙ උබාදා ඉබ්නු සාමිත් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම මසීහුද් දජ්ජාල් මිටි කළු ෂබොකුටු ෂකසින් යුත් 
ඉදිරියට ෂනරා ෂනොගිය ෂනොඉලිප්පී ෙැසී ගිය එක් 
ඇසකින් යුත් පුද්ගලයකි. (ඔහු ගැන) ඔබට කුතුහලයක් 
ඇති වූ විටක සැබැවින්ම භාගයයන්ෂගන් යුත් උත්තරීතර 
ඔබෂේ ෙරමාිපෙති ඇහැක් ෂකොර වූ ෂකෂනකු ෂනොෙන 
බෙ දැනගන්න.  මූලාශ්ර: අහ්මද්, අබූ දාවූද් 

 දජ්ජාල් බැහැර ෙන ස්ථානය  

َعانَ  ب ِن  انَلَواِس  َعن   وله  َذَكرَ  رض اهلل عنه قَاَل : َسم   اّلَلِ  رَسه
َ  َخلَةً  َخاِرجر  إِنَهه  " -وفيه – اََلَجاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل   َبي 

مِ 
 
 ِشَماًَل " أخرجه مسلم وَََعَث  يَِميًنا َفَعاَث  َوال ِعَراقِ  الَشأ
 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා දජ්ජාල් ගැන මතක් කිරීෂම් දී ෂමෂසේ ෙැෙසූ බෙ 
නොස් ඉබ්නු නුිඃමාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
ොර්තා කරන ලදී.  
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සිරියාෙ හා ඉරාකය අතර වූ ස්ථානයකින් පිට ෂව්. ෙසුෙ 
ඔහු දකුණි ෂදසින් කලහකම් ෙතුරමින් ෂව්ගෂයන් 
සැරිසරයි. ෙම් ෂදසින් ද කලහකම් ෙතුරමින් ෂව්ගෂයන් 
සැරිසරයි.  (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

 දජ්ජාල්ට පිවිසිය ෂනොහැකි ස්ථාන  

نَس
َ
له اهلِل َصَّل  اّلَله  رَِضَ  َمالِك   ب نه  عن أ و   َعن هه قَاَل قَاَل رَسه

 َمَكةَ  ِإََل  اََلَجاله  َسيََطؤههه  إََِل  بََل   ِمن   لَي َس  " وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله 
 َوال َمِدينََة " متفق عليه

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

මක්කාහ් ෙ හා මදීනාහ් ෙ හැර දජ්ජාල් ෙය ෂනොතබන   
කිසිුව නගරයක් ෂනොමැත.  (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

َوَعن  رجل من أصحاب انلب صّل اهلل عليه وسلم أن انلب 
َربه  قال : " ََل  – وفيه –صّل اهلل عليه وسلم ذكر اَلجال   َيق 

َبَعةَ  ر 
َ
ِجدَ  َمَساِجدَ  أ ََرامِ  َمس  ِجدَ  اْل  ِجدَ  ال َمِدينَةِ  َوَمس   َوَمس 

ورِ  ِجدَ  الطي ق ََص " أخرجه أمحد . َوَمس 
َ  اْل 
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නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා දජ්ජාල් ගැන 
සිහිෙත් කිරීෂම් දී ෂමෂසේ ෙැෙසූ බෙ එතුමාෂේ 
අනුගාමිකයින් අතුරින් ෂකෂනකු ෂමෂසේ ෙෙසා සිටියි. 

ඔහු මස්ජිද් හතරකට ළඟා ෂනොෙන්ෂන්ය. එනම් මසජ්ිුවල් 
හරාම් මස්ජිුවල් මදීනා මස්ජිුවත් තූර් මස්ජිුවල් අක්සා 
  (මූලාශ්රය : අහ්මද්) 

 දජ්ජාල්ෂේ අනුගාමිකෂයෝ 

දජ්ජාල්ෂේ අනුගාමිකයින් අතුරින් බහුතරය යුෂදව්ෙන් හා 
අරාබි ෂනොෙන උදවියයි. ඔහු ජනයා අතර ෙඩා 
ගැෙෂසනුෂේ අරාබිෙරුන් හා කාන්තාෙන් සමඟය.   

نَِس  َعن  
َ
نَ  َمالِك   ب ِن  أ

َ
وَل  رض اهلل عنه أ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه

ودِ  ِمن   اََلَجاَل  يَت بَعه  قَاَل : " وََسلَمَ  َعلَي هِ  بََهانَ  َيهه ص 
َ
 َسب عهونَ  أ

ل ًفا
َ
 الَطيَالَِسةه " أخرجه مسلم َعلَي ِهم   أ

සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බෙ අනස් ඉබ්නු මාලික් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

අස්බහාන් යුෂදව්ෙන් අතුරින් හැත්තෑ දහසක් ෂදනා  
දජ්ජාල් ෙ අනුගමනය කරති. ඔවුන් මත සුරයන් තිෂබ්.  

මූලාශ්රය : මුස්ලිම්)   

 දජ්ජාල්ෂේ අර්බුද ෙලින් ආරක්ෂාෙ  
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ෂමය ද අල්ලාහ් ෙ විශ්ොස කිරීෂම් කරුණක් ෂෙයි. 
විෂශේෂෂයන්ම සලාතෂේ දී දජ්ජාල්ෂේ කලහකම් ෙලින් 
ආරක්ෂාෙ හා ඔහුෂගන් මිදීමට මාර්ගය ද සූරා කහ්ෆ් හි 
ආරම්භය ොරායනය කිරීම තුළින් රැකෙරණය ද 
අල්ලාහ්ෂගන්  ෙැතිය යුතු ෂව්.  

ِِب  َعن  
َ
نَ اََلر َدا أ

َ
 وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  انَلِبَ  ِء رض اهلل عنه أ

َ  َحِفَظ  : " َمن   قَاَل  َولِ  ِمن   آيَات   َعش 
َ
وَرةِ  أ ِصمَ  ال َكه ف سه  عه

 َعلَي ِه  ِمن  
 
َرأ م  فَل يَق  د َرَكهه ِمن كه

َ
اََلَجاِل" ويف لفظ : " َفَمن  أ

ِف "  أخرجه َرِة ال َكه  و   مسلم فََواتَِح سه
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බෙ අබූ දර්දා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී. 

සූරා කහ්ෆ් හි ආරම්භක ොඨ ෙහෂළොෙ කෙෂරකු කට 
ොඩම් කර ඇත්ෂත් ද ඔහු දජ්ජාල්ෂගන් ආරක්ෂාෙ ලබනු 
ඇත.  

තෙත් ොර්තාෙක කෙෂරකු ඔහු ෙ මුණ ගැෂසන්ෂන් ද ඔහු 
සූරා කහ්ෆ් හි ආරම්භ ෂකොටස කියෙත්ො ! යැයි සඳහන් ෙ 
ඇත.   (මූලාශ්රය මුස්ලිම්) 

2- මර්යම්ෂේ පුත් ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමාෂේ 

ෙැමිණීම 
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දජ්ජාල් පිටවීම මහෂෙොෂළොෂව් ුවෂ්ටකම් ෙතුරුොලීෂමන් 
ෙසු අල්ලාහ් මර්යම්ෂේ පුත් ඊසා ෙ ෙහළ කරනු ඇත. 
එතුමා ඩමස්කසෂේ නැෂගනහිර ෂදසින් අල්-මනාරා අල් 
බයිළා නම් ප්රෂද්ශයට මලක්ෙරු ෂදෂදනකුෂේ පියාෙත් 
මත තම දෑත් තබමින් ෂගොඩ බසියි. ෙසුෙ දජ්ජාල් ෙ ඝාතය 
කරයි. ඉස්ලාමය අනුෙ තීන්ුව තීරණ ලබා ෂදයි. කුරුසය 
බිද දමයි. ඌරන් මරා දමයි. බුව අය කරයි. මුදල් ගලා එයි. 
වෙරය ෂක්රෝධය ෙහ වී යයි. අවුරුුව හතක් ජීෙත් ෂෙයි. 
එම කාලය තුළ ෂදෂදනකු අතර ෂහෝ කිසිුව සතුරුකමක් 
ෂනොෙෙතියි. ෙසුෙ මරණයට ෙත් ෂෙයි. මුස්ලිම්ෙරුන් 

විසින් ඔහු ෂෙනුෂෙන් ජනාzසා සලාතය ෂමෂහයෙනු 
ලබයි. 

ෙසුෙ සිරියාෙ ෂදසින් ඉමිහිරි සුළඟක් හමන්නට අල්ලාහ් 
සලස්ෙයි. අණුෙක තරම් ෂද්ෙ විශ්ොසය ඇති කෙර 
ෂකෂනකු වුෙ ද එෙැනි සියලු ෂදනාෂේ ප්රාණයන් එය 
අත්ෙත් කර ගනී. ෂද්ෙ විශ්ොසය ඇති කිසිෂෙකු 
මහෂෙොෂළොෂව් ඉතිරි ෂනොෂෙයි. මෘග සිතුවිලි ෙලින් 
පිරුණු ඩැහැගන්නා ෙක්ෂීන් ෂමන් වූ ුවෂට් ජනයා ෙමණක් 
ඉතිරි ෂෙයි. බූරුෙන් ෂමන් බහුබූත ෂලස කටයුතු කරති. 
ෙසුෙ පිළිම ෙැඳුම් පිුවම් කරන ෂමන් ෂෂයිතාන් අණ කරයි. 
ඔවුන් ෂෙත අෙසන් ෂහෝරාෙ ෙැමිෂණයි.  

َري َرةَ  ِِب  هه
َ
وله  قَاَل : قَاَل  َعن هه  اّلَله  رَِضَ  َعن  أ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه
ي وََسلَمَ  َعلَي هِ  ِس  : "َواََّلِ ن   يَلهوِشَكنَ  بِيَِدهِ  َنف 

َ
َل  أ ِ

م   َيْن   ِفيكه
َيمَ  اب نه  ًَل  َحَكًما َمر  َِسَ  َعد  تهَل  ِليَب الَص  َفيَك  يرَ  َوَيق  ِ

ِْن   اْل 



 

36 

َيةَ  َوَيَضعَ  ز  ِ
بَلَهه  ََل  َحَّت  ال َماله  َوَيِفيَض  اْل  َحدر  َيق 

َ
 َحَّت  أ

ونَ  َدةه  تَكه ا ال َواِحَدةه  الَسج  ً ن يَا ِمن   َخَي   ِفيَها "  َوَما اَلي
وله  ثهمَ  بهو َيقه

َ
َري َرةَ  أ ه   ِمن   َوإِن  } ِشئ تهم  :  إِن   َواق َرءهوا هه

َ
 لِ أ

ِمَنَ  إََِل  ال ِكتَاِب  تِهِ  َقب َل  بِهِ  يَلهؤ  مَ  َمو  ونه  ال ِقَياَمةِ  َوَيو   يَكه
 متفق عليه { َشِهيًدا َعلَي ِهم  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන් ෙැෙසූ බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

මාෂේ ආත්මය කෙර ෂකෂනකු සතුෂව් ද ඔහු මත දිවුරා 
ෙෙසමි. සාධාරණනීය තීන්ුව ලබා ෂදන්ෂනකු ෂලස නුඹලා 
අතර මර්යම්ෂේ පුත් ඊසා ෙහළ වීෂම් කාලය සමීෙ වී ඇත. 
ඔහු කුරුස බිඳ දමයි. ඌරන් මරා දමයි. බුව අය කරයි. 
ෂදන ෂදයක් කිසිෂෙකු භාර ෂනොගන්නා තරමට මුදල් 
ගලා එන්නට ෙටන් ගනීයි. එය ෂමෂලොෙ හා එහි ඇති දෑ ට 
ෙඩා එක් සජදාෙක් කිරීම උතුම් ෂව් යන තත්ත්ෙයට ෙත් 
කරෙයි.  

නුඹලා අභිමත කරන්ෂන් නම් ෂමය ද කියෙන්න යැයි අබූ 
හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ෙැඩි ුවරටත් ෙෙසා 
සිටියි. එනම්  
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ِل  ِمن   َوإِن   ه 
َ
ِمَنَ  إََِل  ال ِكتَاِب  أ تِهِ  َقب َل  بِهِ  يَلهؤ  مَ  َمو  ونه  ال ِقيَاَمةِ  َويَو   يَكه

 َشِهيًدا َعلَي ِهم  

ෂත්රුම : (මර්යම්ෂේ පුත් ඊසා ෙන) ඔහු මරණයට ෙත් 
වීමට ෂෙර පුස්තක ලත් ජනයා ඔහු ෙ විශ්ොස කරති 
මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ ඔහු ඔවුනට 
සාක්ෂිකරුෙකු ෙනු ඇත.  

3- යිඃජූජ් හා මිඃජූජ්ෙරුන්ෂේ පිටවීම 

යිඃජූජ් හා මිඃජූජ් ආදම්ෂේ ෙරපුරින් ෙැෙෂතන බලෙත් 
සමාජයන් ෂදකකි. ඔවුහු අති බලෙත් මිනිසුන්ය. ඔවුන් 
සමඟ සටන් ෙැදීමට කිසිෙකු ශක්තිය ෂනොදරනු ඇත. 
ඔවුන් මතුවීම ද අෙසන් ෂහෝරාෂව් මහා සලකුණු ෙලින් 
එකකි. ඔවුහු මහෂෙොෂළොෂව් කලහකම් ෙතුරුෙති. ෙසුෙ 
මර්යම්ෂේ පුත් ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා හා එතුමාෂේ 
සගයන් ඔවුනට එෂරහි ෙ අල්ලාහ්ෂගන් ප්රාර්ථනා කරති. 
ෙසුෙ ඔවුන් මරණයට ෙත් ෙනු ඇත.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි. 

ُجوجُ  فُتَِحت   إَِذا َحَّت 
 
ُجوجُ  يَأ

 
 َحَدب   ُك   ِمن   َوُهم   َوَمأ

ََتََب  ، يَن ِسلُونَ  دُ  َواق  َقُّ  ال َوع  ب َصارُ  َشاِخَصة   ِهَ  فَإَِذا احل 
َ
 أ

لَة   ِف  ُكَنا َقد   َوي لََنا يَا َكَفُروا ََّلِينَ ا  ُكَنا بَل   َهَذا ِمن   َغف 
 . َظالِِميَ 
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අෙසානෂේ යිඃජූජ් හා මිඃජූජ් බැහැර කරනු ලබන අෙසථ්ාෙ 
(සිහිෙත් කරවු.) තෙද ඔවුහු සෑම උස් ෂෙෂදසක සිටම 
ශීඝ්රෂයන් එති.    

සැබෑ ප්රතිතාෙ සමීෙ විය. එවිට ප්රතික්ෂෂේෙ කළවුන්ෂේ 
බැල්ම වික්ෂිප්ත ෙ ෙෙතී. අෂහෝ ! අෙෂේ විනාශය 
සැබැවින්ම අපි ෂම් ගැන අනෙධානෂයහි ෙසුවූෂයමු. තෙද 
අපි අෙරාධකරුෙන් ෙ සිටිෂයමු.   
 (අල්-කුර්ආන් 21 : 96-97)  

وَعن انلواس بن سمعان رض اهلل عنه قال: ذكر رسول اهلل 
صّل اهلل عليه وسلم اَلجال وأن عيىس يقتله بباب َل .... 

َح  "إِذ   –وفيه  – و 
َ
ته  قَد   إِّني  ِعيىَس  إَِل  اّلَله  أ رَج  خ 

َ
 يِل  ِعبَاًدا أ

َحد   يََدانِ  ََل 
َ
ز   بِِقتَالِِهم   ِْل ورِ  إَِل  ِعبَاِدي فََحري  اّلَله  َوَيب َعثه  الطي

وجَ  جه
 
وجَ  يَأ جه

 
م   َوَمأ ي  ِمن   وَهه ري  يَن ِسلهونَ  َحَدب   كه م   َفيَمه َوائِلههه

َ
 أ

َ  ََعَ  ةِ ِبه َ َيةَ  َي  بهونَ  َطَْبِ َ ري  ِفيَها َما فَيَش  م   َوَيمه هونَ  آِخرههه ول  َفيَقه
َحابههه  ِعيىَس  اّلَلِ  نَِبي  َوُيه َصه  َماءر  َمَرةً  بَِهِذهِ  ََكنَ  لََقد   ص 

َ
 َوأ

ونَ  َحَّت  سه  يَكه
 
رِ  َرأ َحِدِهم   الَو 

َ
ا ِْل ً  ِدينَار   ِمائَةِ  ِمن   َخَي 

م   َحِدكه
َ
َ  ِْل مَ ايل  َحابههه  ِعيىَس  اّلَلِ  نَِبي  َفََي َغبه  و  ص 

َ
 َفَيه ِسله  َوأ

ونَ  ِرقَابِِهم   ِف  انَلَغَف  َعلَي ِهم   اّلَله  بِحه  َنف س   َكَمو ِت  فَر َس  َفيهص 
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ِبطه  ثهمَ  َواِحَدة   َحابههه  ِعيىَس  اّلَلِ  نَِبي  َيه  ص 
َ
ر ِض  إَِل  َوأ

َ  فَََل  اْل 
ونَ  ده ر ِض" ِف  ََيِ

َ  أخرجه مسلم اْل 

අන්-නොස් ඉබ්නු සම්ආන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 
දජ්ජාල් පිළිබඳ ෙ විස්තර කරමින් සැබැවින්ම ඊසා (අලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ලුද් නම් ෂදොරටුෙ අසල ඔහු ෙ ඝාතනය 
කරනු ඇත..... - එහි තෙුවරටත්- අල්ලාහ් ඊසා තුමාට ෙහී 
ෙහළ කරයි. මෂේ ගැත්තන් පිරිසක් මම ෂහළිකර 
ඇත්ෂතමි. ඔවුන් ඝාතනය කිරීමට කිසිෙකුට ශක්තිය 
ෂනොමැත.  එබැවින් මාෂේ ගැත්තන් තූර් කන්ද ෂදසට 
ෂගන යමින් ආරක්ෂාෙ සෙයන්න. අල්ලාහ් යිඃජූජ් හා 
මිඃජූජ් එෙයි. ඔවුහු සෑම ෂදසකින්ම කලහකම් ෙතුරුෙමින් 
සැරිසරති. ඔවුන්ෂගන් මුල් කණ්ඩායම තබරිේයා නම් විල 
ෂදසට ගමන් කරති. එහි ඇති සියල්ල ොනය කරති. 
ඔවුන්ෂගන් අෙසන් කණ්ඩායම ද ගමන් කරමින් 
‘ෂමෙරත් ජලය තිෂබ් යැයි ෙෙසති. අල්ලාහ්ෂේ නබි ඊසා 
හා ඔහුෂේ සගයින් අද දින නුඹලාට ඇති රන්කාසි 
සියයකට ෙඩා ඔවුන් අතුරින් ෂකෂනකුට මී හරක් ඔළු 
යහෙත් ෙන තරමට සම්බාධක ෙනෙති.  ඔවුනට තිෂබ්. 
අල්ලාහ්ෂේ නබි ඊසා හා එතුමාෂේ සගයින් ප්රාර්ථනා 
කරති. එවිට ඔවුන්ෂේ ෂගලෙල් ෙල අල්ලාහ් ෙණු 
ෙර්ගයන් එෙයි. ෂකෂනකු මරණයට ෙත් ෙන ආකාරයට 
ඔවුන් මරණයට ෙත් ෂෙති. ෙසුෙ අල්ලාහ්ෂේ නබි ඊසා හා 
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එතුමාෂේ සගයින් ෂෙොෂළොෙට ෙහළ ෂෙති.  
 (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

ඊසා (අෂලයිහිස් සලාම්) හා එතුමාෂේ සගයින් 
ෂෙොෂළොෙට ෙැමිණීෂමන් ෙසු අල්ලාහ්ෂගන් ප්රාර්ථනා 
කරති. යිඃජූජ් මිඃජූජ් ෙරුන්ෂේ ෂද්හය ඩැහැෂගන යන්නට 
ෙක්ෂීන් ෙර්ගයක් එෙයි. උන් ඒො රැෂගන අල්ලාහ ්අභිමත 
කරන ෙරිදි ඔවුන් ෙ විසි කර දමති.  

ෙසුෙ අල්ලාහ් ෙර්ෂාෙක් ඇති කරො මහෂෙොෂළොෙ ෂසෝදා 
හරියි. ෙසුෙ භාගයයන් හා අභිෙෘද්ිපයන් මහෂෙොෂළොෙට 
ෙහළ ෂෙයි. එළෙළු ෙලතුරු හට ගනී ගහෂකොළ ෙල හා 
සත්ෙයින්ෂේ අභිෙෘද්ිපය ඇති ෂව්.  

4,5,6. ග්රහණ තුනක් ඇතිවීම 

ග්රහණ තුනක් ඇති වීම ද අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි සලකුණු 
අතුරින් එකකි. එක් ග්රහණයක් නැෂගනහිෂරන් ද තෙත් 
ග්රහණයක් බටහිෂරන් ද අෂනක් ග්රහණය ආරාබි 
අර්ධද්වීෙෂයන් ද සිුව ෂව්. නැෙතත් එෂසේ කිසිුව ග්රහණයක් 
සිුව ෂනොෙනු ඇත.  

7- ුවමාරය පිටවීම 

අෙසන් කාලෂේ ුවමාරයක් පිටවීම ද අෙසන් ෂහෝරාෂව් 
ෂෙරනිමිති අතුරින් එකකි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  
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تَِقب   ِت تَ  يَو مَ  فَار 
 
َش ( 03) ُمبِي   بُِدَخان   الَسَماءُ  أ  انلَاَس  َيغ 

يِلم   َعَذاب   َهَذا
َ
 (00) أ

එබැවින් අහස ෙැහැදිලි ුවමාරයක් ෂගන එන දිනය 
බලාෂෙොෂරොත්තු ෙවු. එය මිනිස් ෙර්ගයා ආෙරණය කරයි. 
එය ෂව්දනා සහගත දඬුෙමකි. (අල්-කුර්ආන් 44: 10,11)  

2-  

ِِب  َعن  
َ
َري َرةَ رض اهلل ع أ  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  نه عن انلبهه

َمالِ  بَاِدرهوا قَاَل : " ع 
َ لهوعَ  ِستًّا بِاْل  ِس  : طه ِربَِها ِمن   الَشم  و   َمغ 

َ
 أ

َخانَ  و   اَلي
َ
و   اََلَجاَل  أ

َ
و   اََلابَةَ  أ

َ
م   َخاَصةَ  أ َحِدكه

َ
و   أ

َ
رَ  أ م 

َ
 أ

 ال َعاَمةِ 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ 
බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලදී.  

කරුණු හයකට ෂෙර යහෙත් රියාෙන්හි නිරතෙන්න. හිරු 
බටහිරින් උදාවීම ුවමාරය දජ්ජාල්ෂේ ෙැමිණීම සත්ෙයකු 
බිහි වීම නුඹලා අතුරින් ෂකෂනකුට සිුව ෙන විෂශේෂිත 
සිුවවීම (මරණය) සිුවෙන්නට නියමිත ෂෙොුව කරුණුය.  
  (මූලාශ්රය මුස්ලිම්)  

8- හිරු බටහිරින් උදාවීම 
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හිරු බටහිරින් උදාවීම ද අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි මහා 
සලකුණු අතුරින් එකකි. ඉහළ ෂලොෂෙහි -අහෂසහි-   
තත්ත්ෙයන් ෂෙනස ්කරෙ ! සේරූෙයන්ෂගන් ෙළමුෙැන්න 
ෂමය ෂව්. ෂම් සම්බන්ධෂයන් සඳහන් සාධක අතුරින් 
සමහරක්  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි.  

ن   إَِل  َين ُظُرونَ  َهل  
َ
تَِيُهمُ  أ

 
و   ال َماَلئَِكةُ  تَأ

َ
ِتَ  أ

 
و   َربَُّك  يَأ

َ
ِتَ  أ

 
 يَأ

ُض  ِت  يَو مَ  َرب َك  آيَاِت  َبع 
 
ُض  يَأ ًسا َين َفعُ  َل  َرب َك  آيَاِت  َبع   َنف 

و   َقب ُل  ِمن   آَمَنت   تَُكن   لَم   إِيَماُنَها
َ
ًا إِيَمانَِها ِف  َكَسَبت   أ  َخْي 

َتِظُروا قُلِ   ُمن َتِظُرونَ  إِنَا ان 

ඔවුන් ෂෙත මලක්ෙරුන් ෙැමිණීම ෂහෝ නුෂේ ෙරමාිපෙති 
ෙැමිණීම ෂහෝ නුෂේ ෙරමාිපෙතිෂගන් වූ ඇතැම් සිංතාෙන් 
ෙැමිණීම ෂහෝ මිස (ෂෙෂනකක්) ඔවුන් අෂප්ක්ෂා 
කරන්ෂන් ද  නුඹෂේ ෙරමාිපෙතිෂේ සිංතාෙන් සමහරක් 
ෙැමිෂණන දිනෂේ ෂෙර විශ්ොස කර ෂනොසිටියා වූ ෂහෝ 
තම විශ්ොසය තුළින් යහෙතක් උෙයා ෂනොගත්තා වූ කිසිම 
ආත්මයකට තම විශ්ොසය ප්රෂයෝජනෙත් ෂනොෙන්ෂන්ය. 
‘නුඹලා අෂප්ක්ෂා කරවු. සැබැවින්ම අපි ද අෂප්ක්ෂා 
කරන්නන් ෙන්ෂනමු යැයි (නබිෙරය,) ෙෙසවු.  
  (අල්-කුර්ආන් 6 : 158) 

2-  
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ِِب  َعن  
َ
َري َرةَ رض اهلل أ وله هه  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ   عنه قال : قال رَسه
ومه  ََل  قَاَل : " وََسلَمَ  َعلَي هِ  لهعَ  َحَّت  الَساَعةه  َتقه  ِمن   الَشم سه  َتط 

ِربَِها ِربَِها ِمن   َطلََعت   فَإَِذا َمغ  م   انَلاسه  آَمنَ  َمغ  يهه َعهونَ  ُكه مج 
َ
 أ

َمئِذ   ًسا َين َفعه  ََل } َفيَو  ن   لَم   نهَهاإِيَما َنف  و   َقب له  ِمن   آَمنَت   تَكه
َ
 أ

ا إِيَمانَِها ِف  َكَسبَت   ً  متفق عليه.  { َخَي 

සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ෙැෙසූ බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

හිරු බටහිරින් උදා ෙන ෂතක් අෙසන් ෂහෝරාෙ සිුව 
ෂනොෙනු ඇත. හිරු බටහිෂරන් උදා ෙන විට ජනයා 
සියල්ෂලෝම විශ්ොස කරති.  එදින ෂෙර විශ්ොස කර 
ෂනොසිටියා වූ ෂහෝ තම විශ්ොසය තුළින් යහෙතක් උෙයා 
ෂනොගත්තා වූ කිසිම ආත්මයකට තම විශ්ොසය 
ප්රෂයෝජනෙත් ෂනොෙන්ෂන්ය.    
   (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

3-  

وَل  ب ِن  اّلَلِ  َعب دِ  َعن   ر و رض اهلل عنهما قال سمعت رَسه  َعم 
وله : وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  َوَل  "إِنَ  َيقه

َ
يَاِت  أ وًجا اْل  ره  خه

لهوعه  ِربَِها ِمن   الَشم ِس  طه وجه  َمغ  ره ًح  انَلاِس  ََعَ  اََلابَةِ  وَخه  ضه
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َما هه يي
َ
َرى َهاَصاِحبَتِ  َقب َل  ََكنَت   َما َوأ خ 

ه قَِريبًا"  إِث رَِها ََعَ  فَاْل 
 أخرجه مسلم.

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් කළ ප්රකාශයට තමන් සෙන් ුවන් 
බෙ අබ්ුවල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

(අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි) ෂහළි ෙන ආරම්භක සලකුණු 
ෙනුෂේ හිරු බටහිෂරන් උදාවීම හා ජනයා අතරට සෂතකු 
මතු වීමයි. ෂම් ෂදකින් කෙර කරුණක් ෂෙර ෙැමිණිය ද 
අෂනක එයට ෙර ෙ ඉතා සමීෙෂයන්ම ෙැමිෂණනු ඇත.  
  (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

9- සත්ෙයකු මතු වීම 

අෙසන් කාලෂේ සත්ෙයකු මතු වීම අෙසන් ෂහොරාෙ ඉතා 
සමීෙෂයන්ම සිුව ෙනු ඇතැයි යන්නට වූ සලකුණකි. ඌ 
මතු වී ජනයාෂේ මුහුණු ෙල සිංෂක්ත තබයි. ෂද්ෙ 
ප්රතික්ෂෂේෙකයින්ෂේ නාස් කඩා දමයි. ෂද්ෙ 
විශ්ොසෙන්තයින්ෂේ මුහුණු ආෂලෝකමත් කරයි. ඔහු මතු 
ෙන බෙට වූ සාධක සමහරක් ෂමෂසේය.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රකාශ කරයි. 

له  َوَقعَ  َوإَِذا نَا َعلَي ِهم   ال َقو  رَج  خ 
َ
م   أ ر ِض  ِمنَ  َدابَةً  لَهه

َ  اْل 
م   هه نَ  تهَكليمه

َ
 يهوقِنهونَ  ََل  بِآيَاتِنَا ََكنهوا انَلاَس  أ
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ඔවුනට එෂරහි ෙ (දඬුෙෂම්) ෙදන රියාත්මක වූ විට ඔවුන් 
සමඟ කතා කරන (සත්ෙ) ප්රාණිෂයකු අපි ඔවුනට 
මිතිතලෂයන් බිහි කරන්ෂනමු. සැබැවින්ම ජනයා අෙෂේ 
ෙදන් තරෂේ විශ්ොස කරන්නන් ෙ ෂනොසිටිති.  
   (අල්-කුර්ආන් 27 : 82) 

2-  

ِِب  َعن  
َ
َري َرةَ  أ وله  رض اهلل عنه قَاَل : قَاَل  هه  اّلَله  َصَّل  اّلَلِ  رَسه
نَ  إَِذا : " ثَََلثر  وََسلَمَ  َعلَي هِ  ًسا َين َفعه  ََل  َخرَج   لَم   ِإيَمانهَها َنف 

ن   و   َقب له  ِمن   آَمنَت   تَكه
َ
ا إِيَمانَِها ِف  َكَسبَت   أ ً لهوعه  َخَي   طه

ِربَِهامَ  ِمن   الَشم ِس  ر ِض " أخرجه مسلم وََدابَةه  َواََلَجاله  غ 
َ  اْل 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ෙැෙසූ බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

කරුණු තුනක් ඇත. ඒො මතු වූ විට කලින් විශ්ොස 
ෂනොකළ තම විශ්ොසය තුළින් යහෙතක් උෙයා ෂනොගත් 
කිසිම ආත්මයකට තම විශ්ොසය ප්රෂයෝජනෙත් 
ෂනොෙන්ෂන්ය. එනම් හිරු බටහිරින් උදා වීම දජ්ජාල්ෂේ 
උදාෙ මහෂෙොෂළොෂව් සත්ෙ ප්රාණියකුෂේ උදාෙ. 
   (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

 

10- මිනිසා එක්රැස් කරෙන ගින්නක් පිටවීම 
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ෂමය විශාල ගින්නකි. බටහිරින් යමන් ෂද්ශෂේ කිඃර් 
අද්න් නම් ප්රෂද්ශෂයන් පිට ෂෙයි. අෙසන් ෂහෝරාෂව් 
සලකුණු අතුරින් අෙසාන සලකුණ ෂමය ෙන අතර 
අෙසන් ෂහෝරාෂව් සිුවෙන්නට නියමිත සිුවවීම් ෙලින් 
ෙළමුෙැන්න ද  ෂමය ෂව්. ෂමය යමන් ෂද්ශෂයන් පිට වී 
මහෂෙොෂළොෙ පුරා ෙයාප්ත වී යයි. සිරියාෂව් ඇති මහ්ෂර් 
ෂහෙත් එක්රැස් කිරීෂම් ූමමිය ෂෙත එය ජනයාෙ කැටුො 
ෂගන යයි.  

එම ගින්න ජනයා එක්රැස් කිරීෂම් ක්රමය  

ِِب  َعن  
َ
َري َرَة رض اهلل عنه َعن   أ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  انَلِبي  هه
 َراِهِبيً  َراِغِبيَ  َطَرائَِق  ثَََلِث  ََعَ  انَلاسه  : " ُيه َشه  قَاَل  وََسلَمَ 

َبَعةر  َي  بَعِ  ََعَ  َوثَََلثَةر  بَِعَي   ََعَ  َواث نَانِ  ر 
َ
ةر  بَِعَي   ََعَ  َوأ  وََعَشَ

ه  بَِعَي   ََعَ  م   َوََت شه م   تَِبيته  انَلاره  بَِقَيتَهه  َوتَِقيله  بَاتهوا َحي ثه  َمَعهه
م   هوا َحي ثه  َمَعهه ِبحه  قَال م   َوتهص  وا َحي ثه  َمَعهه بَحه ص 

َ
 َوتهم ِس  أ

م   َسو ا " متفق عليه. َحي ثه  َمَعهه م 
َ
 أ

 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ 
බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලදී.  
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ජනයා මාර්ග තුනක් මත එක්රැස් කරනු ලැෂබ්. 1. ඉතා 
කැමැත්ෂතන් මුනිෙත රකිමින් ඒ ෂෙත ගමන් කිරීම තුළින් 
එක්රැස් කරනු ලැබීම 2. ඔටුෙකු මත ෂදෂදෂනක් ඔටුෙකු 
මත තිෂදෂනක් ඔටෙකු මත සිව් ෂදෂනක් ඔටුෙකු මත 
දසෂදෂනක් යනාකාරෂයන් ගමන් කිරීම තුළින් එක්රැස් 
කරනු ලැබීම. 3. ඉතිරි ෙ සිටින්නන් ෙ ගින්න එක්රැස් 
කරයි. ඔවුන් නිදාගන්නා ෙරිදිම එය ද ඔවුන් සමඟ නින්දට 
යයි. ඔවුන් රාත්රිය ගත කරන ෙරිදිම එය ද රාත්රිය ගත 
කරයි. ඔවුන් අලුයම් කාලයට ෙැමිෂණන ෙරිදිම එය ද 
අලුයම් කාලෂේ ෙැමිෂණයි. ඔවුන් සෙස් කාලයට 
ෙැමිෂණන ෙරිදිම එය ද සෙස් කාලෂේ උදා ෂෙයි.  
 (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 

අෙසන් ෂහෝරාෂෙහි සිුවවීම් අතුරින් ආරම්භක සලකුණ 

 

نس رَِض اهلله عنه أَن عبد اهلل بن سَلم لَما اسلم سأل 
َ
َعن  أ
عن مسائل، وِمن َها : ما أول   وََسَلمَ  َعلَي هِ  اّلَله  َصَّل  انلب

َما  وََسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَله  أْشاط الساعة ؟ فقال انلب َصَّل 
َ
َوله  " أ

َ
 أ

اِط  َ ْش 
َ
ه  َفنَارر  الَساَعةِ  أ قِ  ِمن   انَلاَس  ََت شه ِ رِِب "  إَِل  ال َمش  ال َمغ 

 أخرجه اِلخاري .
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අනස් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

අබ්ුවල්ලාහ් ඉබ්නු සලාම් තුමා ඉස්ලාමය ෙැලඳ ගත් කල් 
හි ඇතැම් ගැටලු සම්බන්ධෂයන් නබි (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂගන් විමසා සිටිෂේය. ඒ අතුරින් 
අෙසන් ෂහෝරාෂව් සිුවවීම් අතුරින් ෙළමුෙැන්න කුමක් දැ යි 
විමසුෂව්ය. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාෂණෝ අෙසන් ෂහෝරාෂව් සිුවවීම් අතුරින් ෙළමුෙැන්න 
ගින්නකි. එය බටහිෂරන් නැෂගනහිර ෂෙතට ජනයාෙ 
එක්රැස් කරනු ඇත.   (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 

අෙසන් ෂහෝරාෙ සම්බන්ධ ෙ සඳහන් ෙ ඇති සළකුණු 
එකිෂනකට ෙර ෙ රියා කිරීම 

 

අෙසන් ෂහෝරාෂව් කුඩා සලකුණු මතු වූ ෙසු අෙසන් 
ෂහෝරාෂෙහි මහා සලකුණු අතුරින් ෙළමුෙන සලකුණ මතු 
ෙනු ඇත. ඉන් ෙසුෙ සඳහන් කළ ෙරිදි ෂසසු සලකුණු ද 
එකින් ෙසු එක ෙර ෙ සිුව ෂව්.  

 

َماَراته 
َ
 َخَرَزاتر  قَاَل انلب صّل اهلل عليه وسلم : " اْل

َماتر  و  ل كه  ان َقَطعَ  فَإَِذا ، بِِسل ك   َمن ظه هه َبع   تَِبعَ  السي َبع ًضا "   ضه
  أخرجه اْلاكم
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නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ෂමෂසේ 
සඳහන් කළහ. එම සලකුණු නූලක සැකසූ ෙබළු ෂමනි. 
නූල කැඩී ගිෂේ නම් එය (ෙබලු) එකිෂනකට ෙර ෙ 
පිහිටයි.   (මූලාශ්රය අල්-හාකිම්)  

 

 


