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ස්වර්ගය සහ එහි වැසියන් 

 ස්වර්ගයට පිවිසසන මුල්ම කණ්ඩායම සතු  ගුණාාංග  
1- 

ِبَْْعنْ 
َ
َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولَُْْقاَلَْْقاَلَْْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َوَلْْإِنَْ
َ
َرةْ ْأ ُخلُونَُْْزم  ََنةَْْيَد 

 
ْْاْل رِْْلَةََْلْ ْال َقَمرُِْْصوَرةََِْْعَ َد  ْاََّلِينَُْْثمَْْاْل 

ْْيَلُوَنُهمْ  َشدْ ََْعَ
َ
ْْأ َكب  يْ َْكو  َْيَتَغَوُطونََْْوَلَْْيُبولُونََْْلْْإَِضاَءة ْْالَسَماءِِْْفُْْدر 

َتِخُطوَن،َْوَلَْْيت ِفلُونََْْوَلْ َشاُطُهمْ َْيم  م 
َ
ُحُهمْ ْاََّلَهُبْْأ ُكَْْوَرش  ْال ِمس 

لَُوةَُْْوََمَاِمُرُهمْ 
َ ْْاْل 

َ ُوجُْاْل 
 

يبُِْْعودُْْْن َواُجُهمْ ْالط  ز 
َ
ُورُْْوَأ ْْال ِعيُْْاْل  َْخل قََِْْعَ

َْْواِحدْ ْرَُجلْ  بِيِهمْ ُْصوَرةََِْْعَ
َ
 ْ(متفقْعليه)الَسَماءِْ.ِْفِْْذَراع ِْْستُّونَْْآَدمَْْأ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව අූ  හුරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී.  

සැවැවින්ම සව්ර්ගයට පිවිෂසන මුල්ම කණ්ඩායම පුර පසෂ ොසව්ක 

රාත්රිෂප ර්ර්ණ ්න්රයා ෂමන් ෂවි.. වුනනට පුවූවවන් අහෂස  

වැවෂ න තාරකාවට වඩා අධික දීප්ි.ෂයන් යුක්ත ෂවි.. වුනහු 

මූත්රා ෂනොකරි.. මලපහ ෂනොකරි..  ෂක  ෂනොගසි.. නාසෂයන් 

ෂසොටු ඉවේ ෂනොකරි.. වුනන්ෂේ පනා රනින් යුක්තය. වුනන්ෂේ 

දහඩිය කස්තූරිය. වුනන්ෂේ ගිනි අඟුරු වඳුන් ෂකෝමාරිකාවලින් 

යුක්තය.  
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වුනන්ෂේ සහකාරියන් හූරුල් ඊන් වරියන්ය. වුනහු වුනන්ෂේ පියා 

ආදම්ෂේ හැඩරුවින් අහෂසහි රියන් 60 ක් පමණ උසින් එකම 

තේවෂයන් යුේ මිනිස් මැවීමක් ෂලස සිටිි..  

මූලාශ්රය: ුහහාරි හා මුස්ලිම්.  

2- 

لَِْْعنْ  دْ ْب نَِْْسه  نََْْسع 
َ
ُخلَنََْْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ َْلَد 

ََنةَْ
 
َمِتِْْمنْ ْاْل

ُ
اَْسب ُعونَْْأ ل ف 

َ
وْ ْأ

َ
ِْْمائَةَِْْسب عُْْأ ل ف 

َ
رِيَْلْْأ بُوْيَد 

َ
َيُهَماَْحازِمْ ْأ

َ
ْأ

ُضُهمْ ْآِخذْ ُْكونَُْمَتَماسَِْْقاَلْ اَْبع  ض  ُخُلَْْلَْْبع  َولُُهمْ ْيَد 
َ
ُخَلَْْحَّتْْأ ْآِخُرُهمْ ْيَد 

ْْوُُجوُهُهمْ  رَِْْل لَةَْْال َقَمرُِْْصوَرةََِْْعَ َد   اْل 
සැවැවින්ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් ප්රකා  ක  වව සහ්ල් ඉ්නු 

සඃද් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

මාෂේ සමූහයාෂගන් හැේතෑ දහසක් ෂහෝ හේසිය දහසක් ෂදනා 

ස්වර්ගයට පිවිෂසි.. වුනන්ෂගන් ඇතැෂමක් ඇතැෂමකු ව 

අල්ලාෂගන එකිෂනකට වැඳී සිටිි.. වුනන්ෂගන් ආරම්භකයා 

වුනන්ෂගන් අවසානය පිවිෂසන ෂතක් එහි ෂනොපිවිෂසයි. වුනන්ෂේ 

මුහුණු පුර පසෂ ොස්වක ්න්රයාෂේ ස්වූපපෂයන් පිහිටයි.  

මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම් 

3-  

َْعب دِْ ِروْب نِْْاّلَلَِْْعن    رضْاهللْعنهماْقالْ:ْال َعاِصْْب نَِْْعم 
ُتْ ْال ُمَهاِجِرينَُْْفَقَراءَْْ"ْإِنََْْيُقولَُْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلَْْسِمع 

بُِقونَْ نَِياءَْْيَس  غ 
َ ََنةِْْإَِلْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْاْل 

 
َبِعيَْْاْل ر 

َ
أخرجهْمسلمْبِأ اْ"  َخِريف 
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අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් ක  ප්රකා යකට තමන් සවන් ුනන් වව 

අ්නුනල්ලා ඉ්නු අම්ර් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ුනගී මුහාජිර්වරු ම ුනන් ෂකෂරන් නැගිටුවු ලවන දින ස්වර්ගය 

ෂවත පිවිසීෂම්දී වසර 40කට කලින් ඉදිරිෂයන් පුවෂවි..  

මූලාශ්රය: මුස්ලිම් 

 ස්වර්ග වැසියන්සේ වයස් සීමාව 
نََْْجَبلْ ْب نُِْْمَعاذَِْْعنْ 

َ
ُخُلَْْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبَْْأ ُلْْيَد  ه 

َ
ََنةِْْأ

 
ْاْل

ََنةَْ
 
اْاْل اُْجر د  َناءَُْْمَكَحلِيَُْْمر د  ب 

َ
وْ ْثَََلثِيَْْأ

َ
ْْأ أخرجهَْسَنةْ َْوثَََلثِيَْْثَََلث  "ْ

ْأمحدْوالرتمذي
සැවැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  ක  

වව මුආද් ඉ්නු ජවල් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී.  

ස්වර්ග වැසියන් හිසෂකස් ෂනොමැි.ව රැුනල් ෂනොමැි.ව අසැඳුන් 

සහිත ව අුනරුුන 30ක් ෂහෝ 33ක් වයසැි. දරුවන් ෂමන් පිවිෂසි..  

මූලාශ්රය: අහ්මද් ි.ර්මිදි 

 ස්වර්ග වැසියන්සේ මුහුණු වල සව්භාවය 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ب َرارَْْإِنَْ
َ 22ْ)ْنَِعيمْ ْلَِفْْاْل  )ْ َرائِِكََْْعَ

َ 22ْ)َْين ُظُرونَْْاْل  رُِفْ( ِْفَْْتع 
ةَْْوُُجوِهِهمْ  َ   (22)ْانلَِعيمِْْنَْض 
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සැවැවින්ම දැහැමියන් ර්ර්ණ ෂසොම්නෂසහි ෂවි.. (අලංකාර කරන 

ලද) උස් කවිච්චි මත සිට නරඹමින් සිටිි.. ෂසොම්නෂසහි ප්රභාව 

වුනන්ෂේ මුහුණු වල ුඹ හඳුනා ගු ඇත.  (අල් කුර්ආන් 83 : 

22-24) 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

َمئِذْ ْوُُجوهْ  ةْ ْيَو   (22)ْنَاِظَرةْ َْرب َهاْإَِلْ(22ْ)ْنَاِِضَ

එදින ඇතැම් මුහුණු තම පරමාධිපි. ෂදස වලමින් සතුටින් ඉපිලී 

පවතී.   (අල් කුර්ආන් 75 : 22, 23) 

3- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

َمئِذْ ْوُُجوهْ  يَِها(8ْ)ْنَاِعَمةْ ْيَو   (01)َْعِلَةْ َْجَنةْ ِْفْ(9ْ)َْراِضَيةْ ْلَِسع 

තවද එදින ඇතැම් මුහුණු සතුටින් පවතී. උසස් ූව (ස්වර්ග) 

උයෂනහි (ෂමෂලොව ක ) තමන්ෂේ වෑයම පිියවඳ තෘප්ි.ෂයන් පුව 

ෂවි.. (අල් කුර්ආන් 88 : 8-10) 

4- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

َمئِذْ ْوُُجوهْ  ِفَرةْ ْيَو  ةْ َْضاِحَكةْ (28ْ)ُْمس  َتب ِِشَ  (29)ُْمس 

එදින ඇතැම් මුහුණු දීප්ි.ෂයන් පවතී. (එම මුහුණු) සිනාමුුවව හා 

(ශුභාරංචි පිියවඳ) ප්රීි.යට පේ ව සිටිි..    

 (අල් කුර්ආන් 80 : 38,39) 

 5- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

َما
َ
ْْاََّلِينَْْوَأ َةِْْفَِفْْوُُجوُهُهمْ ْاب َيَضت  ونَْْفِيَهاُْهمْ ْاّلَلِْْرمَح   (011)َْخاِِلُ



 

 

මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් 
ඉස්ලාමී  

 
6 

තම මුහුණු ුවුන පැහැ ූවවන් ූව කලී වුනහු අල්ලාහ්ෂේ කරුණා ව තු  

සිටිි.. වුනහු එහි සදාතනිකෂයෝ ය.     

 (අල් කුර්ආන් 3 : 107) 

6- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

َو مَِْْذلَِكَْْشَْْاّلَلُْْفََوقَاُهمُْ ة َْْولََقاُهمْ ْال  َ ور اْنَْض   (00)َْوُُسُ

එවැවින් එදින අල්ලාහ් වුනන් ව ආරක්ෂා ෂකොට ප්රභා ව හා සතුට 

හමුවීමට සලස්වයි.  (අල් කුර්ආන් 76 : 11) 

7-  

ِبَْْعنْ 
َ
َولَُْْوَسلََمْ:ْ"َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْ َْعنْ َْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
ْأ

َرةْ  ُخُلُْْزم  ََنةَْْتَد 
 
ْْاْل رَِْْل لَةَْْال َقَمرُِْْصوَرةََِْْعَ

َد  َْْواََّلِينَْْاْل  ْآثَارِِهمْ ََْعَ
َسنِْ ح 

َ
َْكوْ َْكأ يْ َْكب  ْْقُلُوبُُهمْ ْإَِضاَءة ْْالَسَماءِِْْفُْْدر  َْلَْْواِحدْ ْرَُجلْ َْقل بََِْْعَ

ََْتَاُسَدْ"ْمتفقْعليهَْوَلْْبَي َنُهمْ َْتَباُغَضْ
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  ක  වව අූ  

හුරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

සව්ර්ගයට පිවිෂසන මුල්ම කණ්ඩායම පුරපසෂ ොසව්ක ් න්රයාෂේ 

ස්වූපපෂයන් සිටිි.. වුනන්ෂේ පා සලකුණු මත ගමන් ගන්නන් 

අහෂස  වැවෂ මින් පවි.න තාරකාවට වඩා අලංකාර ව සිටිි.. 

වුනන්ෂේ හදවේ එක මිනිසකුෂේ හදවත ෂමන් පවතී. වුනන් 

එකිෂනකා අතර ෂරෝධය ය ෂනොපවතී. වුනන් එකිෂනකා අතර 

ඊර්ෂයාව ද ෂනොපවතී.   

මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම් 

 ස්වර්ග වැසියන් පිළිගැනීසේ ස්වරූපය 
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1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ََنةِْْإَِلَْْرَبُهمْ ْاَتَقو اْاََّلِينَْْوَِسيَقْ
 
َْْجاُءوَهاْإَِذاَْحَّتُْْزَمر اْاْل َْوفُتَِحت 

ب َواُبَها
َ
ُخلُوَهاِْطب ُتمْ ْلَي ُكمْ عََْْسََلمْ َْخَزَنُتَهاْلَُهمْ َْوقَاَلْْأ َْخاِِلِينَْْفَاد 
(12) 

වුනන්ෂේ පරමාධිපි.ට බිය හැඟීෂමන් යුක්ත ූවවන් ස්වර්ගය ෂවත 

කණ්ඩායම් ව ෂයන් ෂගන එු ලවි.. එහි ෂදොරටු විවෘත කරු 

ලැව ි.බිය දී වුනන් එය ෂවත පැමිෂණි.. එවිට එහි ෂදොරටු 

පාලකයන් ‘ුඹලා ෂකෂරහි සලාමය ( ාන්ි.ය) අේෂේවා! ු ඹලා 

යහපතුන් ූවහ. ුඹලා එහි සදාතනිකයන් ෂලස ඇතුළු වු යැයි 

වුනනට පවසි..  (අල් කුර්ආන් 39 : 73) 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ُخلُونََْْوال َمََلئَِكةُْ ُْْك ِْْمنْ َْعلَي ِهمْ ْيَد  ْبَِماَْعلَي ُكمْ َْسََلمْ (22ْ)ْبَاب 
ُتمْ  مََْْصََب  َبْْفَنِع   (22)ْاَِلارُِْْعق 

තවද මලක්වරු සෑම ෂදොරටුවකින්ම වුනන් ෂවත ඇතුළු ෂවි.. 

ුඹලා ඉවසා දරා සිටි ෂහ තුෂවන් ුඹලා ෂවත සලාම් ( ාන්ි.ය) 

ෂේ. එවැවින් අවසන් නිවහන යහපේ විය. (යැයි පවසි.)  

 (අල් කුර්ආන් 13 : 23, 24) 

3- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ْْال َفَزعََُْْي ُزُنُهمَُْْلْ
َ ََبُْاْل  ُمُكمَُْْهَذاْال َمََلئَِكةَُْْوَتَتلََقاُهمُْْبْك  ْاََّلِيْيَو 

 (012)ْتُوَعُدونَُْْكن ُتمْ 
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මහා භයානක තේතවය වුනන් ුනකට පේ ෂනොකරු ඇත. 

මලක්වරු වුනන් ව පිියගනිමින් ුඹලාට ෂපොෂරොන්ුන ෂදු ලැූ  

ුඹලාෂේ දිනය ෂමය ෂේ යැයි පවසි..    

 (අල් කුර්ආන් 21 : 103) 

 කිසිදු විනිශච්යකින් ස ෝ දඬුවමකින් ස ොරව සව්ර්ගයට 

ඇතුළු වන්සනෝ 

ْرضْاهللْعنهْعنْاب نُْ :َْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبَُّْْقاَلَْْقاَلْ:َْعَباس 
ْ َْْ"ُعرَِضت  َممََُْْعَ

ُ ِجدُْْاْل 
َ
َمةَُْْمَعهَُْْيُمرُّْْانلَِبْيَْفأ

ُ ْانلََفرَُْْمَعهَُْْيُمرَُّْْوانلَِبُّْْاْل 
ةَُْْمَعهَُْْيُمرُّْْانلَِبُّْوَْ َسةَُْْمَعهَُْْيُمرَُّْْوانلَِبُّْْال َعَِشَ َم  َدهَُْْيُمرَُّْْوانلَِبُّْْاْل  ْوَح 

ْ،َْسَوادْ َْفإَِذاَْفَنَظر ُتْ ْ:َْكثرِي  ِيُلْْيَاْقُل ُت ْ؟َْهُؤَلءِِْْجَب  َمِت
ُ
ْ:ْأ َْلَْْقاَل

فُقِْْإَِلْْان ُظرْ َْولَِكنْ 
ُ ،َْوادْ سََْْفإَِذاَْفَنَظر ُتْْاْل  ْ:َْكثرِي  َمُتَكَْْهُؤَلءَِْْقاَل

ُ
ْأ

اَْسب ُعونََْْوَهُؤَلءِْ ل ف 
َ
ْ:َْولِمَْْقُل ُتَْْعَذاَبَْْوَلَْْعلَي ِهمْ ِْحَساَبَْْلْْقَُداَمُهمْ ْأ

َتُوونََْْلََْْكنُواَْقاَلْ رَت قُونََْْوَلْْيَك  ونََْْوَلْْيَس  َْْيَتَطرَيُ َيَتَوََّكُوَنْ"َْْرب ِهمْ َْوََعَ
 متفقْعليه.

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  ක  වව ඉ්නු 

අ්නවාස් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

මා ෂවත සමූහයන් ෂපන්වන ලදී. එවිට තම සමූහයා සමඟ ගමන් 

කරමින් සිටි නබිවරයකු ුනටුෂවමි. තවේ නබිවරයකු කුඩා පිරිසක් 

සමඟ ගමන් කරමින් සිටියහ. තවේ නබිවරයකු දස ෂදෂනකුෂගන් 

සමන්විත පිරිසක් සමග සිටියහ. තවේ නබිවරයකු පස් 

ෂදෂනකුෂගන් සමන්විත පිරිසක් සමග සිටියහ. තවේ නබිවරයකු 

එක් අයකු සමඟ සිටියහ. පුවව මම අවදානමින් නිරීක්ෂා කෂ මි. 

එවිට වි ාල මිනිස් සමූහයක් විය. අෂහෝ ! ජි්නරීල්, ෂමය මාෂේ 
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සමූහයාදැ යි විමුවෂවමි. එවිට වහු නැත. නමුේ ඈි.න් ඇි. 

ප්රෂද් ය වලු යැයි පැවුවෂේය. එවිට මම අවදානය ෂයොමු කෂ මි 

එවිට අි. වි ාල ජන සමූහයක් විය. වෂ්න ජන සමූහයා ෂමොුනහුය. 

ෂමොුනහු හැේතෑ දහසක් ෂදනා ෂවි.. වුනන්ෂගන් ප්රමුතේවය 

දරන්නන් ෂවත කිසිුන විනි ්්යක් ෂහෝ දඬුවමක් ෂහෝ ෂනොමැත 

යැයි පැවුවෂේය. ඒ ඇයි දැයි විමුවෂවමි. වුනහු අේනිකර්ම වල 

නිරත ෂනොූවහ. මන්ත්ර ුරරුකම් වලින් රැකවරණය ෂනොපැතූහ. ුවභ 

අුවව ෂනොවැලූහ තම පරමාධිපි. ෂවතම සියල්ල භාර ක හ යැයි 

පැවසීය.  මූලාශ්රය: ුහහාරි හා මුස්ලිම්  

2-  

ِبْ
َ
ُتْْعنْأ َماَمةْرضْاهللْعنهْقالْ:َْسِمع 

ُ
َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

ْْ:ْ"َْوَعَدِنَْْيُقولَُْْوَسلَمَْ نْ َْرّب 
َ
ِخَلْْسبحانُهْأ ََنةَْْيُد 

 
َمِتِْْمنْ ْاْل

ُ
َْسب ِعيَْْأ

ا ل ف 
َ
ُْْك ْْ،َْمعََْْعَذاَبَْْوَلَْْعلَي ِهمْ ِْحَساَبَْْلْْأ ل ف 

َ
اَْسب ُعونَْْأ ل ف 

َ
َْوثَََلُثْْأ

ْ  .الرتمذيْوابنْماجهَحَثَياِتْرّبْعَزْوََجَلْ"ْأخرجهِْْمنْ َْحَثَيات 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් ක  ප්රකා යකට තමන් සවන් ුනන් වව අූ  

උමාමා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා ෂමෂස  වාර්තා කරයි.  
 

මාෂේ අි. පිවිතුරු පරමාධිපි. මාෂේ සමූහයාෂගන් හැේතෑ දහසක් 

ෂදනා වුනන් ෂකෂරහි කිසිුන විනි ්්යක් ෂහෝ කිසිුන දඬුවමක් ෂහෝ 

ෂනොමැි.ව ස්වර්ගයට ඇතු ේ කරන වව මට ප්රි.ාා දී ඇත. සෑම 

දහසක් සමඟම හැේතෑ දහසක් ෂදනා ෂවි.. එෂමන්ම අල්ලාහ්ෂේ 

ෂදෝේ වලින් ෂදෝේ තුනක තරම් ජනයා ද ෂවි.. මූලාශ්රය : ි.ර්මිදි 

ඉ්නු මාජා  
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ْأنسْرضْاهللْعنهْأنْانلبْصّلْاهللْعليهْوسل مْملاْعرجْبهْالْوََعن 
ِيُلِْْبْْالسماءْقالْ:ْ"ْ...ْان َطلََقْ ِتََْْحَّتِْْجَب 

 
َرةَْْنَأ َْفَغِشَيَهاْال ُمن َتَهِْْسد 

ل َوانْ 
َ
رِيَْلْْأ د 

َ
ِخل ُتُْْثمََْْقاَلِْْهََْْماْأ د 

ُ
ََنةَْْأ

 
لُؤََْْجَنابِذُْْفِيَهاَْفإَِذاْاْل َْوإَِذاْاللُّؤ 

ُك"ْمتفقْعليه.ْتَُراُبَها  ال ِمس 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා අහසට ආෂරෝහන 

්ාරිකාව ගිය කල්හි එතුමාණන් ෂමෂස  පැවසූ වව අනස් 

(රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී. 
 

පුවව සිද්රතුල් මුන්තහා නම් ස්ථානය දක්වා ජි්නරීල් (අලයිහිස් 

සලාම්) තුමා මා රැෂගන ගිෂපය. එවිට වර්ණජාලා මා ආවරණය 

කෂ  ය. ඒ කුමක්දැ යි මම ෂනොදනිමි. පුවව ස්වර්ගයට ඇතු ේ 

කරු ලැුහෂවමි. එවිට එහි මුතු වලින් යුේ ෂකොේ විය. එෂමන්ම 

එහි  පස කස්තූරි විය.  

මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම්  
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ََنةُْ
 

َْماَْوَعنْابْهريرةْرضْاهللْعنهْقالْ:ْقُلناْياْرسولْاهللْ......ْ"ْاْل
ِْْمنْ َْوَْلَِنةْ ْفَِضةْ ِْمنْ َْنةْ َْلَِْْقاَلْْبَِناُؤَها ُكَْْوِمََلُطَهاَْذَهب  َفرُْْال ِمس  ذ 

َ ْاْل 
َباُؤَها لُؤُْْوََحص  َاقُوُتْْاللُّؤ  َبُتَهاَْوال  َفرَانَُْْوتُر  ُسَْْلَْْين َعمَُْْدَخلََهاَْمنْ ْالزَع 

َ
َْيب أ

َنَْْوَلْْثَِياُبُهمْ َْتب َّلَْْلَْْيُموُتَْْلَْْوََي ُلُْ ْ"ْأخرجهْالرتمذيَْشَباُبهَُْْيف  م 
 واِلاريم.

අූ  හුෂරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  
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අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, ස්වර්ගය එහි ෂගොඩනැගිලි ෂකෂස දැ යි 

අපට පවසන්න. එවිට එතුමාෂණෝ :  ගෂඩොලක් රිදිෂයන් ද 

ගෂඩොලක් රනින් ද ෂේ. එහි වදාම වඩා ුවවදැි. කස්තූරිය. එහි ගල් 

කැට මුතු මැණික් ය. එහි පස කුංකුමය. කවෂරකු එහි පිවිෂසන්ෂන් 

ද වහු පහස විදිු ඇත. වහුට ුනකක් ෂනොමැත. සදාකල් ජීවේ වු 

ඇත. මරණයක් ෂනොමැත. වුනන්ෂේ වස්ත්ර දිරාපේ ෂනොවු ඇත. 

වුනන්ෂේ තාරුණයය ෂගවී ෂනොයු ඇත. 

මූලාශ්රය : ි.ර්මිදි, අද් දාරමී 
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ِبَْْعنْ 
َ
ْرضْاهللْعنهْْأ نََْسِعيد 

َ
َلَْْصَيادْ ْاب نَْْأ

َ
َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبََْْسأ

َبةَِْْعنْ َْوَسلَمَْ ََنةِْْتُر 
 
َمَكةْ َْفَقاَلْْاْل َْْبي َضاءُْْ:ْ"َْدر  ك  ْ"ْأخرجهِْْمس  َخالِص 

 مسلمْ
අූ  සඊද් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

ස්වර්ගෂප පස් පිියවඳ ව නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාෂගන් ඉ්නු සියාද් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විමසා සිටි විට 

එතුමා, පිරිසිුන කස්තූරිෂයන් යුේ ුවුන පැහැි. පස් වව පවසා සිටියහ. 

මූලාශ්රය : මුස්ලිම්  

 ස්වර්ග වැසියන්සේ කූඩාරේ වල ස්වභාවය 
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ُصوَراُْحورْ  َِيامِِْْفْْت َْمق 
 
 (12)ْاْل

(වුනනට) කූඩාරම් වල ුවරක්ෂිත ව තවා ඇි. කනයාවන් ෂවි..

   (අල් කුර්ආන් 55 : 72) 
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2-  

َْعب دِْ  ْرضْاهللْعنهْأَنْانلَِبَْْب نِْْاّلَلِْْوََعن  َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلَْْقي س 
" ِمنِْْإِنََْْقاَلْْ: ََنةِِْْفْْلِل ُمؤ 

 
لَُؤةْ ِْمنْ َْْلَي َمةْ ْاْل ِْستُّونَُْْطولَُهاَُْمََوَفةْ َْواِحَدةْ ْلُؤ 

ْ ِمنِِْْميَل  لُونَْْفِيَهاْلِل ُمؤ  ه 
َ
ِمنَُْْعلَي ِهمْ َْيُطوُفْْأ ُضُهمْ ْيََرىَْفََلْْال ُمؤ  َْبع 
اْ"ْمتفقْعليه. ض   َبع 

 

සැවැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකා  ක  

වව අ්නුනල්ලාහ් ඉ්නු කපස් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ලදී.  

 

ෂද්ව වි ්වාසවන්තයාට ස්වර්ගෂප පුටාකාර (අවතල හැඩැි.) 

මුතුවකින් යුේ කූඩාරමක් ඇත. එහි දිග සැතපුම් 60 කි. ෂද්ව 

වි ්වාසවන්තයාට එහි බිරියන් ඇත. වුනන් වටා ෂද්ව 

වි ්වාසවන්තයා සැරිසරු ඇත. වුනන්ෂගන් ඇතැෂමකු ඇතැෂමකු 

ව ෂනොදකී. මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම්   

 

 ස්වර්ගසේ කඩ සාප්පු 
 

نَِسَْْعنْ 
َ
ْْب نِْْأ نََْْمالِك 

َ
ََنةِِْْفْْإِنََْْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

 
ْاْل

تُوَنَهاْلَُسوق ا
 
ُُْْجَُعةْ ُْكَْْيَأ ُثوْالَشَمالِْْرِيحَُْْفَتُهبُّ َْوثَِيابِِهمْ ْوُُجوِهِهمْ ِْفَْْفَتح 

ن اَْفََي َداُدونَْ ُْْحس  لِيِهمْ ْإَِلَْْفرَي ِجُعونَْْوََُجَال  ه 
َ
ن اْاز َداُدواَْوَقدْ ْأ ُْْحس  ْوََُجَال 

لُوُهمْ ْلَُهمْ َْفَيُقولُْ ه 
َ
ُتمْ ْلََقدْ َْواّلَلِْْأ َدنَاْاز َدد  ن اَْبع  ُْْحس  ن تُمْ َْفَيُقولُونَْْوََُجَال 

َ
ْوَأ

ُتمْ ْلََقدْ َْواّلَلِْ َدنَاْاز َدد  ن اَْبع  ُْْحس   وََُجَال 
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සැවැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පැවසූ වව අනස් ඉ්නු මාලික් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ලදී.  

 

ස්වර්ගෂප කඩසාප්පු සංකීර්ණයක් ඇත. සෑම සිකුරාදා දිනකම එහි 

(ස්වර්ග වැසිෂයෝ) පැමිෂණි.. එහි උතුරු ෂදසින් ුව ඟක් හමයි. එය 

වුනන්ෂේ මුහුණු හා වුනන්ෂේ වස්ත්ර වල දැවෂටයි. එවිට වුනහු 

ලස්සන හා අලංකාරෂයන් වැඩි වු ඇත. පුවව වුනන්ෂේ පුනල් 

ෂවත යි.. තවේ ලස්සන හා අලංකාරෂයන් වැඩි වු ඇත. එවිට 

වුනන්ෂේ පුනෂල් උදවිය අල්ලාහ ්මත දිුනරමින් අෂපන් පුවව වවලා 

ලස්සනින් හා අලංකාරෂයන් වැඩි වී ඇත යැයි වුනනට පවසි.. 

එවිට වුනහු අල්ලාහ් මත දිුනරමින් වවලා ද අෂපන් පුවව ලස්සනින් 

හා අලංකාරෂයන් වැඩි වී ඇත යැයි පවසි..  මූලාශ්රය : මුස්ලිම්  

 

 ස්වර්ගසේ මාලිගා  
 

සිේ පිනවන ෂනේ දනවන සියලු දෑ ස්වර්ග වාසස්ථාන හා ස්වර්ග 

මාලිගා තු  අල්ලාහ් මවා ඇත.  

 

උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ِمنِيَْْاّلَلَُْْوَعدَْ ِمَناِتْْال ُمؤ  َْْوال ُمؤ  َهارََُْْت تَِهاِْمنْ ََْت رِيَْجَنات  ن 
َ ْاْل 

نْ َْجَناِتِْْفَْْطي َبةْ َْوَمَساِكنَْْفِيَهاَْخاِِلِينَْ َوانْ َْعد  ََبُْْاّلَلِِْْمنََْْورِض  بْك 
َ
ْأ

زُُْْهوََْْذلَِكْ   (12)َْعِظيمُْال ْْال َفو 

ෂද්ව වි ්වාසවන්තයිනට හා ෂද්ව වි ්වාසවන්ි.යනට පහියන් 

ගංගාවන් ගලා වස්නා ස්වර්ග උයන් ද - වුනහු එහි සදාතනිකෂයෝ 

ෂවි.. - අද්න් නම් ස්වර්ග උයන්හි යහපේ වාසස්ථාන ද හිමි කර 

ෂදන වව අල්ලාහ් ෂපොෂරොන්ුන විය. අල්ලාහ්ෂේ පිියගැනීම අි. 
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ෂශ්ර ෂ්.ය. එයයි අි.මහේ ජයරහණය වුෂප.  (අල් කුර්ආන් 9 : 

72) 

 

 මාලිගා වල ස්වර්ග වැසියන්සේ  රාතිරේ  
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

 

ي َتَْْوإَِذا
َ
ي َتَْْثمََْْرأ

َ
اَْرأ  (21)َْكبرِي اَْوُمل ك ْْنَِعيم 

ුඹ එය නරඹන විට ප්රීි. ප්රෂමෝදය ද අි. මහේ රාජයය ද දකිු 

ඇත.    (අල් කුර්ආන් 76 : 20) 

 
2- 

ِبَْْعنْ 
َ
رِيْ َْسِعيدْ ْأ ُد  َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْ َْعنْ َْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَْْاْل 

"ْ :ْ َلْْإِنََْْقاَل ه 
َ
ََنةِْْأ

 
نَْْاْل َلَْْيرَتَاَءو  ه 

َ
قِِهمْ ِْمنْ ْال ُغَرِفْْأ نََْْكَماَْفو  َْيرَتَاَءو 

َكَبْ يَْْال َكو  ر  فُقِِْْفْْال َغابِرَْْاِلُّ
ُ ِقِِْْمنْ ْاْل 

وْ ْال َمِش 
َ
رِِبْْأ َْماِِْلََفاُضلِْْال َمغ 

ن بَِياءَِْْمَنازِلُْْتِل َكْْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَاَْقالُواْبَي َنُهمْ 
َ ُُهمْ َْيب لُُغَهاَْلْْاْل  ْبََّلَْْقاَلَْْغري 

ِسَْْواََّلِي  .متفقْعليهْال ُمر َسلَِيْ"َْوَصَدقُواْبِاّلَلِْْآَمُنواْرَِجال ْْبَِيِدهَِْْنف 
අූ  සඊද් අල් කුද්රි (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ෂමෂස  වාර්තා 

කරන ලදී.  

 

නැෂගනහිර ෂදසින් ෂහෝ වටහිර ෂදසින් ඈත ක්ෂිි.ජෂයහි දීප්ි.මේ 

තාරකාව වව දකින ෂමන් ස්වර්ග වැසියන් අතර ඇි. තරාි.රම් 

ෂහ තුෂවන් සැවැවින්ම ස්වර්ග වැසියන් වුනනට ඉහියන් සිට කුටි 

වල සිටින අය ව දකිි. යැයි අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකා  ක හ. එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, එය 
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නබිවරුන්ෂේ තරාි.රම් ද වුනන් හැර ෂවන කිසිවකුට එහි  ඟා විය 

ෂනොහැකිදැ යි විමසා සිටිෂයෝය. එෂස  ෂනොව මාෂේ ආේමය 

කුනරුන් සතු ව ඇේෂේ ද වහු මත දිුනරා පවසමි. අල්ලාහ් වි ්වාස 

ෂකොට රසූල්වරුන් ව සතයය ක  මිනිුවන් ද ෂවි..  

 

මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම් 

 

 ස්වර්ග වැසියන්සේ කුටි වල ස්වභාවය 
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

َئَنُهمْ ْالَصاِْلَاِتَْْوَعِملُواْآََمُنواَْواََّلِينَْ ََنةِِْْمنَْْنَلَُبو 
 
ِْمنْ ْرِيََت ُْْغَرف اْاْل

ن َهارََُْْت تَِها
َ مَْْفِيَهاَْخاِِلِينَْْاْل  رُْْنِع  ج 

َ
 (88)ْال َعاِملِيَْْأ

වි ්වාස ෂකොට යහකම් ක ුනනට ස්වර්ගෂප කුටියක පදිංචි 

කරවන්ෂනමු. ඊට යටින් ගංගාවන් ගලා වසිි.. වුනහු එහි 

සදාතනිකෂයෝ ෂවි.. යහකම් ක ුනන්ෂේ ප්රි.ලල යහපේ විය.  

 (අල් කුර්ආන් 29 : 58)  

 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

 

ْْلَُهمْ َْرَبُهمْ ْاَتَقو اْاََّلِينَْْلَِكنِْ قَِهاِْمنْ ُْغَرف  ْْفَو  ِْمنْ ََْت رِيَْمب نَِيةْ ُْغَرف 
ن َهارََُْْت تَِها

َ دَْْاْل   (21)ْال ِميَعادَْْاّلَلَُُْْي لُِفَْْلْْاّلَلَِْْوع 
එනමුේ තම පරමාධිපි.යාණන්ට බිය හැඟීෂමන් යුතු ව කටයුතු 

ක ුනනට කුටි ඇත. ඊට ඉහියන් ද  ඉදි කරන ලද කුටි ඇත. ඊට 

පහියන් ගංගාවන් ගලා වසිි.. (එය) අල්ලාහ්ෂේ ප්රි.ාාවක් 

ව ෂයනි. අල්ලාහ් එම ප්රි.ාාවන් ට ෂවනස් ව කටයුතු ෂනොකරු 

ඇත.  (අල් කුර්ආන් 39 : 20) 
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3-  
ْ َْعنْ  ِْفْْ"إِنََْْوَسلََمَْقالْ:َْعلَي هِْْاّلَلُْْرضْاهللْعنهْأنْرسولْاهللَْصَّلََْْعِ

ََنةِْ
 
رَاِبْيَْفَقامَُْْظُهورَِهاِْمنْ َْوُبُطوُنَهاُْبُطونَِهاِْمنْ ُْظُهوُرَهاْتَُرىُْغَرف اْاْل ع 

َ
ْأ

َطاَبْْلَِمنْ َْقاَلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَاِْهَْْلَِمنْ َْفَقاَلْ
َ
مَْْأ َعمَْْال لََكَ ط 

َ
َدامَْْالَطَعامَْْوَأ

َ
ْوَأ

َيامَْ َِْْوَصَّلْْالص  ْ"ْأخرجهْأمحدْوالرتمذيَْوانلَاُسْْبِاللَي لِّْْلِلَ  .نَِيام 
අලී (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ෂමෂස  වාර්තා කරන ලදී.  

 
සැවැවින්ම ස්වර්ගෂප කුටියක් ඇත. එහි මතු පිට එහි ඇතු ි.න් 

ෂපෂනු ඇත. එහි ඇතු ත එහි මතු පිටින්  ෂපෂනු ඇත යැයි 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

සැවැවින්ම ප්රකා  ක හ. එවිට ගම්වද අරාබි ජාි.කයකු නැගී සිට 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, එය කුනරුන් සඳහා දැ යි විමසා සිටිෂපය. 

එවිට එතුමාෂණෝ කතාව යහපේ වවට පේ කර ආහාර සපයා 

උපවාසෂප අතණ්ඩ ව නිරත වී ජනයා නිදමින් සිටිය දී රාත්රිෂප 

නැගිට අල්ලාහ් ෂවුෂවන් සලාතය ඉටු ක  අය සඳහා යැයි 

පිියතුරු ුනන්හ. මූලාශ්රය : අහ්මද් ි.ර්මිදි  

 

 ස්වර්ග වැසියන්සේ ඇතිරිලි ස ෝ සමට්ට 
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි: 

ُْْمَتِكئِيَْ ََْْعَ ق ِْْمنْ َْبَطائُِنَهاْفُُرش  َ تََب   إِس 

වුනන් ඇි.රිලි (ෂමට්ට) මත ඇල වී සිටිි.. එහි ඇතු ාන්තය 

ඉස්තවරක්(නම් පට ෂරදි)වලින් යුක්තය. (අල් කුර්ආන් 55 : 54) 

 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි: 
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ْ  (22)َْمر فُوَعةْ َْوفُُرش 

තවද උස් ූව ඇි.රිලි (ෂමට්ට)  (අල් කුර්ආන් 56 : 34) 

 

 බුමුතුරු  ා සකොට්ට වල සව්රූපය  
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි: 

 

ُفوفَةْ َْوَنَمارُِقْ  (01)َْمب ُثوثَةْ َْوَزَراِبُّْ(08ْ)َْمص 
ෂප ට තවන ලද ෂකොට්ට හා එ න ලද පලස් ද ඇත.  

(අල් කුර්ආන් 88 : 15,16) 

 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි: 

 

ُْْمَتِكئِيَْ ََْْعَ ْ َْرف َرف 
 (11)ِْحَسانْ ْوََعب َقرِيْ ُْخْض 

ෂකො  පැහැි. ෂමට්ට මත ද අලංකාර ඇි.රිලි මත ද ඇල වී සිටිි.. 

 (අල් කුර්ආන් 55 : 76) 

 

 ස්වර්ගසේ කවිච්චි 
 

එය දැල් සහිත කවිච්චි ෂහෝ ෂකොට්ට සහිත කවිච්චි ෂවයි.  

 

1-උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ب َرارَْْإِنَْْ
َ ْ(22ْ)ْنَِعيمْ ْلَِفْْاْل  َرائِِكََْْعَ

َ  (22)َْين ُظُرونَْْاْل 

සැවැවින්ම සදැහැමියන් ර්ර්ණ ෂසොම්නෂසහිය. වුනන් කවිච්චි මත 

සිට සිරි නරඹි.. (අල් කුර්ආන් 83 : 22, 23) 
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2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ْْفِيَهاُْمَتِكئِيَْ َرائِِكََْْعَ
َ نََْْلْْاْل  اْفِيَهاْيََرو  س  َهِرير اَْوَلَْْشم   (13) َزم 

එහි වුනහු උස් කවිච්චි මත හාන්සි වී සිටිි.. එහි සූර්ය තාපය ෂහෝ 

අධික සීතල ෂහෝ ෂනොදකිු ඇත.  (අල් කුර්ආන් 76 : 13) 

   

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

َحاَبْْإِنَْ ص 
َ
ََنةِْْأ

 
َو مَْْاْل 88ْ)ْفَاكُِهونَُْْشُغل ِْْفْْال  َواُجُهمْ ُْهمْ ( ز 

َ
ِْفْْوَأ

ِْْظََللْ  َرائِِكََْْعَ
َ  (81)ُْمَتِكُئونَْْاْل 

සැවැවින්ම එදින ස්වර්ගවාසීහු (තම) කාර්යයන්හි ෂසොම්නසින් 

ෂවි.. වුනන් හා වුනන්ෂේ භාර්යාවන් ෂහවණක කවිච්චි මත හාන්සි 

වී සිටිි..   (අල් කුර්ආන් 36 : 55, 56)  

  සව්ර්ගවාසීන්සේ ඇඳන් හි සව්භාවය 
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

َنا َوان اِْغل ِْْمنْ ُْصُدورِِهمْ ِْفَْْماَْونَزَع  ْْإِخ  رْ ََْعَ  (21)ُْمَتَقابِلِيَُُْْسُ
වුනන්ෂේ හදවේ තු  ි.ූ  ෂරෝධය ය අපි ඉවේ කෂ මු. එකිෂනකාට 

මුහුණලමින් වුනන් සෂහෝදරයින් ෂස  ඇඳන් මත සිටිි..                              

(අල් කුර්ආන්  15 : 47) 

  

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ِْْكئِيَُْمتَْ رْ ََْعَ ُفوَفةْ ُُْسُ َناُهمْ َْمص   (21)ِْعي ِِْْبُورْ َْوَزوَج 
ෂප ට තවන ලද ඇඳන් මත ඇල වී සිටිි.. තවද අපි වුනනට හූරුන් ඊන් 

(දැකුම්කලු කයාවියන්) විවාහ කර ෂදන්ෂනමු.  

(අල් කුර්ආන් 52 : 20) 
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3- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

 

ْ رْ ََْعَ  (01)ُْمَتَقابِلِيََْْعلَي َهاُْمَتِكئِيَْ(08ْ)ْةْ َمو ُضونَُُْْسُ
(රනින් හා මුතු මැණිෂකන්) ෂගේතම් කරන ලද ඇඳන් මත එකිෂනකාට 

මුහුණ ලා ඇලෂවමින් සිටිි..  

    (අල් කුර්ආන් 56 : 15, 16) 

 

4- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

 

رْ ْفِيَها  (02)َْمر فُوَعةْ ُُْسُ
එහි උස් ූව ඇඳන් ඇත.   (අල් කුර්ආන්  88 : 13) 

 

 ස්වර්ගවාසීන්සේ භාජන වල ස්වභාවය  
 

1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

انْ َْعلَي ِهمْ َْيُطوُفْ َ ونَْْوِِل  ْْ(01)ُُْمََلُ وَاب  بْك 
َ
بَارِيَقْْبِأ

َ
ْْوَأ س 

 
َْمِعيْ ْمِنْ َْوَكأ

(08) 
අමරණීය (සදා ෂනොෂවනස් වන) දරුවන් (පිරිසිුන) මුන (උල්පේ) වලින් 

යුේ කුසලාන ද ෂකණ්ඩි හා ුරරුෂල්ේතු ද රැෂගන (ස්වර්ගවාසීන් වන) 

වුනන් වටා ගමන් කරි..  (අල් කුර්ආන්  56 : 17, 18) 

 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි  

َْْعلَي ِهمْ ُْيَطاُفْ ِْْمنْ ْبِِصَحاف  َْْذَهب  َواب  بْك 
َ
َتِهيهَِْْماَْوفِيَهاْوَأ ن ُفُسْْتَش 

َ ْاْل 
َْْوتََلُّْ

َ ُيُْاْل  ُتمْ ْع  ن 
َ
ونَْْفِيَهاْوَأ  (10)َْخاِِلُ

රනින් ූව පාත්ර ද ුරරුෂල්ේතු ද වුනන් වටා ෂගන යු ලැෂ්න. තවද ෂනේ 

පිනවන සිේ සතුටු කරවන දෑ එහි ඇත. තවද ුඹලා එහි සදාතනිකෂයෝ 

ෂවි..  (අල් කුර්ආන්  43 : 71) 
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3- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ْْفَِضةْ ِْمنْ ْبِآَنَِيةْ َْعلَي ِهمْ َْويَُطاُفْ َواب  بْك 
َ
ْْوَأ ْقََوارِيرَْ(08ْ)َْقَوارِيرَََْْكنَت 

ِدير اْقََدُروَهاْفَِضةْ ِْمنْ   (01)َْتق 
රිදිෂයන් ූව භාජන ද පියඟු වලින් සමන්විත වඳුන් ද වුනන් වටා ෂගන එු 

ලැෂ්න. ඒවා රිදිෂයන් ූව පියඟු වලින්ය. වුනහු ඒවා ප්රමාණයට අුව 

සකසා ගන්ෂනෝය.  (අල් කුර්ආන්  76 : 15, 16)  

 

4-  

ْْب نِْْاّلَلَِْْعب دِْْوعن نََْْقي س 
َ
َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْرضْاهللْعنهْأ

ِْْمنْ ْوََجَنَتانِْْفِيِهَماَْوَماْآنِيَُتُهَماْفَِضةْ ِْمنْ َْجَنَتانَِْْقاَلْ:ْ"َْوَسلَمَْ َْذَهب 
ََْْوَماْفِيِهَماَْوَماْآنِيَُتُهَما َْْال َقو مَِْْبي  نْ َْوَبي 

َ
ْرَِداءُْْإَِلَْْرب ِهمْ ْإَِلَْْين ُظُرواْأ

ِْ ْْال ِكَب  ِههََِْْعَ ْ"ْمتفقْعليه.َْجَنةِِْْفْْوَج  ن  َْعد 
 

සැවැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකා  ක  වව අ්නුනල්ලාහ් ඉ්නු කපස් (රියයල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

 

ස්වර්ග ෂදකක් ි.ෂ්න. ඒ ෂදෂකහි භාජන හා ඒ ෂදක තු  ඇි. දෑ 

රිදිෂයනි. තවේ ස්වර්ග ෂදකක් ි.ෂ්න. ඒ ෂදෂකහි භාජන හා ඒ ෂදක 

තු  ඇි. දෑ රනින්ය. අද්න් නම් ස්වර්ගෂයහි තමන් තු  ූව 

අහංකාරෂප ෂපොෂරෝණය හැර එම පිරිස හා වුනන් තම පරමාධිපි. 

ෂදස වැලීම අතර ෂවන කිසිවක් ෂනොපවතී.  මූලාශ්රය : ුහහාරි හා 

මුස්ලිම්  
 

1- ස්වර්ගෂප ස්වභාවය 
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 අල් ජන්නා ෂහවේ ස්වර්ග උයන: එය මතු ෂලොෂවහි ෂද්ව 

වි ්වාසවන්තයින් හා වි ්වාසවන්තනියන්ට අල්ලාහ් 

සූදානම් කර ඇි.  ාන්ි.ෂප නිවහනයි.  

ඉන්ෂා අල්ලාහ් ! ස්වර්ගය පිියවඳ විස්තර එය මවා එහි ුවවය හා 

සැපය මවා එයට අදා  වැසියන් මැූව මහා මැේම්කරුෂේ 

පුස්තකෂයන් ඉදිරිපේ ෂකෂර්. ඒ මහා මැුනම්කරුවාණන් කීර්ි.මේ 

සර්ව වලධය ාරී අල්ලාහ්ය. එෂමන්ම එයට පිවිෂසන එහි භූමිෂප 

මුලින්ම තම පාදය තවන අයෂේ රැවන් වැකි තුියන් ද ඉදිරිපේ 

ෂකෂර්. ඒ උේතමයා මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන්ය.  

පාරිශුද්ධය  අල් කුර්ආනය හා හදීස් පුවබිම් ෂකොට ෂගන ස්වර්ගය 

පිියවඳ දීර්ඝ විස්තරයක් වව හමුෂවහි දැන් තවන්ෂනමු.  

 ස්වර්ගය සඳහා ූව ප්රසිද්ධය  නාමයන්  

ස්වර්ගය පිහිටීෂමන් එකක් ුනව ද එහි ඇි. ස්වභාවයන් ෂවනස්ය. 

එයට අදා  ූව ප්රසිද්ධය  නාමයන්  

1. අල් ජන්නා ස වත් උයන :  
උත් රී ර අල්ලා ් සමසසේ ප්රකාශ කරයි.  

نََْاّلَلََُِحُدودََُتِلْكَ  ََُاّلَلَ َيُِطعََِو م  ر ُسول  نَات ََيُْدِخلْهََُو  ْرِيَج  اَمِنَََْت  ْتِه  ََت 
ارَُ نْه 

 
اِِلِينَ َاْْل اَخ  ذ لِك ََفِيه  ْوزََُو  ِظيمََُالْف   ْ(31)َالْع 

ෂම්වා අල්ලාහ්ෂේ සීමාවන්ය. කවෂරකු අල්ලාහ්ට හා වහුෂේ 
රසූල්වරයාට අවනත වන්ෂන් ද වුනන් ව (ස්වර්ග) උයන් වලට 
ඇතු ේ කරවන්ෂන්ය. ඊට යටින් ගංගාෂවෝ ගලා වසිි.. (වුනහු) එහි 

සදාතනිකෂයෝ ෂවි.. එය මහේ ූව ජයග රහණයයි.  (අල් 

කුර්ආන් 4 : 13) 
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2. ජන්නාේ අල් ෆිර්දුනස් ෂහවේ ෆිර්දුනස් නම් උයන :  
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

نُواَاََّلِينَ َنََإَِ ِملُواَآ م  ن ْتََالَصاِِل اتََِو ع  َناُتََل ُهمَََْك   نُُزًلََالْفِْرد وِْسََج 
සැවැවින්ම වි ්වාස ෂකොට යහකම් ක ුනන් නම් වුනනට සංග රහයක් 
ව ෂයන් ෆිර්දුනස් නමැි. (ස්වර්ග) උයන් ෂවි..  

  (අල් කුර්ආන් 18 : 107) 
3. ජන්නාේ අද්න් ෂහවේ සදාතනික උයන :  
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ا ذ  ُْسنَ َلِلُْمَتقِيَ َِإَونَََذِْكرَ َه  ََِل  آ ب  َناتََِ،َم  ْدنَ َج  ةًََع  َتح  َل ُهمََُُمف 
بْو اُبَ

 
 .َاْْل

ෂමය ෂමෂනහි කිරීමකි. සැවැවින්ම බිය භක්ි.කයින් හට අලංකාර 

නවාතැනක් ඇේෂේය. (එය) වුනන් ෂවුෂවන් ෂදොරවල් විවෘත 

කරු ලැූ  ජන්නාේ අද්න් (ෂහවේ (සදාතනික  උයන්)ය. (අල් 

කුර්ආන් 38 : 49,50) 
4. ජන්නතුල් හුල්ද් ෂහවේ සදාතනික උයන :  
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

ذ لِكَ َقُلَْ
 
ْيَ َأ مََْخ 

 
َنةََُأ ن ْتََالُْمَتُقونَ َوُِعدَ َالَِتََاْْلُْلََِج  ز اءًََل ُهمَََْك  َج 

ِصًيا م   و 
(නබිවරයාණනි,) යහපේ වන්ෂන් ෂමය ද? එෂස ේ නැි.නම් බිය 
භක්ි.කයිනට ෂපොෂරොන්ුන ෂදු ලැූ  ජන්නතුල් කුල්ද් (ෂහවේ 

සදාතනික ස්වර්ගය) දැ? යි (වුනන්ෂගන්) විමසුන. එය (සව්ර්ගය බිය 
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භක්ි.කයින් වන) වුනනට ප රි.ලලයක් ව ෂයන් ද නවාතැනක් 

ව ෂයන් ද විය.  (අල් කුර්ආන් 25:15) 
5. ජන්නාේ අන්-නඊම් ෂහොවේ ුවව පහුවකම් ඇි. උයන්:  
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

نُواَاََّلِينَ َإِنََ ِملُواَآ م  َناُتََل ُهمََْالَصاِِل اتََِو ع   انلَعِيمََِج 
සැවැවින්ම වි ්වාස ෂකොට යහකම් ක ුනන් වන වුනනට 

ජන්නාතුන් නඊම් (ෂහවේ ුවව පහුවකම් ඇි. උයන්) ඇත.  

  (අල් කුර්ආන් 31:8) 
6. ජන්නාතුල් මඃවා ෂහවේ ලැඟුම් ගන්නා උයන් :  
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

نَْ ف م 
 
نَ َأ نََُْمْؤِمنًاََك  م  نَ َك  ََف اِسًقاََك  َماَ(31)َي ْست ُوونَ َل 

 
نُواَاََّلِينَ َأ َآ م 

ِملُوا َناُتََف ل ُهمََْالَصاِِل اتََِو ع  ىَج  و 
ْ
أ اَنُُزًلََالْم  لُونَ َنُواَكَ َبِم  ْعم   (31)َي 

වි ්වාස වන්තෂයකු ව සිටින්නා පාපිෂයකු ෂමන් වන්ෂන් ද වුනන් 

එක සමාන ෂනොෂවි.. වි ්වාස කර යහකම් ක ුනන් නම් වුනනට 

වුනන් කරමින් සිටි දෑ ෂහ තුෂවන් සංග රහයක් ව ෂයන් ජන්නාතුල් 

මඃවා (ෂහවේ ලැඟුම් ගන්නා ස්වර්ග උයන්) ඇේෂේය.  (අල් 

කුර්ආන් 32: 18,19) 
7. දාරුස් සලාම් ෂහවේ  ාන්ි.ෂප නිවහන : 
උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

مََِد ارََُل ُهمَْ ب ِهِمََِْعنْدَ َالَسَل  ِِلُُّهمََْو ُهوَ َر  اَو  نُواَبِم  لُونَ ََك  ْعم   ي 
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වුනනට වුනන්ෂේ පරමාධිපි. අබියස දාරුස් සලාම් (ෂහවේ 

 ාන්ි.ෂප නිවහන) ඇත. වහු(අල්ලාහ්) වුනන් කරමින් සිටි දෑ 
ෂහ තුෂවන් වුනන්ෂේ භාරකරුවන්ෂන්ය.   

(අල් කුර්ආන් 6:127) 

 ස්වර්ගසේ ස්ථානය 

1.  උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ِفَ اءََِو  اَرِزْقُُكمََْالَسم  ُدونَ َو م   تُوع 
ුඹලාෂේ සම්පේ ද ු ඹලාට ෂපොෂරොන්ුන ෂදු ලැූ  දෑ ද අහෂසහි 

ඇත.    (අල් කුර්ආන් 51:22) 

2.  උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

دَْ ل ق  آ هََُو  ىَن ْزل ةًََر  ْخر 
ُ
ََِِعنْدَ َ(31)َأ ََِسْدر ة اَ(31)َالُْمنْت ه  ه  َنةََُِعنْد  َج 

ى و 
ْ
أ  (31)َالْم 

සිද්රතුල් මුන්තහා නම් ස්ථානෂප වහු ව (ජි්නරීල් ව) තවේ වාරයක් 

(සැවෑ ස්වූපපෂයන්ම) වහු (මුහම්මද්) ුනටුෂේය. එහි ජන්නතුල් 

මඃවා ි.බිණ. (අල් කුර්ආන් 53:13-15) 

3. 

ِبَْْعنْ 
َ
ْ"َمنْ َْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْ ُْهَري َرةَْرضْاهللْعنهَْعنْ ْأ
َقامََْْوَرُسوِلِْْبِاّلَلِْْآَمنَْ

َ
اََْكنََْْرَمَضانََْْوَصامَْْالَصََلةَْْوَأ َْْحقًّ نْ ْاّلَلََِْْعَ

َ
ْأ

ِخلَهُْ ََنةَْْيُد 
 
وْ ْاّلَلَِْْسبِيلِِْْفَْْهاَجرَْْاْل

َ
ِضهِِْْفَْْجلََسْْأ ر 

َ
َْقالُواْفِيَهاُْوِِلَْْالَِتْْأ

َفََلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَا
َ
ََنةِِْْفْْإِنََْْقاَلْْبَِذلَِكْْانلَاَسْْنُنَب ئُْْأ

 
َعَدَهاَْدرََجةْ ِْمائَةَْْاْل

َ
ْأ
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ُِْْكَُّْْسبِيلِهِِْْفْْلِل ُمَجاِهِدينَْْاّلَلُْ ََْْكَماْبَي َنُهَماَْماَْدرََجَتي  ْالَسَماءَِْْبي 
ر ِضْ

َ ُمَُْْفإَِذاَْواْل  ِل 
َ
و َسُطَْْفإِنَهُْْال ِفر َدو َسَْْفَسلُوهُْْاّلَلََْْسأ

َ
ََنةِْْأ

 
ْْاْل َ َع 

َ
ََنةِْْوَأ

 
ْاْل

َقهُْ َنَِْْعر ُشَْْوَفو  َهارَُْْتَفَجرَُْْوِمن هُْْالرمَح  ن 
َ
ََنِة"ْأخرجهْاْلخاريْأ

 
 اْل

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ වව අූ  හුෂරයිරා 

(රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

කවෂරකු අල්ලාහ් හා වහුෂේ ධය ර්ම දූතයාණන් පිියවඳ වි ්වාස කර 

සලාතය ද විධිමේ ෂලස ඉටු කර රම ාන් උපවාසය ද ඉටු කෂ   

නම් වහුව ස්වර්ගයට ඇතු ේ කිරීම අල්ලාහ්ට වගකීමක් ෂවයි. වහු 

අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂප හිජ්රේ ක  ද එෂස  ෂනොමැි. ව තමන් 

ඉපුනු භූමිෂපම වාඩි වී සිටිය ද කම් නැත. එවිට සහාවාවරු: 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, ෂමය ජනයාට අප දැුම් ෂදන්නදැ යි 

පවසා සිටියහ. එවිට එතුමා ස්වර්ගෂප තරාි.රම් සියයක් ඇත. ඒවා 

තම මාර්ගෂප කැප ෂවන්නන් ෂවුෂවන් අල්ලාහ් පිියෂයල කර 

ඇත. සෑම තරාි.රම් ෂදකක් අතර පරතරය අහස හා ෂපොෂලොව 

අතර ෂමන් පවතී.  

එවැවින් ු ඹලා අල්ලාහ්ෂගන් ඉල්ලන විට වහුෂගන් ෆිර්දුනස් නම් 

ස්වර්ගයම ඉල්ලා සිටින්න. එය ස්වර්ගෂප මධය යයයි. ඉතා උසස් 

ස්වර්ගයයි. ඊට ඉහියන් කරුණාභරිතයාණන්ෂේ අධිරාජයය ඇත. 

එහි සිට ස්වර්ගෂප ගංගාවන් ගලා වසියි.   මූලාශ්රය : ුහහාරි 

4-  

ِمنَْْ"إنَْ:ْْقالْوسلمْعليهْاهللْصّلْاهللْرسولْإنْهريرةْأبْعن ْإَذاْاملؤ 
تهَْحَْضَهْالَموُتْ ْْفإذاْ،َْمَلئَِكُةْالرمَحةََْْحَْضَ ُسهُُْْقَبَضت  َْْنف  ْفُْجِعلَت 

نَاَْما:ْْفيقولونْ،ْالَسماءِْْباِبْْإلْبِهاَْفُينَطلُقْْ،ْبي ضاءْحريرة َي اْوََجد  ْرِ
َيُبْ ط 

َ
 َهِذهِ..."ْأخرجهْاْلاكمْوابنْحبانِْمنْ ْأ
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අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව අූ  හුෂරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ලදී.  

සැවැවින්ම ෂද්ව වි ්වාසවන්තයකු ෂවතට මරණය පැමිණි විට වහු 

ෂවතට කරුණාෂේ ම ක්වරුද පැමිෂණි.. වහුෂේ ආේමය අේපේ 

කරු ලැූ  විටක හරීරතු වයි ා නම් ුවුනවන් ෂස ද ෂරද්දක තැන්පේ 

කරු ලවයි. පුවව එය රැෂගන අහස්හි ෂදොරටු ෂවත ෂගන යු 

ලැෂ්න. එවිට වුනහු මීට වඩා ුවවදැි. පුුවඹක් අපි දැක නැතැයි 

පවසි..  

මූලාශ්රය : අල් හාකිම් ඉ්නු හි්නවාන්.  

 ස්වර්ගෂප ෂදොරටුවල නාමයන්  

ِبَْْعنْ 
َ
نََْْْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
َْقالََْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

َفَقْْ"َمنْ  ن 
َ
ِْْأ ب َواِبِْْمنْ ْنُوِديَْْاّلَلَِْْسبِيلِِْْفَْْزو َجي 

َ
ََنةِْْأ

 
َْهَذاْاّلَلَِْْعب دَْْيَاْاْل

 ْ لِْْنْ مََِْْكنََْْفَمنْ َْخري  ه 
َ
لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْالَصََلةِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالَصََلةِْْأ ه 

َ
ْأ

َهادِْ ِ
 
َهادِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْاْل ِ

 
لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْاْل ه 

َ
َيامِْْأ ْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالص 

لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْالَريَانِْ ه 
َ
بُوَْفَقاَلْْالَصَدَقةِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالَصَدَقةِْْأ

َ
رْ ْأ

ْبَك 
ِبَْْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَْ

َ
ن َتْْبِأ

َ
ْْأ يم 

ُ
َْْماْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَاَْوأ ْتِل َكِْْمنْ ُْدِعََْْمنْ ََْعَ

ب َواِبْ
َ وَرةْ ِْمنْ ْاْل  َِْْضُ َعَْْفَهل  َحدْ ْيُد 

َ
ب َواِبْْتِل َكِْْمنْ ْأ

َ .َْْقاَلُُْْك َهاْاْل  :ْ"َنَعم 
ر ُجو

َ
نْ ْوَأ

َ
"ْ)متفقْعلْتَُكونَْْأ  يه(ِمن ُهم 

සැවැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පැවසූ වව අූ  හුරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී. කවෂරකු අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂප ෂදවැගින් වියදම් 

කරන්ෂන් ද වහු ස්වර්ගෂප ෂදොරටු අතුරින් කැඳවු ලවු ඇත. 

අෂහෝ! අල්ලාහ්ෂේ ගැේතනි ෂමය යහපතකි. එෂස ම කවෂරකු 
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සලාතය ඉටු කරන්නන් අතුරින් ෂකෂනකු ූවෂප ද වහු සලාතෂප 

ෂදොරටුෂවන් ඇරයුම් කරු ලැෂ්න. වහු ජිහාද් හි නිරත වන්නන් 

අතුරින් ූවෂප ද ජිහාද් හි ෂදොරටුෂවන් ඇරයුම් කරු ලැෂ්න. වහු 

උපවාසෂප නිරත ූව වන් අතුරින් ූවෂප ද වහු රපයාන් නම් 

ෂදොරටුෂවන් ඇරයුම් කරු ලැෂ්න. වහු සදකා ලවා ුනන් අය අතුරින් 

ූවෂප ද සදකාෂේ ෂදොරටුෂවන් ඇරයුම් කරු ලැෂ්න.  

එවිට අූ  වක්කර් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා අෂහෝ ! අල්ලාහ්ෂේ 

දූතයාණනි, මාෂේ මව හා පියාණන් වවට කැප කරමි. ෂම් ෂදොරටු 

වලින් ඇරයුම් කරු ලවන්නන් ඊට ෂහ තු ූව සාධය ක අුවය. 

ෂකෂනකු ෂම් සියලු ෂදොරටු වලින් ඇරයුම් කරු ලැෂ්න දැ යි විමසා 

සිටියහ. එවිට නබි තුමාෂණෝ එෂස ය. වවේ වුනන් අතුරින් 

ෂකෂනකු වන්නට මම අෂප්ක්ෂා කරමි.    

  (මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම්)  

 ස්වර්ග සදොරටුවල විශාලත්වය.  

1. 

ِبَْْعنْ 
َ
نََْْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
ِتََْْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

ُ
ْ"أ

ْ ... م  ْْ–بِلَح  ْقال ْآخره ْ"َواََّلِيْ–ويف ُسْْ: ََْْماْإِنَْْبَِيِدهُُِْْمََمدْ َْنف  َْبي 
ِْ َاَعي  ََنةَِْْمَصارِيعِِْْمنْ ْال ِمْص 

 
َْْلََكَماْاْل وْ َْوَهَجرْ َْمَكةََْْبي 

َ
ََْْكَماْأ َْمَكةََْْبي 

َى"ْ)متفقْعليه( َْوُبْص 
 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ෂවත 

දිනක් මස් ෂගනැවිේ පිරිනමු ලැබීය. එම හදීසය අවසානෂප  

මුහම්මද්ෂේ ආේමය කුනරුන් සතු වන්ෂන් ද වහු මත දිුනරා පවසමි. 

ස්වර්ග ෂදොරටු අතුරින් ෂදොරටු ෂදකක පරතරය මක්කාව හා හජර් 

අතර පවි.න පරතරය ෂහෝ මක්කාව හා ුහස්රා අතර පවි.න 

පරතරය ෂමනි. මූලාශ්රය: ුහහාරි හා මුස්ලිම් 
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2.  

ُْعت َبةُْ َواَنْرضْاهللْعنهْقال:ْب نُْْوََعن  نَْْنَلَاُْذكِرََْْغز 
َ
ََْْماْأ َِْْبي  َاَعي  ِْمْص 

ََنةَِْْمَصارِيعِِْْمنْ 
 
َبِعيََْْمِسرَيةُْْاْل ر 

َ
تَِيََْْسَنةْ ْأ

 
َْْوُهوَْْيَو مْ َْعلَي َهاَْوَلَأ َْكِظيظ 

 "ْأخرجهْمسلمالز َحامِِْْمنْ 
උේවා ඉ්නු අස්වාන් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී.  

ස්වර්ග ෂදොරටු අතුරින් ෂදොරට ෂදකක පරතරය වසර 40ක් ගමන් 

කරන ුනර ප්රමාණය ෂමනි. එහි දිනයක් පැමිෂණයි. එය තදවල 

ෂසනඟින් පිරුණු ුනෂ්කර දිනයකි යැයි අපට සිහි ගන්වු ලැබීය. 

 ස්වර්ග සදොරටු වල ගණන  
1- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි.  

رْ َْهَذا نَْْلِل ُمَتِقيََْْوإِنَِْْذك  َْْْلُس  نْ َْجَناِتْ(29ْ)َْمآب  ْلَُهمُُْْمَفَتَحةْ َْعد 
ب َواُبْ

َ  (81)ْاْل 

ෂමය ෂමෂනහි කිරීමකි. සැවැවින්ම බියවැි.මතුන් හට අලංකාර 

නවාතැනක් ඇත. (එය) වුනන් ෂවුෂවන් විවෘත කරු ලැූ  

ෂදොරවල් සහිත සදාතනික උයන්ය.  

(අල් කුර්ආන් 38 : 49,50) 

2- උේතරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකා  කරයි. 

ََنةِْْإَِلَْْرَبُهمْ ْاَتَقو اْاََّلِينَْْوَِسيَقْ
 
َْْجاُءوَهاْإَِذاَْحَّتُْْزَمر اْاْل َْوفُتَِحت 

ب َواُبَها
َ
ُخلُوَهافَاِْطب ُتمْ َْعلَي ُكمْ َْسََلمْ َْخَزَنُتَهاْلَُهمْ َْوقَاَلْْأ  َخاِِلِينَْْد 
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තම පරමාධිපි.ට බිය හැඟීෂමන් යුක්ත ූවවන් කණ්ඩායම් ව ෂයන් 

ස්වර්ගය ෂවත ෂගන එු ලවි.. එහි ෂදොරටු විවෘත කරු ලැව 

ි.බිය දී වුනන් එය ෂවත පැමිෂණි.. එහි ෂදොරටු පාලකෂයෝ 

ුඹලාට  ාන්ි.ය අේ ෂේවා ! ුවලා පිවිතුරු ූවහ. එවැවින් 

සදාතනිකයින් ෂලස එයට පිවිෂසු යැයි වුනනට පවසි..  (අල් 

කුර්ආන් 39 : 73) 

3-  

لَِْْعنْ  دْ ْب نَِْْسه  "َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْ َْعنْ َْعن هُْْاّلَلَُْْرِضََْْسع  َْقاَلْ:
ََنةِِْْفْ

 
َْْثَمانَِيةُْْاْل ب َواب 

َ
ْْفِيَهاْأ ُخلُهَُْْلْْالَريَانَْْيَُسَّمْْبَاب  "ْالَصائُِمونَْْإَِلْْيَد 

 متفقْعليه
සහ්ල් ඉ්නු සඃද් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ස්වර්ගෂප ෂදොරටු අටක් ඇත. එහි රපයාන් නමින් ූව ෂදොරටුවක් ද 

ඇත. උපවාසය රැකිය අය හැර ෂවනේ කිසිෂවකු එහි ඇතුළු 

ෂනොෂවි..   

(මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම්) 

 සමසලොව සිටියදී ස්වර්ගසේ සදොරටු විවෘ  කරනු 

ලබන සේලාවන් 

 1. 

ِبَْْعنْ 
َ
نَُْْْهَري َرةَْْأ

َ
َقاَلْ:َْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْرضْاهللْعنهْأ

َتحُْْ" ب َواُبُْْتف 
َ
ََنةِْْأ

 
ِْْيَو مَْْاْل َِميِسَْْويَو مَْْاِلث نَي  َفرُْْاْل  َْْفيُغ  ِكَُْْلَْْعب دْ ْلُِك  ْيُِش 

َِْْشي ئ اْبِاّلَلِْ َْْلْإ ْْرَُجَل  َْْبَي َنهََُْْكنَت  ِخيهَِْْوَبي 
َ
َناءُْْأ ن ِظُرواَْفُيَقالَُْْشح 

َ
َْهَذي نِْْأ
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َطلَِحاَْحَّتْ ن ِظُرواْيَص 
َ
َطلَِحاَْحَّتَْْهَذي نِْْأ ن ِظُرواْيَص 

َ
َْحَّتَْْهَذي نِْْأ

َطلَِحا"ْأخرجهْمسلم. ْيَص 
සැවැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකා  ක  වව අූ  හුෂරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ලදී. 

සඳුදා හා බ්රහස්පි.න්දා ස්වර්ගෂප ෂදොරටු විවෘත කරු ලැෂ්න. 

අල්ලාහ්ට කිසිවකින් ආෂද්  ෂනොතැූ  සෑම ගැේෂතකුටම සමාව 

ෂදු ලැෂ්න. නමුේ තමන් හා තම සෂහෝදරයා අතර සතුරුකමක් 

පවි.න එක් මිනිෂසකුට හැරය. එවිට ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පේ 

වන ෂතක් වලා සිටිු. ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පේ වන ෂතක් වලා 

සිටිු. ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පේ වන ෂතක් වලා සිටිු යැයි තුන් 

වරක් කියු ලැෂ්න. (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

2. 

ِبَْْعنْ 
َ
نََْْعن هُْْاّلَلَُْْرِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
َْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِّْْلَلُْاَْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

َْْرَمَضانَُْْجاءَْْ"إَِذا ب َواُبُْْفت َحت 
َ
ََنةِْْأ

 
ْْاْل ب َواُبَْْوُغل َقت 

َ
ْْانلَارِْْأ َدت  َْوُصف 

ْالَشَياِطُي"ْمتفقْعليه.
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව අූ  හුෂරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ලදී. 

රම ාන් මාසය පිවිුවු විට ස්වර්ගෂප ෂදොරටු විවෘත කරු ලැෂ්න. 

නිරෂප ෂදොරටු වසා දමු ලැෂ්න. ෂයිතාුන්ට විලංුර දමු ලැෂ්න.   

මූලාශ්රය : ුහහාරි හා මුස්ලිම් 

3.  
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عمرْبنْاْلطابْرضْاهللْعنهْقالْ:ْقالْرسولْاهللْصّلْاهللَْْعنْ 
"َقاَلْ َحدْ ِْمنْ ِْمن ُكمْ ْامَْْعليهْوسلمْ:

َ
ْْأ

ُ
وْ َْفيُب لِغَُْْيَتَوَضأ

َ
بِغُْْأ ُْثمَْْال َوُضوءََْْفيُس 

َهدَُْْيُقولُْ ش 
َ
نْ ْأ

َ
نَْْاّلَلُْْإَِلْْإَِلََْْلْْأ

َ
اَْوأ ْْإَِلَْْوَرُسوُلُْْاّلَلَِْْعب دُُُْْمََمد  َْلُْْفُتَِحت 

ب َواُبْ
َ
ََنةِْْأ

 
ُخُلْْاثَلَمانَِيةُْْاْل َهاِْمنْ ْيَد  ي 

َ
َْء"ْأخرجهْمسلمَشاْأ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව උමර් ඉ්නු කේතා්න (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කරන ලදී.  

ුඹලා අතුරින් කිසිවකු විධිමේ ව ුනළු කර පුවව අෂ්හුන අන් ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅන්න මුහම්මදන් අ්නුනල්ලාහි වරසූලුහු - 

නැමුනමට ුවුනසස්ා අල්ලාහ ්පමණක් හැර ෂවනේ ෂදවියකු ෂනොමැි. 

වවටේ සැවැවින්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාෂණෝ අල්ලාහ්ෂේ ගැේතා හා වහුෂේ ධය ර්ම දූතයා වවටේ මම 

සාක්ෂි දරමි - යැයි පවසන්ෂන් නම්  වහු ෂවුෂවන් ස්වර්ග ෂදොරටු 

විවෘත කරු ලැෂ්න. වහු කැමි. එකකින් පිවිෂසු ඇත.  මූලාශ්රය : 

මුස්ලිම් 

 ස්වර්ගයට පිවිසසන ප්රථමයා  
نَِسَْْعنْ 

َ
ْْب نِْْأ َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْرضْاهللْعنهَْقاَلْ:َْقاَلَْْمالِك 
ََنةِْْبَاَبْْ:ْ"ْآِتَْْوَسلَمَْ

 
تِحُْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْاْل َتف  س 

َ
َازِنَُْْفَيُقولَُْْفأ

 
َْْمنْ ْاْل

َ
ْن َتْأ

قُولُْ
َ
ِمر ُتْْبَِكَْْفَيُقولُُُْْمََمدْ َْفأ

ُ
َتحَُْْلْْأ ف 

َ
َحدْ ْأ

َ
َْقب لََكْ"ْْأخرجهْمسلمِْْل

 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව අනස් (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී.  
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ම ුනන් ෂකෂරන් නැගිටුවු ලවන දින මම ස්වර්ග ෂදොරටු අසලට 

පැමිෂණමි. පුවව එය විවෘත කරමි. පුවව ෂදොරටු පාලකයා වව 

කේදැ යි විමසයි. එවිට මම මුහම්මද් යැයි පවසමි එවිට වහු වවට 

ෂපර කිසිෂවකුටේ (ෂමය) විවෘත කර ෂනොෂදන ෂමන් මට වව 

ගැන නිෂයෝග කරු ලැව ඇත යැයි පවසයි.  

මූලාශ්රය : මුස්ලිම් 

 

 

 ස්වර්ගයට පිවිසසන මුල්ම ජන සමූ යා  
ِبَْْعنْ 

َ
َقاَلْْرضْاهللْعنهَْقاَلُْْهَري َرةَْْأ َوَسلََمَْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْْ:

ََْن نُْ "ْ ِخُرونَْْ: َولُونَْْاْل 
َ َولَُْْوََن نُْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْاْل 

َ
ُخُلَْْمنْ ْأ ْ"ْْيَد  ََنَة

 
اْل

 متفقْعليه.
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකා  ක  වව අූ  හුරයිරා (රියයල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 

කරන ලදී.  

අප අවසාන ජන සමූහයයි. ම ුනන් ෂකෂරන් නැගිටුවු ලවන දින 

ප්රථම ජන සමූහයයි.  සව්ර්ගයට පිවිෂසන්නන් අතුරින් මුල්ම උදවිය 

අපි ෂවමු.  
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