
ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි  

තවළුම් අංක 4 

හදීස්  අසූවක දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර හා උග  

යුතු පාඩම් සහි ව 

තගොනු කිරීම : 

මහාචාර්ය ුහහම්ම්  ුහ්ත ාා ිනන් ඉෂ්් ුහහම්ම්  

පරිව්ත නය : 

ුහහම්ම්  අකීල් ුහහ්ම්ම්  අමීන් 

ප්රකානනය  :  

විත් ශිකයින් කැඳවීම හා මඟතපන්වීතම් කාර්යාලය 

අ්ත රබ්වා - රියා්  - සවුදි අරාිනයාව 

පාුහ ුහද්රනය 

5162 -هـ 6341  

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

පටුන 

මා ෘකාව 
හදීස් 

අංක 

පිටු 

අංක 

ස්ව්තගයට මග 1 12 

සූරතුල් බකරාතවහි අවසන් වාකය තදක 2 15 

හදීස් වැකි ඉරක්්ා කිරීම 3 17 

ඒක ත් ව සංකල්පය ඉරක්්ා කිරීම 4 20 

මිනිසා අසරණතයකි 5 22 

යහපත් සාරධ්තම 6 25 

නාප කිරීම හා බැන වැදීම  හනම් 7 27 

ලැජ්ජාව හා මෘදු භාවය 8 29 

ඉහාර පාන අනුභව කා පසු 9 32 

අති තරේ් ්ඨ වදන 10 35 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

දහතමහි නව ක්ත වය 11 37 

නබ් තුමාණන්තේ අධික ප්රා්තානාව 12 39 

අල්ලාහ ්තදවිඳුන්ට ප්රිය ම ස්ාානය 13 41 

මාරාන්තික තරෝග වලින් ඉරක්්ාව පැතීම 14 44 

අරෆා දිනතයහි උපවාසය රැකීතම් මහිමය 15 46 

උපවාසතේ නියැලිය හැකි දින 16 48 

පිළිගනු ලබන ප්රා්තානාවන් 17 50 

නබ් තුමාණන් හට තගෞරවය කිරිම 18 52 

ඡායාරූප ඇඳීතමන් වැාකිය යුතුය 19 54 

ස්ව්තග්රස්ා වීමට තුඩු තදන සාදක 20 56 

අසභය දැයින් වැාකී සිටිම 21 59 

තවාඳාම හා මංගල තයෝජනා 22 62 

අල්ලාහ ්තදවිඳුන් අධිකව ප්රිය කරන්නා 23 65 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සූරතුල් ුහල්ක් හි මහිමයන් ස්වල්පයක් 24 68 

සලා ය 25 70 

පහසුම දහම 26 73 

ජිවි තේ සැබෑ අරුහණ 27 75 

යහපත් ක්රමතේදතයන් හැසිරීම 28 77 

සුජූ්  හා රුකූ හි කිව යුතු දුඉ 29 79 

මස්ජිදතයහි මහිමය 30 81 

ගණු තදනුවක් පහසු කර දීතම් මහිමය 31 83 

යුතුකම් සම්පූ්තණතයන් ෂ්්ඨ කිරීම 32 85 

සැබෑ මූමීන් සඳහා සැබෑ උපමාවක් 33 87 

වාසනා වන් යා 34 89 

සභාතවන් විසිරී යන විට 35 92 

ත් පා හා ත් පා හිමියන් 36 95 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අවන  වීම 37 98 

තේ නාතවහි වැදගත් කම 38 101 

රාත්රී කාලතේ දුඉ ප්රා්තානා කිරීම 39 103 

සලා ය යනු බලවත් සාධකයකි 40 105 

සුදු වස්ත්රයන් පැාඳිම 41 107 

ෂෆ් ා්ත උපවාසය අවසන් කිරීම 42 110 

නරීර අංග හ කින් සුජූ්  කිරීම 43 112 

සිත් පැතුම් පරිව්ත නය කරන්නා 44 114 

සුජූදයන් තදක අ රතුර අසුන් ගැනීතම්දී 45 118 

මානවයාතේ සතුතටහි උල්ප  46 120 

මූලික ප්රතිපත්තීන් 47 122 

සලවාත් හා සලාම් පැවසීම 48 126 

දකුණ  භාවි ා කිරීම 49 131 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සිඟා කෑතමන් වැාකී සිටීම 50 133 

ෂ්ර්ාක් සලා ය 51 135 

වුළු කිරීම හා පස්තේල් සලා ය 52 137 

සහ්ත තබොජනය සඳහා රට ෂඳි 53 139 

ඉමීන් කීතමහි මහිමය 54 141 

සැබෑ ුහස්ලිම් වරතයකුතේ ගති ගුණාංග 55 143 

තේ තදොර අලංකාර කිරීම 56 145 

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්්  57 147 

රමාාන් මස  හවුරු කිරීම 58 149 

සභාවක හැසිරීම් 59 151 

සිය පවුල සඳහා වියදම් කිරිම 60 153 

අපා ග  වීතමන් ඉරක්්ා වීම 61 155 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

හජ් උම්රා තවහි මහිමය 62 158 

රමාාන් මසහි මහිමතයන් ිනඳක් 63 160 

උපවාසතේ තේ නාව 64 162 

ෆජ්්ත සලා තේ කු්තඉන් පාරායනය 65 165 

සුජූ්  කිරීතමහි  මහිමතයන් ිනඳක් 66 167 

තදඅවුරුදු සලා ය සඳහා යන එන මා්තගය 67 169 

සලා තේ යතුර 68 170 

ඉෂූරා දිනතයහි උපවාසය 69 174 

සිනහව 70 176 

අතිත්තක සලා යන් නිවතසහි ෂටු කිරීම 71 178 

අල්ලාහ ්තදවිඳුන් ප්රනංසා කිරීම 72 181 

තලෝකාන් ර දිනය ිනහි වන දා 73 183 

අයුක්තිය  හනම් 74 185 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සභාවක හැසීරීම් 5 75 187 

රුකූ හා සුජූ්  හි කිව යුතු දුඉ 76 189 

සෑම යහප කම අත්තිවාරම 77 192 

අ පසුවීම් 78 195 

ස්තුති පුද කිරිම 79 197 

පාතපොේචාරණය 80 199 

 

  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තපරවදන 

සියළු පැසසුම් හා ප රනංසාවන් වින්වතයහි මැවුම් 

කරුවූ අල්ලාහ්ටම හිමි තේ. ඔහුතේ කරුණාව හා 

දයාව උත් ම නින ුහහම්ම්  (සල්) තුමන්ට හා 

එතුමන්තේ ඥාතීන්ටද , මි  රයින්ටද හිමිතේවා   
අල් හදීස් යන්තනහි තත්රුම ුහහම්ම්  (සල්) 

තුමාණන්තේ ත් නනය යනුය. ුහහම්ම්  (සල්) 

තුමාණන්තේ ත් නනයන්, ක්රියා සහ අනුමතිය ලැබූ 

ක්රියා සියල්ල අල් හදීස් ගණයට ඇතුලත් 

වන්තන්ය. කු්ත ඉනය පහා වී අවසන්වීතමන් පසුව 

ුහහම්ම්  (සල්) තුමාණන්තේ ෂල්ලීම අනුව අල් 

හදීස් ත් නනයන් සටහන් කර ගැනීම ඇරඹීය. තමම 

ත් නනයන් කටපාඩම් කර ගත් සහාභාවරු ද එය 

සටහන් කර  ැන්පත් කා සහාභාවරුද අල්  

කු්තඉතනතේ වදන් තවනම ද, අල් හදීසතේ කිවුම් 

තවනමද සටහන්කර ගත්හ. අල්හදීසයන්, අවසා්ාව, 

අසාතගන සිටි  ැනැත් ා, ෂදිරි පත් කා  ැනැත් ා 

වැනි සියල්ලන්තේ නාමය සඳහන් කර සුරක්ෂි ව 

 බා ඇ .  
 
 
 

http://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B7%8A
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ෂමාම් බුහාරි තුමා විසින් එක්රැස් කරන ලද සහීහ් 

බුහාරිද, ෂමාම් ුහස්ලිම් තුමා විසින් එක්රැස් කරන 

ලද සහීහ් ුහස්ලිම්ද, ෂමාම් ති්තමිදි තුමා විසින් 

එක්රැස් කරන ලද සහීහ් ති්තමිදිද, ෂමාම් අබූදාවූ්  

තුමා විසින් එක්රැස් කරන ලද සහීහ ්නසායි ද, ෂමාම් 

ෂබ්නුමාජා තුමා විසින් එක්රැස් කරන ලද සහීහ් 

ෂබ්නුමාජා ද, ුහස්ලිම් තලොතේ සියලු තදනා විසින් 

එක් සිත්ව භාරගන්නා ලද ් යවූ පවිත්රවත් අල් 

හදීස් ග්රන්ායන්ය. 

 වද උත් ම නින නායක ුහහම්ම්  

(සල්) තුමාණන් තමතසේ එතුමාණන්තේ හදීසයන් 

ඉරක්්ා කරන්නන් සඳහා දුඉ ප්රා්තානා කරද ඇ . 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් මස්ඌ්    තුමා  විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

අප විසින් වදනක් අසා එම වදන අන් අතයකුට 

දැනුම් තදන පු් ගලයාව අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඉතලෝක 

කරත්වා !  රාවකයාට වඩා දැනුම් දීමට ලක්වූවන් 

තබොතහෝමයින් ෂ ා පරික්්ාකාරීය. 
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ුහලාරය : ජාමිඋත්ති්තමිදි වැකි අංක 2657.ෂමාම් 

අල්බානි (රහ)් තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාන කර ඇ . 

තමම හදීස් කෘතිතයහි සඳහන් උග  යුතු 

පාඩම් උපුටා ගැනුතේ මහාචාර්ය යහ්යා ිනන් නරෆ ්

අන්නවවි (රහ්) තුමාණන් හා මහාචා්තය ෂබ්නු හජ්ත 

(රහ්) තුමාණන් වැනි මහාචාර්ය වරුන්තේ අ්තා 
විවරණයන් උපතයෝගී කරමින්ය. 

තමම කෘතිතේ සඳහන් වූ හදීසයන් බුහාරී 

හා ුහස්ලිම් යන ග්රන්ා ඇසුරින් වා්ත ා වී ඇත්නම් 

එම හදීසය පිළි ග  යුතුද නැ තහොත් ප්රතික්ත ේ්ප 

කා යුතු දැයි තනොවිමසා එය  රතේ පිළි ග  

යුතුය.කුමක් නිසාදයත් තමම ග්රන්ාතයහි සඳහන් 

හදීසයන් සියල්ලම , තලොතේ සියලු තදනා විසින් 

එක් සිත්ව භාරගන්නා ලද ් යවූ පවිත්රවත් හදීස් 

බැවිනි.එතසේ තනොමැතිව අබූ දාවූ්  , සුනන් නසාඊ , 

සුනන් ෂබ්නු මාජාහ් වැනි ග්රන්ා ඇසුරින් හදීසයක් 

වා්ත ා වූතේ නම් එම හදීසයට මහාචාර්ය ෂමාම් 

අල්බානි (රහ්) තුමාණන් විසින් කුමන ස්ාාවරයක් 

තදනු ලැබුතන්ද එතවනි ස්ාාවරයක්  තමහි සඳහන් 
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කරනු ලැතබන අ ර එම හදීසය පිළිබඳව ෂමාම් 

ති්තමිදි (රහ්) තුමාණන්තේ ප්රකානය තකතසේද 

යන්නත් සඳහන් කරනු ලැතබ්. 

ස්තුති ප්රණාමය 

විත් ශිකයින් කැඳවීම හා මඟතපන්වීතම් කාර්යාලතේ 

අධයක්්ක අන්තනේක් කාලි්  ිනන් අලි අබල් කයිල් 

තුමාණන්ටත්, 

විත් ශිකයින් කැඳවීම හා මඟතපන්වීතම් කාර්යාලතේ  

දාවා අංනතේ අධයක්්ක අන්තනේක් නාස්ත ිනන් 
ුහහම්ම්  අල් හුවයි්් තුමාණන්ටත්, 

තමම කෘතිය එලි දැක්වීම සඳහා නුවතණන් හා 

කතයන් විනාල වනතයන් දායක වූ විත් ශිකයින් 

කැඳවීම හා මඟතපන්වීතම් කාර්යාලතේ  දාවා අංනතේ 

කැඳවුම්කරුන් වන තගෞරවණීය දාඊ වරුන්ටත් 

විතනේ්තයන් සතහෝදර අබ්දුල් අසීස් මා්ඌෆ ්

සතහෝදරයාටත් මාතේ සත්ුති ප්රණාමය පුද කරමි. 

ජසා කල්ලාහු කයිරා. 

ුහහම්ම්  ුහ්ත ාා ිනන් ඉෂ්් ුහහම්ම්  
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ස්වරගයට මග. 

 َيْعَلُم َوُهَو َماَت َمْن: " اهلِل َرُسوُل َقاَل: َقاَل  ُعثـَْماَن َعْن -1

 ".اْلَجنََّة َدَخَل اهلُل ِإالَّ ِإَلَه اَل َأنَُّه

 ) ).62( - 44 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව උසම්ාන් 

 තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

කවතරකු නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් තදවියන් මිස 

අන් කිසි තදවිතඳකු තනොමැ  යන වින්වාසතයන් මිය 

යන්තන්ද ඔහු ස්ව්තගයට පිවිතසේ. 

                                      

මුලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් (වැකි අංක 44 - 62)  

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 
 

උස්මාන් බින් අෆ්ෆාන් බින් අබිල් ආස් අල් 
කුරෂී.තමොහු ආමුල් ෆීල් තහවත් ඇත් වර්ශයට 
අවුරුදු හයකට තෙර මක්කාතවහි ඉෙදුතන්ය. තේව 
දූ  තමතහවර මුහම්මේ  තුමාණන් හට ෙහළ 
වීතමන් ස්වල්ෙ කලකට ෙසු ඉස්ලාම් දහම වැළඳ 
ගත්හ.තමොහු අමීරුල් මූමිනීන් තහවත් මූමීන් 
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වරුන්තේ එක් නායකතයකු වන අ ර 
කලීෆාවරුන්තගන් ත වන කලීෆා 
වරයාය.ප්රථමමතයන් සිය බිරිඳ සමඟ 
හබශාවට(ඉතිතයෝපියාව) සංක්රමණය ූ 
පුේගලයින්තගන් තමොහුද තකතනක්ය.ඉස්ලාම් දහම 
තවනුතවන්  මා සතු ආත්ම හා මිල මුදල් ෙරි යාග 
කළහ. වද ජයිශුල් උස්රා තහවත් අසීරු තසේනාව 
සඳහා ඔටුවන් නවසිය ෙනහක් හා අශ්වයින් ෙනහක් 
ප්රධාානය කලහ.එතසේම ූමමා නැමැති ිඳඳ දීනාර් 
විසිෙන්දහසකට මිලට තගන එය අල්ලාහ්තේ 
මාර්ගතයන් සදකා දුන්හ.හිජ්රි වර්ෂ 63 හිදී උමර් 
බින් හත් ාබ් (රිඳ) තුමාණන් මරනයට ෙත් ූ ෙසු 
තමතුමාණන් කිලාෆ ය සඳහා නියම කරන 
ලදී.තමොහුතේ කාලවකවානුව තුලදී ශුේධා ූ අල් 
කුර්ආනය එක්කාසු කිරීම හා අප්රිකාවආ ආසියාව වැනි 
තබොතහෝ රටවල් අත්ෙත් කර ගැණුනි.තමතුමාණන් 
විසින් හදීස් 442 ක් දැනුම් තදන ලදී.තමොහුතේ වයස 
අවුරුදු 80 නැ තහොත් 90 දී කැරලි කරුවන් විසින් 
මදීනාතවහි සිය නිවස තුලම ඝා නය කරනු ලැබූහ. 
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◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 කවතරකු මහා ොෙ ක්රියාතවන් ආ කුෆ්ර් 
තහවත් ප්රතික්තෂේෙ කිරීතමන් හා ිරර්ක් තහවත් 
ආතේශ කිරීතමන් වැළකි ඒක තේව සංකල්ෙය ම  
ජීවත් වී මරනයට ෙත් වන්තන්ද ඔහු නිසැකව 
ස්වර්ගයට පිවිතසේ යැයි තමම හදීසතයන් උපුටා ග  
හැක. 
 ඒක තේව සංකල්ෙතේ  බාහිරව හා 
අභ්යන් රතයන්ද එතසේම  ම ක්රියාතවහි හා 
විශ්වාසතයහිද සෑම මුස්ලිම් වරතයකුම ස්ථීරව සිටිය 
යුතුයි. 
  වද සෑම මුස්ලිම් වරතයකුම ිරර්ක් හා 
කුෆ්ර් වැනි ඒක තේව සංකල්ෙය බිඳ දමන දැයින් 
ප්රතශශම් විය යුතුයි . 
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සූරතුල් බකරාතවහි අවසන් වාකය තදතකහි මහිමය. 

 ِباْلآَيَتْيِن َقَرَأ َمْن" : النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل,   مسعود أبي َعْن 2 -  

 ".َكَفَتاُه َلْيَلٍة ِفي الَبَقَرِة ُسوَرِة آِخِر ِمْن

 رقم, مسلم وصحيح, 9009 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 808( - 692 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව අබූ 

මස්ඌ්   තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

කවතරකු රාත්රී කාලතයහි ශූ් ධ වූ අල්කු්තඉනතේ 

සූරතුල් බකරාතවහි අවසන්  වාකය තදක පාරායනා 
කරන්තන්ද එම රාත්රිතයහි ඇති විය හැකි සියළු 

විපතින් (තමම වාකය තදක තහේතුතවන්) ඉරක්්ාව 

ලැතබ් . 

මුලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 9009 / සහීහ් 

මුස්ලිම්  වැකි අංක 692 – 808. ඉහ  සඳහන් 

වැකිතයහි ෙද බුහාරි වල සඳහන් වී ඇ . 
 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

උක්බත් ිනන් අම්්ත . තමතුමාණන් අබූ මසඌ්්  යන 

උපනාමතයන් කැඳවනු ලබයි. තමොහු උතුම් සහාින 
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තකතනක් වන අ ර තදවන අකබා දිවුරුම් දීම 

සඳහා  සහබාගි වූවන්තගන් ෂ ා කුඩා ාමතයක්ද 

වූහ. වද අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ සමඟ සෑම යුදමය 

අවස්ාාවකටම සහබාගි වූ අ ර තමතුමාණන්  කූෆා 

නගරයට පැමිණ පදිංචි වූ පසු අලි (රළි) තුමාණන් 

සිෆ්ෆීන් සටනට යාතම්දී තමොහුව කූෆා නගරයට 

නිතයෝජි තයක් තලස පත් කාහ.තමතුමාණන් 

විසින් හදීස් 615 ක් වා්ත ා වි ඇ .හිජ්රි ව්ත් 36 දී 

මදීනාතවහි මිය ගියහ.  

◊ උග  යුතු පාඩම්.  

 තමම ශුේධා ූ අල් කුර්ආන් වැකි තදක සෑම 
රාත්රියකම ොරායනා කිරීතමන් තමතලොතවහි  ඇති 
වන දුෂ්කර ාවයන්තගන් මිදී සතුටු පිරි 
තසෞභ්ාගයමත් ජීවි යත් කරා යෑමට හැක. 
 තමම ශුේධා ූ අල් කුර්ආන් වැකි තදක සෑම 
රාත්රියකම ොරායනා කිරීතමන් තකතනකු  ම 
ෙරමාධිෙති අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා ඇති විශ්වාසය 
වර්ධානය කරග  හැක. 
 තමම වාකය තදක කට ොමම් කර ගැනීම 
සෑම මුසල්ිම් වරතයකුටම වැද ේය. 
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හදීස් වැකි ඉරක්්ා කිරීම. 

 اهلُل نضََّر: "َقاَل  النَّيبِّ َعِن,  َمْسُعْوٍد ْبِن اهلِل َعْبِد ْنَع-3 

 ".َساِمٍع ِمْن َأْحَفُظ ُمَبلٍَّغ َفُربَّ َفَبلََّغُه؛ َحِدْيثًا؛ ِمنَّا َسِمَع, اْمَرًأ

 رقم, الرتمذي وجامع, 636 احلديث رقم, ماجه ابن سنن( 

 عن الرتمذي اإلمام َقاَل, ماجه البن واللفظ, 6292 احلديث

 ).ه األلبانيحوصح, صحيح حسن: احلديث هذا

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් මස්ඌ්    තුමා  විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

අප විසින් වදනක් අසා එම වදන අන් අතයකුට 

දැනුම් තදන පු් ගලයාව අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඉතලෝක 

කරත්වා !  රාවකයාට වඩා දැනුම් දීමට ලක්වූවන් 

තබොතහෝමයින් ෂ ා පරික්්ාකාරීය. 

මුලාශ්රය : ඉබ්නු මාජා වැකි අංක 636 / 

ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 6292. තමම වැකිතයහි ෙද 

ඉබ්නු මාජාතවහි වාර් ා වී ඇ . ඉමාම් තිර්මිදි (රහ)් 

තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහුන් යැයි  

ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තමම 

රුවන් වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 
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◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌේ (රිඳ) .තමතුමාණන් 
සහාබිවරුන්තගන් ඉ ා කීර්තිමත් ප්රසිේධා 

සහාබිවරතයක් ය.  වද සහාබිවරුන්තගන් ශුේධා ූ 
අල් කුර්ආනය අධිකව ොරායනය 

කරන්තනක්ය.තමතුමාණන් විසින් වාර් ා ූ හදීස් 

ගණන 848 කි. අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ සමඟ සෑම 

යුදමය අවසථ්මාවකටම සහබාගි ූහ. නබි (සල්) 
තුමාණන් මියගිය ෙසු  ෂාම් නගරතේ ඇති ූ යර්මූක් 

සටනට තමතුමාණන් සහභ්ාගී ූ අ ර උමර් (රලි) 
තුමාණන් කූෆාවට ධාර්ම දැනුම ඉගැන්වීම සදහා 

පිටත් කළ යැූහ.ඉන්ෙසු උස්මාන් (රලි) තුමාතණෝ 
එම නගරයට අධිෙතිතයක් තලස තමතුමාණන්ව ෙත් 

කළ ෙසු මදීනා නගරයට හැරී එන තලස අන දුන්හ. 

ඇ ැම් වයස අවුරුදු 60 දී (හිජ්රි වර්ෂ 32 දී) 
මදීනාතවහි මරනයට ෙත් ූ ෙසු බකී නැමැති සුසාන 

භූමතයහි මිහිදන් කරනු ලැබූහ. 
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◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම හදීසතයහි අර්ථමය නම් කවතරකු 

මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ රුවන් වැකි 
සැලකිල්ලට ගැන ජනයින් අ ර ප්රචාාරය කරන්තන්ද 
ඔහුට තමතලොතවහි අල්ලාහ් තදවිඳුන් මහත් 
තගෞරවයක් ප්රදානය කර අලංකාරවත් ස්වර්ගය 

පිරිනමයි  . 

  වද කවතරකු මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ 
රුවන් වැකි සැලකිල්ලට ගැන චිත්  ොරිශුේධාතයන් 
හා වගකීතමන් යුතුව නිවැරැදිව ජනයින් අ ර 
ප්රචාාරය කරන්තන්ද ඔහුට උන්වහන්තසේතේ උතුම් 

ප්රාර්ථමනාවද තමම හදීසතයහි අමංගු වී ඇ . 
 විශ්වාස කළ හැකි හදිසයන් ප්රතයෝජනවත් 
සෑම ක්රමතශද තුලින්ම ප්රචිරය කිරීමට තමම හදීසය 

දිරි ගන්වයි. 
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ඒක ත් ව සංකල්පය ඉරක්්ා කිරීම. 

 اهلُل َشاَء َما: َتُقْوُلْوا اَل": َقاَل  النَّيبِّ َعِن  ُحَذْيَفَة َعْن -4

 ".ُفاَلٌن َشاَء ُثمَّ اهلُل, َشاَء َما: ُقْوُلْوا َولِكْن ُفاَلٌن؛ َوَشاَء

 ).وصححه األلباني, 4980 احلديث رقم, داود أبي سنن( 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව හුදයිෆා 

 තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී :   

අල්ලාහ් තදවිඳුන් පැතූ පසු තවනත්  ැනැත්ත ක් 

පැතූ දැයක් සිදුතේ  යනුතවන් පවසනවා මිස 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා තවනත්  ැනැත්ත ක් පැතූ 

දැයක් සිදු තේ යනුතවන් එකතු තකොට 

තනොපවසන්න   
                                                                                                                                                   
මුලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4980 .ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය  සහීහ ්යනුතවන්  
ප්රකාශ කර ඇ .  

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

හුදයිෆා බින් අල්යමාන් බින් හසීල් අල් අබසී. 
තමතුමාණන් ඉ ා ධධාර්යමත් තගෞරවනීය 
සහාබිවරතයකු වන අ ර යූධාමය අවසථ්මාවන්හි 
රාජයයන් අත්ෙත් කර ගැනීතමහිලා තිබූ 
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සහභ්ාගිත්වය ඉ ා ප්රබලය. මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන්තේ සමීෙ මතුතරක් ද ූහ. තමතුමාණන් 

විසින් හදීස් 255 ක් වාර් ා වී ඇති අ ර හන්දක් හා 
එයට ෙසු හට ගත් සියළු යුේධා වලට සහභ්ාගී විය. 

තමතුමාණන් හිජ්රි වර්ෂ 36 දී ඉරාක් හි මිය ගියහ. 

◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 ආතේශ කිරීම වැනි අෙවිත්ර දැයින් ඒක තේව 
සංකල්ෙය ආරක්ෂා කළ යුතු යැයි තමම හදීසය 

අවධාාරනය කරයි. 
 සර්වබලධාාරී අල්ලාහ ් තදවිඳුන්තේ 
ඒකියභ්ාවයට ෙටහැනිව තිතබන්නාවු සෑම වදන් 

වලින් වැළකී සිටිය යුතුය. 
 නිය  වශතයන්ම අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
ඒකීයයි.  වද ඔහු සියළු අවශය ා වලින් ත ොරවු 
තකතනකි. එතසේම ඔහුතේ ෙැවත්තමහි හා ඔහුතේ 
ෙරිශුේධා නාමයන්හි හා ඔහුතේ ෙරිශුේධා 
ගුණාංගයන්හි  වද ඔහුතේ ක්රියාවන්හි ඔහුට සමාන 
කිසි තකතනකු තනොමැති බව තමම හදීසය  හවුරු 

කරයි. 
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මිනිසා අසරණතයකි. 

 َيْدُعْو  اهلِل َرُسْوُل َكاَن َعمَّا  ُسِئَلْت َأنََّها ,َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن -5

 َما َشرِّ َوِمْن َعِمْلُت, َما َشرِّ ِمْن ِبَك َأُعْوُذ ِإنِّْي اللَُّهمَّ": َيُقْوُل َكاَن :ْتاَلَق ؛اهلَل ِبِه

 ),).2716( - 66 احلديث رقم,مسلم صحيح( ."َأْعَمْل َلْم

ඉෂ්ා  තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

වරක් එතුමියතගන් උත් ම ුහහම්ම්  (සල්) 

තුමාතණෝ අල්ලාහ් තදවිඳුන්  ප්රා්තානා කරමින් 

උන්තන් තකතසේද යනුතවන් විමසනු ලැබූහ .එවිට 

උත් ම ුහහම්ම්  (සල්) තුමාතණෝ  (අතහෝ 

හිමියානනි ! මා විසින් සිදුවුනු හා තනොසිදුවුනු දැයින් 

සිදුවිය හැකි අයහපත් දැයින්  මා ඔතබන් ඉරක්්ා 

ප මි ). තමතසේ ප්රා්තානා කරමින් උන්තන්ය 

යනුතවන් එතුමිය ප්රකාන කාහ. 

 

මුලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් (වැකි අංක 66-2716 ) 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබූ බක්ර් (රිඳ) තුමාණන්තේ දු ආඉෂා (රිඳ) 
තුමිය.උම්මුල් මූමිනීන් මූමුන් වරුන්තේ මෑණියන් 
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යැයි කැඳවනු ලබයි.අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ (සල්) 
තුමාණන් තමතුමියව හිජ්ර යට තෙරම විවාහ කර 
ගත් අ ර ඇය සමඟ ෙවුල් ජීවි ය ආරම්භ් කතළේ 
මදිනාතශදී ඇයට වයස අවුරුදු 9 ක් ූ ෙසුය.ඇයට 
වයස අවුරුදු 48 ක්ව තිබියදී අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ 
(සල්) තුමාණන් මිය ගිතේය.ඇය සහාබාවරුන්තගන් 
ඉ ා දැනුම් තත්රුම් ඇති සත්්රියක් හා උදාරත්වතයන් 
අන් අයට නිදසුනක් තසේ ජීවත් විය. තමතුමිය 
අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ (සල්) තුමාණන් විසින් හදීස් 
6640 ක් වාර් ා කර ඇති අ ර හිජ්රි වර්ෂ 92 තහෝ 
98 හි ෂශවාල් මස තහෝ රමළාන් මස 42 තවනි දින 
අඟහරුවාදා දවසක මදීනාතශදී මිය ගියහ. 
තමතුමියතේ ජනාසා සලා ය අබූ හුරයිරා (රිඳ) 
තුමාණන් තමතහය වු අ ර බකී නැමැති සුසාන 
භූමිතයහි මිහිදන් කරනු ලැබූහ. 

◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 ොෙයක් යනු අසහනය හා අයහෙ  තගන 
තදන නිසා සෑම මුස්ලිම් වරතයකුම ොෙ කර්ම 

වලින් වැළකී සිටිය යුතුය.  
 මිනිසා සෑම නිතම්ෂයකම සර්වබලධාාරි 
අල්ලාහ් තව  උවමනාතවන් සිටින්තනකු නිසාත් 
 මාතේ අකුසල තහේතුතවන් සිදුවිය හැකි ප්රතිවිොක 
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නිසාත් සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන්තගන් සහනය 
හා ආරක්ෂාව ෙැතිය යුතු බව තමම හදීසතයන් 
 හවුරු තශ. 
 මුස්ලිම් වරතයකු හට සෑම අවස්ථමාවකම 
ඔහුතේ පිහිට විය යුත්තත් තමතලොතවහි මැවීමට 
ලක්ූවන් තනොව සර්වබලධාාරි අල්ලාහ ් බව තමම 

හදීසය ෙැහැදිලි කරයි.  
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යහපත් සාරධ්තම 

 َسِمْعُت:  َقاَلْت اْلُمْؤِمِنْيَن ُأمِّ َعْنَها اهلُل َرِضَي َعاِئَشَة َعْن -6

 َدَرَجَة ِهُخُلِق ِبُحْسِن َلُيْدِرُك َنِمْؤُماْل ِإنَّ:  "َيُقْوُل  اهلِل َرُسْوَل

  ".الَقاِئِم الصَّاِئِم

 ).وصححه األلباني, 4298 احلديث رقم, داود أبي سنن(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම ඇසූ බව  

මූමීන්වරුන්තේ මෑණියන් වන ඉෂ්ා  තුමිය 

විසින් දැනුම් තදන ලදී  : 

නිය  වනතයන්ම මූමීන්වරතයකු  ම සාරධ්තම 

තහේතුතවන් උපවාස ශීලතේ තයතදන්නා හා  

රාත්රීතයහි වැඳුම් පිදුම් කර අල්ලාහ් තදවිඳුන් 

තමතනහි කරන්නා සතු ධූරය අත්පත්කර ගනීය . 

 

මුලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4298. ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ .     

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 
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◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 සාරධාර්ම හා ඊමානය අ ර සමීෙ 
සම්බන්ධායක් තිතබන තහේතුතවන් ඊමානය 
තකතනකුතේ හෘදතයහි සථ්මාපි  වන අවස්ථමාවක 

තමම සාරධාර්මද ස්ථමාපි   වනු ඇ .තමයට 
ෙටහැනිව හෘදය අතයෝගය වන අවස්ථමාවක ඔහුතේ 
සදාචාාරයද අතයෝගය වනු ඇ . 
  වද සත්ගුණාංග යනු සර්වබලධාාරී 
අල්ලාහ් තදවිඳුන් තව  ළඟා වීමට බලවත් 

සාධාකයක් යැයි තමම හදීසතයන් වටහා ග  හැක. 
 තකතනකු  ම ජීවි තේ සෑම අවසථ්මාවකම 
සත්ගුණාංග හා සාරධාර්මයන් සමඟම  බැඳී සිටිය 

යුතු යැයි තමම හදීසය දිරි ගන්වයි. 
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නාප කිරීම තහෝ බැන වැදීම  හනම් 

 َيُكْوُن اَل: " اهلِل َرُسوُل َقاَل: َيُقْوُل  الدَّْرَداِء َأِبي َعْن-7

  ".اْلِقَياَمِة َيْوَم ُشَهَداَء َواَل ُشَفَعاَء اللَّعَّاُنْوَن

 ),)6998( - 89 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ   ප්රකාන කල බව 

අබු් ද්තදා  තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

නාප කරන්නන් එතලෝ දිනතයහි සාක්ෂි කරුවන් 

තලස තහෝ තකතනකු තවනුතවන් මැදිහත්වන්නන් 

තලසද සිටිය තනොහැක.                                                                   

මුලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 29 -6998 

 ◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබුේ දර්දා උවයිමිර් බින් සයිේ බින් කයිස් අල් 

අන්සාරී අල් හස්රජී.බේර් සටන හටගත් දිනතයහි 

ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්හ.තමතුමා හකීම් නැමැති 

කීර්තිමත් නමින් සුප්රසිේධාය.එකල්හි කාරී වරුන්තේ 
(අල් කුර්ආනය හරි තලස ොරායනය කරන්නා) 
ප්රධාානයා හා මැමස්කස් හි විනිශ්චායකරුද තමොහු 

තශ.අල්කුර්ආනය තගොනු කිරීතම් හා මනනය 
කිරීතම් භ්ාගයද තමතුමාණන් අත්ෙත් 

කරගත්හ.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 179 ක් වාර් ා 
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වී ඇ . වයස අවුරුදු 72 හිජ්රි වර්ෂ 21 තහෝ 22 හි 
උස්මාන් (රිඳ) තුමාණන්තේ ඝා නයට අවුරුදු 
තුනකට තෙර තමතුමාණන් මිය ගියහ. 

◊ උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම හදීසයට මැදිහත්වන්නන් යන ෙදයට 

අර්ථමයන් කිහිෙයක් ඇ .එයින් ස්වල්ෙයක් ෙහ  

දැක්තශ. 

 එනම් තමොවුන් ඔවුන්තේ අකුසල 
තහේතුතවන් තමතලොතවහි කිසියම් ගණුතදනුවකට 

සාක්ෂියක් තලස තනොතෙනී සිටීයි. 

 ඔවුන් හට අල්ලාහ්තේ මාර්ගතයහි දිවි පුද 

කිරීතම් භ්ාගය අහිම් තශ. 

 එතලෝ දිනතයහි අොග  වීමට අනිවාර්ය 
ූවන් සඳහා මූමීන් වරුන් මැදිහත්වන අවස්ථමාතවහි 
තමොවුනට තමම භ්ාගය අහිම් තශ. 
 ශාෙ කිරීම යනු අිරෂ්ඨ හා අයහෙත් 
ගුණාංගයක් නිසා තමන් තමම හදීසය ඉ ා කඩිනම් 

තලස එය අවවාද කරයි. 
 ඉස්ලාම් දහම යනු කරුණාව හා දයාව  වද 
සහතයෝගය  හවුරු කරන දහමක් මිස ශාෙ කිරීමට 
තුඩු තදන තහෝ බැන වැදීම අනුම  කරන දහමක් 

තනොතශ. 
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ලැජ්ජාව හා මෘදු භාවය  

 ِفْي الُفْحُش َكاَن َما" : اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  ٍسَنَأ َعْن -8

  ".َزاَنُه إالَّ َشْيٍء ِفْي احَلَياُء َكاَن َوَما ,َشاَنُه ِإالَّ َشْيٍء

 رقم, ماجه ابن سنن و, 4924 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 هذا: الرتمذي اإلمام َقاَل, للرتمذي واللفظ, 4489 احلديث

 ).وصححه األلباني, غريب حسن حديث

 
අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව අනස ් 

තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

යම් විනයක  අසභයත්වයක් තිතබ්ද එහි යම් 

තදෝ්යක් ඇති වීම නිය ය. වද යම් වි්යක  

ලැජ්ජා සහි  බවක්  තිතබ්ද එහි අලංකාරත්වයක් 

ඇති වීමද නිය ය. 

  

මූලාශ්රය : ජාමිඋත් තිර්මිදි වැකි අංක 4924  / සුනන් 

ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 4489  ඉහ  සඳහන් 

වැකිතයහි ෙද ජාමිඋත් තිර්මිදි  වල වාර් ා වී ඇ . 

ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය 

හසනුන් ගරීබුන් බව ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් 
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අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ .     

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබූ හම්සා අනස ් බින් මාලික් අල් 

අන්සාරී.අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ (සල්) තුමාතේ 

තසේවකතයක්ය.හිජ්ර යට වසර දහයකට තෙර 

මදීනාතවහි ඉෙදුතන්ය.මුල් අවදිතේම ඉස්ලාම් දහම 

වැළඳගත් ඔහු අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ (සල්) 
තුමාතේ මරණය ත ක් එතුමාණන්ට තසේවය 

කරමින් උන්තන්ය.ඉන්ෙසු මැමස්කස ් හා බසරා 

වැනි ප්රතේශයන්හි  ම ජීවි ය ග  කතළේය. තමතුමා 

විසින් හදීස ් 2286 ක් වාර් ා වී ඇ .තමතුමාණන් 

වයස අවුරුදු 100 ත් ෙහුකර හිජ්රි වර්ෂ 93 හිදී 

අභ්ාවට ෙත් ූහ.  
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◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 ඉස්ලාම් යනු ලැජ්ජාව වැනි යහෙත් 
ලිලාතවන් තගොමනැගුනු දහමක් තහේතුතවන් දරුණු 

හා අසුන්දර සියළු ගුණාංග , වදන් හා ක්රියාවන් 

වලින් ඈත් වී ජීවත් වන තලස අවවාද කරයි. 
 ලැජ්ජාව යනු සර්වබලධාාරී අල්ලාහ්ට 
අවන  වීම තව  තෙොළඹවන හා ොෙ ක්රියාතවන් 

වළක්වන උතුම් ගුණාංගයකි. 
 ලැජ්ජාව යනු ඉස්ලාම් දහතමහි ඉ ා 

තසොඳුරු හා ප්රශංසාවට ලක්ූ ගුණාංගයකි.එතහයින් 
මුස්ලිම් වරතයකු තමවැනි ගුණාංගයන්තගන්  මාව 

අලංකාර කළ යුතුය.  
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ඉහාර පාන අනුභව කා පසු  

 ِإَذا  اهلِل َرُسوُل َكاَن :َقاَل  , اأَلْنَصاِريِّ َأيُّوَب َأِبْي َعْن -9

 َوَسوََّغُه, َوَسَقى, َأْطَعَم الَِّذْي ِللَِّه اْلَحْمُد" :َقاَل َشِرَب َأْو َأَكَل

 ".َمْخَرجا َلُه َوَجَعَل

 ).وصححه  األلباني, 3894 احلديث رقم, داود أبي سنن( 

අබූ අයියූබ් අල් අන්සාරි  තුමා විසින් දැනුම් තදන 

ලදී :  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ    යම් ඉහාර පානයක් 

අනුභව කා විට තමතසේ ප්රා්තානා කරයි (තමම 

ඉහාර පානය ප්රදානය කා එතසේම තමම ඉහාරය 

දිරවීමට ලක් කරදුන්  වද අනවනය දෑ පිටවීම සඳහා 

මඟක් පාදා දුන් ස්තවබලධාරී අල්ලාහ් තදවිඳුනට 

සියළු පැසසුම් හිමිතේවා.) 

මූලාශ්රය   : සුනනු අබූ දාූේ වැකි අංක 3894 .ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තුමාණන් තමම වැකිය සහීහ ්

යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 
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◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබූ අයියූබ් අල් අන්සාරි කාලිේ බින් සයිේ බින් 

කුළයිබ් අල්හස්රජී අන්නජ්ජාරී.තමතුමාණන් 
අන්සාරි වරුන්තගන් ගෟරවනීය සහාබිවරතයකු 

ූහ.අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ සමඟ සෑම යුධාමය 
අවස්ථමාවකදීම සහභ්ාගි ූ අ ර තමතුමාණන් ඉ ා 
ඉවසිලි වන් තයක් තලසද සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ ්
තදවිඳුන්තේ මාර්ගතයහි සටන් කිරීම සඳහා ඉ ා 

කැමැත් ක් දක්වන්තනක් ද ූහ. අල්ලාහ්තේ 

දූ යාතණෝ (සල්) තුමාණන් මදීනාවට හිජ්රත් කර 
ආ දිනතයහි විතශේෂතයන් තමතුමාණ්තේ නිවසට 
ෙැමිණ උන් වහන්තසේ සඳහා මස්ජිදයක් හා නිවසක් 
 නා ගැනීම ත ක් ඔහුතේ නිවතසහි න ර 

ූහ.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 155 ක් වාර් ා වී 

ඇ .තමතුමාණන් හිජ්රි වර්ෂ 52 හි ඇති ූ 
කිස් න්තීනියා නැමැති සටන අ රතුර මිය 

ගියහ.යසීේ නම්  ැනැත් ා (ඔහු තමම සටතනහි 

තසේනාධිෙති) ජනාසා සලා ය ඉටු කළ අ ර තමොහු 
එම කිස් න්තීනියාතවහි පිහිටි තකොටුව තුලම 

මිහිදන් කරනු ලැී ය. 
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◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 පිවිතිරු ආහාර යනු ෙරම දයාබර අල්ලාහ් 

තදවිඳුන් ලබා දුන් වරප්රසාදයන්ය.එතහයින් තමම 

වරප්රසාදයන් සඳහා තුති පුද කළ යුතුය. 

 තම් සියල්ල තේව වරප්රසාදයන් යැයි පිිඳ 
ගැන තමම වරප්රසාදයන් පිිඳබඳව සි ා බැලීම යනු 

අති විතශේෂ වන්දනාවක්ය.    
 සියළු තලෝ වැසිතයන්  ම මැවුම් කරු 
කවුරුද හා සර්ව තෙෝෂකයා කවුරුද යනුතවන් 

අවතබෝධා කර ඔහුට තුති පුද කර කෘ ඥ විය යුතුය.  
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අති තශ්රේෂ්ඨ වදන 

 اْلَكاَلِم َأيُّ: ُسِئَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ , ذر أبي  َعْن -11

 اهلِل ُسْبَحاَن:  ِلِعَباِدِه َأْو ِلَمالِئَكِتِه اهلُل اْصَطَفى َما: "َقاَل َأْفَضُل؟

 ".َوَبِحْمِدِه

 ), ).6234( - 84 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

අබූ ද්ත  තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

වරක් අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  වදන්හි ෂ ා තරේ්්ඨ 

වදන කුමක් දැයි විමසනු ලැබූහ.  එවිට අල්ලාහ්තේ 

දූ යාතණෝ වදන්හි ෂ ා තරේ්්ඨ වදන නම් 

හිමියානන් අල්ලාහ් ඔහුතේ සුර දූ යින් වන 

මලාෂකාවරු තවනුතවන් හා දාසයින් තවනුතවන් 

නියම කල වදන වන (සුබ්හානල්ලාහි විනහම්දිහී) 

යන වදන තේ. යනුතවන් ප්රකාන කාහ . 
මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක  84 – 6234. 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර : 

අබූ දර් ජුන්දුබ් බින් ජුනාදා අල් ගිෆාරී. තමතුමන් 
සහාබාවරුන්තගන් වැඩිමහතලක් වන අ ර  මන් 
තවනුතවන් ධානතයන් කිසි තදයක්  ැන්ෙත් 
තනොකරන කරුණාවන් තයක්ද ූහ. මදීනාතවහි 

මුෆ්ති තහවත් ධාර්මාධිකරු වශතයන් සිටියහ.තමොහු 
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විසින් හදීස ් 271ක් වාර් ා වී ඇ .ඉන්ෙසු ශාම් 
නගරයට පිටත්ව ගිය ඔහු රබ්දා නැමැති ස්ථමානතයහි 

වාසය කළහ.(රබ්දා නැමැති ස්ථමානය මදීනා සිට 

රියාේ නගරය පිහිටි දිශාවට කිතලෝමීටර් 100 ක 

ඈතින් පිහිටා ඇ .) හිජ්රි වර්ෂ 31 තහෝ 32 හි මිය 
ගිය අ ර ජනාසා සලා ය අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌේ 
(රිඳ) තුමාණන් තමතහය ූහ. 

◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 සුබ්හානල්ලාහි වබිහම්දිහී යන සික්ර් හි 
මහිමය තමම හදීසය ෙැහැදිලි කරයි. 

 නිය  වශතයන්ම අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
තමතනහි කිරීතමහි  ම කාලය ග  කිරීම  යනු 
සි ට ශාන් භ්ාවයක් ලබා දී  ම ආත්මය පිරිසිදු 
කිරීමට දායක වන කරුණකි.  
 තමම නියමි  වචානමාලාතවන්  අල්ලාහ් 
තදවිඳුන්ව අධික තලස තමතනහි කරනු තමන් තමම 
හදීසය දිරි ගන්වයි.  
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දහතමහි නව ක්ත වය  

 َمْن: "َقاَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن -11

 ".َردٌّ َفُهَو َأْمُرَنا َعَلْيِه َلْيَس َعَماًل َعِمَل

 وصحيح), 4248( -48 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

 ).ملسلم واللفظ, 6292 احلديث رقم, البخاري

අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව ඉෂ්ා  

තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී:  

කවතරකු අප ධ්තමතයහි තනොපැවති ක්ත වයයක් 

අලුත න් නි්තමාණය කරන්තන්ද එම ක්ත වයය  

ප්රතික්ත ේ්ප වනු ඇ . 

මූලාශ්රය : සහීහ ් මුස්ලිම් වැකි අංක  18- 1817 / 
සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 6292. තමම වැකිතයහි ෙද 
මුස්ලිම් හි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 ඉස්ලාම් දහතමහි තනොෙැවති නවක 
කර් වයක් නිර්මාණය කිරීම යනු  මුලාවක් හා 

අවලංගු වන බව  තමම හදීසය ෙැහැදිලි කරයි.  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 කිසි අඩුවැඩි කිරීමකින් තහෝ 
සංතශෝදනයකින් ත ොරව සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් ෙහල කළ අල් කුර්ආනය හා 

උන්වහන්තසේතේ දූ යාණන් ූ මුහම්මේ ( සල්) 
තුමාතේ මුළු ජීවන රටාව අනුගමනය කළ යුතුය. 
 ඉස්ලාම් දහම මඟ තනොතෙන්ූ නු න 
කර් වයන් හි නිතයදීම යනු ඉස්ලාමීය සංස්කෘතිය 
ෙහ  වැටීමත් සමගම ඉසල්ාම් දහතමහි යථමාර්ථමයද 

මැකී යාමට තුඩු තදන කරුණකි. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අල්ලාහ්තේ දූ යාණන් (සල්) තුමාණන්තේ අධික 

ප්රා්තානාව. 

 آتنا ربنا !َاللَُّهمَّ  النَّيبِّ ُدَعاِء َأْكَثُر َكاَن:  َقاَل  َأَنٍس َعْن -12

   ).١٠٢: البقرة( النار عذاب وقنا حسنة اآلخرة ويف حسنة الدنيا يف

 رقم, مسلم وصحيح, 2389 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 6288( -63 احلديث

අනස්   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

නින  තුමාණන්තේ ප්රා්තානාවන්හි ෂ ා අදික 

ප්රා්තානාව වුතේ (අතහෝ තදවිඳුනි  අප සැමට 

තමතලොතවහි  හා එතලොතවහි යහපත් දෑ තදනු 

මැනවි  නිරතේ තේදනාව තකතරන් අපව ඉරක්්ා 

කරනු මැනවි  ) යනුතවන්ය. 
මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 2389 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 63- 6288 ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි වදන් බුහාරිහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 8 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 කවතරකු ඉස්ලාම් දහතමහි ෙැවති අවවාද 
අනුශාසනා අවතබෝධා කර ඒවා නිසි ආකාරයට 
පිිඳෙදින්තන්ද  ඔහුට ඉස්ලාම් දහම යනු 
තමතලොතවහි  හා එතලොතවහි  ශාන්තිය හා 

සමාදානය ළඟා කර තදන දහමකි. 
 තමම ප්රාර්ථමනාව තමතලොතවහි සියළු යහෙත් 
දෑ අමංගු කර ගත් නිසා තමතලොතවහි අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් විසින්  හනමට ලක් ූ සියළු දැයින් දුරස් 
තවනවාත් සමඟම තමම ප්රාර්ථමනාව අධික තලස 

ොරායනය කළ යුතුය. 

 

 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අල්ලාහ් තදවිඳුන්ට ප්රිය ම ස්ාානය. 

 ِإَلى اْلِباَلِد َأَحبُُّ: "َقاَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -13

 ".َأْسَواُقَها اللَُِّه ِإَلى اْلِباَلِد َوَأْبَغُض َمَساِجُدَها, اللَُِّه

 ), ).224(- 688 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව අබූ 

හුරයිරා  තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

මිහි තලහි අල්ලාහ් තදවිඳුන් හට ෂ ා ප්රිය ම 

ස්ාාන නම් (මස්ජි් ) ත් වස්ාානයන්ය.එතසේම ඔහු 

හට මිහි තලහි ෂ ා අප්රිය ස්ාාන නම් 

කඩමේඩීන්ය.  
 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 688 - 284. 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 

අබ්දුර්රහ්මාන් බින් සක්ර් අේදවුසී අල් යමානී 

.තමතුමාණන් බළලුන් සමඟ තසල්ලම් කිරීතම් 
පුරුේදක් තිබුන තහේතුතවන් අබූ හුරයිරා යැයි 

උෙනාමයක් ඔහුට  ැබිනි. වද තමතුමාණන් සිය 

ෙවුල සඳහා බැටළුවන් රැක බලා ගත්හ.හිජ්රි 4 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තවනි වර්ෂතයහි  සටන් කාලවකවානුව තුල 

ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්හ.ඉන්ෙසු උත් ම මුහම්මේ 

(සල්) තුමාණන් සමගම අවුරුදු 4 ක් ග  කළ අ ර 
උත් ම නබි නායක මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ  
උතුම් රුවන් වැකි  හැදෑරීම සඳහා ඉ ා අවංකව 

උත්සහ කර එම හදීසයන් සුරකීය.තමම උත්සහතේ 
ප්රතිඵලයක් වශතයන් තමතුමාණන් 
සහාබිවරුන්තගන් ඉ ා අධික  හදීස් ප්රමාණයක් 
වාර් ා කතළකු යන කීර්ති නාමය තමතුමාණන්ට 

හිමි විය.එනම් තමොහු විසින් වාර් ා ූ හදීස් ගණන 

5374 කි. වද තමතුමාණන් මදීනාතවහි ධාර්ම 

නීතිතශදිතයක් වන අ ර හිජ්රි වර්ෂ 57 හි මරණයට 
ෙත් ූ තමතුමාණන් බකී සුසාන භූමිතයහි මිහිදන් 

කරනු ලැී ය. 

 

◊ උග  යුතු පාඩම්.    

 මස්ජිදය යනු ආගමික කටයුතු හා අල්ලාහ් 

තදවිඳුන් තමතනහි කිරීම සඳහා ූ ස්ථමානයකි.එයින් 

ඉ ා උතුම් කටයුත්  නම් ෙස් තශල සලා ය තශ. 
 මුස්ලිම්වරුන් සෑම මස්ජිදයන් සැලකිල්ලට 
තගන එය පිරිසිදු කර සුවඳ විහිදුවා ඉ ා 
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තගෞවරතයන්  බා ග  යුතුය. වද මස්ජිදය තුලට 
දුගඳ හා අෙවිත්ර වස්ත්රයන් ෙැළඳ තනොෙැමිණිය 

යුතුය.  
 කමමණ්ඩීන් යනු තමතලොතවහි ඉ ා 
අප්රසන්න හා පිිඳකුල් ස්ථමානයකි යන කාරනාව 

තෙොදුතශ අපි සියල්ල දන්නා කරුණකි.කුමක් නිසාද 

යත් එහි රැවටිලි ,තබොරු, වංචාා වැනි සර්ව බලධාාරී 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් අප්රිය කරන දෑ සිදුවන බැවිනි. 
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මාරාන්තික තරෝගවලින් ඉරක්්ාව පැතීම. 

 ِبَك َأُعوُذ ِإنِّي اللَُّهمَّ: "َيُقْوُل َكاَن   النَِّبيَّ أنَّ  أنس َعْن-14

 ".اأَلْسَقاِم َسيِِّئ َو َواْلَبَرِص, َواْلُجَذاِم,, اْلُجُنوِن ِمَن

 رقم, داود أبي سنن, 9493 احلديث رقم, النسائي سنن(

 ).األلبانيوصححه , للنسائي واللفظ, 4994 احلديث

අනස්   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී:  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  තමතසේ ප්රා්තානා කරමින් 
උන්තන්ය :  ( අතහෝ තදවිඳුනි   නිය  වනතයන්ම මා 

නුතෙන් ඔල්මාදතයන්ද , ලාදුරු හා කෘ්්ඨ වැනි 

තරෝගවලින් ද තවනත් භයානක තරෝගවලින්ද 

ඉරක්්ාව ප මි). 
මූලාශ්රය : සුනනුන් නසාඊ වැකි අංක 9493 / සුනනු 
අබු දාූේ වැකි අංක 4994 .ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි 

ෙද නසාඊහි වාර් ා වී ඇ . ඉමාම් අල්බානි (රහ්) 

තමම රුවන් වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර 

ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 8 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්.    

 නබි තුමාණන් විතශේෂතයන් තමවැනි තරෝග 
වලින් ආරක්ෂාව ෙැතීමට තහේතුව නම් තමවැනි 
තරෝගවල තිතබන්නාූ අවලක්ෂණ භ්ාවය හා 
ජනයින් තමවැනි තරෝග පිිඳකුල් කරන කාරණාව 
තහේතු තකොට තගන හා තමවැනි තරෝග ඇති වීතමන් 
ශාරීරික තවනසක් ඇති කර එය අසුන්දර කර දමන 

නිසාද තශ.   

 තසෞඛ්ය යනු ඉමහත් වරප්රසාදයකි .තමය 
ආරක්ෂා කර ගැනීම මිනිසාතේ 

වගකීමකි.තකතනකුට තමවැනි තලමතරෝග 
වැලඳීතමන් ඔහුට භ්ාර ූ දැහැමි වගකීම් හා යුතුකම් 
කර ගැනීමට තනොහැකි වන තහේතුතවන් තමවැනි 
තලමතරෝග වැලඳීතමන් ආරක්ෂා කරන සර්ව 
බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් සිහි කර ඔහුට කෘ ඥ්ඥ 

විය යුතුය.   
 තකතනකු  ම තසෞඛ්යමය සුරක්ෂාව සඳහා 

ූ ක්රමතශදයන් තබොතහෝමයක් ඇ .යථමාර්ථමතයන් 
ඒවා සියල්ල සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඇති 

කළ නයායන්ය. එනම් තකතනකු අල්ලාහ් 
තදවිඳුනට අවන  වීතමහි සංතක් ය නම් උන් 
වහන්තසේ විසින් තසෞඛ්යමය සුරාක්ෂාව සඳහා ඇති 

කළ නයායයන් තගෞරවය කිරිම තශ.  
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අරෆා දිනතයහි උපවාසය රැකීතමහි මහිමය 

 نِّْيِإ َة,َفَرَع ِمْوَي اُمَيِص: "َقاَل  النَِّبيَّ َأنَّ,  َقَتاَدَة َأبْي َعْن -15

 ".َدهْعَب ْيالَِّت َةالسََّنَو َلُهْبَق ْيالَِّت َةالسََّن فَِّرُيَك ْنَأ اللَِّه ىَلَع ُبَتِسْحَأ

 من جزء, مسلم وصحيح, 249 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 اإلمام وَقاَل, للرتمذي واللفظ), 4426( -492 احلديث رقم

  وصححه األلباني, حسن حديث بأنه: احلديث هذا عن الرتمذي

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ ප්රකාශ කල බව ආඉෂා  
තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී:  

අරෆා දිනතයහි උපවාසතයහි නියැලීම ඊට තපර 

වසර සඳහා ද ඊට පසු වසර සඳහා ද (කා වැරදි 

වලට) එය වන්දියක් බවට පත් කරත්වා යැයි  මා 

ස්තවබලධාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන්තගන් අතේක්්ා 

කරමි.  
මූලාශ්රය : ජාමිඋත් තිර්මිදි වැකි අංක 249 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 492 -4426 හි තකොටසකි.ඉහ  
සඳහන් වැකිතයහි වදන් තිර්මිදිහි වාර් ා වී ඇ . 

ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය 

හසනුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි 

(රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  ප්රකාශ 

කර ඇ . 
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◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

අබූ ක ාදා බින් රිබ්ඊ අල් අන්සාරී .තමතුමාණන් 
සහාබාවරුන්තගන් ඉ ා උතුම් ූ සහාබිවරතයක් 

ූහ. වද සෑම යුධාමය අවස්ථමාවන්හි තමතුමාණන් 
සහභ්ාගි ූ අ ර ගමන් බිමන් හි අල්ලාහ්තේ 

දූ යාණන් (සල්) තුමාණන්තේ මුරකරුතවක් තලසද 

සිටියහ.උමර් (රලි) තුමාණන් ෆාරිසි අධිරාජය 
අත්ෙත් කර ගැනීම සඳහා තමතුමාණන්වද එක් 
තසේනාවක යැූ අ ර ෆාරිසි අධිරාජය රජ කරමින් 
සිටි රජු තමතුමාණන්තේ දෑතින් ඝා නය කරනු 

ලැබූහ. 

◊  උග  යුතු පාඩම්.    

 තමම හදීසය හජ් කර් වය ඉටු කරන්නන් 
හැර අන් සියළු තදනා අරෆා දිනතයහි උෙවාසය 

රැකීමට දිරි ගන්වයි.  
 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ොෙයන් යනු සුළු 

ොෙයන්ය.මහා ොෙයන් කමා කරනු 

තනොලැතබ්.එතසේ සමා වීම සඳහා තකොන්තේසීන් 

සහි  ොතෙොච්චාාරණතේ නියැලිය යුතුය. 

 යහෙත් ක්රියාවන් යනු අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
ඉදිරිය මුස්ලිම්වරතයකුතේ  ත්වය උසස් කරවන 

සාධාකයකි.  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

උපවාසතේ නියැලිය හැකි දින. 

 َيُصْوُم اَل: "َيُقوُل , النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأِبْي َعْن -16

 . "َبْعَدُه َأْو, َقْبَلُه َيْوما إالَّ, اْلُجُمَعِة َيْوَم َأَحُدُكْم

 رقم, مسلم وصحيح, 4989 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 4444( -442  احلديث

අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම ඇසූ බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

ඔබලාතගන් කිසිතවකු සිකුරාදා දිනතයහි උපවාස 

ශීලතේ තයතදනවා නම් එයට තපර දිනතේ 

(බ්රහස්පතින්දා)තහෝ එයට පසු දිනතේ (තසනසුරාදා) 

උපවාස ශීලතේ තයතදන්න. 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 4989 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 442 - 4444 ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි වදන් බුහාරිහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්.     

 තකතනකු උෙවාසතේ නිර  වන්තන් නම් 
සිකුරාදා දිනතයහි ෙමණක් උෙවාසතේ නිර  විය 

තනොහැක.නමුත් තකතනකුට සෑම මසකම 
උෙවාසතේ තයදීතම් පුරුේදක් තිතබ් නම් එම දින 
තුල සිකුරාදා දිනය ෙැමිණීතමන් කිසි වරදක් නැ . 

 සිකුරාදා දිනය යනු වැඳුම් පිදුම් , තමතනහි 

කිරීම් හා ප්රාර්ථමනා සඳහා ූ දිනයකි.එතහයින් එම 
දවතසහි ෙමණක් උෙවාසතේ තයදිම මක්ූමහ ්

තශ.අල්ලාහ්  ආලා අල් කුර්ආනතේ තමතසේ සඳහන් 
කරයි. 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ 

٢٠اجلمعة:  چڄ  ڄ       ڄ  ڃ   ڃ    

(ජුම්ඉ) සලා ය අවසන් වුවතහොත් (නැමදුපතාන් 

පිට වී) භූමිතයහි විසිරී තගොස් අල්ලාහ්තේ වරප්රසාදය 

තසොයා ගනු. ඔබ ජයග්රහණය කිරීම පිණිස, විටින් 

විට අල්ලාහ්ව ම ක් කරනු. 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

පිළිගනු ලබන ප්රා්තානාවන් 

 ثََالُث: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل,  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -17

 َوَدْعَوُة, اْلَمْظُلْوِم َدْعَوُة:  ِفْيِهنَّ َشكَّ اَل ُمْسَتَجاَباٌت َواٍتَدَع

 ". َوَلِدِه َعَلى اْلَواِلِد َوَدْعَوُة, اْلُمَساِفِر

 احلديث رقم, داود أبي سننو, 4909 احلديث رقم, الرتمذي جامع( 

, للرتمذي واللفظ, 3826 احلديث رقم, ماجه ابن سنن و, 4932

 (األلبانيوصححه  حسن حديث هذا: الرتمذي اإلمام َقاَل

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව අබූ 

හුරයිරා   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

ප්රා්තානා තුනක් නිසැකව  පිළිගනු ලැතබ්. 

අසාධාරණයට ලක්වූ  ැනත් ාතේ ප්රා්තානාව , 

මඟියාතේ ප්රා්තානාව හා පිතයකු  ම දූ දරුවන් 

තකතරහි කරන ප්රා්තානාව. 
මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 4909 / සුනනු 
අී  දාූේ වැකි අංක 4932 / සුනනු ඉබ්නු මාජා වැකි 
අංක 3826. ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි ෙද තිර්මිදිහි 

වාර් ා වී ඇ . ඉමාම් තිර්මිදි (රහ)් තුමාතණෝ තමම 

රුවන් වැකිය හසනුන් බව  ප්රකාශ කර ඇති අ ර 

ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තුමා තමම රුවන් වැකිය සහීහ ්

යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්.    

 කාෆිර්වරතයක් ූවද සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ ්
තදවිඳුන් ඔහුතේ යුක්තිය තහේතුතවන් අසාධාාරණයට 
ලක්ූ  ැනැත් ාතේ ප්රාර්ථමනාව පිිඳගනී. 
 මඟියාතේ ප්රාර්ථමවානද පිිඳ ගනු ලැතබ්. 
එතහයින් ගමතනහි නිර  වන මඟියා තමවැනි 
ඉස් රම් අවස්ථමාවන් තනොඅත්හැර යුතුයි.එනමුත් එම 
ගමන ඉස්ලාම් දහමට අනුකූලූ ගමනක් විය 
යුතුය. වද හජ් හා උම්රා වැනි යාත්රාතවහි නිර  
වන්තන් නම් තමම අනගි අවස්ථමාතවහි බලය  ව 
 වත් ඉස්තීර තශ. 
 පිතයකු  ම දරුවන් සඳහා කරනු ලබන 
ප්රාර්ථමනාව ද පිිඳ ගනු ලැතබ්.කුමක් නිසාද යත් එම 
පියානන්  මන්තේ දරුවන් ම  තිතබන ආදරය හා 
තසතනහස තහේතුතවන්  ම හදවතින් ම ප්රාර්ථමනා 
කරන බැවිනි. එතසේම දරුවන්  ම තදමාපියන් සඳහා 
කරනු ලබන ප්රාර්ථමනාවන්ද පිිඳ ගනු 
ලැතබ්.එතහයින් තදමාපියන්  ම දරුවන් හට ශාෙ 

කිරීතමන් වැළකිය යුතුය. 
 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

නින (සල්) තුමාණන් හට තගෞරවය කිරීම 

 َتْجَعُلْوا اَل: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -18

 َفِإنَّ َعَليَّ؛ َوَصلُّْوا ِعْيًدا, َقْبِرْي َتْجَعُلْوا َواَل, ُقُبْوًرا ُبُيْوَتُكْم

  ".ُكْنُتْم َحْيُث َتْبُلُغِنْي َصاَلَتُكْم

 (وصححه األلباني  6046 احلديث رقم, داود أبي سنن(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව අබූ 

හුරයිරා   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

ඔබලාතේ නිවාස තසොතහොන් ගැබ් තමන් තනොකරනු 

   වද මාතේ තසොතහොන් ගැබ අවුරුදු සැනතකළි තසේ 

තනොගනු , මා හට සලවාත් පවසනු   මක්නිසාදයත් 

ඔබලා පවසන සලවා යන් ඔබලා තකො ැනක 

සිටියද මා තව  දැනුම් තදනු ලැතබ්. 
මූලාශ්රය : සුනනු අබූ දාූේ වැකි අංක 6046 / ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්.    

 ෙරිශුේධා ූ අල් කුර්ආනය ොරායනා කිරීම ආ 
අතිතර්ක සලා යන් ඉටු කිරීම ආ සික්ර් තහවත් 
අල්ලාහ් තදවිඳුන් තමතනහි කිරීම් වැනි යහෙත් 
ක්රියාවන් වලින් සෑම නිවසක්ම අලංකාර කර ග  
යුතුය.තමතසේ තනොකිරීතමන් තමම නිවාස ොලු ූ 
තසොතහොන් බිම් තලස සැලතක්. 
 අවුරුදු සැණකිලියක ජනයින් එක්තරොස් 
තවනවා තසේ උත් ම නබි නායක මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන්තේ තසොතහොන් ගැබ  සැණකිලියක් තසේ 
ඒකරාිරව බැහැ දැකීතමන් වළකිනු තලස තමම 
හදීසය අවවාද කරයි. එයට තහේතුව නම් තමතසේ 
ඒකරාශී වීතමන් ඇති විය හැකි අසීරු  ාවය හා නබි 
(සල්) තුමාණන් තගෞරවය කිරීම යන නාමතයන් 
සීමාව ඉක්මවා තනොයාමයි. 
 නබි නායක මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ 
තසොතහොන් ගැබ තව  තහෝ තවනත් තකතනකුතත් 
තසොතහොන් ගැබ් නැරඹීම සඳහා ෙමණක් යන 
තච් නාතවන් යාත්රා කිරීමද  හනම්ය . කුමක් නිසාද 
යත් තමවැනි යාත්රා අවුරුදු සැණකිලි හා සමාන වන 
බැවිනි.   



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 ඉ ා තගෞරවතයන් ආඉ ා ඇල්තමන් හා ඉ ා 
සතුටින් උත් ම නබි නායක මුහම්මේ 
(සල්) තුමාණන් හට සලවාත් අධිකව කිව යුතුය. 

 

ඡායාරූප ඇඳීතමන් වැාකිය යුතුය. 

: َيُقْوُل  النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل  مسعود بن اللَِّه َعْبِد َعْن -19

 ".َاْلُمَصوُِّرْوَن: اْلِقَياَمِة َيْوَم  اهلِل ِعْنَد َعَذاًبا النَّاِس أشدَّ إنَّ"

 رقم, مسلم وصحيح, 9990 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 6409( - 98 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම සවන් දුන් 
බව අබ්දුල්ලාහ් ිනන් මසඌ්්   තුමාණන් විසින් 

දැනුම් තදන ලදී : 

පරතලොතවහි අල්ලාහ් තදවිඳුන් හුහතේ ෂ ා  කඩිනම් 

තේදනාවට ලක්වන්තන් ඡායාරූප අඳින්නන්ය. 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 9990 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 98- 6409. ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද බුහාරිහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 3 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්.   

 තෙොදුතශ ඉස්ලාම් දහම  ෙණැති වස්තූන් 
ඡායාූමෙයක් තලස ඇඳීම  රතේ තහලා දකීයි. 
 තමතසේ  හනම් කිරීමට තහේතුව නම් 
සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් විසින් මැවීමට ලක් ූ 
මැවීම් සමඟ සමාන වන බැවින් හා ෙණැති තේ 
පිංතූර ඇඳිතමන් ිරර්ක් තහවත් ආතේශ කිරීමට තුඩු 
තදන බැවින්ය.  
 එනමුත් කවතරකු ඡායාූමෙ ඇඳ  ප්රතිමා 
වන්දනාව සඳහා ප්රතිමාවන් නිර්මාණය කරන්තන්ද 
තමවැනි පුේගලතයකුටයි තමම අවවාදය කියා 
විේවතුන්තගන් සමහරුන් ෙවසති.එතසේනම් තමවැනි 
දඬුවමක් විඳිය යුත්තත් තමොහු යනුතවන් ෙැහැදිිඳ 
වනු ඇ .  

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

ස්ව්තග්රස්ා වීමට තුඩු තදන සාදක 

  اهلِل َرُسْوَل َسِمْعُت: َيُقْوُل,  اْلَباِهِليِّ ُأَماَمَة َأِبْي َعْن -21

 َوَصلُّْوا, َربَُّكْم اهلَل اتَُّقْوا: "َفَقاَل اْلَوَداِع؛ َحجَِّة ِفْي َيْخُطُب

 َوَأِطيُعْوا, َأْمَواِلُكْم َزَكاَة َوَأدُّْوا, َشْهَرُكْم َوُصْوُمْوا, َخْمَسُكْم

 ".َربُِّكْم َجنََّة َتْدُخُلْوا َأْمِرُكْم, َذا

 عن الرتمذي اإلمام َقاَل, 242 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 (وصححه األلباني, صحيح حسن بأنه: احلديث هذا

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  හජ්ජතුල් වදා තහවත් 

අවසාන හජ් වන්දනාතවහි  ත් නනා කිරීම ඇසූ බව 

අබූ උමාමාහ් අල් බාහිලී  තුමාණන් විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

නුෙලාතේ පරිපාලකයා වූ අල්ලාහ් තදවිඳුනට ිනය 

වනු , නුෙලා හට අනිවාර්ය වූ පස්තේල් සලා ය 

ෂටුකරනු , උපවාස ශීලතේ තයදීමට අනිවාර්ය වූ 

මාසතයහි උපවාස ශීලතේ තයතදනු , නුෙලා සතු 

ධනතයහි  අනිවාර්ය වූ බ් ද (සකා ය) තගවනු , 

නුෙලාතේ නියුහවාට අවන  වනු .තමමගින් 

නුෙලාතේ පරිපාලකයා සතු ස්ව්තගයට පිවිසිය 

හැකිය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 242 . ඉමාම් 

තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් 

සහීහුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි 

(රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  ප්රකාශ 

කර ඇ . 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 

අබූ උමාමාහ් සුදයි බින් අජ්ලාන් බින් වහබ් අල් 
බාහිලී .තමතුමාණන් ඉ ා තගෞරවනීය 
සහාබිවරතයකි.අල්ලාහ්තේ මාර්ගතේ කැෙ වීමට 
අධික ඇල්මක් දැක්ූහ .එතහයින් නබි නායක 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් සමඟම  ම ජීවි ය ග  
කළහ.සෑම යුේධායක් ොසා සහබාගී ූ තමොහු බේර් 
යුේධා සමතයහි නබි නායක මුහම්මේ 
(සල්) තුමාණන්තේ අණ ෙරිදි  ම මෑණියන්ට උදශ 
උෙකාර කිරීම තහේතුතවන් සහබාගී වීමට තනොහැකි 
විය. එතසේම ෙසු කාලීනව ආ කලීෆා වරුන්තේ 
කාලවකවානුව තුල හට ගත් සෑම සටනකම 
තමතුමාණන් සහබාගි ූහ.තමතුමාණන් විසින් හදීස ්
690 ක් වාර් ා වී ඇ . වද ශාම් නගරතයහි ජීවත් ූ 
තමතුමාණන් හිම්ස් නැමැති ප්රතේශතේ හිජ්රි 84 හි 
මරනයට ෙත් ූහ. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්.   

 ස්වර්ග්රස්ථම වීමට තුඩු තදන සාදක නම් බිය 
භ්ක්තිය ආ අනිවාර්ය ූ ෙස් තශල් සලා ය ආ රමළාන් 
මස උෙවාස ශීලය රැකීම හා සකාත් තහවත් අනිවාර්ය 
බේධා තගවීම යනාදීය. 
  ක්වා තහවත් බිය භ්ක්තිය යනු සර්ව 
බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුනට බිතයන් හා 
තසතනහතසන් හා තගෞරවතයන් අවන  වීමත් 
සමඟම ොෙ කර්මයන් කර ඔහුට විරුේධා වීතමන් 
දුරස් ව සිටීමය. 
 තමම සමාජය තමතහයවන ොලකයින්ට හා 
නියමුවන්ට හා ස ය වටහා තදන උලමාවරුන්ට 
අවන  වීම යනු ඉස්ලාම් දහම විසින් අනිවර්ය ූ 
සංකල්ෙයකි.එනමුත් ඉස්ලාම් දහතමහි ස්ථමාපි  ූ 
අවවාද අනුශාසනාවලට ෙටහැනිව  තමොවුන් කටයුතු 
කතළේ නම් ඒ අවසථ්මාතශදී තමොවුනට අවන  
තනොවිය යුතු යැයි වටහා ග  යුතුය. 
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අසභය දැයින් වැාකී සිටීම. 

:   اهلِل َرُسْوُل َقاَل:  َقاَل   َمْسُعْوٍد ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -21

 َنْفَسُه, َمَدَح َذِلَك َأْجِل ِمْن اهلِل, ِمَن اْلَمْدُح ِإَلْيِه َأَحبَّ َأَحٌد َلْيَس

 ".اْلَفَواِحَش َحرََّم َذِلَك َأْجِل ِمْن اهلِل, ِمْن َأْغَيَر َأَحٌد َوَلْيَس

 وصحيح), 6220( -36 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

 ).ملسلم واللفظ, 9660 احلديث رقم, البخاري

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් මස්ඌ්   තුමාණන් විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

අල්ලාහ් තදවිඳුන්ට වඩා පැසසුම ප්රිය කරන්නා  අන් 

කිසිතවකු තනොමැ . එමනිසා ඔහු  මාවිසින්ම 

 මාව ප්රනංසාවට ලක් කතාේය. වද ඔහුට වඩා 

ඊ්ත්යවන් යා අන් කිසිතවකු තනොමැ . එමනිසා 

අසභය දෑ  හනම් කතාේය. 
මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 36- 6220 / 
සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 9660. ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද මුස්ලිම් හි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 3 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්.   

 නිය  වශතයන්ම අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
අලංකාරමත් ෙැසසුම් හා  ප්රශංසාවන් ප්රිය 
කරන්තන්ය .එතහයින් ඔහුව අධික තලස තමතනහි 
කර ඔහු තකතරහි සමීෙ විය යුතුය.  
 තකතනකු අල්ලාහ් තදවිඳුන්ව ප්රසංසාවට 
ලක් කිරීතමන් ඔහුට මිස අල්ලාහ් තදවිඳුනට කිසි 
ලාභ්යක් ඇති තනොවන්තන්ය. 
 අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඊර්ෂය වන් යා යන්තනහි 
අර්ථමය නම් ඔහුතේ දාසයන් වන මිනිසුන්තේ 
ආත්මයට තහෝ බුේධියට තහෝ ආත්ම තගෞරවයට යම් 
පීමාවක් තහෝ හානියක් ඇති වීම ඔහු ප්රතික්තෂේෙ 
කිරීම තශ. වද අනාචාාර ආ තකොල්ල කෑම් ආතෙොලිය 
හා සුරාව සූදුව වැනි අසභ්ය කරුමයින්  හනමට 
ලක් කිරීමට තහේතුවද තමය තශ.  
 සාමානය මනුෂයයන් ගත් විට ඔවුන්තගන් 
යහෙත් ශීලාචාාරතයන් යුත් න්ව ප්රසංසාවට 
ලක්කරන්තන් නම් යහෙත් තච් ානාතවන් 
ප්රසංසාවට ලක් කළ යුතුයි.තමතසේ යහෙත් 
තච් නාතවන් ප්රසංසාවට ලක් කිරීම යනු යහෙත්  
ක්රියාවකි.  
 තකතනකු අතනකාව ප්රසංසා කිරීම 
අතනකාතගන් අනතුරකට භ්ාජනය විය හැකි යන  
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බිතයන් තහෝ තකතනක්ව ප්රසංසා කිරීතමන් ඔහුට 
අහංකාරකමක් ඇති තශ නම් තමවැනි අවස්ථමාවල 
තකතනකු අතනකාව ප්රසංසා කිරීම  හනම් තශ.   
තමතසේ අයහෙත් පුේගලයින්ව ප්රසංසා කිරීතමන් 
මිනිස් සමාජයට හානියක් ඇති විය හැක .ඊට තහේතුව 
සුදුසු  ැනැත් ාට සුදුසු  ැන තනොදීමය.තමම අර්ථමය 
ෙදනම් කරමින් නබි (සල්) තුමාණන් තමතසේ අණ 
කළහ.( ඔබලා ප්රසංසා කරන්නන්ව දුටු කල 
ඔවුන්තේ මුහුණට ෙස් විසි කර ෙහර තදන්න) සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 29- 3006  
 

 තමතසේ ප්රශංසා කිරීතමන් අනතුරක් තහෝ 
අහංකාරකමත් ඇති තනොවන්තන් නම්  තකතනක්ව 
ප්රසංසාවට ලක් කිරීතමන් කිසි වරදක් තනොමැ . 

 

 

 

 
 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තවළඳාම  හා මංගල තයෝජනාව 

: َقاَل  النَّيبِّ َعِن َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -22

 ِخْطَبِة َعَلى َبْعُضُكْم َيْخُطْب َواَل, َبْعٍض َبْيِع َعَلى َبْعُضُكْم َيِبْع اَل"

 ".َبْعٍض

 وصحيح), ), 4446(- 49 احلديث رقم, مسلم صحيح(

 ).ملسلم واللفظ, 9446 احلديث رقم, البخاري

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කල බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් උම්ත  තුමාණන් විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

නුෙලාතගන් කිසිතවකුතේ තවාඳාම ට එතරහිව 

තවනත් පිරිසක් තවාඳාම් තනොකරනු.  වද 

නුෙලාතගන් තකතනකුතේ මංගල තයෝජනාවට 

එතරහිව තවනත් පිරිසක් මංගල තයෝජනා 

තනොකරනු. 

 

මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 49- 4446 / 
සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 9446. ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද මුස්ලිම් හි වාර් ා වී ඇ . 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් බින් කත් ාබ්.තමතුමාණන් 
කීර්තිමත් සහාබිවරතයකි.තමතුමාණන් කුමා 
කාලතේදීම ඔහුතේ පියාණන් සමඟ ඉස්ලාම් දහම 
වැළඳ ගත්හ.ඉන්ෙසු  මාතේ පියාණන්ට තෙරම 
මදීනාවට හිජ්රත් කළහ.තමතුමාණන් ප්රථමමතයන් 
සහබාගී වු සටන නම් හන්දක් සටනය.ඉන් ෙසු ඇති 
ූ සියළු සටන් වලට නබි (සල්) තුමාණන් සමඟ 
සහබාගි ූහ.ෆාරිස් තරෝම් ඉරාක් ශාම් මිස්ර් වැනි 
අධිරාජයන් අත්ෙත් කර ගැනීමට තමොහුතේ 
සහභ්ාගිත්වයද ඉ ා විිරෂ්ඨය.සහාබි වරුන්තගන් 
ඉ ා දැනුම ඇත් න්තගන් තමොහුද 
තකතනකි.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 6230 වාර් ා වී 
ඇ . වද වන්දනාමානතයහි හා තේව භ්ක්තිතයහි 
තකතනකුට ආදර්ශයක් වශතයන් ජීවත් ූ 
තමතුමාණන් මක්කාතවහි වයස අවුරුදු 82 හි හිජ්රි 
23 හි මරණයට ෙත් ූහ. 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තකතනකු  වත් තකතනකුතේ ගණුතදනුවට 
අවහිරයක් වන තසේ ගණුතදනු කිරීම  හනම් බව 
තමම හදීසය  හවුරු කරයි. 
  වද තකතනකු  වත් තකතනකුතේ මංගල 
තයෝජනාවට  එතරහිව තහෝ අවහිරයක් වන තසේ 
මංගල තයෝජනාවක් කිරීම  හනම් බවද තමම 
හදීසය දන්වයි.විතශේෂතයන් තමවැනි මංගල 
තයෝජනාවන් තීන්දු ූ ෙසු තමතසේ එතරහි තනොවිය 
යුතුයි යනුතවන් තමම හදීසය අවවාද කරයි.    
 ජාතීන්  අ ර තක්රෝධාය ධවරය ෙතුරුවන 
සෑම අයහෙ ක්ම නැති වී  යාම සඳහා ඉස්ලාම් දහම 
සෑම අවසථ්මාවකම ිරලාචාාරව හැසිතරනු තමන් 
අවවාද කරයි. 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් අධිකව ප්රිය කරන  ැනත් ා. 

  اهلِل َلْوُسَر ُتْعِمَس: َقاَل , َوقَّاٍص َأِبْي ْبِن َسْعِد َعْن -23

   ".اْلَخِفيَّ اْلَغِنيَّ, التَِّقيَّ, اْلَعْبَد ُيِحبُّ اهلَل إنَّ: "َيُقْوُل

 .),)6929( -44 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම ඇසූ බව 

සඅ්  ිනන් අබී වක්කාස්  තුමාණන්  විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

නිය  වනතයන්ම භියසුලු , සි  සෑහිමට පත් , 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් පිණිපා තමතනහි කිරීම පිණිස 

තවන්වූ දාසතයකුව අල්ලාහ් තදවිඳුන් අධිකව ප්රිය 

කරයි.   
මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 44- 6929 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

අබූ ඉසහ්ාක් සඅේ බින් අී  වක්කාස් අසස්ුහ්රී අල් 
කුරශී.තමතුමාණන් හිජ්ර යට අවුරුදු 63 කට තෙර  
මක්කාතවහි ඉෙදුනු තගෞරවණීය සහාබිවරතයකි.මුල් 
අවදිතේම ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්හ. වද අශරතුල් 
මුබශි්රරීන්  තහවත් ස්වර්ගය සඳහා සුභ්ාරිංචිය 
ලබාගත් සහාබි වරුන්තගන් තකතනකුය. උමර් 
(රිඳ) තුමාණන් මරනයට ෙත් වන අවස්ථමාතශදී 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

කලීෆා වරුන්තේ නාම තයෝජනාතවහි තමොහුතේ 
නාමයද සඳහන් කළහ.තමතුමාණන් මදීනාවට 
හිජ්රත් කර බේර් හා ඉන් ෙසු ඇති ූ සෑම සටනකම 
සහබාගි ූහ.ඉරාක් හා ෆාරිස් හා තවනත් 
අධිරාජයයන් ජය ගත් එම තසේනාතවහි තසේනාධිෙති 
ධූරයද තමොහුට ෙැවරී තිබුණි. තමතුමාණන් අල්ලාහ ්
තදවිඳුන් තව  යමක් ප්රාර්ථමනා කළ විට එම 
ප්රාර්ථමනාව සැනින් පිිඳගනු ලැබූහ.තමතුමාණන් 
තකතරහි මහිමයන් තබොතහෝමයක් සඳහන් වී 
ඇ .ෙසු කාලතේදී  සඅේ බින් අී  වක්කාස් (රිඳ) 
තුමාණන් සහාබිවරුන් අ ර ඇතු ූ තෙරිඳය 
තහේතුතවන් තමවැනි ආන්ඩු හා තේශොලන කටයුතු 
වලින් ඉවත් වුණු අ ර  ම ෙවුලටද තම් හා 
සම්බන්ද පුවත්  මන් හට තනොදන්වනු තලස අණ 
කළහ.මදීනාවට ඉ ා සමීෙව තිබූ අකීක් නැමැති 
ස්ථමානතේ තිබූ තමතුමාතේ නිවතසහි හිජ්රි 99දී 
මරණයට ෙත් ූහ.මුහාජිර් වරුන් තගන් අවසානව 
මරණයට ෙත් ූතේ  තමතුමාණන්ය. එකල්හි හිටපු 
ජනාධිෙති වන මර්වාන් බින් අල්හකම් ජනාසා 
සලා ය ඉටු කළ අ ර බකී නැමැති සුසාන භූමිතයහි 
මිහිදන් කරනු ලැබූහ. 

  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

  ◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සාමූහික ජීවි යක් යනු මිනිතසකුට ඉ ා 
අවශය මූලික කරුණකි.එතහයින් මිනිතසකු සාමූහික 
ජීවි යක් සමඟ බැඳී සිටිය යුතුය. 
 එනමුත් තමතසේ සාමූහික ජීවි යක් සමඟ 
බැඳීතමන් සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් අණ කළ 
නීති රීතීන් අෙතත් යැවීමට සිදු ූතේ නම් තමවැනි 
අවස්ථමාවන්හිදී හුදකලාතශ ජීවත් වීම ඉ ා උචි ය.  
 ඉස්ලාම් දහතමහි මූලීක කරුණු වලින් 
එකක් නම් ඥාතීන් සමඟ එකතු වී ජීවත් 
වීමය.එනමුත් තමම ඥාති සබඳ ාතවන් කිසියම් 
තහෝ ෙවක් සිදුතශනම් තහෝ ෙවක් කිරීමට තුඩු තදන 
කිසියම් තහෝ තදයක් සිදු තශ නම් තමයින් ඉවත් වීම 
ඉ ා උචි ය.  
 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ  කී යනු : අල්ලාහ ්
තදවිඳුන් විසින් අනිවාර්ය ූ දෑ ක්රියාවට නංවන්නා හා 
අල්ලාහ් තදවිඳුන් විසින්  හනම් කරන ලද දැයින් 
ඈත් වන්නාය.  
 ගනී යනු  මන් සතු තිතබන දැයින් සෑහිමට 
ෙත්  වන්නාය.තමොහු අල්ලාහ් තදවි ඉදිරිතයහි ඉ ා 
ආදරවන් තයක් හා ධානවත ක්ය. 
 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 හෆීයි යනු තමොහු ජනයින්තගන් ඈත් ූ 
අවස්ථමාවක තමොහු පිිඳබඳව තසොයනු 
තනොලැතබ්. වද ජනයින් අ ර ජනප්රිය ූ 
තකතනකුද  තනොතශ .එතසේ නමුත් අල්ලාහ් ඉදිරිය 
ඉ ා තගෞරවනීය පුේගලතයක් වන අ ර උසස් 
ධූරයන්ද තමොහුට හිමි තශ. 

සූරතුල් ුහල්ක් හි මහිමයන් ස්වල්පයක් 

ِإنَّ ُسْوَرًة ِفي : "َقاَل َعِن النَِّبيِّ , َعْن َأبْي ُهَرْيَرَة  -42

تبارك الذي ( ُغِفَر َلُه حتىَشَفَعْت ِلَصاِحِبَها؛ , اْلُقْرآِن َثاَلُثْوَن آَيًة

 ).٢: سورة  امللك(    بيده امللك)

 احلديث رقم, داود أبي سنن و, 3282 احلديث رقم, ماجه ابن سنن(

 َقاَل, ماجه البن واللفظ, 6894 احلديث رقم, الرتمذي وجامع, 4400

 (وصححه األلباني, حسن حديث بأنه: احلديث هذا عن الرتمذي اإلمام

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 
හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

නිය  වනතයන්ම අල්කු්තඉනතයහි වාකය තිහකින් 

යුත් පරිේතේදයක් තිතබ්. එම පරිේතේදය පාරායනා 

කරන්නාතේ අකුසල් සියල්ල ක්්මා වන ත ක් 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් ෂදිරිතේ ඔහු තවනුතවන් කියාමා 

දිනතයහි එම පරිේතේදය මැදිහත් තේ.එය 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 බාරකල්ලදී ිනයදිහිල් ුහල්කු යනුතවන් ඉරම්භ 

වන පරිේතේදය තේ.   
 

මූලාශ්රය : සුනනු ඉබ්නු මාජා වැකි අංක 3282 / 
සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4400/ ජාමිඋත්තිර්මිදි 
වැකි අංක 6894.ඉහ  සඳහන් වැකි ඉබ්නු 

මාජාතවහි වාර් ා වි ඇ . ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) 

තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් බව  ප්රකාශ 

කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් 

වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සූරතුල් මුල්ක් හි මහිමයන් ස්වල්ෙයක් 
තමම හදීසතේ අමංගුය. 
 තමම සූරාව කියාමත් දිනතයහි ශෆාඅත් 
තහවත් මැදිහත්වීම සිදු කරන්තන් තමම සූරාව 
ොරායනා කිරීතමන් ෙමණක් තනොනැවතී එහි අමංගු 

දෑ ක්රියාවට නැංවීතමන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 තමම සූරාව සැළකිල්ලට තගන එහි අමංගු 
දෑ අවතබෝධා කර ක්රියාවට තගන ඈතම් වැදගත්කම 
තමම හදීසය අෙට ෙැහැදිිඳ කරයි.  

සලා ය 

:   اهلِل َرُسْوُل َقاَل:  َقاَل,  اْلَأْسَلِميِّ احُلَصْيِب ْبِن ُبَرْيَدِة َعْن -25

  ".َكَفَر َفَقْد َتَرَكَها؛ َفَمْن َالصَّاَلُة؛: َوَبْيَنُهْم َبْيَنَنا الَِّذِي َاْلَعْهُد"

 احلديث رقم, ماجه ابن وسنن, 6264 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 صحيح حسن بأنه: احلديث هذا عن الرتمذي اإلمام قال, 4029

  ).وصححه األلباني, غريب

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව බුරයිදා 
ිනන් අල්හුසයිබ් අල් අසල්මී  තුමාණන්  විසින් 

දැනුම් තදන ලදී : 

(ුහස්ලිම්වරුන් වන) අප අ රත් (අනය ඉගමිකයින් 

වන) ඔවුන් අ රත් තිතබන්නාවූ ගිවිසුම නම් 

සලා යයි.කවතරකු එය අත්හරින්තන්ද ඔහු කාෆි්ත 

තහවත් (අල්ලාහ් තදවිඳුන්) ප්රතික්ත ේ්ප 

කරන්තනකුය. 
 

මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 6264 / සුනනු 

ඉබ්නු මාජා වැකි අංක 4029 .ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහුන් 
ගරීබුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි 

(රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  ප්රකාශ 

කර ඇ . 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

බුරයිදා බින් අල් හුසයිබ් අල් අස්ලමී .තමතුමාණන් 
නබි සල් තුමාණන් හිජ්රත් යන මගදී ඉස්ලාම් දහම 
වැළඳ ගත්හ.තමතුමාණන් සමඟ ගම්වැසියන් 80 
කටත් ආසන්න ගණනාවක් ඉස්ලාම් දහම වැළඳ 
ගත්හ.තමොවුන් සමඟ නබි තුමාණන් එදින ඉෂා 
සලා ය ඉටු කළහ.තමොහු විසින් හදීස් 22 ක් වාර් ා 
වී ඇ .තමතුමාණන් උහේ සටන ත ක්  මා උෙන් 
ගතමහිම වාසය කළ අ ර ඉන් ෙසු සිදු ූ සෑම 
සටනකම සහබාගි ූහ.ඉන්ෙසු බසරා නගරයට 
තගොස්  මාට නිවසක්  නා එහි වාසය කිරීමට ෙටන් 
ගත්හ.තමහි සිට කුරාසාන් හි (අෆ්ගනිස්ථමාන්) ඇති ූ 
සටනට සහබාගි වීම සඳහා ෙැමිණියහ.එහි පිහිටා 
ඇති මර්ශ නැමැති ගතමහි වාසය කළ ඔහු යසීේ බ්න් 
මර්වාන්තේ ොලන කාලතේ හිජ්රි 26 තහෝ 23 හි 
එහිදීම මරණයට ෙත් ූහ. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මුස්ලිම්වරුන් හා මුස්ලිම් තනොවන්නන් අ ර 
තිතබන බාහිර තවනස නම් සලා ය යැයි ඉස්ලාම් 
දහම ෙවසයි. 
 කිසි තසේත්ම සලා ය වීතශතයහි 
තනොසැලකිලිමත්ව තනොසිටිය යුතුයි යැයි තමම 
හදීසය අවවාද කරයි.  
 සලා ය යනු  අල්ලාහ් තදවිඳුන් විසින් ෙහළ 
කරනු ලැබූ දහම වන ඉස්ලාම් දහතමහි මූලික 
අංගයකි.තමය අත්හැරීතමන් මුස්ලිම්වරතයකු යැයි 
ෙැවසීමට බාහිරව කිසි සළකුණක් තනොතිතබ්. 
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පහසුම දහම 

 َغْزَوِة ِفْي  اهلِل َرُسْوِل َمَع َخَرْجَنا: َقاَل  ُمَعاٍذ َعْن -26

 َواْلِعَشاَء َواْلَمْغِرَب, َجِمْيًعا َواْلَعْصَر الظُّْهَر ُيَصلِّي َفَكاَن َتُبْوَك؛

 ),).202( -96 احلديث رقم, مسلم صحيح( . َجِمْيًعا

ුහඉ්   තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

 බූක් යු් ධ සමතයහි අල්ලාහ්තේ දූ යාණන්  

සමඟ අපිද පිටත්ව ගිතයුහ.එහිදී අල්ලාහ්තේ 

දූ යාණන්  ළුහ්ත සලා ය අස්ත සලා යත් සමඟ  

එක ට එක් තකොට හා මේරිබ් සලා ය ෂ්ා 

සලා යත් සමඟ එක ට එක් තකොට සලා ය කාහ. 
 

මූලාරය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 96 -202 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

මුආේ බින් ජබල් බින් අම්ර් බින් අශස් අබූ 
අබ්දුර්රහ්මාන් අල් අන්සාරී අල් 
හස්රජී.තමතුමාණන් තගෞරවනීය 
සහාබිවරතයකි.අකබා ගිවිසුම ආ බේර් වැනි සෑම 
සටනකම සහබාගි ූහ.තමතුමාණන් වයස අවුරුදු 
48 දී ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත් අ ර  හලාල් හා 
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හරාම් පිිඳබඳ සැබෑ දැනුමක් තමතුමාණන් සතු 
ූහ.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 492 ක් වාර් ා වී ඇ . 
 වද නබි (සල්) තුමාණන් තයමන් තේශයට 
නිතයෝජි තයක් තලස තමතුමාව ෙත් කර  යැූ අ ර 
යමන් තේශතයන් හැරී එන අවස්ථමාතශදී නබි 
තුමාණන් අභ්ාවට ෙත් වී හමාරය.ඉන්ෙසු ශාම් 
තේශයට තගොස් වාසය කළ තමතුමාණන් හිජ්රි වර්ෂ 
42 තහෝ 48 හි එහි තකොළරා වසංග යක් ෙැතිර 
යාතමන් මිය ගියහ. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ළුහර් හා අසර් සලා ය  වද මේරිබ් හා ඉෂා 
සලා ය එකට එකතු කර සලා ය කිරීමට හැකි යැයි 
තමම හදීසය දන්වයි.  
 ඉස්ලාම් දහම යනු අනුකම්ොව හා 
තලතහසිය තගන හැර ො දුෂ්කර ාවය නිෂ්ප්රභ් 
කරන දහමකි යැයි තමම හදීසතයන් අවතබෝධා කළ 
හැක. 

 ٢٠١النساء: ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ڻ     ڻ  

නිය  වශතයන්ම සෑම මූමීන්වරුන් තකතරහිම 
නියමි  තශලාතවහි සලා ය කිරීම අනිවාර්ය තශ ) 
යන අල් කුර්ආන් වැකිය හා තමම හදීසය අ ර  
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විරුේධාත්වයක් ඇති තනොවන්තන්ය .තකතසේදයත් 
තනොකමවා තනොව ගමන් බිමන් වැනි බලවත් 
අවශය ාවයන්හිදී ඉටු කළ යුතු ආකාරය තමම 
හදීසය ෙැහැදිලි කරයි. 

ජීවි තේ සැබෑ අරුහණ 

: َيُقْوُل َسِمْعُت َرُسْوَل اللَِّه : َقاَلْت, َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها -42

َمِن اْلَتَمَس ِرَضا اللَِّه ِبَسَخِط النَّاِس َكَفاُه اللَُّه ُمْؤَنَة النَّاِس, َوَمِن "

 ".َِه؛ َوَكَلُه اللَُّه ِإَلى النَّاِسالنَّاِس ِبَسَخِط اللُّاْلَتَمَس ِرَضا 

 هنا الرتمذي اإلمام  سكت, 6444 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 ).وصححه األلباني شيئا احلديث هذا عن يقل ومل

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම ඇසූ බව 
ඉෂ්ා  තුමිය  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු මිනිසාතේ  ෘේතිය තනො කා අල්ලාහ් 

තදවිඳුන්තේ  ෘේතිය ප න්තන්ද ඔහුට මිනිසුන්තේ 

උපහාරයට වඩා අල්ලාහ් තදවිඳුන් ප්රමාණවත්ය. 

කවතරකු අල්ලාහ් තදවිඳුන්තේ  ෘේථිය තනො කා 

මිනිසාතේ  ෘේථිය ප න්තන්ද ඔහුව අල්ලාහ් 

තදවිඳුන් (අත්හැර දමා) මිනිසුන් තව  බාර කරාවි.  
 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 6444.ඉමාම් 

තිර්මිදි (රහ)් තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය පිිඳබඳ 

කිසිඳු ප්රකාශයක් තනොතකූම අ ර ඉමාම් අල්බානි 

(රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  ප්රකාශ 

කර ඇ . 

◊  තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සෑම අවසථ්මාවකම ප්රමුකත්වය දිය යුත්තත් 
අල්ලාහ් තදවිඳුන්ට අවන  විය යුතු කරුණුවලටය. 
 අල්ලාහ් තදවිඳුන් තව  සමීෙ වීමට හා 
ඔහුතේ  ෘප්ථිය ලබා ග  හැක්තක් ඔහුට අවන  වී 
ඔහුට සැබෑ ගැති බව තෙන්වීතමන්ය. 

 කවතරකු විනාශ වී යන තමම අල්ෙ තලෝ 
ජීවි යට ප්රමුකත්වය දී අල්ලාහ්ට භිය තනොවී ඔහුට 
තරෝහි වන්තන්ද අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඔහුව 
අෙකීර්තියට ෙත් කරන අ ර  ඔහුතේ තමතලෝ 
ජීවි ය ඉ ා අසීරු ාවයකට ෙත් කරන්තන්ය.  

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

යහපත් ක්රමතේදතයන් හැසිරීම 

 َحْيُثَما اهلَل اتَِّق: " اهلِل َرُسْوُل ِلْي َقاَل: َقاَل  ذر َأبْي َعْن -28

 ".َحَسٍن ِبُخُلٍق النَّاَس َوَخاِلِق, َتْمُحَها احَلَسَنَة؛ السَّيَِّئَة َوَأْتِبِع, ُكْنَت

 هذا عن الرتمذي اإلمام قال, 4982 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 ).وصححه األلباني, صحيح حسن:  بأنه احلديث

අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ  ඔහුට ප්රකාන කා බව අබූ 

ද්ත  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

ඔබ තකො ැනක සිටියත් අල්ලාහ්ට ිනය වනු. කිසියම් 

නරක ක්රියාවක් කතාේ නම් ෂන් අනතුරුව එයට 

සරිලන තසේ යහපත් ක්රියාවක් කරනු. එම තහොද 

ක්රියාව එකී නරක ක්රියාව වනසා දමනු ඇ .  වද 

මිනිසුන් සමග විනී  තලස ඇසුරු කරනු. 

 
මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 4982 . ඉමාම් 

තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් 

සහීහුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි 

(රහ්) තමම රුවන් වැකිය හසන් යනුතවන්  ප්රකාශ 

කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 10 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

  ක්වා යනු සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් 
තදවිඳුන්තේ අණ ෙත් ක්රියාවට නංවා උන්වහන්තසේ 
විසින්  හනමට ලක් ූ දැයින් දුරස් වීම තුලින් උන් 
වහන්තසේතේ දඬුවමට භ්ාජනය වීතමන්  ම ආත්මය 
ආරක්ෂා කර ගැනීමයි.   
 බුේධිතයන් හා ධාර්මතයන් කිසියම් තදයක් 
යහෙත් තදයක් යැයි හඳුන් වා දුන්තන් නම් එයට 
සාරධාර්ම හා සදාචාාරය යැයි කියනු ලැතබ්.තමවැනි 
සදාචාාරයට උදාහරණ නම් අන් අයට හිරිහැර 
තනොකිරීම ආ ඉවසීතමන් සිටීම යනාදීන්ය.  
 යහෙත් ක්රියාවන් කිරීතමන් අකුසල් මැකී 
යනු ඇ .තමය ජනයින් ම  අල්ලාහ් තදවිඳුන්  ැබූ 
ඉමහත් දයාව හා කරුණාවකි.      
 ඉස්ලාම් දහම ජනයින්ව ඔවුන්තේ 
ජීවි තයහි සෑම අවස්ථමාවකම යහෙත් ක්රමතශදතයන් 
හැසිරිය යුතුයි යැයි අවවාද කරයි.  

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සුජූ්  හා රුකූඋ හි කිව යුතු දුඉ 

 ِفْي َيُقْوُل  النَِّبيُّ َكاَن: َقاَلْت َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن-29

 اْغِفْر َاللَُّهمَّ َوِبَحْمِدَك, َربََّنا َاللَُّهمَّ ُسْبَحاَنَك: "َوُسُجْوِدِه ُرُكْوِعِه

 ".ِلْي

 احلديث رقم, مسلم وصحيح, 294 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 واللفظ للبخاري). ),484( - 642

අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව ඉෂ්ා  
තුමිය  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  සලා තයහි සුජූ්  හා 

රුකූූඃ අවස්ාාවන්වල (සුබ්හානකල්ලාහුම්ම 

විනහම්දික අල්ලාහුම්ම ෂූඃෆි්තලී) යනුතවන් පවසමින් 

උන්තන්ය. 
මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 294 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 642- 484.ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද බුහාරීහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සුජූේ හා රුකූඋ හි ඉහ  සඳහන් තමම වචාන 
ෙැවසීම ඉ ා සුදුසු අ ර තමය සමඟ 
(සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික 
අල්ලාහුම්ම ඉේෆිර්ලී) යනුතවන්ද කිව යුතුය.  
 සුජූේ හා රුකූඋ හි අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
ප්රාර්ථමනා කර ප්රශංසා කිරීම යනු උත් ම නබි නායක 
මුහම්මේ (සල්)  තුමාණන් කරපු සුන්නා වලින් ස්ථීර 
ූ සුන්නාවකි.  
 තම් ෙද හැර සුජූේ හා රුකූඋ හි කීමට 
තවනත් ෙද තබොතහෝමයක්ද තවනත් හදිස්වල 
සඳහන් වීඇ . 
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මස්ජිදතයහි මහිම  

 ِإَلى َغَدا َمْن": َقاَل  النَّيبِّ َعِن,  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -31

 ".َراَح َأْو َغَدا ُكلََّما اْلَجنَِّة, ِمَن ُنُزَلُه َلُه اهلُل َأَعدَّ َوَراَح, اْلَمْسِجِد

 احلديث رقم, مسلم وصحيح, 226 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 229( -689

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු මස්ජිදය තව  පැමිණ යන්තන්ද ඔහු එන 

යන සෑම අවස්ාාවන්හිදීම ස්ව්තගතේ සංග්රහයක් 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් සකස් කරන්තන්ය. 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 226 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 689- 226.ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද බුහාරීහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මස්ජිදයන්හි මහිමය හා එහි අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් නැමදීතමන් ආ ඔහුව තමතනහි කිරීතමන් ආ 
ඔහුට තුති පුද කිරීතමන් ඒවා අලංකාර 
කරන්නන්තේ මහිමය තමම හදීසය ෙැහැදිිඳ කරයි.  
  වද ස්වර්ගය වනාහි අල්ලාහ් තදවිඳුන් සතු 
මැවීමක් හා එය  වමත් ස්ථීරව පිහිටා ඇති අ ර එය 
කිසිදා විනාශ තනොවන්තන්ය යන විශ්වාසය සෑම 
මුස්ලිම් වරතයකුම  බා ග  යුතු තශ. 
 තමම හදීසය නිකරුතන් සැරසිලි දමමින් 
තනොව අල්ලාහ් තදවිඳුන්ට අවන  වීතමන් ෙමණක් 
මස්ජිදයන් අලංකාර කරන තලස අවධාාරණය 
කරයි.එතහයින් මුසල්ිම්වරතයකු තමතලෝ පිහිටි  
සියළු මස්ජිදයන් හට තගෞරවය කළ යුතුය. වද 
මස්ජිදය තුල පිවිසීතම්දි ඉ ා සුන්දර ස්වූමෙයකින් 
සිටිය යුතු අ ර දුගදතයන් යුතුව හා දුගදතයන් යුතු 
වස්ත්රයන් ඇඳ ඇතුල් තනොවිය යුතුයි. 
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ගණු තදනුවක් පහසු කර දීතම් මහිමය 

 َأَقاَل َمْن: " اللَِّه َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن -31

 ".اْلِقَياَمِة َيْوَم َعْثَرَتُه اللَُّه َأَقاَلُه ُمْسِلًما؛

 احلديث رقم, داود أبي وسنن, 6499 احلديث رقم, ماجه ابن سنن( 

 ).وصححه األلباني, ماجه البن واللفظ, 3420

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු ුහස්ලිම් වරතයකුතේ ගණුතදනුව 

(තදතදතනක් අ ර ගණුතදනුවක් වූ පසු එයින් 

තකතනකු යම්කිසි තහේතුවක් ම  එය අතහෝසි 

කිරීමට පැතූ අවස්ාාවක) අතහෝසි කරන්තන්ද 

කියාමා දිනතයහි තමොහුතේ තේදවාචකය අල්ලාහ් 

තදවිඳුන් බැහැර කරන්තන්ය. 
මූලාශ්රය : සුනනු ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 6499 . / 
සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 3420 . සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද ඉබ්නු මාජාතවහි වාර් ා වී ඇ . ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ඉකාලා යන අරාබි 
ෙදතයහි අර්ථමය වනාහි වයාොරිකයා හා 
ොරිතභ්ෝකියා අ ර සිදු ූ ගණුතදනුව තදතදනාතේ 
සිය කැමැත්ත න් අතහෝසි කිරීමය.   
 ඉහ   සඳහන් ූ ආකාරයට තකතනකු ගණු 
තදනුවක් අතහෝසි කිරීම යනු පුනය කර්මයක් හා 
ජනයින් හට තලතහසි කර දීමක් හා අනුකම්ොව හා 
කරුණාව තෙන්වා දීමකි.තමතසේ ජනයින්ට උදවි 
උෙකාර කිරීම සෑම මුස්ලිම්වරතයකුතගන්ම ඉස්ලාම් 
දහම බලාතෙතරොත්තු වන කරුණකි.  
 තමම ඉකාලා යන ගණුතදනුතවහි ස්වූමෙය 
නම් තකතනකු යම් භ්ාණ්මයක් මීලදී ගත් ෙසු එම 
භ්ාණ්මතයහි කිසියම් තහෝ තදෝෂයක් දැක එතසේත් 
නැතිනම් එම භ්ාණ්මය තකතරහි  අවශය ාවය  
තමොහුට නැති වී යන අවස්ථමාවකදී තමම භ්ාණ්මය 
මිලදී ගත් තවතළන්දා තව  නැව  දුන් විට තමම 
භ්ාණ්මය එම තවතළන්දා භ්ාර ගැනීමයි.  
 තමතසේ තමම ගණුතදනුව අවසන් ූ ෙසූත් 
භ්ාණ්මය ොරිතභ්ෝගිකයාතගන් භ්ාර ගැනීම වනාහි 
තවතළන්දා තමොහුට කළ ඉමහත් උෙහාරයකි. 
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යුතුකම් සම්පූ්තණතයන් ෂ්්ඨ කිරීම. 

 َرُسْوُل َقاَل : َقاَل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي اللَِّه َعْبِد ْبِن َجاِبِر َعْن -32

 ".َفَأْرِجُحْوا َوَزْنُتْم ِإَذا: " اهلِل

 ).وصححه األلباني  ,6666 احلديث رقم, ماجه ابن سنن(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව ජාින්ත 

ිනන් අබ්දුල්ලාහ්  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන 

ලදී : 

ගණුතදනු වලදී යම් භාේඩයක් කිරන්තන් නම් 

උපරිම තලස (පාරිතභෝගයාට වාසි වන තලස) කිරා 

ලබා තදන්න. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 6666 . / 

ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තුමාණන් හා තවනත් 

ඉමාම්වරුන් තමම රුවන් වැකිය සහීහ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

ජාබිර් බින් අබ්දුල්ලාහ්  තමතුමාණන් අන්සාරි 
වරතයකු වන අ ර උතුම් සහාබිවරතයකි.බයිඅතුල් 
අකබා නැමැති දිවුරුම් දීතම්දී තමතුමාණන්ද 
තමතුමාණන්තේ සිය පියාණන් සමඟ දිවුරුම් 
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දුන්හ. වද බයිඅතුල් රිල්වාන් නැමැති දිවුරුම් 
දීතම්දීද තමතුමාණන් සහභ්ාගි ූහ. වද 
තමතුමාණන් හදීස් වදන් ඉ ා අධිකව දැනුම් දුන් 
සහාබිවරතයකි. හදීස් වදන් 4940 ක් තමොහු විසින් 
වාර් ා වී ඇති අ ර හිජ්රි වර්ෂ 23 දී මිය ගියහ. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 අල්ලාහ් තදවිඳුන් සමඟ බැඳුනු මූමීන් 
වරතයකු ධාර්මිෂ්ඨ කතමන් හා යුක්තිය වැනි යහෙත් 
ලක්ෂණ වලින්  මාතේ ජීවි ය හැම ගස්වයි. වද 
ගණුතදනුවකදී භ්ාණ්මයක් මිණන අවස්ථමාවක වංචාා 
කිරීතමන් වැළකී සිටී. 
 සෑම මුස්ලිම්වරතයකුම අන් අය සතු අයිතීන් 
සුරැකිය යුතු අ ර ඔහුතේ යහෙත් ගතිගුණවලින් හා 
ඔහුතේ යහෙත් සිතුවිලි වලින් ජනයින්ට උෙහාර 
කළ යුතුය.  
 නිය  වශතයන්ම මිනුම් කිරුම්හි වංචාා 
කරන්නන් අන් අය සතු තකොටතසහි වංචාා 
කරන්නන් තශ.එනමුත් සැබෑ මුසල්ිම් වරතයකු යම් 
කිසි ගණු තදනුවකදී තබොරු වංචාා තනොකර ස ය 
ප්රකාශ කර නිහ මානීව හැසිතර්.  
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සැබෑ මූමීන් වරුන් සඳහා සැබෑ උපමාවක්. 

 َاْلُمْؤِمُن: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  ُمْوَسى أِبْي َعْن -33

 ".َبْعضًا َبْعُضُه َيُشدُّ َكاْلُبْنيَاِن ِلْلُمْؤِمِن

 رقم, مسلم وصحيح, 6442 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).ملسلم واللفظ), 6989( - 29 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

වින්වාසවන් තයකු  වත් වින්වාසවන් තයකුට 

එකිතනකට  ද වී  ැනුනු ෂඳිකිරීමක් වැනිය. 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 6442 . / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 29 - 6989 .ඉහ  සඳහන් වැකි 
මුස්ලිම්හි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

අබූ මූසා අබ්දුල්ලාහ් බින් කයිස් බින් සලීම් අල් 
අෂ්අරී .තයමන් ප්රතේශතේ විසූ 
සහාබ්වරතයකි.මක්කා නගරයට ෙැමිණ ඉස්ලාම් 
දහම වැළඳ ගත් ෙසු ඔහු විසූ ගම බලා පිටත්ව 
ගියහ.ඉන්ෙසු ඉතිතයෝපියාවට සංක්රමණය ූ 
තමතුමාණන් හයිබර් සටන ජයගැනීතමන් ෙසු 
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මදීනාවට ෙැමිණියහ.එකල සිදු ූ සටන් 
තබොතහෝමයක සහභ්ාගිත්වය තමතුමාණන්ට හිමි 
වන අ ර සහාබිවරුන් අ ර ශුේධා ූ අල් කුර්ආන් 
ොරයනා කිරීතම්දී ඉ ා අලංකාර කට හඬක් 
තමතුමාණන් සතුව තිබිණි. වද ධාර්මිශඨ් ජීවි යක් 
තමතුමාණන් ග  කළ අ ර ධාාර්මික දැනුතමන් 
පිරිපිණු සහාබිවරතයක්ද ූහ .හිජ්රි වර්ශ 44 දී 
මදීනාතවහි නැ තහොත් කූෆාතවහි මිය 
ගියහ.තමතුමාණන් මිය ගිය ස්ථමානය හා මිය ගිය 
කාලවකවානුව සම්බන්ධාව තවනත් ම ද 
ඉතිහාසඥයින් සතුව ඇ . 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමය සෑම මුස්ලිම් වරුන්ම එක තසේ 
සතහෝදරත්වතයන්  මන් අ ර ආදරතයන් 
තසතනහසින් සිටිය යුතුයි යන අර්ථමය අමංගු කර 
ගත් ඉ ා උතුම් හදීසයකි.  
 සෑම මුස්ලිම් වරුන්ම  මන් තුළ ඇෙ 
උෙකාර කර  මන් තුළ ඇලීමක් ඇති කර එක් 
තගොමනැඟිල්ලක් තසේ ඒකාබේධාව සිටිය යුතුයි යන 
අදහසද තමම හදීසය අෙට ෙැහැදිලි කරයි. 
  වද යහෙත් දෑ සඳහා උදශ උෙකාර කර 
කිසි තබදුම් වාදයකින් ත ොරව සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් 
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තදවි තමතලොතවහි ස්ථමාපි  කළ සාමතයන් ජීවත් විය 
යුතුයි යන කාරණාව තව  තමම හදීසය මුස්ලිම් ූ 
සියළු තදනාවම කැඳවයි . 

වාසනා වන් යා 

 اهلِل َرُسْوَل َسِمْعُت َلَقْد اهلِل َأْيُم َقاَل,  اْلَأْسَوِد ْبِن اْلِمْقَداِد َعْن -34

 ِإنَّ, اْلِفَتُن ُجنَِّب َلَمْن السَِّعيَد ِإنَّ, اْلِفَتَن ُجنَِّب َلَمْن السَِّعيَد ِإنَّ: "َيُقْوُل 

 ".َفَواًها َفَصَبَر اْبُتِلَي؛ َوَلَمْن, اْلِفَتُن ُجنَِّب َلَمْن السَِّعيَد

 (وصححه األلباني, 4623 احلديث رقم, داود أبي سنن( 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් ම  දිවුරා ඔහුතේ දූ යාතණෝ  
ප්රකාන කා බව මික්දා්  ිනන් අස්ව්   තුමාණන්  

විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

නිය  වනතයන්ම කවතරකු තපරළි හා තකෝලාහල 

වැනි ඉපදාවන් වලින් දුරස් වී ජීවත් වන්තන්ද ඔහු 

වාසනාවන් තයකි. යනුතවන් ත වරක් පැවසූ පසු 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  කවතරකු තමවැනි 

ඉපදාවන්හි තගොදුරු වූ පසු ෂවසිලිමත්ව සිටින්තන්ද 

ඔහුද වාසනාවන් තයකි.තමොහුතේ තමම ෂවසිලි 

භාවය තක රම්  සුන්දරද     යනුතවන් පැවසූහ. 
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මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4623 . / ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 
 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

මික්දාේ බින් අම්ර් .තමතුමාණන්තේ ප්රසිේධා නාමය 
මික්දාේ බින් අස්වේය.උත් ම මුහම්මේ(සල්) 
තුමාණන්ට ඉ ා සමීෙ සහාබිවරතයකි.ඉස්ලාමිය 
ඉතිහාසතයහි ප්රථමමතයන් අශ්වතයකු පිට නැග සටන් 
කළ සහාබිවරයා තමතුමාණන්ය.සහාබිවරුන් අ ර  
ඉමහත් තගෞරවයට ෙත් ූ හා ශීලාචාාරතයන් පිරිපිණු 
තකතනකුතගන් තමොහුද ූය. තමතුමාණන් ඔහුතේ 
වයස තනො කා ධාර්මය තවනුතවන් සටනට 
ෙැමිතණන තලස හඬ නැගූ සැනින් එයට  සහබාගි ූ 
අ ර බේර් උහේ හන්දක් වැනි සටන්හි උත් ම 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් සමඟම සටන් 
කළහ.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 46 ක් වාර් ා වි 
ඇ . කලීෆා උසම්ාන් බින් අෆෆ්ාන් (රිඳ) තුමාණන් 
ොලනය කළ කාල වකවානුතවහි තමතුමාණන් 
වයස අවුරුදු 20 දී ජුර්ෆ් නැමැති ස්ථමානතේ මිය ගිය 
ෙසු මදීනාවට තගන එන ලදී.ජුර්ෆ් නැමැති ස්ථමානය 
පිහිටුවා ඇත්තත් මදීනා නගරය සිට සැ පුම් 3ක 
ඈතින්ය.උස්මාන් බින් අෆ්ෆාන් (රිඳ) තුමාණන් 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තමතුමාණන්තේ අවසන් සලා ය ඉටු කළ ෙසූ බකී 
නම් සුසාන භූමිතයහි තමතුමාණන්තේ තේහය 
මිහිදන් කරන ලදී.  යාගශීලි හා නිර්තලෝ උ උදාර 
ගතිගුණ තමතුමාණන් සතුව තිබුණු අ ර හසන් හා 
හුසයින් (රිඳ) තුමාණන් තවනුතවන් දිර්හම් 32000 
ක් හා උත් ම නබි (සල්) තුමාණන්තේ 
භ්ාර්යාවන්තගන් එක් අතයකු සඳහා දිර්හම් 2000 ක් 
බැගින්  (වසීයියත්) ප්රදානය කතළේය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමතලෝ ජීවි තයහි වාසනාව ආස්ථමාවරත්වය 
හා භිතයන් ත ොර ූ තසොඳුරු ජීවි යක් ග  කිරීමට 
නම්  ක්වා තහවත් තේව භ්ක්තිය අ යවශයය. 
 ඉස්ලාම් යනු කරුණාව ආ ශාන් භ්ාවය හා 
සුරක්ෂි භ්ාවය රකින දහමක් බැවින් මිහි තල් ඇති 
විය හැති තකෝලාහල් වැනි ආෙදාවන් වල ඇද 
තනොවැටී සිටිනු තමන් ඉස්ලාම් දහම අවධාාරනය 
කරයි.  
 මුස්ලිම් වරතයකු වශතයන් තකෝලාහල් වැනි 
ආෙදාවන් ඇතිවන අවස්ථමාවක ඔහුතේ යුතුකම 
වන්තන් අල්ලාහ් තදවිඳුන් වැඳුම් පිදුම් කර 
ඉවසීතමන් කටයුතු කිරීමයි. 
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සභාතවන් විසිරී යන විට 

 َجَلَس َمْن: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل,  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -35

 َذِلَك َمْجلِِْسِه ِمْن َيُقْوَم أْن َقْبَل َفَقاَل َلَغُطُه؛ ِفْيِه َفَكُثَر َمْجِلٍس؛ ِفْي

 َأْسَتْغِفُرَك َأْنَت ِإالَّ ِإَلَه اَل أْن َأْشَهُد َحْمِدَكَوِب اللَُّهمُّ ُسبَْْحاَنَك: 

 ".َذِلَك َمْجِلِسِه ِفْي َ َكان مَا َلُه ُغِفَر ِإالَّ, ِإَلْيَك َوأُتْوُب

 هذا عن الرتمذي اإلمام قال, 3433 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

  ).وصححه األلباني, غريب صحيح حسن بأنه: احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 
හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු සභාවක අසුන් තගන එහිදී අධික තලස 

අනවනය ක ාබහක නිර  වී ෂන්පසු එම සභාතවන් 

විසිරි යාමට තපර  සුබ්හානකල්ලාහුම්ම විනහම්දික 

අන්හදු අන්ලාෂලාහ ෂල්ලා අන්  අස් ේෆිරුක 

වඅතූබු ෂලලයික යනුතවන් පවසන්තන්ද එම 

සභාතවහි ඔහු විසින් සිදු වූ වැරදි සමා කරනු ලැතබ්. 
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මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 3433 . ඉමාම් 

තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් 

සහීහුන් ගරීබුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) හා තවනත් ඉමාම් වරුන් තමම රුවන් 

වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන  

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම දුආතවහි අර්ථමය : අතහෝ තදවිඳුනි මා 
ඔබ ප්රශංසා කරන්තනමි.ඔබ වහන්තසේ හැර 
නැමදීමට සුදුස්සා අන් කිසිතවක් තනොමැති බව මා 
සාක්ෂි දරමි.මා ඔතබන් සමාව ඉල්ලා 
ොතෙොච්ඡාරණතේ නියැතලමි. 
 මුස්ලිම් වරතයකු වශතයන්  ම ජීවි තේ 
සෑම අවස්ථමාවකම එනම් ගමතනහි නිර  ූ 
අවස්ථමාතශ තහෝ ගතමහි ෙදිංචිව සිටින අවස්ථමාතශ 
තහෝ තශවා  වද හුදකලාතශ සිටියද සමූහයත් සමඟ 
සිටියද අල්ලාහ් තදශඳුන් තමතනහි කර ඔහුට අවන  
වී ජීවත් විය යුතුය. 
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 තමම දුආව තමතසේ සභ්ාවන් වල අසුන් ගත් 
පුේගලයින් හට තක්ලම් කීම වැනි මුඛ්ය හා සම්බන්ද 
අකුසල් දැනුවත්ව කිරීමට අනුමැතිය ෙළ කරයි 
යනුතවන් තනොසිතිය යුතුයි.    
 මුස්ලිම්වරතයකු තමම උතුම් ූ දුආව 
මනනය කර සෑම සභ්ාවකම අවසානතේදි තමම 
දුආව උසුරීතම් ෙළපුරුේද ඇති කළ යුතුය. 
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ත් පා හා ත් පා හිමියන් 

:  َقاَل  النَِّبيَّ أنَّ, َعْنُهَما اهلُل َرِضَي زيٍد بِن ُأَساَمَة َعْن -36

 ".اْلُمْسِلَم اْلَكاِفُر َواَل, اْلَكاِفَر اْلُمْسِلُم َيِرُث اَل"

 رقم, مسلم وصحيح, 2224 احلديث رقم, البخاري صحيح( 

 ).للبخاري واللفظ), 4244( - 4 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව උසාමා 

ිනන් සයි්   තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

ුහස්ලිම් වරතයකුතේ ත් පා සඳහා කාෆි්තවරතයකුට 

උරුමකම් කිව තනොහැකි අ ර කාෆි්තවරතයකුතේ 

ත් පා සඳහා ුහස්ලිම්වරතයකුටද උරුමකම් කිව 

තනොහැක.  
මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 2224. / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 29 - 6989 .ඉහ  සඳහන් වැකි 
මුස්ලිම්හි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

උසාමා බින් සයිේ බින් හාරිසා රිඳයල්ලාහු අන්හු 
තමතුමාණන් උත් ම නබි (සල්) තුමාණන්ට ඉ ා 
ප්රිය ම තකතනකු ූ අ ර තමතුමාණන්තේ 
පියාණන් සයිේ බින් හාරිසා උත් ම නබි නායක 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ තසේවකතයක්ය. 
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තමතුමාණන් රසූල් (සල්) තුමාණන්ට ඉ ා ප්රිය ම 
තකතනකු වීමට තහේතුව නම් තමොහු සමඟ තිබූ අති 
විිරෂ්ඨ ගුණාංගයන්ය. තමතුමාණන් සතු උතුම් 

ගුණාංගයන් බිඳක් : නුවණ , නීර් උ කම , ප්රඥාව , 

සත්ගුණ , ආදරය , ධාර්මිෂ්ඨ කම යන 

ආදීන්ය. උත් ම නබි (සල්) තුමාණන් අබූ බක්ර් , 
උමර් (රිඳ) තුමාණන් වැනි වැඩිමහල් සහාබිවරුන් 
සිටියදීත් එක් යුධා තසේනාවකට තසේනාධිෙතිතයක් 
තලස ෙත් කිරීමට තහේතු ූතේද තමම 
ගුණාංගයන්ය.එනමුත් තමම තසේනාව එහි අවසානය 
කරා යෑමට තෙර අල්ලාහ්තේ දූ ායාණන් (සල්) 
තුමාණන් තමතලොතවන් සමු ගත්හ. ඉන්ෙසු අබූ 
බක්ර් සිේදීක් (රිඳ) තුමාණන් තමම යුධා තසේනාව 
යවා  ැබූ අ ර උමර් (රිඳ) තුමාණන්  මන් සමඟ 
සටනට තනොයා මදීනාතවහි රැඳී සිටීමට උසාමා (රිඳ) 
තුමාණන්තගන් අනුමැතිය ලබා ගත්හ. වද තමම 
සටතනහි ජය ලබා නැව  මදීනා තව  උසාමා (රිඳ) 
තුමාණන් ෙැමිණියහ.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 448 
වාර්ථමා වී ඇ . තමතුමාණන් උස්මාන් (රිඳ) 
තුමාණන්තේ ඝා නයට ෙසු ජනයින්තගන් ඈත් වී 
ජීවත් ූ අ ර මැමස්කසයට තනොදුරුව තිබූ 
ගම්මානයක ෙදිංචි විය . ඉන්ෙසු නැව ත් මදීනාවට 
ෙැමිණ වාසය කළ අ ර ජුර්ෆ් නැමැති ස්ථමානතේ 
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ඔහුට වයස අවුරුදු 24 දී හිජ්ර් වර්ෂ 94 දී මිය ගිය 
ෙසු මදීනාතශ මිහිදන් කරනු ලැී ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තෙොදුතශ කාෆිර් වරතයකු මුස්ලිම් 
වරතයකුතේ තේෙළ සඳහා හිමිකම් තනොකියන අ ර 
මුස්ලිම් වරතයකුද කාෆිර් වරතයකුතේ තේෙළ සඳහා 
හිමිකම් තනොකියයි. වද තමම කාෆිර් වරයා තේෙළ 
තබදා දීමට තෙර මුස්ලිම් තකතනක් ූවද තමොහුට 
හිමිකම් කිව තනොහැක. ඉස්ලාම් දහතම් අධික 
මහාචාාර වරුන්තේ අදහස වන්තන්ද තමයයි.තමම 
නීතිය ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත් ෙසු ඉස්ලාම් හැර දමා 
ගිය (මුර් ේ) පුේගලයාටද ආතශනිකයි.   
 ඉස්ලාම් දහම තමම තේෙළ තබදීම් පිළබඳව 
තවනත් ආගම් දහම් වලට වමා ඉ ා ෙැහැදිලිව විග්රහ 
කර තිී ම යනු ඉසල්ාම් දහතම් වීෂිශ්ඨ භ්ාවය අෙට 
තෙන්නුම් කරයි. 
 එනමුත් ඉස්ලාමීය විේවතුන් සමහරක් 
තමවන් ම යක් දරති. එනම් කාෆිර් වරතයකුතේ 
තේෙළ සඳහා මුස්ලිම් වරතයකුට හිමිකම් කිව හැකි 
නමුත් කාෆිර් වරතයකුට එතසේ හිමිකමි කිව 
තනොහැක.එතසේම තේෙළ තබදීමට තෙර කාෆිර් 
වරතයකු ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්තත් නම් ඔහුට 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තේෙළ උරුමය හිමි වනු ඇ  යනුතවන් විේවතුන් 
සමහරක් අදහස් දරති . 

අවන  වීම . 

 َتَشهََّد ِإَذا:  " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -37

 ِمْن ِبَك َأُعْوُذ ِإنِّْي! َاللَُّهمَّ: َيُقْوُل َأْرَبٍع, ِمْن ِباهلِل َفْلَيْسَتِعْذ َأَحُدُكْم؛

 َواْلَمَماِت, اْلَمْحَيا ِفْتَنِة َوِمْن اْلَقْبِر, َعَذاِب َوِمْن َجَهنََّم, َعَذاِب

 ".الدَّجَّاِل اْلَمِسيِح ِفْتَنِة َشرِّ َوِمْن

 وصحيح), 988( -468 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

 ).ملسلم واللفظ, 4322 احلديث رقم, البخاري

 අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී : 
ඔතබන් තකතනකු සලා තයහි  නහ්හු්  ෂරියේතවහි 

අසුන් ගත් විට කරුණු හ රකින් ඉරක්්ාව ප නු. 

එනම් අතහෝ තදවිඳුනි අපාතයහි හා තසොතහොතනහි 

තේදනාතවන්ද  වද ඉයුකාලතයහි හා මරතනහි 

ඉපදාවන්තගන්ද මසීහ් දජ්ජාල්තේ දු්්ටකතමන්ද මා 

ඔතබන් ඉරක්්ාව ප මි යනුතවන් ප්රා්තානා කරනු. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 468 – 988 / 
සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 4322 .ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද මුස්ලිම්හි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන  

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ඉහ  සඳහන් ූ කරුණු හ තරන් ආරක්ෂා 
ෙැතීතමන් තකතනකු සර්වබලධාාරී අල්ලාහ්ට 
අවන  වීම  හා තකතනකුට අල්ලාහ් තදවියානන් 
තව  තිතබන්නාූ අවශය ාවය කුමක්ද යනුතවන් 
තමම හදීසය අෙට තෙන්වා තදයි. 

 සලා තේ අවසාන  ෂහ්හුේ අවස්ථමාතවහි 
තමම දුආව ොරායනය කිරීම ප්රියජනක ක්රියාවකි. 
 තමම හදීසතයන් මසීහ ් දජ්ජාල් තමතලොව 
අවසානයට තෙර සර්වබලධාාරී අල්ලාහ්තේ 
නියමයට අනුව කලබලකාරී පීමන  ත්වයක් ඇති 
කරවයි යන පුව  ස්ථීර කරනවාත් සමඟම අවසාන 
දිනය දක්වා තමොහුතේ  උෂනයට වමා භ්යානක 
 උෂනයක් තමතලොතවහි ඇති තනොතශ යනුතවන්ද 
තමම හදීසය ෙැහැදිලි කරයි. 
 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ කබ්ර් යන අරාබි 
ෙදතයහි නියම අර්ථමය නම් එතලෝ ජීවි තයහි 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තකතනකුතේ ආත්මය රඳා ෙවතින 
ස්ථමානයටයි. වද මළවුන්තේ තේහය මිහිදන් කරනු 
ලබන ස්ථමානයටද කබ්ර් යනුතවන් කියනු 
ලැතබ්.එනමුත් තමම දුආතවන් තකතනකු අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් ආමන්ත්රණය කතළේ නම් එයින් අදහස් 
වන්තන් ඔහුතේ මරණය ෙසු අවසාන් දිනය  
එළතඹන තුරු ඔහුට හිමි විය හැකි දඬුවමින් ආරක්ෂා 
ෙැතීමයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තේ නාතවහි වැදගත්කම 

 َعَلى النَّاُس ُيْحَشُر: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  َجاِبٍر َعْن  -38

 ".ِنيَّاِتِهْم

 وصحيح, األلباني هحوصح, 4630 احلديث رقم, ماجه ابن سنن( 

 ).ماجه البن واللفظ), 6828( - 83 احلديث رقم من جزء, مسلم

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව ජාින්ත  

තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

අවසාන දිනතයහි මිනිසුන්  ම  මන්තේ 

තේ නාවන් අනුව නැගිට්ටවනු  ලැතබ්. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු ඉබ්නු මාජා වැකි අංක 4630 / 

ඉමාම් අල්බානි (රහ)් හා තවනත් ඉමාම් වරුන් තමම 

රුවන් වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . වද 
සහීහ් මුස්ලිම්හි 83- 6828 තවනි වැකිතයන් 
තකොටසකි.  

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 32 වන  

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ඉස්ලාම් දහතමහි යහෙත් තච් නාවට ඇති 
වැදගත්කම හා එහි මහිමය තමම හදීසය අෙට 
ෙැහැදිලි කරන අ ර යම් ක්රියාවක මුල හා 
අත්තිවාරම වන්තන්ද තමවන් යහෙත් අල්ලාහ ්
තදවිඳුන්ට ෙමණක් යන චිත්  ොරිශුේධිතයන්  බන 
තච් නාවන්ය .  

 නියියත් යනු යම් තදයක් කිරීමත් සමඟම 
 ම සිත න් එය ෙැතීම තශ .එනමුත් ෙළමුව 
තච් නාව  බා ඉන්ෙසු තදයක් කිරීමට 
බලාතෙොතරොත්තු වුතේ නම් එයට අධිෂ්ඨානයක් යැයි 
කියනු ලැතබ්.   
 සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් තමවන් 
උතුම් ූ තච් නාව පිිඳබඳව ශුේධා ූ අල්කුර්ආනතේ 
තනොතයකුත් ආකාරතේ අල් කුර්ආන් වාකය වලද   
වර්ණනා කරයි. 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

රාත්රී කාාතයහි දුඉ ප්රා්තානා කිරීම 

 َساَعًة, اللَُّْيِل ِمَن ِإنََّ: "َقاَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ,  َجاِبٍر َعْن -39

 ".ِإيَُّاُه َأْعَطاُه ِإالَّ َخْيًرا, اهلَل َيْسَأُل ُمْسِلٌم, َعْبٌد ُيَواِفُقَها اَل

 ), ).292( - 422 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව ජාින්ත  

තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

නිය  වනතයන්ම රාත්රි කාලතයහි එක් තේලාවක් 

ඇ . එම තේලාව යම් දාසතයකු අල්ලාහ ්

තදවිඳුන්තගන් යම් යහප ක් ප්රා්තානා කරන 

තේලාව හා සමඟ සමාන වූතේ නම් නිසැකව ඔහුට 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් එම යහප  පිරිනමන්තන්ය. 
  
මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 422 – 292 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 32 වන  

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 දුආ ප්රාර්ථමනා ඉෂ්ඨ වන තමොතහො  
බලාතෙොතරොත්තුතවන් මුළු  රාත්රී කාළතයහිම දුආ 
ප්රාර්ථමනාතවහි නියැලිය යුතුයි යන්න තමම 
හදීසතයන් ෙැහැදිලි තකතර්.  
 තමවන් උතුම් ූ තශලාව අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
රහසිඟ ව සඟවා  බා ඇත්තත් උන්වහන්තසේතේ 
දාසයින් වන අෙ සැම තමවන් උතුම් ූ තශලාව 
තසොයා දැඩි උනන්දුවක් දැක්වීම සඳහාය.තමතසේ 
උතුම් තශලාවක් මුළු සිකුරාදා දිනතයහිද අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් රහසිඟ ව සඟවා  බා ඇ .   
 එතසේම තකතනකු රාත්රී කාළතේ මුල් 
අවදිතේ සිට අළුයම දක්වා දුආ ප්රාර්ථමනා ඇසීමත් 
සමඟම  මන් විසින් සිදු ූ අකුසල් සඳහාද 
ොතෙොච්චාාරණතේ නියැලිය යුතුය.එනමුත් රාත්රී 
කාළතේ මුල් අවදිතේ තනොව අවසානතේදී සලා ය ආ 
දුආ ප්රාර්ථමනා ආ ඉස්තිහ්ෆාර් යනාදීන් කිරීම ඉ ා 
උචි ය.  
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සලා ය යනු බලවත් සාධකයකි. 

 .َصلَُّى َأْمٌر َحَزَبُه ِإَذا  النَّيبُّ َكاَن:  َقاَل  ُحَذْيَفَة ْنَع -41

 ).وحسنه األلباني, 4349 احلديث رقم, داود أبي سنن(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  හුදයිෆා  තුමාණන්  

විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  හට කිසියම් තහෝ 

සිදුවීමක් සිදුවූ වහාම සලා ය තව  ෂක්මන් 

වන්තන්ය. 

 

මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4349. ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය හසනුන් 

යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 4 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 නිය  වශතයන්ම සලා ය යනු 
තමතලොතවහි යම් තදයක් සිදු වී වීට අල්ලාහ් 
තදවිඳුන්තගන් උදවු ෙැතිය  හැකි බලවත් 
සාධාකතයකි. වද  සලා තේ ඕනෑම දුආ 
ප්රාර්ථමනාවක් ඇසිය හැකි අ ර එයට කියා විතශේෂ 
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දුආ ප්රාර්ථමනාවක් තනොමැ .තමම අර්ථමය අමංගු කර 
ගත් අල් කුර්ආන් වැකියක් නම් ......    

).493اآلية  ,سورة البقرة( ېئۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  

අතහෝ විශ්වාස කළවුනි ! ඉවසීතමන් හා සලා ය 
මගින් උදශ උෙකාර ෙ නු) .  අල් කුර්ආනය 
(6/493)   

  වද රසූලුල්ලාහි (සල්) අධලහි වසල්ලම් 
තුමාණන් උන් වහන්තසේට යම් තදයක් සිදු ූ සැනින් 
සලා ය තව  පිවිතසයි.එනම් තමම උතුම් ෙළපුරුේද 
අෙ ජීවි තේද ග  යුතුව ඇ . 
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සුදු වස්ත්රයන් පැාඳිම 

 َرُسوُل َقاَل:  َقاَل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن-41

, ِثَياِبُكْم َخْيِر ِمْن َفِإنََّها اْلَبَياَض؛ ِثَياِبُكْم ِمْن ْلَبُسواِا: " اللَِّه

 ."َمْوَتاُكْم ِفْيهََا َوَكفُِّنْوا

 احلديث رقم, داود أبي وسنن, 994 احلديث رقم, الرتمذي جامع( 

 الرتمذي اإلمام وقال, 4426 احلديث رقم, ماجه ابن سنن و, 3828

وحسنه , للرتمذي واللفظ, صحيح حسن:  بأنه احلديث هذا عن

  ).األلباني وصححه

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් අබ්බාස ් තුමාණන්  විසින් දැනුම් 
තදන ලදී: 

නුෙලා සතු වස්ත්රතයන් සුදු පැහැතයන් යුතු වස්ත්ර 

පාඳිවු. මක්නිසාදයත් නුෙලා සතු වස්ත්රතයන් ඒවා 

ෂ ා විශි්්ඨ වස්ත්රයන් වන නිසාය. වද 

නුෙලාතගන් මරණයට පත් වූවන්තේ ත් හයද 

තමයින් ඉවරනය කරනු. 
  
මූලාශ්රය : ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 994 . සුනනු අී  
දාූේ වැකි අංක 3828 / සුනනු ඉබ්නු මාජාහ් වැකි 
අංක 4426 .ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි ෙද තිර්මිදිහි 
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වාර් ා වී ඇ .ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම 

රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහුන් බව  ප්රකාශ කරන 

නමුත් ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය 

හසනුන් සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 

අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්බාස් (රිඳ) තුමාණන්.තමතුමා 
ඉ ා ප්රසිේධා සහාබිවරතයකි.තමතුණානන්තේ උෙ 
නාමය නම් අබුල් අබ්බාස් ය.සහාබිවරුන්තගන් අති 
ඥානවන්  සහාබිවරතයකි.ෙරිශුේධා ූ අල් කුර්ආන් 
විවරණ කලාතවහි ඉමාම් වරයා යන  නතුරද 
තමතුමාණන් සතුය.රසූලුල්ලාහි (සල්) තුමාණන්තේ 
මාමාතේ ප්රත්රයාය.හිජ්ර යට අවුරුදු තුනකට තෙර 
ඉෙදුනු තමතුමාණන් සෑම අවස්ථමාවකම වාතේ නබි 
(සල්) තුමාණන් සමඟම සිටියහ.තමම තහේතුව නිසා 
උන්වහන්තසේතගන් දැනුම් සම්භ්ාරයක් හැදෑරීමට 
පුළුවන් විය.තමතුමාණන් විසින් හදීස් 4220 ක් 
වාර් ා වි ඇති අ ර නබි (සල්) තුමාණන් මිය යන 
විට තමතුමාණන්තේ වයස අවුරුදු 43 කි. වද අලි 
බින් අී   ාලිබ් (රිඳ) තුමාණන් බසරා නැමැති 
ප්රතේශයට තමොහුව නිතයෝජි තයක් තලස ෙත් 
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කළහ.තමතුමාණන් හිජ්රි වර්ෂ 28 දී වයස අවුරුදු 20 
දී  ාඉෆ් හි මිය ගියහ. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සුදු වස්ත්රයන් ෙැළඳිම හා එයින් මරණයට 
ෙත්ූවන්තේ තේහය ආවරණය කිරීතම් ඇති 
විතශේෂත්වය තමම හදීසතයන් වටහා ග  හැක.එයට 
තහේතුව නම් තමවැනි සුදු ෙැහැතයන් යුත් වස්ත්රයන් 
ඉ ා පිරිසිදු හා එහි ඇති අලංකාරය නිසාය.තමවැනි  
සුදු ෙැහැතයන් යුත් වස්ත්රයන් ඉ ා පිරිසිදුයි යැයි 
කීමට තහේතුව නම් තමහි යම් කිසි කිිඳටුවක් තහෝ 
අෙවිත්ර තදයක්  ැවරුනු සැනින් ඉ ා ෙැහැදිලිව 
තෙණුනු ෙසු එය පිරිසිදු කිරීමට හැකි නිසාය.  
 තමම නීතිය කාන් ා හා පිරිමීන් යන 
තදොර්ශයටම තෙොදුය.තමයට ෙටහැනි අදහසක් 
තකතනකු දැරුතශ නම් එම නීතිය ක්රියාත්මක කර 
වීම සඳහා ඉස්ලාම් දහතම් ස්ථීර සාධාකයන් තුලින් 
ඔහු එය සථ්ීර කළ යුතුව තිතබ් .  
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(ෂෆ් ා්ත)උපවාසය අවසන් කිරීම 

 ُيْفِطُر:  اهلِل َرُسوُل َكاَن : َيُقْوُل , مالك بن أنس َعْن -42

 َتَمَراٍت؛ َفَعَلى ُرَطَباٌت؛ َتُكْن َلْم َفِإْن ُيَصلَِّي؛ َأْن َقْبَل ُرَطَباٍت َعَلى

 ".َماٍء ِمْن َحَسَواٍت َحَسا َتُكْن؛ َلْم َفِإْن

 احلديث رقم, الرتمذي وجامع, 6392 احلديث رقم, داود أبي سنن(

, غريب حسن:  بأنه احلديث هذا عن الرتمذي اإلمام قال, 292

 ).وحسنه األلباني وصححه, داود ألبي واللفظ

අනස් ිනන් මාලික්  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන 

ලදී: 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  (මේරිබ්) සලා යට තපර 

(රමාාන් මාසතයහි) ෂදුනු රටෂඳි අනුභව කිරීතමන් 

උපවාස ශීලය අවසන් කරයි.එතසේ තනොමැති 

අවස්ාාවක තේළුනු රටෂඳි මගින් උපවාස ශීලය 

අවසන් කරයි.එතසේත් නැතිනම් දිය උගුරක් පානය 

කර උපවාස ශීලය අවසන් කරයි. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 6392 / 
ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 292 .ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද අබූ දාූේ හි වාර් ා වී ඇ .ඉමාම් 

තිර්මිදි (රහ්) තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය හසනුන් 

ගරීබුන් බව  ප්රකාශ කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි 
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(රහ්) තමම රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහුන් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 8 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 උෙවාසය යනු අළුයම සිට හිර බසින ත ක් 
උෙවාසය බිඳන කරුණු අත් හැර දමා එයින් ඈත් 
වීතමන් සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන්ට අවන  
වීමයි. 
 මේරිබ්  සලා යට තෙර ඉදුනු රටඉඳි වලින් 
උෙවාසය අත් හැරීම ඉ ා යහෙත් කරුණකි.එතසේ 
ඉදුනු රටඉඳි තනොතිබුතණ්නම් වියළුණු රටඉඳි වලින් 
ද එතසේත් නැතිනම් ජලය ොනය කිරීතමන් උෙවාසය 
නිම කළ හැක.තම් සියල්ල තනොතිබූ අවස්ථමාවන්හි දී 
ඔහු සතු කිසියම් තහෝ ආහාර ොනයකින් උෙවාසය 
නිම කළ හැකිය. 
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නරීර අංග හ කින් සුජූ්  කිරීම 

 النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي َعبَّاٍس ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -43

 ":ِبَيِدِه َوَأَشاَر اْلَجْبَهِة َعَلى َأْعُظٍم َسْبَعِة َعَلى َأْسُجَد َأْن ُأِمْرُت 

 َنْكِفَت َواَل, اْلَقَدَمْيِن َوَأْطَراِف َوالرُّْكَبَتْيِن َواْلَيَدْيِن َأْنِفِه َعَلى

 ". َوالشََّعَر الثَِّياَب

 رقم, مسلم وصحيح, 846 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 490( -630 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් අබ්බාස ් තුමාණන්  විසින් දැනුම් 
තදන ලදී: 

අවයවයන් හ ක් මගින් සුජූ්  කිරීමට හා සුජූ්  හා 

රුකූඋ වැනි අවස්ාාවන්හි  ම වස්ත්ර හා හිසතකස් 

වැනි දෑ හකුලා ගැනීතමන් වාකින තලසද මා තව  

අණ කරනු ලැබුණි.සුජූ්  කිරීතම්දි උපතයෝගි කා 

යුතු අවයවයන් නම්  මාතේ නාල (අල්ලාහ්තේ 

දූ යාතණෝ  අතින් සංඥා කරම්න්) නාසය , තදඅත් 

,දණහිස් තදක හා පාද තුඩු යනුතවන් පැවසීය. 
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මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරි වැකි අංක 846 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 630 - 490 ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද බුහාරිහි වාර් ා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 41 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම හදීසතයන් සලා තේ සුජූේ 
අවස්ථමාතවහි ශරීර අවයවයන් හ ක් තෙොතලෝ ම  
රඳා ෙැවතිය යුතුව ඇ  යනුතවන් අවධාාරනය 
කරයි.ඒවා නම් නාසය සමඟ නළල ආ තදඅත්ල ආ 
දණහිස් තදක හා ොද තුඩු යනාදීන්ය. 
 තමතසේ ශරීර අවයවයන් හ කින් සුජූේ කිරීම 
වනාහී කාන් ා හා පිරිමීන් යන තදොර්ශයටම අයත් 
නීතියකි. එතබවින් සියළු ොර්ශවයින් තමතසේ සුජූේ 
කිරීම අනිවාර්ය ූ කරුණකි.එතසේම අවධාානය තයොමු 
කළ යුතු කරුණක් නම් නාසය හා නළල යන 
අවයවයන් තදක එකක් යනුතවන් ගැතණනු ඇ . 
 සුජූේ කිරීම අ රතුරදී තකතනකු  මන්තේ 
සිය ොද තදකින් එකක් තහෝ තදකම තෙොතලෝ ම  
තනො බා ඉහ  දැමුතශ නම් ඔහුතේ සලා ය නිසි 
ආකාරයට නිම තනොවී එම සලා ය නිෂ්ඵල වීමට 
තහේතුවක් විය හැක.එතසේම අතනකුත් ශරීර 
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අවයවයන් හත න් කිසියම් තහෝ අවයවයක් නිසි 
ආකාරයට තනො ැබුතශ නම් එයටද තම් නීතිය 
වලංගුය.  

සිත් පැතුම් පරිව්ත නය කරන්නා 

 :َيُقْوُل َعْنُهَما اللَُّه َرِضَي اْلَعاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن اللَِّه َعْبِد َعْن -44

 َبْيَن ُكلََّها آدَم َبِنْي ُقُلْوَب إنَّ: "َيُقْوُل  اهلِل َرُسْوَل َسِمَع ِإنَُّه

 ,"َيَشاُء َحْيُث َيْصِرُفُه, َواِحٍد َكَقلٍب الرَّْحَمِن َأَصاِبِع ِمْن ِإْصَبَعْيِن

 َعَلى ُقُلْوَبَنا َصرِّْف الُقُلْوِب ُمَصرَِّف اللَُّهمَّ: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل ُثمَّ

 ".َطاَعِتَك

 )١562-٢1صحيح مسلم رقم احلديث (  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම සවන් දුන් 

බව අබ්දුල්ලාහ් ිනන් අම්්ත ිනන් ඉස්  තුමාණන්  
විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් සතු (ඔහුට ඉතේණික වූ )ඇඟිලි 

වලින් ඇඟිලි තදකක මධයතයහි තිතබන්නාවූ 

(ඉදම්තේ පුතුන් වන) මානවයාතේ හදවත් සියල්ල 

යනු ඔහුට එක් හදව ක් වැනිය.එම හදව  ඔහු 

කැමති පරිදි පරිව්තානය  
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කරමින් සිටීයි.තමතසේ පැවසූ පසු අල්ලාහ්තේ 

දූ යාතණෝ   තමතසේ ප්රා්තානා කාහ.අතහෝ හදවත් 

පරිව්තානය කරන්නා වූ මාතේ තදවිඳුනි   ඔබට 

අවන  වීම සඳහා අපතේ  හදවත් පරිව්තානය 

කරනු මැනව   
  
මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 42 – 629 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර . 

අබ්දුල්ලාහ් බින් අම්ර් බින් ආස් අල් කුරෂී 
අස්සහ්මී.කීර්තිමත් ප්රසිේධා 
සහාබිවරතයකි.තමතුමාණන් ඔහුතේ පියාණන්ට 
තෙරම ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත්හ.තමතුමාණන් 
විසින් හදීස් 200 ක් වාර් ා වී ඇති අ ර උත් ම නබි 
(සල්) තුමාණන් සමඟ සටතනහි සහබාගි වීමට හැකි 
ූතේ එයින් ඉ ා ස්වල්ෙයකටය. රාජය ොලන හා 
කලමනාකරණ තශ්රේෂ්තත්රයහි ඉ ා විතශේෂ නුවණක් 
ඇති තමතුමාණන්ව මුආවියා (රිඳ) තුමාණන් කූෆා 
නැමැති තප්රතේශයට නියමි  කාළයක් සඳහා  
නිතයෝජි තයක් තලස ෙත් කතළේය. 

මිස්ර් හි ෆිස ්ාත් නැමැති මස්ජිදතේ ධාර්ම තේශනා 
හා නීති රීතින් පිිඳබඳව ජනයින්ට කියා දුන් 
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තහේතුතවන් තමතුමාණන්තගන්  හිජාස ්ආ ශාම් ආ මිස්ර් 
වාසීන් සමූහයක් ිරල්ෙය හැදෑූමහ.හිජ්රි වර්ෂ 29 දී 
මිස්ර් හි මිය ගිය තමතුමාණන් ඔහුතේ සිය 
නිවතසහිම මිහිදන් කරනු ලැී ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ඉස්ලාම් දහතමහි  ම සථ්ීරත්වය පිහිටුවා 
ගැනීම සඳහා තිතබන්නාූ තහේතු කාරනාවන්  ම 
ජීවි තේ තගන ඒම සඳහා දැඩි උත්සහයක තයදිය 
යුතුව ඇ  යන්න තමම හදීසතයන් අදහස් තශ. 
කුමක්නිසාදයත් ප්රථිඵල සියල්ල එහි ආරම්භ්යට 
අනුව සිදුවනු ඇ .එතසේම තහේතු කාරණා සියල්ල 
බැඳි ඇත්තත්ද එම තහේතු කාරණා ඇති වීමට තහේතු ූ 
සාධාකයන් සමඟය. 
  වද සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් හට 
කිසි මැවීමකට සමාන තනොූ ඔහුට ආතශනික ූ 
ඇඟිලි ඇ  යනුතවන් වීශ්වාස කිරීම අනිවාර්ය 
තශ.එය විශ්වාස කිරීතම්දී එහි හැමය හා ලක්ෂණ 
වැනි දෑ තනොසලකා කිසි බාධාකතයන් හා 
උෙමාවකින් ත ොරව විශ්වාස කළ යුතුය.  
 කවතරකු  ම ෙරිොලකයා ූ එතසේම 
මැවුම්කරු ූ සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
විශතයහි නිවැරැදි තීන්දුවක් ගන්තන්ද නිය  
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වශතයන්ම අල්ලාහ් තදවිඳුන් තමොහුතේ සිත්ෙතුල 
ශාන් භ්ාවතයන් ආසහනතයන් ආතසොම්නසින් 
පුරවාලයි.එතසේ තනොමැතිව කවතරකු සර්වබලධාාරී 
අල්ලාහ් තදවිඳුන් විශතයහි වැරදි තීරණයක් 
ගන්තන්ද නිය  වශතයන්ම අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
තමොහුතේ සිත්ෙතුල ෙසු ැවිල්තලන් හා භිතයන් 
පුරවාලයි.කුමක්නිසාදයත් මුළු තලෝ වැසියන්තේ 
සිත් සර්වබලධාාරි අල්ලාහ් තදවිඳුන් සතුව ඇති 
තහේතුතවනි.  
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සුජූදයන් තදක අ රතුර අසුන් ගැනීතම්දි 

 :السَّْجَدَتْيِن َنْيَب َيُقْوُل اَنَك  النَِّبيَّ أنَّ  ُحَذْيَفَة َعْن -45 

  ".ِلي اْغِفْر َربِّ ِلي, اْغِفْر َربِّ"

 , 824 احلديث رقم, داود أبي وسنن ,892 احلديث رقم, ماجه ابن سنن( 

 العالمة وقال, ماجه البن واللفظ, 4449 احلديث رقم, النسائي وسنن

 ).صحيح بأنه: احلديث هذا  عن األلباني الدين ناصر حممد

 
හුදයිෆා  තුමාණන්  විසින් දැනුම් තදන ලදී: 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  සජදාවන් තදක අ ර 

රබ්ිනේෆි්තලී , රබ්ිනේෆි්තලී යනුතවන් ප්රා්තානා 

කරමින් උන්තන්ය. 
මූලාශ්රය : සුනන් ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 892 / 
සුනනු අී  දාවුේ වැකි අංක 824 / සුනනුන් නසාඊ 
වැකි අංක 4449 .ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි ෙද ඉබ්නු 

මාජාහ් තවහි වාර්ථමා වී ඇ . ඉමාම් අල්බානි (රහ්) 

තමම රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහුන් යනුතවන් 

ප්රකාශ කර ඇ .  

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 4 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සුජූදයන් තදක අ රතුර අසුන් ගැනීතම්දි 
තමම උතුම් ූ වැකි සහි  දුආව කිව යුතුයි. 
 සුජූදයන් තදක අ රතුර අසුන් ගැනීතම්දි 
තමවැනි දුආවන් ොරයනා කිරිම යනු උත් ම නබි 
නායක මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් විසින් වාර් ා වී 
ඇති හදීස ් වලින් සථ්ීරවු සුන්න යකි.තමහිදි 
ොරායනා කිරීම සඳහා තවනත් දුආ වදන් ද හදීස්වල 
අෙට දැක ග  හැකි අ ර තමම කෘතිය දීර්ඝ 
තනොවීම සඳහා ඒවා සඳහන් තනොකතළමු. 
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මානවයාතේ සතුතටහි උල්ප  

 َرُسوُل َكاَن: َقاَل عنهما اهلل رضي َعبَّاٍس ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -46

 ِلي اْغِفْر َربِّ: "اللَّْيِل َصاَلِة ِفْي السَّْجَدَتْيِن َبْيَن ُلَيُقْو  اهلِل

 ".َواْرَفْعِني َواْرُزْقِني َواْجُبْرِني َواْرَحْمِني

 و  890 احلديث رقم, داود أبي وسنن ,898 احلديث رقم, ماجه ابن سنن(

: الرتمذي اإلمام َقاَل ,ماجه البن واللفظ, 684 احلديث رقم, الرتمذي جامع

 ابن حديث  عن األلباني الدين ناصر حممد العالمة وقال ,غريب حديث هذا

 ).صحيح :بأنه والرتمذي ماجه

අබ්දුල්ලාහ් ිනන් අබ්බාස්  තුමා විසින් දැනුම් තදන 

ලදී :   

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  රාත්රී කාල සලා තයහි 

සජදාවන් තදක අ ර රබ්ිනේෆි්තලී ව්තහම්නී 

වජ්බු්තනී ව්තසුක්නී ව්තෆානි යනුතවන් ප්රා්තානා 

කරමින් උන්තන්ය. 

 

මූලාශ්රය : සුනන් ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 898 / 
සුනනු අී  දාවුේ වැකි අංක 890 / ජාමිඋත්තිර්මිදි 
වැකි අංක 684  .ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි ෙද ඉබ්නු 

මාජාහ් තවහි වාර්ථමා වී ඇ . ඉමාම් තිර්මිදි (රහ්) 

තුමාතණෝ තමම රුවන් වැකිය ගරීබුන් යැයි  ප්රකාශ 
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කරන නමුත් ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් 

වැකිය සහීහුන් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 41 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මිනිතසකු තමතලොතවහි හා ෙරතලොතවහි 
අවශය සියළු යහෙත් දෑ ලබා ගැනීමට හැකිවන 
සාධාක කිහිෙයක් තමම දුආතවහි සඳහන් වී ඇ  
අ ර ඔහු අකැමති සියළු අයහෙත් දැයින් ආරක්ෂාවද 
එහි සඳහන්ය.    
 මානවයාතේ සතුතටහි උල්ෙ  ඉස්ලාම් 
දහමයි.කවතරකු එය පිිඳෙදින්තන්ද ඔහු 
වාසනාවන් තයකු වන අ ර එය තනොමග යවන්නා 
අවාසනාවන් තයකි. 
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මූලික ප්රථිපත්තීන් 

 ِللنَّاِس؛ َيْوًما َباِرًزا  النَِّبيُّ َكاَن: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن -47

 َأْن: اْلِإمَياُن: "َقاَل اْلِإمَياُن؟ َما: َفَقاَل السالم؛ عليه ِجْبِريُل َفَأَتاُه

 ,"ِباْلَبْعِث َوُتْؤِمَن, َوُرُسِلِه َوِبِلَقاِئِه, َوُكُتِبِه َوَمَلاِئَكِتِه ِباللَِّه ُتْؤِمَن

 َوُتِقيَم, ِبِه ُتْشِرَك َواَل اللََّه َتْعُبَد َأْن: اْلِإْسَلاُم: "َقاَل اْلِإْسَلاُم؟ َما: َقاَل

 َما: َقاَل َرَمَضاَن, َوَتُصوَم, اْلَمْفُروَضَة الزََّكاَة َوُتَؤدَِّي, الصََّلاَة

 َتَراُه؛ َتُكْن َلْم َفِإْن َتَراُه, َكَأنََّك اللََّه َتْعُبَد َأْن: "َقاَل اْلِإْحَساُن؟

 ِبَأْعَلَم َعْنَها اْلَمْسُئوُل َما: "َقاَل السَّاَعُة؟ َمَتى: َقاَل",  َيَراَك َفِإنَُّه

 َوِإَذا َربََّها, اْلَأَمُة َوَلَدِت ِإَذا: َأْشَراِطَها َعْن َوَسُأْخِبُرَك السَّاِئِل, ِمَن

 ِإالَّ َيْعَلُمُهنَّ اَل َخْمٍس ِفي, اْلُبْنَياِن ِفي اْلُبْهُم اْلِإِبِل ُرَعاُة َتَطاَوَل

 ) ١2 :لقمان,   (الساعة علم عنده اهلل إن   : النَِّبيُّ َتال ُثمَّ اللَُّه,

 ِجْبِريُل, َهَذا: "َفَقاَل َشْيًئا؛ َيَرْوا َفَلْم ؛"ُردُّوُه: "َفَقاَل َأْدَبَر, ُثمَّ ,اآلية

 ".ِديَنُهْم النَّاَس ُيَعلُِّم َجاَء

 رقم, مسلم وصحيح, 90 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 )للبخاري واللفظ), 9( - 4 احلديث
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අබූ හුරයිරා  තුමා විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

අල්ලාහ්තේ දු යාතණෝ වරක් ජනයින් ෂදිරිතේ 

තපනී සිටියහ.එවිට ජිබ්රීල් (අලල) තුමාණන් 

පැමිණ ඊමානය යනු කුමක්දැයි ඇසීය .එයට 

අල්ලාහ් තකතරහිත් ඔහුතේ මලාෂකාවරුන්, ඔහුතේ 

ඉගම්, ඔහුතේ හුහවීම ,ඔහුතේ දු යන් හා අවසාන 

දිනය ඉදී දෑ වින්වාස කිරීම යැයි එතුමා පිළිතුරු 

දුන්හ. අනතුරුව නින තුමා තදස බලා ෂස්ලාමය යනු 

කුමක්දැයි මාහට කියා තදන්නැයි ඇසීය. එතුමා 

ෂස්ලාම් යනු අල්ලාහ් තදවිඳුන්ව පමණක් කිසිම 

ඉත් නයකින් ත ොරව වන්දනාමාන කිරීම ,  

සලා ය ෂටු කිරීම , ඔබට අනිවාර්ය වූ සකාත්  පිරි 

නැමීම , රමාාන් මස උපවාස ශිලතේ තයදීම, යනාදි 

යැයි පිළිතුරු දුන්හ. ව දුරටත් ෂහ්සාන් යනු 

කුමක්දැයි ඇසීය. ඔබ අල්ලාහ් තනොදැක්කත් ඔහු 

තව  සෘජුව තයොුහ තවමින් නැමදුම ෂටු කරන්නාක් 

තමන් නැමදුම ෂටු කිරීමය. ඒ මක් නිසාද යත් ඔබ 

ඔහු තනොදුටුවද ඔහු සැබවින්ම ඔබ දකී යනුතවන් 

පිළිතුරු දුන්තන්ය.අනතුරුව තහත ම අස්සාඅත් 

(කියාමා දිනය) පිළිබඳව මට කියා තදන්නැයි ඇසීය. 

එයට එතුමා තම් ප්රන්නය අසනු ලබන්නා ප්රන්නය 

අසන්නාට වැඩිතයන් දන්තනක් තනොතේ යැයි කීය. 

අනතුරුව අල්ලාහ්තේ දු යාතණෝ  එහි සලකුණු 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

කුමක්දැයි මා ඔබට කියා තදන්නම් යැයි තමතසේ 

කීය. වහල් කාන් ාව  ම ස්වාමි දුව තමතලොව ිනහි 

කරයි. ඒ අවස්ාාතේ පාවහන් නැති නි්තවසත්්ර එතේර 

සමාජය උසස් තගොඩනැගිලි ෂදි කිරීතමහිලා  රඟ 

කරමින් සිටින බව ඔබ දකී.  වද වි්යන් පහක 

ඥානය අල්ලාහ් තදවි  සතුය යැයි පැවසූ අල්ලාහ්තේ 

දු යාතණෝ   

١2: لقمان چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ     چ   

යන අල්කු්තඉන් වැකිය පාරායනා කාහ. (නිය  

වනතයන්ම එතලෝදිනතයහි නුවණ අල්ලාහ් තදවි 

සතුය) ෂන්පසු ජිබ්රීල් (අලල) තුමාණන් හැරී ගිය 

විගස අල්ලාහ්තේ දු යාතණෝ  ඔහුව හැරී බලන 

තමන් ෂල්ලා සිටියහ.එනුහත් ඔහු දැක ගැනීමට 

තනොහැකි විය.එවිට අල්ලාහ්තේ දු යාතණෝ  ඔහු  

ජිබ්රීල් අලලහිස්සලාම් තේ  , ඔබලාට ධ්තමය 

පිළිබඳ අවතබෝධයක් දීම සඳහා පැමිණිතේය 

යනුතවන් පැවසූහ. 
 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 90 / සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 4 – 9.ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි 
වදන් බුහාරිහි වාර් ා වි ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමය ඉස්ලාම් දහතමහි බාහිර හා අභ්යන් ර 
සියළු මූලික ප්රථිෙත්තීන් අමංගු කර ගත් ඉ ා උතුම් 
හදීසතයකි. 
 ඉස්ලාම් දහම යනු එහි තිතබන කරුණූ 
කාරනා විශ්වාස කිරීමත් සමඟම එම කරණු ක්රියාවට 
නැංවීමය. වද විශ්වාසතයන් ත ොර ූ ක්රියාවක් පිිඳ 
ගනු තනොලැතබන අ ර කිසියම් ක්රියාවක් තනොමැතිව 
විශ්වාසයද පිිඳ ගනු තනොලැතබ්. එයට තහේතුව නම් 
තමම විශ්වාසය හා ක්රියාව යන කාරණා තදතකහි මුළු 
එකතුව වන්තන් ඉස්ලාම් දහමයි.   
 මුතවන් ප්රකාශ කිරීමත් සමඟම සිත න් 
විශ්වාස කර ඒවා ශරීර අවයවයන් තුලින් ක්රියාවට 
නැංවීම යන කරුණු තුනම ඊමානතේ අමංගු විය 

යුතුය. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සලවාත් හා සලාම්  

 َواْلُبْشَرى َيْوٍم َذاَت َجاَء  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ  َطْلَحَة َأِبْي َعْن -48

 َأَتاِنَي ِإنَُّه: َفَقاَل ؛!َوْجِهَك ِفْي اْلُبْشَرى َلَنَرى ِإنَّا: َفُقْلَنا َوْجِهِه؛ ِفْي

 ُيَصلِّْي اَل َأنَُّه ُيْرِضْيَك؟ َأَما: َيُقْوُل َربََّك ِإنَّ! ُمَحمَُّد َيا َفَقاَل اْلَمَلُك؛

 َسلَّْمُت ِإالَّ َأَحٌد َعَلْيَك ُيَسلُِّم َواَل, َعْشًرا َعَلْيِه َصلَّْيُت ِإالَّ َأَحٌد َعَلْيَك

 ".َعْشًرا َعَلْيِه

 ).وحسنه األلباني, 4683 احلديث رقم, النسائي سنن( 

අබූ  ල්හා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

වරක් අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ම තපනුතමහි 

කුමක්තදෝ සුභාරංචියක් දිස් තවනවාක් තමන් අප 

තව  පැමිණියහ.එවිට අතහෝ  අල්ලාහ්තේ 

දූ යාණනි ඔබතේ  තපනුතමහි කුමක්තදෝ 

සුභාරංචියක් දිස් තේ යැයි පැවසුතවුහ.එයට මා තව  

එක් සුරදූ තයක් පැමිණ අතහෝ ුහහම්ම්   නුෙතේ 

තදවිඳුන් තමතසේ පවසයි   නුෙ  ෘේතියට 

පත්වන්තන්ද? එනම් නුෙ හට තකතනකු වරක් 

සලවාත් පැවසුවතහොත් දහ වරක් මා ඔහුට සලවාත් 

පවසමි.එතසේම තකතනකු නුෙ හට වරක් සලාම් 

පැවසුවතහොත් දහ වරක් මා ඔහුට සලාම් පවසමි යන 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සුභාරංචිය වදාලහ යනුතවන් අල්ලාහ්තේ 

දූ යාතණෝ  පැවසූහ . 
 

මූලාශ්රය : සුනනුන් නසාඊ වැකි අංක 4683/  ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තුමාණන් තමම රුවන් වැකිය 
හසනුන් යැයි ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

සයිේ බින් සහ්ල් බින් අස්වේ අල් හස්රජී 
අන්නජ්ජාරී.තමතුමාණන් අබූ  ල්හා නැමැති 
උෙනාමතයන් ප්රසිේධාය.තමතුමාණන් උත් ම නබි 
(සල්) තුමාණන්තේ සමීෙ මිතත්රයක් වන අ ර බේර් 
සටතනහි හා ලයිලතුල් අකබා යන ප්රසිේධා 
අවස්ථමාවටද සහභ්ාගිූවන්තගන් තකතනකි.බේර් 
සටනට ෙසු සිදු ූ සෑම සටනකම තමතුමාණන් 
සහභ්ාගි වු අ ර ඉසල්ාම් දහමට උදශ උෙකාර කළ 
අති උතුම් සහාබිවරතයකි. වද උත් ම නබි (සල්) 
තුමාණන්තේ උතුම් තසොතහොන් ගැබ හෑරුතශද 
තමතුමාණන්ය.තමතුමාණන් විසින් හදිස් 96 ක් 
වාර් ා වී ඇ  . 

උෙවාසය හා තදවිඳුන්තේ මාර්ගතේ සටන් වැදීම් 
වැනි අති උතුම් කර් වයන්හි  ම ජීවි ය ග  කළ 
අ ර හිජ්රි වර්ශ 90 දී නැ තහොත් 94 දී මුහුදු 
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මාර්ගතයන් ඇති ූ සටනක එහිදිම  ම ජීවි ය පුද 
කළහ.තමතුමාණන්තේ තේහය මිහිදන් කිරිම සඳහා 
ඔහු සමඟ සිටි පුේගලයින්ට දවස් හ ක් වන ත ක් 
කිසි තගොම බිමක් තනොලැබුවද තමතුමාණන්තේ 
තේහය කිසියම් තවනසක් තනොවී එතසේම තිී ම යනු 
ඉ ා විශ්මි  කරුණකි. 

◊  උග  යුතු පාඩම් 

 උත් ම මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් හට අධික 
තලස සලවාත් හා සලාම් ෙැවසිය යුතුයි යන්න තමම 
හදීසය ෙැහැදිලි කරයි.සලවාත් ෙැවසීතම් ඉ ා තහොඳ 
ක්රමය වන්තන් ෙහ  දැක්තවන ෙරිදිය. 

(අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි 
මුහම්මදින්ආකමා සල්ලයි  අලා ඉබ්රාහීම වඅලා 
ආලි ඉබ්රාහීම ඉන්නක හමීදුන් මජීේ ආ අල්ලාහුම් 
බාරික් අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් කමා 
බාරක්  අලා ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි ඉබ්රාහීම 
ඉන්නක හමීදුන් මජීේ.) 

 නබි (සල්) තුමාණන් හට සලවාත් 
ෙැවසීතමහි අර්ථමය නම් සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් 
තදශඳුන් ඔහුව කීර්තියට ෙත් කිරීම හා ප්රශංසා 
කිරීමයි. එනම් අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මේ 
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යන්තනහි අර්ථමය නම් අතහෝ තදවිඳුනි තමතලොතවහි 
හා තලෝකාන් ර දිනතයහි මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන්ව  කීර්තියට ෙත් කරනු මැනවු යන්නයි. 

  වද මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් හට සලාම් 
ෙැවසිය යුතුයි යනුතවන්ද තමම හදීසය අවධාාරණය 
කරයි. එතුමාණන් හට සලාම් ෙැවසීම යනු 
එතුමාණන්තේ ජන සමාජය වන මුස්ලිම් සමාජය 
තව  ෙැවරුණු අයිතිවාස්කමකි.තෙොදුතශ මුස්ලිම් 
වරතයකු එතුමාණන් හට සලාම් ෙැවසීම අනිවාර්ය ූ 
කරුණක් වන අ ර විතශේෂ ූ අවස්ථමාවන්හිද සලාම් 
ෙැවසීම අනිවාර්ය කරුණකි. උදාහරණයක් තලස 
සලා තේ  ෂහ්හුේ අවස්ථමාතවහි  වද  මස්ජිදය තුල 
ඇතුල් වීම හා මස්ජිදතයන් පිට වන අවස්ථමාවන්හි  
එතුමාණන් හට සලාම් ෙැවසීම වැනිය. 
 තකතනකු තව  සලාම් ෙැවසීමට නම් ඔහු 
 ම ඉදිරිතේ සිටීම තකොන්තේසියක්  වන අ ර 
උත් ම මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ විශතයහි  
තමම නීතිය ක්රියාත්මක තනොතශ.කුමක් නිසාදයත් 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් හට සලාම් ෙැවසීමට නම් 
එතුමාණන් ඉදිරිතේ සිටීම තකොන්තේසියක් 
තනොතශ. වද තමම නීතිය මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන්ට ෙමණක් ආතශණික ූ නීතියකි. වත් 
එතුමාණන්ට ෙමණක් ආතශණික ූ සංකල්ෙයක් 
නම් තකතනකු එතුමාණන් හට සලාම් ෙැවසු කල 
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එතුමාණන්තේ තසොතහොන් ගැබ තව  තනොෙැමිණියද 
තමම සලාමය එතුමාණන් තව  දැනුම් තදනු ලැතබ්. 
සලාම් යන වචානතයහි අර්ථමය නම් සෑම අයහෙත් 
විෙත් වලින් හා සෑම තදෝෂ වලින් උත් ම නබි (සල්) 
තුමාණන් ආරක්ෂා ලැී මය. නබි(සල්) තුමාණන් 
හට සලාම් ෙැවසීතම් ක්රම (අස්සලාමු අධලක 
අයියුහන් නබියියු වරහම්තුල්ලාහි වබරකාතුහු .) 
(අස්සලාමු අධලක යා රසූලල්ලාහ්.) (අස්සලාමු 

අධලක යා නබියියල්ලාහ.්) (අස්සලාමු අලන්නී .)   
 නබි (සල්) තුමාණන් හට සලවාත් හා සලාම් 
ෙැවසිතම්දී  මා ෙමණක්  නිවම ෙැවසිය යුතු අ ර 
සාමූහිකව එකට එකතු වී ෙැවසීම ඉස්ලාම් දහතම් 

දහම් ග  තනොූ ක්රමයකි. 
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දකුණ  භාවි ා කිරීම 

 اللَِّه َرُسوِل َيُد َكاَنْت: َقاَلْت, َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن -49

 َوَما ِلَخالِئِه, اْلُيْسَرى َيُدُه َوَكاَنْت َوَطَعاِمِه, ِلَطُهوِرِه اْلُيْمَنى 

 ".َأًذى ِمْن َكاَن

 احلديث رقم, البخاري وصحيح ,33 احلديث رقم, داود أبي سنن( 

 جامعو, )628( -22  احلديث رقم, مسلم وصحيح, 428

 احلديث رقم, ماجه ابن وسنن, 4888 احلديث رقم, الرتمذي

 (األلباني وصححه ,داود بيأل واللفظ, 3688

ඉෂ්ා  තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  තුමාණන්තේ දකුණ  

තදෝවනය හා ඉහාර ගැනීම වැනි පිවිතුරු දෑ සඳහාත් 

වම  මල ුහත්රාතවන් පසු පිරිසිදු කිරීම හා පිළිකුල් දෑ 

සඳහාත් උපතයෝගී වූහ. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාවුේ වැකි අංක 33/ සහීහුල් 
බුහාරි වැකි අංක 428 / සහීහ් මුසල්ිම් වැකි අංක 22- 
628 ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 4888  . සුනන් ඉබ්නු 
මාජාහ් වැකි අංක3688 / ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි ෙද 

අබූ දාූේහි වාර්ථමා වී ඇ . ඉමාම් අල්බානි (රහ්) 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තමම රුවන් වැකිය සහීහුන් යනුතවන්  ප්රකාශ කර 

ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම් 

 යහෙත් කාර්යන් සඳහා දකුණ  භ්ාවි ා කිරීම 
යනු ඉස්ලාම් දහතමහි සථ්මාපි  ූ නීතියකි.එයට 
සරළ උදාහරණ කිහිෙයක් ෙහ  දැක්තව. 

ඇඳුම් ඇඳීම ආ ොවහන් ෙැළඳීම ආ මස්ජිදය තුලට 
ඇතුල් වීම ආ දත් මැදීම ආ නියතෙොතු කැපීම ආ උඩුරැවුල 
කැපීම ආ තකොණ්ම පීරීම ආ කිහිල්තලහි තකස් ඉවත් 
කිරීම ආසලා ය අවසානතේදී ආ වුළූ කිරීතම්දි ආ 
වැසිකිිඳතයන් පිට වීතම්දී ආ ආහාර ොන අනුභ්ව 
කිරීතම්දීආ මුසාෆහා තහවත් එකට එක අ  දීතම්දී 
ආහජරුල් අස්වේ ගල ස්ෙර්ශ කිරීතම්දි යන 
අවස්ථමාවන් වැනිය. 

  වද මුස්ලිම් වරතයකු  ම ජීවි තේ සෑම 
විශතයහිම උත් ම මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ 
ජීවන රටාව පිිඳෙැදීම අනිවාර්ය තශ. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 වැසිකිිඳයට ඇතුල් වීම ආ මස්ජිදතයන් පිටත් 
වීම ආ මල මුත්රා කිරිතමන් ෙසු පිරිසිදු කිරීම ආ ොවහන් 
හා ඇඳුම් ෙැළඳුම් ගැලවීම යනාදී අවස්ථමාවන්හි වම  
හා වම් ොදය භ්ාවි ා කළ යුතුය. 

සිඟා කෑතමන් වැාකී සිටීම 

 َسَأَل َمْن: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل:  َقاَل , هريرة أبي َعْن -51

 َأْو َفْلَيْسَتِقلَّ َجْمًرا؛ َيْسَأُل َفِإنََّما َتَكثًُّرا؛ َأْمَواَلُهْم النَّاَس

 ".ِلَيْسَتْكِثْر

 ),).4044( - 409 احلديث رقم, مسلم صحيح(

 අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව ඉෂ්ා 
 තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

කවතරකු ජනයාතගන් ( මන් සතුව මිලුහදල් 

තිිනයදීත් එය) ව්තධනය කිරීම පිණිස විමසන්තන්ද , 

නිය වනතයන් ඔහු ජනයාතගන් විමසන්තන් 

දැතවන ගල් අඟුරුය.ඔහු අධිකව විමසීතමන් එම 

ගල් අඟුරු අධික තේවා   ඔහු සුළු තකොට විමසීතමන් 

එම ගල් අඟුරු අල්ප තේවා  . 
 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුසලිම් වැකි අංක 409 – 4044 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 කවතරකු  මන්තේ වුවමනාව ජනයින්තගන් 
බලාතෙොතරොත්තු වන්තන්ද එම වුවමනාව ඉෂ්ඨ 
තනොවී තනොකමවා ජනයින්තගන්ම උදශ උෙකාර 
ඉල්ලීතම්  ත්වයක් හට ගනී.එතසේ තනොමැතිව 
කවතරකු සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් විශ්වාස 
කර ඔහු තව  ඒවා ඉදිරිෙත් කරන්තන්ද අල්ලාහ් 
තදවිඳුන්තේ උෙහාරතයන් ඔහුතේ එම වුවමනාවන් 
ෙරිපූර්ණ තශ.   
 වුවමනාවකින් ත ොරව ජනයින්තගන් සිඟා 
කෑතමන් වැළකී සිටිය යුතුයි යන අවවාදය තමම 
හදීසතේ සඳහන් වී ඇ .එනම් වුවමනාවකින් 
ත ොරව ජනයින්තගන් සිඟා කෑම යනු ඉස්ලාම් 
දහතම් මහා ොෙ කර්මයකි. 
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ෂ්්රාක් සලා ය 

  الّلِه َرُسْوُل َكاَن:  َقاَلْت, َعْنَها اللَُّه َرِضَي َعاِئَشَة َعْن -51

 .الّلُه َشاَء َما َوَيِزيُد, َأْرَبًعا الضَُّحى ُيَصّلي

 ),).249( -29  احلديث رقم, مسلم صحيح( 

ඉෂ්ා  තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී :  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ළුහා සලා ය රක්අත් 

හ රක් තහෝ ඊටත් අධිකව අල්ලාහ් තදවිඳුන් පැතූ 

ප්රමාණයක් ෂටුකිරිමින් උන්තන්ය. 
 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුසලිම් වැකි අංක 79 – 719 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ළුහා සලා ය සුන්නාහව්කි. එහි අවම 
රක්අත් ප්රමාණය රක්අත් තදකකි.රක්අත් තදක 
බැගින් හ රක් ඉටු කිරීම ඉ ා උතුම් ය.එහි අවසාන 
ගණන රක්ආත් අටකි .එහි උෙරිමයට සීමාවක් 
තනොමැ  යනුතවන්ද විදිවතුන්තේ ම යක් ඇ . 
 ළුහා සලා යට අශවාී න් යනුතවන්ද කියනු 
ලැතබ් . හිරු හීයක  රම් (මීටරයක් ෙමණ) උසට 
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උදාවීතමන් ෙසුව තමහි තශලාව ආරම්භ් තශ. එනම් 
හිරු උදා වී විනාඩි ෙහක් ෙමණ තශලාවක් 
ග වීතමන් ආරම්භ් වී දහවල් කාලයට සුළු 
තශලාවකට තෙර එහි තශලාව අවසන් තවයි. තමම 
සලා යට ඉෂ්රාක් සලා ය යනුතවන්ද කියනු 
ලැතබ්. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

වුළූ කිරිම හා පස්තේල් සලා ය 

 َأَتمَّ َمْن: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل  َعفَّاَن ْبِن ُعثـَْماَن َعْن -52

, اْلَمْكُتْوَباُت َفالصََّلَواُت َتَعاَلى؛ اللَُّه َأَمَرُه َكَما, اْلُوُضْوَء

 ". َبْيَنُهنَّ ِلَما َكفَّاَراٌت

.),)634(  – 44 احلديث رقم, مسلم صحيح(  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව උසම්ාන් 

 තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු අල්ලාහ් තදවිඳුන් අණ කා පරිදි වුළූ නිම 

කරයිද තමතසේ නිම කර ෂටු කරන එක් එක් 

සලා යන්හි කාල අ රතුර සිදුතවන්නාවු අයුතු 

කාර්යයන් සඳහා එම සලා යන් වන්දියක් තලස  

සලකනු ලැතබ්.  
 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුසලිම් වැකි අංක 44– 634 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 1 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 වුළූ කිරීම යනු  අගනා තිිඳණ සම්භ්ාරයක් 
තගන තදන අති උතුම් කර් වයකි.තමතසේ වුළූ 
කිරීතමන් අකුසල් මැකී  ත්වයන් උසස් විය හැකි 
තහේතුතවන් සෑම මුසල්ිම් වරුන්ම තමම උතුම් 
කර් වය හා සම්බන්ධා සියළු ත ොරතුර දැන ගැනීමට 
සැළකිලිමත් විය යුතුය. 
  වද වුළූ ෙරිපූර්ණත්වතයන් යුතුව නිම කළ 
ෙසු භියසුලුව හා සන්සුන්ව සලා තේ නියැලිය 
යුතුයි යන්න තමම හදීසතයන් අදහස් තශ. 
 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ොෙයන් සමා 
වීතමහි අර්ථමය නම් සුළු ොෙයන්ය.මහා ොෙයන් 
සමා වීම සඳහා ොතෙොච්චාාණරතේ තයදීම 
තකොන්තේසියකි . 
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සහ්ත තබෝජනය සඳහා රටෂඳි 

 ُرْوُحُس َمِنْع: "َقاَل  النَِّبيِّ َعِن  ُهَرْيَرَة َأِبْي َعْن -53 

 ".ُرلتَّْمَا :ِنِمْؤُماْل

 ).وصححه األلباني, 6349 احلديث رقم, داود أبي سنن(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

මූමීන්වරතයකු උපවාස ශීලය සඳහා (සහ්ත) අළුයම 

තේලාතවහි අනුභව කරන ඉහාරතයන් රටෂඳි ෂ ා 

තරේ්්ඨ ඉහාරය තේ. 
 

මූලාරය : සුනනුඅී  දාූේ වැකි අංක 6349 /  ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තුමාණන් තමම රුවන් වැකිය සහීහ් 

යැයි ප්රකාන කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 රමළාන් මාසතේ සහර් තබෝජනය අනුභ්ව 
කිරීතමන් වැදුම් පිදුම් යනාදී දෑ ඉටු කිරීමට තලතහසි 
වන තහේතුතවන් රමළාන් මාසතේ දිනෙ ා තමම 
සහර් තබෝජනය ග  යුතුය.  වද තමම සහර් 
තබෝජනතේ ආහාර ප්රමාණය අධික ූවද ස්වල්ෙයක් 
ූවද  එතසේ තනොමැති නම් රටඉඳි ෙමණක් අනුභ්ව 
කිරීතමන්ද එතසේත් තනොමැති  නම් ජලය උගුරක් 
ොනය කිරීතමන්ද සහර් කළ යුතුය.තකතසේ නමුත් 
සහර් තබෝජනය සඳහා රටඉඳි අනුභ්ව කිරීම ඉ ා 
උතුම්ය. 
 රටඉඳි යනු ආශ්රීර්වාද ලත්(බරකත්) 
ෙළතුරක් වන අ ර තමම සහර් තශලාවද ආශ්රීර්වාද 
ලත්  ( බරකත් ) තශලාවකි. තමම තශලාතවහි රටඉඳි 
අනුභ්ය කිරිම යනු ආශ්රීර්වාදකින්  වත් 
ආශ්රීර්වාදයක් ලබා ගන්නා තසේය. 
 සහර් තබෝජනය සඳහා රටඉඳි ෙමණක් තහෝ 
තවනත් ආහාරයක් සමඟ රටඉඳි අනුභ්ව කිරීම ඉ ා 
ප්රියජනකය.තමතසේ අනුභ්ව කිරීම ජනයින් අ ර 
මගහැරුනු උත් ම මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්තේ 
සුන්නාහ්වකි. 
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ඉමීන් කීතමහි මහිමය. 

 َقاَل ِإَذا: "َقاَل   اهلِل َرُسْوَل َأنَّ  ُهَرْيَرَة َأِبْي َعْن -54

 َفَواَفَقْت آِمنَي؛: السََّماِء ِفي اْلَمَلاِئَكُة َوَقاَلِت, آِمنَي: َأَحُدُكْم

 ".َذْنِبِه ِمْن َتَقدََّم َما َلُه ُغِفَر اْلُأْخَرى؛ ِإْحَداُهَما

 رقم ,مسلم وصحيح, 284 يثاحلد رقم, البخاري صحيح(

),). 440( -26  احلديث  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

නුෙලාතගන් තකතනකු සලා තයහි ඉමීන් යැයි 

පැවසූ එම තේලාතවහිම  අහතසහි සිටින සුරදූ යින්ද 

ඉමීන් යැයි පැවසුවතහොත් , තමතදපිරිසතගන් 

තකතනකුතේ ඉමීන් පැවසීම අතනකාතේ ඉමීන් 

පැවසීමට සමාන තේ නම් තමොහු විසින් තපර සිදු කා 

සියළු පාප ක්තමයන් කමා කරනු ලැතබ්. 

 

මූලාරය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 284 /  සහීහ ්
මුස්ලිම් වැකි අංක 26- 440 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ආමීන් යන ෙදතයහි අර්ථමය නම් (අතහෝ 
තදවිඳුනි ! ෆාතිහා ෙරිඡ්තච්දතේ අමංගු ප්රාර්ථමනාවන් 
පිිඳගනු මැනවු) යනුතවන්ය.  
 තමම හදීසතයන්  හවුරු වන  වත් 
කරුණක් නම් මලක් වරන් තහවත් තේව දූ යින් 
සිටින බව සෑම මුස්ලිම් වරතයකුම විශ්වාස කළ 
යුතුයි යන්නයි. 
 සලා ය තමතහය වන හා ඔහුට පිටුෙස සිට 
සලා ය කරන්නා හා  නිවම සලා ය කරන්නා 
යන සියළු ොර්ශවයන්තේ ආමීන් යන ආමන්ත්රණය 
පිිඳගනු ලැතබ් යන්න තමම හදීසතයන්  හවුරු තශ. 

 

 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සැබෑ ුහස්ලිම්වරතයකුතේ ගති ගුණාංග 

 َمْن اْلُمْسِلُم: "َقاَل  اهلِل َرُسْوِل َعْن  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -55

 ِدَماِئِهْم َعَلى النَّاُس َأِمَنُه َمْن َواْلُمْؤِمُن, َوَيِدِه ِلَساِنِه ِمْن النَّاُس َسِلَم

 ".َوَأْمَواِلِهم

 احلديث رقم, مسلم صحيح و ,4999 احلديث رقم, النسائي سنن( 

 ).وحسنه األلباني وصححه, للنسائي واللفظ, ), 44( - 29

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකුතේ ුහවින් සහ දෑතින් (සිදුවන හිංසා වලින්) 

ජනයින් ඉරක්්ාව ලබයිද ඔහු සබෑ ුහස්ලිම් 

වරතයකු වන්තන්ය.එතසේම කවතරකුතගන් ජනයින් 

සිය ප්රාණය හා ධනය යන තදකින්ම ඉරක්්ාව 

ලබයිද ඔහු සැබෑ මූමීන්වරතයකු තේ. 

 

මූලාශ්රය : සුනනුන් නසාඊ වැකි අංක 4999/සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 29- 44.ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි 
ෙද නසාඊ වල වාර් ා වි ඇ .ඉමාම් අල්බානි (රහ්) 
තුමාණන් තමම හදිසය හසනුන් සහීහ් යනුතවන් 
ප්රකාශ කර ඇ . 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ගණුතදනුතවහි නිහ මානීව හැසිරීම ආ 
රහසිග  දෑ ප්රසිේධා තනොකර ආරක්ෂා කිරීම ආ මනුෂය 
ආත්ම තගෞරයව හා ඔවුන් සතු තේෙළ හට කිසියම් 
තහෝ හානියක් තනොකරීම වැනි උතුම් ගති ගුණාංග 
වලින් සපිරි ජීවිතියක් සෑම මුස්ලිම් වරුන්ම ජීවත් 
විය යුතුයි යන්න තමම හදීසතයන් අදහස් තශ. 
 අල්ලාහ් තදවිඳුනට අවන  වී ජනයින්තේ 
අයිතිවාසිකම් රැක බලා ඔවුනට කිසිඳු අෙරාධායක් 
තහෝ හිංසාවක් තනොකර සිටින්නා සැබෑ මුසල්ිම් 
වරතයකු තශ.  
  වද  බාහිරව මුස්ලිම් වරතයකු විසින් 
ජනයින් හට සිදුවිය හැකි වද හිංසාතවන් ඔවුන් 
සැනසීමට ලක් වීමත් සමඟම අභ්යන් රව 
තමොහුතගන් සිදුවිය හැකි වද හිංසාතවන්ද ජනයින් 
සැනසීමට ෙත් විය යුතුව ඇ . 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තේතදොර  අලංකාර කිරීම 

 َتْجَعُلْوا اَل:  َقاَل  اهلِل َرُسوَل َأنَّ  ُهَرْيَرَة َأِبْي َعْن -56

 ُسْوَرُة ِفْيِه ُتْقَرُأ الَِّذي اْلَبْيِت ِمَن َيْنِفُر الشَّْيَطاَن ِإنَّ َمَقاِبَر؛ ُبُيْوَتُكْم

 ), ).280( - 646 احلديث رقم, مسلم صحيح(  ".اْلَبَقَرِة

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

නුෙලාතේ නිවාස තසොතහොන් ිනම් තලස 

තනොකරවු.කුමන නිවසක සූරතුල් බකරා පාරායනා 

කරනු ලැතබ්විද එම නිවතසන් ්යි ාන් පලා යනු 

ඇ . 
 

මූලාරය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 646 – 280  

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මුස්ලිම් වරතයකුතේ නිවහන හදීසතේ 
සඳහන් ූ ෙරිදි ආගම් ඇදහීම් කටයුතු වලින් සපිරි 
නිවහනක් තසේ තිබිය යුතු අ ර කුමන නිවහනක 
ශුේධාූ අල්කුර්ආනතේ බකරා ෙරිඡ්තච්දය ොරයනය 
කරනු ලබයිද ශයි ාන් එම නිවහනින් ෙැන දුවනු 
ඇ  යන්න තමම හදීසතයන් ෙැහැදිලි තශ. 

 ආගම් ඇදහීම් කටයුතු වලින් ත ොරූ 
නිවහනකට නිදසුනක් වන්තන් තසොතහොන් 
ගැබ්ය.එවැනි නිවහන් තුල ජීවත් වන්නන් මළවුන් 
හා සමානය.එතහයින් සෑම මුසලිම් වරතයකුම  ම 
නිවහන් තමතසේ තනොකර ආගම් ඇදහීම් කටයුතු 
වලින් සපිරි නිවහනක් තලස  බා ග  යුතුයි. 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්්  

 :ِإَذا َقاَل اْلِإَماُم:  "َقاَل َأنَّ َرُسْوَل اهلِل  َعْن َأبْي ُهَرْيَرَة  -57

َلَك اْلَحْمُد؛ َفِإنَُّه َمْن َواَفَق للَُّهمَّ َربََّنا َا: اُلْوَسِمَع اهلُل ِلَمْن َحِمَدُه؛ َفُقْو

  ".َقْوُلُه َقْوَل اْلَمَلاِئَكِة؛ ُغِفَر َلُه َما َتَقدََّم ِمْن َذْنِبِه

, مسلم صحيح أيضًاو, 292 احلديث رقم, البخاري صحيح( 

 ),). 409( -24 احلديث رقم

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

(සලා ය තමතහයවන්නා) ෂමාම් සමිඅල්ලාහු ලිමන් 

හමිදහ් යැයි පැවසූ  විගස අල්ලාහුම්ම රබ්බනා 

ලකල් හම්දු යැයි පවසනු. මක්නිසාදයත් 

කවතරකුතේ තමම වදන මලාෂකාවරුන්තේ වදන 

හා සමාන වන්තන්ද ඔහු සතු තපර අකුසල් සියල්ල 

කමා කරනු ලැතබ්. 
  
මූලාරය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 796 /  සහීහ් 

ුහස්ලිම් වැකි අංක 81- 419 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 කිසිඳු දුෂ්කර ාවයක් තනොමැතිව කිව හැකි 
තමවැනි ඉ ා කුමා වදන් තුලින් ොෙයන් කමා කිරීම 
යනු අති දයාන්වි  අල්ලාහ් තදශඳුන්තේ විශාල 
කරුණාවයි යන අදහස තමම හදීසතයන් ඉ ා 
ෙැහැදිිඳ වනු ඇ . 
 සලා ය තමතහය වන්නා හා  නිව සලා ය 
කරන්නා සලා තේ රුකූඋ සිට තකලින් සිට ගැනීම 
පිණිස සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදාහ් යැයි කිව යුතු 
අ ර සලා ය තමතහය වන්නා ෙසුෙස සිට සලා ය 
කරන්නා ෙැවසිය යුත්තත් රබ්බනා ලකල් හම්ේ 
යනුතවන්ය. සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදාහ ් යන්තනහි 
අර්ථමය නම් අල්ලාහ ් තදවිඳුන්  මාව ෙැසසුම් 
කරන්නාට සවන් තදයි යන්නය. 
 අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්ේ යන 
වැකිතයහි අර්ථමය නම් යා රබ් සියළු ෙැසසුම් ඔබටම 
හිමිය. 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

රමාාන් මස  හවුරු කිරීම 

  َاْلِهاَلَل؛  اهلِل َرُسْوُل َذَكَر: َقاَل  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -58

 ُأْغِمَي َفِإْن َفَأْفِطُروا؛ َرَأْيُتُمْوُه؛ َوِإَذا, َفُصْوُمْوا َرَأْيُتُمْوُه ِإَذا:  "َفَقاَل

 ".َثَلاِثنَي َفُعدُُّْوا َعَلْيُكْم

 ), ).4084( -60 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

අබූ හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

වරක් අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  තුමාණන් අප අ ර 
සඳ  පිළිබඳ කරුණු ගැන ක ා කරමින් 

සිටිතේය.එවිට එතුමා තමතසේ පැවසූහ. ඔබලා සඳ 

දැක උපවාසය රකින්න. වද ඔබලා සඳ දැක 

උපවාසය රැකීම අත්හරින්න. වලාකුළු නිසා  

අපැහැදිලි ාවයක් ඇති වුවතහොත් ්:බාන් මස දවස් 

තිහම සම්පූ්තණ කරන්න. 

 

මූලාරය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 60- 4084 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 රමළාන් මස සඳහා නව සඳ බලන දවතසහි 
උෙවාසතේ තයදීම සපුරා  හනම් වන අ ර ෂාබාන් 
මස තිස් වන දින රාත්රිතයහි අහස වළාකුළු වලින් 
වැසී තගොස් නව සඳ බැලීමට තනොහැකි ූතේ නම් 
එදිනද උෙවාසතේ තයදීම සපුරා නහනම්ය. 
 රමළාන් මස උෙවාසය අනිවාර්ය වීමට නම් 
එම මස ආරම්භ්ය ෙැමිණිය යුතුය.එම මස ආරම්භ්ය 
දැන ගැනීමට හැකි වන්තන්  මන් විසින්ම නව සඳ 
බැලීම තුලින් හා තවනත් කවතරකු තහෝ නව සඳ 
බැලුවා යැයි ස්ථීරව සාක්ෂි දුන් විටය. ෂාබාන් මස 
69 වන දින අහස වලාකුළු වලින් වැසී තගොස් නව 
සඳ තනොතෙණුතන් නම් එම මස දවස් 30 ක් තමන් 
අවසන් කළ යුතුය. 
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සභාවක හැසිරීම් 

 َقاَم ِإَذا: "َقاَل  النَّيبِّ َعِن , ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن َعْن -59

  ".ِبِه َأَحقُّ َفُهَو ِإَلْيِه؛ َرَجَع ُثمَّ, َمْجِلِسِه َعْن َأَحُدُكْم

 رقم ,مسلم وصحيح, 3242 يثاحلد رقم, ماجه ابن سنن(

(   أللبانيوصححه ا,اجهم البن واللفظ) 6429( -  34احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

ඔබලාතගන් තකතනකු සභාවක  මා අසුන් ගත් 

ස්ාානතයන් නැගිට ගිය පසු එම ස්ාානය කරා 

ඉපසු පැමිණිතේ නම් එම ස්ාානයට ෂ ා සුදුස්සා 

වන්තන් ඔහුමය. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු ඉබ්නු මාජාහ් වැකි අංක 3242 / 
සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 34 - 6429 සුනන් ඉහ  
සඳහන් වැකිතයහි ෙද ඉබ්නු මාජාතවහි වාර්ථමා වී 

ඇ . ඉමාම් අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය 

සහීහුන් යනුතවන්  ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සභ්ාවක හැසිරීම් සැළකිල්ලට තගන සභ්ාතශ 
සිටින්නන් හට කිසිඳු හිංසාවක් තහෝ කරදරයක් 
තනොකර විනී ව හැසිරිය යුතුයි යන්න ඉස්ලාමීය 
ඉතගන්වීමකි.  
 සභ්ාවක සදාචාාරයක් නම් එහි අසුන් ගත් 
පුේගලයා යම් තහේතුවක් ම  නැගිට තගොස් නැව  
ෙැමිණි කල එම ස්ථමානයට වමාත් සුදුස්සා ඔහුමය.  
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සිය පවුල සඳහා වියදම් කිරිම 

 ِإنَّ: "َقاَل,  النَِّبيِّ َعِن  يِّاْلَبْدِر مسعود أبي َعْن -61

 ".َصَدَقًة َلُه َكاَنْت َيْحَتِسُبَها َوُهَو َنَفَقًة َأْهِلِه َعَلى َأْنَفَق ِإَذا اْلُمْسِلَم

 وصحيح), 4006( -48 احلديث رقم, مسلم صحيح(

.)ملسلم واللفظ, 99 احلديث رقم, البخاري  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

මසුඌ්  අල් බ් රී  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන 

ලදී : 

කවතරකු  ම පවුල සඳහා කුසල් අතේක ්්ා කරමින් 

වියදම් කරන්තන්ද එම වියදම සදකාවක් (ධානයක්) 

බවට පත් තකත්ත. 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 48- 4006 / 
සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 99. ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද මුස්ලිම්හි වාර්ථමා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 2 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තමම හදීසතයන් ෙැහැදිලි වන්තන් සිය 
භ්ාර්යාව හා සිය දූ දරුවන් තවනුතවන් වියදම් 
කිරීතමන් ලබා ග  හැකි වරප්රසාදය.තමය දහම 
තවනුතවන් වියදම් කිරීමට වමා උසස්ය.ඇයිදයත් 
සිය ෙවුල තවනුතවන් වියදම් කිරීම යනු අනිවාර්ය 
කාර්යක් වන අ ර අන් අය තවනුතවන් වියදම් කිරීම 
අනිවාර්ය තනොවු කරුණකි. 
 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ඉහ්තිසාබ් යනුතන් 

තදවිඳුන් විසින් කුලිය ලබා ගැනීතම් තශ නාවය. 
 වද තමම හදීසතේ සඳහන් ූ  සදකා යනුතන් කුලිය 
යන්නයි. තදවිඳුන් විසින් කුලිය ලබා ගැනීමට හැකි 
වන්තන්  මන් හට සිය ෙවුල තවනුතවන් වියදම් 
කිරීම අනිවාර්ය යැයි සි ා එයින් සර්ව බලධාාරී 
අල්ලාහ් තදවිඳුන්තේ  ෘප්තිය ලබා ගැනීතම් 
තච් ානාව  බා ගැනීතමන්ය.තමතසේ  තච් ානාව 
තනො ැී තමන් තමවන් වරප්රසාද තනොලැබිය හැකිය. 
 වියදම් කිරීතමහි අර්ථමය නම් නිසි අයුරින් 
උෙයා ගත් මිල මුදල් ඉස්ලාම් දහමට අනුව වියදම් 
කිරීමය. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අපා ග  වීතමන් ඉරක්්ා වීම සඳහා 

 َمِن: َيُقوُل , النَِّبيَّ َسِمْعُت: َقاَل , حامت بن عدي َعْن-61

 ".َفْلَيْفَعْل َتْمَرٍة؛ ِبِشقِّ َوَلْو, النَّاِر ِمَن َيْسَتِتَر َأْن ِمْنُكْم اْسَتَطاَع

 وصحيح), 4042( -22 احلديث رقم, مسلم صحيح(

 ).ملسلم واللفظ, 4443 احلديث رقم, البخاري

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම සවන් දුන් 

බව අදී ිනන් හා ම්  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන 

ලදී : 

නුෙලාතගන් තකතනකු රටෂදි තගඩියකින් 

තකොටසක් තහෝ පරි යාග තකොට  එමඟින් අපා 

ගින්තනන්  මාව ඉරක්්ා කරගැනීමට උත්සාහ 

කරනු. 
 

මූලාශ්රය : සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 22- 4042 / 

සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 4443. ෂහ  සඳහන් 

වැකිතයහි පද ුහස්ලිම්හි වා්තාා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 

අදියි බින් හා ම් බින් අබ්දුල්ලාහ් 
අත් ාඊ.තමතුමාණන් උදාරභ්ාවතයන් යුතු 
ඥානවන්  සහාබිවරතයකි. යි නැමැති  ම 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තගෝත්රතේ නායකයාද තමතුමාණන්ය.ඉ ා කීර්තිමත් 
කාරුණික සහාබිවරතයකු වන අ ර  ඔවුන්තගන් 
එක් කථිකතයක්ද ූහ. රසූලුල්ලාහි (සල්) තුමාණන් 
තමතුමා විසින් ඉස්ලාම් දහමට ඉමහත් තසේවයක් 
ලබා ගැනීම පිණිස තමතුමාණන් ඉස්ලාම් දහමට 
පිවිසිය යුතු යැයි අතප්ක්ෂා  කළහ.හිජ්රි වර්ෂ 2 දි 
තමතුමාණන් තමම ධාර්ම දූ යා කවුරුන් දැයි විමසා 
බැලීමට මදීනාවට ෙැමිණි අ ර එවිට මුස්ලිම් 
වරතයකු විය යුතුයි යන තච් නාව තමතුමාණන් 
සතුව තනොතිබිණි.එහිදී උත් ම නබි (සල්) 
තුමාණන්තේ උතුම් ගුණාංග තදස බලා නබි (සල්) 
යනු කවුරුන් දැයි නිවැරැදිව අවතබෝධා කර ගත් ෙසු 
තමතුමාණන් ඉස්ලාම් දහමට පිවිසියහ.  වද එකල 
හට ගත් සටන් තබොතහෝමයක තමතුමාණන්තේ 
උතුම් සහබාගිත්වය තිබූ අ ර උමර් 
(රිඳ) තුමාණන්ද තමතුමාණන්ව ප්රශංසාවට ලක් 
කතළේය.ෙසු කාලීනව තමතුමාණන් කූෆාතවහි අලි 
(රිඳ) තුමාණන් සමඟ වාසය කළ අ ර තමතුමාණන් 
විසින් හදීස් 22 ක් වාර් ා වි ඇ .අදීයි බින් හා ම් 
නැමැති තමම සහාබිවරයා දීර්ඝ කාළයක් 
තමතලොතවහි ජීවත් ූ අ ර එතුමාණන් හිජ්රි වර්ෂ 

22 හි මිය යෑමැදී වයස අවුරුදු 460 කි. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සදකා තහවත් දානය එය ස්වල්ෙයක් ූවද 
ජනයින් හට ලබා දිය යුතුයි යන්න තමම හදීසතයන් 
දිරි ගැන්තශ.  
 තමම හදීසතේ අර්ථමය නම් නුඹලා හා නිරය 
අ ර සදකා දීතමන් ( එය රටඉඳියක ඉ ා ස්වල්ෙ 
තකොටසක්   ූවද ) තිරයක්  දමා ගැනීමට තවර දරනු 
යන්නයි.  තමයින් කුමා ළදරුතවකුතේ ජීවි යක් 
ෙවා තබ්රා ගැනීමට හැකි විය හැක.එතහයින් තමය 
සුළු තකොට තනොසිතිය යුතුය. වද තමම හදිසතේ 
සඳහන් ූ නිරතයන් ආරක්ෂා ෙැතීතමහි තත්රුම නම් 
ොෙයන් සමා කර ගැනීමය. 
 තමම හදීසතසේ වීතශේෂතයන් රටඉඳි සඳහන් 
වීමට තහේතුව නම් එකල්හි වාසය කළ ජනයින්තේ 
තබොතහෝමයින් රටඉඳි ප්රධාාන ආහාරයක් තලස 
සැලකූ තහේතුතවනි. 

 නිරතයන් ආරක්ෂා වී ස්වර්ණමය 
ස්වර්ගයට පිවිසිම සඳහා තහේතු සාදක 
තබොතහෝමයක් ඇ .එයින් සමහරක් නම් 
ජනයින්තේ අවශය ා හඳුනා ඒවා සපුරා දිම ආ 
ඔවුනට ඉ ා ස්වල්ෙයක් ූවද එය සදකා කර උදශ 
උෙකාර කිරීම වැනිය.තමතසේ කිරීම අල්ලාහ ්
තදවිඳුන් ඔවුන්ට කළ උතුම් උෙහාරයකි. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

හජ් උම්රා තවහි මහිමය. 

 اْلُعْمَرِة ِإَلى اْلُعْمَرُة": َقاَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن-62

 ".اْلَجنَُّة ِإالَّ َجَزاٌء َلُه َلْيَس اْلَمْبُرْوُر َواْلَحجُّ, َبْيَنُهَما ِلَما َكفَّاَرٌة

, مسلم حصحي أيضًاو, 4223 يثاحلد رقم, البخاري صحيح(

  ).اريللبخ واللفظ), 4349( -432 احلديث رقم

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

එක් උම්රාවක්  වත් උම්රාවක් අ ර වූ කාලය තුා 

සිදුවන පාපයන්ට වන්දියකි. පිළිගත් හජ් ක්ත වයට 

ප්රසාදය ස්ව්තගය මිස තවනත් ප්රසාදයක් තනොමැ . 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 4223. සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 432- 4349 . ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද බුහාරිහි වාර්ථමා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ොෙයන් සමා වීම තහේතුතවන් අදික තලස 
උම්රා කර් වයන්හි නියැලිය යුතුය.තමහි ොෙයන් 
සමා කරනු ලැතබ් යන්තනහි අර්ථමය නම් සුළු 
ොෙයන්ය.මහා ොෙයන් සඳහා තකොන්තේසි සහි  
ොතෙොච්චාාරණයක නියැලිය යුතුය.  
 තමම හදීසතේ හජ් හා උම්රා කර් වයන් 
තුලින් ලබා ග  හැකි අති උතුම් වරප්රසාද හා 
මහියමන් සඳහන් වි ඇ . 
 සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් විසින් 
පිිඳගැනීමට ලක් ූ හජ් කර් වය යනු එහි තිතබන 
නීති රීතීන් සැළකිල්ලට තගන එය නිසි ආකාරයට 
සම්පූර්ණ කීරීමය. 
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රමාාන් මාසතයහි මහිමතයන් ිනඳක්  

 َدَخَل ِإَذا: " اللَِّه َرُسوُل َقاَل: َيُقْوُل  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -63

 َوُسْلِسَلِت َجَهنََّم, َأْبَواُب َوُغلَِّقْت اْلَجنَِّة, َأْبَواُب ُفتَِّحْت َرَمَضاُن

  ".الشََّياِطْيُن

 رقم, مسلم وصحيح, 3622 يثاحلد رقم, البخاري صحيح(

.)يللبخار واللفظ), 4029( - 4 احلديث  

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

රමාාන් මාසතේ උදාවත් සමඟ ස්ව්තගතයහි තදොරටු 

විවර කරනු ලබයි , එතසේම නිරතයහි තදොරටු වසනු 

ලබයි, ත්යි ාන්ට විලංගු දමනු ලබයි. 
 

මූලාරය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 3277. සහීහ් 

ුහස්ලිම් වැකි අංක 1- 1179 . ෂහ  සඳහන් 

වැකිතයහි පද බුහාරිහි වා්තාා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 
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◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 රමළාන් මතසහි තිතබන අති උතුම් 
මහිමයක් නම් ස්වර්ගතයහි තදොරටු විවෘ  කර 
අොතයහි තදොරටු වසා දැමීමයි.එතහයින් කවතරකු 
අොය ගින්නට භිය වී ස්වර්ගයට පිවිසීමට අතප්ක්ෂා 
කරන්තන්ද ඔහු චිත්  ොරිශුේධාතයන් හා එඩි රව 
යහෙත් කම් කටයුතු වල නිර  විය යුතුය. 

 උතුම් ූ රමළාන් මස ෂයි ාන් වරුන් ෙලවා 
හැර අඟුලු දමනු ලැතබ් යන සංකල්ෙය 
යථමාර් තයන් සිදු කරනු ලබන  සංකල්ෙයකි.තමතසේ 
කිරීතමන් තම් මස කිසිඳු ෙවක් තනොසිදුතශ යන්න 
තමයින් අදහස් තනොතශ.කුමක් නිසාදයත් ෂයි ාන් 
වරුන් හැර තමතලොතවහි ොෙයක් තහෝ අයහෙ ක් 
කිරීමට තුඩු තදන තබොතහෝමයක් දෑ  තිතබන 
තහේතුතවනි.උදාහරණයක් තලස  ම නපුරු  
සිත්ෙැතුම් හා නපුරු ෙළපුරුදු වැනි දෑ දක්වන්නට 
හැක. 

 ස්වර්ගතයහි තදොරටු විවෘ  කර අොතයහි 
තදොරටු වසා ෂයි ාන් වරුන් ෙලවා හැර අඟුලු දමනු 
ලැතබ් යන තමවන් සියළු දෑ දන්වන්තන් තමම උතුම් 
රමළාන් මසට තිතබන කීර්තිය හා මහිමය 
තක රම්ද කියාය. 
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උපවාසයක තේ නාව 

 َلْم َمْن" :َقاَل  النَِّبيِّ َعِن  النَِّبيِّ َزْوِج  حفصة  َعْن -64

   ".َلُه ِصَياَم َفاَل ؛اْلَفْجِر َقْبَل الصَِّياَم ُيْجِمِع

 احلديث رقم ,داود أبي وسنن, 230 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

, للرتمذي واللفظ,  6334 احلديث رقم, النسائي وسنن, 6494

 ). وصححه األلباني

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

එතුමාණන්තේ ිනරිය වන හෆ්සා  තුමිය විසින් 

දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු (ෆජ්්ත) අළුයමට තපර උපවාසතයහි 

තේ නාව තනො බයිද ඔහුට  උපවාසයක් තනොමැ . 

 

මූලාරය : ජාමිඋත්ති්තමිදි වැකි අංක 731 / සුනනු 

අබී දාවූ්  වැකි අංක 2454 / සුනනුන් නසාඊ වැකි 

අංක 2334 ෂහ  සඳහන් වැකිතයහි පද ති්තමිදි හි 

වා්තාා වී ඇ . ෂමාම් අල්බානි (රහ)් තමම රුවන් 

වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාන කර ඇ . 

 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූමීන් වරුන්තේ මෑණීයන් වන හෆ්සා බින්ත් උමර් 
බින් හත් ාබ් (රිඳ) තුමිය උත් ම මුහ්මමේ (සල්) 
තුමාණන් හට  දූ  තමතහවර ෙහළ වීමට අවුරුද 
ෙහකට තෙර ඉෙදුතන්ය. ඇයතේ ස්වාමි පුරුෂයා 
වන කනීස් බින් හුදාෆා අස්සහම්ී යන සහාභිවරයා 
බේර් හා උහේ වැනි සටන්හි සහබාගි ූ තකතනකු 
වන අ ර ෙළමුව ඉතිතයෝපියාවට හිජ්රත් කර ෙසු 
මදීනාවට හිජ්රත් කළ උතුම් සහාබිවරතයකි. උහේ 
සටතන්දී අධික තලස තුවාල ූ තහේතුතවන් 
තමතුමාණන් එහිදී මරණයට ෙත් ූහ.තමතුමාණන් 
මිය යන විට එතුමාතේ බිරිඳ වන  හෆස්ා 
(රිඳ) තුමියතේ වයස අවුරුදු 60 කි.තමම සිේධිතයන් 
ඉමහත් තශෝකයට ෙත් ූ උමර් (රිඳ) තුමාණන් 
එතුමියතේ ඉේදා කාලය අවසන් ූ ෙසු උත් ම 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් තව  මංගල තයෝජනාව 
ඉදිරිෙත් කළ අ ර නබි (සල්) තුමාණන් හෆ්සා 
(රිඳ) තුමියව විවාහ කළහ.තම් තහේතුතවන් උමර් 
(රිඳ) තුමාණන් නබි (සල්) තුමාණන්තේ උතුම් 
නෑකම දිනාගත්හ. 

හෆ්සා (රිඳ) තුමිය විසින් හදීස් 20 ක් වාර් ා වී ඇ  
.අබූ බක්ර් (රිඳ) තුමාණන් විසින් තගොණූ කරනු ලැබූ 
ප්රථමම අල්කුර්ආන් කෘතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම   
සඳහා  තමතුමියව ත ෝරා ගැනීතමන් තමතුමියතේ 
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මහිමය කුමක්ද යනුතවන් අෙට ෙැහැදිලි වනු 
ඇ .තමතසේ තත්රී ෙත්වීමට තහේතුව නම් තමතුමිය 
සතු අකුරු ලිවිතම් හැකියාව තිී මය.තමතුමිය මිය 
යන තුරු තදවියන් වන්දනාමාන කිරීතමන් මුළු රාත්රි 
කාලයම ග  කළ අ ර හිජ්රි වර්ෂ 44 දී තහෝ 49 දී 
මදීනාතශ මිය ගියහ. එකල වාසය කළ මර්වාන් 
නැමැත් ා ජනාසා සලා ය ඉටු කතළේය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 රමළාන් මස උෙවාසය හා භ්ාර හාර වීතම් 
උෙවාසය වැනි අනිවාර්ය උෙවාසයක තයතදන්තන් 
නම් රාත්රි කාලතේදීම  ම සි  තුල තච් නාව  බා 
ගැනීම අනිවාර්ය තශ.තමම තච් නාව මුවින් ෙැවැසීම 
යනු දහම් ග  ූ සංකල්ෙයක් තනොතශ.  
 එනමුත් අනිවාර්ය තනොූ අම ර උෙවාසයක 
තයතදන්තන් නම් රාත්රි කාලතේදීම  ම සි  තුල 
තච් නාව  බා ගැනීම අනිවාර්ය තනොතශ .හිමිදිරි 
උදෑසන ආහාර කිසිවක් අනුභ්ව තනොකළ 
තකතනකුට හිමිදිරි උදෑසන ෙවා උෙවාසතේ 
තච් නාව  බා ග  හැකිය. 
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ෆජ්්ත සලා තේ කු්තඉන් පාරයනය 

َيْقَرُأ ِفي  َكاَن َرُسْوُل اهلِل :   َقاَل َعْن َأِبْي َبْرَزَة  -56

   .َما َبْيَن السُِّتُِّنَي ِإَلى اْلِماَئِة آَيًة َغَداِةاْل

 وصحيح), 424( - 426 احلديث رقم, مسلم صحيح(

 ).ملسلم واللفظ, 944 احلديث رقم, البخاري

අබූ බ්තසා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී 

:අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  තුමාණන් ෆජ්්ත 

සලා තේ ශු් ධ වූ අල්කු්තඉන් වදන් අතුරින්  ඉයත් 

හැට සිට එකසියයක් දක්වා පාරායනය කරමින් 

උන්තන්ය. 

මූලාශ්රය: සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 126- 424 . 

සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 944.  ඉහ  සඳහන් 

වැකිතයහි ෙද මුස්ලිම් හි වාර්ථමා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර.  

අබූ බර්සා නළ්ලා බින් උබයිේ අල් අසල්මී .මක්කා 
නගරය ජය ගැනීමට තමතුමාණන්ද සහබාගි 
ූහ.ඉන්ෙසු බසරා හා කුරාසාන් වැනි ප්ර තේශ වලට 
තගොස් වාසය කළ අ ර අවසානතේදී බසරාවටම 
ෙැමිණ වාසය කතළේය.තමතුමාණන් විසින් නබි වදන් 
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24 ක් වාර් ා වී ඇ .හිජ්රි වර්ෂ 20 දී බසරාතවහි මිය 
ගියහ.   

◊  උග  යුතු පාඩම් 

 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ සලාතුල් ගදාත් 
යනු සලාතුල් ෆජ්ර් තශ. 
 සාමුහික සලා තේදී ඉමාම් වරයා එහි මහළු 
හා තබලහීන පුේගලයින් සිටිය හැකි නිසා දීර්ඝ 
තනොකර තකටි කළ යුතුය.එයට තහේතුව නම් තකටි 
අල් කුර්ආන් වාකය ොරායනය කිරීතමන්ද සලා ය 
ෙරිපූර්ණ වන නිසාය.  වද තමතසේ දීර්ඝ තනොකර 
තකටි කර සලා ය කිරීතමහි මහිමද හදීස්වල 
සඳහන් වි ඇ . 
 සලා ය තමතහයවන ඉමාම් වරයා 
අවස්ථමානුකූලව ක්රියා කළ යුතුයි.එනම් සමහර 
මස්ජිදයන් වල සලා ය දීර්ඝ කිරීම උචි  වන අ ර 
 වත් සමහර මස්ජිදයන් වල සලා ය තකටි කිරීම 
උචි  තශ.එයට තහේතුව නම් සලා ය ඉටු 
කරන්නන්තේ අවස්ථමාවන් තවනස් වන 
තහේතුතවනි.එනමුත් සෑම අවස්ථමාවකදීම අධික තලස 
දීර්ඝ කිරිතමන් හා අධික තලස තකටි කිරීතමන් 
ඉමාම් වරයා වැළකිය යුතුයි.   

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සුජූ්  කිරිතමහි මහිමතයන් ිනඳක් 

 َمآَد اْبَن النَّاُر تأُكُل: "َقاَل  النَِّبيِّ َعِن  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن-66

 ".السُُّجْوِد َأَثَر َتْأُكَل َأْن النَّاِر َلىَع اللَُّه رََّمَح ؛ْوِدالسُُّج َرأَث الَِّإ

 جزء, البخاري وصحيح, 4362 احلديث رقم, ماجه ابن سنن( 

 احلديث رقم من جزء, مسلم وصحيح ,2432 احلديث رقم من

 ).ه األلبانيحوصح ماجه البن واللفظ), 486( - 699

අබූ හුරයිරා   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

ඉදම්තේ පුතු අපාග  වූවා නම් ඔහුතේ නරීරතේ 

කුමන අවයවයන් තුලින් සුජූ්  කතාේද ඒවා හැර 

අන්සියළු අවයවයන් ගිනිබත් වනු ඇ .  
 

මූලාරය : සුනන් ෂබ්නු මාජා වැකි අංක 4326 / 

සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 7437 හි තකොටසකි / සහීහ ්

ුහස්ලිම් වැකි අංක 299-182 හි තකොටසකි/ ෂහ  

සඳහන් වැකිතයහි පද ෂබ්නු මාජාතවහි වා්තාා වී 

ඇ . ෂමාම් අල්බානි (රහ)් තමම රුවන් වැකිය සහීහ ්

යනුතවන්  ප්රකාන කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම් 

 තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ෙරිදි මුස්ලිම් 
වරතයකු නිරයට ඇතුල් වුතේ නම් ශරීරතේ කුමන 
අවයවයන් තුලින් ඔහු සුජූේ කතළේද එම අවයවයන් 
හැර ඔහුතේ මුළු ශරීරයම ගිනි බත් තශ. ඒ 
අවයවයන් වන්තන් නාසය හා නළල ආ තදඅත්ල 
ආදණහිස් තදක හා ොද තුඩුය.  
 අල්ලාහ් තදවිඳුන් උන්වහන්තසේතේ දාසයන් 
වන සැබෑ විශ්වාසනීය මූමීන්වරුන්ව තගෞරය කර 
ඔවුනට ස්වර්ණමය ස්වර්ගය සඳහා මඟ ොදා දී 
ඇ .තලෝකාන් ර දිනතේදී තමොවුන් කුමන 
අයවයන් තුලින් සුජූේ කතළේද ඒවා ඉ ා දීප්තිමත් 
ආතලෝකයකින් කැපී තෙතණනු ඇ .තමයින් අදහස ්
වන්තන් සුජූේ කිරිතමන් ලබා ග  හැකි මහිමයන්ය. 

 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තදඅවුරුදු සලා ය සඳහා යනඑන මා්තගය 

, ِعْيٍد َيْوُم َكاَن ِإَذا, النَُِّبيُُّ َكاَن: َقاَل  َجاِبٍر َعْن -67

 .الطَُِّرْيَق َخاَلَف

 ).982 احلديث رقم, البخاري صحيح(

ජාින්ත  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  තුමාණන් තදඅවුරුදු 

සලා ය ෂටු කිරීම පිණිස මස්ජිදය කරා යෑම සඳහා 

එක් මා්තගයක්ද සලා ය අවසන් කර නැව  

පැමිණීම සඳහා  වත් මා්තගයක්ද උපතයෝගි කාහ. 
  
 මූලාශ්රය : සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 982. 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 38 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම් 

 තදඅවුරුදු සලා ය සඳහා යනඑන මාර්ගය 
තවනස් කිරීතමහි තහේතුව නම් තලෝකාන් ර දිනතේ 
සර්වබලධාාරී අල්ලාහ ්තදවිඳුන් ඉදිරිතේ තමම සථ්මාන 
ඔහුට සාධාකයක් තලස ෙත් වීමයි.එයට තහේතුව නම් 
තලෝකාන් ර දිනතේ තමම තෙොතළෝ ල එහි මතු 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

පිට සිදු ූ සෑම යහෙත් අයහෙත් දෑ  සර්වබලධාාරී 
අල්ලාහ් තදවිඳුන් ඉදිරිතේ එිඳදරවු කරනු ඇ . 
 එනමුත් සැබෑ මුස්ලිම් බැතිමතුන්තේ 
යුතුකම වන්තන් උත් ම නබි (සල්) තුමාණන් සිදු 
කළ ක්රියාවන් වල තහේතුව අවතබෝධා කර ගැනීමට 
තනොහැකි ූවද ඒවා පිිඳෙැද ක්රියාවට නැංවීමයි.  

සලා තේ යතුර 

 الصَّاَلِة ِمْفَتاُح: " اللَِّه َرُسوُل  َقاَل: َقاَل  َعِليٍّ َعْن -68

 ".التَّْسِلْيُم َوَتْحِليُلَها التَّْكِبرُي, َوَتْحِرْيُمَها الطُُّهْوُر,

, 3 احلديث رقم, الرتمذي جامعو, 24 احلديث رقم, داود أبي سنن(

 حديث هذا: الرتمذي اإلمام َقاَل, 629 احلديث رقم, ماجه ابن وسنن

 ). األلباني وصححهحسنه , حسنأ الباب هذا يف شيٍء أصح: بأنه

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අලි  

තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

සලා තයහි යතුර වනාහි පවිත්රත්වය හා එහි 

(සලා යට තපර  හනම් තනොවූ දෑ)  හනම් කිරීම 

 ක්බී්ත කීම තේ. වද එහි (සලා යට තපර  හනම් 

තනොවූ දෑ)  අනුම  කිරීම සලා ය අවසාතනහි 

සලාම් දීම තේ. 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාරය : සුනනු අබී දාවූ්  වැකි අංක 61 / 

ජාමිඋත්ති්තමිදි වැකි අංක 3 / සුනන් ෂබ්නු මාජාහ් 

වැකි අංක 275 .ෂමාම් ති්තමිදි (රහ්) තුමාණන් තමම 

පාඩතමහි වඩාත් සහීහ් වූ හදීසය තමය තේ වනුතවන්  

ප්රකාන කර ඇ .එනුහත් ෂමාම් අල්බානි (රහ)් තමම 

රුවන් වැකිය හසනුන් සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාන කර 

ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර. 

අලි බින් අී   ාලිබ් (රිඳ) තුමාණන් හිජ්ර යට තෙර 
ඉෙදුනු අ ර තමතුමාණන් උත් ම මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන්තේ බාප්ො වන අබ්දුල් මුත් ලිබ්තේ 
පු ාය.කුමා දරුවන්තගන් ප්රථමමතයන් ඉස්ලාම් දහම් 
වැළඳ ගත් සත් පුේගලයාද 
තමතුමාණන්ය.සර්වබලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් නබි 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් තව  මදීනාවට හිජ්රත් 
කරනු තමන් අණ කළ ෙසු එතුමාණන්තේ 
තමට්ටතයහි අලි (රිඳ) තුමාණන්  ම ජීවි ය පුද කර 
නිදා ගත්හ.ඒ අවස්ථමාතශදී කුරයිෂි වරුන් උත් ම 
නබි (සල්) තුමාණන්ව ඝා නය කිරීමට 
බලාතෙොතරොත්තු වී සිටියහ.එනමුත් තමට්ටතයහි 
නිදා ගත් පුේගලයා නබි (සල්) තුමාණන් තනොතශ 
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යන කාරණාව දැන ගත් ෙසු එම තකොට්ටතේ නිදා 
ගනිමින් සිටි අලි (රිඳ) තුමාණන් හට අමානුෂික 
තලස ෙහර දිමට ෙටන් ගත්හ.එම සියළු කරදර 
විඳදරා නබි (සල්) තුමාණන් භ්ාරව තිබූ ජනයින්තේ 
සෑම බඩුබාහිරාදී දෑ නැව  භ්ාර දුන් ෙසු 
තමතුමාණන් මදීනාවට ෙැමිණිතේය. තමතුමාණන් 

විසින් හදිස් 932 ක් වාර් ා වී ඇ .  වද 
තමතුමාණන්තේ තෙනුම පුර සඳ තමන් ූමමත් ව 
තිබුණි.ධාර්මාධිකාරය හා ධාර්ම නීති ෙැනවීම් 
ක්තෂේත්රතේ තමතුමාණන් සුප්රසිේධා වන අ ර 
එඩි රකම ඥානය භ්ාෂණ විලාශය හා කථිකත්වය 
යන හැකියාවන් තමතුමාණන් සතුව තිබුණි.උත් ම 
මුහම්මේ(සල්)තුමාණන් සමඟ සෑම සටනකම 
සහභ්ාගි ූ තමතුමාණන්  බූක් සටතන්දි උත් ම 
මුහම්මේ(සල්)තුමාණන්  ම ෙවුල් ආරක්ෂාව සඳහා 
තමතුමාණන්ව  බා ගිය තහේතුතවන් එම සටනට 
සහභ්ාගි වීමට තනොහැකි විය. 

තමතුමාණන් ස්වර්ගයට පිවිතසන්නන් යැයි සුභ්ාරංචි 
ලැබූ සහාභිවරුන්තගන් තකතනකුය . වද මූමීන් 
වරුන්තේ නායකා යන විතශේෂ නාමයද 
තමතුමාණන්ටත් හිමිව තිබුණි.හිජ්රි වර්ෂ 39 දී 
උස්මාන් (රිඳ) තුමාණන්තේ ඝා නතයන් ෙසු 
මදීනාතවහි හ රවන කිඳෆා තකතනකු වශතයන් 
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තත්රී ෙත් ූහ.අවුරුද 9 ක් හා මාස 3 ක කාලයක් 
තමතුමාණන් බලතේ සිටිය අ ර හිජ්රි වර්ෂ 40 
රමළාන් මාසතේදී කවාරිජ් වරුන්තගන් තකතනකු 
විසින් තමතුමාණන් ෆජ්ර් සලා ය ඉටු කරමින් සිටි 
අවස්ථමාතශදී ඝා නය කරන ලදී. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ඕනෑම අනිවාර්ය තහෝ අතිතර්ක සලා යක් 
සඳහා ජලය තහෝ වැලි යන දැයින් පිරිසිදු විය යුතුයි 
යන්න තමම හදිසතයන් ෙැහැදිලි තශ. 
 සලා ය තුල ප්රථමමතයන් පිවිසීමට 
 හ්රීම් යැයි කියනු ලැතබ් .තමම  හ්රීම් යන 
වදතනහි අර්ථමය නම්  හනම් කිරීමයි.තමතසේ එයට 
නම්  ැී මට තහේතුව නම් තකතනකු අල්ලාහු අක්බර් 
යැයි ෙවසා  ක්ී ර් බැඳ ගත් ෙසු  ආහාර ොන 
ගැනීම ආ නිදා ගැනිම වැනි දෑ  හනම් වන නිසාය. 
  ස්ලීම් යනු සලා තයන් පිට වීම 
සඳහා අවසානතේ අස්සලාමු අධලකුම් 
වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු යැයි ප්රථමමතයන් දකුණ 
හා තදවනුය වම් ෙසට හැරී කරනු ලබන 
ක්රියාවයි.තමතසේ කිරීතමන් සලා ය තුල  හනම් ූ 
සෑම ක්රියාවක්ම  තමොහුට  නැව  කළ හැක. 
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ඉෂූරා දිනතයහි උපවාසය 

 َيْوِم ِصَياُم: "َقاَل  النَِّبيَّ َأنَّ,  َقَتاَدَة َأبْي َعْن -69

 ".َقْبَلُه الَِّتْي السََّنَة ُيَكفَِّر َأْن اللَِّه َعَلى َأْحَتِسُب ِإنِّْي َعاُشْوَراَء,

 رقم من جزء, مسلم وصحيح, 296 احلديث رقم, الرتمذي جامع( 

 احلديث رقم من جزء, داود أبي سننو), 4426( -492 احلديث

 احلديث هذا الرتمذي اإلمام حيكم ومل ,للرتمذي واللفظ, 6469

 ). وصححه األلباني ,بشيٍء

නිය  වනතයන්ම අල්ලාහත්ේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන 

කා බව අබූ ක ාදා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන 

ලදී : 

ඉෂූරා දිනතයහි උපවාසතයහි නියැලීම තපර වසර 

සඳහා වූ පාපයන් වලට වන්දියක් වනු ඇත යි මා 

අල්ලාහ් තදවිඳුන්තගන් අතේක්්ා කරමි. 

 
මූලාරය : ජාමිඋත්ති්තමිදි වැකි අංක 752 / සහීහ් ුහස්ලිම් 

වැකි අංක 196- 1162 න් තකොටසකි. සුනනු අබී දාවූ්  

වැකි අංක 2425 න් තකොටසකි / ෂහ  සඳහන් වැකිතයහි 

පද ති්තමිදි හි වා්තාා වී ඇ . ෂමාම් ති්තමිදි (රහ්) 

තුමාණන් තමම හදීසතයහි  ත්වය පිලබඳව කිසි තදයක් 

ප්රකාන තනොකා අ ර ෂමාම් අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් 

වැකිය සහීහ් යනුතවන්  ප්රකාන කර ඇ . 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 15 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මුහර්රම් මස දහ තවනි දිනතයහි ෙමණක් 
උෙවාසතේ නියැලීතමන් මුළු අවුරුේදක් පුරාවටම 
සිදු ූ සුළු ොෙයන් සමා කරනු ලැතබ් යන සුභ්ාරංචිය 
තමම හදීසය අෙට ෙැහැදිලි කරයි. එතහයින් තමම 
හදීසය තමවැනි උතුම් කර් වයක නියලීමට දිරි 
ගන්වයි. 
 ආෂූරා දිනාතයහි උෙවාසතේ නියැලීම සඳහා 
එක් එක්  ත්වයන් ඇ .එයින් ෙහළම  ත්වය නම් 40 
තවනි දින ෙමණක් උෙවාසතේ නියැලීමයි.එයින් ඉ ා 
උසස් මට්ටම නම් 40 තවනි දින සමඟ 9 තවනි දිනත් 
උෙවාසතේ නියැලීමයි.එනමුත් තමම මුහර්රම් මස පුරාම 
අධිකව උෙවාසතේ නියැලීම ඉ ා උසස් ය. 

 මුහර්රම් මස නම තවනි දින හා දහ තවනි 
දින තදතකහිම උෙවාසතේ නියැලීම ඉ ා 
උචි ය.එයට තහේතුව නම් නබි (සල්) තුමාණන් දහ 
තවනි දින උෙවාසතේ නියැලුනු අ ර ඉදිරි වර්ෂතේ 
නම තවනි දින උෙවාසතේ නියැලීමට තශ නාව 
 බා ගත්හ.තකතසේ නමුත් දහ තවනි දින ෙමණක් 
උෙවාසතේ නියැලීමටද හැකිය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

සිනහව   

 ِمْن َتْحِقَرنَّ اَل":  النيبُّ ِلَي َقاَل: َقاَل  َذرٍّ َأبْي َعْن -71

 ".َطْلٍق ِبَوْجٍه َأَخاَك َتْلَقى َأْن َوَلْو, َشْيًئا اْلَمْعُروِف

 ). ),6262( - 444 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  මන්ට  ප්රකාන කා බව 

අබූ ද්ත  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කිසියම් තහෝ දැහැමි ක්රියාවන් පහත් තකොට 

තනොසලකන්න. එය  ම සතහෝදරයා සිනහුහසු 

ුහහුණින් හුහවීම තහෝ තේවා. 
 

මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 444 – 6262 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 10 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මුස්ලිම් වරතයකු  ම මුස්ලිම් සතහෝදරතයක් 
මුණ ගැසුනු විට සිනහ පිරුනු මුතවන් හා සතුටින් 
මුණ ගැසිය යුතුයි යන්න තමම හදීසතයන් ෙැහැදිලි 
තශ.  
 මුස්ලිම් වරතයකු  ම සිය ෙවුතල් ඥාතීන් 
සමඟද  ම දූ දරුවන් සමඟද තමතසේ සිනහ පිරුනු 
මුතවන් හා සතුටින් මුණ ගැසිය යුතුය.ඔවුනට සලාම් 
ෙවසා ඔවුන්තේ හදවත් කුල්මත් වන ෙරිදි හැසිරිය 
යුතුය.  

  ම මුස්ලිම් සතහෝදරතයක් මුණ ගැසුනු විට 
සිනහ පිරුනු මුතවන් හා සතුටින් මුණ ගැසීම යනු 
සදකා තහවත් දහැමි ක්රියාවකි . 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

අතිත්තක සලා යන් නිවතසහි ෂටු කිරීම 

 اْلَمْرِء َصالُة: "َقاَل , النَِّبيَّ َأنَّ ,  زيد بن ثابت  َعْن -71

  ".اْلَمْكُتوَبَة ِإالَّ َهَذا َمْسِجِدْي ِفْي َصالِتِه ِمْن َأْفَضُل َبْيِتِه ِفْي

 جزء, البخاري وصحيح, 4044 احلديث رقم, داود أبي سنن(

 )وصححه األلباني داود ألبي واللفظ, 234 احلديث رقم من

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව සයි්  

ිනන් සාිනත්  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

අනිවාර්ය සලා යන් හැර අන් (අතිත්තක) සලා යන් 

නිවතසහි ෂටු කිරීම වනාහි මාතේ මස්ජිදය වන 

මස්ජිදුන් නබවිතයහි (අතිත්තක) සලා යන් ෂටු 

කිරීමට වඩා ෂ ා උචි ය. 
 

මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4044/ සහීහුල් 
බුහාරී වැකි අංක 234 න් තකොටසකි. ඉහ  සඳහන් 
වැකිතයහි ෙද අබූ දාූේ හි හි වාර්ථමා වී ඇ . ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ් යනුතවන්  
ප්රකාශ කර ඇ . 
 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර . 

සයිේ බින් සාබිත් බින් ලහ්හාක් .තමතුමාණන් 
කීර්තිමත් අන්සාරී වරතයක් වන අ ර නබි (සල්) 
තුමාණන් තව  ෙහළ වන තේව ෙණිවුම 
ලියන්නන්තගන් තකතනකුය.අල්ලාහ්තේ දූ යානන් 
(සල්) තුමාණන් මදීනාවට ෙැමිතණන අවස්ථමාතශදී 
සයිේ (රිඳ) තුමාණන් අවුරුදු 44ත් ඉක්ම තනොූ 
අනාථම ළඳරුතවක් ූ තමතුමාණන් එතුමාණන්තේ 
ඥාතීන් සමඟම ඉස්ලාම් දහම වැළඳ  ගත්හ. 
තමතුමාණන්තේ තීක්ෂන බුේධිය ආ ිරල්ෙය හැදෑරීතම් 
හා ඒවා මනනය කිරීතම් දක්ෂ ාවය දැක උත් ම 
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් තේව ෙණිවුම තගොනු 
කිරීතම් උතුම් තමතහවරය සඳහා තමතුමාවද ෙත් 
කළහ. අල්ලාහ්තේ දූ යාණන් මුහම්මේ (සල්) 
තුමාණන් එකල වැජබූ රජවරුන් තව   ම තේව 
ෙණිවුමය නිතශදනය කිරීමට අතප්ක්ෂා කළ විට 
සයිේ (රිඳ) තුමාණන් හට එම රජවරුන්තේ භ්ාෂාව 
හදාරනු තලස අණ කළහ.එම භ්ාෂාවන් ඉ ා තකටි 
කලකින් හැදෑරීතම් හැකියාව තමතුමාණන් සතුව 
තිබිණි. තමතුමාණන් සතු මහිමයන් ඉ ා අදිකව 
දැක ගන්නට හැකි අ ර තමතුමාණන්තේ සාරධාර්ම 
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හා තමතුමාණන්තේ නුවණ තහේතුතවන් ප්රසිේධා 
නාමයක්ද හිමි වුනි. උමර් (රිඳ) තුමාණන් හජ් 
කර වය ඉටු කිරීම සඳහා පිටත් වී යන විට 
මදීනාතශ කලීෆා වරතයකු වශතයන් තමතුමාණන්ව 
ෙත් කරයි.තමතුමාණන් උස්මාන් (රිඳ) 
තුමාණන්තේ ොලනය කාලතේදී අල්කුර්ආනය 
තගොනු කිරීම සඳහා ඉමහත් සහයක් දුන් 
සහාබිවරතයකි. තමතුමාණන් විසින් හදීස් 96 ක් 
වාර් ා වී ඇති අ ර හිජ්රි වර්ෂ 49 දී තමතුමාණන් 
මිය යන විට තමතුමාණන්තේ වයස අවුරුදු 92 කි. 
 
◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 අතිතර්ක සලා යන් සිය නිවතසහි ඉටු කිරීම 
ඉ ා උසස් යැයි තමම හදීසය ෙැහැදිලි කරයි.එයට 
තහේතුව නම් තකතනකු සිය නිවතසහි සලා ය 
කිරීතම්දී ඉහ්ලාස් තහවත් චිත්  ොරිශුේධිතයන් පිරි 
සලා යක් ඉටු කර ගැනීමට හැකි වන නිසා හා අන් 
අය දැක ගැනීම පිණිස සලා ය කිරීතමන් වැළකිය 
හැකි නිසාය .එනමුත් කුසූෆ් තහවත් ග්රහණ සලා ය 
වැනි අනිවාර්ය තනොූ අතිතර්ක සලා යන් සාමූහිකව 
ඉටු තකතරනු ලැබුතශ නම්  නිවම සලා ය තනොකර 
සාමූහිකව සලා ය ඉටු කිරීම ඉ ා උචි ය. 

 මදීනාතවහි පිහිටි මස්ජිදුන් නබවී 
තේවස්ථමානතේ කුමන සලා යන් සාමූහිකව ඉටු කළ 
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යුතුද ඒවා සාමූහිකව ඉටු කිරීම ආගමානුග  කර 
ඇති අ ර අතිතර්ක සලා යන් සිය නිවතසහි ඉටු 
කිරීම ඉ ා උචි ය. 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් ප්රනංසා කිරිම 

:  َأُقْوَل أَلْن: " اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل ,أبي هريرة عن   -72

 َأَحبُّ, َأْكَبُر َواهلُل, اهلُل ِإالَّ ِإَلَه َواَل, هلِل َواْلَحْمُد, اهلِل ُسْبَحاَن

 ".الشَّْمُس َعَلْيِه َطَلَعْت ِممَّا ِإَليَّ

 ), ).6299( - 36 احلديث رقم, مسلم صحيح( 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

සුබ්හානල්ලාහ් වල්හම්දු ලිල්ලාහි වලා ෂලාහ 

ෂල්ලල්ලාහු වල්ලාහු අක්බ්ත යනුතවන් ප්රකාන 

කිරීම යනු හිරු උදාතවන පෘථිවියවට වඩා මා ප්රිය 

කරමි.  
  
මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 36 – 6292 
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◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 10 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තවනත් (සික්ර්) තමතනහි කිරීම සඳහා උෙතයෝගී 
වන ෙද වලට වමා තමම හදීසතේ සඳහන් ූ තමම 
ෙද හ තරහි විතශේෂි  භ්ාවය හා එහි ඇති උසස ්
භ්ාවය තමම හදීසතයන් ෙැහැදිලි තශ.  
 
 එතහයින් තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ෙද උෙතයෝගී 
කර අල්ලාහ් තදවිඳුන් තමතනහි කිරීතමන් ඉමහත් 
වරප්රසාද ලබා ගැනීමට තවර දැරිය යුතුය. 
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තලෝකාන් ර දිනය ිනහි වන දා 

 ِإالَّ السَّاَعُة َتُقْوُم اَل: "َقاَل  النَّيبِّ َعِن  اهلِل َعْبِد َعْن -73

 ".النَّاِس ِشَراِر َعَلى

 ), ).6949( - 434 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

අබ්දුල්ලාහ්  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

අවසාන දිනය එාතෙන්තන් ජනයින්තගන් ෂ ා 

අසත්පුරු්යින් හටය. 

 

මූලාශ්රය : සහීහුල් මුස්ලිම් වැකි අංක 131- 6249 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 3 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 තලෝකාන් ර දිනය බිහි වන අවස්ථමාතශදී 
තමතලොතවහි අසත් පුරුෂයින් ෙමණක් සිටී බව තමම 
හදීසය දන්වයි. 
 එනමුත් මූමීන් වරුන් තමම දිනයට තෙරම 
මිය යනු ඇ  .තකතසේදයත් සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් සුවඳැති සූළඟක් යවා තමතලොතවහි ජීවත් 
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වන සැබෑ මූමින් වරුන්තේ ප්රාණය අත් ෙත් 
කිරීතමන් ෙසු තමතලොතවහි අසත් පුරුෂයින් හැර 
අන් කිසිතවක් ඉතුරු තනොතශ.ඉන් ෙසු තලෝකාන් ර 
දිනය බිහි වනු ඇ .  
 තමතලොතවහි ස ය වටහා ගත් සැබෑ ජය 
ලබා ගත් මූමුන් වරුන් තලෝකාන් ර දිනය බිහි 
වීමට ස්වල්ෙ කලකට තෙරම මිය යති.එතහයින් 
ස ය කුමක්ද යැයි තසොයා ඒ යටතත් ජීවත් වීමට 
සියළු තලෝවාසීන්  තවර දැරිය යුතුය . 
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අයුක්තිය  හනම් 

  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ َعْنُهَما, اللَُّه َرِضَي ُعَمَر ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -74

 ِفْي َكاَن َوَمْن, ُيْسِلُمُه َواَل َيْظِلُمُه اَل اْلُمْسِلِم َأُخو اْلُمْسِلُم: "َقاَل

 ".َحاَجِتِه ِفْي اهلُل َكاَن, َأِخْيِه َحاَجِة

 ال صحيح(

 احلديث رقم, مسلم وصحيح, 2994 احلديث رقم, خباري

 ).للبخاري واللفظ), 6980( -98

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

අබ්දුල්ලාහ්  ිනන් උම්ත තුමාණන් විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

නිය  වනතයන්ම ුහසල්ිම් වරතයකු  වත් 

ුහස්ලිම්වරතයකුතේ සතහෝදරතයකු වන  අ ර ඔහු 

අතනකාට අසාධාරණයක් ෂ්්ඨ තනොකරයි.  වද 

අතනකාට හිංසාවක් ඇති වූ අවස්ාාවක ඔහුට 

උපකාර කරයි.කවතරකු  ම සතහෝදරතයකුට 

අවනය ාවයක් ඇති වූ අවස්ාාවක පිළිසරණ තේද 

තමොහුට කිනම් තහෝ අවනය ාවයක් ඇති වූ 

අවස්ාාවක අල්ලාහ් තදවිඳුන් උපකාර කරයි.  



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

මූලාරය: සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 6951.  සහීහ් 

ුහස්ලිම් වැකි අංක 58 - 2581 ෂහ  සඳහන් 
වැකිතයහි පද බුහාරි හි වා්තාා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 22 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය. 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 මුස්ලිම් වරතයකු අයුක්තිය හා 
අසාධාාරනයක් දුටු කල එයට එතරහිව තෙනී සිටිය 
යුතු අ ර  ම සතහෝදර මුස්ලිම් වරතයකුට 
අසාධාාරනයක් ඇති වන අවස්ථමාවක එයට එතරහිව 
තෙනී සිට සාධාාරනය ඉෂ්ඨ කර ඔහුට උදශ උෙකාර 
කළ යුතුය.  
  වද ජනයින්තේ අවශය ාවයන්  මන්ට 
හැකි  රම් සපුරා දිය යුතුයි යන්න තමම හදීසතයන් 
දිරි ගැන්තශ.  
 සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් මුස්ලිම් 
වරුන්තේ සිත් තුල සතුටක් ඇති කිරීමට ප්රිය කරන 
අ ර ඔවුන්තේ සිත්තුල තශෝකයක් ඇති කිරීමට 
අප්රිය කරයි .එතහයින් මුසල්ිම් වරුන් වන අෙද එතසේ 
හැසිරීමට තවර දැරිය යුතුය. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 

 

සභාවක හැසිරීම්  

: َيُقْوُل اللَُِّه َرُسْوَل َسِمْعُت َقاَل  يِِّرْدُخاْل ٍدْيِعَس ْيِبَأ ْنَع-75

  ".َأْوَسُعَها اْلَمَجاِلِس َخْيُر"

 ناصر حممد العالمة َقاَل, 4860 احلديث رقم, داود أبي سنن(

 ).صحيح: بأنه احلديث هذا  عن األلباني الدين

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කිරීම සවන් දුන් 

බව සඊ්  අල් හු් රි  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන 

ලදී : 

සභාවන් වලින් අති තරේ්්ඨ ම සභාව වනුතේ 

(කිනම් සභාවක අසුන් ගත් පුදුගලයින් කිසියම් තහෝ 

කරදරයකින් ත ොරව විතේකයින් අසුන් ගැනීමට 

හැකිතවන පරිදි) විහිදුණූ සභාවකි. 
 
මූලාශ්රය : සුනනු අී  දාූේ වැකි අංක 4860 .ඉමාම් 

අල්බානි (රහ්) තමම රුවන් වැකිය සහීහ ් යනුතවන්  

ප්රකාශ කර ඇ . 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 

 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර . 

සඅේ බින් මාලික් බින් සිනාන් .තමතුමාණන් අබූ 
සඊේ අල් කුේරී යන නාමතයන් 
ප්රසිේධාය.තමතුමාණන්තේ ප්රථමම සටන වන්තන් 
කන්දක් සටනය.උත් ම මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් 
සමඟ සටන් තදොළහක සහබාගී ූහ.තමතුමාණන් 
විසින් හදීස් 4420 ක් වාර් ා වී ඇ .මදීනාතවහි හිජ්රි 
වර්ෂ 24 දී වයස අවුරුදු 82 දී මිය ගිය අ ර බකී 
නැමැති සුසාන භූමිතේ මිහිදන් කරනු ලැී ය.  

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සභ්ාවක් තිබිය යුත්තත් මඟත ොට තහෝ 
තෙෞේගලික ස්ථමානතයහි තනොව සභ්ාව රැස්වීමට 
 රම් විශාල ඉමකමක් තිතබන ස්ථමානයකි. 
 සභ්ාවක් එහි රැස්වන්නන් හට කිසිඳු 
බාධාාවක් තහෝ තනොසන්සුන් ාවයක් ඇති තනොවන 
ෙරිදි විහිදී තිබිය යුතුයි. තමතසේ කිසිඳු බාධාාවක් තහෝ 
තනොසන්සුන් ාවයක් ඇති තනොවන ෙරිදි විහිදී 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

තිතබන සභ්ාවන් උතුම් සභ්ාවක් යැයි තමම හදීසතේ 
සඳහන්ය. 

 

රුකූ හා සුජූ්  හී කිව යුතු දුඉ 

 َكاَن َيُقوُل َأنَّ َرُسْوَل اهلِل َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَها  -76

 ."َوالرُّوِحُسبُّْوٌح ُقدُّْوٌس, َربُّ اْلَمَلاِئَكِة ":  و ُسُجْوِدِه ِفْي ُرُكْوِعِه

 ), ).482( - 663 احلديث رقم, مسلم صحيح(

ඉෂ්ා  තුමිය විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  (සලා තේ) සුජූ් හි හා 

රුකූඋ වැනි අවස්ාාවන්හි සුබ්බූහුන් කු් දූසුන් 

රබ්බුල් මලාෂකති ව්තරූහ් යනුතවන් ප්රකාන කරමින් 

උන්තන්ය.  

 

මූලාශ්රය: සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 663 - 498  

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 5 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

 තෙොදුතශ රුකූ හා සුජූේ හී කිව යුතු ෙද වලට 
අම රව තමම හදීසතේ සඳහන් ූ ෙද තයොදා 
ගැනීමට හැක. 
 සුබ්බූහ් යනු ඔහු (අති ොරිශුේධා) ය. සියලු 
අඩු ොඩුවලින් පිවිතුරු ය. අහස් හ  හා මහ 
තෙොතළොව ද ඒ තුළ ඇති දෑ ද ඔහු ව සුවිශුේධා කරති. 
එතමන් ම ඔහු ට ඇති අලංකාර නාමයන් හා ඔහුතේ 
උසස් ගුණාංගයන් තහේතුතවන් සියලු දෑ ඔහු ට 
ප්රශංසා කරමින් ඔහු ව සුවිශුේධා කරන්තන් ය.  
 අල්-කුේදූස් යනු අති සුවිශුේධා ය. ඔහු 
සියලු අඩු ොඩු වලින් ත ොර ය. සුවිශුේධා ය. ඔහු 
පූර්ණ ගුණාංගයන්තගන් වර්ණනා කරනු 
ලබන්නා ය. 
 ූමහ් යනු ජිබ්රීල් 
අධලහිස්සලාම්ය.ශතශේෂතයන් තමොහුතේ නාමය 
තමහි සඳහන් කිරීමට තහේතුව නම් අතනකුත් තේව 
දූ යින්ට වමා වැඩි තගෞරවයක් දීම සඳහාය.සෑම 
ආත්මයකම අයිතිකරු අල්ලාහ් තදවිඳුන් යන 
අර්ථමයද තමම ූමහ් යන ෙදයට දිය හැක.  
 තමම හදීසතයන් ෙැහැදිලි වන්තන් නබි 
(සල්) තුමාණන් ඉහ  සඳහන් ූ ෙද රුකූ හා සුජූේ හි 
තනොකමවා තනොව විටින් විට ෙවසමින් සිටිතේය 
යන්නයි. 
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 රුකූ හා සුජූේ අවසථ්මාවන්හි තමතනහි කිරීම  
හා ප්රාර්ථමනා කිරීම යන තදකම කළ හැක යන්නට 
තමම හදීසය කදිම සාදකයකි.එනමුත් තවනත් 
හදීසයක නබි සල් තුමාණන් (ඔබලා රුකූහිදි සර්ව 
බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිඳුන් තමතනහි කර ඔහුට 
ප්රශංසා කරනු.  වද සුජූේහිදී අදිකව ප්රාර්ථමනාවන් 
කිරීමට උත්සහ දරනු .කුමක් නිසාදයත් තමහිදී අසන 
ලබන ප්රාර්ථමනාවන් පිිඳගැනීමට කදිම අවස්ථමාවකි.) 
යැයි ෙැවසීමට අනුව ෙැහැදිලි වන්තන් සුජූේහි 
තනොකමවා දුආවන් ෙමණක් කළ යුතු අ ර රුකූහිදී 
තනොකමවා අල්ලාහ් තමතනහි කර ඔහුට ප්රශංසා 
ෙමණක් කළ යුතු බැවිනි.එනමුත් රුකූහිදී විටින් විට 
ප්රාර්ථමනාවන් ඇසිය හැකි අ ර සුජූේහිදී එතසේ විටින් 
විට අල්ලාහ් තමතනහි කර ඔහුට ප්රශංසා කළ හැක 

යන්නට තමම හදීසය එක් සාදකයකි. 
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සෑම යහප කම අත්තිවාරම 

 ُيْؤِمُن َكاَن َمْن: "َقاَل  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ  ُهَرْيَرَة َأِبْي َعْن -77

 ُيْؤِمُن َكاَن َوَمْن ِلَيْصُمْت, َأْو َخْيًرا: َفْلَيُقْل اْلآِخِر؛ َواْلَيْوِم ِباهلِل

 َواْلَيْوِم ِبَاللَِّه ُيْؤِمُن َكاَن َوَمْن, َجاَرُه ُيْؤِذ َفاَل اْلآِخِر؛ َواْلَيْوِم ِباهلِل

 ". َضْيَفُه َفْلُيْكِرْم اْلآِخِر؛

 رقم, مسلم وصحيح, 2429 احلديث رقم, البخاري صحيح(

 ).للبخاري واللفظ), 42( -24 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

කවතරකු අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා අවසාන දිනය 

වින්වාස කරන්තන්ද ඔහු යහපත් වදන් පවසනු 

.නැ තහොත් නින්නබ්දව සිටිනු. වද  කවතරකු 

අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා අවසාන දිනය වින්වාස 

කරන්තන්ද ඔහු අසල්වැසියාට අවහිර 

තනොකරනු.එතසේම කවතරකු අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා 

අවසාන දිනය වින්වාස කරන්තන්ද ඔහු 

ඉගන්තුකයාට සංග්රහ කරනු.  
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මූලාශ්රය: සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 2429.  සහීහ් 
මුස්ලිම් වැකි අංක 24 - 42 ඉහ  සඳහන් වැකිතයහි 

ෙද බුහාරි හි වාර්ථමා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සෑම මුසල්ිම් වරතයකුම  ම දිව ආරක්ෂා 
කර ආ  ම මිල මුදල් වෑයම් කර ආ අන් අයට උදවු 
උෙකාර කර සමගිතයන් ජීවත් විය යුතුයි යන්න 
තමම හදීසතේ අදහසකි.  
 යහෙත් දෑ සැමවිට ක ා කළ යුතුයි.ඉස්ලාම් 
දහමට අනුව යහෙත් දෑ යනුතන් අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
හා ඔහුතේ දූ යාණන් මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් 
කුමන දෑ ක ා කරනු තමන් අණ කතළේද ඒවාය.  
 අල්ලාහ් තදවිඳුන් හා තලෝකාන් ර දිනය 
විශ්වාස කිරීම යනු සෑම යහෙ කම අත්තිවාරම වන 
අ ර සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ් තදවිදූන්තේ ොලනය 
යටතත්  ම මනස සකස ්කර ගැනීම සඳහා  තමම 
විශ්වාසය දිරි ගන්වනු ඇ . 
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 අසල්වැසියාට හිමි තගෞරවය හා යුතුකම 
ලබා දීම යනු ඊමානතේ ෙරිපූර්ණත්ව තහිඳදරශ 
කරයි. 
 අසල්වැසියාට හිමි තගෞරවය හා යුතුකම 
ලබා දිය යුතුයි යන්න ඉස්ලාම් දහතම් ප්රදාන 
අංගයකි.ඔවුන් මූස්ලිම් වරතයකු ූවද තනොූවද  
ඔවුනට තගෞරවය ආ උදශ උෙකාර වැනි දෑ අනිවාර්ය 
කර ඇත්තත් එතහයින්ය.  
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අ පසුවීම 

 اْلُمْؤِمُن ُيْلَدُغ اَل: "َقاَل َأنَُّه  النَّيبِّ َعِن  ُهَرْيَرَة َأبْي َعْن -78

 ".َمرََّتْيِن َواِحٍد ُجْحٍر ِمْن

 رقم, مسلم وصحيح, 2433 احلديث رقم, البخاري صحيح( 

 ).للبخاري واللفظ), 6998( -23 احلديث

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව අබූ 

හුරයිරා  තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

.තනොවැතට් වරක්තද වලකවරතයකු එක් මූමින් 

මූලාරය: සහීහුල් බුහාරී වැකි අංක 6133.  සහීහ් 

ුහස්ලිම් වැකි අංක 63 - 2998 ෂහ  සඳහන් 
වැකිතයහි පද බුහාරි හි වා්තාා වී ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 13 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 සෑම අවසථ්මාවකම සෑම මුසලිමවරතයකුම 
වංචාා දූෂණ වලින් දැඩි අවධාාරනතයන් සිටිය 
යුතුය.සැරයක් වංචාා දූෂණයකට හසූ ූතේ නම් ඉන් 
ඉදිරියට හසු තනොවී එයින් ඈත් වි ජීවත් විය යුතුයි 
යැයි තමම හදීසය අවධාාරණය කරයි.   
 සිය බුේධිය උෙතයෝගී කරමින් තමතලොතවහි 
තිතබන සාධාක මඟින් අන්ද විශ්වාසයකින් ත ොරව 
ජීවත් වීම යනු සැබෑ මුස්ලිම් වරතයකුතේ 
ආදර්ශයකි.තකතසේදයත් උත් ම මුහම්මේ(සල්) 
තුමාණන් තව  වහී ෙහළ තවමින් තිබිය දීත් එය 
ෙමණක්  උෙතයෝගී තනොකරමින්  මාට අවශය දෑ 
 මන් සතුව තිබූ සාධාක ඔස්තසේ සැලසුම් කර ජීවත් 
තවමින් සිටියහ. 

 

 

 

 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

ස්තුති පුද කිරීම . 

َقاَل َرُسْوُل اهلِل : ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد َرِضَي اهلُل َعْنُهَما َقاَلَعْن  -79

" :َجَزاَك اهلُل َخْيًرا؛ َفَقْد : َمْن ُصِنَع ِإَلْيِه َمْعُرْوٌف؛ َفَقاَل ِلَفاِعِلِه

  ".َأْبَلَغ ِفي الثََّناِء

 عن الرتمذي اإلمام قال, 6039 احلديث رقم, الرتمذي جامع(

 ).وصححه األلباني غريب جيد حسن:  هبأن احلديث هذا

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව උසාමා 

ිනන් සයි්   තුමාණන් විසින් දැනුම් තදන ලදී : 

තකතනකුට උපහාරයක් කරනු ලැබූ පසු ඔහු උපහාර 

කා  ැනැත් ා හට ජzසාකල්ලාහු හයිරන් 

යනුතවන් තුති පුද කතාේ නම් නිසැකවම ඔහු තුති පුද 

කිරීතමහිලා සීමාව ෂක්මවූහ.  

මූලාශ්රය: ජාමිඋත්තිර්මිදි වැකි අංක 6039.  ඉමාම් 
තිර්මිදි (රහ්) තුමාණන් තමම හදීසය හසනුන් 
ජයියිදුන් ගරීබ් යනුතවන් ෙවසා ඇති අ ර ඉමාම් 
අල්බානි (රහ්) තුමාණන් තමම හදීසය සහීහ ්
යනුතවන් ප්රකාශ කර ඇ . 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 36 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 උදශ උෙකාර කළ  ැනැත් ාට 
ප්ර යෙකාරයක් කිරීමට කවතරකුට තනොහැකි තශද 
ඔහු සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ ්තදවිඳුන් තව  එය භ්ාර 
දිය යුතුය.තමතසේ කිරීතමන් උදශ උෙකාර කළ 
 ැනැත් ාට එතළොතවහි හා තමතළොතවහි ෙරිපූර්ණ 

කුලිය අල්ලාහ ් තදවි ප්රදානය කරයි.එනම් ජzසා 
කල්ලාහු හයිරා යැයි කිව යුතුය.තමතසේ ප්රාර්ථමනා 
කිරීතමන් උදශ උෙකාර කළ  ැනැත් ාට  ඉමහත් 
ප්ර යෙකාරයක් කළා තසේය. 

 ප්ර යෙකාරය යනු ජනයින්තේ අවස්ථමාවන්ට 
අනුව තවනස් තශ.එනම් සමහරුන් සඳහා ඔහු උදශ 
උෙකාර කළා තසේ කළ යුතු අ ර  වත් සමහරුන් 
සඳහා එතසේ තනොතශ.එයට කදිම උදාහරණයක් නම් 
 මන්ට උදශ උෙකාර නරන්නා විශාල මිල මුදල් 
ගණනාවක් තිතබන ධානවත ක් නම් ඔහුට මිල මුදල් 
ප්ර යෙකාරයක් තලස දිතමන් කිසි ෙලක් නැ  
.එතහයින් ඔහු තවනුතවන් කළ හැක්තක් 
ප්රාර්ථමනාවන් ෙමණී. එම ප්රාර්ථමනාතවන් ඉ ා විිරෂ්ථම   

ප්රාර්ථමනාව වන්තන් ජzසා කල්ලාහු හයිරා යන ෙද 
ය.තමහි අර්ථමය නම් එතළොතවහි හා තමතලොතවහි 
ෙරිපූර්ණ කුලිය අල්ලාහ් තදවි ඔබට ප්රදානය 
කරත්වා යන්නයි. 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

පාතපොේචාරණය 

 َرُسوُل  َقاَل: َقاَل ,َعْنُهَما اهلُل َرِضَي ُعَمَر ْبِن اهلِل َعْبِد َعْن -81

 ِإَلْيِه اْلَيْوِم ِفي َأُتْوُب َفِإنِّْي ؛اهلِل ِإَلى ُتْوُبْوا النَّاُس َأيَُّها َيا: " اهلِل

 ".َمرٍَّة ِماَئَة

 ),).6206( - 46 احلديث رقم, مسلم صحيح(

අල්ලාහ්තේ දූ යාතණෝ  ප්රකාන කා බව 

අබ්දුල්ලාහ්  ිනන් උම්ත  තුමාණන් විසින් දැනුම් 

තදන ලදී : 

අතහෝ ජනයිනි අල්ලාහ් තදවිඳුන් තව  (පේ සමාව 

ෂල්ලා ) පාතපොේචාරණය කර සිටින්න. නිය  

වනතයන්ම මා මාතේ ස්වාමියා වූ අල්ලාහ් තදවිඳුන් 

තව  දවසකට එක සිය වරක් පේ සමාව අයැද 

පාතපොේචාරණය කරමි. 

මූලාශ්රය: සහීහ් මුස්ලිම් වැකි අංක 46 – 6206 

◊ තමම හදීසය දැනුම් තදන්නාතේ විස් ර 22 වන 

හදීසතේ සඳහන්ය . 

 



ත ෝරා ගත් රුවන් වැකි 80 - තවළුම් අංක 4 

 

◊  උග  යුතු පාඩම්. 

 ොතෙොච්චාාරණය යනු ඉස්ලාම් දහතම් ඉ ා 
වැදගත් කුළුණක් යැයි කිව හැකි අ ර අල්ලාහ් 
තදවිඳුන් ඉ ා ප්රිය කරන වන්දනාමානයකි. කුමක් 
තහෝ ෙවක් සිදු ූ සැනින් එයට ොතෙොච්චාාරණය 
කිරීම අනිවාර්ය වි ඇත්තත්ද එතහයින්ය. 

  මන් විසින් සිදුූ ොෙයක් සඳහා 
ොතෙොච්චාාරණය කිරීතමන් එම ෙව මැකී යන අ ර 
 ම සි ද පිරිසිදු තශ.ඒ වි රක් තනොව එම අකුසල් 
කුසල් තමන් ෙරිවර් නය කරනු ලැතබ්. වද 
ොතෙොච්චාාරණය කිරීතමන් අල්ලාහ් තදවිඳුන්තේ 
ආදරය හා කරුණාව ලබා ග  හැකි අ ර 
අයහෙත න් යහෙ  තව ටද මග ොදා ග  හැක.  
 සැබෑ ොතෙොච්චාාරණය අල්ලාහ් තදවිඳුන් 
පිිඳගනු ඇ .එතහයින් සෑම මිනිතසකුම තනොකමවා 
සර්ව බලධාාරී අල්ලාහ ් ඉදිරිය ොතෙොච්චාාරණතේ 
නියැලිය යුතුය.  
 ොෙයක  රම තකො රම් ූවද එයට 
ොතෙොච්චාාරණතේ නියැලීම සඳහා අනිවාර්ය කරුණු 
ස්වල්ෙයක් ඇ .තමම කරුණු එහි අමංගු තශ නම් 
එය අල්ලාහ් ඉදිරිතේ පිිඳගනු ලැතබ්.ඒවා නම් 
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1. තමම ොතෙොච්චාාරණය අල්ලාහ් තදශඳුන් 
තවනුතවන් ෙමණක්  යන චිත්  ොරිශුේධිතයන් 
යුතුව තිබිය යුතුය. 
2. එවිගසම එම ෙතවන් ඉවත් විය යුතුයි. 
3.  මන් විසින් සිදුූ තමම ොෙය සඳහා 
කණගාටු විය යුතුයි. 
4. නැව  වරක් තමම ොෙය තනොසිදුවිය යුතුයි 
යැයි ස්ථීර නිගමනයකට ෙැමිණිය යුතුයි. 
5. තමම ොෙය අන් අයතේ යුතුකම් හා 
සම්බන්ද ෙවක් නම් එම යුතුකම නැව  ඉෂ්ථම කළ 
යුතුයි. 
6. මරණයට හා තලොකාන් ර දිනයට තෙර 
ොතෙොච්චාාරණතේ නියැලිය යුතුයි.  

 

  

 

 


