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පෙරවදන 

ඔහුගේ දහම ගවත අප මග ගපන්වා ඔහුගේ සාක්ි හා සාධක තුළින් 

අපගේ හදවත් අගෙෝකමත් කළ ගෙෝවැසියන්ගේ පරමාධිපති වූ 

අල්ොහ්ටම සියලු රශංසා හිමිය. කීර්තිය හා ගගෞරවය ඔහුට පමණක් 

සතුය. ඔහු මග ගපන් වූ දහම පහසුගවන් පිළිපදින්නටත් ඔහුගේ භාගය 

හා දායාද තුළින් ඔහු අපහට අඛණ්ඩව පිරිනමන ආශිර්වාද  පූර්ණවත් 

කරන්නටත් අපි ඔහුගගන් ඉල්ො සිටිමු. 

වහී ගහවත් ගද්ව පණිවිඩ සුවිගශ්ෂී වුගය් එහි වචනාර්ථ සමග සසදා 

බෙන කෙ සාමානය වචනයකට වඩා එහි රමාණය කුඩා වීමය. ඉමාම් 

බුහාරි තුමා වාර්තා කළ සහල්් තුමාගේ හදීසය අුව මුහම්මද් ملسو هيلع هللا ىلص තුමා 

එයට ජවාමිඋල් කලිම් (පුළුල් අර්ත ඇති ගකටි රකාශන) යුගවන් 

නම් තබා ඇත.  

ගමවැනි පුළුල් අර්ත ඇති රකාශන ගමන් යමක් ගගන එන්නට මිනිස් 

ශක්තියට ගනාහැකි බව එයට එකඟ වන හා එය පිළිගනාගන්නා 

විද්වතුන් ඒකමතිකව පවසා ඇත. ගම්වා වර්තමානය හා අනාගතය 

විධිමත් කරන අයුරින් ආවරණය වී ඇත. වර්තමානයට ගැළගපන පරිදි 

ගකටි වී ඇති රමාණගය් හා එහි අන්තර්ගතව ඇති කරුණු තුළින්  ගමම 

රකාශනවෙ තරම පැහැදිලි වන්ගන්ය. ගම්වා අල් කුර්ආනගය් හා 

සුන්නාගේ සමානව දැකිය හැක. ඒ ගදකම ගද්ව පණිවිඩ ගේ. ූරා 

නජ්මම් හි 3, 4 වැකිවෙ “ඔහු ආශාවන්ට අුව කතා ගනාකරයි. එගස් 

කතා කගළ් නම් එය දන්වු ෙබන ගද්ව පණිවිඩයක් මිස නැත.” යැයි 

සඳහන් වී ඇත. 

ගකටි කිරීම, ගගාු කිරීම, පැහැදිලි කිරීම හා සංසක්රණය කිරීම 

යනාදී කරුණු අවදානයට ගගන සුන්නාගේ ද (නබි තුමාගේ 

රකාශවෙ) හදීස් රකාශන ගබාගහෝමයක් විද්වතුන් විසින් සුවිග ්ශී 

ගකාට ගපන්වා දී ඇත. ඒවා ජවාමිඋල් කලිම් (පුළුල් අර්ත ඇති ගකටි 

රකාශන) ගේ. ඒවා ඉතා කුඩා රකාශන වුවද පුළුල් අර්ථ සහිතව ගගාු 
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වී ඇත. එම ගගාුගේ ඇති වචන, වාේ ශශෙය, කරුණු හා විස්තර 

පැහැදිලි කරු ෙබන්ගන් නම් පන්හිදවල් සිදී යු ඇත.  

ගමය මුහම්මදාු සමූහයා ගවත පිරි නැමූ සුවිගශ් යකි. ගමම පුළුල් 

අර්ත ඇති ගකටි රකාශන වෙ දැුම් සම්භාරයක් අන්තර්ගත ව ඇත. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ූරා අල් බකරා 269 වන පාඨගය් “කවගරකුට 

රඥාව ගදු ෙබන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහුට ගබාගහෝ යහපත පිරිනමු 

ෙැගබ්න” යැයි රකාශ කර සිටියි. එගහයින් කවගරකුට රඥාව හා අල් 

කුර්ආනය පිරිනමු ෙැබුගේද ගද්ව පුස්තක ෙැබූ මුල්කාලීනයන් හා 

ගවනත් අයහට ගනාුන් දැුම් සම්භාරයක් ඔහුට පිරිනමු ෙබයි. ඊට 

ගහ්තුව අල්ොහ් ඔවුනට පවසා ඇත්ගත් “ඔබ ගවත පිරිනමු ෙැබ 

ඇත්ගත් ස්වල්පයක් පමණි” (අල් කුර්ආන් 17: 85) යුගවනි. නමුත් 

මුහම්මදාු සම්රදාගය් පවතින රකාශන කුඩා වුවද එහි දැුම් 

සම්භාරයක් අන්තර්ගතව පිහිටා ඇත.   

ගමම වර්ගගය් හදීස් ගගාු කරු ෙැබූ ගපාත්පත් අතුරින් ඉමාම් 

යහ්යා ඉබ්නු  රෆ ්අන්නවවීගේ “අල් අර්බඌන ෆී මබානිල් ඉස්ොම් 

වකවාඉදිල් අහ්කාම්” යන ගපාත ඉතා රසිද්ධිය. ගමම අංශය කරළියට 

ගගන ආගේ ගමකී ගපාතය. කටපාඩම් කිරීගමන් හා වටහා ගැනීගමන් 

විද්වතුන් ගමන්ම කුඩා දරුවන් ගමයින් පළ ගනළා ගගන ඇත. ගමම 

ගපාගතහි මුල් කෘතිය වූගය් හදීස් විසි හයකින් සමන්විත වූ අල් හාෆිල් 

අබී අම්ර් ඉබ්නු අසස්ිොහි ගේ ‘අල් අහාදීසුල් කුල්ලිය්යා’ නම් ගපාත් 

පිංචයයි. ඉමාම් නවවි තුමා තවත් හදීස් ගදාගළාහක් එකතු කරමින් 

හදීස් හතළියක් බවට එය වැඩි කගළ්ය.  

ඒවා ගමම ගපාගතහි ආරම්භගය්ම සඳහන් කරු ෙැබ ඇත. ඉබ්නු අල් 

මුබාරක්, ඉබ්නු අස්සින්නී හා ගවනත් අය සතුව ද ගමවන් ගණගය් 

ගපාත් තිබිණ. නමුත් ඉමාම් නවවිගේ ගපාත ගවනත් ගපාත්වෙට වඩා 

නිවැරදි භාවගයන් හා ගත්රීගමන් උසස ් විය. විද්වත්හු එහි ඇති 

හදීස්වෙ අර්ථගය් නිවැරදි භාවය පිළිබඳ එකග වුවද ඒවාගයහි පැමිණි 

ඇතැම් හදීස් පිළිබඳ මතගේද ඉදිරිපත් කළහ. 
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විද්වතුන් එය වඩාත් ගර් ්ඨ හා උසස් ගණගය් ගපාතක් ගෙස ගගන 

ඇති අතර ගවනත් කිසිු ගපාතට ගනාලියවුණු සියයකට වඩා අධික 

රමාණයක අටුවාවන් ගමම ගපාත සඳහා ලිය වී ඇත. ගමවන් 

ගපාත්වෙට විශාෙ වටිනාකමක් හිමිය. ඒවා අතුරින් වඩාත් විශි ්ට 

ගෙස අවගබෝධය ෙබා ගදන, අධික බෙපෑමක් ඇත කරන, වාර්තා 

සම්බන්ධතාවන් හා දැුගමන් විශි ්ට ගෙස ගගාුවුණු අල් හාෆිල් 

අන් නක්කාද් අබිල් ෆරජ්ම අබ්නදිර් රහ්මාන් ඉබ්නු රජබ්න අල් හන්බලීගේ 

‘ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ නම් කෘතිය ද එකකි.  

කතුවරයා ගැන දන්නා ඕනෑම අගයකු එහි අන්තර්ගතය ගැන පුුමයට 

පත් ගනාවු ඇත. යම් ගදයක මූෙය විශි ්ට නම් එයින් බිහිවන දෑද 

විශි ්ට වු ඇත. තවද යම් කරුණක් එයට සුුසු ස්ථානයකින් ෙබා 

ගන්ගන් නම් එහි රමිතිය පිළිබඳ පුුමයට පත් වීමට අවශය නැත. මන්ද 

ඔහු වාර්තාකරණය හා දැුම එකටම ගගාු කළ අගයකි. විගේචන, 

තර්කනය, විමර්ශනය හා යුක්තිය ඇගයීම පිළිබඳ මහාචාර්යවරගයකි. 

-මා දන්නා තරමට- වාර්තාකරණගය් සියුම් ගදෝ  හඳුනා ගැනීගම් දී 

ඔහුගගන් පසු පැමිණි කිසිවකු ඔහු සමඟ සැසදිය ගනාහැක. ඔහු ගර් ්ට 

කාෙ පරිච්ගේදයන්වෙ පවසු ෙැබූ කියමන් සම්බන්ධගයන් පුළුල් 

දැුමක් ඇති අගයකි. එගමන්ම ඔවුන්ගේ සථ්ාවරයන්, ඔවුන් ජීවත් 

වුණු රගද්ශ හා ඔවුන් සෑම ගකගනකුට විගශ්ිත වූ කරුණු පිළිබඳ 

මැනවින් දන්ගනකි. ඔහු අහ්මද් ඉබ්නු හන්බල්ගේ පියවර අුගමනය 

කළ අගයකි. ‘ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ නමැති ඔහුගේ ගපාත ඒ 

සඳහා සාධාරණීය සාක්ියකි. ඔහුට ළංවන හා ඔහුට සමීප වන 

කවරුන් සිටිය හැකි ද! 

අධයාපනය හදාරන ශි යයින් අතුරින් ගබාගහෝ ගදනා ගමම ගපාත 

හරහා රගයෝජන ෙබා ඇත. ගමම ගපාගතහි රමාණයත් සමග බෙන 

කෙ, රගයෝජනවත් අධයාපනික කිසිු මාතෘකාවක් ඉන් මග හැරී නැත. 

නමුත් ගපාු ජනතාව අතර ගබාගහෝ ගදගනකු සහ ආරම්භක 

අධයාපනය ෙබන ඇතැමුන් එහි සඳහන් කර ඇති පුළුල් දැුගමන් 
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රගයෝජනය ෙබා ගනාමැත. ඒ ගදස බෙන සෑම ගකෝණයකින්ම එහි 

සඳහන්ව ඇති සෑම කරුණක් තුළින්ම රගයෝජනය ෙැබිය හැකිය. 

සියුම් බුද්ධියක් ඇති අයකු එහි කවර පැත්තකට ගයාමු වී බැලුවත් ඉන් 

රගයෝජන ෙබු නිසැකය.  

හදීස්වෙ පද අර්ථ ගැන්වීගමන් හා ඒ සඳහා කුර්ආනය, සුන්නාහ්ව හා 

ගසසු උපුටා ගැනීම් තුළින් සාක්ි හා සාධක ඉදිරිපත් ගකාට 

කතෘවරයා විසින් ගමහි ගපන්වා දී ඇති දැඩි විමර්ශනාත්මක කරුණු 

ගහ්තුගවන් ගමම ගපාත විශි ්ට ගණගය් ගපාතක් බවට පත්ව ඇත. 

එගමන්ම විශ්ගල් ණය, තර්කනය, භා මය හැසිරවීම, ආගමික 

සීමාවන් හා නීතිරීති ඉදිරිපත් කිරීම වැනි කාරණාවන් ඉතා 

රගේශගමන් පුළුල් ගෙස අුගමනය කර තිබීගමන් එය ගපන්ුම් 

කරන්ගන් කතුවරයාගේ ස්ථාවරත්වය, විශි ්ට දැුම සහ සියලු 

විදයාවන්හි විචක් ණ භාවයයි. 

අධයාපනය හදාරන ආරම්භක සිසුවන් සහ සාමානය ජනතාව 

රගයෝජනය ෙබන අයුරින් ගමවැනි පුළුල් ග්රන්ථයක් දළ වශගයන් 

ගහෝ ගකටිගයන් දැක්විය යුතුව ඇත. එය විද්වත් උදවියටද 

රගයෝජනවත් ගේ.  ඒ සමඟම එය කතුවරයාගේ අගප්ක්ිත සම්භවය 

උල්ෙංඝනය ගනාවන අයුරින් පිහිටිය යුතු වන්ගන්ය. එය සෑම 

ගකගනකුටම මනා අයුරින් ඉදිරිපත් කළ ගනාහැකි කාර්යයකි. 

ආරම්භක ගපාත් පත් හා සංස්කරණයන් එකිගනකට ගවනස් වනවාක් 

ගමන්ම සංක්ිප්තයන් ද ගවනස් වන්ගන්ය. නමුත් එම සංිප්ත ග්රන්ථ 

තීක් ණ බුද්ධියක් ගනාමැත්තන් හට නව සංස්කරණයක් ලිවීමට වඩා 

අසීරු වු ඇත. 

සංිප්තයක් යුගවන් අදහස් කරුගය් අකුරු හා වචන ගණන 

අඩුගවන් පිහිටීම පමණක් ගනාගේ. එගස් සංිප්ත කරන්නාට අවශය 

වුගය් වචනය සහ අර්ථය වැසීමට ගහත්ුවක් ගනාවන රමාණයට 

අමතර දෑ ඉවත් කිරීමය. වටහා ගන්නට රමාණවත් ගෙසින් පිහිටා ඇති 

ගකාටස් රකාශගයන් ඉවත් ගනාකළ යුතුය. අවගබෝධය ෙැබීමට 
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අමතරව යමක් ඇත්නම් එය මිනිසුන්ගේ අවශයතාවයට අුව පිහිටන 

අතිරික්තයයි. යම් සංක්ිප්තයක් සමීපාර්ථගයන් හා ලිහිල් වාකය 

ඛණ්ඩගයන් ගතාර නම්, එය ගනාගයකුත් අර්ථයන් සමඟ ගැගටන 

සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ඇති කර එය ගත්රුම් ගැනීමට අවශය වන කාෙ 

අවකාශයටද බාධාවක් එල්ෙ කරු ඇත. එය මුලින් නිවැරදි කරු 

ෙද්ගද් නම් එය ඉමහත් රගයෝජනයක් වන්ගන්ය. ගමවන් සංිප්ත 

රකාශන අුගමනය කිරීම කාෙය නාස්ති කිරීමකි.  

වටහා ගන්නට අපහසු සංිප්ත ග්රන්ථ මත ජනයා බැඳී සිටීම, අඩු වචන 

රමාණයක් ධාරණය ගකාට ස්වල්ප රගයෝජනයක් ෙබා උදම් ඇනීම, 

පූර්ණ වශගයන් අර්ථය ගත්රුම් ගැනීගම් හා ගැටුම් නිරාකරණගය්දී 

කල්මරමින් කාෙය නාස්ති කිරීම, මුල් කාලීනයන්ගේ ගපාත් අතහැර 

දැමීම, ගකටි කෙක් තුළ එහි අඛණ්ඩව ගසායා බෙන්නාට මනා 

නිපුණතාවක් ෙැබිය හැකි පැහැදිලි සාධක සහිත, අර්ථ වයාප්තව 

පවතින රධාන මූෙධාර්මික ග්රන්ථ හා අටුවාවන් ගසායා බැලීමට 

ගනාහැකි වීම යනා දී කරුණු දැුගම් සාරය පිරිහීමටත් එයට අයත් 

උදවියගේ නිපුණතාව හීන වීමටත් ගහ්තුව බව රසිද්ධ විද්වතුන් 

ගබාගහෝ ගදනා සඳහන් කර ඇති කරුණකි. ගමම ස්ථාවරත්වය එය 

ගසායා බෙන හා එහි මිහිර ෙබන අයට පමණක් මිස ගවනත් අයහට 

දැන ගත ගනාහැකිය.  

සුුසු වචන හා එයට ආගරෝපණය කළ යුතු සුුසු කරුණු ගපාතක් 

සාරාංශගත කරන්ගනකු විසින් ගතෝරා ගත යුතුය. තනි වචන අුව 

වචන ගවනස් ගනාගේ. ඒ ගවුවට වචනගය් ගත්රුම ඊට පරව ඇති 

අර්ථයට ගැළගපන පරිදි එහි ගවනස්කම් සිුවීම උතුම්ය.   

සමහර කතුවරුන් මුල්කාලීනයන් සහ සමකාලීනයන්ගේ ගපාත් පත් 

ගබාගහාමයක් සාරාංශ ගත ගකාට ඇති නමුත් වාකය හසුරුවන්ගන් 

ගකගස් ද, එය ඉදිරිපත් කරන්ගන් ගකගස් ද එය විකාශනය කරන්ගන් 

ගකගස් දැයි ගනාදනී. එගමන්ම මිනිසුන්ගේ ගපළපතට සමාන 

ගපළපතක් වචනවෙට ද ඇති බව ඔවුන් හඳුනන්ගන් නැත. තම සීයා 
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අුගමනය කිරීමට පුතාට අවසරය තිබුණත් ඔහුගේ පියාගේ 

පැමිණීමත් සමඟ ඔහුව අුයුක්ත කිරීම අඩුපාඩුවකි. එගෙස 

ඔවුන්ගගන් ගබාගහෝ ගදගනක් කරුණක අවසරය සහ අසම්පූර්ණකම 

අතර ගවනස හඳුනා ගගන නැත.  

අසම්පූර්ණ වූ, අර්ථය ද පූර්ණ ගනාවූ ගකාළ සහ ගප්ළි ගණන 

ගකාපමණද යන්න ගණන් කිරීම ඇතැම් ග්රන්ථ සංිප්ත කරන්නන්ගේ 

අගප්ක් ාවයි. එය ගල් විසි කර ගගඩි ගණන් කරන අයගේ තත්ත්වයට 

සමානය. ඔවුන් එගස් කිරීමට ගපළඹුගණ් කතුවරුන්ගේ හා ග්රන්ථ 

සංිප්ත කරන්නන්න්ගේ නාමාවලිගය් තම නාමයද  බැබළවීමට  ඔහු 

තුළ ඇති දැඩි ආශාව ගහ්තුගවනි. කවගරකු එගස් කටයුතු කරන්ගන් ද 

ඔහු මත තරඟකාරිත්වය හා අභිබවනය ආධිපතයය දරු ඇත.  

ගමම සංක්ිප්තයන් පරීක් ා කර බෙන්නා ඒවාගයහි ඇතැම් ස්ථාන 

තවත් ස්ථාන කිහිපයකින් රකික්ග ්ප කරන ආකාරයක් දකිති. ආරම්භ 

කාලීනයන් ග්රන්ථ සංක්ිප්ත කිරීගම් ක්ග ්ත්රගයන් බැහැරව සිටිගය් 

එබැවිනි. මන්ද කෘතියක් සංක්ිප්ත කිරීගම්දී සිු වන්ගන් එම 

කෘතිගයහි සාරය හා මුල්කරුණු සමඟ ගුගදු කිරිමක් බැවිනි. 

සැබැවින්ම තම හදවතින් දකින, තම චින්තනගයන් පෙ ෙබන, තම 

දර්ශනගයන් ක්රියා කරන තම බුද්ධිගයන් විශ්ගල් ණය කරන, තම 

අවගබෝධගයන් ආඛයාන සමාගෙෝචනය කරන, එහි අන්තය දක්වාම 

ගගාස් විමර්ශනය කරන අවංක පුද්ගෙයකුට හැර ගවනත් කිසිවකුට 

එවන් සංක්ිප්ති කෘතීන් මනා ගෙස සංස්කරණය කළ ගනාහැකි 

බැවිනි. ගම් කියූ කරුණු සහිත උදවියට එය පහසු කාර්යයක් වන අතර 

එගස් ගනාමැති වූ විට එය අසීරු වන්ගන්ය.  

සාමානයගයන් වැඩිහිටියන් උපගදස් ගදුගය් රධාන උල්පත් 

අුසාරගයනි. නමුත් ජෙ ධාරාවන් ජෙය ගවනස් කරු ඇත. එය 

ජෙගය් නාමගයන් පිහිටන්ගන් නම් එයට එම නම භාවිතා ගකගර්. 

දැුගමහි රධාන උල්පත් සිතට ඉතා මිහිරිය. සතයයට වඩාත් 

සුවදායකය. විඥානයට වඩාත් හිතකරය. 
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ගබාගහෝ විට සාරාංශගත ගපාත් බෙන්නට එතරම් ප්රියක් මා ගවත 

ගනාවීය. එය සිතින් පිටු දැක්ගකමි. ඉමාම් අල් හාෆිල් ඉබ්නු රජබ්න 

(රහිමහුල්ොහ්)ගේ ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ නම් ගපාතට 

සාරාංශයක් අ ්-ග යික් අල්මඊ මුහම්මද් ඉබ්නු සල්මාන් අල්මහ්නා 

මා ගවත පිළිගැන්වීය. එවිට මම එය කිගයේගවමි. එය මා ප්රිය කරන 

තරමට ඉතා ඉක්මණින් මා ගවනස් කගළ්ය. මා එය රතික්ග ්ප 

කිරීගමන් පසු පිළිගැනීමට ෙක් කගළ්ය. මීට ගපර ගම් පිළිබඳ මනා 

දැුමක් හා  ආශිර්වාදයක් මා ෙබා තිබුණ ද ගමම රඥාව තක්වාහි 

රතිඵෙයක් හා ඉහ්ොස් හි රතිඵෙයක් වන්ගන්ය. - මම එගස් සිතමි. 

අල්ොහ් ද ඒ ගැන සිතු ඇත.- 

ගමම ‘අල්මුක්(හ්)සර්’ නම් ගපාත ඉතා කීර්තිමත් සංක්ිප්ත ගපාතකි. 

විගශ් ගයන් සමාගෙෝචනය කරන්නටත් පස්ගේෙ සොතයට පසු 

ගපාු ජනතාව අතර මස්ිද්වෙ කියවීමටත් ඉතා සුුසු ගපාතකි. එහි පද 

ඉතා සරෙව පිහිටා ඇති අතර එහි අර්ථගැන්වීම් ද විවිධ පැතිකඩවලින් 

පිහිටා ඇත.  

ගමම සාරාංශගත ගපාත් පිංචගයහි මුල් පිටපගතන් රගයෝජන 

ෙැබුවාක් ගමන් ම ගමයින් ද රගයෝජන ෙබන්නට ආශිර්වාද කරත්වා! 

යැයි අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිටිමි. අල්ොහ් උදේ කරන්නාය. තහවුරු 

කරන්නාය. රතිඵෙ පිරිනමන්නාය.  

අබ්නුල් අසීස් ඉබ්නු මර්ූක් අත්-තරීෆී 

1/8/1430 හිජ්මරි 

 

 

 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

12 
 

අෙරිමිත දයාන්විත අසම සම කරුණාන්විත අල්ලාහ්පේ 

නාමපයනි. 

ගෙෝවැසියන්ගේ පරමාධිපති වූ අල්ොහ්ටම සියලු රශංසා සතුය. 

අල්ොහ්ගේ ශාන්තිය හා සමාදානය අපගේ නබි මුහම්මද් (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ටත් එතුමාගේ පවුගල් උදවියටත්, එතුමාගේ හිතමිතුරන් 

ඇතුළුව සියලු ගදනාටත් හිමි ගේවා! 

‘ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ නම් ගමම සාරාංශගත ගපාත ඉමාම් අල් 

හාෆිල් ඉබ්නු රජබ්න අල් හන්බලී විසින් සංස්කරණය කරන ෙද්දකි. 

‘ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ නම් ගමම ගපාත ඉමාම් නවවිගේ 

‘අර්බඊනන් නවවියියා’ නම් ගපාගතහි අර්ථ කතනයක් ගමන්ම 

පුළුල්ව සැකසුු ගපාතකි. විද්වතුන්ගේ පූර්ණ අවදානය ඒ ගවත 

ගයාමු කර ඇත. ඉස්ොමගය් කවගය් ක්රියාකාරිත්වය රඳා පවතින ගමම 

ශුද්ධ වූ හදීස් විග්රහ කිරීම සඳහා ඔවුන් එය පරිශීෙනය කිරීගම්දී 

සැෙකිය යුතු සඳහනක් ගෙස ගණන් ගගන ඇත්ගතෝය. ඉන් මා අදහස ්

කගළ් ‘අර්බඊනන් නවවියියා’ නම් ගපාගතහි සදහන් හදීස්ය. 

මා අධයාපනය හදාරන මුල් අවදිගය් ගමම විශි ්ඨ ගපාත ගැන අපගේ 

ග යික්වරුන් විසින් පැසසුමට ෙක් කරු මම අසා ඇත්ගතමි. 

සැබැවින්ම එය දැුම් සම්භාරයකින් හා විහිදී ඇති මුතු අදහස්වලින් 

ආවරණය වී ඇත. එබැවින් මාගේ සිතත් මාගේ ශි යයින්ගේ සිතත්  

එය කියවීමටත් එහි සමෘද්ධිමත් සාගරගයන් දැනමුතුකම් සහ 

අවගබෝධය මතු කර ගන්නටත් ගපළඹවීය. එහි ආරම්භය කියවීමට 

ආරම්භ කළ පසුව කතෘ තුමා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉතා විශි ්ඨ 

පැහැදිලි කිරීම් හා ගුණාත්මක කරුණු සඳහන් කර තිබීමත් සමග එහි 

ඇතැම් දෑ ගැඹුරින් ගසායා බැලීමටත් එහි ඇති අවිනිශච්ිත දෑ ගසායා 

බැලීමටත් මිස ගවනත් කිසිවක් මා වැළැක්වූගය් නැත. නමුත් 

ආරම්භක අධයාපනය ෙබන්ගනකු විද්වතුන්ගේ රධාන ගපගළ් 
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ගපාත්පත් වෙට රගේශ වීමට ගපර විශාෙ වෑයමක් දරන්නටත් හා දිගු 

කාෙයක් වැය කරටන්නටත් අවශය වන්ගන්ය.  

දැුම ගසවීමට ගත් උත්සාහගයන් වසර ගණනාවකට පසු නැවත 

වාරයක් මම පරිශීෙනය කර බැලුගවමි. එම පුස්තකය කිගයේගවමි. 

දැුම හා ඥානය ගසවීගම් දී එහි පියගැට ගපළ තුළ පවතින ගපළගත 

වීගම් ක්රමගයහි වැදගත්කම දැනගැනීගමන් වටහා ගත ගනාහැකිව තිබූ 

පර්ගය් ණ හා අසීරු ගැටලු ගත්රුම් ගන්නට මට පහසු විය.  

එය මා ුටු කල්හි, දැුම ගසවීගමහි නිරතව සිටින මාගේ 

සගහෝදරයින්ගගන් බහුතරයක් ගදනා ග ය්ක්වරුන්ගේ සභාවන්වෙ 

වාඩි වීම ගහෝ ආගමික අධයාපන ආයතන ගවත පැමිණීම ගහෝ 

ගපාත්පත් කියවීගමහි ඉවසීගමන් සිටීම ඔහුට පහසු කාර්යයක්  

ගනාවන බව මම දැන ගත්ගතමි. එගස් දැුමට ඇලුම් කරන්නන්හට 

ගමම ගපාගත් ඇති යහපත අහිමි වී යු ඇතැයි මම බියවූගයමි. එය 

සාරාංශගත කරන්නට මම එකග වූගයමි.  

කරුණු ගකටි කිරීගම්දී සාමානය මුස්ලිම්වරුන්ට වැටගහන කරුණු 

මත සීමා ගවමින් ගසසු දෑ අතහැර දමා ඇත. ඔවුනට රමාණවත් වන 

තරමට හා ඔවුන් සෑහීමට පත් වන තරමට අවශය සියලු යහපත හා මග 

ගපන්වීම් එහි දැක ගන්නට ඇත. එය කියවන අතරවාරගය් -ඉන් ා 

අල්ොහ්- ගපළගත වී ඇති ආකාරයත් සමග ඔවුන් කියවුගය් එහි 

සංක්ිප්තිය ගනාව මුල් කෘතිය බව ඔවුන් හඟු ඇත.  

සාරාංශගත කිරීමත් සමගම විග්රහගය් සඳහන් ව ඇති හදීස් ගසායා බො 

පෙ කිරීමටත් හා විද්වතුන්ගේ තීන්ු තීරණ ගමගනහි කරන්නටත් මම 

ක්රියාත්මක වූගයමි. ගපාගතහි ඇතැම් ස්ථානවෙදී සුළුගවන් අදහස ්

දක්වා ඇත්ගතමි. පසුව එය මම හදීසග්ේදී අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස ්

ඉබ්නු මර්ූක් අත්-තරීෆී ගවත භාර ුනිමි. එයට ගපරවදනක් ඉදිරිපත් 
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කිරීම, ඒ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීම1 සහ එහි සටහන් සමාගෙෝචනය 

කිරීම ගැන එතුමාට කාරුණික ස්ූතිය පුද කර සිටිමි. එගමන්ම මා 

ගවුගවන් හා ගසසු පාඨකයින් ගවුගවන් අල්ොහ් එතුමාට යහපත් 

රතිඵෙ පිරිනමත්වා!2  

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපගගන් ගමය පිළිගු මැනව! සැබැවින්ම 

ඔබ සර්ව රාවකය. සර්ව ඥානීය. අපට සමාව ගදු මැනව! සැබැවින්ම 

ඔබ අති ක් මාශීලීය. මහා කාරුණිකය. අපටත් අපගේ ගදමේපියන් හා 

අපගේ හිතමිතුරන් ඇතුළු සියලු දනන් හටත් සමාව ගදු මැනව. යා 

අල්ොහ් පිළිගු මැනව!  

අපගේ නායක මුහම්මද් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත ශාන්තිය හා සමාදානය 

අත්ගේවා!  

ගමය ලියන ෙද්ගද් 

රියාද් හි ගවගසන මුහම්මද් ඉබ්නු සුගෙය්මාන් ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් 

අල්මිහ්නා විසිනි. 

විදුත් තැපෑෙ: Asmohanna.m@gmail.com 

ුරකතන අංකය:  00966505490525.  

 

1. එතුමාගේ අදහස් දැක්වීම අවසන් කිරීමත් සමග එතුමාගේ නම සඳහන් වී තිගබු 
ඔබට දැක ගත හැක.  

2. සාරාංශගත කිරීගමහිදී මා පිළිපැද්දා වූ ක්රමගේදය වුගය්: සියලු දනන්හට 
පහසුගවන් වටහා ගත හැකි වන ගස් කතෘගේ රකාශගය් වටහා ගන්නට අපහසු 
ගනාවන සියලු දෑ සටහන් කරමින් ගසසු කරුණු ඉවත් කිරීමය. මුල් ග්රන්ථගය් 
රමාණගයන් තුගනන් එකක රමාණයකින් ගමය සාරාංශගත වී පැමිණ ඇත.  
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ඉමාම් ඉබ්නු රජබ්න අල් හන්වබලී පිළිබඳ හැඳින්වීමක් 

එතුමා විවිධ ක්ග ්ත්රවෙ නිපුනතා ෙැබූ ආගමික නීති අවගබෝධය 

පිළබඳ මනා දැුමක් ඇති බේදාද්හි විූ අබ්නුර් රහම්ාන් ඉබ්නු අහ්මද් 

ඉබ්නු රජබ්නය. පසුව එතුමා දමස්කසගය් හන්බලී නිකායට අයත් විය.  

දැුගමන් ධාරණ ශක්තිගයන් තැන්පත් බවින් උපගදස් දීගමන් හා  

ආකර් ණීය ගෙස ගපාත් ලිවීගමන් විශි ්ටත්වය ෙැබූ විද්වතුන් 

අතරින් එතුමා ද ගකගනකි.  

එතුමා බේදාද්හි හිජ්මරි වර්  736 දී උපත ෙැබූ අතර කුඩා කාෙගය්දී 

තම පියාණන් සමග දමසක්සය බො පිටත්ව ගගාස් ඉමාම් ඉබ්නු 

කය්යුම් හා ඔහුගේ මට්ටගම් සිටි අයගේ සිසිගවකු වූහ. සෙෆි 

රතිපත්තියක් ඇති ඔහු හන්බලී සම්රදාය පිළිපදින විචාරයකු 

අටුවාචාරිගයකු සාහිතය ගේදිගයකු හා ඉතිහාසඥගයකු ගෙස බැබලීය. 

එතුමා හදීස් කොගේ තතු හා ඒවා වාර්තාකෙ වාර්තාකරුවන් පිළිබඳ 

මනා අවගබෝධයක සංගේතයක් වූහ. 

එතුමා ගබාගහෝ ගපාත් ලියා ඇති අතර ඒවා ගමම අංශයට ගයාමුව 

තිබිණ. එහි රතිඵෙයක් ගෙස ‘සහීහුල් බුහාරි’ හි අටුවාවක් වූ ‘ෆත්හුල් 

බාරී’ බිහි විය. ගමය ඉමාම් අල් හාෆිල් ඉබ්නු හජර්ගේ ‘ෆත්හුල් බාරී’ 

ග්රන්ථයට කලින් වූවකි. එහි ජනාසා සම්බන්ධ පාඩම දක්වා ලිය වී 

තිබිණ. දැන් අගප් අතට පත්ව ඇති ගවළුම් දහයකින් යුත් එය 

ස්ීරභාවගයන් හා අනගි භාවගයන් යුත් විශි ්ට ඝනගය් එකකි. 

එම ගපාත් අතුරින් කිහිපයක් ගමගස්ය: 

‘ ර්හ් සුනන් අත් තිර්මිදි’ අල් හාෆිල් ඉබ්නු හජර් තුමා පවසා ඇති පරිදි 

එය ගවළුම් 20කින් සමන්විතය. ඉන් ගවළුම් ගදකක් හැර ගවන 

කිසිවක් අපට ෙැබී නැත. එය ‘ ර්හු ඉෙල් අත් තිර්මිදි’ ගේ. 
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‘තක්දීරුල් කවාඉු වතහ්රීරුල් ෆවාඉදි’ එය ‘කවාඉු ඉබ්නු රජබ්න’ 

ගෙසින් රසිද්ධය. ගවළුම් හතරකින් සමන්විත එය ෆික්හ් කොගේ 

විශි ්ට ගපාත් අතුරින් එකකි.  

‘අත්-තාඉෆුල් මආරිෆ්’ එය සෘතු හා කාෙ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ 

පරිච්ගේදගය් පළමු ගයාමුවයි. 

‘ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්’ එය ‘අල් අර්බඊනන් නවවියියා’ සඳහා වූ 

ගවළුම් ගදකකින් සමන්විත විග්රහයකි. ඉස්ොමීය ගපාත් පත් අතුරින් 

කීර්තිමත් ගමන්ම රසිද්ධ ගපාතකි.  

එතුමා හිජ්මරි 795 දී දමසක්සගය් අභාවයට පත් වූ අතර ඒ වන විට 

එතුමා පනස් නව වන විගය් පසු වූහ.  

අල් අල්ොමා ඉබ්නු නාසිරිද් දීන් අද්දමස්කසී තුමා ගමගස් පවසයි: 

ඉබ්නු රජබ්නගේ මිනී වෙ හෑරූ අය එතුමා ගැන මට ගමගස් පවසා 

සිටිගය්ය. සැබැවින්ම ග යික් තුමාගේ අභාවයට දින කිහිපයකට ගපර 

ඔහු ගවත පැමිණ ‘ගමම ස්ථානගය් මා ගවුගවන් මිනිවෙක් 

හාරන්නැයි පවසා’ එතුමා වළ දමන ෙැබූ සථ්ානය ගපන්වීය. ඔහු 

තවුරටත්: මම ඔහු ගවුගවන් වෙ හෑරුගවමි. මා එය අවසන් කළ 

පසු එතුමා කබ්නරයට බැස එහි හාන්සි වී ඒ ගැන මවිතයට පත් ව ‘ගමය 

ගහාඳය’ යැයි පවසා ඉන් ඉවතට පැමිණිගය්ය.  

ඔහු තවුරටත්: අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. දින කිහිපයක් ගත වීගමන් 

පසු මිය ගිය එතුමාව මිනි ගපට්ටිගය් දමා ඔසවාගගන එු ෙැබීය. පසුව 

මම එතුමාව එම මිනී වළ තුළ තැන්පත් කගළමි.  

*** 
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لُ   الَحِدْيُث األَوَّ

ෙළමු හදීසය 

 يَقُوُل:   - ملسو هيلع هللا ىلص  -قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل للاِ  -  ْنهُ  عَ َرِضَي للاُ  -  عن ُعَمرَ 

ِهْجَرتُهُ  فََمْن َكانَْت  نََوى،  َما  اْمِرٍئ  ِلُكِلِّ  َوإِنََّما  بِالنِِّيَّاِت،    »إِنََّما األَْعَماُل 

لدُْنيَا   ِهْجَرتُهُ  َكانَْت  َوَمْن  َوَرُسوِلِه،  للاِ  إِلَى  فَِهْجَرتُهُ  َوَرُسوِلِه  للاِ  إِلَى 

 ا َهاَجَر إِلَْيِه«،  يُِصيبَُها أَْو اْمَرأَةٍ يَْنِكُحَها فَِهْجَرتُهُ إِلَى مَ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلٌم  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) කළ රකාශයකට තමන් 
සවන් ුන් බව උමර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 
ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. 

“සියලු ක්රියාවන් ගච්තනාවන් අුව පිහිටු ඇත. සෑම 
ගකගනකුටම ඔහු පතන දෑ ඇත. එගහයින් කවගරකුගේ 
හිජ්මරත් ගහවත් නික්ම යෑම අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් 
ගවුගවන් පිහිටිගය්ද ඔහුගේ හිජ්මරතය අල්ොහ් හා 
ඔහුගේ දූතයාණන් ගවුගවන් පිහිටු ඇත. කවගරකුගේ 
හිජ්මරතය ගමගොව අත් කර ගැනීම ගහෝ කාන්තාවක් 
විවාහ කර ගැනීම ගවුගවන් පිහිටිගය් ද එගස් ඔහු කවර 
ගදයක් ගවුගවන් හිජ්මරත් කගළ්ද ඒ ගවුගවන් ඔහුගේ 
හිජ්මරතය පිහිටු ඇත.” 

ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත. 

 

- විග්රහය - 

ගමම  හදීසය උමර් තුමා විසින් අල්කමා ඉබ්නු වක්කාස් අල්ෙයිසී තුමාද, 

එතුමා විසින් මුහම්මද් ඉබ්නු ඉබ්රාහීම් අත්-තය්මී තුමාද, එතුමා විසින් යහ්යා 
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ඉබ්නු සඊද් අල් අන්සාරි තුමා ද ෙබා වාර්තා කර ඇත. ගමම හදීසය සඳහා වූ 

එකම වාර්තා සම්බන්ධතාව ගමය පමණි. ගමම වාර්තා සම්බන්ධතාව හැර 

නිවැරදිව සඳහන් වන ගවනත් වාර්තා සම්බන්ධතාවක් එයට නැත. අලී ඉබ්නු 

අල් මදීනී හා ගවනත් අය පවසා සිටින්ගන් ද එගෙසය.  

ඉමාම් කත්තාබී තුමා පවසුගය්, ‘සැබැවින්ම ගමම හදීසය අබූ සඊද් හා ගසසු 

අය විසින් වාර්තා කර තිබීමත් සමග එම වාර්තා සම්බන්ධතාව වි යගයහි 

හදීස් ගේදීන් අතර කිසිු විරුද්ධ මතයක් තිගබු මා ගනාදනිමි’ යන්නයි.  

එගමන්ම, එය ගබාගහෝ මාර්ග ඔස්ගස් වාර්තා කරු ෙැබ ඇතැයි ද පවසු 

ෙබන නමුත් ඒ කිසිවක් හදීස් ධාරණය කරන්නන් ඉදිරිගය් නිවැරදි 

ගනාවන්ගන්ය.  

එය පූර්ව සාධක හදීසයක් බවත් එය පිළිගු ෙබන අයුරින්3 ඉදිරිපත් වී ඇති 

බවත් විද්වත්හු ඒකමතික එකඟ ගවති. ඉමාම් බුහාරි තම ‘සහීහ්’ නම් කෘතිය 

ආරම්භ කර ඇත්ගත්ද ගමම හදීසය සඳහන් කරමිනි. එය ඒ ගවුගවන් 

පිහිටන ගදසුමක ස්ථානගය් එතුමා තබා ඇති අතර එයින් ගපන්වා ගදුගය් 

අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය අගප්ක් ා ගනාකරන සෑම ක්රියාවක්ම නි ඵ්ෙ වන බව 

හා එයට ගමගොගවහි ගහෝ මතුගොගවහි කිසිු ඵෙක් ගනාමැති බවයි. 

ගම් ගහ්තුගවන් අබ්නුර් රහ්මාන් ඉබ්නු මහ්දී: “මම මාතෘකාවන්  ගගාු කගළ ්

නම් ඒ සෑම මාතෘකාවකටම උමර් තුමාගේ හදීසය තබමි” යැයි පවසා 

ඇත්තාහ. 

 
3. පිළිගු ෙබන අයුරින් ඉදිරිපත් වී තිබීම: ඉමාම් අහ්මද් වැනි ඇතැම් විද්වතුන් 

ගමය මුතවාතිර් වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව නම් කරයි. එනම් එය රසිද්ධිගයන් 
හා ක්රියාගවන් අඛණ්ඩව පැවත එන එකක් මිස වාර්තා සම්බන්ධතාගවන් වූවක් 
ගනාගවයි. වාර්තා සම්බන්ධතාව අඛණ්ඩව පැවතීමට වඩා මුල් වචනවෙ 
අඛණ්ඩව වාර්තා වීම බෙවත් වන්ගන්ය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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එතුමාණන් තව ුරටත් “ගපාතක් ලියන්නට ගකගනකු අගප්ක් ා කරන්ගන් 

නම් ඔහු ‘ඉන්නමල් අඃමාලු බින්නීය්යාත්’ නම් හදීසගයන් ආරම්භ කරත්වා4 

යැයි පවසා ඇත්තාහ.  

*** 

ගමම හදීසය, එය වටා නිරන්තරගයන්ම දහම ගදෝළනය වන හදීස් අතුරින් 

එක් හදීසයකි. ඉමාම්  ාෆි තුමා ‘ගමම හදීසය දැුගමන් තුගනන් ගකාටසකි’ 

යැයි පවසා ඇති බවට වාර්තා වී ඇත.  

ඉමාම් අහ්මද් විසින් වාර්තා කරන රකාශයට අුව, “ඉස්ොමගය් 

මූලිකාංගයන් හදීස් තුනක් මත පදනම්ව ඇත. එනම්, උමර් තුමාගේ 

“ඉන්නමල් අඃමාලු බින්නිය්යාත්” නම් හදීසය. ආඉ ා තුමියගේ “මන් අහ්දස 

ෆී අම්රිනා...” නම් හදීසය හා ුඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් තුමාගේ “අල් හොලු 

බය්යිුන් වල්හරාමු බය්යිුන්” නම් හදීසය ගේ.  

අබූ දාවුද් තුමා විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි, සෑම අංශයකම සුන්නාගේ මූෙ 

ධර්මයන් හදීස් හතරකි. එනම්, 1. අල්-අඃමාලු බින්නිය්යාත් 2. අල් හොලු 

බයියිුන් 3. මින් හුස්නිල් ඉස්ොමිල් මර්ඉ තර්කුහු මාො යඃනී 4. උස්හුද් ෆිද් 

ුන්යා යුහිබ්නබුකල්ො වස්හුද් ෆීමා අයිදින් නාස් යුහිබ්නබුකන්නාස් යන හදීස් 

හතර ගවති.  

අල්-හාෆිල් අබුල් හසන් තාහිර් ඉබ්නු මුෆේවිස් අල් මආෆිරී අල් උන්දලිසීගේ 

කවියක:  

අප අබියය දහගම් සාරය රකාශන කිහිපයකි. 

 එය මානවසමාජගය් අති විශි ්ඨයාණන්ගේ රකාශන හතරකින් 

යුක්තය.  

 
4. ගමම කරුණ පිළිබඳ එකතුවක් පුළුල් ගෙස විමර්ශනය කර ඇති අතර ඉමාම් සුයූති 

තුමා එයට ‘බුලූගුල් ආමාලි ෆී  ර්හි ඉන්නමල් අඃමාලි’ යන නමින් ගවනමම 
ලිපියක් ලියා ඇත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී)  
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සැකසහිත දැයින් වැළකී, ගෙෞකිකත්වගයන් ඈත් වන්න. 

 අනවශය දෑ අතහැර, දැහැමි ගච්තනාගවන් කටයුතු කරන්න.5 

‘ඉන්නමල් අඃමාලු බින්නීය්යාත්’ තවත් වාර්තාවක ‘අල් අඃමාලු 

බින්නිය්යාත්’ යන රකාශ ගදකම නිවැරදි මතය අුව සීමා කිරීමක් හඟවු 

ඇත.  

‘අල් අඃමාලු බින්නීය්යා’ යන රකාශය නිර්ණය කිරීගම්දී ඔවුන් විවිධ 

මතගේද දරති.  

මුල් කාලීන ඉමාම්වරුන් එහි නිර්ණායක පිළිබඳ විශ්වාස කරුගය්: 

‘ක්රියාවන් නිවැරුදි වන්ගන්ත් වෙංගු වන්ගන්ත් පිළිගු ෙබන්ගන්ත් 

ගච්තනාවන් අුව බවය. ක්රියාවන් යුගවන් අදහස් කරුගය් ගච්තනාව 

අවශය වන ආගමික ක්රියාවන් ය. 

තවත් සමහරු: ‘අල් අඃමාලු’ යුගවන් ගමහි සඳහන් කර ඇත්ගත් ගපාු 

අර්ථගයන් බවත් එහි විගශ් ගයන් කිසිවක් සඳහන් කර නැති බවත් සඳහන් 

කරති. ගමම රකාශයට අුව ‘සියලු ක්රියාවන් පිහිටන්ගන්ත් ඇති වන්ගන්ත් 

ගච්තනාවන් අුවය යුගවන් එම රකාශය නිර්ණය කළ හැකි බව පවසු 

ෙැබ ඇත.  

‘අල් අඃමාලු බින්නීය්යාත්’ නම් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශගය් නිර්ණායකය 

ගෙස දැහැමි ක්රියාවන් ගහෝ අයහපත් ක්රියාවන් ගහෝ පිළිගු ෙබන ක්රියාවන් 

ගහෝ රතික්ග ප් කරු ෙබන ක්රියාවන් ගහෝ ඒ සඳහා කුසල් ෙැගබන 

ක්රියාවන් ගහෝ ඒ සඳහා කුසල් ගනාෙැගබන ක්රියාවන් ගහෝ ගේවා ඒ සියල්ෙ 

ගච්තනාවන් අුව පිහිටු ඇතැයි යන අදහසද දරා ඇත. 

 
5. අල්-හාෆිල් ඉබ්නු හජර් (රහිමහුල්ොහ්) ගමගස් පවසයි: අබ්නුර් රහ්මාන් ඉබ්නු 

මහ්දී, -ඉමාම් සුයූතී පවසන අයුරින්-  ාෆඊ, අහ්මද්, ඉබ්නු මදීනී, අබූ දාවුද්, 
තිර්මිදි, දාරුකුත්නී, හම්සා අල් කිනානී යන ඉමාම්වරු සැබැවින්ම ගමය එනම්: 
උමර් තුමාගේ හදීසය’ ඉස්ොමගය් තුගනන් එක් ගකාටසක් යන්ගනහි එකඟ 
ගවති. ඔවුන් අතුරින් ඇතැගමකු එය හතගරන් එකක් බව සඳහන් කර ඇත. ඉතිරි 
දෑ නියම කිරීගමහි ඔවුන් අතර මතගේද පවතී. (අල්-ෆත්හ්: 1/17) 
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*** 

• ‘සෑම ගකගනකුටම ඔහු පතන දෑ ඇත’ යන රකාශය: 

සැබැවින්ම ගමම රකාශය කිසිවකුගේ ක්රියාවක් ඔහු ගච්තනා කරන දෑ අුව 

මිස පිහිටන්ගන් නැති බව දන්වා සිටියි. එගහයින් ඔහු යහපතක් සිතුගේ නම් 

එය ඔහුට යහපතක් වු ඇත. ඔහු අයහපතක් සිතුගේ නම් එය ඔහුට 

අයහපතක් වු ඇත.   

‘අන්-නිය්යා’ ගච්තනාව6 විද්වතුන්ගේ රකාශ අුව අර්ථ ගදකකින් පිහිටයි.  

ෙළමුවැන්වන: නැමුම් සමහරක් සමහරකගගන් ගවන් කිරීගම් අදහසින් 

පිහිටා තිබීම. උදාහරණ වශගයන් ලුහර් සොතය අසර් සොතගයන් ගවන් 

කිරීම රමළාන් උපවාසය ඒ හැර ගවනත් උපවාසයන්ගගන් ගවන් කිරීම 

සඳහන් කළ හැක. එගස් නැතගහාත් ශදනික ක්රියාවන්ගගන් නැමුම් ගවන් 

කිරීම. උදාහරණ වශගයන් සිසෙ සඳහා හා පිරිසිු වීම සඳහා කරන 

ස්නානගයන් කිලිටි ඇති වූ විට ඉන් මිදීම සඳහා කරන ජනාබත් ස්නානය 

ගවන් කිරීම සඳහන් කළ හැක.  

පදවැන්වන: ක්රියාව පදනම් කර ගගන ගවන් කිරීම. එනම්, එය අල්ොහ්ට 

පමණක් ද එගස් නැතගහාත් ගවනත් ගකගනකුට ද එගස්ත් නැතගහාත් එය 

අල්ොහ් ගමන්ම ගවනත් ගකගනකුට ද යන්ගනනි. මුල් කාලීන විද්වතුන්ගේ 

රකාශ තුළ අධිකව දැකිය හැක්ගක් ගමම නිය්යතයයි. ගමම පදය භාවිතා 

කිරීගමන් ගතාරව ඊට සමීප පද භාවිත කරමින් අල්-කුර්ආනගය් ගබාගහෝ 

තැන් වන ඒ ගැන සඳහන් වී ඇත.  

 
6. නිය්යත් යන පදය නවා යන පදගයන් බිඳී ආ පදයකි. එහි අදහස වන්ගන් පළතුරක 

ඇටයයි. සිේ මහා ඉමාම්වරුන්ගේ ඒකමතික අදහස වුගය් එය රසිද්ධිගය් පවසා 
සිටීම ආගමාුගත කළ ක්රියාවක් ගනාවන බවයි. නමුත් ඉමාම්  ාෆි තුමා 
සොතගය්දී එය පිළිපැදිය යුතු බව සඳහන් කර ඇත. ඉබ්නුල් මුක්රී ඔහුගේ 
‘මුඃජමාහ්’ හි ඉමාම්  ාෆි විසින් ද ඔහුගගන් රබීඃ ෙබා ඔහු විසින් ද ඔහුගගන් ඉබ්නු 
හුගසයිමා තුමා ෙබා ඔහු විසින් කළ වාර්තාවක් සම්බන්ධ කරමින් වාර්තා කර 
ඇත. ඒ සඳහා කිසිු සාධකයක් ගනාමැත. මුල් කාලීනයන්ගේ ක්රියාව තුළ එගස් 
රසිද්ධිගය් රකාශ කිරීමක් ගනාතිබුණි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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නබි වදන් හා මුල් කාලීනයන්ගේ රකාශවෙ ගම් ගැන අධික වශගයන් 

සඳහන්ව පැමිණ ඇත. 

උදාහරණ වශගයන්:  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව සඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් තුමා වාර්තා කරන 

හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය 

ගවුගවන් ඔබ යම් විදයමක් වියදම් කරන්ගන්ද ඒ සඳහා කුසල් හිමිවු මිස 

නැත. එය ඔබ ඔගබ්න බිරයගේ කටට (ඔගබ්න) අතින් (කෑම) කටක් තැබුව ද 

එගස්ය.”7 

සුගබයිද් අල්-යාමී විසින්: ‘සැබැවින්ම සෑම කටයුත්තකදීම එය ආහාර 

පානවෙ ගහෝ ගේවා ‘නීය්යත්’ තැබීම -ගච්තනාව ඇති කර ගැනීම- මට වඩාත් 

ප්රිය මනාපය!’ යැයි පවසා ඇත.  

එතුමා විසින් තවුරටත්: ‘ඔබ සෑම කටයුත්තකදීම, ඔබ ‘අල් කුනාසා’8 ගවත 

(කසෙ දමන ස්ථානයට) බැහර ව ගිය ද ගච්තානාව තබන්න.’ යැයි පවසා 

ඇත. 

සුෆ්යාන් අස්-සේරී තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී: ‘මා තබන 

ගච්තනාවට වඩා ගවනත් කිසිවක් මා සුවපත් කරන්ගන් නැත. ගහ්තුව 

සැබැවින්ම එය මා සක්රීය කරන බැවිනි.’  

ඉබ්නු මුබාරක් තුමා “ගකාතරම් ගදෝ සුළු ක්රියාවන් නිය්යතය උසස් කර ඇති 

අතර ගකාතරම් ගදෝ විශාෙ ක්රියාවන් නිය්යතය පහත් කර ඇත.9 යුගවන් 

පවසා සිටියහ. 

 
7. මූොරය බුහාරි (2742), මුස්ලිම් (1628)  

8. කුනාසා යන පදගයන් අදහස් වුගය් කුණු කූඩය, අතුගා කුණු දමන ස්ථානය. 

9. විද්වතුන් පවසා සිටිුගය්: ‘ගච්තනාව විද්වතුන්ගේ වයාපාරයයි.’ එනම් 
සාමානයය ජනයාට වඩා සෑම ක්රියාවකම නිය්යතය අෙංකාරව ගගන එමින් එය 
ගවළඳකරණය ගකාට රතිඵෙ හිමි කර ගැනීගම්දී විද්වතුන් ඉදිරිගයන් සිටිති. (අ -්
ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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ූරත් අල් මුල්ක් හි 2වන පාඨගය් සඳහන් ‘ලියබ්නලුවකුම් අය්යුකුම් අහසු 

අමො’ (ුඹො අතුරින් කවගරකු වඩාත් දැහැමි ක්රියාවන් සිු කරන්ගන් දැයි 

ඔහු ුඹොව පරීක් ා කරු පිණිස...) යන පාඨයට ෆුගෙය්ල් තුමා අදහස් 

දක්වා ඇත්ගත් ‘එය වඩාත් අවංක ගච්තනාගවන් හා නිවැරුදි ව ක්රියාවන් සිු 

කරන්ගන් දැයි ඔහු ුඹොව පරීක් ා කරු පිණිස’ යන්ගනනි. එතුමා 

තවුරටත් ගමගස් පවසා ඇත.: ‘සැබැවින්ම ක්රියාව අවංක ගච්තනාගවන් 

පිහිටා එය නිවැරදි ගනාවූගය් නම් පිළිගු ගනාෙබු ඇත. එගමන්ම ක්රියාව 

නිවැරුදිව පිහිටා අවංක ගච්තානවක් ගනාවූගය් නම් එය ද පිළිගු ගනාෙබු 

ඇත. එය අවංක ගච්තනාවකින් හා නිවැරදිව පිහිටන ගතක් යැයි පවසා ඇත.’ 

අවංක ගච්තනාව යු එය අල්ොහ් ගවුගවන් පිහිටුු විටය. නිවැරදිව යු 

එය නබි තුමාගේ පිළිගවත අුව පිහිටුු විටය.  

*** 

‘එගහයින් කවගරකුගේ හිජ්මරත් ගහවත් නික්ම යෑම අල්ොහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන් ගවුගවන් පිහිටිගය්ද ඔහුගේ හිජ්මරතය අල්ොහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන් ගවුගවන් පිහිටු ඇත. කවගරකුගේ හිජ්මරතය ගමගොව අත් 

කර ගැනීම ගහෝ කාන්තාවක් විවාහ කර ගැනීම ගවුගවන් පිහිටිගය් ද එගස් 

ඔහු කවර ගදයක් ගවුගවන් හිජ්මරත් කගළ්ද ඒ ගවුගවන් ඔහුගේ හිජ්මරතය 

පිහිටු ඇත.’ යන රකාශය වනාහි: 

සියලු ක්රියාවන් ගච්තනාවන් අුව පිහිටන බවත් යම් ක්රියාවක් කරන්නා එම 

ක්රියාගවහි ගකාටස ඔහුගේ යහපත් ගහෝ අයහපත් ගච්තනාව අුව පිහිටන  

බවත් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා සඳහන් කර සිටි කල්හි නීය්යතය හා සමාන ස්වරූපගය් 

පවතින ක්රියාවන් උපමා දක්වමින් ඒවා යහපත් වන්ගන්ත් අයහපත් 

වන්ගන්ත් ගච්තනාවන් ගවනස්වීම අුව බවත් පවසා සිටිගය්ය. එය ගසසු 

සියලු ක්රියාවන්ද ගම් හා සමානව පැවතිය යුතු යැයි පවසන්නාක් ගමන් පිහිට 

ඇත. 

ඒ අුව කවගරකු කැමැත්ගතන්ම අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් 

ගවුගවන් ඉස්ොමගය් නිවහන ගවත හිජ්මරත් කරන්ගන්ද ඔහු සැබෑ 

ගෙසින්ම අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් ගවත හිජ්මරත් කළ අයකු වන්ගන්ය. 

එය ගගෞරවගයන් ගහෝ අභිමානගයන් ඔහුට රමාණවත් වන්ගන්ය. 
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එබැවින් ගයදී ඇති ගකෝන්ගද්සිගය් පිළිතුර එය වචනගයන් නැවතත් රකාශ 

කිරීගමන් සීමා කර ඇත. ඊට ගහ්තුව ඔහුගේ හිජ්මරතගයන් ඔහු ගච්තනා කළ 

දෑ ගමගොගවහි හා මතුගොගවහි අගප්ක්ිත අවසානය වන බැවිනි.10  

කවගරකු ගමගොව ගහෝ කාන්තාවක් පතමින් ඔහුගේ හිජ්මරතය පිහිටිගය්ද  

ඔහු කවර ගදයක් ගවත හිජ්මරත් කගළ්ද ඒ ගවුගවන් පිහිටු ඇත.  

‘ඔහු කවර ගදයක් ගවුගවන් හිජ්මරත් කගළ්ද ඒ ගවුගවන්’ යන 

රකාශගයන් ගමගොව වි යගයහි ඔහු පතන දෑ පහත් හා අල්ප බව 

වචනගයන් සඳහන් ගනාකර ගපන්වා ගදයි.  

‘කවගරකුගේ හිජ්මරතය ගමගොව අත් කර ගැනීම ගහෝ කාන්තාවක් විවාහ 

කර ගැනීම ගවුගවන් පිහිටිගය් ද’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශයට ගහ්තු 

වූගය් උම්මු කය්ස් තුමියගේ කතා වස්තුව බව රකට කරුණකි. පසු ගපගළ ්

සිටි ගබාගහෝ විද්වතුන් එය සඳහන් කළ ද පූර්ව සාධක සහිත වාර්තා 

සම්බන්ධතාවක් මූලික වශගයන් ඒ සඳහා දකින්නට නැත. අල්ොහ් සියලු දෑ 

මැනවින් දන්නාය.!11 

ිහාද් කිරීම හජ්ම ඉටු කිරීම හා එවැනි ගසසු ක්රියාවන්ද හිජ්මරත් හා සමානව එම 

අර්ථගයන්ම පිහිටු ඇත. එහි විධිමත්බව හා අවිධිමත්බව  ගච්තනාව  අුව 

පිහිටන්ගන්ය.  

අබූ මූසා අල් අ ්අරී (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද 

හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගවයි. සැබැවින්ම ගම්බද අරාබි 

 
10. නපුරු රතිපත්තීන් හා සිතුවිලිවලින් හදවත හිජ්මරත් කීරීම නපුරු නගරයක් 

ගවුගවන් ශාරීරික වශගයන් හිජ්මරත් කිරීමට වඩා වැදගත් වන්ගන්ය. ඊට ගහ්තුව 
ගදවැනි කාරණාව ආගමාුගත කරු ෙැබුගේ පළමුවැන්න තහවුරු කිරීමට මිස  
ගනාවීය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 

11. - සඊද් ඉබ්නු මන්ූර් ළඟ- ගමම කතා වස්තුව නිවැරදි වාර්තා සම්බන්ධතාවක් 
සහිතව සඳහන්ව පැමිණ තිබුණ ද එහි ‘ඉන්නමල් අඃමාලු’ යන හදීසය ඒ 
ගවුගවන් පැමිණි එකක් ගහෝ එයට ගහ්තුවක් වූ බව ගහෝ සඳහන් වන්ගන් නැත. 
බෙන්න. ඉබ්නු හජර් තුමාගේ ෆත්හුල් බාරී (1/16) ඒ අුව ගත් කතෘ ගමම 
කතාව හදීසයට ගහ්තුවක් වීම වැළකී සිටියද මූලික වශගයන් එම කතාගේ 
නිරවදයතාව රතික්ග ්ප ගනාකගළ්ය.  
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ජාතිකගයකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත පැමිණ: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මිනිගසකු 

වස්තුව සඳහා සටන් කරයි. තවත් මිනිගසකු රසිද්ධිය සඳහා සටන් කරයි.12 

තවත් මිනිගසකු තම නිෙය ගපන්වීම සඳහා සටන් කරයි. අල්ොහ්ගේ 

මාර්ගගය් සිටින්ගන් කවුදැ?යි විමසා සිටිගය්ය. එවිට එතුමා: ‘අල්ොහ්ගේ 

වදන උසස් වු පිණිස කවගරකු සටන් කරන්ගන්ද ඔහුය අල්ොහ්ගේ 

මාර්ගගය් සිටින්නා’ යැයි පවසා සිටියහ.13  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ රකාශයකට තමන් සවන් ුන් බව 

පවසමින් අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ ගමම 

හදීසය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා ගමගස් දන්වයි.14 ((මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු 

ෙබන දිනගය් ජනයා අතර පළමුව තීන්ු ගදු ෙබන්නා දිවි පිදූ මිනිගසකි. 

ඔහු රැගගනැවිත් ඔහුගේ ආශිර්වාදයන් ඔහුට දන්වා සිටී. ඔහු එය දැනගත් පසු 

: ‘ඒ සඳහා ුඹ කුමක් කගළහි දැ?’යි ඔහු (අල්ොහ්) විමසයි. ඔහු: ‘මම දිවි 

පුදන ගතක් ඔබ වි ගයහි සටන් කගළමි.’ යැයි පවසයි. ඔහු: ුඹ ගබාරු 

කියන්ගනහිය. සැබැවින්ම ුඹ සටන් කගළ ් නිර්ීතගයකු යැයි පවසු 

ෙැබීමටය. පසුව ඔහු සම්බන්ධගයන් අණ කරු ෙැබ ඔහු මුණින් අත දමා 

නිරා ගින්ගනහි ගහළන ගතක් ඇදගගන යු ෙබු ඇත.  

දැුම හදාරා එය උගන්වා අල් කුර්ආනයද කියවූ මිනිගසකි. ඔහු රැගගනැවිත් 

ඔහුගේ ආශිර්වාදයන් ඔහුට දන්වා සිටී. ඔහු එය දැනගත් පසු : ‘ඒ සඳහා ුඹ 

කුමක් කගළහි දැ?’යි ඔහු (අල්ොහ්) විමසයි. ඔහු: මම දැුම හැදෑරුගවමි. 

එය ඉගැන්ුගවමි. ඔබ වි යගයහි මම අල් කුර්ආනය කිගයේගවමි යැයි 

පවසයි. ඔහු: ඔබ ගබාරු කියන්ගනහිය. සැබැවින්ම ඔබ දැුම හදාරා එය 

ඉගැන්වූගය් ඔබ විද්වගතකු යැයි පවසු ෙැබීමටය. ඔබ අල් කුර්ආනය 

කිගයේගේ ඔබ අල් කුර්ආනය මැනවින් කියවන කාරිඃ වරගයකු යැයි පවසු 

ෙැබීමටය. පසුව ඔහු සම්බන්ධගයන් අණ කරු ෙැබ ඔහු ද මුණින් අත දමා 

නිරා ගින්ගනහි ගහළන ගතක් ඇදගගන යු ෙබු ඇත.  

 
12. රසිද්ධිය සඳහා සටන් කරයි: එනම් මිනිසුන් තමන් වීරයකු යැයි ඔහුව ගමගනහි 

කිරීම පිණිස. 

13. බුහාරි (2655), මුස්ලිම් (1904). 

14. හදීස් අංක (1905) 
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අල්ොහ් ගපාගහාසත් කම ඇති කර සියලු ආකාරයගය් සම්පත් පිරිනැමූ 

මිනිගසකි. ඔහු රැගගනැවිත් ඔහුගේ ආශිර්වාදයන් ඔහුට දන්වා සිටී. ඔහු එය 

දැනගත් පසු : ‘ඒ සඳහා ුඹ කුමක් කගළහි දැ?’යි ඔහු (අල්ොහ්) විමසයි. 

ඔහු: අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් වියදම් කරු ෙබන කිසිු අවස්ථාවක වියදම් 

ගනාකර අතහැර දැමුගේ නැත. යැයි පවසයි. ඔහු: ුඹ ගබාරු කියන්ගනහිය. 

සැබැවින්ම ුඹ එගස් සිු කගළ් ධානපතිගයකු යැයි පවසු ෙැබීමටය. පසුව 

ඔහු සම්බන්ධගයන් අණ කරු ෙැබ ඔහු මුණින් අත දමා නිරා ගින්ගනහි 

ගහළන ගතක් ඇදගගන යු ෙබු ඇත.  

අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය හැර ගවනත් අරමුණක් සඳහා හදාරන දැුම පිළිබඳ 

අවවාද සඳහන්ව පැමිණ ඇත. උදාහරණ වශගයන් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බවට 

අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් දන්වා සිටි හදීසයක් දැක්විය 

හැක. එය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසින් වාර්තා කර 

ඇත. එනම්: “කවගරකු අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය අගප්ක් ාගවන් යම් දැුමක් 

හදාරා ඔහු එමගින් ගමගොගවහි වාසියක් බොගපාගරාත්තු වන්ගන්ද ඔහු 

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් ස්වර්ගගය් සුවද පවා ගනාෙබු 

ඇත.”15   

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බවට කඃබ්න ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් කළ රකාශයක් ඉමාම් තිර්මිදි තුමා ගමගස් දන්වා සිටියි. “කවගරකු 

අඥානයින් සීමා කිරීමට ගහෝ විද්වතුන් සමග තරඟ කිරීමට ගහෝ මිනිසුන්ගේ 

තෘප්තිය ෙැබීමට ගහෝ දැුම ගසායන්ගන්ද අල්ොහ් ඔහු නිරයට ඇතුළත් 

කරු ඇත.”16.  

ගපාුගේ අල්ොහ් ගනාවන ගදයක් ගවුගවන් කටයුතු කිරීම සම්බන්ධගයන් 

වූ අවවාදද පැමිණ ඇත. උදාහරණ වශගයන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) පැවූ බව උගබයි 

ඉබ්නු කඃබ්න තුමා විසින් වාර්තා කර ඉමාම් අහ්මද් විසින් දන්වා සිටි හදීසයක් 

 
15. අහ්මද් (2/338), අබූ දාවූද් (3664), ඉබ්නු මාජා (252), ඉබ්නු හිබ්නබාන් ගමය පූර්ව 

සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. (1/279) හාකිම් (1/85), ඉහ්යා නම් 
රකාශනගය් අල් ඉරාකී (1/178): ගමය පූර්ණ වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුක්තය. 
ඉමාම් අල් බානී අල් මි ්කාත් නම් රකාශනයට අයත් සංස්කරණගය් (1/78) 
පවසා ඇත්ගත්ද එගෙසය. 

16. තිර්මිදි (2654), හාකිම් (86/1) ගමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව ු ර්වෙ සම්බන්ධතාකි. 
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ගපන්වා දිය හැක. නබි තුමාගණෝ: “උසස්භාවය, උත්කෘ ්ඨත්වය, දහම හා 

මහගපාගළාගේ පහසුකම් සෙසා දීම පිළිබඳ සමූහයාට ශුභාරංචි දන්වු. 

ඔවුන් අතරින් කවගරකු මතුගොව ක්රියාවක් ගමගොව ගවුගවන් සිු 

කරන්ගන්ද මතුගොගවහි කිසිු ගකාටසක් ඔහුට හිමි වන්ගන් නැත.17 

අල්ොහ් ගනාවන දෑ ගවුගවන් කරන ක්රියාවන් විවිධ ගකාටස් සහිත බව ඔබ 

දැන ගත යුතුයි.  

විගටක: එය මිනිසුන්ගේ අවධානය ගයාමු කිරීමට මිස ගවනත් කිසිවක් 

අගප්ක් ා කරු ගනාෙබන පැහැදිළි මූනිච්චාව වු ඇත. එය කුහකයින් තම 

සොතගය් සිටින තත්ත්වය ගමනි. ගමම පැහැදිළි මූනිච්චාව ගදවියන් විශ්වාස 

කරන්නාගේ සොතගය් ගහෝ උපවාසගය් ගහෝ දැක ගන්නට ගනාහැක. නමුත් 

අනිවාර්ය සකාත් හජ්ම හා ගවනත් බාහිර ක්රියාවන් තුළ ගහෝ තමන්ට 

රගයෝජන ෙබා ගදන ක්රියාවන්හි එය මතුවන්නට ඉඩ ඇත. එගහයින් එහි 

චිත්ත පාරිශුද්ධිය අති වැදගත් වන්ගන්ය.  

එම ක්රියාව විනාශකාරී බව හා සැබැවින්ම එවන් පුද්ගෙයින් අල්ොහ්ගේ 

ගකෝපයටත් දඬුවමටත් භාජනය වන බව  මුස්ලිම් වරයකුට සැකයක් නැත.   

විගටක එම ක්රියාව අල්ොහ් ගවුගවන් පිහිටිය ද එහි මූනිච්චාව ද එකතු වු 

ඇත. එය එහි මූලිකාංගවෙ එකතු වූගය් නම් පූර්ව සාධක සහිත මූොර 

ගපන්වා ගදුගය් එය අවෙංගු වන බව හා එය නි ්ඵෙ වන බවය.  

සහීහ් මුස්ලිම්හි සඳහන් පරිදි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ගමගස් සඳහන් ගේ.18 

එතුමා: “උත්තරීතර හා උත්කෘ ්ඨ අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ආගද්ශ තැබීමට 

හවුල්කරුවන් මට අවශය නැත. කවගරකු ගහෝ මා සමග ගවනත් කිසිවකු එහි 

හවුල් කර ගන්ගන්ද ඔහු හා ඔහු ආගද්ශ කළ දෑ මම අතහැර දමමි.” 

 
17. අහ්මද් (5/134), ඉබ්නු හිබ්නබාන් පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. 

(405), හාකිම් (4/311), අල්බානී ගේ ‘සහීහ් අල්ජාමිඃ’ (2825) 

18. හදීස් අංක (2985) 
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අහ්මද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බවට සහාබාවරුන්ගගන් ගකගනකු 

වූ අබූ සඊද් ඉබ්නු අබී ෆළාො (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් ගමගස්ය. එතුමාගණෝ: ‘ඒ ගැන කිසිු සැකයක් නැති දිනයක් සඳහා 

මුල්කාලීනයන් හා පසුකාලීනයන් අල්ොහ් එක්රැස් කළ විට නිගේදකයකු 

ගමගස් නිගේදනය කරයි. කවගරකු අල්ොහ් ගවුගවන් කළ ක්රියාවක තවත් 

ගකගනකු හවුල් කර ගගන එහි කුසෙ අල්ොහ් ගනාවන ගකගනකු ගවතින් 

පතා ඇත්ගත්ද සැබැවින්ම ආගද්ශ තබන හවුල්කරුවන්ගේ අවශයතාවක් 

අල්ොහ්ට නැත.”19 

ක්රියාවක ආරම්භය අල්ොහ ් ගවුගවන් පිහිටා පසුව එයට මූනිච්චාගේ 

ගච්තනාව හටගත් විගටක, එය වැරදීමකින් සිුවී පසුව එය අතහැර දැමුගේ 

නම් කිසිු මතගේදයකින් ගතාරව ඔහුට එය හානියක් වන්ගන් නැත.  

ඒ සමගම එය දිගටම බැඳී පවතින්ගන් නම් ඔහුගේ ක්රියාව නි ඵ්ෙ වන්ගන් ද 

එගස් නැතිනම් එයට හානියක් සිුගේ දැයි සෙකා බෙන විට එය ඔහුගේ 

ගච්තනාගේ මූෙය ගදස සෙකා බැගෙයි. ඒ පිළිබඳ මුල් කාලීන විද්වතුන් 

අතර මතගේද පවතී. ඉමාම් අහ්මද් හා ඉබ්නු ජරීර් යන ඉමාම්වරු තීන්ු කර 

ඇත්ගත් එමගින් ඔහුගේ ක්රියාවන් නි ඵ්ෙ ගනාවන බවත් ඔහුගේ ආරම්භක 

ගච්තනාව සමග එය වෙංගු වන බවත්ය.  

ඉබ්නු ජරීර් තුමා පවසා සිටිුගය් සැබැවින්ම ගමම මත ගැටලුව පිහිටුගය් 

එහි ආරම්භය අවසානය සමගම බැඳී පවතින සොතය උපවාසය හජ්ම වැනි 

කටයුතුවෙ බවයි. එගස් බැඳී ගනාපවතින අල් කුර්ආනය කියවීම් දික්ර් කිරීම 

ධනය වියදම් කිරීම දැුම වයාප්ත කිරීම වැනි දෑ වනාහි ඒ ගවත පවතින 

මූනිච්චාගේ ගච්තනාව තුළින් එය බිඳ වැගටු ඇත. නැවත ගච්තනාව අලුත් 

කර ගැනීගම් අවශයතාව පිහිටු ඇත.  

එගහයින් ක්රියාවක් පිවිතුරු ගච්තනාගවන් සිු ගකාට පසුව එමගින් ගද්ව 

විශ්වාසී ජනයාගේ හදවත් තුළ අෙංකාර පැසසුමක් අල්ොහ් ඇතුළත් කර 

 
19. අහ්මද් (3/466), තිර්මිදි (3154) ඔහු ගමම හදීසය හසන් ගරීබ්න වර්ගයට අයත් 

හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. ඉමාම් අල්බානී (රහිමහුල්ො) එය හසන් වර්ගයට 
අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. බෙන්න: ‘සහීහ් අල්-ජාමිඃ (482) 
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අල්ොහ්ගේ භාගයය හා ඔහුගේ දයාව තුළින් සතුටු වී ඒ සඳහා ශුභාරංචි 

බොගපාගරාත්තු වන්ගන් නම් එය ඔහුට හානියක් වන්ගන් නැත. ගමම 

අර්ථගයන්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ හදීසයක් අබූ දර් (රළියල්ොහු අන්හු) 

තුමා විසින් වාර්තා ගකාට ඇත. ‘සැබැවින්ම එතුමාණන්ගගන් අල්ොහ් 

ගවුගවන් යහපත් ක්රියාවක් සිු ගකාට ඒ ගවුගවන් මිනිසුන් ඔහු 

රශංසාවට ෙක් කරන මිනිගසකු පිළිබඳ විමසන ෙදී. එවිට එතුමාගණෝ 

“ගමය කල් ඇතිව ෙබා ගදන මුඃමින්වරාගේ ශුභාරංචියකි” යැයි පවසා 

සිටියහ. ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත. 20 

චිත්ත පාරිශුද්ධිය හා මූනිච්චාව පිළිබඳ ගමහි සඳහන් කරුණු රමාණවත් වන 

බැවින්. ගමගතක් කතා කළ දෑ සමග අපි සීමා කර ගන්ගනමු.  

*** 

සමස්තයක් වශගයන් බැලූ කෙ සහ්ල් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ්ගේ රකාශය 

ගකතරම් අෙංකාරද! ‘ආත්මයට චිත්තපාරිශුද්ධියට වඩා අසීරු කිසිවක් 

නැත. ඊට ගහ්තුව කිසිු ගකාටසක් එයට එහි ගනාෙැගබන බැවිනි.”  

යූසුෆ් ඉබ්නු අල් හසන් අර්-රාසී ගමගස් පවසා සිටියි. “ගමගොගවහි වඩාත් 

බෙවත් වන්ගන් චිත්ත පාරිශුද්ධියයි. මගේ හදවතින් මුහුණිච්චාව ඉවත 

ගහළන්නට ගකතරම් උත්සාහ දැරුවද එය තවත් පැතිකඩකින් මතු 

වන්ගන්ය.”  

ඉබ්නු උයය්යා තුමා ගමගස් පවසයි. “මුතර්රිෆ් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ්ගේ 

රාර්ථනා ගමගස් විය. ‘අගහෝ ගදවිඳුනි, සැබැවින්ම මම ුඹ ගවත පේ සමාව 

අයැද පසුව නැවතත් ඒ ගවත ගයාමු වූ දෑ ගවුගවන් මම ඔගබන් සමාව අයැද 

සිටිමි.  එගමන්ම මාගේ ආත්මය ගවත ඔබ ගවුගවන් කවර කරුණක් පවරා 

ගගන පසුව මම ඔබ  ගවුගවන් ඉටු ගනාකළ දැයින්ද මා ඔගබන් සමාව අයැද 

සිටිමි. එගමන්ම ඔගබ්න තෘප්තිය අගප්ක් ාගවන් අධි ්ඨාන ගකාට යමක් කර 

 
20. හදීස් අංක (2642) 
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පසුව මාගේ හදවත සමග ඔබ දන්නා පරිදි මුසු වූ දැයින් ද මම සමාව අයැද 

සිටිමි. 21 

*** 

  

 
21. ගමම අර්ථගයන් මඃකල් ඉබ්නු යසාර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ද පැමිණ 

ඇත. එතුමා ගමගස් පවසා සිටියි: මම අබූ බක්ර් සිද්දීක් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 
සමග නබි (සල්ෙල්ොහු අෙය්හි වසල්ෙම්) තුමා ගවත ගිගයමි. එවිට එතුමාණන්: 
අගහෝ අබූ බක්ර් කුහුඹුවා බඩ ගාමින් එනවාට වඩා සැහැල්ලුගවන් ඔබ අතර 
ිර්ක් (අල්ොහ්ට ආගද්ශ තැබීම) පැමිගණු ඇත. එවිට අබූ බක්ර් තුමා: 
අල්ොහ්ට ගවනත් ගදවියකු පත් කිරීම මිස ගවනත් කිසිවක් ිර්ක් ගනාවන්ගන් 
ගනාගේදැයි විමසා සිටිය. එයට නබි (සල්ෙල්ොහු අෙය්හි වසල්ෙම්) තුමා: මාගේ 
රාණය කවුරුන් සන්තකගයහි ඇත්ගත්ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. කුහුඹුවා බඩ 
ගාමින් ඒමට වඩා සැහැල්ලුගවන් ිර්ක් පවතී. ඔබට මම යමක් දන්වා සිටින්න ද 
එය ඔබ පවසන්ගන් නම් එය ස්වල්පයක් වුවද අධික වුවද ඔගබන් පහ වී යු 
ඇත? පසුව ඔබ ‘අල්ොහුම්ම ඉන්නී අඌු බික අන් උ ්රික බික වඅන අඃෙමු 
වඅස්තේෆිරුක ලිමාො අඃෙමු’ යා අල්ොහ් මම දැුවත්ව ඔබට ආගද්ශ තැබීගම් 
වරදින් මම ඔගබන් ආරක් ාව පතමි. එගමන්ම මම ගනාදුවත්ම කරන දැයින්ද 
මම ඔගබන් සමාව අයැද සිටිමි.  ඉමාම් බුහාරි ‘අදබ්න අල් මුෆ්රද් නම් කෘතිගයහි 
(716) ගමය වාර්තා කර ඇති අතර ගමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි.  
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 الَحِدْيُث الثّانِي

පදවන හදීසය 

 َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل:  بِن الَخطَّاِب َعْن ُعَمَر 

لََع َعلَْينَا َرُجٌل ٍم، إْذ طَ ذَاَت يَوْ   ملسو هيلع هللا ىلص" بَْينََما نَْحُن ُجلُوٌس ِعْندَ َرُسوِل للاِ   

َسَواِد الشَّْعِر، ََل يَُرى َعلَْيِه أَثَُر السَّفَِر، َوََل  ِّيَاِب، َشِديدُ  بَيَاِض الثِ َشِديدُ 

ِمنَّا أََحدٌ. َحتَّى َجلََس إلَى النَّبِيِِّ   ُرْكبَتَْيِه إلَى ُرْكبَتَْيِه،  . فَأَسْ   ملسو هيلع هللا ىلصيَْعِرفُهُ  نَدَ 

َعلَ  َكفَّْيِه  فَِخذَْيِه،َوَوَضَع  ْسََلمِ   ى  اْْلِ َعْن  أَْخبِْرنِي  دُ  ُمَحمَّ يَا  فَقَاَل    .َوقَاَل: 

دًا َرُسوُل للاِ،   :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل للاِ   ْسََلُم أَْن تَْشَهدَ أَْن ََل إلَهَ إَلَّ للاُ َوأَنَّ ُمَحمَّ اْْلِ

الصَّ  َوتَحُ َوتُِقيَم  َرَمَضاَن،  َوتَُصوَم  َكاةَ،  الزَّ َوتُْؤتَِي  إْن  ََلةَ،  اْلبَْيَت  جَّ 

 !قَاَل: َصدَْقت . فَعَِجْبنَا لَهُ يَْسأَلُهُ َويَُصِدِّقُهُ .اْستََطْعت إلَْيِه َسبِيًَل 

يَمانِ  ِه َوُرُسِلِه هللِ َوَمََلئَِكتِِه َوُكتُبِ قَاَل: أَْن تُْؤِمَن بِا  .قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعْن اْْلِ

هِ  َواْليَْوِم اْْلِخِر، َوتُْؤِمَن بِاْلقَدَرِ   قَاَل: َصدَْقت.  .َخْيِرِه َوَشِرِّ

ْحَسانِ   .قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعْن اْْلِ

 .قَاَل: أَْن تَْعبُدَ للاَ َكأَنَّك تََراهُ، فَإِْن لَْم تَُكْن تََراهُ فَإِنَّهُ يََراك

 اَعِة. قَاَل: فَأَْخبِْرنِي َعْن السَّ 

 .لسَّائِلِ قَاَل: َما اْلَمْسئُوُل َعْنَها بِأَْعلََم ِمْن ا

 أَْخبِْرنِي َعْن أََماَراتَِها.قَاَل: فَ 

الشَّاِء   ِرَعاَء  اْلعَالَةَ  اْلعَُراةَ  اْلُحفَاةَ  تََرى  َوأَْن  َربَّتََها،  اأْلََمةُ  تَِلدَ  أَْن  قَاَل: 

 يَتََطاَولُوَن فِي اْلبُْنيَاِن. 

ا  َمِليًّا،ثُمَّ  فَلَبِثُْت  قَالَ   ْنَطلََق،  ُعَمرُ ِلي    ثُمَّ  يَا  مَ   :  السَّائُِل؟ أَتَْدِري   .ْن 
ُ َوَرُسولُهُ أَْعلَمُ   .قُْلُت: َّللاَّ

 تَاُكْم يُعَِلُِّمُكْم ِدينَُكْم". قَاَل: فَإِنَّهُ ِجْبِريُل أَ 

 َرَواهُ ُمْسِلمٌ 
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අල් කත්තාබ්නගේ පුතණුවන් වන උමර් (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

“දිනක් අපි අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා අබියස වාඩි 
වී සිටියදී සුගදෝ සුු ඇඳුමින් සැරසුණු කළුම කළු හිසගකස ්
සහිත මිනිගසකු අප ගවත උදා විය. ඔහු මත මගියකුගේ 
සළකුු දකින්නට ගනාවීය. අප අතර සිටි කිසිවකු ඔහු 

හඳුන්නගන් ද නැත. අවසානගය් ඔහු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත 
පැමිණ තම දණහිස් එතුමාගේ දණහිස් සමඟ සම්බන්ධ 
ගකාට තම දෑත් ද එතුමාගේ කෙවා මත තබා වාඩි විය.  

පසු ව ඔහු: ‘අගහෝ මුහම්මද්! ඉස්ොමය ගැන ගතාරතුරු 
මාහට දන්වු’ යැයි පැවසීය.  

එයට අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ: “ඉසේාම් යු ඔබ 
නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු 
ගනාමැති බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් අල්ොහ්ගේ 
දූතයාණන් බවත් සාක්ි දැරීම, සොතය විධිමත්ව ඉටු 
කිරීම, සකාත් (ගහවත් අනිවාර්ය ආගමික බද්ද) 
පිරිනැමීම, රමළාන් මාසගය් උපවාසගය් නිරත වීම හා ඔබ 
අල් බය්ත් (ගහවත් මස්ිුල් හරම්) ගවත යාමට මගී 
පහසුකම් දරන්ගන් නම් ඒ ගවත වන්දනාගේ යාම” යැයි 
පවසා සිටියහ. 

තවුරටත් ඔහු: ‘ඊමානය ගැන ගතාරතුරු මාහට දන්වු’ 
යැයි පැවසීය.  

එයට එතුමාගණෝ: “අල්ොහ්, ඔහුගේ මෙක්වරුන් 
(ගහවත් ගද්ව දූතයින්), ඔහුගේ ආගම්, ඔහුගේ දහම් 
දූතවරුන්, හා අවසන් දිනය පිළිබඳ ඔබ විශව්ාස ගකාට යම් 
ගදයක යහපත හා එහි අයහපත ගපර නියමය පරිදි සිුවන 
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බවත් ඔබ විශ්වාස කිරීමය” යැයි පැවූහ. (එයට) ඔහු: 
‘ඔබ සතයය පැවසුගවහිය’ යැයි පැවසීය. 

තවුරටත් ඔහු: ‘ඉහ්සාන් ගැන ගතාරතුරු මාහට දන්වු’ 
යැයි පැවසීය.  

එතුමාගණෝ: “ඔබ අල්ොහ්ව බො සිටින්නාක් ගමන් ඔහුට 
නැමුම් කිරීමය. ගහත්ුව ඔබ ඔහු ව ගනාුටුව ද සැබැවින්ම 
ඔහු ඔබ ව බො සිටින බැවිනි” යැයි පැවූහ. 

තවුරටත් ඔහු: ‘අසස්ාඅත් ගහවත් අවසන් ගහෝරාව ගැන 
ගතාරතුරු මාහට දන්වු’ යැයි පැවසීය. 

එතුමාගණෝ: “ඒ ගැන විමසු ෙබන්නාට වඩා ඒ ගැන 
විමසා සිටින්නා මැනවින් දන්නාය” යැයි පැවූහ. 

තවුරටත් ඔහු: ‘එහි සෙකුණු ගැන මාහට දන්වු’ යැයි 
පැවසීය.  

එතුමාගණෝ : “වහලිය තම හිමියා රූත කරයි. එළුවන් 
දක්කන පාවහන් ගනාපළඳින විළිවසා ගත ගනාහැකි 
දිළිඳුන් ගගාඩනැගිලි ඉදි කිරීගමහි එකිගනකා තරග වදියි.” 
යැයි පැවූහ. 

පසුව ඔහු හැරී ගිගය්ය. මම මද ගේොවත් නැවතී සිටිගයමි. 
පසුව එතුමා මා අමතා: “අගහෝ උමර් විමසා සිටි තැනැත්තා 
කවුරුන්දැයි ඔබ දන්ගනහිද?”යි විමසා සිටියහ.  

මම: ‘අල්ොහ් හා ඔහුගේ දහම් දූතයා මැනවින් දනී’ යැයි 
පැවසුගවමි.  

එතුමාගණෝ: “සැබැවින්ම ඔහු ිබ්නරීල්ය. ඔගබ්න දහම ඔබට 
ඉගැන්වීම සඳහා ඔබ ගවත පැමිණිගය්ය” යැයි පැවූහ. 

ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත. 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

34 
 

 

 

- විග්රහය - 

ගමම හදීසයම අබූ හුගරය්රා රළියල්ොහු විසින් වාර්තා ගකාට ඇති අතර22 

ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ගදගදනා විසින් එය දන්වා සිටිය ද ගමහි සඳහන් 

පද ඉමාම් බුහාරි විසින් දන්වා සිටි දෑ ගනාවන අතර ඉමාම් මුස්ලිම්ට පමණක් 

ආගේනික වූ හදීසයකි. 

ගමය වඩාත් වැදගත් හදීසයකි. දහම පිළිබඳ පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් ගමහි 

ආවරණය වී ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) ඉස්ොමගය් අදියරයන් ඊමානගය් අදියරයන් හා 

ඉහ්සානගය් අදියරයන් පැහැදිළි කළ පසුව ‘ගමය ිබ්නරීල්ය. ුඹොගේ දහම 

ුඹොට ඉගැන්වීම පිණිස ුඹො ගවත පැමිණ ඇතැ’යි23 පවසා සිටි අතර ඒ 

සියල්ෙ දහම බවට පත් කගළය්.  

ඉස්ොමය වනාහි,  

මුහම්මද් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් එය පැහැදිළි කර සිටිගය් ක්රියාවන් හා රකාශයන් 

ඇතුළත් බාහිර ශරීර අවයව තුළින් සිු කරන ක්රියාදාමයන් ගෙසය. ඒවායින් 

පළමු වැන්න අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති බවත් මුහම්මද් 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් බවත් සාක්ි දැරීමය. එය දිගවන් සිු කරන්නා වූ 

ක්රියාවකි. පසුව සොතය විධිමත්ව ඉටු කිරීම, සකාත් පිරිනැමීම, රමළාන් 

මාසගය් උපවාසගය් නිරත වීම හජ්ම වන්දනාව සඳහා පහසුකම් ඇති උදවිය 

මක්කා ගද්වස්ථානයට යෑම. 

 
22. ගමම හදීසයම පද ගවනස්කම් සහිතව වාර්තා වී ඇත. 

23. දැුම, යහපත හා රගයෝජනය අගප්ක් ාගවන් යුතුව ඒ සඳහා මිනිගසකු ගවනත් 
හැඩරුවක් ගගන ගවස් වො ගැනීගම් අුමැතිය ගමහි ඇත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් 
අසීස් අත් තරීෆී)  
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ගමයද සොතය හා උපවාසය වැනි ශාරීරික වශගයන් සිු කරන ක්රියාවන්, 

සකාත් පිරිනැමීම වැනි මුෙයමය වශගයන් සිු කරන ක්රියාවන් හා හජ්ම වැනි 

ශාරීරික හා මූෙයමය වශගයන් සිු කරන ක්රියාවන් ගෙස ගබදී යයි.   

ඉස්ොමගය් මූලික ක්රියාවන් ද ගමහි සඳහන් කරු ෙැබ ඇත. ‘ඉස්ොමය 

කරුණු පහක් මත ගගාඩ නැගී ඇත’ යන ඉබ්නු උමර් තුමාගේ හදීසගය් 

පැහැදිළි කිරීගමහි සඳහන්ව ඇත්තාක් ගමන් ඉස්ොමය ඒවා මත ගගාඩ නැගී 

ඇත. ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීම ඉන් ා අල්ොහ් එම හදීසය සඳහන් ස්ථානගය් 

සඳහන් ගකගරයි.24 

*** 

ඊමාන් ගහවත් විශ්වාසය වනාහි: ගමම හදීසගය් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැහැදිළි කර 

සිටිගය් අභයන්තර විශ්වාසයන් සම්බන්ධගයනි. එතුමා: “අල්ොහ්, ඔහුගේ 

මෙක්වරුන් (ගහවත් ගද්ව දූතයින්), ඔහුගේ ආගම්, ඔහුගේ දහම් දූතවරුන්, 

මිය ගිය පසු යළි අවදි කරු ෙැබීම ගැන ඔබ විශ්වාස ගකාට යම් ගදයක 

යහපත හා එහි අයහපත ගපර නියමය පරිදි සිුවන බවත් ඔබ විශ්වාස 

කිරීමය” යැයි පවසා සිටියහ.  

ගමම මූලික කරුණු හය විශ්වාස කිරීම සම්බන්ධගයන් අල්ොහ් ඔහුගේ 

ග්රන්ථගය් විවිධ තැන්වෙ සඳහන් ගකාට ඇත. උදාහරණ වශගයන්: 

“රූල්වරු ඔහුගේ පරමාධිපතිගගන් ඔහු ගවත පහළ කරු ෙැබූ දෑ විශ්වාස 

කගළෝය. ගද්ව විශ්වාසී සියල්ෙන් ද අල්ොහ්, ඔහුගේ මෙක්වරුන්, ඔහුගේ 

ආගම්, ඔහුගේ දූතයාණන් පිළිබඳ විශ්වාස කගළෝය. ඔහුගේ දූතවරුන් 

අතුරින් කිසිවකු අපි ගවන් ගනාකගළමු.” (අල් කුර්ආන් 2:285), “නමුත් 

යහපත වුගය් අල්ොහ්, අවසන් දිනය, මෙක්වරුන්, දිවය ග්රන්ථ හා 

නබිවරුන් විශ්වාස කරන්නාය.” (අල් කුර්ආන් 2:177), “ඔවුන් වනාහි ගුප්ත 

දෑ විශ්වාස කරති. සොතය විධිමත්ව ඉටු කරති. අපි ඔවුනට ගපෝ ණය කළ 

දැයින් වියදම් කරති. එගමන්ම ුඹ ගවත පහළ කරු ෙැබූ දෑ ද ුඹට ගපර 

පහළ කරු ෙැබූ දෑ ද විශ්වාස කරති. මතුගොව පිළිබඳ තරගය්ම විශ්වාස 

කරති. (අල් කුර්ආන් 2:3,4) 

 
24. එය ගමම ගපාගත් සඳහන් තුන්වන හදීසයයි. 
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රූල්වරු ගහවත් දහම් දූතයින් පිළිබඳ විශ්වාස කිරීම වනාහි: මෙක්වරුන්, 

නබිවරුන්, දිවයමය පුස්තක, නැවත නැගිටුවීම හා ගපර නියමයන් පිළිබඳ 

ඔවුන් විසින් දන්වා සිටි ගතාරතුරු සහ අල්ොහ්ගේ ගුණාංග මීසාන් ගහවත් 

නිර්ණායකය, සිරාත් ගහවත් පාෙම, ස්වර්ගය නිරය වැනි මතුගොව දිනගය් 

ගුණාංග වැනි ඔවුන් විසින් විස්තරාත්මක දන්වා සිටි ගතාරතුරු සියල්ො 

පිළිබඳ විශ්වාස කිරීම අනිවාර්යය වන්ගන්ය.    

විශ්වාසය තුළ ගපර නියමය එනම් යහපත හා අයහපත ගද්ව නියමය මත 

පිහිටු ඇතැයි යන- විශ්වාස ද ඇතුළත් කර ඇත. ගමම රකාශය මුල් කර 

ගනිමින් ගපර නියමය රතික්ග ්ප ගකාට, කලින් කිසිවක් සිු ගනාවූවක් බවට 

-එනම් අල්ොහ් විසින් ගපර නියමයක් ගනාතිබූ බවට- විශ්වාස කරමින් 

සිටින්නන්හට සාධකයක් වශගයන් ගමම හදීසය ඉබ්නු උමර් තුමාණන් 

ගගන හැර දක්වා ඇත. ඉබ්නු උමර් තුමා ඔවුනට එය තිරසාර ගෙස දන්වා සිටි 

අතර එවැන්නන්ගගන් එතුමා ුරස් වී සිටි අතර කද්ර් පිළිබඳ විශ්වාසගයන් 

ගතාරව ඔවුන්ගේ ක්රියාවන් පිළිගු ගනාෙබන බවට දන්වා සිටිගය්ය.   

ගමම හදීසගය් ඉස්ොමය හා ඊමානය අතර නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවන් කළ බවත් 

සියලුම ක්රියාවන් ඊමානගය් කරුණු අතරට ගනාව ඉස්ොමගය් කරුණු අතරට 

පත් කළ බවත් යම් අයකු විසින් පවසු ෙබන්ගන් නම් එගස් ගද්ව 

විශ්වාසගයන් එම ක්රියාවන් බැහැර කිරීම සම්බන්ධගයන් මුල් කාලීනයන් 

දැඩි ගස් ගහළා දැක ඇති බව දැන ගත යුතුය.  

සඳහන් කළ පරිදි නම්, ඊමානය තුළ සියලු ක්රියාවන් ඇතුළත් වන බවට 

අල්ොහ්ගේ රකාශය සාක්ි වශගයන් පිහිටා ඇත. “සැබැවින්ම ගදවියන් 

විශ්වාස කරන්නන් වනාහි, අල්ොහ් පිළිබඳ ගමගනහි කරු ෙබන විට 

ඔවුන්ගේ හදවත් තිගැස්ගසති. ඔවුන් ගවත ඔහුගේ වදන් පාරායනය කරු 

ෙබන විට එය ඔවුනට විශ්වාසය වර්ධනය කරු ඇත. ඔවුන් ඔවුන්ගේ 

පරමාධිපති ගවත සියල්ෙ භාර කරති. එගමන්ම ඔවුන් වනාහි සොතය 

විධිමත්ව ඉටු කරති. අපි ඔවුනට ගපෝ ණය කළ දැයින් වියදම් කරති. 

ඔවුහුමය සැබෑ ගද්ව විශ්වාසීහු වන්ගනෝ...” (අල් කුර්ආන් 8:2-4) බුහාරි හා 

මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසයක අබ්නුල් කයිස් ආගන්තුක පිරිසට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා 

ගමගස් රකාශ කළ බවට ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කර ඇත. එතුමාගණෝ: “මම ු ඹොට කරුණු හතරක් පිළිබඳ අණ කර 
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සිටිමි.: එනම් අල්ොහව් විශ්වාස කිරීම. අල්ොහ්ව විශ්වාස කිරීම යු 

කුමක්දැ?යි ුඹො දන්ගනහු ද? එය, අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු 

ගනාමැති බවට සාක්ි දැරීමය. සොතය විධිමත්ව ඉටු කිරීම සකාත් නිකුත් 

කිරීම රමළාන් මාසගය් උපවාසගය් නිරත වීම හා යුද්ධගයන් අත්පත් කරගත් 

වස්තුගවන් පගහන් ගකාටසක් පිරිනැමීම ගේ.”25 

ගමම මූොර අතරත් ි බ්නරීල් අෙය්හිස් සොම් තුමා ඉස්ොමය හා ඊමානය ගැන 

කරුණු විමසා සිටීම, නබි තුමාණන් එය ගවන් වශගයන් පැවසීම සියලු ක්රියා 

පිළිගවත් ඊමාන් යන නාමය තුළට ඇතුළත් ගනාකර ඉස්ොම් යන නාමය 

තුළට ඇතුළත් කිරීම යනාදී කරුණු අතරත් සමස්තයක් වශගයන් බැලූ විට 

මූලික කරුණක් පැහැදිළි වන්ගන්ය. එනම් ගවන් ගවන්ව භාවිතා කරන 

විගටක හා ගපාුගේ භාවිතා කරන විගටක භාවිතා කරණ විවිධ නාමයන් 

ආවරණය වන පරිදි පිහිටන ගපාු නාම ද දැකිය හැක. නමුත් එම නාමය 

ගවනත් නාමයක් සමග එකට භාවිතා කරන විට, එම නාමය ඇතැම් දෑ 

පමණක් ගපන්වා ගදන අතර ඒ සමග බැඳුණු නාමය එහි ඉතිරි දෑ ගපන්වා 

ගදයි. උදාහරණ වශගයන් ෆකීර් (දිළිඳා) හා මිස්කීන් (ුප්පතා) යන පද ගදක 

ගපන්වා දිය හැක. ඒ ගදක ගවන් ගවන්ව භාවිතා කළ විට එහි දී අවශයතා 

ඇති සියලු දනන් එම පදවෙට ඇතුළත් ගවයි. නමුත් ඒ ගදකම එකට භාවිතා 

කරන විගටක ඒ නම් ගදකින් එකක් අවශයතා ඇති එක් වර්ගයක් ගපන්වා 

ගදන අතර අගනක ඉන් ඉතිරි වන අගනක් වර්ගයා ගපන්වා ගදයි.    

ඉස්ොම් හා ඊමාන් යන පද ගදක ද එගෙසමය. ඒ ගදක ගවන් ගවන්ව සඳහන් 

වන විට ඒ ගදකින් එකක අගනක ඇතුළත් ගවයි. නමුත් ඒ ගදක එකට 

සම්බන්ධ කළ විට ඒ ගදකින් එකක් ගපන්වා ගදුගය් එයට ආගේනික වූ 

ඇතැම් කරුණු පමණකි. අගනක ඉතිරි කරුණු ගපන්වා ගදු ඇත.  

ගමම පැහැදිලි කිරීම තුළින් ඊමාන් හා ඉස්ොම් යන පද භාවිත කිරීගම් 

ගැටලුව නිරාකරණය ගවයි. ඉස්ොම් හා ඊමාන් යන සෑම පදයක්ම ගවන් 

ගවන්ව සඳහන් කරු ෙබන විට ඒ ගදක අතර ගවනසක් දැකිය ගනාහැක. 

 
25. බුහාරි හදීස් අංක (523), මුස්ලිම් හදීස් අංක (17) 
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නමුත් ඒ නම් ගදක එකට සඳහන් කරන විට ඒ ගදක අතර ගවනසක් 

තිගබන්ගන්ය.  

*** 

අල් ඉහ්සාන් යන පදය විවිරණය කරමින්: “ඔබ අල්ොහව් බො සිටින්නාක් 

ගමන් ඔහුට නැමුම් කිරීමය” යුගවන් එතුමා කළ රකාශය වනාහි:  

ගමය ගැත්තකු අල්ොහ්ට වැුම් පිුම් කරන ආකාරය ගපන්වා ගදයි. එනම්: 

ඔහුගේ සමීප සම්බන්ධතාවය ඔහු ඉදිරියට ගගන තබමින් ඔහු තමන් බො 

සිටින්නාක් ගමක් ඔහු අතර සිටීමය. එය බැතිමත් කම, බිය, ත්රස්ථය හා 

ගරුබුහුමන් කිරීම අනිවාර්ය කරු ඇත. එගමන්ම නැමුගමහි උපගදස් 

ෙැබීම හා එය අෙංකාරව හා පූර්ණව ඉටු කිරීමට දරන උත්සාහ අනිවාර්යය 

කරු ඇත.  

“ඔබ ඔහු ව ගනාුටුව ද සැබැවින්ම ඔහු ඔබ ව බො සිටියි” යන එතුමාගේ 

රකාශය වනාහි: 

ඒ ගැන පැවගසන රකාශයක් වුගය්: සැබැවින්ම ගමය පළමු වැන්න විස්තර 

කිරීමකි. සැබැවින්ම ගැත්තා ඔහු(අල්ොහ්)ව දැකිය හැකි වන තරමට එම 

ගැත්තාට ඉතා සමීපගයන් ඔහු සිටින බව සිතට ගන්නා ගමන් ද නැමුම් ඉටු 

කිරීගමහි අල්ොහ් පිළිබඳ අධීක් ණගයන් යුතු ව ඉටු කරන ගමන් ද අණ 

කරු ෙැබූ විට සැබැවින්ම එය ඔහුට අසීරු කාර්යයකි. එවිට අල්ොහ් තමන් 

ගදස බො සිටින බව හා තම රහසිගත දෑ හා බාහිර දෑ සියල්ෙ ගකගරහි ඔහු 

නිරීක් ා කරමින් සිටින බව විශ්වාස කිරීම ඒ සඳහා පිටුවහෙක් වු ඇත.  

තවත් රකාශයක: ගමය තමන් අල්ොහ් ගදස බො සිටින්ගන්ය යන 

හැඟීගමන් නැමුම් කිරීමට අපහසු අයට ගපන්වා ගදන මග ගපන්වීමකි.   

සැබැවින්ම අල්ොහ් තමන් ගදස බො සිටින්ගන්ය. අධීක් ණය කරන්ගන්ය 

යන හැඟීගමන් යුතුව නැමුම් කළ යුතුයි. ඔහු තමන් ගදස බො සිටීම 

ගහ්තුගවක් ෙැජ්මජා විය යුතුයි. සමහරු ගමගස් පවසයි. “ඔබ ගවත බො 

සිටින්නන් අතුරින් ඉතා සියුම් ගෙස බො සිටින අල්ොහ ්ගැන බියවු.” 

තවත් සමහරු “ඔබට හැකි පමණින් අල්ොහ්ට බියවු. ඔහු ඔබට සමීප වන 

තරමට ඔබ ෙැජ්මජා වු.”  
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මුල් කාලීන විද්වතුන්ගගන් ඇතැගමකු. “රදර්ශනය සඳහා කවගරකු අල්ොහ ්

ගවුගවන් ක්රියාවක් කරන්ගන් ද ඔහු හඳුනා ගු ෙබන්ගනකි. කවගරකු 

අල්ොහ්ගේ දර්ශණයට පමණක් සීමා වී කටයුතු කරන්ගන් ද ඔහු චිත්ත 

පාරිශුද්ධිය ඇත්ගතකි.” කලින් සඳහන් කරන ෙද ගමම ස්ථාවර ගදක ගමම 

රකාශය ගපන්වා දී ඇත.  

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න: ඉහ්ොස් ගහවත් අවංකත්වගය් ස්ථාවරයයි. එනම් 

අල්ොහ්ගේ දර්ශණයට පමණක් සීමා ගවමින් ඔහු ගවත තමන් බො සිටින 

බව හා ඔහුට සමීපගයන් සිටින බවට වූ ගච්තනාව ගගන ඒමයි. ගැත්තා තම 

ක්රියාගවහි එම ගච්තනාව ගගනැවිත් ඒ මතම පදනම් වී දැහැමි ක්රියාවන් සිු 

කරන විට ඔහු අල්ොහ්ට පමණක් අවංකව ඉටු කරන්ගනකු වන්ගන්ය. ඊට 

ගහ්තුව ඔහුගේ ක්රියාව තුළට එම ගච්තනාව ගගන ඒම තුළින් අල්ොහ ්

ගනාවන දෑ ගවත හැරීගමන් එය ඔහු ව වළක්වන බැවිනි.    

ගදවැන්න:  බො සිටීගම් ස්ථාවරය. එනම්, තම හදවතින්ම උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගවුගවන් ඔහු බො සිටින්ගන්ය යන විශ්වාසගයන් යුතුව 

ගැත්ගතකු ක්රියා කිරීමය. එම විශ්වාසය තුළින් හදවත ආගෙෝකමත් 

වන්ගන්ය.  රඥාව ක්රියාත්මක වන්ගන්ය. එය ඔහු ගැප්ත දෑ දකින්නාක් ගමන් 

පවතිු ඇත.  

ිබ්නරීල් අෙයිහ්සි සොම් තුමාගේ හදීසය ගපන්වා ගදන ඉහ්සාන් යන 

ස්ථාවරගය් සැබෑ යථාර්ථය එයයි.   රඥාව හිමි අය රඥාව ෙබා ගැනීගම් 

ඔවුන්ගනාවුන්ගේ හැකියාව අුව ඉහ්සාන් යන ස්ථාවරගය් ගවනස් ගවති.  

ූරා රූම් 27 වැනි පාඨගය් ‘වෙහුල් මසලුල් අඃො ෆිස් සමාවාති වල් අර්ළ’් 

යන්ගනහි ගයදී ඇති ‘අල් මසලුල් අඃො’ යන පදයට විද්වතුන් පිරිසක් විස්තර 

කර ඇත්ගත් ද එම අර්ථගයනි. එයට තවත් උදාහරණයක් වුගය් ූරා නූර් 

හි  ‘අල්ොහ්ය අහස්හි හා මහගපාගළාගවහි ආගෙෝකය. ඔහුගේ ආගෙෝකයට 

උපමාව පළිගුවක් තුළ ඇති පහනකට සමානය’ යන පාඨයයි. ඉන් අදහස් 

වුගය් ගදවියන් ගකගරහි විශ්වාසය කරන්නාගේ හදවගතහි පවතින ඔහුගේ 

ආගෙෝකයට උපමාව’ යන්නයි. උබය් ඉබ්නු කඃබ්න හා ගවනත් මුල්කාලීන 

විද්වතුන් සඳහන් කර ඇත්ගත්ද එගෙසය.  
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ිබ්නරීල් අෙය්හිස් සොම් තුමාගේ ‘අස්සාඅත් ගහවත් අවසන් ගහෝරාව ගැන 

ගතාරතුරු මාහට දන්වු’ යන රකාශය හා එයට පිළිතුරු වශගයන් “ඒ ගැන 

විමසු ෙබන්නාට වඩා ඒ ගැන විමසා සිටින්නා මැනවින් දන්නාය” යන 

රකාශය වනාහි: 

ඉන් අදහස් කරුගය්: අවසන් ගහෝරාව පිළිබඳව මැවීම් සියලු ගදනා අතර 

ඇති දැුම සමානව පිහිටා ඇති බවයි. සැබැවින්ම එහි දැුම පිළිබඳ වගකීම 

අල්ොහ් දරා ඇති බව ගමය ගපන්වා ගදයි.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට ඉබ්නු උමර් තුමා වාර්තා කර කළ හදීසයක් 

බුහාරිහි ගමගස් සඳහන් ගේ.26 එතුමා: “ගුප්ත දෑ පිළිබඳ යතුරු පහකි. ඒවා 

පිළිබඳ අල්ොහ් හැර ගවනත් කිසිවකු ගනාදනී” යැයි පවසා සිටීගමන් පසුව 

එතුමා ‘අවසන් ගහෝරාව පිළිබඳ දැුම ඇත්ගත් සැබැවින්ම අල්ොහ් 

අබියසය. ඔහු වර් ාව පහළ කරයි ... යන අර්ථගයන් වූ ූරා ලුක්මාන්හි 34 

වැනි පාඨය පාරායනය කළහ.  

‘එහි සෙකුණු ගැන මාහට දන්වු’  යන රකාශය වනාහි, 

එයින් අදහස් කරුගය් එය සමීප බව ගපන්වා ගදන එහි සළකුණු පිළිබඳවය.  

අවසන් ගහෝරාව සම්බන්ධගයන් සළකුණු ගදකක් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගමගනහි 

කර සිටිගය්ය.  

පළමුවැන්න:  “වහලිය තම හිමියා රූත කිරීමයි” 

ගමහි ‘හිමියා’ යුගවන් අදහස් කරුගය් ඇයගේ අයිතිකරු හා ඇයගේ 

රධානියා යන්ගනනි. ගමම රකාශය රටවල් ජයග්රහණය ෙබා සිරභාරයට පත් 

වන වහලියන් අධික වන තරමට වහල් භාවගය් වැඩිවීමක් සිුවන බවත් 

ඔවුන්ගේ දරුවන් අධික වන බවත් ගපන්වා ගදයි. එවිට මව ඇයගේ 

ස්වාමියාට වහලියක් බවට පත් ගවයි. ඔහු විසින් ඇයට දාව දරුවන් ෙැබී 

ඔවුන් ඔහුගේ තත්තවයට පත් ගවයි. එනම් රධානියාගේ දරුවා රධානියාගේ 

 
26. හදීස් අංක (4778) 
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ස්ථානය දරු ඇත. එනම් වහලියගේ දරුවා ඇයගේ රධානියාගේ හා 

හිමියාගේ තත්ත්වයට පත් වු ඇත.    

ගදවන සළකුණ “එළුවන් දක්කන පාවහන් ගනාපළඳින විළිවසා ගත 

ගනාහැකි දිළිඳුන් ගගාඩනැගිලි ඉදි කිරීගමහි එකිගනකා තරග වැදීම”  

දිළිඳුන් යන්ගනන් පරිවර්තනය කර ඇත්ගත් හදීසගය් ඇති ‘අල් ආො’ යන 

පදයයි. එය ූරා ලුහා හි ‘වවජදක ආඉෙන් ෆඅේනා’ (ඔබව ඔහු කිසිවක් 

ගනාමැත්ගතකු ගෙස දැක පසුව ඔහු ඔබ ගපාගහාසත් කගළය්.) නම් පාඨගය් 

සඳහන් ආඉෙන් නම් පදය ගමනි. 

එයින් අදහස් කරුගය් ජනයා අතර සිටින පහත්ම උදවියයි. ඔවුහු ඔවුන් 

අතර රධානීන් බවට පත්ගවයි. උස් ගගාඩනැගිලි තැනීම ඒවා අෙංකාර කිරීම 

හා ඒවා ආරක් ා කිරීම යනාදිය පිළිබඳ පුරසාරම් ගදාඩන තරමට  ඔවුන්ගේ 

ධනය අධික ගවයි.27  

ගමම හදීසගය් අවසන් ගහෝරාව පිළිබඳ සඳහන් වන කරුණු අතරට ‘කටයුතු 

ඒවාට සුුසු ගනාවන අය ගවත පවරු ෙැබීම’ ගැන ද ගයාමුවක් ඇතුළත්ව 

ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගගන් අවසන් ගහෝරාව පිළිබඳ විමසා සිටි පුද්ගෙයකුට 

එතුමාණන් ගමගස් පවසා සිටියහ. කටයුතු එහි සුුසු ගනාවන පුද්ගෙයින් 

ගවත භාර කරු ෙබන විට අවසන් ගහෝරාව බොගපාගරාත්තු වන්න.28  

ගම් සියල්ෙ අවසන් කාෙය තහවුරු කරන පරිවර්තනයන් ගමන්ම 

කටයුතුවෙදී ඇතිවන රතිවිරුද්ධකම්ය.   

***  

 
27 ගම්වා අරාබි ගද්ශය තුළ වර්තමානගය් මතුව ඇති සෙකුණු වන්ගන්ය. අවසන් 

ගහෝරාගේ සෙකුණු පිළිබඳ පදනම: එය දිවයමය පණිවිඩගය් සඳහන් කර 
ඇත්නම් ඉන් අදහස් වුගය් අරාබි කරගය් ගහෝ අරාබි රගද්ශවෙ මිස ඒ හැර 
ගවනත් අය අතර ගනාගේ. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  

28 අබූ හුගරයිරා විසින් කළ වාර්තාවකි. ගමය බුහාරි හි හදීස් අංක 59 යටගත් 
සඳහන්ව ඇත.  
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 لثَّاِلثُ الَحِدْيُث ا

තුන්වවන හදීසය 

 يَقُْوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصللاِ   َرُسولَ  َسِمْعتُ اْبِن ُعَمَر رضي للا عنه قَاَل: َعْبِد للاِ   َعن

دًا َرُسوُل  َوأَنَّ ُمَحمَّ إَِلَّ للاُ  »بُنَِي اِْلْسََلُم َعلَى َخْمٍس: َشَهادَةِ أَْن ََل إِلَهَ 

َكاةِ، للاِ، َوإِقَاِم الصَََّلةِ،  ِ البَْيتِ َوإِيتَاِء الزَّ  .(( ، َوَصْوِم َرَمَضانَ َوَحجِّ

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් කළ රකාශයකට තමන් සවන් ු න් 
බව උමර් තුමාගේ පුත් අබ්නුල්ොහ් (රළියල්ොහු අන්හුමා) 
විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී.  

නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු 
ගනාමැති බවට හා සැබැවින්ම මුහම්මද් ඔහුගේ ගැත්තා හා 
ඔහුගේ දූතයාණන් බවට සාක්ි දැරීම, සොතය ඉටු කිරීම, 
සකාත් පිරිනැමීම, ගද්ව නිවස කරා හජ්ම වන්දනාගේ යෑම 
හා රමළාන් මාසගය් උපවාසගය් නිරත වීම යන කරුණු 
පහ මත ඉස්ොමය ගගාඩ නැගී ඇත. 

ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසගයන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම ඉස්ොමය ගමම කරුණු පහ 

මත ගගාඩ නැගී ඇති බවය. එය ගගාඩනැගිල්ෙක ඇති කණු හා ස්ථම්භ 

ගමනි.  

මින් අදහස් කරුගය්: ඉස්ොමය ගගාඩ නැගිල්ෙකටත් එම ගගාඩනැගිල්ගල් 

කණු ගමම කරුණු පහටත් උපමා කිරීමය. ඒවා ගනාමැතිව ගගාඩනැගිල්ෙ 

ස්ථාවරව ගනාපවතී. ඉස්ොමගය් ඉතිරි අගනකුත් කරුණු ගගාඩ නැගිල්ගල් 
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එකිගනක මත දමා ඇති ගසසු අමුද්රවය ගමනි. ඒවායින් කිසිවක් අඩු වූ විට 

ගගාඩනැගිල්ගෙහි ද අඩු පාඩුකම් දකින්නට ෙැගබ්න. ඒවා ගගාඩ නැගිල්ගල් 

කණුවෙ සිුවන අඩුපාඩු ගමන් ගනාව ඊට ගවනස්ය. එකී අමතර අමු ද්රවයවෙ 

අඩු පාඩු තිබුණ ද එය ස්ථාවරව පවතී. එගහයින් ගම් සියලු කරුණු නැති 

වීගමන් කිසිු සැකයකින් ගතාරව ඉස්ොමය ඉවත් වු ඇත. එගමන්ම සාක්ි 

දැරීගම් රකාශ ගදක නැතිවීගමන් ද එය ඉවත් වු ඇත.  

*** 

සොතය වනාහි, සැබැවින්ම එය අතහරින්නා ඉස්ොමගයන් බැහැර වන බව 

ගපන්වා ගදමින් හදීස් ගබාගහෝමයක් පැමිණ ඇත. සහීහ් මුස්ලිම්හි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමා රකාශ කළ රකාශයක් ජාබිර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් 

වාර්තා කරන ෙදී. “මිනිසා අතර හා ිර්ක් ගහවත් ගදවියන්ට ආගද්ශ තැබීම 

හා කුෆ්ර් ගහවත් රතික්ග ප් කිරීම අතර පවතින ගවනස සොතය අතහැර 

දැමීමයි.” බුගරය්දා,29 සේබාන්, අනස් (රළියල්ොහු අන්හුම්) ඇතුළු ගවනත් 

අය විසින් ද ගමවැනිම හදීස් වාර්තා කර ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට වාර්තා කරමින් මුආද් (රළියල්ොහු අන්හු) 

තුමා ගමගස් දන්වා සිටියි: “කටයුත්ගත් මූෙය: ඉස්ොමයයි. එහි කණුව 

සොතයයි.”30 සොතය කූඩාරමක31 ඇති කණුවෙට උපමා කගළ්ය. ඒවා 

ගනාමැතිව කූඩාරම ස්ථාවරව ගනාපවතී. කණු කඩා වැටුගණ් නම් කූඩාරමද  

කඩා වැගටු ඇත.  

 
29 ගමය රසිද්ධ හදීසයකි. එනම්: “අප අතර හා ඔවුන් අතර පවතින ගිවිසුම 

සොතයයි. එගහයින් කවගරකු එය මග හරින්ගන්ද සැබැවින්ම ඔහු සතයය 
රතික්ග ්ප කගළ්ය.” අහ්මද් (346/5), තිර්මිදි (2621), නසාඊ (231/1), ඉබ්නු 
මාජා (1079) යන ඉමාම්වරු ගමම හදීසය වාර්තා කර ඇති අතර ගමය පූර්ණ 
සාධක සහිත හදීසයකි.  

30 ගමම ගපාත් පිංචගය් 29 වන හදීසය ගමය ගේ.  

31 කූඩාරම යන්ගනහි අරාබි පදය ‘අල්-ෆුස්තාත්’ය එය අතු ගකාළවලින් යුත් 
නිවසකි.  
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උමර් (රළියල්ොහු අන්හු තුමා) ගමගස් දන්වා සිටියි: “සොතය අතහැර 

දමන්නාට ඉස්ොමගය් කිසිු ගකාටසක් නැත.”32  

අබ්නුල්ො ඉබ්නු  කීක් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘ගද්ව දූතයාණන්ගේ 

අුගාමිකයින්, සොතය හැර අතහැර දමන ෙද ක්රියාවන් අතර ගද්ව 

රතික්ග ප්යක් යැයි අදහස් කළ ගවනත් කිසිු ක්රියාවක් ගනාවීය.33 

ගමම රකාශය34 මුල් කාලීන ගමන්ම පසුකාලීන කණ්ඩායම් විසින්ද දරා ඇත. 

එය ඉබ්නු මුබාරක්, අහ්මද්, ඉස්හාක් වැනි ඉමාම්වරුන්ගේ රකාශයයි. 

ඉස්හාක් තුමා විද්වතුන්ගේ සංසදයද35ඒ අදහස මත සිටින බව පවසා ඇත.  

මුහම්මද් ඉබ්නු නස්ර් අල් මිර්වදී සඳහන් කර සිටිුගය්: ‘ගමම රකාශය 

හදීස්ගේදීන් බහුතරයකගේ රකාශය’ වන බවයි. 

ඔවුන් අතුරින් පිරිසක් ‘කවගරකු උවමනාගවන්ම ඉස්ොමගය් කුළුණු පහින් 

එකක් මග හරින්ගන් ද එමගින් ඔහු ගද්ව රතික්ග ්පකයකු වන බව පවසා 

සිටිති. එය අහ්මද් විසින් කළ වාර්තාවකි. ඔහුගේ ශි යයින්ගගන් පිරිසක්  ද 

එම අදහසම ගතෝරා ගගන ඇති අතර මාලිකී නිකාගය් ඉබ්නු හබීබ්න තුමාගේ 

රකාශය ද එය විය.36  

 
32. මුවත්තාහි ඉමාම් මාලික් තුමා මුසේවර් ඉබ්නු මහ්රිමා තුමාගගන් ෙබා ගමම 

හදීසය වාර්තා කර ඇත. (හදීස් අංක 51) ගමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව පූර්ව සාධක 
සහිතය.  

33. ඉමාම් තිර්මිදිගේ වාර්තාවකි. හදීස් අංක 2622, ගමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව පූර්ණ 
සාධක සහිත හදීසයකි.  

34. එනම්: සොතය අතහැර දමන්නාගේ රතික්ග ්පකත්වය පිළිබඳ රකාශයයි. 

35. නබි අුගාමිකයින්ගේ සංසදය ගමන්ම ඔවුන්ගගන් පසු පැමිණි 
තාබිඊන්වරුන්ගේ සංසදය ද ඒ මතයම දරා ඇත. අය්යූබ්න තුමාගගන් හම්මාද් තුමා 
ෙබා එය ඉමාම් මිර්වදී තුමා ගමගස් වාර්තා කරයි: සොතය අතහැරීම ගද්ව 
රතික්ග ්පයයි. එහි කිසිු මතගේදයක් අපි ගනාදරමු. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් 
අත්තරීෆී)  

36 ඒ පිළිබඳ නිසි දැුම ඇත්ගත් අල්ොහ් අබියසය. වඩාත් නිවැරදි යැයි සිතුගය්: 
දිනක වාර කිහිපයක් සොතය අතහරින්නා එය සම්පූර්ණගයන්ම අතහරින ගතක් 
ගද්ව රතික්ග ්පකයකු ගනාවන බවයි. සොතය පස්වතාවක් බව පිළිගනිමින් 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  
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ඉමාම් අහ්මද් තුමාගේ වාර්තාවක: සැබැවින්ම උපවාසය හා හජ්ම වන්දනාව 

හැර විගශ් ගයන් සොතය හා සකාතය පැහැර හැරීම රතික්ග ්පයකි.37 යැයි 

සඳහන්ව ඇත.  

ිහාද් ගහවත් ගද්ව කටයුතු ගවුගවන් සටන් කිරීම ක්රියාවන් අතුරින් 

උතුම්ම ක්රියාවක් ගෙස තිබියදී ඉබ්නු උමර් තුමාගේ ගමම හදීසගය් ඒ ගැන 

සඳහන් කර නැත. එයට වූහ ගදකක් ඇත.  

පළමුවැන්න: ිහාදය ගහවත් ගදවියන් ගවුගවන් සිු කරු ෙබන අරගෙය 

ෆර්ලු අය්න් (ගහවත් සියලු දනන් හට අනිවාර්යය කටයුත්තක්) ගනාවන 

අතර ගමම මූලිකාංගවෙට ගවනසව් එය ෆර්ලු කිෆායා (ගහවත් කටයුත්තට 

අදාළ සුළුතර පිරිසකට පමණක් අනිවාර්යය වන කටයුත්තක්) බව බහුතර 

විද්වතුන්ගේ මතයයි. 

ගදවැන්න: සැබැවින්ම ිහාද් ගහවත් අරගෙය අවසන් කාෙය දක්වාම 

පිහිටන ක්රියාවක් ගනාවන්ගන්ය. ඊසා අෙය්හිස් සොම් තුමා පහළ වන විට 

ඉස්ොම් දහම හැර ගවනත් දහමක් ඉතිරි ව පවතින්ගන් නැත.38 එවිට අරගෙ 

 
දිනක සොත් වාර ගදකක් පමණක් ඉටුකරමින් සිටින කල්තාක් ඔහු 
මුස්ලිම්වරගයකි. ඔහු ශුද්ධ ආගද්ශ තබන්ගනකුට වඩා කවර පහත් තත්ත්වයක 
සිටිය ද එගස්මය. නස්ර් ඉබ්නු ආසිම් තුමා කළ වාර්තාවක් අහ්මද් තුමා තම 
මුස්නද්හි සඳහන් කරන පරිදි: ‘අප අතර සිටි මිනිගසකු අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් 
ගවත ගගාස් සොත් වාර ගදකක් හැර ගවනත් කිසිු සොතයක් ඉටු ගනාකරන 
බවට රතිඥාවක් ගත්ගත්ය. එයට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ද රතිඥා ුන්හ.” 

 එගස් තිබියදී පවා කිසිු අවශයතාවක් ගහෝ ගහ්තුවක් ගනාමැතිව එක සොතයක් 
අතහරින්නා මත් පැන් පානය කරන්නාට හා කාමගය් වරදවා හැසිගරන්නාට වඩා 
දරුණු බව සඳහන් ගවයි. ඊට ගහ්තුව ඒ සඳහා  රීආගේ ඇති ස්ථානය අති වැදගත් 
බැවිනි.  (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී)  

37 ගමම ගැටලුව පිළිබඳ සවිස්තරාත්මකව දැන ගු පිණිස ඒ පිළිබඳ ගැඹුරින් 
සඳහන් කරන ෙද විමර්ශනයක් බුහාරි කෘතිගයහි අටුවාවක් වන ෆත්හුල් බාරී 
නම් කෘතිගයහි බෙන්න.  (1/20-25) 

38 සැබෑ යථාර්ථය වුගය් ිහාද් අඛණ්ඩව පැවතීම එයට අදාළ කරුණු කාරණා 
පිහිටීම හා එය අනිවාර්යය භාවයට පත් වීම යනාදිය අවසන් ගහෝරාව ගතක් 
පිහිටු ඇත. ජාබිර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 
සහීහ් මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “මාගේ සමූහගයන් පිරිසක් අවසන් ගහෝරාව 
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කිරීම එහි බර අහක දමු ඇත. ගමම මූලිකාංගවෙට රතිවිරුද්ධව ිහාද් 

කිරීගම් අවශයතාවක් ඇති ගනාවු ඇත. සැබැවින්ම එය ගදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හට අනිවාර්යය වුගය් ඔවුන් ඒ මත සිටිය දී අල්ොහ්ගේ අණ 

පැමිගණන ගතක් පමණය. සියල්ෙ දන්නා අල්ොහ්ය.  

*** 

 

 

  

 
සිුවන ගතක් සතයගය් පදනම මත එකිගනකා අරගෙ කිරීගමන් ඉවත් 
ගනාගවයි.”  

 ගම් සම්බන්ධගයන් මුආවියා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා ද ගමවැනිම හදීසයක් 
වාර්තා කර ඇත. එගමන්ම ඊසා (අෙය්හිස් සොම්) තුමාගගන් පසුව අවසන් 
ගහෝරාගේ සිට නියමිත දින ගණන සම්බන්ධගයන් ද සඳහනක් වාර්තා වී ඇත. 
එහි නීතිය පිළිබඳ ඉම්රාන් ඉබ්නු හුගසයින් විසින් වාර්තා කළ මර්ෆඃ වර්ගයට 
අයත් හදීසයක් අබූ දාවූද් සතු විය. එනම්: “මාගේ සමූහගයන් පිරිසක් අවසන් 
ගහෝරාව සිුවන ගතක් සතයගය් පදනම මත එකිගනකා අරගෙ කිරීගමන් ඉවත් 
ගනාගවයි. ඔවුන්ගේ අවසානයා මසීහ් දජ්මජාල්ව ඝාතනය කරන ගතක් පවතී ”  
(අ ්-ග ය්ක් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 
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ابعُ الَحِدْيُث   الرَّ

සිව්වන හදීසය 

َوُهَو -   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعْبِد للاِ ْبِن َمْسعُوٍد َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل: َحدَّثَنَا َرُسوُل للاِ  

اِدقُ   :  -اْلَمْصدُوقُ  الصَّ

ِه أَْربَِعيَن يَْوًما نُْطفَةً، ثُمَّ يَُكوُن َعلَقَةً   "إنَّ أََحدَُكْم يُْجَمُع َخْلقُهُ فِي بَْطِن أُِمِّ

ثُمَّ   ذَِلَك،  فِيِه  ِمثَْل  فَيَْنفُُخ  اْلَملَُك  إلَْيِه  يُْرَسُل  ثُمَّ  ذَِلَك،  ِمثَْل  ُمْضغَةً  يَُكوُن 

بِأَْربَ  وَح، َويُْؤَمُر  َكِلَماٍت: بَِكتِْب ِرْزقِِه، َوَعَمِلِه،الرُّ َوَشِقيٍِّ أَْم  َوأََجِلِه،   عِ 

َمِل أَْهِل اْلَجنَِّة َحتَّى َما  إنَّ أََحدَُكْم لَيَْعَمُل بِعَ   ،الَِّذي ََل إلَهَ َغْيُرهُ  َسِعيٍد؛ فَوَ 

ْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر  يَُكوُن بَْينَهُ َوبَْينََها إَلَّ ِذَراعٌ فَيَْسبُِق َعلَْيِه اْلِكتَاُب فَيَ 

َوبَْينََها  فَيَْدُخلَُها. َوإِنَّ أََحدَُكْم لَيَْعَمُل بِعََمِل أَْهِل النَّاِر َحتَّى مَ  ا يَُكوُن بَْينَهُ 

فَيَْدُخلَُهاإَلَّ  اْلَجنَِّة  أَْهِل  بِعََمِل  فَيَْعَمُل  اْلِكتَاُب  َعلَْيِه  فَيَْسبُِق  ِذَراعٌ   ". 
 مٌ اِريُّ َوُمْسلِ َرَواهُ البُخَ 

අබ්නුල්ොහ ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරයි. අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ අපට 
කතාවක් පැවූහ. එතුමා අවංක හා සතයවාදී ය.  

සැබැවින්ම ඔගබන් ගකගනකු, ඔහුගේ මැවීම ඔහුගේ 
මවගේ කුස තුළ දින හතළිහක් ශුක්රාණු බිඳුවක් ගස ්
එක්කාසු කරු ෙැගබ්න. පසුව එය (කූඩැල්ගෙකු ගස්) ඒ හා 
සමාන කාෙයක් එල්ගෙමින් පවතින මස් කැබැල්ෙක් 
බවට පත් ගේ. පසුව එය ඒ හා සමාන කාෙයක් මස ්
ගගාබයක් බවට පත් ගේ. පසුව ඒ ගවත ගද්ව දූතයකු එවු 
ෙැබ ඔහු විසින් එහි රාණය පිඹිු ෙබයි. ඔහුගේ 
ගපෝ ණය, ඔහුගේ ක්රියාව, ඔහුගේ ආයු කාෙය හා ඔහු 
භාගයවන්තයකු ද එගස් නැතිනම් අභාගයවන්තයකු ද 
යනාදී නියමයන් හතරක් නියම කරු ෙබයි. ඔහු හැර 
ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති ඔහු මත දිවුරා පවසමි. 
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සැබැවින්ම ඔබ අතුරින් අයකු ස්වර්ග වාසීන්ගේ ක්රියාවන් 
සිු කරයි. එය ඔහු අතර හා සව්ර්ගය අතර බාහුවක 
පරතරයක් පිහිටන තරම් පවතී. නමුත් ගපර නියමය ඔහු 
අභිබවා යයි. එගහයින් ඔහු නිරා වාසීන්ගේ ක්රියාවන් සිු 
ගකාට එහි පිවිගසු ඇත! එගමන්ම ඔබ අතුරින් අයකු 
නිරා වාසීන්ගේ ක්රියාවන් සිු කරයි. එය ඔහු අතර හා ඒ 
අතර බාහුවක පරතරයක් පිහිටන තරම් පවතී . නමුත් ගපර 
නියමය ඔහු අභිබවා යයි. ඔහු ස්වර්ගවාසීන්ගේ ක්රියාවන් 
සිු ගකාට එහි පිවිගසයි.!  

ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ගදගදනා විසින්ම වාර්තා කර ඇත. 

සමූහයා අතර ගමය පිළිගැනීමට ෙක් වූ හදීසයකි. 

සැබැවින්ම කෙෙයක් දින එකසිය විස්සක් තුළ අදියර තුනකින් ගවනස් වන 

බව ගමය ගපන්වා ගදයි. එය සෑම දින හතළිහකම එක් අදියරයක පවතී. පළමු 

දින හතළිහ තුළ ශුක්රාණු බිඳුවක් ගෙස පිහිටයි. පසුව ගදවන දින හතළිගයහි 

කූඩැල්ගෙකුගේ ස්වරූපගයන් පවතී. එය ගල් කැටියකි. පසුව තුන්වන දින 

හතළිගයහි මස් කැබැල්ෙක් ගෙස පවතී. දින එකසිය විස්ගසන් පසුව 

සුරදූතයකු විසින් රාණය එතුළට පිඹියි. ඒ සමගම රකාශ හතරක් ද නියම 

කරු ෙැගබ්න.  

අල් කුර්ආනගය් ගබාගහෝ තැන්වෙ විවිධ අදියරයන් තුළ කළෙයක ගපරලීම 

සිුවන ආකාරය පිළිබඳ අල්ොහ් ගමගනහි කර ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් 

ගමගස් පවසා සිටියි: “ජනයිනි,  ුඹො (විනිශච්ය දිනගයහි නැවත) 

නැගිටුවු ෙැබීම පිළිබඳව සැකගයහි සිටිගයහු නම් එවිට (ුඹො සිතා 

බෙවු.) සැබැවින්ම අපි (අපගේ ශක්තිය) ු ඹොට පැහැදිලි කිරීමක් ගෙස අපි 

ුඹොව පසින් ද පසුව ශුක්ර ධාතුවකින් ද පසුව (ඇගෙනසුලු) ගල් කැටියකින් 
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ද පසුව ස්වරූපයක් ගදු ෙැබූ ගහෝ ස්වරූපයක් ගදු ගනාෙැබූ මස් 

කැබැල්ෙකින් ද මැේගවමු. (ඒවා අතුරින්) අපි අභිමත කරන අයව නියමිත 

කාෙයක් දක්වා ර්භා යන්හි රඳවන්ගනමු...” (ූරා අල් හජ්ම:5)  

එගමන්ම ‘ුත්ෆා’ ගහවත් ශුක්රාණු බිඳුව, ‘අෙකා’ ගහවත් කූඩැල්ගෙකු 

ගමන් දිස්වන ගල් කැටිය, ‘මුළ්ඝා’ ගහවත් මස් පිඩුව යන අදියර තුන අල් 

කුර්ආනගය් ගනාගයකුත් ස්ථානවෙ සඳහන් කර ඇත. තවත් එක් ස්ථානයක 

ඊටත් වඩා අමතර අදියර කිහිපයක් සඳහන් කර ඇත. ූරා අල් මුඃමිනීන්හි 

ගමගස් සඳහන් කර ඇත. “තවද සැබැවින්ම අපි මැටිගයන් යුත් සාරගයන් 

මිනිසාව මැේගවමු. පසුව අපි ආරක් ක ස්ථානගයහි (ගර්භාශගයහි) ශුක්ර 

ධාතුවක් ගෙස ඔහුව පත් කගළමු. පසුව අපි ශුක්ර ධාතුව (ඇගෙනසුලු) ගල් 

කැටියක් බවට මවා පසුව ගල් කැටිය මස් කැබැල්ෙක් බවට මවා පසුව මස් 

කැබැල්ෙ අස්ි බවට මවා පසුව අපි එම අස්ි මාංශගයන් පැෙඳුගවමු. පසුව 

ගවනත් මැවුමක් බවට අපි එය නිර්මාණය කගළමු. නිර්මාපකයින් අතුරින් 

ඉතා අෙංකාර අල්ොහ් අති උත්කෘ ්ට විය. (ූරා අල් මුඃමිනූන්: 12-14)   

ගමම වැකිගය් අල්ොහ් ගමගනහි කර ඇත්ගත් ආදම්ගේ පුතණුවන්ට රාණය 

පිඹීමට ගපර ඔහුගේ මැවීම සම්බන්ධගයන් වූ අදියර හතය. ඉබ්නු අබ්නබාස ්

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා “ආදම්ගේ පුතණුවන් අදියර හතකින් මවු ෙැබ 

ඇතැ”යි පවසා පසුව ගමම පාඨය පාරායන කරයි.  

රාණය පිඹිණු ගනාෙැබූ කළෙයක් ගබ්නසා කිරීම සඳහා කාන්තාවට අවකාශය 

ඇතැයි විද්වතුන්ගගන් පිරිසක් පවසා සිටියි. ඔවුන් එය සෙකන්ගන් අස්ල් 

(ශුක්රාණු ගයෝනිගයන් පිටත හැළීගම්) ක්රමය සාධකයක් බවට ගනිමිනි. එය 

ුර්වෙ රකාශයකි. ගහ්තුව කළෙයක් යු හට ගැුු දරුවකි. ඇතැම් විට 

එයට හැඩයක් තිගබන්නට පුළුවන. නමුත් අස්ල් කරන ශුක්රාණුව තුළ 

ගකාගහත්ම දරුවකු දැකිය ගනාහැක.  

අපගේ විද්වතුන් ඉතා පැහැදිලිව පවසා සිටිුගය්. දරුවකු ‘අෙකා’ ගහවත් 

ගල් කැටිගය් අදියරට පත් වූ විට එගස් ගබ්නසා කිරීම සුුසු ගනාවන බවයි. ඊට 

ගහ්තුව දරුවකු හට ගැනීගම් තත්ත්වය ඒ වන විට ආරම්භ වී ඇති බැවිනි. 

ුත්ෆා ගහවත් ශුක්රාණු බිඳුවට වඩා එය ගවනස්ය. එය පිටත හැළූ විට 
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ගකාගහත්ම හට ගැගනන්ගන් නැත. එගමන්ම දරුවකු හට ගැගනන්ගන් ද 

නැත.39 

*** 

“ඔහු හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති ඔහු මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම ඔබ 

අතුරින් අයකු ස්වර්ග වාසීන්ගේ ක්රියාවන් සිු කරයි...” යන රකාශගය් සිට 

එම හදීසගය් අවසානය දක්වා වූ නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ගමය ඉබ්නු මස්ඌද්40 තුමාගේ රකාශගයන් ගු ෙැබූවක් යැයි සඳහන් ගේ. 

ගමම අර්ථගයන් වූ හදීසයන් විවිධ පැතිකඩවලින් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ 

බවට වාර්තා වී ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව සහ්ල් ඉබ්නු සඃද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කරන හදීසයක් සහීහ් බුහාරි හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “ක්රියාවන් 

සියල්ෙ අවසානය අුව පිහිටයි”41 තවද නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 

අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන හදීසයක් සහීහ් 

මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “සැබැවින්ම මිනිසා ස්වර්ග වාසීන්ගේ 

ක්රියාවන් -දිගු කෙක් තිස්ගස්- සිු කරයි. පසුව ඔහුගේ ක්රියාව ඔහුට නිරා 

වාසීන්ගේ ක්රියාවක් තුළින් අවසන් කරු ෙබු ඇත. එගමන්ම සැබැවින්ම 

 
39. රාණය පිඹීමට ගපර දිළිඳුකම ගහෝ සාගින්නට බිගයන් එගස් ගබ්නසා කිරීම සුුසු 

නැත. ඊට ගහ්තුව එහිදී අල්ොහ් පිළිබඳ වැරදි සිතුවිල්ෙක් හට ගගන ඇති බැවිනි. 
නමුත් ගදවියන්ට ආගද්ශ තබන සතුරුන් අතර පදිංචිය නිසා ගහෝ කළෙරූපය 
තුළ ශවදයවරුන් විසින් ඔප්පු කරන අඩුපාඩුවක් ගහෝ ආබාධිත තත්වයක් නිසා 
ගහෝ මවගේ ගසෞඛය තත්ත්වය නිසා ගහෝ එගස් රාණය පිඹීමට ගපර ගබ්නසා කිරීම 
වරදක් ගනාවන්ගන්ය. (අ ්-ග ය්ක් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 

40. එනම් එය නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශයක් ගනාගේ. ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා එය අමතරව එකතු කළ එකකි. එනම් වාර්තාකරුගේ රකාශගයන් 
හදීසගය් මුල් පද වෙට අමතරව එකතු කර ඇති අතර එයට සවන් ගදන්නා ගමම 
හදීසගයන් වූවක් බව සිතා එය වාර්තා ගකාට ඇත. බෙන්න: ‘අල් බාඉස් අල් 
හසීස්’ (පිටුව: 61)   

41. බුහාරි (6607) 
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මිනිසා නිරා වාසීන්ගේ ක්රියාවන් -දිගු කෙක් තිස්ගස්- සිු කරයි. පසුව ඔහුගේ 

ක්රියාව ඔහුට ස්වර්ග වාසීන්ගේ ක්රියාවක් තුළින් අවසන් කරු ෙබු ඇත.42 

සහ්ල් ඉබ්නු සඃද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා වාර්තා කළ තවත් හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගේ. සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා හා 

ගදවියන්ට ආගද්ශ කරන්නන් හමු විය. එතුමාගේ සගයින් අතර මිනිගසකු 

විය. ඔහු පරස්පර ගහෝ පරසප්ර විගරෝධී කිසිවකු අත් ගනාහැර තම කඩුගවන් 

ඔවුනට පහර ගදයි. එවිට ඔවුහු: -අද දින- ගමම පුද්ගොයට ඇති හැකියාව 

ගමන් අප අතුරින් කිසිවකුට  හැකියාවක් නැතැ!යි’43 පැවසුගවෝය. එවිට 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) “ඔහු නිරා වාසීන්ගගන් ගකගනකි” යැයි 

පැවූහ. එවිට එම පිරිගස් සිටි පුද්ගෙයකු මම ඔහුගේ මිතුගරකි. මම ඔහු 

පසුපසින් සිටිගයමි. දැඩි ගෙස ඔහු තුවාෙ ෙැබීය. පසුව මරණය ඉක්මන් කර 

ගත්ගත්ය. ඔහුගේ කඩුගවහි මිට ගපාළවට තබා එහි උෙ44 පපු ගදක අතර 

තබා ඔහුගේ කඩුව බහාලීය. පසුව සියදිවි නසා ගත්ගත්ය. යැයි පැවසුගේය. 

පසුව එම පුද්ගෙයා අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත පැමිණ ‘සැබැවින්ම ඔබ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් බව මම සාක්ි දරමි’ යැයි පවසා එම කතාව කියා 

ගපන්වීය. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා: 

“සැබැවින්ම මිනිසා ජනයිනට මතුපිටින් ගපගනන දෑහි ස්වර්ග වාසීන්ගේ 

ක්රියාවන් සිු කරයි. නමුත් ඔහු නිරා වාසීන්ගගන් ගකගනකි. එගමන්ම මිනිසා 

ජනයිනට ගපගනන දෑහි නිරා වාසීන්ගේ ක්රියාවන් සිු කරයි. නමුත් ඔහු 

ස්වර්ගවාසීන්ගගන් ගකගනකි.45  

 
42. මුස්ලිම් (2657) 

43. ඉබ්නු මන්ළූර් ‘ලිසාන් අල් අරබ්න’ හි (1/602): සහ්ල් තුමාගේ හදීසගය් සඳහන් -

‘අද දින- ගමම පුද්ගොයට ඇති හැකියාව ගමන් අප අතුරින් කිසිවකුට  හැකියාවක් 
නැතැ!යි’ රකාශගය් අර්ථය වුගය්: ‘ඔහු මතුපිටින් ගපගනන ක්රියාවක් සිු 
කගළ්ය. ඔහු සිටින ස්ථාවරගය් ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු සිටිය ගනාහැකි ඔහුගේ 
හැකියාව ගමන් ගවනත් කිසිවකුට හැකියාවක් ගනාමැති ස්ථාවරයක ඔහු 
සිටිගය්ය’ යන්නයි. 

44. ඉබ්නු අසීර් ‘අන්-නිහායා’ නම් කෘතිගයහි (2/152) කඩුගේ උෙ යු කඩුගවන් 
පහර ගදන අගිස්ස ගේ යැයි සඳහන් කර ඇත. 

45. බුහාරි (4202), මුස්ලිම් (112). 
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ඉමාම් බුහාරි තුමා ඔහුගේ වාර්තාගේ ඊට අමතරව “සියලු ක්රියාවන් අවසානය 

අුව පිහිටයි” යුගවන් සඳහන් කර ඇත.46 

*** 

‘මිනිසුනට මතුපිටින් ගපගනන දෑහි’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම කරුණක අභයන්තරය එයට පටහැනිව පිහිටන බව එය ගපන්වා 

ගදයි. සැබැවින්ම නපුරු අවසානයක් ඇතිවුගය් ගැත්තා සතුව 

අභයන්තරගය් පවතින කුතුහෙය ගහ්තතුගවනි. නපුරු ක්රියාවක පැතිකඩ 

මිනිසාට එඹී බැලිය ගනාහැක. එගහයින් එම සැඟවුණු කරුණ මරණ 

ගමාගහාගත් නපුරු අවසානයක් අනිවාර්යගයන් ගගන ගදු ඇත.47  

එගමන්ම මිනිසා නිරා වාසීන්ගේ ක්රියාවන් සිු කරයි. නමුත් ඔහුගේ 

අභයන්තරගය් සැඟවුණු යහපත් කටයුතු පවතී. ඔහුගේ අවසන් අවදිය තුළ 

එම යහපත් කටයුතු ඔහු අභිබවයා යයි. පසුව යහපත් අවසානයක් ඔහුට 

අනිවාර්යගයන් ගගන ගදු ඇත. 

අබ්නුල් අසීස් ඉබ්නු අබූ දාවූද් තුමා ගමගස් පවසයි: මරණ මංචකය අභිසය 

සිටින ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ්’ යුගවන් තල්කීන් පවසන මිනිගසකු මම 

බැහැ දැක්ගකමි. ඔහු පවසන දෑහි අවසානගය්: ‘ඔබ පවසන දෑ 

සම්බන්ධගයන් ඔහු රතික්ග ්ප කරන්ගනකු විය. යැයි පවසා සිටිගය්ය. 

අවසානගය් ඔහු ඒ මතම මියැුගණ්ය. ‘පසුව මම ඔහු ගැන විමසුගවමි. එවිට 

ඔහු මත් පැන්වෙට ඇබ්නබැහි වූ අයකු විය.’ අබ්නුල් අසීස් තුමා ‘ුඹො 

පාපකම්වෙට බියවු. සැබැවින්ම ඔහුට අත් වූගය් එයයි. යුගවන් පවසා 

සිටිගය්ය.   

සුෆ්යාන් තුමා48 දැඩි කනස්සල්ගෙන් පසු වූගය්ය. වැළගපමින් සිටිගය්ය. ‘අල් 

කුර්ආනය සම්බන්ධගයන් මම අභාගයවන්තයකු වීම ගැන මම බියගවමි” 

 
46. ගමයද සහ්ල් තුමාගේ වාර්තාවකි. ඉහත කී පරිදි ඉමාම් බුහාරි තුමා ගමය දන්වා 
ඇත. (6607) 

47. අධිකව රහසිගතව සිුකරන ආගමික කටයුතු අවසාන ගමාගහාගත් ඒවා තහවුරු 
කරු ෙබන්නට වැදගත් වන්ගන්ය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 

48. සුෆ්යාන් සේරී:  රසිද්ධ ඉමාම් වරගයකි. හිජ්මරි 161හි මරණයට පත් විය.  
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යැයි අඩමින් මරණ ගමාගහාගත් විශ්වාසය මගගන් බැහැර කරු ෙැගබ්නවි’ 

යැයි බිය ගවමි යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

මාලික් ඉබ්නු දීනාර් රාත්රිගය් දිගු ගේොක් තම රැවුෙ අල්ො ගනිමින් ගමගස් 

රාර්ථනා කරන්ගනකු වූහ. ‘මාගේ පරමාධිපතියාණනි, නිරගය් වාසය 

කරන්නාගගන් ස්වර්ගගය් වාසය කරන්නා කවුරුන්දැයි ඔබ මැනවින් 

දන්ගනහිය. එගහයින් මාලික්ගේ නිවහන ගමම නිවහන් ගදකින් කවර 

නිවහනක් තුළ  වු ඇත් ද?’ 

ගම් ගහ්තුගවන් සහාබාවරුන් හා ඔවුන්ට පසු පැමිණි දැහැමියන් තමන් ගැන 

කුහකත්වය සම්බන්ධගයන් බිය වූහ.49 ඒ ගැන වූ ඔවුන්ගේ කනස්සල්ෙ හා 

අවදානම දැඩි විය. ගද්ව විශ්වාස වන්තයා තමන් ගැන සුළු පරිමානගය් 

කුහකත්වයක් තිබුණද ඒ සම්බන්ධගයන් බිය ගවයි. අවසානගය් එය ඔහු 

අභිබවා ගගාස් මහා කුහකත්වය ගවතට බැහැර කරු ඇතැයි බිය ගවයි.  

ගපර කී පරිදි: නපුරුකගම් වි  නපුරු අවසානයක් ගගන ගදු ඇත.50  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා තම රාර්ථනාගවහි අධික ගෙස ගමගස් රාර්ථනා කර සිටියහ: 

‘යා මුකල්ලිබල් කුලූබ්න සබ්නබිත් කල්බී අො දීනික’ (අගහෝ! හදවත් ගවනස් 

කරන්නාණනි, මාගේ හදවත ඔගබ්න දහම මත ස්ථාවර කරු මැනව!) එවිට: 

අල්ොහ්ගේ නබිවරයාණනි, සැබැවින්ම අපි ඔබ හා ඔබ ගගන ආ දෑ විශ්වාස 

කර සිටින්ගනමු. ඔබ අප පිළිබඳවත් බිය වන්ගනහිදැ?යි විමසා සිටිගය්ය. 

එවිට එතුමා: ‘එගස්ය සැබැවින්ම හදවත අල්ොහ්ගේ ඇගිලි අතුරින් ඇගිලි 

ගදකක් අතර පවතියි. ඔහු අභිමත කරන අයුරින් එය ගවනස් කරු ඇත.” 

 
49. කුහකත්වය ගැන මුතුන් මිත්තන් තුළ පැවති බිය සම්බන්ධගයන් දීර්ග 
විමර්ශනයක් සඳහා ‘ෆත්හුල් බාරී’ (1/177) බෙන්න. ගමම කෘතිගයහි ද 48 වන 
හදීසය සඳහා කරන ෙද විග්රගයහි ගම් පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් කතෘ තුමා ද 
ගපන්වා දී ඇත.  

50. ආචාර්ය සය්යිද් හුගසයින් අල් අෆ්ෆානී ගේ ‘සක්ෆුල් ඉබ්නරාත් ෆිල් කබ්නරි වල් 
මේති වස්සකරාත්’ නම් කෘතිය අවසාන ගමාගහාත පිළිබඳ ගමගනහි කිරීගම්දී 
වඩාත් පුළුල් හා විශි ්ඨ ගෙස ලියා ඇත. ඒ සම්බන්ධගයන් එකතුවක් ඔහු එහි කර 
ඇති අතර එය වඩාත් ආකර්ශණීය ය. අල්ොහ් ඔහුට යහපත් රතිඵෙ පිරිනමත්වා! 
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අහ්මද් හා තිර්මිදී යන ඉමාම්වරු අනස් තුමා විසින් කළ ගමම වාර්තාව දන්වා 

ඇත.51  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) කළ රකාශයකට තමන් සවන් ුන් බව 

අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් 

ඉමාම් මුස්ලිම් ගමගස් දන්වා සිටියි. “සැබැවින්ම ආදම්ගේ දරුවන්ගේ හදවත් 

සියල්ෙ කාරුණිකයාණන්ගේ ඇගිලි අතුරින් ඇගිලි ගදකක් අතර පවතී. ඔහු 

අභිමත කරන පරිදි එය ගවනස් කරු ඇත.” පසුව ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගමගස් පැවසීය. 

(අල්ොහුම්ම මුසර්රිෆල් කුලූබ්න, සර්රිෆ් කුලූබනා අො තාඅතික” (අගහෝ 

හදවත් ගවනස් කරන්නානනි, අපගේ හදවත් ඔබට යටත් වීම සඳහා ගවනස් 

කරු මැනව!)52  

ගමම අර්ථගයන් හදීස් ගබාගහෝමයක් වාර්තා වී ඇත.  

*** 

 

 

 

  

  

 
51. අහ්මද් (3/122), තිර්මිදි (2140), හසන් වර්ගයට අයත් හදීසයකි. ඉබ්නු අබිල් 
ආස්ගේ ‘අස්සුන්නා’ නම් කෘතියට ලියන ෙද විමර්ශනගය් ඉමාම් අල්බානී තුමා 
ගමය සහීහ් හදීසයක් බව ගපන්වා ගදයි.  

52. මුස්ලිම් (2654) 
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 الَخاِمسُ الَحِدْيُث 

ෙස ්වන හදීසය 

 :  ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َعائَِشةَ رضي للا عنها قَالْت: قَاَل َرُسْوُل للاِ 

 ))َمْن أَْحدََث فِْي اَْمِرنَا هذَا َما لَْيَس ِمْنهُ، فَُهَو َردٌّ(( 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

 (.لَْيَس َعلَْيِه أَْمُرنَا، فَُهَو ردٌّ())َمْن َعِمَل َعَمَلً  َوفِْي ِرَوايٍَة لُمْسٍلم:

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බව ආඉ ා 
(රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය ගමගස් වාර්තා කරයි.  

“කවගරකු අපගේ කටයුතුවෙ එහි ගනාමැති යමක් 
අලුතින් බිහි කරන්ගන්ද එය රතික්ග ්ප කරන ෙද්දකි.” 

ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත. 

ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වාර්තාවක: 

“කවගරකු අපගේ කරුණක් ගනාවන යම් ක්රියාවක් සිු 
කරන්ගන්ද එය රතික්ග ්ප කරන ෙද්දකි.” 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය ඉස්ොමගය් මූෙධර්මයන් අතුරින් රධානතම මූෙධාර්මික 

හදීසයකි. “සියලු ක්රියාවන් ගච්තානවන් අුව පිහිටු ඇත” යන හදීසය 

ක්රියාවන් සඳහා වූ අභයන්තරගය් පිහිටන නිර්ණායක් ගෙස පවතිනවාක් 

ගමන් ගමය ද ක්රියාවන් සඳහා වූ මතුපිටින් පිහිටන නිර්ණායකයක් ගෙස 

පවතී.  

අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය අගප්ක් ා ගනාකර සිු කරන සෑම ක්රියාවකින්ම එය සිු 

කරන්නා හට කුසල් හිමි වන්ගන් නැත. එගමන්ම අල්ොහග්ේ හා ඔහුගේ 
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දූතයාණන්ගේ නිගයෝගය මත පදනම් ගනාවුු සෑම ක්රියාවක්ම රතික්ග ප් 

කරු ෙබන්නක් වන්ගන්ය. අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් කවර කරුණක් 

සඳහා අුමැතිය ගනාුන්ගන්ද එවැන්නක් දහම තුළ අලුතින් ඇති කරන සෑම 

ගකගනකුටම දහම තුළ කිසිු ඉඩක් ගනාෙැගබ්න.  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා තම ගද්ශනයකදී “සැබැවින්ම කතාගවන් 

වඩාත් නිවැරදි වුගය් අල්ොහ්ගේ ග්රන්ථයයි. මගගපන්වීගමන් වඩාත් 

ගර් ්ඨ වුගය් මුහම්මද්ගේ මග ගපන්වීමයි. කරුණුවලින් වඩාත් නපුරු 

වුගය් ඒවායින් අලුතින් ඇති කරු ෙැබූ ඒවායි.”53 යුගවන් පවසා සිටියහ. 

ඉර්බාල් ඉබ්නු සාරියා54 විසින් වාර්තා කරු ෙැබූ හදීසය පිළිබඳ විස්තර 

කිරීගම්දී අලුතින් බිහිකරන දෑ පිළිබඳ කතාව පසුව දන්වා සිටින්ගනමු. ගමහිදී 

අපි සාකච්ඡාවට බුන් කරුගය් ආගමාුගත කරන්නාගේ කරුණක් 

ගනාවන පිළිගවත් පිළිබඳව හා එය රතික්ග ප් කරු ෙැබීම පිළිබඳවය.  

ආගමාු ගත කරන්නාගේ නිගයෝගයක් ගනාමැති සෑම ක්රියාවක්ම55 

රතික්ග ප් කරු ෙබන්නක් බව ගමම හදීසය වාචිකව ගපන්වා ගදන අතර 

ඔහුගේ නිගයෝගය ඇති සෑම ක්රියාවක්ම රතික්ග ප් කරු ගනාෙබන්නක් 

බව අවගබෝධාත්මක ගෙසින් ගපන්වා ගදන්ගන්ය.  

ගමහිදී ඔහුගේ නිගයෝගය යුගවන් අදහස් කරුගය්: ඔහුගේ දහම හා 

ඔහුගේ පිළිගවත යන්නයි.  

*** 

‘අපගේ කටයුත්තක් ගනාවන යම් ක්රියාවක්...’ යන සල්ෙල්ොහු අෙයිහි 

වසල්ම් තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

 
53. මුස්ලිම් (867) 

54. එනම් ‘අලුතින් බිහි කරු ෙබන කරුණු පිළිබඳ ුඹො අවවාදගයන් සිටිය 
යුතුයි’ යන සල්ෙල්ොහු අෙය්හි වසල්ෙම් තුමාගේ හදීසය සඳහන් කරන 
අවස්ථාගේදීය. එය ගමම කෘතිගය් විසි අටවන හදීසයයි.  

55. ඉන් අදහස් කරුගය්: ‘ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන ගගවල් ගදාරවල් වැනි 
ගෙෞකික කටයුතුවෙදී ගනාව ආගමික නැමුම් හා බැඳුණු කටයුතුවෙ දීය’ 
යන්නයි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී)  
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ආගමික යුතුකම් වෙ නිරතවන්නන්ගේ ආගමික කටයුතු සියල්ෙම  රීආ 

ගහවත් ආගමික නීතිරීති යටගත් පිහිටිය යුතු බවත් ආගමික නීතිරීති 

ඒවාගයහි නිගයෝග හා තහනම් කළ දෑ අුගමනය කරමින් ක්රියාත්මක විය 

යුත්තක් බවත් ගපන්වා ගදන්ගන්ය. කවගරකුගේ ක්රියාවන්  රීආ නීතිරීති 

යටගත් ක්රියාත්මක ගවමින් එයට අුකූෙව පිහිටන්ගන්ද එය පිළිගු 

ෙබන්නක් වන්ගන්ය. එය එයින් බැහැර වූවක් ගෙස පිහිටන්ගන් නම් එය 

රතික්ග ප් කරු ෙබන්නක් වන්ගන්ය.  

ක්රියාවන් ගකාටස් ගදකකට ගබගද්. එනම් වත්පිළිගවත් හා ගුගදු 

වශගයනි. 

වත්පිළිගවත් වනාහි: අල්ොහ්ගේ හා ඔහුගේ දූතයාණන්ගේ නීතිගයන් 

බැහැර වූ පිළිගවතක් ඉටු කරන්ගන් නම් එගස් ඉටු කරන්නා ගවත ගපරළා 

ගදු ෙබු ඇත. (රතික්ග ප් කරු ෙැගබ්න.) එය ඉටු කරන්නා අල්ොහ්ගේ 

රකාශය යටතට ඇතුළත් ගේ. එනම් “එගස් නැතගහාත් අල්ොහ් කවර 

ගදයක් පිළිබඳව අුමැතිය ෙබා ගනාුන්ගන් ද එවැන්නක් දහගමහි 

පිළිගවතක් බවට පත් කරන හවුල්කරුවන් ඔවුනට ගවත් ද?...” (ූරා අ ්-

ෂූරා: 21)  

එගහයින් කවගරකු අල්ොහ ්හා ඔහුගේ දූතයාණන් ගනාතැබූ ක්රියාවක් ඉටු 

කිරීම තුළින් අල්ොහ් ගවත සමීප වන්නට කටයුතු කරන්ගන්ද ඔහුගේ එම 

ක්රියාව රතික්ග ප් කරු ෙබන්නක් ගමන්ම නි ඵ්ෙ ක්රියාවක් වන්ගන්ය. එය 

මස්ිදගය් අත්පුඩි ගසමින් විසිල් ගසමින් තම සොතය ඉටු කරන්නන්ගේ 

තත්ත්වයට සමාන වන්ගන්ය.  

ගමය, අනවශය දැයට සවන් ගදමින් නර්තනගය් ගයදිමින් ඉහ්රාම් ගනාවන 

තත්ත්වගය් හිස නිරාවරණය කරමින් අල්ොහ් ගවත සමීප වන්ගනකු ගමනිය. 

ගපාුගේ පිළිගවතක් තුළින් සමීප කරවන්නක් ඒ හැර ගවනත් කටයුත්තකින් 

සමීප කරවන්ගන් නැත. හිරු එළිගය් සිටගගන සිටින මිනිගසකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගණෝ ු ටුහ. එතුමා ඒ ගැන විමූහ. එවිට සැබැවින්ම තමන් වාඩි ගනාවන 

බවටත් සිටගගන සිටින බවටත් ගහවණ ගනාෙබන බවටත් උපවාසගය් 

නිරත වන බවටත් භාරයක් තබා ඇත්ගත් යැයි කියු ෙැබීය. එවිට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගණෝ ඔහුට වාඩි වන ගමන්ද ගහවණ ෙබන ගමන්ද ඔහුගේ උපවාසය 
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පූර්ණ කරන ගමන්ද ඔහුට අණ කර සිටියහ. ඔහු එගස් සිටගගන සිටීම හා 

හිරුට නිරාවරණය වී සිටීම යන කරුණු ගදක භාරයක් වශගයන් ඉටු කර 

අෙොහ ්ගවත සමීප වන්නට තබා නැත. නමුත් සොතය, අදානය, අරෆාගවහි 

රාර්ථාව වැනි ගවනත් ස්ථානවෙ එගස් නැගිට සිටීම නැමුමක් වන්ගන්ය. 

එගමන්ම ඉහ්රාම් ඇදගත් ගකගනකු ගද්ව සමීපය සඳහා හිරුට නිරාවරණය 

ගවයි. එක් ස්ථානයක සමීප වීම සඳහා ඇති කරුණක් අගනකුත් සියලුම 

ස්ථානවෙ එගස් සමීප වන්නට පිහිටන්ගන් නැති බව ගමය ගපන්වා ගදයි. 

ඒවා පිළිපදිු ෙබන්ගන්  රීආගේ සඳහන්ව ඇති ස්ථානවෙ පමණය.  

උත්සව දිනගය් උපවාසගය් නිරත වන්ගනක්, තහනම් කරු ෙැබූ ගේොවක 

සොතය ඉටු කරන්ගනක් ගමන් විගශ් ගයන් තහනම් කරන ෙද පිළිගවතක් 

තුළින් එගස් සමීප වන්නට බෙන්නා ද එගෙසමය.  

කවගරකු මූලික වශගයන් ආගමාුගත කරු ෙැබූ සමීපතාව ඇති කරු 

ෙබන පිළිගවතක් ඉටු කර පසුව ආගමාුගත කරු ගනාෙැබූ ගදයක් එහි 

ඇතුළත් කගළ් නම් ගහෝ ආගමාුගත කරු ෙැබූවක් තුළින් එහි 

විකෘතිභාවයක් ඇති කරන්ගන් නම් ගහෝ එයද  රීආ නීතියට පටහැනිය. එය 

කවර කරුණක් මගින් උල්ෙංඝණය කරු ෙබන්ගන්ද එවැන්නකින් 

උල්ෙංගණය කිරීගම් තරම්ම ගහෝ එහි ඇතුළත් ගනාකළ යුතු දැයක් ඇතුළත් 

කිරීගම් තරම්ම පටහැනි ගේ. 

*** 
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 الَحِدْيُث السَّاِدسُ 

හය වන හදීසය 

 ، يَقُوُل    ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمْعُت َرُسوَل للاِ قَاَل :    َرِضَي للا َعْنهُ  النُّْعَماِن ْبِن بَِشيرٍ  َعنِ 

ََل يَْعلَُمُهنَّ   ُمْشتَبَِهاتٌ  أُُمْورٌ   ، َوبَْينَُهَما بَيِِّنٌ   اْلَحَرامَ إِنَّ ، وَ  بَيِِّنٌ  إِنَّ اْلَحََللَ ))

فََمنِ   ، النَّاِس  ِمَن  ، اْستَْبَرأَ  الشُّبَُهاتِ  اتَّقَى  َكثِيٌر  َوَمْن   َوِعْرِضهِ  ِلِدينِِه   ،

َحْولَ  يَْرَعى  اِعي  َكالرَّ  ، اْلَحَراِم  فِي  َوقََع  الشُّبَُهاِت  فِي  ،  ىِحمَ الْ  َوقََع 

 .فِيهِ  يَْرتَعَ  يُوِشُك أَنْ 

َوإِنَّ   َمِلكٍ أَََل  ِلُكلِِّ  للاِ  ِحًمى   ِحَمى  َوإِنَّ  أَََل  فِي  َمَحاِرُمهُ  ،  َوإِنَّ  أَََل   ،

فََسدَ   ُمْضغَةً  اْلَجَسدِ   ، فََسدَْت  َوإِذَا   ، ُكلُّهُ  اْلَجَسدُ  َصلََح   ، َصلََحْت  إِذَا   ،

  . اْلقَْلبُ  اْلَجَسدُ ُكلُّهُ ، أَََل َوِهيَ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් කළ රකාශයකට තමන් සවන් ු න් 
බවට ු ඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ෙදී.  

“නියත වශගයන්ම හොල් (ගහවත් අුමත දෑ) ඉතා 
පැහැදිලිය. එගමන්ම හරාම් (ගහවත් තහනම් දෑ) ද ඉතා 
පැහැදිලිය. ඒ ගදක අතර සැක සහිත කරුණු ද ඇත. ජනයා 
අතුරින් බහුතරයක් ගදනා ඒවා ගැන ගනාදනිති. එගහයින් 
කවගරකු සැක සහිත දැයින් වැළකී සිටින්ගන්ද ඔහු තම 
දහම තම මානය ගවුගවන් නිගදාස් විය. නමුත් කවගරකු 
එම සැක සහිත දෑහි වැගටන්ගන්ද ඔහු හරාම් හි වැටුගණ්ය. 
එය වැටක් අවට සිට කෙබෙගයන් වැට පනින්නට තැත් 
කරන එළුවන් දක්කන එගේරුවකු ගමනි. 

දැනගන්න. සෑම රජවරයකුටම වැටක් ඇත.  

https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1733
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1733
https://www.hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1733
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දැන ගන්න . අල්ොහ්ගේ වැට වුගය් ඔහු තහනම් කළ 
දෑය.  

දැන ගන්න. සැබැවින්ම ශරීරය තුළ මස් කැබැල්ෙක් ඇත. 
එය විධිමත් වූ විට ශරීරය මුළුමණින්ම විධිමත් වු ඇත. 
එය විනාශ වූ විට ශරීරය මුළුමණින්ම විනාශ වී යු ඇත. 

දැන ගන්න. එයයි හදවත.  

ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

“හොල් (ගහවත් අුමත දෑ) ඉතා පැහැදිලිය. එගමන්ම හරාම් (ගහවත් 

තහනම් දෑ) ද ඉතා පැහැදිලිය. ඒ ගදක අතර සැක සහිත කරුණු ද ඇත. ජනයා 

අතුරින් බහුතරයක් ගදනා ඒවා ගැන ගනාදනිති” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි: 

එහි අර්ථය වුගය්: සැබැවින්ම ශුද්ධ අුමත දෑ ඉතා පැහැදිලිය. එහි කිසිු 

සැකයක් නැත. එගමන්ම ශුද්ධ තහනම් දෑ ද එගෙසමය. නමුත් එම කරුණු 

ගදක අතර එය හොල් ද එගස් නැතිනම් හරාම් ද යන්න පිළිබඳව මිනිසුන් 

බහුතරයක් තුළ සැක ඇති කරන දෑ ද ඇත. ගැඹුරු දැුමක් ඇත්තවුන්හට ඒ 

ගැන සැකයක් නැත. පැති ගදකින් කවර පැත්තකට එය අයත් දැයි ඔවුහු 

දනිති.  

ශුද්ධ හොල් ගහවත් ශුද්ධ අුමත දෑ වනාහි: පිවිතුරු බවගභෝග, පළතුරු හා 

ගගාවිපළ සතුන් අුභවය, මිහිරි පානයන් පානය, තමන්ට අවශය කපු   හා 

ලිනන් ගහෝ ගෙෝම ගරදි ඇඳීම, විවාහ කර ගැනීම, ආභරණ පැළදීම හා 

ගවනත් දෑ ඒ සඳහා වූ උදාහරණ කිහිපයකි. එගමන්ම වයාපාරය ගහෝ ගද්පළ 

උරුමය ගහෝ තයාගය ගහෝ යුද්ධගය්දී සතුරා දමා ගිය භාණ්ඩ වැනි ඔහු 

උපයාගත් දෑ නිතයාුකූෙ ගිවිසුමකින් සිු වී ඇත් නම් එය ද හොල් ගේ.  
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ශුද්ධ හරාම් ගහවත් ශුද්ධ තහනම් දෑ වනාහි: මියගිය සතුන්, රුධිරය හා ශූඛර 

මාංශ අුභවය, මධයසාර පානය, තහනම් කරු ෙැබූ අය විවාහ කර ගැනීම, 

පිරිමි ගස්ද ගරදි ඇදීම යනාදිය ඒ සඳහා වූ උදාහරණ කිහිපයකි. එගමන්ම 

ගපාළිය, ූුව, විකිණීමට සුුසු ගනාවන ගදයක් විකුණා ෙබන ොබය, 

ගසාරකමකින් ගහෝ පැහැර ගැනීමකින් ගහෝ අල්ෙසකින් ගහෝ ගවනත් වංචා 

සහගත අයුරින් සම්පත් අත්පත් කර ගැනීම වැනි තහනම් කරු 

ෙැබූ ඉපැයීමත් තහනම් ගේ.  

සැකසහිත දෑ වනාහි: යමක් අුමත කර ඇත්ගත් ද නැතගහාත් තහනම් කර 

ඇත්ගත් ද යන මතගේදයට තුඩු ගදන ඇතැම් සැක උපදවන කරුණුය. 

සැෙකිය යුතු එම කරුණු අතුරින්: අශ්වයා, ගපෝනියා, බූරුවා හා තෙගගායා 

වැනි සතුන් ආහාරයට ගැනීම, තහනම් දැයි විද්වතුන් අතර මතගේද ඇති 

අධික ගෙස ගැනීගමන් මත් බව ඇති කරන යු  වර්ග පානය කීරීම, මෘග 

සතුන් ගහෝ එවන් ගවනත් සතුන්ගේ හම්වලින් නිමකළ ඇඳුම් අතර අුමත 

කර තිගබන්ගන්දැයි සැක උපදවන දෑ ඇඳීම ඉන් කිහිපයකි. එගමන්ම 

මතගේදයට තුඩු ුන් ඉපැයීම් මාර්ග වුගය්: අල් ඊනා56 හා අත්-තවර්රුක්57 

වැනි වයාපාර ගු ගදු වෙ ඇතිවන ගැටලු වැනි දෑය. ගමම අර්ථයට සමාන 

ව මු ්තබිහාත් ගහවත් සැකයට තුඩු ුන් කාරණාවන් පිළිබඳ ඉමාම් අහ්මද් 

හා ඉමාම් ඉස්හාක් ඇතුළු ගවනත් ඉමාම්වරු විසින්ද විග්රහ කර ඇත්ගත්ය.58  

සමස්තයක් ගෙස බැලූ විට: සැබැවින්ම අල්ොහ් තම නබිවරයාණන් හට අල් 

කුර්ආනය පහළ කගළ්ය. එහි ජනතාවට අවශය අුමත දෑ හා තහනම් දෑ 

 
56. අල්-ඊනා: නියමිත කාෙයක් දක්වා නියමිත වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩයක් 
විකුණා පසුව එය මිෙදී ගත් අයගගන් කාෙයක් ඔහු සන්තකගය් තිබූ ගහ්තුගවන් 
අඩු මිෙකට නැවත මිෙදී ගැනීම. 

57. අත් තවර්රුක්: මිෙදී ගන්නා නියමිත කාෙයක් දක්වා මුදල් ෙබා දීම රමාද ගකාට 
භාණ්ඩයක් ෙබා ගවනත් ගකගනකුට අත්පිට මුදෙට විකුණා මුදල් ගැනීම. 

58. ගපාුගේ සැකයට තුඩු ගදන දෑ  රීරාගේ දකින්නට ගනාමැත. එගස් සැකයට තුඩු 
ගදුගය් එකතු කිරීමක් වශගයනි. කිසිවකු ළඟ සැකයට තුඩු ගදන කරුණක් 
තිබුණ ද එය තවත් ගකගනකු ළඟ ක්රියාත්මක වන්නකි. සැබැවින්ම සැකය ඇති 
කරන දැයක් බව සිතන ගපාු දෑ එය තහවුරු කිරීගම්දී ඇතැම් විද්වතුන් අබියස 
නිතයාුකූෙ වන්ගන්ය. එගස් නැතගහාත් ඉස්ොමය නීතිගත කළ ගදයක් ගහෝ 
ආගමික වගකීමක් ගහෝ ගනාවන්ගන්ය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 
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පැහැදිළි කගළ්ය. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: ‘සෑම ගදයක්ම 

පැහැදිලි කරමින් අපි ගද්ව ග්රන්ථය ඔබ ගවත පහළ කගළමු.’ (ූරාහ් අන් 

නහ්ල් 89), ගමය විස්තර කරමින් ඉමාම් මුජාහිද් ඇතුළුව තවත් ඉමාම්වරු 

‘අණ කරු ෙැබූ හා තහනම් කරු ෙැබූ සෑම ගදයක්ම’ යන්න පවසා සිටිති. 

මුදල් හා ද්රවය ගවළඳාම පිළිබඳ නීතිරීති ගබාගහෝමයක් පැහැදිලි කරමින් ූ රා 

අන්නිසාගවහි අවසානගය් අල්ොහ් ගමගස් අවධාරණය කරයි: “ුඹො 

ගනාමග ගනායු පිණිස අල්ොහ් ුඹොට පැහැදිලි කරයි. තවද අල්ොහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳව සර්වඥය.” (ූරා අන්-නිසා 176) දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) ගවත අල් 

කුර්ආනය පහළ කිරීගමන් එයට ආගේනික කරුණු ජනතාවට පැහැදිලි 

කිරීගම් වගකීම අල්ොහ ්පවරා ඇත්ගත්ය. “අපි ඔබ ගවත ගමම ගමගනහි 

කිරීම පහළ කගළමු. කවර ගදයක් ඔවුන් ගවත පහළ කරු ෙැබුගේ ද එය 

ජනතාවට ඔබ පැහැදිළි කරු පිණිසය. (ූරා අන්-නහල්්: 44) නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාට හා ඔහුගේ සමූහයාට දහම මුළුමණින්ම පැහැදිලි කරන ගතක් 

එතුමාගේ රාණය අත්පත් කර ගු ගනාෙැබීය. එතුමාණන් මරණයට 

පත්වීමට ටික කෙකට ගපර ඒ බව දැුවත් කර ගද්ව වාකය පහළ කර සිටිගය් 

ගමගෙසිනි: “අද දින ුඹො ගවුගවන් ුඹොගේ දහම මම පූර්ණවත් 

කගළමි. මාගේ ආශිර්වාදයන් ද ුඹො ගවත මම සම්පූර්ණ කගළමි. ුඹො 

ගවුගවන් වූ දහම ගෙස ඉස්ොමය මම පිළිගත්ගතමි” (ූරා අල් මාඉදා:3)  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගමගස් අවධාරණය කළහ: “මම ු ඹොව පිරිසිු සුුවන් දෑ මත 

අතහැර යමි. එහි රාත්රිය ද එහි දහවෙ ගමන් පවතී. විනාශ වී යන්ගනකු මිස 

එයට බාධාවක් විය ගනාහැක”59 අබූ දර් තුමා ගමගස් පවසයි: “අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණන් මරණයට පත් විය. අහගස් තම පියාපත් ගසමින් පියාසර කර 

කුරුල්ගෙකු ගැන වුවද එතුමා ඒ ගැන දැුම අප ගවත දන්වා සිටියහ.”60 

ඉමාම් අහ්මද් ‘අ ්ුබ්නහා’-සැක සහිත දෑ- පිළිබඳ ගමගස් විස්තර කරයි: 

සැබැවින්ම එය හොල් හා හරාම් අතර ඇති තත්ත්වයයි. -එනම් ශුද්ධ අුමත 

 
59. අහ්මද් (4/126), ඉබ්නු මාජා (43) ග ය්ක් අල්බානී තුමා සහීහ් ඉබ්නු මාජාහි 
සඳහන් ඉර්බාල් ඉබ්නු සාරියා විසින් වාර්තා කළ හදීසය සහීහ් ගණයට අයත් බව 
දන්වා සිටියි.  

60. අහ්මද් (5/153) ගමය අබූ දර් විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයකි. එගමන්ම ගමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාව විසන්දි වී ගිය මුන්කතිඃ ගණයට අයත්ය. 
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දෑ හා ශුද්ධ තහනම් කළ දෑ අතර- එතුමා තවුරටත්: කවගරකු එයින් ආරක් ා 

වන්ගන්ද ඔහුගේ දහගමහි ඔහු ආරක් ා විය. යැයි පවසා ඇත්ගත්ය. ඒ ගැන 

පැහැදිලි කරන තවත් අවස්ථාවක: හොල් හා හරාම් මිරවීගමන් ඇතිවන්නකි 

යැයි සඳහන් කර ඇත. ඒ අුව එය ගමගස් වර්ගී කරණයට පත් ගේ. හොල් 

හා හරාම් යන ගදකම මිර වූ තම ධනගය් ගුගදු වනාහි, එම ධනගයන් 

වැඩි ගකාටසක් හරාම් වූගය් නම් ඉමාම් අහ්මද් පවසුගය්: එය සුළු වශගයන් 

ගහෝ හඳුනාගත ගනාහැකි රමාණයකින් ගහෝ වී නම් මිස එයින් වැළකී සිටිය 

යුතු බවය. එම ධනගයන් වැඩි ගකාටසක් හොල් වූගය් නම් එය ගුගදු 

කිරීමටත්, එයින් අුභව කිරීමටත් අුමැතිය ඇත. නමුත් එම කරුණ පිළිබඳ 

සැකයක් ඇති වූ විට, එය සැක සහිත කරුණක් වන බැවින් එය අතහැර දැමීම 

ගද්ව භක්තියට වඩාත් සුුසුය.  

තම ධනගය් හරාම් ඇති බවට හඳුනා ගත් අයකු සැබැවින්ම එය නිශ්චිත ගෙස 

හරාම් යැයි හඳුනා ගනාගන්නා ගතක් මුල් කාලීන විද්වතුන් පිරිසක් ඒ සඳහා 

අුමැතිය ෙබා දී ඇත. ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් වාර්තා කළ සහීහ් හදීසයක 

සඳහන් පරිදි ‘රසිද්ධිගය්ම ගපාළිගයන් අුභව කරන කිලිටි මුදල් ඉපැයීමට 

ෙැජ්මජා ගනාවන අසල් වැසිගයකු සංග්රහයක් සඳහා තමන්ව ඇරයුම් කර 

සිටියි. එවැන්ගනකු පිළිබඳ විමසු ෙැබීය. එවිට එතුමා: ‘ුඹො ඔහුට 

පිළිතුරු ගදු. සැබැවින්ම (එය) ුඹො ගවුගවන් පිලිගන්වු ෙබන්නකි. 

එහි පේබර ඔහු සතු වන්ගන්ය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.   

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද ගමම හයදීසය ඉමාම් අහ්මද් 

සහීහ් හදීසයක් බව අවධාරණය කර තිබුණ ද ඔහු විසින් වාර්තා කර ඇති 

“පාපය යු සිත් තුළ ගකාුරණ කරුණකි’ යන රකාශය ඊට පටහැනිව පිහිටා 

ඇත. 

නිශ්චිත භාණ්ඩයක් හරාම් යැයි දැන ගන්නට ෙැබුණ අවස්ථාගේ එය හරාම් 

යන මුහුණුවරින් ගු ෙැගබ්න. එගහයින් ඒ සමග කටයුතු කිරීම ද හරාම්ය. එය 

විද්වතුන්ගේ ඒකමතික  තීරණයකි යුගවන් ඉබ්නු අබ්නුල් බර් හා ගවනත් 

අයද සඳහන් කර ඇත.  

ගපාළිගයන් හා ූුගවන් ණය ගගවන මිනිගසකු පිළිබඳවත් ඉබ්නු සීරීන් 

විසින් වාර්තා කරන ෙද රකාශයක “ඔහු ගැන වරදක් නැත.” යැයි පවසා 
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සිටිගය්ය. ගමය නිවැරදි වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව අල්-හල්ොල් විසින් 

දන්වා ඇත.  

“ජනයා අතුරින් බහුතරයක් ගදනා ඒවා ගැන ගනාදනිති. එගහයින් කවගරකු 

සැක සහිත දැයින් වැළකී සිටින්ගන්ද ඔහු තම දහම තම මානය ගවුගවන් 

නිගදාස් විය. නමුත් කවගරකු එම සැක සහිත දෑහි වැගටන්ගන්ද ඔහු හරාම් 

හි වැටුගණ්ය.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

සැකසහිත කරණු සම්බන්ධගයන් ජනයා ගකාටස් ගදකකට ගබගද්.  

පළමුවැනි ගකාටසට අයත් වූවන් වනාහි: තමන්ට ඒ ගැන සැක පහළ වන 

බැවින් එවන් සැක සහිත දැයින් වැළගකන්නන් ගවති. තම  දහම හා මානය 

ගවුගවන් නිගදාස් වූගවෝ ඔවුහුය.61  

නිගදාස් වීම යන අර්ථය ෙබා දී ඇත්ගත් ‘ඉස්තබ්නරඅ’ යන පදයටයි. එහි 

අදහස වුගය් තම දහම හා මානය ගවුගවන් අඩු පාඩු වලින් නිගදාස් භාවය 

පැතීමය. සැබැවින්ම කවගරකු සැක සහිත කරුණක් සිු කරන්ගන් ද 

සැබැවින්ම එය ඔහුට ගදාස් නැගීමක් හා අපහාසයක් ඇති කරන බව ගමහි 

ගපන්වා දී ඇත. මුල්කාලීන ඇතැම් විද්වතුන් ගමගස් පවසා ඇත: “කවුරුන් 

ගහෝ ගචෝදනාවෙට නිරාවරණය වුවගහාත් ඔහු පිළිබඳ වැරදි ගෙස සිූ  අයට 

ගදාස් ගනාකිව යුතුයි.” 

ගදවන ගකාටසට අයත් වූවන් වනාහි: තමන් ඉදිරිගය් යමක් සැක සහිත 

ගදයක් බවට පත් වී තිබුණු පසුවත් එම සැකගයහි වැගටන්නන් ගවති. 

සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා දන්වා සිටිගය් ‘ඔහු හරාම් හි වැටී ඇති බවය. ගමය 

අර්ත ගදකකින් විග්රහ ගේ.  

 
61. ගච්තනාවකින් යුතුව මිස කිසිවකු යමක් අතහැරීම සඳහා කුසල් පිරිනමු 
ගනාෙබන තත්ත්වයක තහනම් කරු ෙැබූ දෑ හා සැකසහිත දෑ ගදාස් නගු 
ෙැබීමට බිගයන් අතහැර දැමීම සුුසු යැයි ගමහි ගපන්වා ගදයි. තහනම් කරු ෙැබූ 
දෑ අතහැර දමන ගෙස ඒ ගැන උපගදස් දීමට මිනිසා තුළ සාමානය නීතිය බෙවත් 
වන්ගන් නම් එහි වරදක් නැත. නමුත් ආගමික වත් පිළිගවත් තුළ සාමානය නීතිය 
බැඳී තිබුණද එහිදී ආගමික නීතිය අවශය වන්ගන්ය. එගස් සාමානය නීතිය බැඳී 
පවතීම වරදක් නැත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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පළමුවැන්න: - තමන් ඉදිරිගය් යමක් සැක සහිත ගදයක් බවට පත් වී තිබුණු 

පසුවත් - එම සැකය සමගම කටයුතු කිරීම වනාහි ගකගමන් හරාම් දෑ සිු 

කිරීමට සාධකයක් ගෙස පත් වීම.  

ගදවැන්න: තමන් ඉදිරිගය් ඇති සැක සහිත කටයුත්තක් එය හොල් ද 

නැතගහාත් හරාම් ද යන්න වග ගනාදැන ඒ ගවත මුෙපුරන්නා. ඔහු අදාළ 

කටයුත්ගතහි හරාම් තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳ අනාරක්ිත වන අතර පසුව 

එය හරාමයට සාගප්ක් ව පිහිටයි. සැබැවින්ම ඔහු එය හරාම් බව ගනාදනී. 

සැක සහිත ගදයක් ගෙස ජනයා අුමාන කරන යම් කරුණක් එය හොල් 

බව දැනගගන කවගරකු එය සිු කරන්ගන් ද එහි වරදක් නැත. නමුත් ඒ 

පිළිබඳ ජනතාව ඔහුට ගදාස් පවරු ඇතැයි බිය වූ විට ඒ අවස්ථාගේ 

තමන්ගේ මානය ආරක් ා කරු පිණිස එය අතහැර දැමීම යහපත් 

වන්ගන්ය. එය නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සෆිය්යා සමග සිටිු ුටු අයකුට 

‘සැබැවින්ම ඇය හුගයයිගේ දියණිය සෆිය්යාය’ යැයි එතුමා පවසා සිටියාක් 

ගමනි.62 

අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා ජුමුආ සොතය සඳහා පිටත්ව ගිගය්ය. එවිට 

ජනයා සොතය ඉටු කර නැවත හැරී යු එතුමා ුටුගේය. එතුමා ෙැජ්මජාවට 

පත්ව ජනයා ගනාදකින තැනකට මුවා වී ගමගස් පැවසීය “කවගරකුට 

ජනයාට ෙැජ්මජා ගනාවන්ගන් ද ඔහු අල්ොහ්ට ෙැජ්මජා ගනාවන්ගන්ය”63 

*** 

“එය වැටක් අවට සිට කෙබෙගයන් වැට පනින්නට තැත් කරන එළුවන් 

දක්කන එගේරුවකු ගමනි. දැනගන්න. සෑම රජවරයකුටම වැටක් ඇත. දැන 

ගන්න . අල්ොහ්ගේ වැට වුගය් ඔහු තහනම් කළ දෑය” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

 
62. බුහාරි (2035), මුස්ලිම් (2175). 

63. ඉමාම් තබ්නරානී ‘අල් අේසත්’හි (8/87), ඉමාම් අල් හයිස්මී ‘අල් මජ්මමඃ’හි (8/17), 
‘එහි වාර්තා සබැඳිගයහි සිටින පිරිස පිළිබඳ මම ගනාදනිමි’ යැයි ද සඳහන් ව ඇත.  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

66 
 

ගමය සැක කටයුතුවෙ වැගටන්නන් හට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඉදිරිපත් කළ 

උදාහරණයකි. සැබැවින්ම ඔහු ශුද්ධ හරාමගය් වැගටන්නට සමීපව ඇතැයි 

අවධාරණය කරයි. තහනම් කරු ෙැබූ දෑට උපමාවක් ගෙස තමන් ගවත 

ගවනත් අය සමීප වීගමන් වැළැක් වීම පිණිස රජවරුන් විසින් ආරක් ාව 

සඳහා ඉදි කරු ෙබන වැටකට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් උපමා කර ගපන්වීය. 

අල්ොහ් ගමම තහනම් කරු ෙැබූ දෑ ආරක් ා කරන්ගන්ය. තම ගැත්තන් ඒ 

ගවත සමීප වීගමන් වළක්වන්ගන්ය. වැට අවට එළුවන් දක්කාගගන යන්නන් 

පිවිසීමට තැත් කර එතුළට පිවිසීගමන් වැළැක්වීම සඳහා බාධකයක් ඔහු ඇති 

කගළ්ය. අුමත දෑ අබිබවා ගගාස් සැක සහිත දෑහි වැගටන්නා ද එගෙසමය. 

එවිට සැබැවින්ම ඔහු හරාම් කටයුත්තක් සඳහා ඉතා කිට්ටුගවන්ම සමීප වී 

ඇත. එය ඔහුට නිර්මාණ කර ගදුගය් ශුද්ධ තහනම් දෑ සමග මුසු වී එහි 

වැටීමය. ගමහි ‘තහනම් දැයින් ුරස් වීගම් අවශයතාව හා මිනිසා තමන් අතර 

සහ ඒවා අතර බාධකයක් තබා ගැනීගම් අවශයතාව ගපන්වා ගදන්ගන්ය.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු යසීද් තුමා විසින් වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා ගමගස් වාර්තා කරති. “ගැත්තා 

කමක් ඇතැයි සිතන දැයින් අරක් ා වු පිණිස කමක් නැතැයි සිතන දෑ 

අතහැර දමන ගතක් ඔහු භක්තිමත් අය අතරට ළඟා ගනාවන්ගන්මය.”64  

හසන් තුමා ගමගස් රකාශ කරයි.: ‘හරාමයට බිය වී වැඩි හරියක් හොල්  

අතහරින ගතක් බැතිමතුන්ගේ භක්තිමත්භාවය අඛණ්ඩව පවතී.’ 

 
64. තිර්මිදි(2451), ඉබ්නු මාජා (4215) - සහාබිවරයකු වූ අතිය්යා අස්සඃදිය්යා විසින්- 
ගමහි සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධතාව ුර්වෙය.  

 ගමහිදී කතෘවරයා අතිය්යා අස්-සඃදිය්යා විසින් දන්වා ඇති වාර්තාව හරහා ගමම 
හදීසය රකාශ ගනාකර, අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු යසීද්ගේ වාර්තාගවන් රකාශ කර 
ඇත්ගත් හදීසය ුර්වෙ බව පැහැදිලි කිරීමටය. අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු යසීද් නම් 
වාර්තාකරු ුර්වෙයකි. නමුත් ඉමාම් අහ්මද් ගමම හදීස් ගගාතන ෙැබූ බව රකාශ 
කරන අතරම ඉමාම් ගජාස්ජානී ‘ගමම හදීස් මුන්කර් ගණයට අයත් බව රකාශ 
කරයි. වැඩි විස්තර සඳහා ඉමාම් සහබිගේ ‘මීසාන් අල් ඉඃතිදාල්’ (2/526) 
බෙන්න. තවත් කරුණක් වුගය්: ගම් එකම හදීසගය් හැර ‘අල්කුතුබුස් සිත්තා’ 
නම් හදීස් ග්රන්ථ හගය් අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු යසීද් පිළිබඳ කිසිු සඳහනක් ගනාමැති 
වීමය. වැඩි විස්තර සඳහා ඉමාම් මිස්සිගේ ‘තහ්සීබුල් කමාල්’ (16/319)  බෙන්න. 
සියල්ෙ මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය.  
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සුෆ්යාන් ඉබ්නු උගයයිනා ගමගස් රකාශ කරයි: “සැබැවින්ම ගැත්ගතකු 

තමන් අතර හා හරාම් කටයුතු අතර හොෙගයන් යුත් තිරයක් ඇති කර 

ගන්නා ගතක් හා පාපය හා එයට සමානව පිහිටන සැක සහිත දෑ අතහැර 

දමන ගතක් ඔහු සැබෑ විශ්වාසය ෙබන්ගන් නැත.”  

*** 

“දැන ගන්න. සැබැවින්ම ශරීරය තුළ මස් කැබැල්ෙක් ඇත. එය විධිමත් වූ 

විට ශරීරය මුළුමණින්ම විධිමත් වු ඇත. එය විනාශ වූ විට ශරීරය 

මුළුමණින්ම විනාශ වී යු ඇත. දැන ගන්න. එයයි හදවත.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගැත්තා තම ශරීර අවයව තුළින් සිුකරන යහපතත්, තහනම් කරු ෙබන 

දැයින් ඔහු වැළකී සිටීමත් සැක සහිත දැයට ඔහු බිය වීමත් ඔහුගේ හදවගතහි 

ක්රියා කරන යහපත අුව සිු වන්නකි.  

ඔහුගේ හදවත සුවපත් නම්, එතුළ අල්ොහ්ට ගේම කිරීම, අල්ොහ් කවර 

කරුණක් ප්රිය කරන්ගන් ද එයට ගේම කිරීම, අල්ොහ්ට බිය වීම හා ඔහු කවර 

කරුණක් පිළිකුල් කරන්ගන් ද එහි වැටීමට බිය වීම යනාදිය හැර ගවනත් 

කිසිවක් ගනාමැති නම්, ඔහුගේ සම්පූර්ණ ශරීර අවයවවෙ ක්රියාකාරකම් 

දැහැමි වන්ගන්ය. එය තහනම් දෑහි වැටීගමන් රගේසම් වීමක් වශගයන් 

සියලුම ආකාරගය් තහනම් දැයින් වැළකී, සැක සහිත කටයුතුවලින් 

ආරක් ාවීමීට ද අවස්ථාව උදා කරු ඇත.  

හදවත නපුරු නම් තම ආශාවන්ට වහල් වීම ආධිපතයය දරු ඇත. ඔහු ප්රිය 

කරන දෑ අල්ොහ් පිළිකුල් කළ ද එය ගසායා යු ඇත. ඔහුගේ ශරීර අවයව 

සියල්ගෙහි ක්රියාකාරිත්වය නපුරු වී යු ඇත. සෑම පාපකමක් ගවතම හා 

සැක සහිත ගදයක් ගවතම ඒවා නැඹුරු වුගය් ඔහුගේ හදවගතහි ඇති ගවන 

තෘ ණ්ාව අුවය.  

අල්ොහ ්අබියස සුවපත් හදවතක් මිස රගයෝජනවත් ගනාවන්ගන්ය. අල්ොහ ්

ගමගස් පවසා සිටියි: “සුවපත් හදවතක් ඇතිව අල්ොහ් ගවත පැමිණි අය මිස 

ධනය ගහෝ පිරිමි දරුවන් ඵෙ ගනාගදන දින...” අ -්ුඅරා: 88,89) සුවපත් 

හදවතක් යු: අනතුරු දායක පිළිකුල් සහගත සියලු දැයින් සුවපත් වූවක් 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

68 
 

ගවයි. එම හදවගතහි අල්ොහ්ගේ ගේමය හා ඔහු ප්රිය කරන දෑ ගවත ඇලුම් 

කිරීම, අල්ොහ්ගේ බිය හා ඔහු කවර ගදයක් ුරස් කගළ් ද ඒ ගැන බිය වීම 

මිස ගවනකක් ගනාපවතී.  

අල්ොහ ්පිළිබඳව දැුම, ඔහුගේ ගර් ්ඨත්වය, ඔහුට ආදරය කිරීම, ඔහුට බිය 

වීම, ඔහුට භක්තිමත් වීම, ඔහුගගන් යහපත පැතීම, ඔහු ගවත සියල්ෙ භාර 

කිරීම, යනාදී ගම් කී සියල්ගෙන් හදවත පිරී පවතින ගතක් හදවත් සුවපත් 

වන්ගන් නැත. තේහීද් ගහවත් ඒකගද්වත්වගය් යථාර්ථය එයයි. එය ො 

ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ් -නැමුමට සුුසු අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු නැත- 

යන අර්ථගයන් පිහිටා ඇත. තමන් ඇලුම් කරන තමන් හඳුනන තමන් ගේම 

කරන තමන් බියවන ගදවියන් බවට කිසිු හවුල්කරුවකු නැති ඒකීය 

අල්ොහ් පත්වන ගතක් එම හදවත් සුවපත් වන්ගන් නැත.  

හසන් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘අවනතභාවය මත පිහිටා ඇත්ගත් ද එගස් 

නැතගහාත් පාපය මත පිහිටා ඇත්ගත්දැයි මා නිරීක් ණය කරන ගතක් 

මාගේ දෑසින් මා බැලුගේ නැත. මාගේ දිගවන් මා කතා කගළ් නැත. මාගේ 

දෑතින් මා ඇල්ලුගේ නැත. මාගේ ගදපයින් මා ගමන් කගළ් නැත. එය 

අවනතවන්නක් ගෙස පිහිටිගය් නම් ඒ සඳහා මුෙපිරුගවමි. එය පාපයක් 

ගෙස පිහිටිගය් නම් මම පසු බැස්ගසමි.! 

තම හදවත් සුවපත් කර ගත්ගතෝ ගමාවූහුය. ඒ තුළ අල්ොහ් හැර ගවනත් 

අගප්ක් ාවක් ඉතිරි ව ගනාතිබිණි. ඔවුන්ගේ ශරීර අවයව දැහැමි විය. 

අල්ොහ් ගවුගවන් මිස ඒවා ක්රියාත්මක ගනාවීය. ඒවා ඔහුගේ තෘප්තිය 

පවතින වි ගයහි පමණක් ක්රියාත්මක විය. සියල්ෙ මැනවින් දන්නා 

අල්ොහ්ය.  

*** 
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 الَحِدْيُث السَّابِعُ 

සත් වන හදීසය 

ِ  َعنْ   ، قَاَل :   ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ َرِضَي للا َعْنهَ  تَِميٍم الدَّاِريِّ

النَِّصيَحةُ " يُن  ِلَمْن  ثَلثًا    "الدِِّ  : للاِ قُْلنَا  َرُسْوَل  ِِلِ يَا   : قَاَل  َوِلِكتَابِِه  ؟   

تِِهمْ َوِلَرُسوِلِه َوأِلَئِ  ِة اْلُمْسِلِميَن َوَعامَّ    "مَّ

 َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව තමීම් අද්දාරී 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී.  

 එතුමා: “දහම උපගදසකි” යැයි තුන්වරක්ම පවසා සිටියහ. 
(එවිට) අපි ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, එය කවුරුන් සතු 
වන්නක් දැ?’යි විමසා සිටිගයමු. “එය අල්ොහට්ත් ඔහුගේ 
ග්රන්ථයටත් ඔහුගේ දූතයාණන්ටත් මුස්ලිම්වරුන්ගේ 
නායකයින්ටත් ඔවුන් අතර සිටින ගපාු ජනයාටත් සතු 
වන්ගන්ය” යැයි පැවූහ. 

ඉමාම් මුස්ලිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

අල් හාෆිල් අබූ නඊම් තුමා: “ගමම හදීසයට වි යක් ඇති’ බව පවසා ඇති 

අතර මුහම්මද් ඉබ්නු අස්ෙම් අත්-ූසී65 තුමා: ‘සැබැවින්ම එය දහගම් 

හතගරන් ගකාටසකි’ යැයි පවසා ඇත්ගත්ය. 

 
65. ඉස්ොමීය විද්වගතකු, හාෆිල් වරගයකු ගමන්ම ඉමාම්වරයකු වූ ගමතුමා නමින් 
මුහම්මද් ඉබ්නු අස්ෙම් අත්-ූසී ගේ. නැමුම්වෙ නිරත ගවමින් හා ගෙෞකික 
ආශාවන්ගගන් ඉවත්ව සිටිමින් නබි තුමාණන්ගේ සුන්නාව පිළිපැද්දා වූ ඉමාම්වරු 
අතරින් ගමතුමා ද රසිද්ධ ඉමාම් වරයකි. අල්ොහ් වි යගයහි ගනාගයකුත් පීඩාවන් 

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1994
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1994
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=1994
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හුගදයිෆා ඉබ්නු අල් යමානි විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් ඉමාම් තබ්නරානී 

විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා: “කවගරකු මුස්ලිම්වරුන්ගේ 

කටයුතු වෙදී සැෙකිලිමත් ගනාවන්ගන් ද ඔහු ඔවුන් අතුරින් ගකගනකු 

ගනාවන්ගන්ය. එගමන්ම කවගරකු අල්ොහ් ගවුගවන් ඔහුගේ දූතයාණන්, 

ඔහුගේ ආගම්, ඔහුගේ ඉමාම්වරු හා ගපාුගේ මුස්ලිම්වරුන් ගවුගවන් 

උගද් සවස උපගදස් ගනාකරන්ගන් ද ඔහු ද ඔවුන් අතුරින් ගනාවන්ගන්ය.”66  

ඉමාම් කත්තාබී තුමා: උපගදස යු වාකයයක් රකාශ කරන වචනයකි. 

උපගදස් ෙබන්නාට යහපත පැතීම ඉන් අදහස් ගකගර්’ යැයි පවසා ඇත. 

තවුරටත් එතුමා: ‘පරිභා ාගේ උපගදස යන අර්ථය ගගන ගදන අන්-ුසහ්් 

නම් පදගය් මූොර්ථය පිවිතුරු භාවයයි. 

අම්ර් ඉබ්නු අස්-සොහ් තුමා: “උපගදස යු ගගාු වූ වචන කිහිපයකි. එය 

උපගදස් ෙබන්නාට උපගදස් කරන්නා විසින් සිතින් හා ක්රියාගවන් සිු කරන 

ක්රියාවලිය ගමය වී ඇත.  

උත්තරීතර අල්ොහ් ගවුගවන් වූ උපගදස වනාහි: එය අල්ොහව් 

ඒකීයත්වයට පත් කිරීම, කීර්තිමත් හා පූර්ණවත් ගුණාංග තුළින් ඔහුට ගුණ 

ගායනා කිරීම, එයට විරුද්ධව හා පටහැනි ගුණාංගවලින් ඔහු ව පිරිසිු කිරීම, 

ඔහුට පිටුපෑගමන් වැළකී සිටීම, ඔහුට අවනත වීම, අවංක ගෙස ඔහුට ගේම 

කිරීම, ඔහු වි යගයහි ආදරය කිරීම, ඔහු වි යගයහි ගකෝප වීම, ඔහුව 

රතික්ග ප් කරන්නන් සමග අරගෙ කිරීම යනාදිය සහ ගම් කරුණු ගවත අන් 

අය ඇරයුම් කිරීම සහ දිරිගැන්වීම යනාදියයි.  

ඔහුගේ ග්රන්ථය ගවුගවන් වූ උපගදස වනාහි: එය විශ්වාස කිරීම, එයට 

ගරුබුහුමන් දැක්වීම, එය පාරිශුද්ධත්වයට පත් කිරීම, එය පාරායනය කළ 

යුතු අයුරින් පාරායනය කිරීම, එහි ඇති නිගයෝග හා තහනම් කළ දෑ ඉදිරිගයහි 

 
වෙට මුහුණ ුන් අගයකි. ඔහුගේ ශි යයකු වූ ඉමාම් ඉබ්නු හුගසයිමා ‘රබ්නබානී 
හාදිහිල් උම්මා’ (ගමම සමූහගය් විද්වතාණන්) යුගවන් නම් තැබීය. එතුමා 
ඉමාම් අහමද් සමග සම්බන්ධකම් පවත්වා ඇති අතර ඉමාම් අහ්මද් මිය ගිය පසුව 
හිජ්මරි 242 නය්සාර්බූර්හි මරණයට පත් වූහ. 

66 ‘අල් අේසත්’හි ඉමාම් අත්-තබරානී (7469) ‘අස්-සගීර්’හි (2/50). ඉමාම් අල්බානී 
ගමය ුර්වෙ හදීසයක් බව දන්වා සිටියි. බෙන්න ‘අල්ෙඊෆා’ (312)  
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අවනත වීම, එහි ඇති දැුම් සම්භාරය හා උපමාවන් වටහා ගැනීම, එහි වදන් 

පරිශීෙනය කිරීම, ඒ ගවත ඇරයුම් කිරිම. ඉක්මවා ගියවුන් එය විකෘති 

කිරීගමන් හා අගද්ව වාදීන් ඒ ගැන පවසන ගදාසින් වැළැක්වීම යනාදියයි.  

ඔහුගේ දූතයාණන් ගවුගවන් වූ උපගදස වනාහි: ගමයට ඉතා සමීපය. 

එනම්: එතුමා හා එතුමා විසින් ගගන ආ දෑ විශ්වාස කිරීම, එතුමාට 

ගරුබුහුමන් කිරීම, ගරු කිරීම, එතුමාව පිළිපදිමින් අුගමනය කිරීම, එතුමා 

ගපන්වා ුන් ජීවනමාර්ගය ජීවමාන කිරීම, ඒ ගැන දැුම රචාරය කිරීම හා 

වයාප්ත කිරීම. එතුමාට හා එතුමාගේ පිළිගවතට විරුද්ධවන්නන්හට විරුද්ධ 

වීම, එතුමාට හා එතුමාගේ පිළිගවතට පක් ව කටයුතු කරන්නන් සමග 

පක් ව කටයුතු කිරීම, එතුමා ගපන්වා ුන් ගුණාංග තුළින් සදාචාර සම්පන්න 

වීම, එතුමාගේ විනය පිළිපදිමින් විනයාුකූෙ වීම, එතුමාගේ පවුගල් උදවිය 

හා එතුමාගේ මිතුරන්ට ගේම කිරීම යනාදියයි.  

මුස්ලිම්වරුන්ගේ නායකයින් ගවුගවන් වූ උපගදස වනාහි: සතයය සඳහා 

ඔවුනට උපකාර කිරීම, එහි දී ඔවුනට අවනත වීම, ඒ සම්බන්ධගයන් ඔවුන් 

ගමගනහි කිරීම, මෘු ගෙස හා සියුම් ගෙස ඔවුනට අවධාරණය කිරීම,  ඔවුන් 

මත කඩා පැනීගමන් වැළකීම ඔවුනට ආශිර්වාද පතමින් රාර්ථනා කිරීම 

යනාදියයි.  

ගපාු මුස්ලිම්වරුන් ගවුගවන් වූ උපගදස වනාහි: යහපත සෙසන දෑ ගවත 

ඔවුන්ට මග ගපන්වීම, ඔවුන්ගේ ගමගොව කටයුතු හා මතුගොව කටයුතු 

පිළිබඳ දැුම ෙබා දීම, ඔවුන්ගේ රහසය දෑ සැඟවීම, ඔවුන්ගේ ගැටළු විසදීම 

ඔවුන්ගේ සතුරන්ට එගරහිව ඔවුනට සහාය දීම, එම සතුරන්ගගන් වැළකී 

සිටීම, වංචා කිරීගමන් හා ඔවුනට ඊර් යා කිරීගමන් වැළකීම, තමන් කැමති 

දෑ ඔවුනටත් ෙැබිය යුතු බව ප්රිය කිරීම, තමන් පිළිකුල් කරන දෑ ඔවුනට 

අත්වීම සම්බන්ධගයන් පිළිකුල් කිරීම හා ඒවාට සමාන අගනකුත් දෑ 

යනාදියයි.  

*** 

ඔවුන් ගවුගවන් වූ උපගදස් අතුරින් තවත් කරුණු කිහිපයක් ගමගස්ය: 

ඔවුනට අත්වන හානිය හා පිළිකුල් සහගත දෑ ඔවුන්ගගන් වැළැක්වීම, ඔවුන් 

අතර සිටින දිළිඳුන් සමග පරාර්ථකාමීව කටයුතු කිරීම, ඔවුන් අතර සිටින 
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දැුම ගනාෙද්දන් හට ඉගැන්වීම, ක්රියාගවහි හා කතාගවහි සතයගයන් ුරස් 

වන්නන් හට සතය ගවත මඟගපන්වීගම් දී මෘු ගෙස හැසිරීම, යහපත 

විධානය කිරීම හා අයහපතින් වැළැක්වීම යනාදිගයහි ඔවුන් සමග සියුම් ව 

කටයුතු කිරීම, ඔවුනට අත්වන පීඩාවන් එය ඔහුගේ ගෙෞකික ජීවිතගය් 

අත්වන පීඩාවක් වුව ද එය ඉවත් කිරීමට ප්රිය කිරීම, මුල්කාලීන විද්වගතකු 

ගමගස් සඳහන් කර ඇත.: “සියලු මැවීම් අල්ොහ්ට අවනත වීමත් (ඔහු 

ගවුගවන්) මාගේ මස් පිඩු තියුණු ආයුධවලින් ගවන් කරු ෙැබීමත් මම 

ප්රිය කරමි .” !  

උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් ගමගස් පවසන්ගනකු විය. ‘ඕහ්! ුඹො අතර 

අල්ොහ්ගේ ග්රන්ථය අුව මා කටයුතු කර,. ුඹොද එගස් කටයුතු කර,  

ුඹො අතර එක් සුන්නාවක් ගගන ක්රියා කරන සෑම කල්හිම මගගන් 

අවයවයක් වැටී. එහි අවසානය මාගේ ආත්මය බැහැර ගවන ගතක් විය යුතු 

ගනාගේද?.’ 

උපගදස් වර්ග අතරින් තවත් වැදගත් කරුණක් වන්ගන්: යම් කටයුත්තක් 

සම්බන්ධගයන් යගමකු ඔගබන් අදහස් පතන විට ඔහුට උපගදස් දීමය. නබි 

 තුමා ගමගස් පවසා ඇත්තාහ. “ුඹො අතුරින් කිසිවකු තම (ملسو هيلع هللا ىلص)

සගහෝදරයාගගන් උපගදස් පතන විට ඔහු ඔහුට උපගදස් දිය යුතුය.”67   

ෆුගළය්ල් ඉබ්නු ඉයාල් තුමා ගමගස් පවසා සිටියි: ‘අධිකව සොතය හා 

උපවාසය නිරත වීගමන් ෙබා ගත් අය අප ගවත නැත. අප සතුව ඇත්ගත් 

ආත්මගය් තයාගශීලී භාවය, හදවගත් සුවපත් භාවය හා සමූහයාට ගදන 

උපගදස් මගින් ෙැබූ දෑය.  

ඉබ්නු මුබාරක්ගගන් ‘කවර ක්රියාවක් උතුම් වන්ගන් දැ?’යි විමසා සිටියදී 

ගහගතම ‘අල්ොහ් ගවුගවන් උපගදස් දීමය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. 

 
67 අහ්මද් (4/256) ගම් සම්බන්ධගයන් ලිපියක් ද ඵෙ වී ඇත. අබූ හුගරය්රා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමාගේ මර්ෆඃ ගණයට අයත් හදීසය එම රකාශය තවුරටත් 
ගපාගහාසත් කර සිටියි. එනම්: ‘මුස්ලිම්වරගයක් තවත් මුස්ලිම්වරයකුට කළ යුතු 
යුතුකම් සයකි.’ එහි ‘ඔගබන් යගමකු උපගදස් පැූ විට ඔබ ඔහුට උපගදස් 
ගදන්න.’ යුගවන් සඳහන් වී ඇත. මුස්ලිම් (2162)  
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මඃමර් තුමා ගමගස් පවසා සිටිගය්ය: මිනිසුනට අධික ගෙස උපගදස් ගදන්නා  

අල්ොහ්ට බිය වන්නා ගේ. 

මුල්කාලීනයන් කිසිවකුට උපගදස් ගදන්නට අගප්ක් ා කළ විට ඔවුහු ඔහුට 

රහසිගතව උපගදස් ගදති. ඔවුන්ගගන් ඇතැගමකු: ‘කවගරකු ඔහු හා ඔහුගේ 

සගහෝදරයා අතර රහසිගතව උපගදස ් ුන්ගන්ද එය උපගදසකි. කවගරකු 

ජනයා ඉදිරිගය් රසිද්ධිගය් ගකගනකුට උපගදස් ුන්ගන්ද සැබැවින්ම ඔහු 

ඔහුට ගදාස් පවරන්ගනකි.’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

ෆුගළයිල් තුමා: ‘ගද්ව විශ්වාස වන්තයා සගවු ෙබයි උපගදස් ගදු ෙබයි. 

පාපි ්ඨයා අපහාස කරු ෙබයි. ගදාස් පවරු ෙබයි.’ යැයි පැවසීය.  

අබ්නුල් අසීස් ඉබ්නු අබූ රේවාද් තුමා: ‘ුඹොට ගපර විූවන් අතර, මිනිසකු 

තම සගහෝදරයාගේ යමක් ු ටුගේ නම් මෘු ගෙසින් ඔහුට  අණ කර සිටියි. ඔහු 

අණ කර සිටීගමහි හා තහනම් කිරීගමහි රතිඵෙ ගනළා ගනියි. සැබැවින්ම 

ඔවුන් අතර කිසිවකු තම මිතුරාට ගදාස් නගා සිටිගය් නම් ඔහුගේ සගහෝදරයා 

පිළිබඳ ගකෝප වී ඔහුට රහගස්ම අපහාස කරයි. 

*** 

  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

74 
 

 الثَّاِمنُ  الَحِدْيثُ   

අට වන හදීසය 

َ تَ  ي للاُ ِض رَ  رَ مَ عُ  ابنِ  عن   : الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص للاِ   ولَ سُ رَ  ا أنَّ مَ هُ نْ ى عَ لَ عا

يَ تَّ حَ   اسَ النَّ   لَ اتِ قَ أُ   نْ أَ   تُ رْ مِ أُ )) أَ دُ هَ شْ ى  ا دً مَّ حَ مُ   نَّ أَ ، وَ   للاُ   َلَّ إِ   إلهَ   ن َلَ وا 

َ الزَّ وا  ؤتُ يُ ، وَ   ةَ َلَ وا الصَّ يمُ قِ يُ ، وَ   للاِ   ولُ سُ رَ  وا مُ صَ ، عَ كَ لِ وا ذَ لُ عَ ا فَ ، فإذَ   ةَ كا

 . ىتعالَ  للاِ  لىَ م عَ ابهُ سَ حِ ، وَ  مِ َلَ اْلسْ  قِِّ حَ بِ  َلَّ ، إِ  مْ هُ الَ وَ مْ أَ م وَ ُه اءَ مَ ي دِ نِِّ مِ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ොහු අන්හු)  තුමා විසින් වාර්තා කරන 
ෙදී. 

මිනිසුන්, නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු 
ගනාමැති බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් අල්ොහ්ගේ 
දූතයාණන් බවත් සාක්ි දරා සොතය විධිමත්ව ඉටු කර 
සකාත් ද පිරිනමන ගතක් ඔවුන් සමග අරගෙ කරන ගමන් 
මම අණ කරු ෙැබුගවමි. එගස් ඔවුන් ඒවා සිු කගළ් නම්, 
ඉස්ොමගය් ඇති උරුමයක් ගවුගවන් හැගරන්නට 
ඔවුන්ගේ ජීවිත හා ඔවුන්ගේ ගද්පළ ඔවුහු මගගන් 
ආරක් ා කර ගත්ගතෝය. ඔවුන්ගේ විනිශ්චය ඇත්ගත් 
උත්තරීතර අල්ොහ් අබියසය.” 

ගමම හදීසය ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් විසින් දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් හි පෙ වී ඇත.  
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‘ඉස්ොමගය් ඇති උරුමයක් ගවුගවන් හැගරන්නට’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි: 

ගමම පද ගපළ මුස්ලිම් තුමාට ආගේනික එකක් ගනාව ඉමාම් බුහාරි තුමාට 

පමණක් ආගේනික වූවකි.  

ගමම හදීසගය් අර්තගයන්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص   ) තුමා විසින් විවිධාකාර හදීස් වාර්තා 

කරු ෙැබ ඇත.  

සහීහ් බුහාරි හි සඳහන් හදීසයක, නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අනස් 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරු ෙැබ ඇත.: “නැමුමට 

සුුස්සා අල්ොහ ්හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් 

තුමාණන් ඔහුගේ ගැත්තා හා දූතයා බවත් ජනයා සාක්ි දරන ගතක් ඔවුන් 

සමග අරගෙ කිරීමට මා අණ කරු ෙැබ ඇත්ගතමි. නැමුමට සුුස්සා 

අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති බවත් මුහම්මද් තුමාණන් 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් බවත් සාක්ි දරා අපගේ සොතයට අුව සොත් ඉටු 

කර අපගේ දිශාවට මුහුණො අප විසින් කපන ෙද සතුන් අුභව කගළ් නම් 

ඔවුන්ගේ ජීවිත හා ඔවුන්ගේ ධනය ඒවාගයහි උරුමය මත මිස අප ගවත 

තහනම් වන්ගන්ය.”68 

අබූ මාලික් අල් අ ්ජඊ තුමා තම පියාගගන් ෙබා වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් 

මුස්ලිම් තුමා ගමගස් පෙ කර ඇත. ඔහුගේ පියාණන්: ‘අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණන් කළ රකාශයකට තමන් සවන් ුන් බව රකාශ කරමින් ‘කවගරකු 

ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ’් නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ් හැර ගවනත් කිසිවකු 

ගනාමැති බව පවසා අල්ොහ් හැර ගවනත් දෑ නැමුමට ෙක් කිරීම රතික්ග ප් 

කගළ්ද ඔහුගේ ධනය හා ඔහුගේ රාණය තහනම් වන්ගන්ය. ඔහුගේ විනිශ්චය 

අල්ොහ් ගවත පැවගරු ඇත” යැයි තවුරටත් පවසා සිටිගය්ය.69  

සුෆ්යාන් ඉබ්නු උයයිනා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. සැබැවින්ම එතුමා 

‘ගමය සොතය උපවාසය සකාත් හා හිජ්මරත් යන දෑ අනිවාර්යය කිරීමට ගපර 

ඉස්ොමගය් ආරම්භක අවදිගය් වූවක්’ බව පවසා සිටිගය්ය. ගමය වඩාත් 

 
68. බුහාරි (382) 

69. මුස්ලිම් (23) 
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ුර්වෙ හදීසයකි. සුෆ්යාන් විසින් කළ ගමම රකාශගය් නිවැරදි භාවය පිළිබඳ 

සෙකා බැලිය යුත්තකි. ගමම හදීසගය් වාර්තාකරුවන් අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණන් සමග සිට ඇත්ගත් මදීනාගවහිය. ඔවුන්ගගන් ඇතැගමක් රමාද වී 

ඉස්ොමය වැළඳ ගත් අය ගවති. 

“ඔවුන්ගේ ජීවිත හා ඔවුන්ගේ ගද්පළ ඔවුහු මගගන් ආරක් ා කර 

ගත්ගතෝය.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමම රකාශගය් සටන් කිරීමටත් ඉස්ොමයට විරුද්ධව සටන් කරන්නන් 

ඝාතනය කිරීමටත් අණ කරු ෙැබ ඇති බව ගපන්වා ගදයි. ගම් සියල්ෙ 

මදීනාව ගවත හිජ්මරත් කළ පසුව සිු වූවකි. දැන ගත යුතු වැදගත්ම කරුණක් 

වුගය්: නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඉස්ොමය තුළට රගේශ වීගම් අගප්ක් ාගවන් තමන් 

ගවත පැමිණි සෑම ගකගනකුගගන්ම සාක්ිගය් රකාශ ගදක පමණක් 

පිළිගගන ඇත. එමගින් ඔහුගේ ජීවිතයට රැකවරණය ෙැබූ අතර ඔහු ඔහුව 

මුස්ලිම්වරයකු බවට පත් කගළ්ය. එතුමාණන් උසාමා ඉබ්නු ගසයිද් 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා තමන් ගවත කඩුව අගමෝරණ විට ‘ො ඉොහ 

ඉල්ෙල්ොහ’් යුගවන් පැවූ පුද්ගෙයකු මරා දැමීම ගහළා ුටුහ. ඔහු 

ගකගරහි වූ එතුමාගේ පිළිකුල්භාවය ඉතා දැඩි විය.  

අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් මුහම්මද් ඉබ්නු 

නස්ර් අල් මිර්වසීය්යු තුමා විසින් ඉතා ුර්වෙ වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් 

ගමගස් දන්වා ඇත. “නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගණෝ ඉස්ොමය ගවත තමන්ට පිළිතුරු 

ගදන්නන් සොතය විධිමත්ව ඉටු කර සකාත් දීගමන් මිස පිළිගන්ගනකු 

ගනාවූහ.” ගමය තහවුරු කරු ෙැබූ හදීසයක් ගනාගේ. එය තහවුරු කරන 

ෙද හදීසයක් යැයි නිර්ණය කළද ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම 

එතුමාණන් ඉස්ොමය තුළ සොතය හා සකාතය අතහැර දමන කිසිගවකු 

කිසිවිගටක එය පිළිගගන ගනාමැති බවයි.  

ගම් අුව: ගමම පාඩමට අයත් හදීස් රකාශ අතර සමස්ථයක් වශගයන් 

ගපන්වා ගදුගය්: සැබැවින්ම සාක්ි දැරීගම් රකාශ ගදක පැවසීමත් සමගම 

එය දරන්නා රැකවරණය ෙබා එමගින් මුස්ලිම්වරයකු වන බවයි. එගහයින් 

ඔහු සොතය ඉටු කර සකාත් ද පිරිනමා ඉස්ොමගය් නීති රීති අුව කටයුතු 

කගළ් නම් මුස්ලිම්වරුන්ට හිමි දෑ ඔහුට ද හිමිය. ඔවුන් ගවත පවරු ෙැබූ දෑ 

ඔහු ගවත ද පවරු ෙැබ ඇත. ගමම මූලිකාංගවලින් යමක් උල්ෙංඝණය 
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කරන්ගන් නම්, එගස් ඉටු කරන්නන් කණ්ඩායමක් වශගයන් සිටින්ගන් නම් 

ඔවුන් ඝාතනය කරු ෙබු ඇත. සොතය විධිමත්ව ඉටු කිරීගමන් හා සකාත් 

දීගමන් වැළකී සිටින සමූහයක් සමග අරගෙ කිරීමට සාධකයක් වශගයන් 

අල්ොහ්ගේ රකාශ කිහිපයක් ද පිහිටා ඇත. එනම්: ‘එගහයින් ඔවුන් 

පාපක් මාව අයැද සොතය විධිමත්ව ඉටු කර සකාත්ද ගදන්ගන් නම් 

ඔවුන්ගේ මාර්ගගය් ුඹො අතහරිු.” (අත් තේබා:5) උත්තරීතර 

අල්ොහ්ගේ තවත් රකාශයක: “එගහයින් ඔවුන් පාපක් මාව අයැද සොතය 

විධිමත්ව ඉටු කර සකාත් ගදන්ගන් නම් දහගමහි ුඹොගේ සගහෝදරයින් 

ගවති” (අත්-තේබා:11) සැබැවින්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පිරිසක් සමග සටන් කරන 

විට අළුයම උදාවන ගතක් ඔවුන් ගවත පහර ුන්ගන් නැත. අදානයට සවන් 

ුන්ගන් නම් එගස්ය. එගස් ගනාමැති විට එතුමා ඔවුන් ගවත පහර ුන්හ.70 

“ඔවුන්ගේ විනිශ්චය ඇත්ගත් උත්තරීතර අල්ොහ ්අබියසය.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම සාක්ිගය් රකාශ ගදක පවසන්නා -සොතය විධිමත් ව ඉටු 

කිරීමත් සමග- ඔහුගේ ජීවිතය හා ඔහුගේ ධනය ගමගොගවහි සුරක්ිත 

වන්ගන්ය. නමුත් මරණ දඬුවම නියම වන වරදක් කර ඇත්ගත් නම් මිස. 

මතුගොගවහි ඔහුගේ විනිශ්චය අල්ොහ් ගවත පවතින්නකි. ඔහු 

සතයවාදිගයකු නම් එමගින් අල්ොහ් ඔහුව ස්වර්ගයට ඇතුළත් කරු ඇත. 

ඔහු ගබාරු කාරයකු නම් සැබැවින්ම ඔහු කුහක පිරිස සමග නිරා ගින්ගන් 

පහළම මහගළ් සිටිු ඇත.   

මඟින් ඉස්ොමය ගවත නැවත පිවිසීමට ඉදිරිපත් වූ සින්දීක්වරයාගේ71- 

කුහකයකුගේ- පාගපාච්ඡාරණය වෙංගු වන බවත් ඔහුගේ කුහකත්වය මතු 

 
70. බුහාරි (610), මුස්ලිම් (382) අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමාගේ වාර්තාව අුව.  

71. සින්දීක් නම් වචනගය් මූෙය පර්සියාු පදයකි. ඔවුහු ගදයිසාන් පසුව මානි පසුව 
මුස්දික් අුගමනය කගළෝ ගවති. සැබැවින්ම ආගෙෝකය යහපත බිහි කරන බවත් 
අන්ධකාරය නපුර බිහි කරන බවත් පිළිගගන සිටිගයෝය. ඒ ගදක හැර 
මැවුම්කරුවකු පිළිගත්ගත් නැත. ඔවුන් සනාදිකා වරුන්ගගන් පැවත එන්නන් 
ගවති. ඔවුන් ඉසාොමයට ගපර පර්සියාුවන් විසින් ගනරපාහැර ඝාතනය කරු 
ෙැබුගවෝ ගවති. පසුව අගද්ව වාදියාට කුහකයාට ගද්ව රතික්ග ්පය රසිද්ධිගය් 
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වූ වහාම ඔහුව ඝාතනය ගනාකළ යුතු බවත් අදහස් දක්වන විද්වතුන් ගමම 

පාඨය සාධකයක් ගෙස ඉදිරිපත් කරති . එය නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කුහකයින් 

සමග ක්රියා කළ ආකාරය ගමනි. ඔවුන් ඇතැගමකුගේ අභයන්තරගය් ඇති 

කුහකත්වය එතුමා දැන දැනම මතුපිටින් මුස්ලිම්වරුන්ගේ නීතිරීති 

අුගමනය කරන්නනට සැෙැස්විය. ගමය ඉමාම්  ාෆිගේ රකාශයයි. තවත් 

වාර්තාවක ඉමාම් අහ්මද් වාර්තා කර ඇති අතර ඉමාම් අල් කත්තාබී තුමා 

විද්වතුන් ගබාගහෝ පිරිසකගගන් ෙබා ගමය සඳහන් කර ඇත.72 සියල්ෙ 

මැනවින්  දන්නා අල්ොහ්ය.  

*** 

  

 
පවසන්නාට මහා අපරාධකාරයාට ගමම සින්දීක් නම් වචනය භාවිත කරන ෙදී. 
(අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත් තරීෆී)  

72. ඉමාම් මාලික් ගම් ගැන පවසුගය්: ඔහුගේ තේබාව පිළිගු ගනාෙබන බවයි. 
ඉමාම් අහ්මද් විසින් ද එගස් සඳහන් කර ඇත.  

මා අදහස් කර සිටිුගය්: සැබැවින්ම ඔහුගේ තේබාව ගමගොගවහි පිළිගු 
ගනාෙැබ, ඔහුට මරණ දඬුවම දීම අනිවාර්යය වන්ගන්ය. ඔහුගේ මතුගොව වනාහි 
ගැත්තා තම තේබාගවහි සතයවාදිගයකු වූ කවර අවස්ථාවක වුව ද සියලු පාපයන්ට 
අල්ොහ් සමාව ගදු ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: 
“අල්ොහ්ගගන් වූ භාගයයක් හා ආශිර්වාදයක් වශගයනි. අල්ොහ් සර්වඥානීය 
මහා රඥාවන්තය.” (ූරා හුජ්මරාත්:8) සහීහ් මුස්ලිම් සඳහා ඉමාම් නවවි කළ 
විග්රහගය් සින්දීක් වරුන්ගේ තේබාව සම්බන්ධගයන් කර ඇති රකාශය බෙන්න. 
(1/207) 
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 اِسعُ ُث التَّ الَحِديْ 

නව වන හදීසය 

 يَقُوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل للاِ 

"َما نََهْيتُُكْم َعْنهُ فَاْجتَنِبُوهُ، َوَما أََمْرتُُكْم بِِه فَأْتُوا ِمْنهُ َما اْستََطْعتُْم، فَإِنََّما 

 ْختََِلفُُهْم َعلَى أَْنبِيَائِِهْم." َكثَْرةُ َمَسائِِلِهْم َواأَْهلََك الَِّذيَن ِمْن قَْبِلُكمْ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් කළ රකාශයකට තමන් සවන් ු න් 
බව අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස ්
වාර්තා කරන ෙදී. 

“මා ුඹොට කවර ගදයක් තහනම් කගළ්ද ුඹො එයින් 
වැළකී සිටිු. එගමන්ම මා ුඹොට කවර ගදයක් 
නිගයෝග කගළ්ද ඔබට හැකි පමණින් එය ඉටු කරු. 
ුඹොට ගපර සිටියවුන් විනාශ කර දැමුගේ ඔවුන්ගේ 
අධික රශණ් කිරීම් හා ඔවුන්ගේ නබිවරුන් 
සම්බන්ධගයන් වූ ඔවුන්ගේ මතගේදයයි.”  

ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම පදමාොව සහිතව ගමම හදීසය වාර්තා කර ඇත්ගත් ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා 

පමණකි. ඔහු සතු තවත් වාර්තාවක ගමම හදීසය සඳහා ගහ්තු කාරණා 

සඳහන් කර ඇත. අබූ හුගරයිරා රළියල්ොහු අන්හු තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා අපහට ගද්ශනාවක් කරමින් 

ගමගස් පවසා සිටියහ. “අගහෝ ජනයිනි, අල්ොහ් ුඹොට හජ්ම වන්දනාව 

අනිවාර්යය ගකාට ඇත. එගහයින් ුඹො හජ්ම වන්දනාව ඉටු කරු.” එවිට 

මිනිසකු: අගහෝ අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, සෑම වසරකම ද? යැයි විමසා 
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සිටිගය්ය. එවිට එතුමාණන්: ‘මම ඔේ යැයි පවසා සිටිගය් නම් එය අනිවාර්යය 

වු ඇත. (නමුත් ඒ සඳහා) ුඹො හැකියාව ගනාදරන්ගනහුය.” පසුව 

එතුමා: “මා ුඹොට කවර කරුණක් මුදා හැර ඇත්ගත් ද (ඒ ගැන 

ගනාවිමසා) එයත් සමග ුඹො මා අතහැර දමු. ුඹොට ගපර සිටි අය 

විනාශ වී ගිගය්: ඔවුන්ගේ ගනාමනා රශ්න කිරීම් හා ඔවුන්ගේ නබිවරුන් 

පිළිබඳ ඔවුන් මතගේද ඇති කරගත් ගහ්තුගවනි. මා ුඹොට යම් කරුණක් 

අණ කරන විට ුඹො හැකි පමණින් එය පිළිපදිු. මා ුඹොට යම් ගදයක් 

තහනම් කළ විට එය ුඹො අතහැර දමු.” යැයි පවසා සිටියහ.73  

*** 

“මා ුඹොට කවර කරුණක් මුදා හැර ඇත්ගත් ද (ඒ ගැන ගනාවිමසා) එයත් 

සමග ුඹො මා අතහැර දමන්න. ුඹොට ගපර සිටි අය විනාශ වී ගිගය්, 

ඔවුන්ගේ ගනාමනා රශ්න කිරීම් හා ඔවුන්ගේ නබිවරුන් පිළිබඳ ඔවුන් 

මතගේද ඇති කරගත් ගහ්තුගවනි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශ වනාහි:  

රශ්න කිරීගම් පිළිකුල් භාවය හා එහි පහත්කම ගමය ගපන්වා ගදයි. රශ්න 

කිරීගම් නිරතවීම ගවුවට එතුමාගේ අණ පිළිපදිමින් හා එතුමා තහනම් කළ 

දැයින් වැළගකමින් කටයුතු කරන ගමන් ගමය ගපන්වා දී ඇත. නබි 

තුමාණන්: “මා ුඹොට යමක් තහනම් කළ විට ුඹො එයින් වැළකී සිටිු. 

මා ුඹොට යම් නිගයෝගයක් විධානය කළ විට ුඹො හැකි පමණින් එය 

පිළිපදිු.” යැයි පවසා ඇත්තාහ.  

මුස්ලිම්වරයකු සැෙකිලිමත් විය යුතු වුගය්: අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් 

පිළිබඳ පැමිණ ඇති දෑ පරිශීෙනය ගකාට එය වටහා ගන්නට උත්සාහ දරා, 

පසුව එය අධයාත්මික කටයුතු අතුරින් වී නම් එය තහවුුුරු කිරිමට නිරත වීම 

සහ එය වත්පිළිගවත් සම්බන්ධ කටයුතු අතුරින් වී නම් එම නිගයෝග හැකි 

පමණින් ක්රියාත්මක කිරීමට හා තහනම් කර ඇති දැයින්  වැළකී සිටීමට හැකි 

පමණින් ගවගහස වීමය. ඔහුගේ සැෙකිලිමත් භාවය ඒ ගවත ගයාමු විය යුතු 

අතර ඒ හැර ගවනත් ගදයක් ගවත ගනාවිය යුතුය.  

 
73. මුස්ලිම් (1337) 
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-නිගයෝගයට හා තහනමට සවන් ගදන අවස්ථාගේ- සිුවිය හැකි හා සිුවිය 

ගනාවිය හැකි කරුණු අනිවාර්යය කිරීම සඳහා ඔහුගේ සැෙකිල්ෙ ගයාමු වී 

ඇත්නම්, සැබැවින්ම එය තහනමට ඇතුළත් කරුණු අතුරින් ගේ. එම කරුණ 

පිළිපැදීමට උත්සාහ කිරීගමන් වැළකී සිටියි.   

පුද්ගෙයකු ඉබ්නු උමර් තුමාගගන් හජරුල් අස්වද් ස්පර්ශ කිරීම  

සම්බන්ධගයන් විමසා සිටගය්ය. එවිට එතුමා ඔහුට: ‘නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) එය ස්පර්ශ 

ගකාට එය සිප ගු මම දැක ඇත්ගතමි’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. පසුව ඔහු 

එතුමාට: එය මට ගනාහැකි වූගය් නම් ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි  ද? ඒ සඳහා 

මට තදබදයක් වූගය් නම් ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි ද? යැයි විමසා සිටිගය්ය. 

එවිට ඉබ්නු උමර් තුමා ඔහු ගදස බො: ‘ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි දැ යැයි රශ්න 

කිරීම යමනගය් තබා ගන්න. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා එය ස්පර්ශ ගකාට සිප ගු මම 

දැක ඇත්ගතමි යැයි ඔහුට පිළිතුරු ුන්ගන්ය.’ ඉමාම් තිර්මිදි විසින් ගමය 

වාර්තා කර ඇත.74  

ඉබ්නු උමර් තුමා අදහස් කගළ්: නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාව පිළිපැදීම වි යගයහි ඔහුට 

සැෙකිල්ෙක් තිබිය යුතුයි යන අගප්ක් ාව මිස කළ ගනාහැකි ගදයක් සිු 

කිරීගම් අවශයතාව ගහෝ එහි නිරත වීමට ගපර ඔහුට අපහසුතාවට පත් කිරීම 

ගහෝ ගනාවීය. සැබැවින්ම ඔහු අුගමනය කිරීගම් ක්රියාවලිය ඔහු නි ්ක්රීය 

කළ හැකිය. දහම පිළිබඳ අවගබෝධය ෙැබීම හා දැුම සඳහා විමසා සිටීම 

පැසසුමට ෙක් කරු ෙබුගය් එය ක්රියාගවහි පිහිටීම සඳහා ය. නමුත් එය 

වාද විවාදයට ගනාගේ.  

ගමම අදහසින් සහාබාවරුන් හා තාබිඊන්වරුන් ගබාගහෝමයක් ගදනා යමක් 

සිු වීමට ගපර ඒ ගැන විමසීම පිළිකුල් කර ඇත්තාහ. ඒ සම්බන්ධගයන් 

පිළිතුරු ගනාුන්හ.  

ගසයිද් ඉබ්නු සාබිත් තුමා යමක් පිළිබඳ විමසා සිටිගය් නම් ‘ගමය සිුවූවක් 

දැ? යි විමසා සිටියි. ඔවුහු නැතැයි පිළිතුරු ු න් විට, ‘එය සිුවන ගතක් අතහැර 

දමන්නැයි’ පිළිතුරු දී ඇත.  

 
74. බුහාරි (1611), -කතෘ තුමා පැවූ පරිදි - තිර්මිදි (861) 
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මස්රූක් තුමා ගමගස් පවසයි: මම උබය් ඉබ්නු කඃබ්න තුමාගගන් කරුණක් 

විමසුගවමි. එවිට එතුමා: ‘එය සිු වූවායින් පසු වූවක්දැ?’යි විමසා සිටිගය්ය. 

එයට මම: ‘නැතැ’යි පිළිතුරු ුනිමි. එතුමා: ‘එය සිුවන ගතක් අපට 

සැනසිල්ගල් ඉන්න ගදන්න. එය සිු වූ විට අපගේ අදහස අපි ඔබට ඉදිරිපත් 

කරන්ගනමු’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

ඉමාම්  අබී තුමා ගමගස් පවසයි: ගැටලුවක් පිළිබඳ අම්මාර් තුමාගගන් 

විමසන ෙදී. එවිට එතුමා: ‘එය සිු වූවායින් පසු වූවක් දැ?’යි විමසා සිටිගය්ය. 

ඔවුහු ‘නැතැ’යි පිළිතුරු ුන්හ. එතුමා: ‘එගස්නම් එය සිුවන ගතක් අප 

අතහැර දමන්න. එය සිු වූගය් නම් අපි එහි ස්වරූපය ගැන ුඹොට 

පවසන්නම්’ යැයි පිළිතුරු ුන්හ.  

ඉබ්නු වහබ්න තුමා ගමගස් පවසයි: රජවරයකු ගමගස් පවසු මම අසා 

ඇත්ගතමි: “දැුගමහි මුහුණිච්චාව හදවත් දරුණු කරු ඇත. අමානාපකම 

උරුම කරු ඇත.” 

මය්මූනීය්යු තුමා ගමගස් පවසයි: අබ්නුල්ොහ්ගේ පියාණන් අහ්මද් පිළිබඳ මම 

ගමගස් අසා ඇත්ගතමි. ඔහුගගන් යම් ගැටලුවක් පිළිබඳ විමසා සිටි විට ඔහු: 

‘ගමම ගැටලුව ඇති වූගය්  ද. ඉන්පසු එමගින් ුඹො පරීක් ාවට ෙක් 

වූගය්ද?.’ යැයි විමසා සිටියි. 

තවත් සඳහනක: ගමම හදීසගය් සඳහන් පරිදි කවගරකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා අණ 

කර ඇති දෑ පිළිපැඳ එතුමා වළක්වා ඇති දැයින් වැළකී, ඒ හැර ගවනත් දැයින් 

ඉවත් ව ඒ මත පදනම් වී ක්රියා කරන්ගන් නම් ගමගොගවහි හා මතුගොගවහි 

ජය ඔහුට හිමි වු ඇත. කවගරකු එයට ගවනසව් කටයුතු කර, වැරදි දෑ හා 

තමන්ට ෙස්සන යැයි සිතන දෑ මත ක්රියා කරන්ගන් ද ආගම් ෙත් ජනයාගේ 

තත්වයට ඔහු පත් වීගමන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඔහුට අවවාද කර ඇත. ඔවුන් 

විනාශයට පත් වූගය් අධික ගෙස රශ්න ඇසීම ඔවුන්ගේ නබිවරුන් පිළිබඳ 

ගැටුම් ඇති කර ගැනීම හා ඔවුන්ගේ රූල්වරුන්ට ඔවුන් යටත් වී අුගමනය 

ගනාකිරීම ගහ්තුගවනි. 

*** 
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“මා ුඹොට කවර ගදයක් තහනම් කගළද් ුඹො එයින් වැළකී සිටිු. 

එගමන්ම මා ු ඹොට කවර ගදයක් නිගයෝග කගළද් ඔබට හැකි පමණින් එය 

ඉටු කරු.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ඇතැම් විද්වතුන් පවසා සිටිුගය්: සැබැවින්ම තහනම නිගයෝගයට වඩා දැඩි 

බව මින් ගු ෙබන බවය. ඊට ගහ්තුව සැබැවින්ම තහනම් කටයුත්තකින් 

කිසිවක් කිරීමට කිසිු අවකාශය දී ගනාමැති අතර නිගයෝගය තමන්ගේ 

හැකියාගේ තරමට සිු කිරීමට ගකාන්ගද්සි ඉදිරිපත් කර ඇති බැවිනි.75  

ගමම රකාශය ඇතැමුන් කර ඇති රකාශවෙට සමාන වන්ගන්ය: එනම් 

දැහැමි ක්රියාවන් දැහැමියා ගමන්ම පාපතරයා ද සිු කරු ඇත. තවද පාපකම් 

වනාහි සතයවාදිගයකු මිස එය අතහැර දමන්ගන් නැත.  

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය ගමගස් දන්වා සිටින්නීය: “කැපවීගමන් 

වැඩ කරන්නා අබිබවා යෑමට කවගරකු සතුටු වන්ගන්ද ඔහු පේ කිරීගමන් 

වැළකිය යුතුය.” 

හසන් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘ගැත්තන්හට, අල්ොහ් ඔවුන්හට තහනම් කළ දෑ 

අතහැර දැමීමට වඩා උතුම් ගවනත් කිසිු ගැතිකමක් ගනාමැත.”  

පිළිපදිු ෙැබිය යුතු ක්රියාවක් සිු කිරීමට වඩා තහනම් කරු ෙබන ගදයක් 

අතහැරීම උතුම් බව මතු පිටින් ගපගනන්නට ඇත. එයින් අදහස් වන්ගන් 

පිළිපැදිය යුතු නෆීල් ගහවත් අමතර ක්රියාවන් සිු කිරීම පිළිබඳය. ඉබ්නු උමර් 

තුමාගේ රකාශය එයට සාක්ියකි. එනම්: ‘තහනම් දැයින් සුළු රමාණයක් 

අතහැර දැමීම අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් සිය දහස් වාරයක් වියදම් කිරීමට වඩා 

උතුම්ය.  

උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා: ‘රාත්රිගය් නැගී සිට නැමුගමන් ජීවමාන 

කිරීම, දහවල් කාෙගය් උපවාසගය් නිරත වීම හා ඒ අතර ඇති දෑහි නිරත වීම 

 
75. සැබැවින්ම ‘අතහැර දැමීම’ මූෙධර්මයයි. අභිමතයක් එයට අවශය වන්ගන් නැත. 
එගහයින් එය හැකියාව යන නයාය ගකාන්ගද්සි වශගයන් පනවු ගනාෙැගබ්න. 
නමුත් ‘ඉටු කිරීම’ අවශය කාර්යයකි. එයට අභිමතයක් අවශය වන්ගන්ය. සෑම 
ගකගනකුම අතහරින අතර සෑම ගකගනකුම සිු කරන්ගනකු ගනාවන්ගන්ය.  
(අ ්-ග ය්ක් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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තක්වා ගහවත් භක්තිමත්භාවය ගනාවන්ගන්ය. නමුත් භක්තිමත් භාවය යු 

අල්ොහ් නියම කළ දෑ ඉටු කිරීමත් අල්ොහ් තහනම් කළ දෑ අත හැරීමත්ය. 

ඒ සමගම නැමුම් ක්රියාවක් ඉටු කගළ ්නම් එය යහපතින් යහපතය.’ යැයි 

ගහෝ ඒ සමාන රකාශයක් ගහෝ කර ඇත.  

ඔවුන්ගේ ගමම රකාශ සමස්තයක් ගෙස බැලූ කෙ, සැබැවින්ම තහනම් 

කරන ෙද දෑ ඉතා ස්වල්ප වූවත් එයින් වැළකීම පිළිපදිු ෙබන අතිගර්ක දෑ 

අධිකව ඉටු කිරීමට වඩා උතුම්ය. ගහ්තුව සැබැවින්ම එය අනිවාර්යය. නමුත් 

ගමය අතිගර්කයක් පමණ වන බැවිනි.76  

*** 

  

 

  

 
76. තහනම් කරු ෙැබූ දෑ හා වත්පිළිගවත් ඒ ගදකින් කවර ගදයක් ගහෝ අගනකට 
රතිකර්මයක් වන්ගන්ය. එය එහි ඇති මහිමය හා බෙය අුව පිහිටන්ගන්ය. 
පිළිපදිු ෙබන අනිවාර්යය කටයුතුවෙ රතිඵෙ රඳවා තබා ගැනීම තහනම් කරු 
ෙබන දෑ සමග අනිවාර්යය කටයුතු සිු කිරීමට වඩා උතුම් වන්ගන්ය. ඊට ගහ්තුව 
සැබැවින්ම තහනම් කරු ෙබන දෑ අනිවාර්යය කටයුතු මත පැමිණිගය් නම් 
අතිගර්ක දෑ ඊටත් වඩා සුුසු වන බැවිනි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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 العَاِشرُ الَحِدْيُث 

දහ වන හදීසය 

 :ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاِ 

بِِه  للاَ   "إنَّ  أََمَر  بَِما  اْلُمْؤِمنِيَن  أََمَر  َوإِنَّ للاَ  َطيِِّبًا،  إَلَّ  يَْقبَُل  ََل  َطيٌِِّب   

َواْعَملُوا   الطَّيِِّبَاِت  ِمْن  ُكلُوا  ُسُل  الرُّ أَيَُّها  "يَا  تَعَالَى:  فَقَاَل  اْلُمْرَسِليَن 

آَمنُوا ُكلُوا ِمْن يَن  الَّذِ ( َوقَاَل تَعَالَى: "يَا أَيَُّها  51َصاِلًحا"، )المؤمنون:  

ُجَل يُِطيُل السَّفََر أَْشعََث  173َطيِِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم" )البقرة:   ( ثُمَّ ذََكَر الرَّ

! َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم، َوَمْشَربُهُ   ! يَا َرِبِّ أَْغبََر يَُمدُّ يَدَْيِه إلَى السََّماِء: يَا َرِبِّ

 اْلَحَراِم، فَأَنَّى يُْستََجاُب لَهُ؟."  َي بِ ُغِذِّ َحَراٌم، َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم، وَ 

 ُمْسِلمٌ َرَواهُ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

සැබැවින්ම අල්ොහ් පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස 
ගවනකක් පිළිගන්ගන් නැත. සැබැවින්ම උත්තරීතර 
අල්ොහ් කවර නිගයෝගයක් රූල්වරුන්ට කර ඇත්ගත්ද 
එයම ගදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හටත් නිගයෝග කර 
ඇත. පසුව එතුමාගණෝ (ූරතුල් මුඃමිනූන්හි 51 වන 
පාඨය) “අගහෝ දූතවරුනි, පිවිතුරු දැයින් අුභව කරු 
දැහැමි ක්රියාවන් සිු කරු” යැයි පාරායනය ගකාට 
තවුරටත් (ූරතුල් බකරා හි 173 වන පාඨය) අගහෝ 
විශව්ාස කරන්නනි, අපි ුඹොට ගපෝ ණය කළ පිවිතුරු 
දැයින් අුභව කරු” යන වැකිය අල්ොහ් පවසන බව 
රකාශ කර සිටියහ. පසුව තම හිසගකස් අවුල් වී ගිය දිගු 
ගමනක නිරත වන මිනිසකු පිළිබඳ ගමගනහි කගළ්ය. ඔහු 
තම දෑත් අහස ගදසට දිගු ගකාට ‘අගහෝ! මාගේ 
පරමාධිපතියාණනි, අගහෝ! මාගේ පරමාධිපතියාණනි, 
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යැයි රාර්ථනා කරයි. නමුත් ඔහුගේ ආහාරය අුමත 
ගනාවූවකි. ඔහුගේ පානය අුමත ගනාවූවකි. ඔහුගේ 
වස්ත්රය අුමත ගනාවූවකි. ඔහු අුමත ගනාවන හරාම් 
දැයින් වැඩී ඇත. එගස් නම් ඒ සඳහා ඔහුට පිළිතුරු සපයු 
ෙබුගය් ගකගස්ද?    

ඉමාම් මුස්ලිම් ගමම හදීසය දන්වා ඇත.   

*** 

-විග්රහය- 

පිවිතුරු යන අදහසින් ගයදී ඇති ‘අත්තය්යිබ්න’ නම් පදය ගමහි ‘පාරිශුද්ධ’ යන 

අර්ථගයන් පිහිටා ඇත. එහි අර්ථය සැබැවින්ම අල්ොහ් අඩුපාඩු සියල්ගෙන් 

පාරිශුද්ධය යන්නයි. උත්තරීතර අල්ොහ් ඒ ගැන ගමගස් පවසයි: ‘පාරිශුද්ධ 

-පිවිතුරු- කාන්තාවන් පාරිශුද්ධ -පිවිතුරු- පිරිමින් හට ගවති. ඔවුන් පවසන 

දැයින් ඔවුහු නිගදාස් වූගවෝ ගවති.” (ූරා අන්-නූර් 26) ඉන් අදහස් කරුගය් 

‘අශීොචාර කිලිටි හා අයුතු දැයින් පාරිශුද්ධ වූගවෝ’ යන්නයි.  

‘ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස ගවනකක් පිළිගන්ගන් නැත.’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි:  

එහි අදහස: සැබැවින්ම අල්ොහ් දානමාන කටයුතු අතුරින් පිවිතුරු හා 

අුමත දෑ මිස ගවනකක් පිළි ගනාගන්නා බවයි.  

‘සැබැවින්ම අල්ොහ් පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස ගවනකක් පිළිගන්ගන් 

නැත.’ යන ගමම හදීසගය් අදහස ඊටත් වඩා ගපාු වූවක් බව සඳහන් වී ඇත. 

එනම්: ක්රියාවන් අතුරින් මුහුණිච්චාව හා හාසයය වැනි සියලුම අයහපත් 

කටයුතුවලින් පිවිතුරු වූ දෑ හැර ගවනත් කිසිවක් පිළිගන්ගන් නැත. එගමන්ම 

ධනගයන් අුමත පිවිතුරු දෑ හැර ගවනත් කිසිවක් පිළිගන්ගන් නැත. 

එගහයින් පිවිතුරු දෑ යු එමගින් ක්රියාවන් රකාශයන් හා විශ්වාසයන් යන 

කරුණු විස්තර ගකගර්. ගම් සියල්ෙ යහපත් දෑ හා අයහපත් දෑ ගෙස ගකාටස් 

ගදකකට ගබගද්.  
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මුඃමින්වරයකුට පිවිතුරු ක්රියාවන් සිු කිරීමට අවස්ථාව උදා කර ගදන වඩාත් 

වැදගත් කරුණ වුගය් ඔහු ගන්නා පිවිතුරු ආහාරයයි. එමගින් ඔහුගේ 

ක්රියාවද පිරිසිු වන්ගන්ය. ගමම හදීසය ‘අුමත දෑ අුභව කිරීගමන් මිස 

සැබැවින්ම අල්ොහ් ක්රියාවන් පිළිගන්ගන් ගහෝ පිවිතුරු කරන්ගන් ගහෝ 

නැත’ යැයි ගපන්වා ගදයි. සැබැවින්ම තහනම් දෑ අුභව කිරීම සිු කරන 

ක්රියාවන් වයාර්ථ කරන අතර එය පිළිගු ෙැබීමද වළක්වාෙයි. එම 

වාර්තාගවන් පසු එතුමාණන් තවුරටත්: “සැබැවින්ම අල්ොහ් පිවිතුරුය. ඔහු 

පිවිතුරු දෑ මිස ගවනකක් පිළිගන්ගන් නැත. සැබැවින්ම උත්තරීතර අල්ොහ් 

කවර නිගයෝගයක් රූල්වරුන්ට කර ඇත්ගත්ද එයම ගදවියන් විශ්වාස 

කරන්නන් හටත් නිගයෝග කර ඇත.” යැයි පවසා පසුව එතුමා  (ූරතුල් 

මුඃමිනූන්හි 51 වන පාඨය) “අගහෝ දූතවරුනි, පිවිතුරු දැයින් අුභව කරු 

දැහැමි ක්රියාවන් සිු කරු” යැයි පාරායනය කර (ූරතුල් බකරා හි 173 වන 

පාඨය) අගහෝ විශ්වාස කරන්නනි, අපි ුඹොට ගපෝ ණය කළ පිවිතුරු 

දැයින් අුභව කරු” යන වැකිය ද පාරායනය කර එගස් අල්ොහ් පවසන 

බව රකාශ කර සිටියහ.  

ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම දූතවරුන් හා ඔවුන්ගේ සමූහයන් අුමතව 

ඇති පිවිතුරු දෑ අුභව කිරීමටත් දැහැමි ක්රියාවන් සිු කිරීමටත් නිගයෝග 

කරු ෙැබ ඇති බවයි. අුමත දෑ ආහාරයට ගන්නා තාක් කල් ක්රියාවන් 

විධිමත් ගමන්ම පිළිගැනීමට ෙක් වු ඇත. අුමත ගනාවන ගදයක් ආහාරය 

සඳහා ගත් විට ක්රියාවන් කිසිගස්ත් ම පිළිගැනීමට ෙක් ගනා ගේ.!  

ඉන් පසු රාර්ථනා කර කර සිටිගය් නම්, එම තහනම් කටයුත්ත සමග එය 

පිළිගු ෙබුගය් ගකගස්ද? තහනම් ආහාර ගගන සිු කරන ක්රියාවන් 

පිළිගු ෙැබීගමන් ුරස ්වන බවට ගමය නිදසුනකි.  

වහීබ්න ඉබ්නු අල් වරිද් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘ුඹ ගම් කුඹගස අතට ගත්තා 

නම් ුගේ කුසට පිවිගසන දෑ හොල් ද හරාම් ද යන්න ුඹ අවදානගයන් 

බෙන ගතක් ුඹට කිසිවක් රගයෝජනවත් ගනාවන්ගන්ය.’!  

එගමන්ම හරාම් මුදලින් දානමය කටයුතු සිු කිරීම ද පිළිගු ගනාෙබන්නකි. 

සහීහ් මුස්ලිම්හි සඳහන් පරිදි: නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් තුමා 
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විසින් වාර්තා කරන ෙදී. “පිරිසිුකමින් ගතාරව කරු ෙබන සොතයක් ගහෝ 

වංචාගවන් ගදු ෙබන දානයක් ගහෝ අල්ොහ් පිළිගන්ගන් නැත.77  

අබූ දර්දා තුමා හා යසීද් ඉබ්නු අබී මය්සරා තුමා පිළිබඳ ගමගස් වාර්තා වී ඇත. 

සැබැවින්ම ඔවුන් ගදගදනා අුමත ගනාවන අයුරින් ධනය ෙබා එමගින් දන් 

ගදන පුද්ගෙයකුට උපමා වශගයන් අනාථයකුගේ මුදල් ෙබා එමගින් 

වැන්දඹුවකට අදින්නට සළස්වන අයකුගේ උපමාව ගගන ඇත. 

හසන් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘අගහෝ ුප්පතාට කරුණාව දක්වා ඔහු හට දන් 

ගදන්නනි, සැබැවින්ම ඔබ අපරාධ කළ අයට ඔබ කරුණා කරු.’ 

පාෙකයා ගහෝ ඔහුගේ නිගයෝිතයින් ගහෝ ගපාු අරමුදගෙන් අයුතු ගෙස 

මුදල් ෙබා එමගින් දන් ුන්ගන් නම් ගහෝ වහගෙකු නිදහස් කගළ් නම් ගහෝ 

මස්ිදයක් ඉදි කගළ් නම් ගහෝ ඒ හැරුණු විට මිනිසුන්ට රගයෝජනවත් 

ගදයක් ඉටු කර ගදන්ගන් නම් ගහෝ ඉබ්නු උමර් තුමාගේ රකාශය පරිදි 

සැබැවින්ම ඔහු මංගකාල්ෙ කරුගවකු මංගකාල්ෙ කෑ වස්තුගවන් දන් 

ුන්නාක් ගමන් වන්ගන්ය. එගෙසම ඔහු බසරාගවහි පාෙක අබ්නුල්ොහ් 

ඉබ්නු ආමිර්ට ගමගස් පවසා සිටිගය්ය: ඔහුගේ මරණය අවස්ථාගේ ජනයා ඔහු 

අබියසට රැස්වූගවෝය. ඔහුගේ යහපත හා උපකාරය පිළිබඳ පැසසුම් කගළෝය. 

ඉබ්නු උමර් තුමා නිහඬව සිටිගය්ය. කතා කරන ගමන් ඔහුගගන් ඉල්ො 

සිටිගය්ය. එවිට ‘වංචාගවන් ගත් දැයින් ගදන දානය අල්ොහ් පිළිගන්ගන් 

නැත’ යන හදීසය පවසා සිටියහ. 

‘අල් වරඃ’ නම් කෘතිගයහි අසද් ඉබ්නු මූසා තුමා ගමගස් පවසයි. ඉබ්නු ආමිර් 

තුමා අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු උමර් තුමාට ගමගස් පැවසීය: අප ලිහිල් කරන ගමම 

දඬුවම අපි මතු කරන උල්පත් එහි අපට රතිඵෙ ඇත්දැ?යි විමසා සිටිගය්ය. 

එවිට ඉබ්නු උමර් තුමා: ඔබ ගනාදන්ගනහි ද සැබැවින්ම කිලිට්ටක් 

කිසිවිගටක තවත් කිලිට්ටක් පහ කරන්ගන් නැත.?  

ඉබ්නු උමර් තුමා ඉබ්නු ආමිර් තුමාට ගමගස් පැවසීය. වහලුන් නිදහස් කිරීම 

ගැන ඔහු ඔහුගගන් විමසා සිටිගය්ය. ඔබට උදාහරණයක් වන්ගන් 

හජ්මවන්දනා කරුවකුගේ ඔටුවකු ගසාරකම් කර පසුව එමගින් අල්ොහ්ගේ 

 
77 මුස්ලිම් (224) 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

89 
 

මාර්ගගය් සටන් කරන මිනගසකුට සමාන උපමාවකි. එය පිළිගු ෙබන්ගන් 

දැයි බෙු.?! 

මිනිසුන්ට ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිරිනමන්නට යුක්ති ගරුක නායකයකු 

ඔවුනට අවශය මස්ිදයක් ගහෝ පාසෙක් ගහෝ ගරෝහෙක් ගහෝ එවැනි යම් 

ගදයක් ඉදි කර ගදන්ගන් නම් එය පරිතයාගයක් වු ඇත.  

“පසුව තම හිසගකස් අවුල් වී ගිය දිගු ගමනක නිරත වන මිනිසකු පිළිබඳ 

ගමගනහි කගළ්ය. ඔහු තම දෑත් අහස ගදසට දිගු ගකාට ‘අගහෝ! මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, අගහෝ! මාගේ පරමාධිපතියාණනි, යැයි රාර්ථනා කරයි. 

නමුත් ඔහුගේ ආහාරය අුමත ගනාවූවකි. ඔහුගේ පානය අුමත 

ගනාවූවකි. ඔහුගේ වස්ත්රය අුමත ගනාවූවකි. ඔහු අුමත ගනාවන හරාම් 

දැයින් වැඩී ඇත. එගස් නම් ඒ සඳහා ඔහුට පිළිතුරු සපයු ෙබුගය් 

ගකගස්ද?” යන (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමම රකාශගය් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රාර්ථනා කිරීගම් විනය, එය පිළිගැනීමට 

අවශය වන ගහ්තු සාධක හා එය පිළිගැනීමට බාධා වන කරුණු පිළිබඳ 

ගපන්වා දී ඇත්තාහ. 

රාර්ථනාව පිළිගැනීමට අවශය කරුණු හතරක් සඳහන් ගවයි.  

පළමුවැන්න: දිගු ගමනක නිරත වීම, අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් කළ වාර්තාවක නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පවසා සිටියාක් ගමන් ගමනක නිරත 

වීම රාර්ථනා පිළිගැනීම අනිවාර්යය කරයි. එතුමාණන් ගමගස් පවසා 

සිටියහ: “කිසිු සැකයකින් ගතාරව පිළිගු ෙබන රාර්ථනාවන් තුනකි: 

අසාධාරණයට පත් වූ අයගේ රාර්ථනාව, මගියාගේ රාර්ථනාව හා පියකු තම 

දරුවා ගවුගවන් පතන රාර්ථනාව.” ගමය අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා හා තිර්මිදි 

යන ඉමාම්වරු78 විසින් වාර්තා කර ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි ‘පියකු තම දරුවා මත 

කරන රාර්ථනාව’ යුගවන් සුළු වශගයන් පද ගවනස් කර වාර්තා කර ඇත.  

 
78. අබූ දාවුද් (1536), තිර්මිදි (3448), ග යික් අල්බානී ‘සහීහ් අත් තර්ීබ්න’හි (3132) 
ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  
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ගමන දිගුවන තරමට රාර්ථනාවට පිළිතුරු ගදු ෙැබීම සමීප වු ඇත. ඊට 

ගහ්තුව දිගු ගමනක නිරත වීගමන් ආත්මාශාවන් බිද වැටීමටත්, ගද්ශගයන් 

හුදකො වීමටත්, ු  ක්රතා උසුෙන්නටත් ගහ්තු වන බැවිනි. ආත්මා ආශාවන් 

බිද වැටීම රාර්ථනාව පිළිගැනීමට වඩාත් වැදගත් සාධකයක් වන්ගන්ය.  

ගදවැන්න: ඇඳුම් ඇදීගම් චාම්භාවය, හිසගකස්වෙ ස්වභාවය, දූවිලි තැවරී 

තිබීම යනාදී කරුණු හට ගැනීම. එගෙස නබි (සල්ෙල්ොහු අෙය්හි විසින්) 

රකාශ කරු ෙැබූ රසිද්ධ හදීසයක ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “හිස ගකස් 

විකෘති වූ දූවිලි තැවරුණු ගදාරවල් වෙට ගගාඩ බසින ගකතරම් ගදගනකු 

ගවත් ද අල්ොහ් මත දිවුරා සිටගය් නම් වඩාත් යහපත් වු ඇත.”79 

තුන්වැන්න: තම ගදඅත් අහස ගදසට එසවීම. රාර්ථනාව පිළිගු ෙබන්නට 

සාධකයක් වශගයන් අගප්ක් ා කරු ෙබන එහි විනයන් අතුරින් එක් 

විනයකි. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව සල්මාන් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් ගමගස්ය. “සැබැවින්ම අල්ොහ් ෙැජ්මජා සහගත ගමන්ම උපකාර 

ශීලීය. මිනිසා තම ගදඅත් ඔහු ගවුගවන් ඔසවන විට ඒ ගදක හිස් අතින් 

හරවා එවන්නට ඔහු ෙැජ්මජා ගවයි”80 ගමය ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි 

හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසින් වාර්තා කර ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා වර් ාව 

පතා ඉටු කරන නැමුගමහි තම කිහිලි යට සුු පැහැය ගපගනන තරමට තම 

දෑස් ඔසවන්ගනකු වූහ. එගමන්ම බද්ර් දිනගයහිද ගදවියන්ට ආගද්ශ 

තබන්නන්ට විරුද්ධව තම උරහිස මත ඇති සාළුව වැගටන තරමට 

අල්ොහ්ගගන් උදේ පතමින් තම දෑත් එසවූහ.  

රාර්ථනාගවහි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා තම දෑත් එස වූ විවිධ ආකාරයන් පිළිබඳ ගමගස් 

වාර්තා වී ඇත.  

• සැබැවින්ම එතුමා තම දබරැගිලිගෙන් පමණක් සංගේතවත් කරමින් -

අගවමින්- රාර්ථන කර ඇත. එතුමා එය මින්බර් ගහවත් ගේදිකාව මත 

 
79. මුස්ලිම් (2622), අබූ හුගරය්රා විසින් වාර්තා කළ හදීසයකි. සහීහ් සුනන් ඉබ්නු 
මාජා (6483)  

80. අහ්මද් (5/438), අබූ දාවූද් (1488, තිර්මිදි (3556), ඉබ්නු මාජා (3865), ඉබ්නු 
හිබ්නබාන් ගමය සහීහ් හදීසයක් බව දන්වා ඇත. (876), අල් හාකිම් (1/497), ‘සහීහ් 
අත් තර්ගීබ්න’හි අල්බානි (1635). 
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සිටියදී හා තම වාහනයට නගින අවස්ථාගේදී එගස් සිු කළ බව වාර්තා 

වී ඇත. 

ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා ඇතුළු තවත් පිරිසක් ‘එය රාර්ථාගේ අවංකභාවය 

ගේ’ යැයි පවසා ඇති අතර ඉබ්නු සීරීන් තුමා විසින් ‘ඔබ අල්ොහ්ට 

රශංසා කරන විට එක් ඇගිල්ෙකින් අඟවන්න.’ පවසා ඇති බව වාර්තා 

ගවයි.  

• සැබැවින්ම එතුමා තම දෑත් එසවීය. ඒ ගදගකහි මතුපිට -එතුමා 

මුහුණෙමින් සිටින- කිබ්නො දිසාවට පිහිටන ගස් හා ඒ ගදගකහි ඇතුල් 

පැත්ත එතුමාගේ මුහුණට පරව තබා ගත්හ.  

ඇතැම් ගපර විූ දැහැමි අයවලුන් පවසා සිටිුගය් ‘ගම් අයුරින් එසවීම 

බැගෑපත් භාවය ගපන්වීමක් බවය. 

• ඊට රතිවිරුද්ධව තබා ගැනීම 

ඇතැමුන් ගම් අයුරින් අත එසවීම අල්ොහ්ගගන් උදේ පැතීමක් හා 

ආරක් ාව පැතීමක් බව පවසයි.  

• එතුමාගේ අල්ෙ අහස ගදසට පිහිටන ගස් හා මතුපිට ගපාගළාව ගවතට 

පිහිටන ගස් එසවීම.  

ඉබ්නු උමර්, අබූ හුගරය්රා හා ඉබ්නු සීරීන් වැනි අය විසින් ‘සැබැවින්ම 

එයයි රාර්ථනාව. අල්ොහ්ගගන් කණ්ණෙේ කිරීම’ යැයි පවසා ඇත.  

• එයට රතිවිරුද්ධ ගෙස එසවීම එනම් තම අත්ගදගකහි අල්ෙ ගපරළා ඒ 

ගදගකහි මතු පිට අහස ගදසටත් එහි ඇතුළත ගපාගළාවට පරවත් තැබීම.  

සහීහ් මුස්ලිම් හි සඳහන් වී ඇති පරිදි අනස් රළියල්ොහු අන්හු තුමා ගමගස් 

වාර්තා කරයි: සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා වර් ාව පතමින් තම අත් ගදක 

අහසට එසවූහ. ඉමාම් අහ්මද් ගමය වාර්තා කර ඇති අතර එතුමාගේ තවත් 

රකාශයක: තම ගදඅත් විහිුවා ඒ ගදගකහි මතුපිට අහසට පරව තබා ගත් බව 

සඳහන් වී ඇත.  

ඉමාම් හුමයිදී: ‘ගමයයි යාච්ඤා කිරීම’ යැයි සඳහන් කර ඇත.  

සිේවැන්න:   අල්ොහ්ගේ ‘රුබූබිය්යත්’ ගහවත් පරමාධිපතයය පිළිබඳ වාර 

ගණනක් ගමගනහි කරමින් අල්ොහ්ගගන් බැගෑපත්ව ඉල්ො සිටීම. ගමය 

රාර්ථනාවට පිළිතුරු දීම සඳහා අගප්ක් ා ගකගරන අති වැදගත් කරුණකි. 

අල් කුර්ආනගය් සඳහන් කරු ෙැබ ඇති රාර්ථනාවන් ගැන සිතා බෙන්නාට 
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ගබාගහෝ විට එය ‘රබ්න’ -පරමාධිපති- යන නාමගයන් ආරම්භ කර තිබීම 

දැකිය හැක. ‘අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ගමගොව යහපත හා මතුගොව 

යහපත අපහට පිරිනමු මැනව! තවද අප නිරා ගින්ගනන් ආරක් ා කරු 

මැනව!” (ූරා අල් බකරා :201), “අපගේ පරමාධිපතියාණනි අපට ගපර 

සිටියවුන් මත බර පැටවූවාක් ගමන අප මත බර ගනාපටවු මැනව. තවද 

අපට දරා ගත ගනාහැකි දෑ ද අප මත ගනාපටවු මැනව!” (අල් බකරා: 286), 

අපගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ අපට (ඍජු) මග ගපන්වූවායින් පසුව අපගේ 

හදවත් ඔබ මුළාවට පත් ගනාකරු මැනව!” (ආලු ඉම්රාන්: 8) අල් 

කුර්ආනගය් ගමවැනි රාර්ථනාවන් ගබාගහෝමයක් ඇත.  

රාර්ථනාගවහි ‘යා සය්යිදී, මාගේ නායකයාණනි යැයි රාර්ථනා කරන 

පුද්ගෙයකු පිළිබඳ මාලික් තුමාගගන් විමසන ෙදී. එවිට එතුමා: නබිවරුන් 

තම රාර්ථනාවන්හි පවසා සිටියාක් ගමන් ‘යා රබ්නබි’ (මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි) යුගවන් පවසත්වා” යැයි පිළිතුරු දී ඇත.  

රාර්ථනාව පිළිගැනීමට බාධා වන දෑ වනාහි: 

සැබැවින්ම කෑගමන් බීගමන් ඇුගමන් හා ආහාර වර්ගවලින් හරාම් දෑහි 

ඉමහත් ගස් ගැලී සිටීම යැයි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගපන්වා දී ඇත්තාහ. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගණෝ සඃද් තුමාට ගමගස් පවසා සිටියහ. “ඔගබ්න ආහාරය පිවිතුරු කර 

ගන්න. ඔබ රාර්ථානව පිළිගු ෙබන්ගනකු බවට පත් වන්ගනහිය.81 

හොල් ගහවත් අුමත දෑ අුභව කිරීම පානය කිරීම පැළඳීම එමගින් ශරීරය 

වඩවා ගැනීම රාර්ථනාවන් පිළිගැනීමට අනිවාර්යය ගහ්තු වු ඇත.  

*** 

 
81. ‘අල් අේසත්’හි ඉමාම් තබ්නරානි (6491), ‘මජ්මමඋස් සවාඉද්’හි අල් හය්සමී 
(10/291), තබරානි තුමා ‘අස්සගීර්හි’ද ගමය වාර්තා කර ඇති අතර පසුව ‘තවද 
මම ඔවුන් ගනාහුනන අයද එහි සිටි බව පවසා ඇත.  

 ගමම හදීසය ගැන මා පවසුගය්: එය ුර්වෙ වූවත් සඳහන් කරන ෙද ගතාරතුරු 
සහතිකය. ඊට ගහ්තුව සඃද් ඉබ්නු වක්කාස් තුමා රාර්ථාවන්ට පිළිතුරු සපයු 
ෙබන්ගනකු වූ බැවිනි. බෙන්න: ‘සියරු අඃොමින් ුබොඉ’ (1/111 හා ඉන් පසු 
එන කරුණු)  
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“එගස් නම් ඒ සඳහා ඔහුට පිළිතුරු සපයු ෙබුගය් ගකගස්ද?” යන 

සල්ෙල්ොහු අෙය්හි වසල්ෙම්ගේ රකාශය වනාහි:  

එහි අර්ථය: ඔහුට පිළිතුරු සපයු ෙබන්ගන් ගකගස්ද? එය රශ්නාර්ථයකි. 

එය මවිතය දනවන අයුරින් හා ුරස්බවක් ගපන්වා ගදමින් පිහිටා ඇත.  

සැබැවින්ම තහනම් දෑ හි නිරත වීම පිළිතුරු ෙැබීමට බාධකයක් වු ඇත. 

අනිවාර්යය කටයුතු අතහැරීමද එගෙසමය. ගදවියන්ට අවනත වීගම් ක්රියාවෙ 

නිරත වීගමන් රාර්ථනාවට පිළිතුරු සපයු ෙැබීම අනිවාර්යය කරු ඇත. 

ගුහාවට පිවිසුු අය තමන් කළ දැහැමි කටයුතු පරුවට තබා කණ්ණෙේ කළ 

කල්හි ඔවුන් ආවරණය කළ කළු ගෙ ඉවත් වී ඔවුන්ගේ රාර්ථානවට පිළිතුරු 

ගදු ෙැබ ඇත්ගත් එබැවිනි.82  

අබූ දර් තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී: ආහාරයට ලුණු රමාණවත් 

වනවාක් ගමන් රාර්ථනාවට දැහැමි කටයුත්තක් රමාණවත් වන්ගන්ය. සෙෆි 

වරුන් ඇතැගමකු ගමගස් පවසයි: ඔබ පිළිතුරු ෙබන්නට රමාද යැයි ගදාස් 

ගනාකියන්න. මන්ද පාපකම් තුළින් එහි මාර්ග ඔබ වසා දමා ඇත.! 

ගමම අර්ථගයන් ඇතැම් කවීහු ගමගස් පවසා ඇත්තාහ.  

සෑම වයසනයකදීම ගදවියන්ගගන් අපි රාර්ථනා කරන්ගනමු.  

පසුව වයසනය ඉවත් වූ විට අපි ඔහු අමතක කර දමන්ගනමු.  

රාර්ථනාවට පිළිතුරු අගප්ක් ා කළ හැකි වන්ගන් ගකගස්ද? 

 එම මාර්ග පාපගයන් අපි වසා ඇත්ගතමු. 

***  

 
82 බුහාරි (3465), මුස්ලිම් (2743) ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයකි. 
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 َعَشرَ  لَحاِديْيُث االَحدِ 

එපකාපළාස් වන හදීසය 

ٍ لِ عَ   بنِ   نِ سَ حَ العن   قال   َوَرْيَحانَتِِه رضي للا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصِسْبِط َرُسوِل للا      يِّ

 :   

  :   ملسو هيلع هللا ىلص ول للاِ سُ رَ  نْ مِ  تُ ظْ فِ حَ 

 "  كَ يبُ رِ يَ  ا َلَ ى مَ لَ إِ  كَ بُ يْ رِ ا يَ مَ  عْ دَ " 

 "حسن صحيح وقال: " –الترمذي  النسائي ورواه 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්(ملسو هيلع هللا ىلص)ගේ මුණුබුරු හා 
එතුමාණන්ගේ පියුම වූ හසන් ඉබ්නු අලී (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. ගහගතම ගමගස ්

පවසා සිටිගය්ය: මම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) ගගන් 
කටපාඩම් කර ගත්ගතමි.  

“ඔබට සැක ඇති කරන දෑ ඔබට සැක ඇති ගනාකරන 
ගතක් අතහැර දමු.” 

ගමය ඉමාම් නසාඊ හා තිර්මිදි තුමා විසින් දන්වා ඇති 
අතර, පූර්ව සාධක සහිත හසන් ගණයට අයත් හදීසයකි.   

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසගය් අර්ථය: සැක සහිත තැන් වෙදී නතර වීමටත් එයින් 

ආරක් ාවීමටත් ගයාමු කරවයි. සැබැවින්ම ශුද්ධ හොල් ගහවත් ශුද්ධ 

අුමත දෑ වනාහි එයින් ගද්ව විශ්වාසියාගේ හදවතට කුතුහෙය, කුකුස හා 

අුමානය වැනි කිසිු සැකයක් හට ගැන්ගන් නැත. ඒ ගවුවට ආත්මය ඒ 

ගැන සැනසිල්ෙට පත් ගවයි. එමගින් හදවත තැන්පත් ගවයි. සැකසහිත දෑ 
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වනාහි එමගින් සැකයට තුඩු ගදන කුතුහෙය හා කුකුස වැනි දෑ හදවතට ගට 

ගැගනු ඇත.   

ෆුගළයිය් තුමා ගමගස් පවසයි: “සැබැවින්ම භක්තිමත්කම වඩාත් බෙවත් 

යැයි මිනිසුන් තරගය් විශ්වාස කරති. සැබැවින්ම මා ගවත කරුණු ගදකක් 

පැමිණි විට එයින් වඩාත් බෙවත් හා විශ්වාසවන්ත දෑ මා අර ගනිමි. එගහයින්, 

ඔබට සැක ඇති කරන දෑ සැකය නැතිකරන ගතක් අතහැර දමු.  

හස්සාන් ඉබ්නු අබී සිනාන් තුමා: ‘භක්තිමත්භාවයට වඩා සැහැල්ලු කිසිවක් 

නැත. ඔබට යම් කිසිවක් සැකසහිත වූ විට ඔබ එය අතහැර දමු’ යැයි පවසා 

ඇත.  

ඉමාම් හස්සාන් වැනි අයට එය ඉතා පහසු හා සැහැල්ලු කාර්යයක් වී ඇත.  

හි ාම් ඉබ්නු හස්සාන් තුමා: ‘මුහම්මද් ඉබ්නු සීරීන් තුමා හතළිස් දහසක් 

අතහැර දමා ගිගය්ය. අද දින එහි කිසිු වරදක් ඔබ ගනාදකිු ඇත !’ යැයි 

පවසා ඇත.   

යසීද් ඉබ්නු සුගරය්ට තම පියාගේ උරුමගයන් ෙැබුණු ෙක්  පහක මුදලින් 

ඔහු ඉවත් විය. ඔහු එය කිසිවිගටක ගත්ගත් නැත. ඔහුගේ පියා පාෙකයින්ගේ 

වැඩකටයුතු ඉටු කර ගදන අගයකු වශගයන් සිටි අතර යසීද් රට ඉදි ගකාළ 

විවීගම් ගස්වගය් නිරත විය. ඔහු මරණය දක්වාම එයින් ගපෝ ණය වූහ.    

ආඉ ා රළියල්ොහු අන්හා තුමිය විසින් වාර්තා කරන ෙදී: සැබැවින්ම 

එතුමියගගන් ඉහ්රාම් තත්ත්වගය් සිටින්ගනකු සඳහා දඩ මස් අුභවය 

පිළිබඳ විමසන ෙදී. එවිට ඇය: සැබැවින්ම එය දින කිහිපයක් පමණි. 

එගහයින් ‘ඔබට සැකයක් මතු වන දෑ ඔබ අතහැර දමන්න’ යැයි පවසා 

සිටියාය.  

ගමමගින් ඉස්මතු වන කාරණාවක් වුගය්: විද්වතුන්ගේ මතගේදවලින් 

ඉවත්වීම වඩාත් සුුසු බවයි. ඊට ගහ්තුව සැක සහිත දැයින් එය වඩාත් ුරස් 

කරන බැවිනි. නමුත් -අපගේ මිතුරන් හා ගසසු- විද්වතුන් අතර සහතික කළ 

හැකි විද්වතුන් රමාණයක් එය එගස් භාවිත කර නැත. එගහයින් 

මතගේදාත්මක ගැටලු අතුරින් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා විසින් තහවුරු ගනාකරන ෙද 

දෑ අවකාශයකි සහනයකි. එයට කිසිු බාධාවක් නැත. එවන් අවකාශයන් 
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පිළිපැදීම ඉන් වැළකීමට වඩා ගයෝගය වන්ගන්ය. ගමම අවකාශය ගනාවී නම් 

ඇතැම් විද්වතුන් අබිබවා ගගාස් එය ගහ්තු ගකාට ගගන ඔවුන් එයින් වැළකී 

සිටිු ඇත.  

ගමහි සිහි බුද්ධියට ගත යුතු කරුණක් වුගය්: සැකසහිත දැයින් වැළකී 

සිටීගම්දී පිළිපදින සියුම් භාවය, එය දැහැමි වුගය් තම සියලු තත්ත්වයන් 

ඍජුව පිහිටන හා තම ක්රියාවන් භක්තිමත් හා තැන්පත් කමට අුකූෙව 

පිහිටන අය හටය.  

රසිද්ධිගය් තහනම් කරන ෙද දෑ උල්ෙංඝණය කිරීගමහි වැටී, පසුව සැක 

සහිත සියුම් දැයින් රගේසම් වන්නට අගප්ක් ා කරන්ගනකු වනාහි: 

සැබැවින්ම එය ඔහුට පිළිකුල් කරු ෙබු ඇත. ඉරාක් වැසියන් මැස්සාගේ 

ගල් සම්බන්ධගයන් ඉබ්නු උමර් තුමාගගන් විමසා සිටි විට83: ඔවුන් මගගන් 

මැස්සාගේ ගල් පිළිබඳ විමසා සිටිති. නමුත් ඔවුන් හුගසයින් තුමාව ඝාතනය 

කගළෝය යැයි පවසා නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ‘ඒ ගදගදනා ගමගොගවහි මාගේ මල් 

ගවති යැයි පැවූ බවට දන්වා සිටිගය්ය.84  

මිනිගසකු බ ර් ඉබ්නු අල් හාරිස්ගගන්: තමන්ට බිරියක් සිටින තම මව විසින් 

ඇයව දික්කසාද කරන්නැයි අණ කර සිටි මිනිගසකු පිළිබඳ විමසා සිටිගය්ය. 

එයට එතුමා: ‘ඔහු සියලු කටයුතු වෙදී ඔහුගේ මවට දැහිමි වන්ගන් නම්, 

එගමන්ම ඇයගේ දැහැමි භාවය ඔහුගේ බිරිය දික්කසාද කිරීමට පමණක් 

ගනාවී නම් එගස් සිු කර ගනිත්වා. තම බිරිය දික්කසාද කිරීමට පමණක් ඔහු 

මව සමග දැහැමිව කටයුතු කර ඉන් පසුව ඇයට විරුද්ධව නැගී සිටින්ගන් 

නම්, ඔහු එගස් සිු ගනාකරත්වා’ යැයි පවසා සිටියහ. 

පළා විකුණන, පළා මිටි ගැට ගැසීම ගකාන්ගද්සියක් බවට පත් කරගත් 

මිනිගසකු පිළිබඳ ඉමාම් අහ්මද්ගගන් විමසා සිටින ෙදී. එවිට අහ්මද්: ගමයත් 

ගැටළුවක් ද? යැයි පවසා සිටිගය්ය. එවිට ඔහු ඉබ්රාහීම් ඉබ්නු අබී ුඅය්ම් යැයි 

 
83. ‘මගගන් විමසා සිටිගය්ය’ යුගවන් අර්ථවත් වන ‘යස්අලූනී’ යන පදයත් 
එගෙසය. මුල් කෘතිගය් - එනම් සහීහ් අල් බුහාරි හි සඳහන්ව ඇත්ගත් ‘යස්අලූන’ 
යන පදගයනි. 

84. බුහාරි (3753) 
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ඔහුට පවසන ෙදී.  එවිට අහ්මද්: ඉබ්රාහීම් ඉබ්නු අබී ුඅය්ම් නම් එගස්ය. ඔහු 

එයට ගැෙගපන්ගනකි. යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

ගමම ගැටලුව ඔහු එගස් පිළිකුල් කර සිටිගය් එම තත්තවය ගනාගැෙගපන 

අයහටය.  භක්තිමත් භාවගය් ඉතා සියුම්ව කටයුතු කරන්නන් වනාහි 

ඔවුන්ගේ තත්ත්වයට එය ගැෙගපන්ගන්ය. ඉමාම් අහ්මද් තුමා ඔහුගේ සිත 

තුළ ගමම භක්තිමත්භාවය ක්රියා කරවන්ගනකු විය.  

සැබැවින්ම ඔහු ගවුගවන් ගම්දය මිෙට ගගන එන ගමන් මිනිගසකුට අණ 

කගළ්ය. එවිට ඔහු එය ගකාළයක් මත තබා ගගනාගේය. එම ගකාළය නැවත 

වයාපාරිකයා ගවත ගදන ගමන් අණ කගළ්ය. ඉමාම් අහ්මද් තුමා ඔහුගේ 

මිතුරන්ගේ තීන්ත කුප්පිගයන් උදේ ගත්ගත් නැත. ඔහු පිටත්ව යන විට 

තමන්ට උදේවු පිණිස තීන්ත කුප්පියක් රැගගන ගිගය්ය.  

මිනිගසකු ඔහුගේ තීන්ත කුප්පිගයන් ලියන්නට ඔහුගගන් අුමැතිය පැතීය. 

එවිට ඔහු ගදස බො: ‘ලියන්න. ගමය අඳුරු වැටුණු භක්තිමත් භාවයයි’ යැයි 

පැවසුගේය.  

තවත් ගකගනකු ඔහුගගන් අුමැතිය පැතීය: එවිට ඔහු සිනහ වී ගමගස් 

පැවසීය: මාගේ භක්තිමත් භාවය ගහෝ ඔගබ්න භක්තිමත් භාවය ගමයට ෙගා වී 

නැත. ඔහු ගමගස් පවසා සිටිගය් තම පහත්භාවය ඉස්මතු කරන අයුරිනි.  එගස් 

ගනාවන්නට ගමම භක්තිමත්භාවය ඔහු තුළ ක්රියා කරමින් පැවතිනි. ගමම 

ස්ථාවරයට ගනාපැමිණි අයහට එගෙස කටයුතු කිරීම පිළිකුල් කගළ්ය. 

රසිද්ධිගය් පවතින පිළිකුල් සහගත දෑ ගනාසළකා හැරිය අතර  සැකසහිත දෑ 

තහනම් කිරීමකින් ගතාරව ඉදිරියට ගගන ගිගය්ය.  

*** 
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 الَحِدْيُث الثَّانِي َعَشرَ 

පදාපළාස් වන හදීසය 

ِ   -رضى للا عنه  -َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ    قَال: - ملسو هيلع هللا ىلص -َعِن النَّبِيِّ

  يَْعنِيِه" "ِمْن ُحْسِن إِْسََلِم اَْلَمْرِء: تَْرُكهُ َما ََل 

 َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ اَلتِِّْرِمِذيُّ َوَغْيُرهُ. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

“තමන්ට අවශය ගනාවන දෑ අතහැර දැමීම පුද්ගෙයකු සතු 
ඉස්ොමගය් ගුණවත්බවින් එකකි.”  

හසන් වර්ගයට අයත් හදීසයකි. ඉමාම් තිර්මිදි ඇතුළු 
ගවනත් හදීස්ගේදීන් ද ගමය වාර්තා ගකාට ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය අබූ හුගරයිරා විසින් අබූ සල්මා ද ඔහු විසින් සුහ්රී ද ඔහු විසින් 

කුර්රත් ඉබ්නු අබ්නදිර් රහ්මාන් ද ඔහු විසින් අේසාඊ ද ෙබා දන්වා ඇති අතර 

එම වාර්තාව තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසින් පෙ කර ඇත. 

ඉමාම් තිර්මිදි ගමය ‘ගරීබ්න’ ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

කතෘතුමා ගමය හසන් ගණගය් හදීසයක් බව දන්වා සිටින අතර ඉබ්නු අබ්නුර් 

බර් තුමා: ‘සුහ්රි විසින් වාර්තා වී ඇති ගමම හදීසය ගමම විශ්වසනීය වාර්තා 

සම්බන්ධතාවය තුළින් සුරක්ිතව පිහිටා ඇත’ යුගවන් රකාශ කර තිබීම 

කතෘ තුමා විසින් ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් ගෙස කරන ෙද 

රකාශයට අුගතව පිහිටා ඇත.  
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බහුතර විද්වතුන් පවසා සිටිුගය්: එය සුරක්ිත වී ඇත්ගත් ගමම වාර්තා 

සම්බන්ධතාවගයන් ගනාව නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා විසින් ෙබා අලී ඉබ්නු හුගසයින් 

විසින් වාර්තා කරන ෙද මුර්සල් ගණගය් වාර්තා සම්බන්ධතාවගයන් බවයි.   

අලී ඉබ්නු හුගසයින් විසින් වාර්තා කරන ෙද මුර්සල් ගණගය් වාර්තා 

සම්බන්ධතාවගයන් මිස නිවැරදි ගනාවන බව පවසන අය අතුරින් ඉමාම් 

අහ්මද්, යහ්යා ඉබ්නු මුඊන්, බුහාරි හා දාරුකුත්නි වැනි ඉමාම්වරුද ඇතුළත් 

ගේ.  

එහි නිවැරදි රකාශය වුගය්: එය මුර්සල් ගණයට අයත් යන්නයි.85    

ගමම හදීසය විනගය් මූෙධර්මයන් අතුරින් වූ ඉතා වැදගත් එකකි.   

එහි අර්ථය වුගය්: සැබැවින්ම යගමක් තම ඉස්ොමය අෙංකාරවත් කර 

ගත්ගත්ද ඔහු අනවශය ක්රියා හා රකාශ අතහැර දමා අවශය රකාශ හා 

ක්රියාවන් මත සීමා වීමය.  

‘අවශයතාව’ යන ගත්රුම ගගන ගදන ‘යඃනීහ්’ යන අරාබි පදගයහි අදහස: 

යමක් පිළිබඳ තම අවදානය ඒ සමග සම්බන්ධ කර එය ඔහුගේ අගප්ක් ාව 

හා අරමුණ බවට පත් කර ගැනීමය. අවදානය යු: යම් කරුණක් ගකගරහි 

දක්වන දැඩි සැෙකිල්ෙයි.  

ඉස්ොමය යහපත් වූ විට: තමන්ට අවශය ගනාවන තහනම් කරන ෙද දෑ, සැක 

සහිත දෑ, හා පිළිකුල් සහගත දෑ ගමන්ම අුමත වුවද එයින් තමන්ට අවශය 

ගනාවන අමතර දෑ අතහැර දැමීමට නියම ගකගර්. සැබැවින්ම 

මුස්ලිම්වරයාගේ ඉස්ොමය සම්පූර්ණ වී ඔහු ඉහ්සාන් නම් අදියර ගවත ළඟා 

වූ විට ගම් සියල්ෙ ඔහුට අවශය වන්ගන් නැත. 

 
85. ගමම රකාශය නිවැරදිම රකාශය විය හැක - සියල්ෙ මැනවින් දන්නා 
අල්ොහ්ය.- අහ්මද්, ඉබ්නු මුඊන්, බුහාරි දාරු කුත්නි හා කතෘ හාෆිල් ඉබ්නු හජ්මර් 
වැනි හදීස් ධාරණය කළ ඉමාම්වරුන්ගේ රකාශය එය බව මම දකිමි. 

මා පවසා සිටිුගය්: එය මුර්සල් ගණයට අයත් බව පවසුගය් -ඉහත කී අය 
හැගරන්නට- ඉමාම් තිර්මිදි, අල් හාෆිල් අල්-උකය්ලී හා ඉමාම් අල් බයිහකී යන 
අය ගේ. 
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තමන්ට අනවශය දෑ අතහැර දෑමීම යන කාරණාගවහි වැඩි වශගයන් 

බොගපාගරාත්තු වුගය්:  අනවශය කතාබගහන් දිව ආරක් ා කර ගැනීමය. 

උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා ගමගස් පවසා සිටිගය්ය: ‘තම කතාව ඔහුගේ 

යහපත් ක්රියාගවන් එකක් ගෙස සෙකන්නා ඔහුට අවශය වන දෑහි මිස 

ගවනත් දෑහි ඔහු කතාව අඩු කර ගනී.” එතුමා එගස් රකාශ කළ ගස්ම එය 

අුමගනය කර ඇත්ගත්ය. ජනයා අතුරින් බහුතරයක් ගදනා තම කතාව 

තමන්ගේ යහ ක්රියාවන්ගගන් එකක් ගෙස සළකන්ගන් නැත. එගහයින් 

ඔවුන් එහි අවදානමට ෙක් වන අතර ඒ ගැන විමර්ශනය කර ගනාබෙයි.  

ජනයා ඔවුන්ගේ කටයුතුවෙදී කතා කරන ගබාගහෝමයක යහපත ගනාමැති 

බව අල්ොහ ් අවධාරණය කර සිටියි: “ඔවුන්ගේ රහස් කතා අතුරින් 

ගබාගහෝමයක යහපතක් නැත. (එගහත්) දන්දීම ගහෝ යහකම් කිරීම ගහෝ 

ජනයා අතර සමතය ඇති කිරීම පිළිබඳ විධානය කරන්ගනකු(ගේ රහස් කතා) 

හැර. (ූරා අන් නිසා: 114)  

උමර් ඉබ්නු කය්ස් අල් මොඉය්යු තුමා: ‘ජනයා ලුක්මාන් තුමා සමග සිටියදී 

මිනිගසකු එතුමා අසළින් ගමන් ගත්ගත්ය. එවිට ඔහු: ඔබ ගම් ගගෝත්රගය් 

ගැත්ගතකු ගනාගේදැ?යි විමසා සිටිගය්ය. එවිට ඔහු ‘එගස්ය’ යැයි පිළිතුරු 

ුන්ගන්ය. ඔහු: ‘ඔබ ගම් ගම් කු අසෙ ගගාපලු කටයුතු සිුකරමින් 

සිටින්ගනහිය.’ යැයි විමසීය. ඔහු ‘එගස්ය’ යැයි පිළිතුරු ුන්ගන්ය. ඔහු: 

‘එගස් නම් මා දකින පරිදි ඔබට කුමක් සිු වී ඇත්දැ?’යි විමසා සිටිගය්ය. එයට 

ඔහු: ‘කතාගවහි සතයතාවයත්, මට අවශය නැති දැයින් මා දිගටම නිහඬව 

සිටීමත්’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

සහාබාවරුන් අතුරින් ඇතැමුන් ගරෝගාතුරුව සිටිය දී ඇතැමුන් ඔවුහු ගවත 

පැමිණ: ඔගබ්න මුහුණ රසන්නව පැවතීමට ගහ්තුව කුමක්දැ?යි විමසා 

සිටිගයෝය. එවිට: ‘මා ගවත වඩාත් විශ්වසනීය ක්රියාවන් අතුරින් කරුණු 

ගදකක් විය. එනම්: මට අවශය නැති දෑහි මම කතා ගනාකර සිටිගයමි. මාගේ 

හදවත මුස්ලිම්වරුන් පිළිබඳ ගනාගවනසව් පැවතුණි. යැයි ඔවුන් පවසා 

සිටිගයෝය.’86  

 
86. යහපත විධානය කිරීම, අයහපතින් වැළැක්වීම, මිනිසුන් හැඩ ගස්වා ඔවුනට මග 
ගපන්වීම යනාදිය අති වැදගත් කරුණු බව ජනයා සිතන නමුත් ගමම පාඩගම් 
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 الَحِدْيُث الثَّاِلُث َعَشَر  

දහ තුන්ව වන හදීසය 

 قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيِِّ   َعنِ هُ   َرِضَي للاُ َعنْ أَنَِس ْبِن َماِلكٍ  َعنْ 

 ." "ََل يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلنَْفِسهِ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අනස් ඉබ්නු 
මාලික් රළියල්ොහු අන්හු තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

ඔබ අතුරින් කිසිවකු තමන් ප්රිය කරන දෑ තම සගහෝදරයා 
ගවුගවුත් ප්රිය කරන ගතක් ඔහු ගදවියන් විශව්ාස 
කරන්ගනකු ගනාගේ. 

ගමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන සහීහ් ග්රන්ථ ගදගකහිම සඳහන් 

වන්ගන්ය. ඉමාම් අහ්මද් තුමා ද ගමය වාර්තා කර ඇති අතර එතුමා වාර්තා 

කළ පද ගපළ වුගය්: “යහපතින් තමන් ප්රිය කරන දෑ ජනයා ගවුගවන් ද 

ප්රිය කරන ගතක් ගැත්ගතකු සැබෑ විශ්වාසය ළඟා කරගන්ගන් නැත.” 

යන්නයි. 

 
ගමයව වී ඇති දෑ ග්රහණය කර ගන්නට සමත් වී නැත. එයින් ඉන් හැඩ ගැසීමට 
බැහැර වන්ගන්ය. ඒ ගැන ගසවීගම්දී ඒ සම්බන්ධගයන් වූ ඍජු මූොර ගසායා 
යන්ගන්ය. ගමම පාඩගම් හදීසගයන් අගප්ක් ා කරු ෙබුගය්: මිනිසාට අවශය 
ගනාවන දැයින් අමතර රකාශ, ගසායා බැලීම් හා ක්රියාවන් යනාදිය අතහැර 
දැමීමය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)   
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*** 

සහීහ් ග්රන්ථ ගදගකහි සඳහන්ව ඇති වාර්තාගේ අර්ථය ගමම වාර්තාව 

පැහැදිලි කර සිටියි. ‘විශ්වාසය නැතැ’යි යන්ගනන් අදහස් කරුගය්: 

විශ්වාසය එහි සෑබෑ යථාර්ථගයන් හා එහි උපරිමගයන් ඒ ගවත ෙඟා වී 

නැතැයි යන්නයි.  

ඉන් අදහස් කරුගය්: අනිවාර්යය විශ්වාසගය් ඇතුළත් සමස්ත කරුණු 

අතුරින් පුද්ගෙයකු තමන් ප්රිය කරන දෑ තම සගහෝදර මුඃමින්වරයා 

ගවුගවන් ද ප්රිය කිරීම, එගමන්ම තමන් පිළිකුල් කරන දෑ ඔහු ගවුගවන් 

පිළිකුල් කිරීම හා එය ඔහු තුළ ගනාමැති විගටක ඔහුගේ විශ්වාසය එමගින් 

හීන වී යන බවය.  

මුස්ලිම් හි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු අල් ආස ්

තුමා විසින් දන්වා ඇති වාර්තාවක් ගමගස් සඳහන් වී ඇත. ‘නිරා ගින්ගනන් 

ඈත් වී ස්වර්ගයට පිවිගසන්නට ප්රිය කරන්නා අල්ොහ ් හා අවසන් දිනය 

විශ්වාස කරමින් හා තමන් ගවත පිරිනමු ෙැබීම ගැන ප්රිය කරන දෑ අන් 

ජනයා ගවතත් ගගන එමින් ඔහුගේ ඒ අගප්ක් ාව ෙබා ගනිත්වා!’87  

ඒ පිළිබඳ තවුරටත් අබූ දර් විසින් වාර්තා කරන ෙද සඳහනක් ගමගස්ය. 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා: අගහෝ අබූ දර් සැබැවින්ම මම ඔබ ව 

ුර්වෙගයකු ගෙස දකිමි. මා ගවුගවන් මා කවර ගදයක් ප්රිය කරන්ගන් ද 

එය ඔබ ගවුගවන් පිහිටීම ද සැබැවින්ම මම ප්රිය කරමි. ‘ගදගදගනකු මත 

පාෙන වගකීම ගනාගදන්න. අනාථයාගේ ධනය භාර ගනාගන්න.’88 එගස් 

එතුමා ඔහුට තහනම් කර සිටිගය් ඔහුගේ ුර්වෙකම ුටු බැවිනි.  

මුහම්මද් ඉබ්නු වාසිඃ ඔහු සතු බූරුගවකු විකුණුගේය. එවිට පුද්ගෙයකු ඔහු 

ගදස බො: එය මට දීගමන් ඔබ තෘප්තිමත් වන්ගනහි දැ?යි විමසා සිටිගය්ය. 

එවිට ඔහු: ‘එ් ගැන මම තෘප්තිමත් වී නම්, මම එය ගනාවිකුණමි.’ සැබැවින්ම 

 
87. දිගු හදීසයක සඳහන් වන ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් පෙ කර ඇත. (1844) 

88. මුස්ලිම් (1826) 
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තම සිතට තෘප්තිමත් වන දැයින් මිස තම සගහෝදරයා ගවුගවන් තෘප්තිමත් 

ගනාවිය යුතු බව ගමය ගපන්වා ගදන්ගන්ය.89   

-අපි කතා කරමින් සිටින- අනස් තුමාගේ හදීසය, සැබැවින්ම මුඃමින්වරයා 

සතුටු වන ගදය තම සගහෝදර මුඃමින්වරයාටද සතුටු කරවිය යුතු බවත් තමන් 

ගවුගවන් අගප්ක් ා කරන යහපත තම සගහෝදර මුඃමින්වරයා ගවුගවන් 

ද ප්රිය කළ යුතු බවත් ගපන්වා ගදන්ගන්ය. ගම් සියල්ෙ ගගන ආ හැක්ගක් 

තම හදවත වංචාව, රැවටීම හා ඊර් යාව වැනි දැයින් පූර්ණ ගෙස සුවපත් 

වීගමන් පමණි. සැබැවින්ම ඊර් යාව වනාහි, එගස් ඊර් යා කරන්නා තුළ 

ඔහුට වඩා යගමකු යහපතින් උසස් වීම ගහෝ ඔහුට සමාන වීම ගැන පිළිකුෙක් 

ඇති කරෙන්ගන්ය. එය සැබැවින්ම ඔහු ඔහුගේ විගශ් ත්වයන් තුළින් 

මිනිසුනට වඩා දක් යකු වීමට ප්රිය කරන අතරම ඒ සම්බන්ධගයන් ඔහු 

ඔවුන්ගගන් ගවන් වන්නට බෙන බැවිනි. නමුත් ගද්ව විශ්වාසය එයට 

රතිවිරුද්ධ ගදයක් ගගන ගදන්ගන්ය. එනම් එය ගද්ව විශ්වාසවන්තයින් 

සියලු ගදනා අල්ොහ් පිරිනමන යහපත් දෑහි කිසිවක් අඩු ගනාකර එහි හවුල් 

කර ගනිති. 

අෙංකාරගය්දී මිනිසුන් අතර තමන්ට වඩා කිසිවකු උසස් වීම ගැන පිළිකුල් 

කරන්නාට පාපයක් ඇති ගනාවන බව ගපන්වා ගදමින් සාධක පැමිණ ඇත. 

ඉමාම් අහ්මද් තුමා හා හාකිම් තුමා ඔහුගේ සහීහ් හි ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ගමගස් පෙ කර ඇත. එතුමා: මම නබි (සල්ෙල්ොහු 

අෙය්හි වසල්ෙම්) ගවත පැමිණිගයමි. එතුමාණන් අබියස මාලික් ඉබ්නු 

මිර්වාද් අර්-රහාවීය්යි තුමාද විය. එවිට එතුමා පවසන දෑ මම ග්රහණය කර 

ගත්ගතමි. එනම්: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ඔබ දකින අෙංකාරය මට ගබදා 

ගදු ෙැබ ඇත. මිනිසුන් අතුරින් මාගේ පාවහන්වෙ පටි ගදකින් ගහෝ ඒ 

ගදකටත් වැඩිගයන් මට වඩා උසස් වන කිසිවකු මම ප්රිය ගනාකරමි. එය 

 
89. ජරීර් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ් අල් බජ්මලීගේ සිු වීම මීට වඩා හාසයය. ඔහුගේ 
ගස්වකගයකු ඔහු ගවුගවන් කාසි තුන්සීයකට අශ්වයකු මිෙට ගත්ගත්ය. ජරීර් 
තුමා එය ුටු කල්හි ඒ ගැන පුුමයට පත්ව වයාපාරිකයාට අසාධාරණයක් සිුව 
ඇත්ගත්දැයි බිය විය. පසුව ඔහු එම ගවගළන්දා ගවතට ගගාස් සැබැවින්ම ඔහුගේ 
අශ්වයා මීට වඩා අධික මිෙකට වටින බව දන්වා සිටිගය්ය. අවසානගය් කාසි 
අටසීයක් ඔහුට පිරිනමන ගතක් එගස් එහි වටිනාකම පවසමින් සිටිගය්ය. බෙන්න: 
ඉබ්නු හජර්ගේ ෆත්හුල් බාරී (1/168) 
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අපරාධයක් ගනාගේදැ?යි විමසා සිටියදී නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා: “නැත එය අපරාධයක් 

ගනාවන්ගන්ය. නමුත් අපරාධයක් වුගය් කවගරකු සතය පිළිගැනීමට උඩඟු 

වී -එගස් නැතිනම් සතයය වසන් කර- මිනිසුනට අවමන් කරන්ගන් ද 

ඔහුය.,90 ගමහිදී උඩගු කමින් හා අසාධාරණ ගෙසින් අෙංකාරගය් කිසිවකු 

උසස් ගනාවන බැවින් එය පිළිකුල් සහගත ගනාවන බව සඳහන් ගේ. 

අහංකාරය හා අපරාධය විග්රහ කර ඇත්ගත් සතයය පිළිගැනීමට උඩගු වීම 

යන අර්ථගයනි. එනම්, ඒ ගැන පවතින අහංකාර කම හා ඔහුගේ කැමැත්තට 

විරුද්ධ වූ විට උඩගු කමින් එය පිළිගැනීගමන් වැළකී සිටීමයි. 

ගමහිදී ඇතැම් මුල්කාලීනයන් “යටත්භාවය: සතය ගගන එන සෑම 

ගකගනකුගගන් එය කුඩා වුවද පිළිගැනීමයි.” සතයය ගගන එන්නා කුඩා 

අගයකු ගහෝ වැඩිහිටිගයකු වුවද ඔහු එය ප්රිය කරන්නක් ගහෝ ප්රිය 

ගනාකරන්නක් වුවද ඔහුගගන් එය පිළිගන්නා යටහපත් භාවය ඇත්ගතකි. 

කවගරකු අහංකාකරමින් සතයය පිළිගැනීමට රතික්ග ්ප කරන්ගන්ද ඔහු 

අහංකාරගයකි.  

ජනයා අවමන් කිරීම: එය ඔවුන් අපහාසයට පත් කිරීම හා ඔවුන් හෑල්ලුවට 

ෙක් කිරීමය. එය එගස් හට ගැගනුගය් තමන් ගදස පූර්ණවත් බැල්මකින් 

බො ගසසු අය ගදස අඩුපාඩු සහිත බැල්ගමන් බැලීගමනි. 

*** 

සමස්තයක් ගෙස බෙන කෙ, තමන් කැමති දෑ ගදවියන් විශ්වාස කරන ගසසු 

මුඃමින්වරුන් ගවුගවන් ද ප්රිය කිරීමත් තමන් පිළිකුන් කරන දෑ ඔවුන් 

ගවුගවන් ද පිළිකුල් කිරීමත් ගද්ව විශ්වාසය ඇති මුඃමින්වරයාට අවශය වන 

බවයි. 

සැබැවින්ම අල්ොහ් ගවනත් අයට වඩා යම් භාගයයකින් තමන් සුවිගශ්ෂී කර 

ඇති බවට පුද්ගෙයකු දැන ගගන ආගමික යහපත ගවුගවන් ඒ ගැන 

 
90. අහ්මද් (1/385), අල් හාකිම් (4/182). ගමම හදීසය කතාගවන් ගතාරව ඉමාම් 
මුස්ලිම් තුමා විසින් පෙ කර ඇත. එහි පද ගපගළහි. ‘සැබැවින්ම අල්ොහ් 
අෙංකාරය. ඔහු අෙංකාරය ප්රිය කරන්ගන්ය. අහංකාර කම යු සතයය වසන් 
ගකාට ජනයා අවමානයට පත් කිරීමය.   
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ගතාරතුරු ආශිර්වාදයන් පිළිබඳ කතා කිරීගම් වූහගයන් හා 

කෘතඥතාවීගමහි රමාණවත් ගනාවන බව හඟමින් දන්වා සිටින්ගන් නම්,   

එය අුමත වන්ගන්ය. ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා ගමගස් පවසා සිටියි: ‘අල්ොහ්ගේ 

ග්රන්ථය පිළිබඳ මට වඩා දන්නා හුනන කිසිගවකු මා ගනාදනිමි.’ අල්ොහ ්

ඔහුට සුවිගශ්ෂී වශගයන් පිරිනමා ඇති දෑහි ජනයා හවුල් වීම ප්රිය කිරීම එය 

ඔහුව වැළැක්වූගය් නැත. ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා: ‘සැබැවින්ම මම අල්ොහ්ගේ 

පුස්තකගයන් වාකයයක් ගගනහැර පාමි. එගහයින් මිනිසුන් සියලු ගදනා මා 

දැනගත් පරිදි ඒ ගැන ක්රියා කිරීම මම ප්රිය කරමි.’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. ඉමාම් 

 ාෆඊ තුමා: ‘ගමම දැුම ජනයා හැදෑරීම මම ප්රිය කරමි. ඉන් කිසිවක් මා 

ගවත ආගරෝපණය ගනාවිය යුතුය.’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. උත්බත් අල් ගුොම් 

තුමා උපවාසගයන් මිගදන්නට සිතු විට, ඔහුගේ ක්රියාවන් ගදස බො සිටින 

ඔහුගේ ඇතැම් සගහෝදරයින් ගදස බො ‘මට හිමිවන කුසල් ගමන් ඔබටද 

(කුසල්) අත්වු පිණිස. මා ගවත ජෙය ගහෝ රට ඉදි ෙබා ගදන්න. - මම එයින් 

උපවාසය මිගදමි-’ යුගවන් පවසන්ගනකු වූහ.  
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ابُِع َعَشرَ   الَحِدْيُث الرَّ

දහ හතර වන හදීසය 

 : ملسو هيلع هللا ىلص  : قَاَل َرُسوُل للاِ قَالَ  للا عنه، ٍد رضيَمْسعُوْ َعْن َعْبِد للاِ ْبِن 

انِ َلَ يَِحلُّ دَُم    "  َوالنَّْفُس بِالنَّْفِس    ياْمِرٍئ ُمْسِلٍم إَِلَّ بِإِْحدَى ثََلٍَث الثَّيُِِّب الزَّ

 ". َوالتَّاِرُك ِلِدينِِه اْلُمفَاِرُق ِلْلَجَماَعةِ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බවට අබ්නුල්ොහ ්
ඉබ්නු මසඌ්ද් රළියල්ොහු අන්හු තුමා විසින් ගමගස ්
වාර්තා කරන ෙදී.  

කාමගය් වරදවා හැසිරුණු විවාහකයා, පණට පණ 
(ඝාතනය කිරීගමන් මරණ දඬුවම නියම වූ පුද්ගෙයා) සහ 
තම දහම අතහැර දමා සමාජය ගවන් කරන පුද්ගෙයා යන 
තිගදනාගගන් අයකුගේ මිස ගවනත් කිසිු 
මුස්ලිම්වරයකුගේ රුධිරය අුමත ගනාවන්ගන්ය.  

ගමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය ඉබ්නු අබ්නබාස් විසින් මස්රූක් ද ඔහු විසින් අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු 

මුර්රාද ඔහු විසින් අල් අඃම  ් ද යන වාර්තා සම්බන්ධතාගවන් බුහාරි හා 

මුස්ලිම් හි පළ වී ඇති හදීසයකි.  

මුස්ලිම්හි සඳහන් වාර්තාගේ ‘තම දහම’ යන අර්ථය ගදන ‘ලි දීනිහි’ යන 

අරාබි පදය ගවුවට ‘ඉස්ොමය අතහරින්නා’ යන අර්ථය ගදන ‘අත්තාරිකු 

ලිල් ඉස්ොම්’ යන පද ගපළ ගයදී ඇත.  
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ගමම අර්ථගයන් වූ විවිධාකාර හදීස් වාර්තා වී ඇත.  

ගමකී සෑම කරුණක් සඳහාම මරණ දඬුවම ඇති බව මුස්ලිම්වරුන් 

ඒකමතිකව පිළිගන්නා කරුණකි.  

*** 

විවාහක පුද්ගෙයකු කාමගය් වරදවා හැසිරීම වනාහි: ඔහු මිය යන තුරු ගල් 

ගසා මැරීම ඔහුට හිමි දඬුවම යන්ගනහි මුස්ලිම්වරු එකග ගවති. සැබැවින්ම 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් විසින් මාඉස් හා අල් ඝාමිදිය්යාව91 ගල් ගසා මරණ 

ෙදී, එහි පද ගවනස ්කරු ෙැබ අල් කුර්ආනගය් ගමගස් වී ඇත. ‘වැඩිහිටි 

පිරිමිගයක් හා වැඩිහිටි කාන්තාවක් යන ගදගදනා කාමගය් වරදවා 

හැසිරුගණ් නම් කවර තත්ත්වයක වුව ද අල්ොහ්ගගන් වූ දඬුවමක් වශගයන් 

ඔවුන් ගදගදනාට ගල් ගසා මරා දමු. තවද අල්ොහ් සර්වබෙධාරීය. මහා 

රඥාවන්තය.92  

*** 

පණට පණ යන රකාශය වනාහි: එහි අර්ථය වැඩිවියට පත් අගයකු කිසිු 

උරුමයකින් ගතාරව උවමනාගවන් ආත්මයක් ඝාතනය කළ විට ඔහු ද එගස් 

ඝාතනය කරු ෙැබීමය. එයට සාධක වශගයන් කුර්ආනගය් සඳහන් වන 

 
91. මාඉස්: ඔහු මාලික් අල් අස්ෙමීගේ පුතණුවන්ය. ගාමිදිය්යා: ගාමිදී ගගෝත්රික 

කාන්තාවකි. ඔවුන් ගදගදනාගේ කතා වස්තුව ගවන් ගවන් වූ කතා වස්තු ගදකකි.  

මාඉස්ගේ කතා වස්තුව බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් වන අතර 
ඝාමිදිය්යාගේ කතා වස්තුව මුස්ලිම්හි පමණක් සඳහන්ව ඇත. මුස්ලිම් තුමා ගමම 
කතා ගදකම එකට ගගාු කර හදීස් අංක 1690 යටගත් වාර්තා ගකාට ඇත.  

92. උබය් ඉබ්නු කඃබ්න තුමා විසින් සුර් ඉබ්නු හුගබයිස් තුමා ෙබා ඔහු විසින් කරන ෙද 
වාර්තාවක් ඉබ්නු හිබ්නබාන්හි (4428 - ඉහ්සාන්) ගමගස් පෙ වී ඇත. උබය් ඉබ්නු 
කඃබ්න තුමා සුර් ඉබ්නු හුගබයිස් තුමා බො: ූරා අල් අහ්සාබ්න හි (ආයාත්) ගණන 
කීය දැයි විමසීය. ඔහු: හැත්තෑ තුනකි යැයි පැවසීය. උබය්: දිවුරු ෙබන්නා මත 
දිවුරා පවසමි. එය ූරතුල් බකරාගවහි තරමට පිහිටිය ද සැබැවින්ම මම එයින් 
රජ්මම් හි ආයතය එනම්: ‘වැඩිහිටි පිරිමිගයක් හා වැඩිහිටි කාන්තාවක් යන 
ගදගදනා කාමගය් වරදවා හැසිරුගණ් නම් කවර තත්ත්වයක වුව ද අල්ොහ්ගගන් 
වූ දඬුවමක් වශගයන් ඔවුන් ගදගදනාට ගල් ගසා මරා දමු. තවද අල්ොහ් 
සර්වබෙධාරීය. මහා රඥාවන්තය.’ යන ආයතය කියවමි. යැයි පැවසීය.  
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අල්ොහ්ගේ රකාශ ගමගස්ය. “අපි ඔවුනට එහි නියම කගළමු සැබැවින්ම 

පණක් ගවුගවන් පණක් ද ....” (අල් මාඉදා 45), “අගහෝ විශ්වාස කළවුනි, 

ඝාතනයක් වි යගයහි සමරතිචාර දැක්වීම ුඹොට නියම කර ඇත. නිදහස් 

පුද්ගෙයකු ගවුගවන් නිදහස් පුද්ගෙයකු ද වහගෙකු ගවුගවන් වහගෙකු 

ද කාන්තාවක් ගවුගවන් කාන්තාවකු ද ගේ.” (අල් බකරා:178) 

දහම අතහැර දමා සමාජය ගවන් කරන පුද්ගෙයා වනාහි: ඉන් අදහස් 

කරුගය්: ඉස්ොමය අතහැර දමා, ඉන් ඉවත් වී මුස්ලිම් සමාජය ගබදා ගවන් 

කරන උදවියයි. සාක්ිගය් රකාශ ගදකට අයත් අය අතුරින් තම රාණය 

අුමත වන්නන් සමග ඔහු වයතිගර්කයක් බවට පත්ව ඇත්ගත් ආගම 

ගවනස් කිරීමට ගපර ඔහු සිටි තත්ත්වය සැෙකිල්ෙට ගගනය. ඉන් පසුව ද 

ඔහුට ඉස්ොමගය් නීතිය අනිවාර්යය වු ඇත. එගහයින් ඔහු පශ්චාත්තාප වී 

සමාව අයැද සිටින ගමන් ඉල්ො සිටිු ෙැගබ්න. එගමන්ම නැවතත් ඉස්ොමය 

ගවත පැමිගණන ගමන් ද ඉල්ො සිටිු ෙැගබ්න. ඔහු සාක්ිගය් රකාශ ගදක 

පිළිගත් තත්ත්වගය් නැවතත් ඔහුගේ දහම අතහැර සමූහයා ගවන් කිරීගම් 

කටයුතුවෙ නිරත වී ඇත. එගමන්ම ඉස්ොමගය් ඇති මූලිකාංගයන් අතුරින් 

යමක් රතික්ග ප් කිරීම, අල්ොහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්ට ගදාස් පැවරීම, 

ඇතැම් මෙක්වරුන් රතික්ග ්ප කිරීම, නබිවරුන් රතික්ග ්ප කිරීම, අල් 

කුර්ආනගය් සඳහන් කරන ෙද ගද්ව පුස්තක පිළිබඳ මනා දැුමක් තිබියදී 

එය රතික්ග ප් කිරීම, අල් කුර්ආනයට අපහාස වන අයුරින් කටයුතු කර එය 

අපිරිසිු ස්ථානවෙ දැමීම, සොතය වැනි දහම තුළ අතයවශය කරණු දැන 

ගැනීම රතික්ග ප් කිරීම හා  ගමවැනි ඉස්ොමගයන් බැහැර ක්රියාවන් සිු කර 

ඉස්ොමයට එගරහිව වාද කර ඇත.  

ගම් සම්බන්ධගයන් පිරිමියා හා කාන්තාව අතර ගවනසක් නැති බව බහුතර 

විද්වතුන්ගේ මතයයි.  

‘දහම අතහැර දමා සමාජය ගවන් කරන පුද්ගෙයා’ යන නබි තුමාගේ 

රකාශය වනාහි සැබැවින්ම ඔහු පාපක් මාව අයැද නැවත ඉස්ොමය ගවත 

පැමිණිගය් නම් මරණ දඬුවම ඔහුට ක්රියාත්මක කරු ගනාෙබන බවයි. 

ගහ්තුව ඔහු නැවත පැමිණීගමන් පසු තම දහම අතහැර දමනගනකු ගහෝ 

සමාජය ගවන් කරන්ගනකු ගනාවන බැවිනි.  

*** 
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 َعَشرَ  الَخاِمسُ الَحِدْيُث 

ෙහපළාස් වන හදීසය 

 قَاَل :  ملسو هيلع هللا ىلصعن أَبِْي ُهَرْيَرةَ رضي للا عنه، أَنَّ َرُسوَل للاِ 

َوَمْن  ِليَْصُمْت،  أَْو  فَْليَقُْل َخْيراً  َواليَوِم اْلِخِر ،  بِاهللِ  يُْؤِمُن  َكاَن  "َمْن 

ْؤِمُن باهللِ َواليَوِم اْلِخِر ، فَْليُْكِرْم َجاَرهُ ، َوَمْن َكاَن يُْؤِمُن باهللِ  َكاَن يُ 

 وِم اْلِخِر ، فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ." َواليَ 

 َرَواهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 
අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

කවුරුන් අල්ොහ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 
කරන්ගන්ද ඔහු යහපතම කතා කරත්වා එගස් 
නැතගහාත් නිහඬව සිටිත්වා. කවුරුන් අල්ොහ් හා 
පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්ගන්ද ඔහු තම 
අසල්වැසියාට ගරු කරත්වා, කවුරුන් අල්ොහ් හා 
පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්ගන්ද ඔහු තම 
ආගන්තුකයාට සත්කාර කරත්වා . 

ගමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත. 

 

*** 
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-විග්රහය- 

“කවුරුන් අල්ොහ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්ගන්ද”93 ඔහු ගම් ගම් 

ගද් කරත්වා යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: සැබැවින්ම ගමම කරුණු 

ඊමානගය් කරුණු අතරින් වන්ගන් යැයි ගපන්වා ගදයි.  

සැබැවින්ම සියලු ක්රියාවන් ගද්ව විශ්වාසය තුළට ඇතුළත් වන බව ඉහතින් 

සඳහන් වී ඇත. විශ්වාසගය් ක්රියාවන් විගටක, අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු කිරීම 

තහනම් දැයින් වැළකීම වැනි අල්ොහ්ට කළ යුතු යුතුකම් හා වගකීම් සමග 

බැගඳ්. යහපත් දෑ කතා කිරීම හා ඒ හැර ගවනත් දෑ කතා කිරීගමන් නිහඬවීම 

ද ඒවායින් එකකි.  

විගකට ආගන්තුකයින්ට සත්කාර කිරීම, අසල්වැසියාට ගරු කිරීම, ඔහුට 

හිංසා කිරීගමන් වැළකීම වැනි ඔහුගේ ගැත්තන්හට කළ යුතු යුතුකම් හා 

වගකීම් සමග බැගඳ්. ගමම කරුණු තුන ගද්ව විශ්වාසවන්තයා ගවත අණ 

කරු ෙැබ ඇත.  

ඒවායින් පළමුවැන්න: යහපත් දෑ කතා කිරීම හා ඒ හැර ගවනත් දෑ කතා 

කිරීගමන් නිහඬ වීමයි. 

අස්වද් ඉබ්නු අස්රම් අල් මහාරිබිය්යි තුමාගේ හදීසයක් ඉමාම් තබරානී විසින් 

ගමගස් වාර්තා කර ඇත. එතුමා: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ඔබ මට උපගදස් 

ගදන්නැයි මම අසා සිටිගයමි. එතුමාණන්: “ඔගබ්න දිව ඔබ සතුව තිගබ්නදැ?”යි 

විමූහ. එයට ඔහු: ‘මාගේ දිව මා සතුව ගනාමැති නම් මා සතුව ඇත්ගත් 

කුමක් දැ?යි’ පැවසීය. එතුමාණන්: “ඔගබ්න අත ඔබ සතුව තිගබ්න දැ?”යි විමූහ. 

එයට ඔහු: ‘මගේ අත මා සතුව ගනාමැති නම් මා සතුව ඇත්ගත් කුමක් දැ?’යි  

පැවසීය. එතුමාණන් “එගස් නම් ඔගබ්න දිගවන් යහපත හැර ගවන කිසිවක් 

 
93. ඉන් අදහස් කරුගය් විශ්වාසගය් පරිපූර්ණතාවයයි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් 
අත්-තරීෆී) 
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ගනාපවසන්න. ඔගබ්න අත යහපත් ගද් ගවත මිස දිගු ගනාහරින්න.” යැයි 

පවසා සිටියහ.94  

දිව තැන්පත්ව තබා ගැනීම ගද්ව විශ්වාසගය් අංගයක් බව ගපන්වා ගදමින් 

කරුණු පැමිණ ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ොහු 

අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ‘මුස්නද්’ හි ගමගස් සඳහන් ගේ. 

“ගැත්ගතකුගේ ගද්ව විශ්වාසය ඔහුගේ හදවත තැන්පත් වන ගතක් තැන්පත් 

වන්ගන් නැත. ඔහුගේ හදවත ඔහුගේ දිව තැන්පත් වන ගතක් තැන්පත් 

වන්ගන් නැත.”95 

එහි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට රකාශිත අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් තුමා විසින් 

වාර්තා කරන ෙද තවත් හදීසයක් ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “කවගරකු නිහඬ 

වූගය් ද ඔහු ජය ෙැබීය”96 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “සැබැවින්ම 

මිනිසා වචන ගතපෙයි. එහි ඇති දෑ කුමක්දැ?යි ඔහුට පැහැදිලි ගනාගේ. 

 
94. ‘අල් කබීර්හි’ (817)  ඉමාම් තබරානී විසින් ගමය පෙ කර ඇත. ඉමාම් අල්බානී 
තුමා ගමය ‘අස්සිල්සිෙතුස් සහීහ්’ හි (1560) පෙ කර ඇති අතර එහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාව ගගන හැර පාමින් ගමය නිවැරැදි වාර්තා සම්බන්ධතාවක් බවත් 
ගමහි සඳහන් පුද්ගෙයින් සියලු ගදනා විශ්වසනීය අයලුවන් බවත් පවසා ඇත.  

95. ඉමාම් අහ්මද් (3/198) එහි අවසානගය් “තම හිංසනගයන් තම අසල්වැසියා 
ආරක් ාව ගනාෙබන පුද්ගෙයා ස්වර්ගයට පිවිගසන්ගන් නැත.”  

අ -්ග යික් අල්බානි ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’හි (554, 2765) ගමය 
හසන් ගණයට අයත් බව සඳහන් කර ඇතැයි මම පවසා සිටිමි.  

96. අහ්මද් (2/177), තිර්මිදි (2501), එම වාර්තා සම්බන්ධීකරණයන් අතර 
අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු ලුහයිආද ගකගනකි. එබැවින් ‘තක්රීජ්ම අහාදීසුන් ඉහ්යා’හි 
(2526) අල් ඉරාකී සඳහන් කර ඇත්ගත්: ඉමාම් තිර්මිදි තුමා එය ුර්වෙ වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් පෙ කර ඇති බවයි. එය තබාරනිහි ඉතා යහපත් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතුව සඳහන්ව ඇත.) 
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එමගින් ඔහු ගපර අපරදිග අතර තරමට ුරසක් නිරා ගින්නට ලිස්සා යු 

ඇත.97   

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ තවත් හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් හා තිර්මිදී ගමගස් පෙ කර ඇත. 

“සැබැවින්ම මිනිසා වචන කතා කරයි. එහි (ගහාද නරක පිළිබඳ) වරදක් 

ගනාදකී. ඒ ගහ්තුගවන් ඔහු නිරා ගින්ගන් වසර හැත්තෑවක් පහතට වැගටු 

ඇත.98  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් කළ 

තවත් වාර්තාවක් බුහාරිහි ගමගස් සඳහන් ගේ. “සැබැවින්ම මිනිසා අල්ොහ්ට 

තෘප්තිමත් වන වචන කතා කරයි. එහි බෙපෑමක් ඇති බව ගනාසිතයි. 

අල්ොහ් එමගින් ඔහුගේ තරාතිරම උසස් කරු ඇත. සැබැවින්ම ගැත්ගතකු 

අල්ොහ්ට ගකෝප වන වචන කතා කරයි. එහි බෙපෑමක් ඇති බව ගනාසිතයි. 

එමගින් ඔහු නිරයට ඇද වැගටු ඇත.99  

“ඔහු යහපතම කතා කරත්වා එගස් නැතගහාත් නිහඬව සිටිත්වා.” යන නබි 

 තුමාගේ රකාශය වනාහි: කතා කිරීම ගහෝ නිහඬව සිටීම සමානය (ملسو هيلع هللا ىلص)

යන්නට ගමහි කිසිු කතාවක් නැත.   එකක් එය යහපතක් වී නම්. එය කතා 

කිරීමට අණ කරු ෙබන්නකි. එගස් නැතගහාත් යහපතින් ගතාර වී නම් ඒ 

ගැන නිහඬවීමට අණ කරු ෙබන්නකි. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ 

කරයි. “දකුණු පසින් ද වම් පසින්ද හිඳ සටහන් කරන ගදගදනා සටහන් කරන 

අවස්ථාව (සිහිපත් කරවු). ඔහු (මිනිසා) අබියස සිටින නිරීක් කයකු (සටහන් 

කිරීමට) ූදනාමින් සිටීම මිස ඔහු කිසිු වදනක් උච්චාරණය ගනාකරයි.” 

(ූරා කාෆ් 17,18) ඔහුගේ දකුණින් සිටින්නා යහපත සටහන් කරන්නා බවත් 

ඔහුගේ වමතින් සිටින්නා අයහපත සටහන් කරන්නා බවත් මුල් කාලීන 

දැහැමියන් ඒකමතිකව පවසා ඇත. අබූ උමාමාගේ මර්ෆඃ ගණයට අයත් එම 

 
97. බුහාරි (6477), මුස්ලිම් (2988). 

98. අහ්මද් (2/236), තිර්මිදි (2314), ඉබ්නු මාජා (3970), අල්-අල්බානී තුමා ‘සහීහ් 
අත්-තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න හි ගමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සහතික කර 
ඇත.  

99. බුහාරි (1478) 
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හදීසය වාර්තා කරු ෙැබ ඇත්ගත් ුර්වෙ වාර්තා සම්බන්ධතාවක් 

සහිතවය.100 එගමන්ම හුගදය්ෆා තුමාගේ මර්ෆඃ ගණයට අයත් හදීසයක 

ගමගස් වාර්තා කරු ෙැබ ඇත. “සැබැවින්ම ඔහුගේ දකුණින් යහපත 

සටහන් කරන්නා සිටියි”101  

කතා කරන සෑම ගදයක්ම ලියු ෙබන්ගන් ද? එගස් නැතගහාත් කුසල් හා 

දඬුවම ඇති ගද් පමණක් හැර ගවනත් දෑ ලියු ගනාෙබන්ගන් ද යන්න ගැන 

රසිද්ධ රකාශ ගදකක් මත විද්වතුන් මතගේද පෙ කරති.  

ඉබ්නු අබ්නබාස ්තුමා විසින් ෙබා අලී ඉබ්නු අබී තල්හා ගමගස් පවසයි: ‘කතා 

කරන සෑම යහපතක්ම හා අයහපතක්ම ලියු ෙැගබ්න. එය ‘මම කෑගවමි, මම 

බිේගවමි, මම ගිගයමි, මම ආගවමි යන ඔහුගේ රකාශය ද ලියු ෙැගබ්න. එය 

බ්රහස්පතින්දා දිනයක වූවක්ද යන්ගනන් ද ලියු ෙැගබ්න. ඔහුගේ කතාව හා 

ඔහුගේ ක්රියාව ඉදිරිපත් කරු ෙැගබ්න. එහි ඇති යහපත හා අයහපත 

පිළිගන්නට සළස්වා ඒ හැර ගසසු දෑ ඉවත දමු ෙැගබ්න. ඒ පිළිබඳ උත්තරීතර 

අල්ොහ්ගේ රකාශය ගමගස්ය. “අල්ොහ් අභිමත කරන දෑ (එයින්) මකා 

දමන්ගන්ය. තවද ඔහු (අභිමත කරන දෑ) ස්ථාවර කරන්ගන්ය. තවද මේ 

පුස්තකය ඇත්ගත් ඔහු අබියසය.” (ූරා අර්-රඃද් 39)  

යහ්යා ඉබ්නු අබී කසීර් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. ‘මිනිගසකු බූරුවකු පිට 

නැග ගමන් ගත්ගත්ය. පසුව ඔහු ඌ සමගම බිම ඇද වැටුගන්ය. එවිට ඔහු: 

‘බූරුවා අභාගය විය’ යැයි පැවසීය. එවිට දකුණු පැත්ගත් සිටි සගයා: කවර 

කරුණක් යහපත් ද එය මම ලිේගවමි. යැයි පැවසුගේය. වම් පස සිටින සගයා: 

කවර කරුණක් අයහපත් ද එය මම ලිේගවමි යැයි පැවසුගේය. එවිට දකුණු 

පස සගයා කවර කරුණක් අතහැරිගය් ද එය ඔබ සටහන් කර ගු යැයි 

 
100. ‘අල්-කබීර්’ හි (8/191) ඉමාම් තබරානී විසින් වාර්තා කර ඇත.   

101. හුගදයිෆා තුමා විසින් වාර්තා කළ ගමම හදීසය මේකූෆ් හා මර්ෆඃ ගෙසින්  ඉබ්නු 
ෂීබා තුමා විසින් පෙ කර ඇත. මා පවසා සිටිුගය්: මේකූෆ් ගෙස පිහිටි වාර්තාව 
වනාහි, එහි වාර්තා සම්බන්ධතාව හිරු ගමන් පැහැදිලිය, නිවැරදිය. මර්ෆඃ ගෙස 
වාර්තාව වනාහි: එහි අබූ බක්ර් අය්යා ්, ආසිම් ඉබ්නු අබින් ුජූද් යන අය ද ගවති. 
ඔවුන් ගදගදනා පිළිබඳ ඔවුන් ගදගදනාගේ ධාරණය පිළිබඳ කතාබහට ෙක්ව ඇත. 
ගමම රකාශය මර්ෆඃ ගණයට අයත් යැයි පැවසීම  ගැටළු සහගතයි. සියල්ෙ 
මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය.  
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අල්ොහ් වම් පස සිටින සගයා ගවත ගද්ව පණිවිඩ එේගේය. එවිට බූරුවා 

අභාගය විය යැයි පැවසීම අයහපත් දෑ අතරට තහවුරු විය.  

ගමය මතු පිටින් ගපගනන්ගන් කවර කරුණක් යහපත් ගනාවන්ගන්ද එයට 

දඬුවම් කරු ගනාෙැබුණ ද එය අයහපතක් වන බවයි. සැබැවින්ම ඇතැම් 

පාපකම් සඳහා දඬුවම් කරු ගනාෙබු ඇත. මහා පාපයන්ගගන් වැළකී 

සිටීගමන් ඒවාට රතිකර්ම ඇති වන්ගන්ය. නමුත් එම කාෙය වයාජ දෑහි ගත 

කළ අයුරින් එයට අදාළ වූ පුද්ගෙයා එම කාෙය නාස්ති කර ගත්ගත්ය.  

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් එය ඔහුට අවාසියක් ගමන්ම 

පසුතැවිල්ෙක් වු ඇත. එය ද එක් වර්ගයක දඬුවමකි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. 

“අල්ොහ්ගේ නාමය එහි සඳහන් ගනාකරන සභාවකින් නැගිට යන පිරිසක් 

බූරුවකුගේ කුණු වූ මළකඳකින් නැගිට ගිගය් මිස නැත. ඔවුනට එය 

පාඩුවකි.” ගමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමාද වාර්තා කර ඇති අතර ඔහුගේ වදන් 

ගපළ ගමගස්ය. “අල්ොහ්ගේ නාමය සඳහන් කරු ගනාෙැබූ සහ ඔවුන්ගේ 

නබිවරයා ගවත සෙවාත් පවසු ගනාෙැබූ සභාවක කිසිු කණ්ඩායමක් 

අඩුපාඩුකම් සහිතව මිස වාඩි වන්ගන් නැත. ඔහු අභිමත කගළ් නම් ඔවුනට 

දඬුවම් කරයි. ඔහු අභිමත කගළ් නම් ඔවුනට සමාව ගදයි.102  

ඇතැම් සෙෆිවරුන් පවසා සිටිුගය්: “මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන 

දිනගය් ආදම්ගේ දරුවාට ඔහු ගත කළ ආයු කාෙගය් ගහෝරාවන් ඉදිරිපත් 

කරු ෙබු ඇත. එවිට ඒවාගයහි අල්ොහ්ව ගමගනහි ගනාකරන ෙද සෑම 

ගහෝරාවක් සඳහාම ඔහුගේ ආත්මය ුකින් තැගවු ඇත.” 

ගමහි අවධාරණය වුගය්: කතා කිරීමට යහපත් ගදයක් ගනාමැති වූ විට ඒ 

ගැන කිසිවක් කතා කිරීමට වඩා නිහඬව සිටීම උතුම් බවයි. අතයාවශය දෑ 

හැර.  

 
102. අහ්මද් (2/527), අබූ දාවූද් (4855), තිර්මිදි (3380), ග යික් අල්බානී ‘සහීහ් අල් 
ජාමිඃ’හි (5607, 5750) ගමය පූර්ණ සාධක සහිත හදීසයක් බව පවසා සිටියාක් 
ගමන්ම තිර්මිදි තුමා ද පූර්ණ සාධක සහිත හදීසයක් බව පවසා ඇත්ගත්ය.  
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එගමන්ම, සැබැවින්ම අවශයතාවක් ගනාමැති රකාශ ගබාගහෝමයක් හදවත 

දරුණු කරු ඇත. ඒ ගැන ඉබ්නු උමර් තුමා පැවූ මර්ෆඃ ගණගය් හදීසයක් 

තිර්මිදි හි ගමගස් සඳහන් ගේ. ‘අල්ොහව් ගමගනහි කිරීගමන් ගතාරව අධික 

ගෙස කතා ගනාකරු. ගහ්තුව සැබැවින්ම අල්ොහව් ගමගනහි කිරීගමන් 

ගතාරව අධික ගෙස කතා කිරීම හදවත් දරුණු කරු ඇත. මිනිසුන් අතර 

අල්ොහ්ගගන් වඩාත් ුරසව් සිටින්නා දරුණු හදවතක් ඇත්තාය.103 

අබූ බක්ර් තුමා තම දිව අල්ොගගන ‘ගමය මා ගවත ගගන එන දෑ ගගන ගදු 

ඇත’ යැයි පවසන්ගනකු වූහ.  

උමර් තුමා: ‘කවගරකු ඔහුගේ කතාව අධික කර ගත්ගත්ද ඔහුගේ වැටීම ද 

(පහත්කමද) අධික වන්ගන්ය. කවගරකු ඔහුගේ වැටීම අධික කර ගත්ගත් ද 

ඔහුගේ පාපකම් අධික වන්ගන්ය. කවගරකුගේ පාපකම් අධික වන්ගන් ද 

නිරාගින්න ඔහුට වඩාත් සුුසු තැනක් වු ඇත.’ යැයි පවසා ඇත්ගත්ය. 

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා: නැමුමට සුුස්සා ඔහු හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති 

අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. මහගපාගළාව මත දිගු කෙක් සිරගත වීමට දිව 

තරම් වඩාත් සුුසු කිසිවක් නැත. යැයි පවසා ඇත්ගත්ය.  

වහ්බ්න ඉබ්නු මුනබ්නබිහ් තුමා:  සැබැවින්ම රඥාගේ මුෙ නිහඬතාව බව 

රඥාවන්තයින් ඒකමතිකව පවසා ඇත. 

ගමය විමර්ශනය කළ යුතු දිගු ගකාටසකි. 

සැබැවින්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා යහපත කතා කරන ගමන් හා යහපත් ගනාවන 

දැයින් නිහඬව සිටින ගමන් අණ කර සිටීගම් අදහස වුගය්: කතා කිරීම ගහෝ 

නිහඬතාව රැකීම ගපාුගේ අණ කරන ෙද රකාශයක් ගනාවන්ගන්ය. යහපත් 

දෑ කතා කළ යුතු අතර අයහපත් දැයින් නිහඬ වීම අවශය වන්ගන්ය. මුල් 

කාලීනයක් අයහපත් දැයින් හා අවශය ගනාවන දැයින් නිහඬවීම අධික ගෙස 

රශංසා කගළෝය. එය සිතට බරක් වූ බැවිනි. එබැවින් ගබාගහෝ ජනයාද ඒ 

 
103. තිර්මිදි (3411) එහි වාර්තාකරණගය්දී ඉබ්රාහීම් ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු හාතිබ්න 
ද ඇතුළත් ගේ. ඒ ගහ්තුගවන් ග යික් අල්බානී තුමා ‘සිල්සිෙතුල් ළඊෆා’ (920) හි 
ගමම හදීසය ුර්වෙ හදීසයක් බව දන්වා ඇත.  
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අදහස තුළ වැටින. ඔවුන් තමන්ට අනවශය දෑ පිළිබඳ නිහඬතාව රැකීමට 

උත්සාහ කළ අතර එමගින් ඔවුන්ගේ සිත් සුවපත් කර ගත්ගතෝය.  

වඩාත් උතුම් වන්ගන් නිහඬතාවද එගස් නැතිනම් කතා කිරීම ද? යුගවන් 

අහ්නෆ් ඉබ්නු කයිස් තුමා ඉදිරිගය් ගමගනහි කරමින් සිටියදී: පිරිසක් 

නිහඬතාව උතුම් බව පවසා සිටිගය්ය. එවිට අහ්නෆ්: කතා කිරීම උතුම්ය. 

සැබැවින්ම නිහඬතාවගයන් ඇතිවන මහිමය තම මිතුරා ගවත ෙඟා වන්ගන් 

නැත. නමුත් යහපත කතා කිරීම යු එමගින් එය සවන් ගදන්නා රගයෝජන 

ෙබු ඇත.”  

විද්වතුන් අතර මිනිගසකු -උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් ඉදිරිගය්- දැුම මත 

නිහඬතාව රකින්නා දැුම මත කතා කරන්ගනකු ගමන් දැයි විමසීය. එයට 

උමර් තුමා: ‘-මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය්- තත්ත්වගයන් ඒ 

ගදකින් වඩාත් උතුම් වන්ගන් සැබැවින්ම දැුම මත කතා කරන්නාය. ඊට 

ගහ්තුව සැබැවින්ම එහි රගයෝජනය මිනිසුනට ඇති බැවිනි. එහි නිහඬතාව  

ඔහුට පමණක් වු ඇත.’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. පසුව එතුමාට එම පුද්ගෙයා: 

අමීරුල් මුඃමිනීන් තුමනි -විශ්වාසීන්ගේ නායකයාණනි- කතා කිරීගම් 

අර්බුදය ගකගස් නම් වන්ගන්දැ?යි පැවූ විට උමර් තුමා දැඩි ගෙස හඬන්නට 

පටන් ගත්ගත්ය.  

දිනක් උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා ගද්ශනාවක් කගළ්ය. ජනයා එයට වහල් 

වී සිටිගය්ය. පසුව එතුමා ගද්ශනාව නතර කගළ්ය. එවිට ඔහුගගන් ගමගස් 

විමසන ෙදී. ඔගබ්න කතාව ඔබ සම්පූර්ණ කර තිබුණා නම්. එමගින් අල්ොහ් 

අපට ගසත සෙසු ඇතැයි අපි අගප්ක් ා කගළමු. යැයි පවසා සිටි විට එතුමා: 

“සැබැවින්ම කතාව අර්බුදයකි. ගද්ව විශ්වාසියාට කතාවට වඩා ක්රියා කිරීම 

වඩාත් උසස් වන්ගන්ය” යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

-දිගු කෙක් තිස්ගස්- මම අමීරුල් මුඃමිනීන් උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමාව 

සිහිගනන් දැක ඇත්ගතමි. ගමම ගැටලුව සම්බන්ධගයන් එතුමා කතා කරු 

මම සවන් දී ඇත්ගතමි. සැබැවින්ම මා ද ඒ සම්බන්ධගයන් ඔහු සමග කතා 

කර ඇති බව මම සිතමි. ‘සැබැවින්ම යහපත කතා කිරීම නිහඬව සිටීමට වඩා 

උතුම්ය.’ යන වග ඔහුගේ කතාගවන් මම වටහා ගත්ගතමි. කතාව 

අතරවාරගය් දී සුගෙයිමාන් ඉබ්නු අබ්නුල් මලික් පිළිබඳ ගමගනහි කිරීම සිු 

වූ බව සිතමි. සැබැවින්ම උමර් තුමා එය ඔහුට පවසා සිටිගය්ය.  
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සුෙයිමාන් ඉබ්නු අබ්නුල් මලික් තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. 

සැබැවින්ම එතුමා: නිහැඬියාව බුද්ධිගය් සිහිනයයි. කතා කිරීම එය අවදි 

කරවයි. තත්තවයකින් මිස තත්ත්වයක් පූර්ණ වන්ගන් නැත.’ එනම්: 

නිහැඬියාවත් කතාවත් අවශය වන්ගන්ය යන්නයි.  

එවකට මිසර ජනයා අතර බුද්ධිමගතකු වූ උගබයිුල්ොහ් ඉබ්නු 

අබූ ජඃෆර්ගේ රකාශය ගකතරම් අගගන් ද! රඥාවන්තයින් අතුරින් ගකගනකු 

‘සභාවක පුද්ගෙයකු කතා කරන විට එම කතාව ඔහු මවිතයට පත් කගළ ්

නම් ඔහු නිහැඩියාව රකිත්වා. ඔහු නිහැඩියාගේ සිටින විට එම නිහැඬියාව 

ඔහුට පුුමයට පත් කගළ් නම් කතා කරත්වා!” 

ගමය වඩාත් යහපතකි. ගහ්තුව කවගරකු එගෙස සිටින්ගන් ද ඔහුගේ 

නිහැඬියාවත් ඔහුගේ කතාවත් ඔහුගේ ආශාවට හා ඔහුගේ සිත් 

ආකර්ශණයට විරුද්ධව පවතිු ඇත. කවගරකු එගෙස සිටින්ගන් ද ඔහු 

අල්ොහ්ගේ ආශිර්වාදය ෙබන්නටත් ඔහුගේ කතාගවහි හා නිහැඩියාගේ 

නිවැරැදි භාවය ෙබන්නටත් නම් කළ හැකි පුද්ගෙයකු වු ඇත. ඊට ගහ්තුව 

ඔහුගේ කතාවත් ඔහුගේ නියැඩියාවත් අල්ොහ් ගවුගවන් පවතින බැවිනි.  

*** 

ගමම හදීසගය් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) අණ කර සිටි කරුණු අතුරින් ගදවන කාරණාව අසල් 

වැසියාට ගරු කිරීමයි.  

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: “ුඹො අල්ොහව් නමදිු. ඔහුට 

කිසිවක් ආගද්ශ ගනාතබු. ගදමාපියන් සමග යහපත් අයුරින් කටයුතු 

කරු. තවද ඥාතීන් සමග ද අනාථයින් සමගද දිළිඳන් සමග ද ඥාතී 

අසල්වැසියා සමග ද සමීප අසල්වැසියා සමග ද අසලින් සිටින මිතුරා සමග ද 

මගියා සමග ද ු ඹොගේ දකුණත සතු කරගත් අය (වහලුන්) සමග ද (යහපත් 

අයුරින් කටයුතු කරු). සැබැවින්ම අල්ොහ් උඩඟුකමින් හා පුහුමානගයන් 

සිටින්නන් ව ප්රිය කරන්ගන් නැත.” (ූරා අන් නිසා : 36) 

ගම් පිළිබඳ විග්රහ කරන්නන් විවිධ මත දරති.  
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ඔවුන් අතර ඇතැගමකු ‘ඥාතී අසල් වැසියා’ යු ඔහුට වඩාත් සමීපගයන් 

කටයුතු කරන අසල් වැසියා යුගවන් ද ‘සමීප අසල් වැසියා’ යු පිටස්තර 

අසල්වැසියා යුගවන් අදහස් පළ කර ඇත.  

ඇතැමුන් ‘ඥාතී අසල් වැසියා’ යන්ගනහි කාන්තාව ඇතුළත් කරන අතර 

ඇතැමුන් ඇයව ‘සමීප අසල් වැසියා’ යන්ගනහි ඇතුළත් කරති. 

තවත් ඇතැමුන්: ගමනක දී ඉතා කිට්ටුගවන් සිටින්නා ‘සමීප අසල්වැසියා’ 

අතරට ඇතුළත් කරති. 

ඇතැමුන්: ‘ඥාතී අසල් වැසියා’ යු මුස්ලිම් අසල්වාසියා යුගවන් ද ‘සමීප 

අසල් වැසියා’ යු මුස්ලිම් ගනාවන අසල්වාසියා යුගවන් අදහස් පළ කර 

ඇත.  

‘මුස්නද් අල්බස්සාර්’ හි හුගදයිෆා තුමා විසින් වාර්තා කළ මර්ෆඃ ගණයට 

අයත් හදීසයක් ගමගස් සඳහන් වී ඇත. ‘අසල්වාසීන් වර්ග තුනකි. එනම්: එක් 

උරුමයක් පමණක් සතු අසල්වාසියා -උරුමගයන් වඩාත් පහළම අය ඔහු 

ගවයි- උරුමකම් ගදකක් සතු අසල්වාසියා සහ උරුමකම් තුනක් සතු 

අසල්වාසියා. උරුමයක් පමණක් සතු අසල්වාසියා වනාහි: අල්ොහ්ට ආගද්ශ 

තබන අසල්වාසියාය. ඔහු සතුව ගෙන්ගතු කමක් නැත. ඔහු සතුව ඇත්ගත් 

අසල්වාසියා යන උරුමය පමණය. උරුමකම් ගදකක් සතු අසල්වාසියා 

වනාහි: මුස්ලිම් අසල්වාසියාය. ඔහුට ඉස්ොමගය් උරුමය හා අසල්වාසියා 

යන උරුමය සතු වන්ගන්ය. උරුමකම් තුනක් සතු අසල්වාසියා වනාහි: ඥාතී 

මුස්ලිම් අසල්වාසියාය. ඔහුට ඉස්ොමගය් උරුමය. අසල්වාසියා යන උරුමය 

හා ඥාතී උරුමය සතු වන්ගන්ය.104  

ගමම හදීසය මුත්තසිල් හා මුර්සල් ගෙස ගවනත් වූහයන්ගගන් වාර්තා වී 

ඇති අතර ඒ සියල්ෙ පිළිබඳ ගනාගයකුත් අදහස් ඇත.  

 
104. බස්සාර් (1896) ඉමාම් අල්බානී ‘ෙඊෆ් අල් ජාමිඃ’හි (2674) එය ු ර්වෙ හදීසයක් 

බව සඳහන් කර ඇත. කතෘතුමාගේ රකාශය ගපන්වා ගදන්ගන් ද එය ුර්වෙ 
බවය.  
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තවත් සඳහනක ‘ඥාතී අසල්වැසියා’ සබඳකම් පාන්නට වඩාත් සමීප 

අසල්වැසියා බවත් ‘සමීප අසල් වැසියා’ අසල්වැසියන් අතර ුරින් සිටින්නා 

බවත් රකාශ වී ඇත.  

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් බුහාරි 

හි ගමගස් සඳහන් ගේ. අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මට අසල්වැසියන් 

ගදගදගනකු සිටිති. ඔවුන් ගදගදනාගගන් කවගරකු ගවත මා පරිතයාග කළ 

යුතු වන්ගන් දැයි විමසා සිටියාය. එවිට එතුමාණන්: ‘ඔවුන් ගදගදනා අතුරින් 

ගදාරටුගවන් ඔබට වඩාත් සමීප අය ගවතය’ යැයි පවසා සිටියහ.105   

මුල්කාලීනයන් අතර පිරිසක්: “අසල්වාසීන්ගේ සීමාව නිගවස් හතළිහකි” 

යැයි පවසා ඇත. සෑම පැත්තකින්ම නිගවස් හතළිහක් ආවරණය වී ඇති 

කොපය යැයි ද පවසු ෙැබ ඇත. ‘මරාසීලිස් සුහ්රි’ හි සඳහන් වන පරිදි 

මිනිගසකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) ගවත තම අසල්වැසියා පිළිබඳ පැමිණිලි කරමින් 

පැමිණිගය්ය. පසුව නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා “දැනගන්න. සැබැවින්ම නිගවස් හතළිහක් 

අසල්වැසි නිවාස ගේ” යැයි දැුම් ගදන ගමන් එතුමාගේ මිතුරන් හට 

නිගයෝග කර සිටිගය්ය. ඉමාම් සුහ්රී පවසා සිටිුගය් එය “ගමගස් නිගවස් 

හතළියක් ද ගමගස් නිගවස් හතළියක් ද ගමගස් නිගවස් හතළියක් ද ගමගස් 

නිගවස් හතළියක් ද” යැයි පැවසීය. එනම්: ඔහුට ඉදිරිගයන් ද ඔහුට පසුපසින් 

ද ඔහුගේ දකුණු ගදසින් ද ඔහුගේ වම් ගදසින් ද නිගවස් හතළිහකි.  

‘සමීප අසල් වැසියා’ වනාහි: එය පිරිසක් විසින් විස්තර කර ඇත්ගත් බිරිය 

යන අදහසිනි. තවත් පිරිසක් විසින් විස්තර කර ඇත්ගත් මගී මිතුරා යුගවනි. 

ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා ද ඔවුන් අතරින් ගකගනකි. ගගම් පදිංචිව සිටින මිතුරා 

ඉන් ඉවත් කිරීමට ඔවුහු අගප්ක් ා කගළ් නැත. ඔවුන් අදහස් කගළ ්

සැබැවින්ම මගියාගේ මිතුරුකම් රමාණවත් වන බවයි. පදිංචි ස්ථානය 

පවතින නිරන්තර මිතුරුකම් එයට වඩා උරුමයක් ඇත්තකි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා විසින් වාර්තා කළ බවට ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගවයි. 

 
105. බුහාරි (6020) 
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“සැබැවින්ම අසල්වැසියා උරුමක්කරුවකු වු ඇතැයි මා සිතන තරමට 

ිබ්නරීල් තුමා ඔහු ගැන මට උපගදස් ගදමින්ම සිටියහ.”106 

ඔහුගේ අවශයතාවකදී ඔහුට උදේ කිරීම. ඔහු ගවත සිු කරු ෙබන 

උපකාරවලින් එකකි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට ඉබ්නු අබ්නබාස් 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් හාකිම් තුමා 

ගමගස් පළ කර ඇත. “තම අසල්වැසියා කුසගින්ගනන් ගපගළන විට තම 

කුස පුරවාගන්නා ගද්ව විශ්වාසී අයකු ගනාවන්ගන්ය.107  

සහීහ් මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන්ව ඇත. ‘අගහෝ අබූ දර්, ඔබ මස් වයාංජනයක් 

පිහන්ගන් නම් එහි ජෙය වැඩි කර ඔගබ්න අසල් වැසියා සමග බැඳීම් ඇති කර 

ගන්න.108 

*** 

ගමම හදීසගය් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) අණ කර සිටි කරුණු අතුරින් තුන්වන කාරණාව 

ආගන්තුකයාට සත්කාර කිරීමය. 

ඉන් අදහස් කරුගය්: ඔහුට ආගන්තුක සත්කාරය ඉතා ගහාඳ අයුරින් 

පිළිගැන්වීමයි.  

අබූ ුගරයිහ් විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් 

ගේ. මාගේ දෑස් අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් දැක ඇත. මාගේ ගදකන් එතුමා 

කවර කරුණක් කතා කගළද් ඒවාට සවන් දී ඇත. යැයි පවසා, එතුමාණන්: 

‘කවගරකු අල්ොහ ් හා අවසන් දිනය විශ්වාස කරන්ගන් ද ඔහු තම 

ආගන්තුකයාට එහි අුමත කාෙගයහි ආගන්තුක සත්කාර කරත්වා යැයි 

පැවූහ. එවිට ඔවුහු එහි අුමත කාෙය කුමක් ?දැයි විමසා සිටි විට ‘දහවෙක් 

හා රාත්රියක් යැයි පැවසීය. එතුමාණන් තවුරටත්: ‘ආගන්තුක සත්කාරය යු 

 
106. බුහාරි (6014,6015), මුස්ලිම් (2624, 2625) 

107. හාකිම් (4/167) එතුමා එය සහීහ් හදීසයක් යැයි පවසා ඇති අතරම ඉමාම් 
අල්බානි තුමා ‘සහීහ් අල් ජාමිඃ’හි (5382) එය සහීහ් හදීසයක් යැයි පවසා ඇත.   

108. මුස්ලිම් (2625). 
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දින තුනකි. ඉන් පසුව පිහිටන දෑ දානයකි.’109 යැයි පවසා සිටියහ. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමා පැවූ බවට අබූ ුරයිහ් විසින් වාර්තා කරන හදීසය මුස්ලිම්හි ගමගස් 

සඳහන් ගේ. එතුමාණන්: “ආගන්තුක සත්කාරය දින තුනකි. එහි අුමත 

කාෙය දහවෙක් හා රාත්රියකි. ඉන් පසු ඔහු ගවත වියදම් කරන දෑ දානයකි. 

ඔහු පාපයට ෙක් වන තුරු ඔහු අභියස රැඳී සිටීම අුමත ගනාවන්ගන්ය. යැයි 

පැවූහ. ඔවුහු: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ඔහුට පාපයක් ඇති වන්ගන් 

ගකගස්දැ?යි විමසා සිටිගයෝය. එයට එතුමාණන්: ‘ඔහු ළඟ නවාතැන් ගනී. 

නමුත් ඔහුට සත්කාර කරන තරමට කිසිවක් ඔහු සතු ගනාවු ඇත.’110 

ගමම හදීස්වෙ සඳහන් වන පරිදි ආගන්තුකයාගේ තයාගී අුමත කාෙය 

දහවෙක් හා රාත්රියක් වන අතර ආගන්තුක සත්කාරය දින තුනක් පවතිු 

ඇත. එය තයාගය හා සත්කාරය අතර ගවන් කර තයාගී කාෙ සීමාව තරගය් 

රකාශ කර ඇත. ඒ පිළිබඳ තරගය් රකාශ කරමින් ගවනත් හදීස් ද පැමිණ 

ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අල් මික්දාද් ඉබ්නු මඃදීකරිබ්න විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් අබූ දාවූද් හි ගමගස් පෙ කර ඇත. ‘ආගන්තුක සත්කාර රාත්රිය සෑම 

මුස්ලිම්වරයකුගේම වගකීමකි. එය ගගවී ගිය පසු කවගරකු සිටින්ගන් ද ඔහු 

ඔහුට ණයකි. ඔහු කැමතිනම් ගගවා දමත්වා ඔහු කැමතිනම් අතහැර 

දමත්වා”111 

උක්බත් ඉබ්නු ආමිර් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් 

හි ගමගස් සඳහන් ගේ. අපි: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ඔබ අපව එවන්ගනහිය, 

එවිට අප ගවත සත්කාර ගනාකරන පිරිසක් ගවත යන්ගනමු.   ඒ ගැන ඔබ 

කුමක් සිතන්ගනහිදැ?යි විමසා සිටිගයමු. එයට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් අප 

ගවත “ුඹො යම් පිරිසක් ගවත ගගාඩ බැස ඔවුන් විසින් ුඹොට අවශය 

 
109. බුහාරි (6135), එහි අවසානගය්: ‘ඔහුට වරදක් ඇතිවන තරමට ඔහු ළඟ රැඳී 

සිටීමට තමන්ට අුමත ගනාවන්ගන්ය.” යැයි සඳහන් වී ඇත. මුස්ලිම් (48) පිටුව 
1352. 

110.  මුස්ලිම් (48) පිටුව 1352. 

111. අබූ දාවූද් (3750), ඉබ්නු මාජා (3677), ඉමාම් අල්බානී ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න වත් 
තර්හීබ්න’හි ගමය සහීහ් හදීසයක් බව දන්වා ඇත.  
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වන ආගන්තුක සත්කාරය සැපයීමට නිගයෝග කගළ් නම් ු ඹළා එය පිළිගු. 

ඔවුන් එගස් සිු ගනාකගළ ් නම් ඔවුන් සතුව ඇති අවශය ආගන්තුක 

සත්කාරගය් උරුමය ුඹො ඔවුන්ගගන් ෙබා ගු.” යැයි පවසා සිටියහ.112  

අබ්නුල්ො ඉබ්නු අම්ර් තුමා ගමගස් පවසා සිටියහ: කවගරකු ආගන්තුක 

සත්කාර ගනාකගළ් ද ඔහු මුහම්මද්ගගන් ගහෝ ඉබ්රාහිම්ගගන් ගහෝ ගකගනක් 

ගනාවන්ගන්ය.  

ගමම මූොර ගපන්වා ගදුගය් ආගන්තුක සත්කාරය එක් දහවෙක් හා 

රාත්රියක් සැපයීම අනිවාර්යය වන බවයි. ෙයිස් හා අහ්මද්ගේ රකාශයද එය 

ගේ. අහ්මද් තුමා තවුරටත්: එය වළක්වු ෙැබු විගටක ඉල්ො සිටීගම් 

අයිතිය ඔහුට ඇත. ඊට ගහ්තුව එය අනිවාර්යය වගකීමක් වන බැවිනි.’ එගස් 

යම් අයකු වැළැක් වූ විට ඔහුගේ ධනය තම අතින් ගත හැකි ද එගස් 

නැතගහාත් එ් පිළිබඳ පැමිණිල්ෙ විනිශ්චකාරයකු ගවත ගගන යා හැකි ද? 

යන්න පිළිබඳ කරුණ මූොරගත වාර්තා ගදකක් මත පිහිටයි.  

අවසන් දින ගදක වනාහි: එනම් ගදවන දින හා තුන්වන දින එය ආගන්තුක 

සත්කාරගය් පූර්ණභාවයයි. අහ්මද් විසින් වාර්තා කර ඇති මූොරය පවසා 

සිටිුගය්: පළමු තයාගී අවකාශ කාෙය මිස එය අනිවාර්යය ගනාවන බවයි. 

ඔහු තවුරටත්: තයාගය හා සත්කාරය අතර ගවන් කර ඇති බවත් තයාගී 

අවකාශ කාෙය පිළිබඳ තරගය් රකාශ කර ඇති බවත්ය.  

හමීද් ඉබ්නු සන්ජවීය්හ් පවසා සිටිුගය්: -එම දහවගල් හා රාත්රිගය්- ඔහු හා 

ඔහුගේ පවුෙ අුභව කරන දෑට වඩා යහපත් ආහාර ගේෙක වියදම් දැරීම 

ඔහුගේ යුතුකම බවයි. එගමන්ම -සම්පූර්ණ දින තුගනහිම- ඔහුගේ 

ආහාරගයන් ඔහුට ආහාර සැපයීම ඔහුගේ යුතුකම බවයි. 

ගමහි අවධානයට ගත යුතු කරුණක් ඇත. සල්මාන් තුමාගේ හදීසගය් ගමගස් 

වාර්තා වී තිගබ්න. එතුමා: “අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ අප ළඟ නැති දෑ ආගන්තුක 

 
112. බුහාරි (6137), මුස්ලිම් (1727). 
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සත්කාර සඳහා වැය බැර දැරීම තහනම් කර ඇත්තාහ.”113 යැයි පැවසීය. 

තමන් ළඟ ගනාමැති ගදයක් ආගන්තුක සත්කාරය ගවුගවන් වැය බර 

දැරීමට ආගන්තුක සත්කාර කරන්නාට තහනම් කර තිබීම එය තමන් ළඟ 

තිගබන දැයින් මිස ආගන්තුක සත්කාර ගගෞරවය කිරීම අනිවාර්යය ගනාවන 

බව ගපන්වා ගදයි. එගහයින් ඔහු ළඟ අමතර යමක් ගනාමැති වූ විගටක ඔහුට 

කිසිවක් අනිවාර්යය ගනාවන්ගන්ය.  

*** 

 

   

 
113. අහ්මද් (5/441), එම වාර්තාකරණගය්දී ු ර්වෙතාවක් ඇත. ‘අද් ු ර්රුල් මන්ූර්’ 

හි ූරා සාද් හි විග්රහය අවසානගය් එම පාඩම තුළ සල්මාන් (රළියල්ොහු අන්හු) 
තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසගය් සමස්තය ඉමාම් සුයූතී ගගනහැර පා ඇත.  
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 الَحِدْيُث السَّاِدُس َعَشرَ 

දහසය වන හදීසය 

أَْوِصنِي. قَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص:َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاُ َعْنهُ أَنَّ َرُجًَل قَاَل ِللنَّبِيِِّ  

 ." ََل تَْغَضبْ "، فََردَّدَ ِمَراًرا، قَاَل: "ََل تَْغَضبْ "

 .  َرَواهُ البَُخاِريُّ

අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

“සැබැවින්ම මිනිගසකු ‘මට උපගදස් ගදන්නැ’යි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 
තුමාණන්හට පැවසීය. එතුමාගණෝ: ‘ඔබ ගකෝප ගනාවු’ 
යැයි පැවූහ. නැවත නැවතත් ඔහු එගස් විමසා සිටිගය්ය. 
එතුමාගණෝ: ‘ඔබ ගකෝප ගනාවු’ යැයි පැවූහ. 

ගමය ඉමාම් බුහාරි විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම පුද්ගෙයා යහපත් කරුණු සඳහා සමස්ත උපගදසක් තමන්හට කරන 

ගමන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගගන් ඉල්ො සිටිගය්ය. එගස් ඉල්ො සිටිගය් යහපත් 

කරුණු අධිකව ඇති බැවින් ඒවා ඔහුට ආරක් ා කිරීමට ගනාහැකි වු 

ඇතැයි යන බිය ගහ්තුගවනි. එවිට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඔහුට ගකෝප ගනාවන ගමන 

උපගදස් ු න්හ. පසුව ඔහු ගමම රශ්ණයම නැවත නැවත විමසා සිටිගය්ය. නබි 

 තුමාද එයම පිළිතුරු වශගයන් ෙබා ුන්හ. අයහපත් දෑ හී සමස්තය (ملسو هيلع هللا ىلص)

ගකෝපය බවත් ඉන් වැළකී සිටීම යහපත් දෑහි සමස්තය බවත් ගපන්වා ගදයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගගන් එගස් විමසා සිටි පුද්ගෙයා අබූ දර්දා විය හැක. අබූ දර්දා 

තුමා විසින් වාර්තා කරන හදීසයක් තබරානී හි ගමගස් පළ වී ඇත. එතුමා: 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ස්වර්ගයට මා ඇතුළත් කරන ක්රියාවක් මට දන්වා 
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සිටින ගමන් අසා සිටිගයමි. එවිට එතුමාණන්: ඔබ ගකෝප ගනාවු. ඔබට 

ස්වර්ගය සතුය.114 යැයි පවසා ඇති බව රකාශ කර සිටියි.  

අහ්මද් සතු හදීසයක: සැබැවින්ම ජාරියා ඉබ්නු කුද්දාමා තුමා: මම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගගන් .... ගමගස් විමසුගවමි. එවිට එතුමා එය සඳහන් කර සිටි බව පවසා 

සිටියි.115 ගමය ගබාගහෝ විට විමසා සිටි පුද්ගෙයා ජාරියා ඉබ්නු කුද්දාමා විය 

හැකි බව සිතිය හැක. නමුත් යහ්යා ඉබ්නු කත්තාන් විසින් වාර්තා කළ හදීසය 

ඉමාම් අහ්මද් විසින් වාර්තා කර ඇති අතර ගහගතම: ‘හි ාම් පවසා ඇත්ගත් 

එගෙසය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. එනම්: ගමම හදීසගය් හි ාම් සඳහන් කර 

ඇත්ගත් සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගගන් එගස් විමසා සිටි පුද්ගෙයා ජාරියා 

බවයි. යහ්යා තුමා: ‘ඔවුහු එගස් පවසා සිටිය ද ඔහු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාව හමු වී 

නැතැ’යි පවසා ඇත. අල් ඉජ්මලී හා ගවනත් අය විසින් ද පවසා ඇත්ගත් 

සැබැවින්ම ඔහු තාබීවරගයකු මිස සහාබිවරයකු ගනාවන බවයි.  

උපගදස් පතන්නා හට: ‘ඔබ ගකෝප ගනාවු’ යැයි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා කළ 

රකාශය කරුණු ගදකක් උසුෙයි.  

පළමුවැන්න: එතුමාගේ අගප්ක් ාව යහපත් ගති පැවතුම් ඇතිකරලීම සඳහා 

ගහ්තු වන කරුණු කාරණා නිගයෝග කිරීමය. සැබැවින්ම ආත්මය එම 

ගතිගුණවලින් හැඩ ගැසුණු විට ඒවා එයට පුරුද්දක් බවට පත් වු ඇත. 

ගකෝපය ඇතිවීමට ගහ්තුවන කරුණු මතුවන විට එය පාෙනය කිරීමට ඒවා 

බෙ කරු ඇත.   

ගදවැන්න: එම අගප්ක් ාව පිහිටුගය්: ඔබට ගකෝපය ඇති වූ විට එය පදනම් 

කර ගනිමින් කටයුතු ගනාකිරීමය. නමුත් එය ක්රියාත්මක කිරීම හා එය 

විධානය කරන දෑ ක්රියාවට නැංවීම අතහැර දැමීමට ඔබ ඔබව කැප කළ යුතු 

ගේ. ගකෝපය කවර කරුණක් අණ කර සිටින්ගන් ද එය මිනිසා පිළි ගනාපැද 

ඒ සඳහා තමන්ව කැප කර සිටිගය් නම් ගකෝපගය් හානිය ඔහුගගන් ඉවත් වී 

යයි. ඇතැම් විට එය ගකෝප ගනාවූ අයකු ගස් ගපගනන තරමට ඔහුගගන් 

ගකෝපය නිවී ඉතා ඉක්මණින්ම පහව යු ඇත.   

 
114. අල් මුඃජමුල් අේසඃ(2374)  
115. අහ්මද් (5/34) 
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ගකෝපය වළක්වාෙන එය නිවා දමන කරුණු වෙ නිරත වන ගමන් ගකෝප වූ 

අය ගවත නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා නිගයෝග කර ඇත. බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සුගෙය්මාන් 

ඉබ්නු සුරද් විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් ගමගස් සඳහන් ගේ. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන් අසළ අපි වාඩිගවමින් සිටියදී එතුමා ඉදිරිගය් මිනිසුන් ගදගදගනකු 

බැණ ගත්ගතෝය. ඔවුන් ගදගදනාගගන් එක් අයකු තම සගයාට ගකෝපාවි ්ඨ 

වී බැණ වැුගණ්ය. ඔහුගේ මුහුණ රතු විය. එවිට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්: 

‘සැබැවින්ම මම රකාශයක් දනිමි. එය ඔහු පැවසුගේ නම්, ඔහු ෙබා ඇති දෑ 

ඔහුගගන් පහව යු ඇත. ඔහු අඌු බිල්ොහි මින ් ග යිතානිර් රජීම් යැයි 

පැවසුගේ නම් මැනව’ යැයි. පැවූහ. එවිට ඔවුහු එම පුද්ගෙයාට නබි 

තුමාණන් පවසන දෑ ඔබට ගනාඇගස්දැ?යි පවසා සිටි විට ඔහු: මම පිස්ගසකු 

ගනාගේ යැයි පවසා සිටිගය්ය.116 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අබූ දර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසය ඉමාම් 

අහ්මද් හා අබූ දාවූද් ගමගස් පළ කර ඇත. එතුමාණන්: ‘ඔබ අතුරින් කිසිවකු 

සිටගගන සිටියදී ගකෝප වූ විට ඔහු වාඩි ගවත්වා. ඔහුගගන් ගකෝපය පහව 

ගිගය් නම් එගස්ය. එගස් නැතගහාත් ඔහු හාන්සි ගවත්වා’ යැයි පැවූහ.117 

ගමහි අර්ථය: සැබැවින්ම සිටගගන සිටින්නා පළිගැනීමට ූදානම් 

තත්ත්වගය් පසුවන්ගනකි. වාඩි වී සිටින්නා එගස් ගනාවන්ගන්ය. හාන්සි වී 

සිටින්නාට ඊටත් වඩා ඉන් ුරස්ව සිටියි. එගහයින් එගස් අණ කර ඇත්ගත් 

පළිගැනීගම් තත්තවගයන් ුරස් කිරීගම් බොගපාගරාත්තුගවන් බව රකාශ වී 

ඇත.  

 
116. බුහාරි (6115), මුස්ලිම් (261) 
‘සැබැවින්ම මම පිස්ගසකු ගනාගේ’ යැයි කියූ මිනිසාගේ රකාශ සම්බන්ධගයන් 
අල් හාෆිල් ඉබ්නු හජර් තුමා ගමගස් පවසා සිටියි: ගමම අණ කිරීගමන් ඔහු ගද්ව 
රතික්ග ්පකයකු ගහෝ කුහකයකු බවට පත් ව ඇත. එගස් නැතගහාත් 
මධයස්තභාවගයන් තමන් ව බැහැර කරන තරමට ගකෝපය ඉහවහා ගිය අයකු 
ගෙස ඉද ඇත. එය ගමම පිළිතුගරන් - ගකෝපය ඉහවහා ගිය කරුණ පහ කිරීම 
සඳහා- උපගදස ුන් අය පවා ගනාසෙකා හරින තරමටම විය. ඇත්ගතන්ම ඔහු 
පහත් අරාබිවරයකු බවද සැබැවින්ම මානසිකව වැටී ඇත්ගතකු මිස 
ග යිතාන්ගගන් ආරක් ාව ගනාපතු ඇතැයි ඔහු අදහස් කළා විය හැක යැයි 
රකාශ වී ඇත. ‘ෆත්හුල් බාරි’ (10/482) 

117. අහ්මද් (5/152), අබූ දාවූද් (47820), ‘ළඊෆ් අත් තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’ හි (1645) 
අ -්ග යික් අල්බානී තුමා ගමය ුර්වෙ හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත.  
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මුවර්රික් අල් අජලීගේ රකාශය ගකතරම් මනහර ද: ‘කිසි විගටක මම 

ගක්රෝධගයන් පිරුගණ් නැත. එගමන්ම කවර කරුණක් මා පසුතැවිල්ෙට පත් 

කගළ් ද ඒ ගැන මම පිළිගත් විට කිසිම අවස්ථාවක මම ගකෝපගයන් කතා 

කගළ්ද නැත.’ 

දිනක් උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා ගකෝප විය. එතුමාගේ පුත් අබ්නුල් මලික් 

එතුමාට: ‘අමීරුල් මුඃමිනීන් (විශ්වාසීන්ගේ නායක) තුමනි,  අල්ොහ් ඔබට 

ගමතරම් පිරිනමා තිබිය දී ඒවායින් ඔබව උසස් කර තිබියදී ගම් අයුරින් ඔබ 

ගකෝප වන්ගන්දැ?යි විමසා සිටිගය්ය. එයට එතුමා: අගහෝ අබ්නුල් මලික් ඔබට 

ගකෝපය ඇති ගනාවන්ගන් දැයි විමසා සිටිගය්ය. එවිට අබ්නුල් මලික් තුමා: 

ගකෝපය ගහළි ගනාවන තරමට මා එය පාෙනය කරමි.” යැයි පැවසීය.  

ගකෝපය ඇති වූ විට තම සිත් පාෙනය කර ගත්ගතෝ ගමාවුහු ගවති.  

උර්වත් ඉබ්නු මුහම්මද් අස්-සඃදී තුමාගේ හදීසයක් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් විසින් 

ගමගස් පළ කර ඇත. සැබැවින්ම මිනිගසකු ඔහු සමග කතා කගළ්ය. එවිට 

ඔහු ඔහුගේ ගකෝපය ඇවිස්සීය. එවිට එතුමා නැගිට සිට වුළු ගත්ගත්ය. පසුව 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බවට මාගේ සීයා වන අතිය්යා කළ 

රකාශයක් මාගේ පියාණන් විසින් ෙබා මට ගමගස් දන්වා සිටිගය්ය. 

“ගකෝපය ග යිතාන්ගගන් වූවකි. ග යිතාන් ගින්ගනන් මවන ෙදී. 

සැබැවින්ම ගින්න නිවා දමුගය් ජෙයයි. එගහයින් ඔබ අතුරින් කිසිවකුට 

ගකෝපය ඇති වූ විට, වුළු ගධෝවනය කරත්වා.”118 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. 

‘වීරයා යු මල්ෙව ගපාර බඳින්නා ගනාගේ. සැබෑ වීරයා යු ගකෝපය ඇති 

වන අවස්ථාගේ තම සිත පාෙනය කරන්නාය.119  

 
118. අහ්මද් (4/226), අබූ දාවූද් (4784), ‘ළඊෆ් අත් තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’ හි (1647) 
අ ්-ග යික් අල්බානී තුමා ගමය ුර්වෙ හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත. බෙන්න: 
‘අස්සිල්සිෙතුල් ළඊෆා’ (582) 

119. බුහාරි (6114), මුස්ලිම් 2609) 
ගපාර බදින වීරයා යු: ඔහු සමග ගපාර බදින්නට මිනිසුන්ට හැකියාවක් ගනාමැති 
ශක්තිමත් මිනිසාය. නබි (සල්ෙල්ොහු අෙය්හි වසල්ෙම්) තුමා දන්වා සිටිගය්ද එම 
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට මුආද් ඉබ්නු අනස් අල්-ජුහ්නී විසින් වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා යන අය විසින් 

ගමගස් පළ කර ඇත. “කවගරකු ගකෝපය ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව 

තිබියදී එය පාෙනය කරන්ගන් ද -මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් 

සියලු මැවීම්වෙට ඉහළින් අල්ොහ් ඔහුව අමතු ඇත. ඔහු කැමති 

කනයාවියක් ගතෝරා ගන්නට සළස්වයි.120  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද 

හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් ගමගස් පළ කර ඇත. ‘ගැත්ගතකු තමන්ට අත්වන 

ගකෝපය පාෙනය කිරීමට වඩා අල්ොහ්ට වඩාත් ප්රිය කරන මාත්රාවක් නැත. 

ගැත්ගතකු අල්ොහ් ගවුගවන් ගකෝපය පාෙනය කරන විට ඔහුගේ 

අභයන්තරය ගද්ව විශ්වාසගයන් අල්ොහ් පුරවු මිස නැත.121 

ගකෝපය: හදවගත් රුධිරය රත් කරන්නකි. හිංසාවක් ඇති වීගම් බිගයන් හිංසා 

කරන්නා වැළැක්වීම සඳහා එය ඉල්ො සිටින අතර එගස් නැතගහාත් එය 

සිුවූයින් පසු හිංසාව ඇති කළ පුද්ගෙයාගගන් පළිගැනීමට ඉල්ො සිටියි.  

මුඃමින් වරයකුට අනිවාර්යය වන්ගන්: ඔහුට ගහෝ ගවනත් අයකුට දහම 

වි යගයහි ඇති වන හිංසාවක් වැළැක්වීම සඳහා ගහෝ අල්ොහ්ට හා ඔහුගේ 

 
අර්ථගයනි. එනම් ගකෝපය ඇති වූ විට තම සිත මඩො පාෙනය කරන්නා ගපාර 
බැදීමට සමාන කගළ්ය. එවිට ඔහු මත ගකෝපගය් සළකුණු ගහළි වන්ගන් නැත. 
සැබෑ වීරයා ඔහුය. බෙන්න: ‘අන් නිහායා ෆී ගරීබිල් හදීස්’ (3/35)  

120.අහ්මද් (3/440), තිර්මිදි (2021), අබූ දාවුද් (4777), ඉබ්නු මාජා (4186), ඉමාම් 
තිර්මිදි ගමය ‘හසන් ගරීබ්න’ ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

121. අහ්මද් (1/327), අල් හාෆිල් ඉබ්නු කසීර් තුමා ූරා ආලු ඉම්රාන්හි 134 වන 
පාඨය විස්තර කිරීගම්දී ගමය සඳහන් කර ඇත. එහි හදීස් වාර්තාකරණය හසන් 
ගණයට අයත් බවත් එහි කිසිු අඩුවක් ගනාමැති බවත් එහි පද ගපළ ද හසන් 
ගණයට අයත් බවත් පවසා ඇත. 

 ගමම අර්ථගයන්ම ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ‘මර්ෆඃ’ 
ගණගයන් සඳහන් වී ඇත. එනම් ‘අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය උගදසා ගැත්ගතකු 
ගකෝපය පාෙනය කිරීගම් මාත්රාවට වඩා අල්ොහ් අබියස පවතින රතිඵෙ අතරින් 
ගවනත් කිසිු බෙවත් මාත්රාවක් නැත.’ ඉබ්නු මාජා (4189), ‘අස්සවාඉද්’හි එහි 
වාර්තාකරණය සහීහ් ගණයට අයත් බව පවසා ඇති අතර ‘ළඊෆ් අත් තර්ගීබ්න වත් 
තර්හීබ්න’ හි (2752) අ ්-ග යික් අල්බානී තුමා ගමය ‘සහීහ් ලිගයිරිහි’ ගණයට 
අයත් හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත. 
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දූතයාණන්ට පිටුපාන්නන්හට රතිචාර දැක්වීම සඳහා ඔහුගේ ගකෝපය 

පිහිටීමය.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ තත්ත්වය ගමය විය. සැබැවින්ම එතුමා තමන් ගවුගවන් 

පළිගන්ගනකු ගනාවීය. නමුත් අල්ොහ් තහනම් කරු ෙබන ගදයක් 

උල්ෙංඝනය කරු ෙබන විට එය විය. ඔහුගේ ගකෝපය සඳහා කිසිවක් 

පිහිටිගය් නැත.  

අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් ිහාද් කරන අවස්ථාවන්හි පහර දීම මිස එතුමාණන් 

කිසිවිගටක ගස්වකයකුට ගහෝ කාන්තාවකට පහර දී නැත. අනස් තුමාණන් 

වසර දහයක් එතුමාණන්ට ගස්වය කගළ්ය. එතුමාණන් ඔහුට කිසි විගටක 

‘චි’ යුගවන් අපහාසගයන් පවසා නැත. ඔහු සිු කළ ගදයක් සඳහා ඔහුට 

ඔබ ගමගස් කගළ් ඇයිදැ?යි ගහෝ ඔහු සිු ගනාකළ ගදයක් සඳහා ඔබ ගමගස් 

කරන්නට තිබුණා ගනාගේදැ?යි ගහෝ විමසා නැත.122  

අනස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් තබරානී සතු වාර්තාවක ගමගස් 

සඳහන් ගේ. “මම වසර දහයක් අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්ට ගස්වය කර 

ඇත්ගතමි. එතුමාණන්ට අුගතව පවතින යම් කරුණක් ගහෝ එතුමාණන්ට 

පටහැනිව පවතින යම් කරුණක් ගහෝ ගේවා සිුවන දෑ අල්ොගගන් 

පිළිගැනීමක් ගෙස මිස මම ගනාදනිමි.123 

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමියගගන් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ ගතිපැවතුම් 

පිළිබඳ විමසන ෙදී එවිට එතුමිය ‘එතුමාණන්ගේ ගතිපැවතුම් කුර්ආනය 

විය”124 යැයි පවසා සිටියාය. ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම එතුමාණන් 

එහි ඇති විනයන් තුළින් හැඩ ගැසී විනයාුකූෙව කටයුතු කර ඇති අතර එහි 

ඇති ගුණ ධර්මවලින් හැඩ ගැසී සදාචාර සම්පන්න ගෙස කටයුතු කර 

ඇත්තාහ යන්නයි. අල් කුර්ආනය කවර කරුණක් ගමගනහි කර සිටිගය් ද 

 
122. අනස් තුමාගේ හදීසය ඉමාම් බුහාරි (6038) හා ඉමාම් මුස්ලිම් (2309) විසින් 
පළ කර ඇත.  

123. ‘අල් අේසත්’හි තබරානී (9148), ‘අල් මජ්මමජ්ම (9/16) හි අල්හයිසුමී පවසා 
සිටිුගය්: තමන් නාුනන පිරිසක් ද එහි සිටින බවයි. 

124. මුස්ලිම් (746) 
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එතුමාණන්ගේ පිළිගැනීම එහි වූ අතර කවර කරුණක් කුර්ආනය නින්දා කර 

සිටිගය් ද එතුමාණන්ගේ ගකෝපය එහි විය.  

එගමන්ම එතුමාණන් දැඩි ගෙස ෙැජ්මජා විය. කිසිවකු පිළිකුල් කරන අයුරින් 

එතුමාණන් කිසිවකුට මුහුණ ුන්ගන් නැත. නමුත් එම පිළිකුළ 

එතුමාණන්ගේ මුහුණින් දකින්නට විය. අබූ සඊද් අල් කුද්රි තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ‘අස්සහීහ්’ හි ගමගස් පළ වී ඇත. ‘කනයාවියන් තම 

කනයාභාවය පිළිබඳ ෙැජ්මජා වීමට වඩා සැබැවින්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) ෙැජ්මජා සහගත 

අයකු වූහ. එතුමාණන් තමන්ට පිළිකුල් සහගත ගදයක ුටු විට එය අපි 

එතුමාණන්ගේ මුහුණින් හඳුනා ගන්ගනමු.”125  

ගමය අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය එමගින් බොගපාගරාත්තු ගනාවූ ගබදීමකි යැයි 

රකාශකයකු කළ රකාශයක් ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා එතුමාණන්ට දන්වා සිටි 

කල්හි එය එතුමාණන් අපහසුතාවයට ෙක් කගළ්ය. එතුමාණන්ගේ මුහුණ 

ගවනස් විය, ගකෝප විය. නමුත් ‘මීට වඩා අධිකව මූසා තුමා හිංසා කරු 

ෙැබීය. ඔහු ඉවසීගමන් කටයුතු කර ඇත්තාහ’ යැයි පැවසීම මිස ගවනකක් 

වැඩි ගනාවීය. 126 

අල්ොහ් පිළිකුල් කරන ගදයක් ුටු විට ගහෝ එවැන්නකට සවන් ුන් විට ගහෝ 

ඒ ගවුගවන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගකෝප වූහ. ඒ ගැන කතා කගළ්ය. නිහඬව 

සිටිගය් නැත. එතුමාගණෝ ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමියගේ නිවසට 

ඇතුළු වූහ. එවිට රූප ගැන්වූ තිර ගරදි ුටුහ. එතුමාණන්ගේ මුහුගණ් වර්ණය 

ගවනස ් විය. එය එතුමා ගහළා දැක “මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන 

දිනගය් ජනයා අතර දැඩි ගස් දඬුවමට ෙක්වන්නන් වුගය් ගමවන් රූප හැඩ 

ගැන් වූ අය ගවති” යැයි පවසා සිටියහ.127 

ඇතැමුන්හට ඔහු සමග සොතය ඉටු කරන විට රමාදයක් ඇති වන තරමට  

ජනයාට දිගු ගේොවක් සොතය ගමගහය වූ ඉමාම්වරයකු පිළිබඳ පැමිණිලි 

කරු ෙැබූ කල්හි එතුමාණන් ගකෝපයට පත් වූහ. එතුමාණන්ගේ ගකෝපය 

 
125. බුහාරි (3369), මුස්ලිම් (2320). 
126. බුහාරි (5749), මුස්ලිම් (1062). 
127. බුහාරි (5758), මුස්ලිම් (2107). 
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දැඩි විය. එතුමාණන් මිනිසුනට උපගදස් ුන්හ. සොතය සැහැල්ලු කරන 

ගමන් අණ කළහ.128 

මස්ිදගය් කිබ්නො දිසාගවහි ගසම කැටයක් ු ටු කල්හි එතුමාණන් ගකෝප වූහ. 

එය හූරා ඉවත් කළහ. පසුව ගමගස් පැවූහ. “සැබැවින්ම ඔබ අතුරින් 

කිසිවකු සොතගය් සිටින විට සැබැවින්ම ඔහුගේ ඉදිරිගයහි අල්ොහ් ගවයි. 

එගහයින් සොතගය්දී ඔහුගේ ඉදිරිගයහි ගසම කැට ගනාගසු.129 

එතුමාණන්ගේ රාර්ථනා අතුරින් ‘අස්අලුක කලිමතල් හක්කි ෆිල් ගෙබි වර් 

රිො’ (ගකෝපගය්දී හා තෘප්තිගය්දී සතය පදනම් වූ රකාශය මම ඔගබන් 

ඉල්ො සිටිමි)130 ගමය ඉතා බෙවත් රාර්ථනාවකි. එනම් සැබැවින්ම මිනිසා 

ගකෝප වුවද තෘප්තිමත් වුවද එක සමාන ගෙසින් සතයය මිස ගවන කිසිවක් 

පැවසිය යුතු නැත. ජනයා අතුරින් වැඩි ගදගනකු ගකෝප වූ විට ඔහු පවසන දෑ 

නතර ගනාකරති.  

*** 

  

 
128. මුස්ලිම් (466), අබූ මස්ඌද් අල් අන්සාරි තුමා විසින් සිු කරන ෙද 
වාර්තාකරණය ඇසුගරනි.  

129. බුහාරි (720), ඉබ්නු උමර්, අබූ සඊද් හා අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හුම්) 
යන අයගේ වාර්තාවන්ට අුව මුස්ලිම්හි (547, 548, 551)  

130. අහ්මද් (4/246), නසාඊ (3/54,55), ‘සහීහ් අල්ජාමිඃ’හි (1301) ග යික් අල්බානී 
ගමය සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව ගපන්වා ගදයි.  
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 الَحِدْيُث السَّابُِع َعَشرَ 

දහ හත් වන හදීසය 

 قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي يَْعلَى َشدَّاِد ْبِن أَْوٍس َرِضَي للاُ َعْنهُ َعْن َرُسوِل للاِ 

ْحَساَن َعلَى ُكِلِّ َشْيٍء، فَإِذَا قَتَْلتُْم فَأَْحِسنُوا اْلِقتْلَةَ، َوإِذَا   "إنَّ  َكتََب اْْلِ للاَ 

 ." ْفَرتَهُ، َوْليُِرْح ذَبِيَحتَهُ أََحدُُكْم شَ  ِسنُوا الِذِّْبَحةَ، َوْليُِحدَّ حْ ذَبَْحتُْم فَأَ 

 َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුම රකාශ කළ බව අබූ යඃො 
 ද්දාද් ඉබ්නනි අවුස් රළියල්ොහු අන්හු තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

“සැබැවින්ම අල්ොහ ්සියලු දෑට යහපත කිරීම නියම කර 
ඇත. එගහයින් ඔබ (මරණ දඬුවම වශගයන් යගමක්) 
මරණ විට එම මරණය යහපත් අයුරින් සිු කරු. ඔබ 
(ආහාරය සඳහා සතුන්) කපන විට එගස් කැපීම යහපත් 
අයුරින් සිු කරගු. ඔබ අතුරින් ගකගනකු තම පිහිය 
ගහාඳින් මුවහත් කරත්වා ඔබ කපන්නට යන සතා 
සන්සුන් වන්නට ඉඩ හරිත්වා” 

ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ක්රියාවන් අතර පවතින සෑම කටයුත්තකදීම යහපත අුගමනය කිරීම 

අනිවාර්යය බව ගමම හදීසය ගපන්වා ගදයි. නමුත් ඒ සෑම ගදයකටම යහපත 

කිරීම පිහිටුගය් එයට අදාළ පරිදිය.   

අනිවාර්යය කටයුතුත්තක දී යහපත් අුගමනය කිරීම යු: එහි අනිවාර්ය 

ක්රියාවන් පූර්ණ ආකාරගයන් ගගන ඒම එහි අනිවාර්යය රමාණය වන අතර 
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එහි යහපත අුගමනය කිරීම යු ඒවා සමගම ඒවාගයහි ඇති අනිවාර්යය 

ගනාවන සතුටු දායක දෑ පූර්ණ ආකාරගයන් ගගනැවිත් ඉටු කිරීමයි.  

තහනම් දෑ අතහැර දැමීගමහි යහපත් අයුරින් කටයුතු කිරීම යු: එයින් 

වැළකී සිටීම හා එහි අභයන්තරය ගමන්ම බාහිර දෑ ද අතහැර දැමීමයි. එහි 

යහපත් අයුරින් කටයුතු කිරීගමහි ගමම රමාණය අනිවාර්යය වන්ගන්ය.  

නිර්ණය කරු ෙැබූ දෑ මත ඉවසීගමන් කටයුතු කිරීගම්දී යහපත අුගමනය 

කිරීම යු: ඒ මත කිසිු පිළිකුෙකින් ගහෝ තැතිගැනීමකින් ගතාරව ඒවා ඒ 

අයුරින්ම ඉවසීගමන් යුතුව ගගන ඒමය.  

මැවීම් සමග ගුගදු කිරීගම්දී හා ඔවුන් සමග ආරය කිරීගම් දී 

අනිවාර්යයගයන් පිළිපැදිය යුතු යහපත යු: අල්ොහ් ඒ සම්බන්ධගයන් 

අනිවාර්යය කළ සියලුම යුතුකම් හා වගකීම් ක්රියාත්මක කිරීමය.  

මිනිසුන් සහ සතුන් අතරින් මරණයට අුමැති දෑ මරණ අවස්ථාගේ යහපත 

පිළිපැදිම යු:  ඉතා ඉක්මණින් හා පහසුගවන් රාණය ඉවත් වන අයුරින්  

කටයුතු කිරීමයි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගමම හදීසගය් සඳහන් කර ඇති වර්ගය එයයි. 

ගමම තත්ත්වය පැහැදිලි කිරීමට අවශය කරුණු ගහෝ උපමා ස්වරූපගයන් 

එය පැහැදිලි කර ඇත්තාක් ගමන් ගපගන්.  

මරණයට පත් කිරීම ගහෝ කැපීම යුගවන් අදහස් කරුගය් ඒවා ඉටු විය යුතු 

ක්රමගේදයයි.  

එහි ගත්රුම: ඝාතනය කිරීගම් ක්රමය යහපත් අයුරින් සිු කරු. කැපීගම් 

ක්රමය යහපත් අයුරින් සිු කර ගු යන්නයි.  

සතුන් කැපීගම්දී යහපත් ක්රමය පිළිපැදීගම් අනිවාර්යය රමාණය සමස්තයක් 

වශගයන් ඉබ්නු හසම් තුමා පැහැදිලි කර ඇත.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص)  තුමා ‘සතුන්ගේ ඉවසීම ඉක්මවා යෑගමන් වැළැක් වූහ. යැයි බුහාරි 

හා මුස්ලිම්හි සඳහන්ව ඇත. එනම්: සතා අල්ොගත් පසුව හීයක් ගහෝ එවැනි 

ගදයකින් මිය යන ගතක්ම පහර දීමය.  
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ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් 

සඳහන් ගේ. සැබැවින්ම එතුමා කුකුෙන් හිටවා තබා ඒවාට ඉෙක්ක කරමින් 

විදින පිරිසක් අසළින් ගමන් ගත්ගත්ය. එවිට ඉබ්නු උමර් තුමා ‘ගමය සිු 

කගළ් කවුරුන්දැ?යි විමසා සිටිමින් සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගමගස් සිු 

කරන්නන් හට ශාප කර ඇත්ගත්ය යැයි පවසා සිටිගය්ය.131  

ඇත්තවශගයන්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පණ ඇති ගදයක් ඉෙක්කයට ගැනීම තහනම් 

කළ බවට ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් තුමා පළ 

කර ඇත්ගත්ය.132 ඉෙක්කය යු හීගයන් විඳින ෙද දෑය. 

ගමම අර්ථගයන් හදීස් ගබාගහෝමයක් වාර්තා වී ඇත.  

සගතකු කපන අවස්ථාගේ ඉතා කාරුණික ගෙස කැපීම පිළිබඳ නිගයෝග 

සඳහන්ව පැමිණ ඇත. අබූ සඊද් අල් කුද්රි තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් 

ඉබ්නු මාජා තුමා ගමගස් පළ කර ඇත. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් එළුගවකුගේ 

කණින් ඇද යන මිනිගසකු අසළින් ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමාණන් “උගේ 

කණ අතහැර දමු. උගේ ගබල්ගෙ ඉදිරි ගකාටසින් අල්ො ගු” යැයි 

පැවූහ.133  

ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් තබරානී තුමා ගමගස් පළ 

කර ඇත. එළුවකුගේ ගාත් මත තම කකුෙ තබමින් ඌ බෙමින් සිටියදී තම 

පිහිය මුවහත් කරමින් සිටින මිනිගසකු අසළින් අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමා: “එය කළින් කළ යුතු ගනාගේ ද? එය වාර 

ගණනාවක් මරන්නට ඔබ සිතන්ගනහිදැ?”යි විමසා සිටියහ.134  

 
131. බුහාරි (5515), මුස්ලිම් (1958) 
132. මුස්ලිම් (1957). 
133. ඉබ්නු මාජා, එහි මූසා ඉබ්නු මුහම්මද් අත්-තයිමීද සිටියි. ඉමාම් හාෆිල් 
‘අත්තක්රීබ්නහි (7006) මුන්කර් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

134. ‘කබීර්’ හි අත්තබරානී (11332), ආල් හාකිම් (4/231), එහි අවසානගය් ‘ඔබ 
වාර ගණනාවක් මරන්නට සිතන්ගනහි ද? ඌ ඇළ පැත්තට ගපරළා දමන්නට 
ගපර ඔගබ්න පිහිය ඔබ මුවහත් කරන්නට තිබුණා ගනාගේ ද? යි සඳහන් වී ඇත. 
ඉමාම් හාකිම් තුමා ගමම හදීසය ඉමාම් බුහාරිගේ ගකාන්ගද්සි මත පදනම් ගනාවූ 
සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර සිටින අතරම අ ්-ග යික් අල්බානී 
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ඉමාම් අහ්මද් ගමගස් පවසයි: ‘කැපීම සඳහා ඉතා මෘු ගෙස රැගගන යු 

ෙැබිය යුතුය. උගගන් පිහිය සඟවා තැබිය යුතුය. කපන අවස්ථාගේ මිස පිහිය 

ගහළි ගනාකළ යුතුය.’  

මුආවියා ඉබ්නු කුර්රා තම පියාගගන් ෙබා වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්නද් හි 

ගමගස් සඳහන් ගේ. මිනිසකු අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, සැබැවින්ම මම එළුවකු 

කපන්නට යමි මම ඌට කරුණාව දක්වමි යැයි පවසා සිටිගය්ය. එවිට එතුමා: 

“එළුවාට ඔබ කරුණා කරන්ගන් නම්, අල්ොහ් ද ඔබට කරුණා කරු 

ඇත.”135/ 136 

මුතර්රිෆ් ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: ‘බට්ටිච්චන්ට කරුණාව 

දැක්වීම තුළින් සැබැවින්ම අල්ොහ් කරුණාව දක්වු ඇත.’  

*** 

  

 
‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න වත්-තර්හීබ්න’හි (2265) ගමය සහීහ් හදීසයක් බව සඳහන් කර 
ඇත.   

135. අහ්මද් (3/436), ‘අස්සිල්සිෙතුස් සහීහා’ හි අ ්-ග යික් අල්බානී තුමා එහි 
වාර්තාකරණය සහීහ් ගණයට අයත් බව පවසා ඇත.  

136. ගමය ඉස්ොමගය් ඇති පුළුල් භාවයයි. එහි සැකැස්ගමහි ඇති පූර්ණත්වයයි. 
සතුන් සමග මෘු ගෙස කටයුතු කිරීම හා යහපත් අයුරින් කටයුතු කිරීම ගපන්වා දී 
ඇත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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 الَحِدْيُث الثَّاِمُن َعَشرَ 

දහ අට වන හදීසය 

 : ُمعاِذ ْبِن جبٍل رضَي للا عنهما، عْن رسوِل للاِ ملسو هيلع هللا ىلص، قَالَ وَ عن أبي ذَرٍِّ 

تَْمُحَها، وَخالِق  " َحْيثَُما ُكْنَت وأَتْبِعِ السَّيِِّئَةَ اْلحسنةَ  النَّاَس بُخلٍُق اتَِّق للاَ 

 " َحَسنٍ 

التِِّْرمذيُّ   وقال:  رواهُ  حسنٌ "  )َحَسٌن  حديٌث  النُّسخ:  بعض  وفي   "

 َصِحْيٌح( 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබූ දර් තුමා 
හා මුආද් ඉබ්නු ජබල් තුමා (රළියල්ොහු අන්හුමා) යන අය 
විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

“ඔබ ගකාතැනක සිටියද අල්ොහට් බැතිමත්ව කටයුතු 
කරන්න. පාපයට පරව යහපතක් සිු කරන්න. එය එ(ම 
පාප)ය මකා දමු ඇත. මිනිසුන් සමග ගුණ යහපත් බවින් 
කටයුතු කරන්න.” 

ගමය ඉමාම් තිර්මිදි විසින් දන්වා ඇති අතර එය හසන් 
වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව පවසා ඇත. ඇතැම් 
පිටපත්වෙ එය සහීහ් හසන් වර්ගයට අයත් බව සඳහන් 
වී ඇත. 

*** 

‘තක්වා’හි මූෙධර්මය: ගැත්තා තමන් හා ඔහු බිය වන සහ ඔහු රගේශම් 

වන්නට බෙන දෑ අතර ඔහු ව ආරක් ා කරන්නක් වශගයන් රැකවරණයක් 

ඇති කිරීමය. ගැත්තා තම පරමාධිපතිට තබන තක්වාව ඔහු අතර හා ඔහුගේ 

පරමාධිපති සම්බන්ධගයන් බිය වන දෑ -ඔහුගේ ගකෝපය, ගකන්තිය, දඬුවම 

වැනි දෑ- අතර ඒවායින් ආරක් ාවු පිණිස රැකවරණයක් සෙසා ගැනීමය. 
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එය ඔහුට අවනත වී ක්රියා කිරීමයි. එගමන්ම ඔහුට පිටුපෑගමන් වැළකී 

සිටීමයි.  

හසන් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘භක්තිමත් ජනයා ඔවුනට තහනම් කළ දැයින් 

වැළකී සිටිු ඇත. ඔවුන් ගවත අනිවාර්යය කරු ෙැබූ දෑ ඉටු කරු ඇත.’  

තල්ක් ඉබ්නු හබීබ්න තුමා: ‘තක්වා යු අල්ොහ්ට අවනත ගවමින් 

අල්ොහ්ගගන් වූ ආගෙෝකය මත පදනම් වී අල්ොහ්ගේ තිළිණ 

අගප්ක් ාගවන් ක්රියා කිරීම හා අල්ොහ්ගේ ආගෙෝකය මත පදනම් වී 

අල්ොහ්ගේ දඬුවමට බිගයන් අල්ොහ්ට පිටුපෑම අතහැර දැමීමයි.  

‘අල්ොහ්ට භක්තිමත් විය යුතු අයුරින් භක්මත් වු’ (ආලු ඉම්රාන්: 102) යන 

අල්ොහ්ගේ රකාශය විස්තර කරමින් ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා පවසා සිටිුගය්: 

‘පිළිපදිු ෙැබ පිටුපාු ගනාෙැබීම ගමගනහි කරු ෙැබ අමතක කරු 

ගනාෙැබීම හා කෘතඥ වී ගුණමකු ගනාවී සිටීම යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

*** 

“ඔබ ගකාතැනක සිටියද අල්ොහ්ට බැතිමත්ව කටයුතු කරන්න.” යන නබි 

 :තුමාගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

එහි අදහස: මිනිසුන් ඔහුව දකින අයුරින් ගහෝ ගනාදකින අයුරින් රසිද්ධිගය් 

ගමන්ම රහසිගතව සිටියදී යන්නයි.  

ඉමාම්  ාෆිඊ තුමා: වඩාත් ු  ක්ර කරුණු තුනක් ඇත. ඒවානම්: නැතිබැරි හිඟ 

අවස්ථාවක පරිතයාග කිරීම, තනිව සිටින අවස්ථාවක භක්තිමත් වීම හා 

අගප්ක් ා කරු ෙබන හා බිය ඇති කරු ෙබන අය අබියස සතයය කතා 

කිරීම යැයි පැවසීය.   

අබූ සුෙයිමාන් තුමා ගමගස් පවසයි: පරාිතයා යු: ‘තම යහපත් ක්රියා 

මිනිසුනට මතුපිටින් ගපගනන්නට සළස්වා ගගෙ නහරට වඩා තමන්ට 

සමීපගයන් සිටින්නාට අශීොචාරය දැයින් කැපී ගපගනන්නාය.!’  
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ඔවුන්ගගන් සමහරු ගැමි අරාබි කාන්තාවක් ගවත ගගාස් : අපට දැකිය 

හැක්ගක් ග්රහගෙෝක පමණි! යැයි පැවූහ. එවිට ඇය ‘එගස් නම් ග්රහගෙෝක 

ඇති කළ අය ගකාගහ්දැ?යි විමසා සිටියාය.  

මුහම්මද් ඉබ්නු අල් මුන්කදිර් තුමා, කාන්තාවක් සමග සිටගගන කතා 

කරමින් සිටින පුද්ගෙයකු ුටුගේය. එවිට එතුමා: සැබැවින්ම අල්ොහ් ඔබ 

ගදගදනා බො සිටියි. යැයි පැවූහ.  

ඉමාම් අහ්මද් තුමා කවියක ගමගස් සඳහන් කර ඇත.  

දවසක් කවදා ගහෝ හිස් වී නම්, ‘මම හිස්වූගයමි’ යැයි ගනාපවසන්න.  

 එනමුත් මා ගවත නිරීක් කයකු ඇතැයි පවසන්න.  

ගමාගහාතක් ගහෝ අල්ොහ් අනවධානි යැයි ගනාසිතන්න.  

ඔහුට කිසිවක් සැඟ වී මුළා වී ගගාස් ඇතැයි ද ගනාසිතන්න. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා කවර කරුණක් මුආද් තුමාට උපගදස් දී තිබුගණ් ද එතුමා ඒ 

අයුරින්ම පිළිපැද්ගද්ය. උමර් තුමා යම් කිසි කටයුත්තක් සඳහා එතුමාව 

එේගේය. ඔහු කිසිවක් නැතිව ආපසු පැමිණිගය්ය. ඔහුගේ බිරිය ඔහුට අවවාද 

කළාය. එවිට ඔහු: ‘මා සමග පීඩකගයක් විය. කිසිවක් ගැනීගමන් ඔහු මා 

වැළැක්වීය. සැබැවින්ම එතුමා ඉන් අදහස් කගළ් එතුමාගේ 

පරමාධිපතියාණන්ය. නමුත් එතුමාගේ බිරිය සිතා සිටිගය් සැබැවින්ම උමර් 

ඔහු සමග නිරීක් කයකු යවා ඇති බවය.  

කවගරකුට ගමම නිෙය සදාකල් ගහෝ ගබාගහෝ විට ඇති වන්ගන් නම් ඔහු 

දැහැමියන් අතරින් වන්ගන්ය. ඔවුහු අල්ොහ්ව බො සිටින්නාක් ගමන් ඔහුට 

නැමුම් කරන්ගනෝ ගවති. එවන් දැහැමියන් අතරින් ගදාස් නගු ෙබන දෑ 

හැර මහා පාපයන්ගගන් හා අශීොචාර දැයින් වැළකී සිටින්ගනෝ ගවති. 

*** 

‘පාපයට පරව යහපතක් සිු කරන්න. එය එම පාපය මකා දමු ඇත’ යන 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  
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ගැත්ගතකු රහසිගත ව හා රසිද්ධිගය් තක්වාව ගහවත් භක්තිමත්භාවය 

පිළිපදින ගමන් නිගයෝග කරු ෙැබ සිටිය ද ඒ සමගම තක්වා වි යගයහි 

ඇතැම් විට  අඩුපාඩු සිුවන්නට ද ඉඩ ඇත. එවිට එම අයහපත මකා දමන 

ක්රියාවක් කරන්නැයි ඔහු නිගයෝග කර සිටියි. එනම් එයට පරව ඔහු යහපතක් 

සිු කිරීමය. 

ගමම උපගදස තුළ කවර උපගදසක් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා විසින් කර ඇත්ගත් ද එයට 

සමගාමී ව ‘මුත්තකීන්’ ගහවත් භක්තිමතුන් පිළිබඳ අල්ොහ් ගමගස් විස්තර 

කර සිටියි.  “(133) තවද ුඹොගේ පරමාධිපතිගගන් වූ සමාව ගවත ද 

(ස්වර්ග) උයන ගවත ද ුඹො එකිගනකා ශීඝ ර වවු. එහි පළෙ අහස් හා 

මිහිතෙය (තරම්)ය. එය බිය භක්තිකයින්ට ූදානම් කරු ෙැබ ඇත. (134) 

(ඔවුහු) කවුරුන්ද යත් සමෘද්ධිගයහිදී හා (දිළිඳු කමින් වූ) පීඩාගවහිදී 

(අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය්) වියදම් කරන්ගනෝ ගවති. තවද ගකෝපය මැඩ පවත්වා 

ගන්ගනෝ ගවති. තවද (ඔවුන්ට අපරාධ කළ) ජනයින්ට සමාව ගදන්ගනෝ ද 

ගවති. අල්ොහ් යහපත කරන්නන්ව ප රිය කරන්ගන්ය. (135) තවද (ඔවුහු) 

කවුරුන්දයත් ඔවුන් අශික්ිත දැයක් කළ විට ගහෝ ඔවුන් තමන්ටම අපරාධ 

කර ගත් විට අල්ොහව් ගමගනහි කර තමන්ගේ පාපයන්ට සමාව ඇයැදිති. 

අල්ොහ ්හැර පාපයන් සමා කරන්ගන් කවගරකු ද? තවද ඔවුහු දැුවත්වම 

ඔවුන් කළ (පාපකාරී) දෑ මත (පශ්වාත්තාප ගනාවී) තිරසාරව ගනාසිටිති. 

(136) ඔවුන් නම්, ඔවුන්ගේ (යහ)ප රතිඵෙය වන්ගන් තම පරමාධිපතිගගන් වූ 

සමාව ද (ස්වර්ග) උයන් ද ගේ. ඊට යටින් ගංගාගවෝ ගො බසිති. (ඔවුහු) එහි 

සදාතනිකගයෝ ගවති. (යහ)ක්රියා කරන්නන්ගේ ගේතනය ගකතරම් යහපත් 

ද!” (ආලු ඉම්රාන් 133-136)  

මැවීම් සමග යහපත් ආකාරගයන් කටයුතු කරන මුත්තකීන් ගහවත් බිය 

බැතිමතුන් පිළිබඳ වර්ණනා කර ඇත. එහිදී වියදම් කිරීම, ගකෝපය පාෙනය 

කිරීම, ඔවුනට සමාව දීම යනාදී වශගයන් විස්තර කර ඇති අතර ඔවුන් 

පිළිබඳ වූ වර්ණනාව අතර උපකාර කිරීම හා පීඩාවන් දරා ගැනීම එකතු කර 

ඇත. එය සදාචාරගය් උච්චම ස්ථාවරයයි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) මුආද් තුමාට උපගදස් 

ුන්ගන් එයයි. පසුව “ඔවුන් අශික්ිත දැයක් කළ විට ගහෝ ඔවුන් තමන්ටම 

අපරාධ කර ගත් විට අල්ොහ්ව ගමගනහි කර තමන්ගේ පාපයන්ට සමාව 

ඇයැදිති.” යැයි ඔවුන් ගැන වර්ණනා කර ඇත. ඒ මත ඔවුන් අඛණ්ඩව 

සිටිගය් නැත. සැබැවින්ම බිය බැතිමතුන් විසින් ඇතැම් ගේොවට මහා 
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පාපයන් සිුවන්නට ඉඩ ඇත. එය අශීොචාර දෑය. එගමන්ම සුළු පාපයන් ද 

සිු වු ඇත. එය තමන්ටම සිු කර ගන්නා අපරාධයයි. නමුත් ඔවුන් ඒ මතම 

රැඳී සිටින්ගන් නැත. එය සිු වූවායින් පසු අල්ොහව් ගමගනහි කරති. 

ඔහුගගන් සමාව අයැද සිටිති ඒ පශ්චාත්තාප ගවති. ගමහි පශ්චාත්තාප වීම 

යු: නිරත වීගමහි ස්ථාවරත්වය අතහැර දැමීමය.  

අල්ොහ්ව ගමගනහි කරති යන රකාශය වනාහි: එනම් ඔහුගේ බෙය, ඔහුගේ 

ග්රහණගය් හා පළිගැනීගම් දැඩි භාවය හා පාපකම් සිු කරන්නන් හට කවර 

දඬුවමක් රතිඥා කර ඇත්ගත් ද එ් පිළිබඳ ඔවුන් ගමගනහි කර බැලීමය. එවිට 

එම තත්ත්වගයන් නැවත හැරීමටත් සමාව අයැද සිටීමටත් එය අතහැර 

දැමීමට එය බෙ කරු ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි. 

“සැබැවින්ම බිය භක්තිමත් වන්නන් ග යිතාන්ගගන් ගපෙඹවීමක් ඔවුන්ව 

ස්පර්ශ කළ විට ඔවුහු (අල්ොහ්ව) ගමගනහි කර එසැණින් ඔවුහු (සතයය) 

පැහැදිලිව දකින්නන් ගවති.” (අල් අඃරාෆ්: 201) 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් වාර්තා වී ඇත. 

ගැත්ගතකු පාපයක් සිු කරයි. පසුව ඔහු: ‘මාගේ පරමාධිපතියාණනි, 

සැබැවින්ම මම පාපයක් සිු කගළමි. එගහයින් මට සමාව ගදු මැනව!’ යැයි 

ඉල්ො සිටියි. එවිට අල්ොහ් ‘මාගේ ගැත්තා පාපය සමා කරන එගමන්ම 

පාපය ගහ්තුගවන් ග්රහණය කරන පරමාධිපතිගයකු සැබැවින්ම ඔහුට සිටින 

බව දැන සිටියි. සැබැවින්ම මාගේ ගැත්තාට මම සමාව ුනිමි’ යැයි පවසයි. 

පසුව ඔහු තවත් පාපයක් සිු කරයි. ඔහු: ‘මාගේ පරමාධිපතියාණනි, 

සැබැවින්ම මම පාපයක් සිු කගළමි. එගහයින් මට සමාව ගදු මැනව!’ යැයි 

ඉල්ො සිටියි. එවිට අල්ොහ් ‘මාගේ ගැත්තා පාපය සමා කරන එගමන්ම 

පාපය ගහ්තුගවන් ග්රහණය කරන පරමාධිපතිගයකු සැබැවින්ම ඔහුට සිටින 

බව දැන සිටියි. පසුව ඔහු තුන්වන වරටද පාපයක් සිු කර: ‘මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින්ම මම පාපයක් සිු කගළමි. එගහයින් මට 

සමාව ගදු මැනව!’ යැයි ඉල්ො සිටියි. එවිට අල්ොහ් ‘මාගේ ගැත්තා පාපය 

සමා කරන එගමන්ම පාපය ගහ්තුගවන් ග්රහණය කරන පරමාධිපතිගයකු 

සැබැවින්ම ඔහුට සිටින බව දැන සිටියි. මාගේ ගැත්තාට සැබැවින්ම මම 

සමාව ුනිමි. යැයි පවසයි. පසුව ඔහු තවත් පාපයක් සිු කර ‘මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින්ම මම පාපයක් සිු කගළමි. එගහයින් මට 

සමාව ගදු මැනව!’ යැයි ඉල්ො සිටියි. එවිට අල්ොහ් ‘මාගේ ගැත්තා පාපය 
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සමා කරන එගමන්ම පාපය ගහ්තුගවන් ග්රහණය කරන පරමාධිපතිගයකු 

සැබැවින්ම ඔහුට සිටින බව දැන සිටියි. සැබැවින්ම මම මාගේ ගැත්තාට 

සමාව ුනිමි. මාගේ ගැත්තා ඔහු අභිමත කරන දෑ සිු කරත්වා! යැයි 

පවසයි.137 ඉන් අදහස් කරුගය් ගමම තත්ත්වගය්ම සදා සිටීමය. එනම් 

පාපයක් සිු කරන සෑම අවස්ථාවකම ඒ සඳහා සමාව අයැද සිටීමයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබූ බක්ර් අස්සිද්දීක් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් තිර්මිදි හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “පාප ක් මාව අයැද සිටින්නා එදින 

හැත්තෑ වාරයක් නැවත නැවතත් සිු කළ ද ඔහු එහි අඛණ්ඩව රැඳී සිටින්ගන් 

නැත.”138 

අලී (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ෙබා ඉබ්නු අබිද් ුන්යා ගමගස් වාර්තා 

කරයි. (ුඹො අතර ගර් ්ඨයා වුගය් වැරදි සිු කරන පේසමාගවහි නිරත 

වන සෑම ගකගනකුමය. ඔහු නැවත ගයාමු වූගය් නම් යැයි විමසන ෙදී. එයට 

‘ඔහු අල්ොහ්ගගන් සමාව අයදැ පසුතැවිලි ගවයි.’ යැයි පැවසීය. නැවතත් 

ඔහු ගයාමු වූගය් නම් යැයි විමසන ෙදී. එයට ද ‘ඔහු අල්ොහ්ගගන් සමාව 

අයදැ පසුතැවිලි ගවයි.’ යැයි පැවසීය. නැවතත් ඔහු ගයාමු වූගය් නම් යැයි 

විමසන ෙදී. එයට ද ‘ඔහු අල්ොහ්ගගන් සමාව අයැද පසුතැවිලි ගවයි.’ යැයි 

පැවසීය. කවදා වන ගතක් දැයි විමසන ෙදී. එයට ඔහු ‘ග යිතාන් බෙහීන 

වන ගතක්’ යැයි පැවසීය.  

 
137. බුහාරි (7507), ගමම හදීසය අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කර ඇත.  

138. අබූ දාවූද් (1514), තිර්මිදි (3559), එතුමා ගමම හදීසය ගරීබ්න ගණයට අයත් 
හදීසයක් බවත් එහි වාර්තාකරණය බෙවත් ගනාවන බවත් සඳහන් කර ඇත. 
ග යික් අල්බානී ‘සහීහ් අල්ජාමිඃ’හි (5004) ගමය ුර්වෙ හදීසයක් බව පවසා 
ඇත.  

 මා පවසා සිටිුගය්: ‘ෆත්හුල් බාරි’හි (1/137) අල් හාෆිල් ඉබ්නු හජර් තුමා ගමය 
සඳහන් කර ඇති අතර එහි වාර්තාකරණය හසන් ගණයට අයත් බව ගහගතම 
පවසා සිටියි.  
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ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉබ්නු මාජා තුමා මර්ෆඃ 

ගණයට අයත් හදීසයක් ගෙස පළ කර ඇත. “පවට පසුතැවිලි වන්නා කිසිු 

පවක් නැති තැනැත්ගතකු ගමනි”139 

හසන් තුමාට ගමගස් පවසන ෙදී. අප අතුරින් කිසිවකු ගහෝ ඔහුගේ 

පරමාධිපතිට ෙැජ්මජා විය යුතු ගනාගේ ද? ඔහුගේ පාපකම් ගහ්තුගවන් ඔහු 

සමාව අයැද සිටියි. පසුව නැවත එය සිු කරයි. පසුව නැවතත් සමාව ඇයද 

සිටියි පසුව නැවතත් සිු කරයි. එයට එතුමා: ‘එයින් ුඹොගගන් ජය 

ෙබන්ගන් නම් යැයි ග යිතාන් ආශා කරයි. එගහයින් ුඹො පේසමාව 

අයැදීගමන් ගවනතකට නැඹුරු ගනාවු.’ 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් ‘අල්මුස්නද්’හි ගමගස් සඳහන්ව ඇත. “ුඹො කරුණාව දක්වන්න. 

ුඹොටද කරුණා කරු ෙබු ඇත. ුඹො සමාව අයැද සිටින්න. ුඹොට 

සමාව පිරිනමු ෙබු ඇත. කියනමට සවන් දී උදේ ගනාකළවුන්ට විනාශය 

අත්ගේවා! එගමන්ම ඔවුන් දැුවත්ව ඔවුන් සිු කළ දෑහි අඛණ්ඩව රැඳී 

සිටින්නන්හට ද විනාශය අත්ගේවා! යැයි පැවූහ.140  

‘කියමනට සවන් දී උදේ ගනාකළවුන්’ යන්ගනන් අර්ථවත් කර ඇත්ගත් 

‘අක්මාඋල් කේල්’ නම් අරාබි පදයයි. එය විස්තර කර ඇත්ගත්: කවගරකුට 

පුනීෙයක් ගමන් ගදකන් තිබී රඥාගවන් යුත් සහ යහපත් උපගදසව්ෙට සවන් 

ගනාදීමය. ඔහුගේ කනට ඒවායින් කිසිවක් රගේශවන විට ගවනත් 

 
139. ඉබ්නු මාජා (4250), වාර්තාකරණගය්දී අබූ උබය්ුල්ොහ් ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් 

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා හා -ගමම හදීසගය් වාර්තාකරු වන - ඔහුගේ පියා අතර 
විසන්ධිවීමක් සිුව ඇත. එය එම හදීසය ුර්වෙ හදීසයක් බවට පත් කගළ්ය. 
නමුත් එය විවිධ මාර්ග ඔස්ගස් වාර්තා වී තිබීගමන් බෙවත් වන්ගන්ය. අ ්-
ග යික් අල්බානී තුමා එය විවිධ මාර්ග ඔස්ගස් වාර්තා වී තිබීම ගහ්තුගවන් එය 
හසන් ගණයට අයත් බව පවසා සිටියි. නිවැරදි දෑ මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය. 
බෙන්න: ‘අල්-ෙඊෆා’ (615).  

140. අහ්මද් (2/165), ‘අස්සහීහ්’හි (482) ග යික් අල්බානී තුමා ගමය සඳහන් කර 
ඇත. එතුමා ගමහි වාර්තාකරණය පිළිබඳ සඳහන් කිරීගම්දී ‘එය සහීහ් ගණයට 
අයත් වාර්තාකරණයක් බවත් එහි සියලු වාර්තාකරුවන් විශ්වසනීය බවත් 
සඳහන් කර ඇත.  
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පැත්තකින් එය පිටගවයි. සවන් ුන් දැයින් කිසිු රගයෝජනයක් ඔහු 

ෙබන්ගන් නැත.  

*** 

‘පාපයට පරව යහපතක් සිු කරන්න.’ යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය 

වනාහි: 

යහපත යුගවන් අදහස් කරුගය් එම පාපය ගවුගවන් වූ පේ සමාව අයැද 

සිටීමය. තේබාව ගහවත් පාපක් මාව යන අර්ථය වඩාත් ගපාු වූවක් බව ඉන් 

අදහස් කරු ෙැගබ්න. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසා ඇත. “(නබිවරය,) 

ුඹ දහවගෙහි ගදගකළවගරහි ද රාත්රිගයන් ගකාටසක ද සොතය විධිමත්ව 

ඉටු කරු. සැබැවින්ම යහකම් අයහකම් ඉවත් කරන්ගන්ය. ගමය ගමගනහි 

කරන්නන්හට උපගදසකි. (ූරා හූද්: 114)141  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබූ බක්කර් (රළියල්ොහු අන්හු) විසින් වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා යන 

ඉමාම්වරු විසින් පළ කර ඇත. ‘යම් කිසි පුද්ගෙයකු යම් පවක් සිු කර පසු 

ව නැගිට සිට පිරිසිු වී පසු ව සොත් ඉටු කර පසු ව අල්ොහ්ගගන් සමාව 

ඉල්ො සිටින්ගන් නම්, අල්ොහ් ඔහුට සමාව ගදු මිස නැත. පසුව ‘තවද 

(ඔවුහු) කවුරුන්දයත් ඔවුන් අශික්ිත දැයක් කළ විට ගහෝ ඔවුන් තමන්ටම 

 
141. යහපත අයහපත මකා දමන්නාක් ගමන් එතරම් ගනාවූව ද අයහපත ද යම් 

රමාණයක් යහපත මකා දමු ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ්: ‘ුඹො 
ගනාදැුවත්වම ුඹොගේ ක්රියාවන් නි ්ඵෙ වී යු ඇත.” යැයි පවසා ඇත. ඔහු 
තවත් ස්ථානයක ‘ුඹොගේ දානයන් ුඹො නි ්ඵෙ කර ගනාගන්න’ යැයි 
පවසා ඇත. ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය ඊනා ගුගදු කළ අවස්ථාවක 
උම්මු ගසයිද් ඉබ්නු අර්කම් තුමියට ගමගස් රකාශ කළාය. ‘ඔහු පසුතැවිලි 
ගනාවන්ගන් නම් අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් සමඟ ඔහු කළ ිහාදය අවෙංගු කළ 
බව ඔහුට දන්වා සිටින්න. ගපාුතාවගයන් අමතර ගදයක් ගෙස දැහැමියන් 
ගබාගහෝමයක් ගදනා ගමම කරුණ ගනාසෙකා හරයි. ඔහු යහපත සිු කරයි. 
නමුත් හරාම්හි වැටී සිටියි. ඔහු තැන්පත් ගවයි. එවිට අවනතවීම සඳහා ඔහු සිු 
කරන සෑම කටයුත්තකදීම ග යිතාන් ඔහුගේ දෑස් ඉදිරියට පැමිගණයි. 
අවසානගය් ඔහු තැන්පත් වී අධික ගෙස පාපකම් ඉටු කරන්නට බෙයි. යටත් විය 
යුතු දෑ ඉතිරිව ඇතැයි සිතයි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 
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අපරාධ කර ගත් විට අල්ොහ්ව ගමගනහි කර තමන්ගේ පාපයන්ට සමාව 

ඇයැදිති.” යන ආලු ඉම්රාන් 135 වැනි පාඨය පරායනය කළහ.142  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට උස්මාන් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ‘සහීහ් මුස්ලිම්’හි ගමගස් පළ වී ඇත. “කවගරකු 

වුළුෑ ගධෝවනය කරන්ගන් ද, එම වුළූ ගධෝවනය ඉතා මැනවින් ඉටු 

කරන්ගන් ද ඔහුගේ පාපකම් ඔහුගේ නියවලින් පවා බැහැර වන තරමට 

ඔහුගේ ශරීරගයන් බැහැර වී යු ඇත.143  

ගම් සම්බන්ධගයන් වූ හදීස් ගබාගහෝමයක් ඇත.  

මාලික් ඉබ්නු දීනාර් : ‘ගේළුණු ගකාළය සුළඟ වට්ටන්නාක් ගමන් වැරදි 

සඳහා හඬා වැළපීම පේ ද මකා දමු ඇත.’ යැයි රකාශ කර සිටිගය්ය.   

*** 

ගැටලු ගදකකදී ජනයා මතගේද ගවති.  

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න:  දැහැමි ක්රියාවන් මහා පාපකම්වෙට හා සුළු 

පාපකම්වෙට රතිකර්මයක් වන්ගන් ද එගස් නැතගහාත් සුළු පාපකම්වෙට 

හැර ගවනත් දෑට රතිකර්මයක් ගනාවන්ගන් ද යන ගැටලුවයි.  

අතැමුන් පවසා සිටිුගය්: සුළු පාපකම්වෙට හැර ගවනත් දෑ සඳහා එය 

රතිකර්මයක් ගනාගවයි. මහා පාපකම් වනාහි ඒ සඳහා තේබා කිරීම අවශය 

ය. ඊට ගහ්තුව අල්ොහ් තේබා කරන ගමන් ගැත්තන් හට නිගයෝග කර ඇති 

බැවිනි. තේබා ගනාපතන්නා අපරාධකරුවකු ගෙස සැළගක්. සැබැවින්ම 

තේබාව අනිවාර්යය බව මුළු සමූහයාම එකග ගවති. අනිවාර්යය දෑ 

ගච්තනාගවන් හා අධි ්ඨානගයන් මිස ඉටු කරු ෙබන්ගන් නැත. වුළූ 

 
142. අහ්මද් (1/10), අබූ දාවූද් (1521), තිර්මිදි (3006), ‘අල්-කුබ්නරා’හි අන්-නසාඊ 

(6/315), ඉබ්නු මාජා (1395). 
 අල්-හාෆිල් ඉබ්නු හජර් ‘අත්-තහ්සීබ්න’හි (අස්මා ඉබ්නු අල් හකම් අල් ෆිසාරී) 

සම්බන්ධගයන් පවසන විට ගමය සඳහන් කර ඇත. පසුව: ‘ගමම හදීසය 
වාර්තාකරණගයන් ඉතා යහපත්ය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. අ ්-ග යික් අල් බානී 
තුමා ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න’හි ගමය සහීහ් හදීසයක් ගෙස සඳහන් කර ඇත.  

143. මුස්ලිම් (245). 
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ගැනීම, සොතය ඉටු කිරීම හා ගසසු ඉස්ොමගය් වගකීම් ඉටු කිරීම යනාදිය 

මහා පාපකම්වෙට රතිකර්මයක් වන්ගන් නම් තේබාගේ අවශයතාවක් ඇති 

ගනාවන්ගන්ය. ගමය මුළුමණින්ම අසතය රකාශයකි.  

එගමන්ම අනිවාර්යය වගකීම් සිු කිරීම තුළින් මහා පාපයන්ට සමාව ගදු 

ෙබන්ගන් නම් එම වගකීම් ගගන එන විට නිරයට පිවිගසන කිසිු පාපයක් 

කිසිවකුට ඉතිරි වන්ගන් නැත.! ගමය මුර්ිආ පාර්ශවයින්ගේ රකාශයට 

සමානය. එය වයාජ රකාශයකි.  

ගමය ඉබ්නු අබ්නුල් බර් ‘අත්තම්හීද්’ නම් කෘතිගයහි සඳහන් කර ඇති 

රකාශයයි. ඉජ්මමා ගනාගහාත් මුස්ලිම්   සම්මුතිය පවසා සිටිුගය් ද එගෙසය. 

ඒ සඳහා සාධක වශගයන් පහත හදීසයන් ගගනහැර දක්වා ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගමගස් රකාශ කර ඇත: “පස් වාර සොතයන් ද ජුමුආව 

අගනක් ජුමුආව දක්වා ද රමළානය අගනක් රමළානය දක්වා ද මහා 

පාපයන්ගගන් වැළකී සිටින තාක් කල් ඒවා අතර ඇති දෑ සඳහා රතිකර්ම 

වන්ගන්ය. ගමය අබූ හුගරය්රා විසින් වාර්තා කර ඇත.144 සැබැවින්ම ගමම 

හදීසය ගමවන් අනිවාර්යය වගකීම් තුළින් මහා පාපයන් මැකී ගනායන බව 

ගපන්වා ගදයි.  

ගමම හදීසගය් අර්ථය ඉබුු අතිය්යා තුමා ඔහුගේ තෆ්සීරගයහි කියමන් 

ගදකක් මත පදනම් ව රකාශ කර ඇත.  

පළමුවැන්න: එතුමා අහ්ලුස්සුන්නාවරුන්ගගන් බහුතර පිරිසකගේ මතය 

පවසා ඇත. එනම් සුළු පාපයන් සඳහා ගමම වගකීම් රතිකර්මයක් වීමට නම් 

සැබැවින්ම මහා පාපයන්ගගන් වැළකී සිටීම ගකාන්ගද්සියක් වන්ගන්ය. 

එගහයින් එයින් ගනාවැළකුණු විට ගකාගහත්ම එම වගකීම් කිසිවකට 

රතිකර්මයක් වන්ගන් නැත.    

 
144. ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන එකතුගවහි සඳහන් වී නැති නමුත් සහීහ් මුස්ලිම්හි 

(233) පමණක් ගවනමම සඳහන් වී ඇත.  
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ගදවැන්න: සැබැවින්ම ඒවා145 ගපාුගේ සුළු පාපයන් සඳහා රතිකර්මයක් වුව 

ද මහා පාපයන් සඳහා රතිකර්මයක් ගනාගවයි. එවන් දැයක් සිු වුවද කුඩා 

පාපයන් සඳහා තේබා පැතීගම් හා එහි සදා නිරත ගනාවීගම් ගකාන්ගද්සිය 

මත විය යුතුය. ගමය වඩාත් නිවැරැදි රකාශය යැයි එතුමා පවසා සිටියි. 

එගමන්ම හස්සාක් විසින් ද ගමය රකාශ කරු ෙැබ ඇත.  

‘කුඩා පාපයන් සඳහා තේබා පැතීගම් හා එහි සදා නිරත ගනාවීගම් 

ගකාන්ගද්සිය මත’ යන එතුමාගේ රකාගයහි අදහස වුගය් සැබැවින්ම ඒ 

මත අඛණ්ඩව සිටින විට එය මහා පාපයක් බවට පත් ගේ. එවිට යහ ක්රියාවන් 

එයට රතිකර්මයක් ගනාවු ඇත යන්නයි.  

එතුමා පවසා සිටි පළමු රකාශය ආගන්තුක රකාශයකි. අපගේ සමගාමීන් 

අතුරින් අබූ බක්ර් අබ්නුල් අසීස් ඉබ්නු ජඃෆර් තුමා ද ගමවැනිම රකාශයක් කර 

ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව උස්මාන් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “කවර මුස්ලිම් 

පුද්ගෙයකු ගහෝ ගේවා ඔහුට අනිවාර්ය සොතගය් ගේොව පැමිණ පසුව ඔහු 

ඒ සඳහා වූ වුළූ ගධෝවනයත් එහි වූ භක්තිමත් භාවයත් හා එහි රුකූ 

ඉරියේවන් මනා ගෙස ඉටු කරන්ගන් නම් එයට ගපර සිු වූ පාපයන් සඳහා 

ඔහු මහා පාපයක් සිු ගනාකරන තාක් කල් එය ඔහුට රතිකර්මයක් බවට 

පත්වු මිස නැත. එය එහි මුළු කාෙයට අදාළ වන්ගන්ය.”146  

හදීස්ගේදීන්ගගන් පිරිසක් හා තවත් කිහිප ගදගනකු විසින් සැබැවින්ම ගමම 

ක්රියා පිළිගවත් මහා පාපයන්ට රතිකර්මයක් වන බව අදහස් පළ කර ඇත. 

ඔවුන් අතරින් ඉබ්නු හසම් තුමා ද ගකගනකි. අනා ඉබ්නු අබ්නුල් බර් ‘අත්-

තම්හීද්’ නම් කෘතිගයහි එයට රති උත්තරයක් ෙබා දී ඇත. ගමම 

රකාශකයාගේ රකාශය ගනාවී නම් ගමම පාඩම පිළිබඳ කතා කිරීමට මම 

ගබාගහෝ කැමැත්ගතන් සිටිගයමි. වැළපීගමන් ගහෝ සමාව අයැද සිටීගමන් 

ගහෝ තේබා පැතීගමන් ගතාරව සැබැවින්ම ඒවා සොතය මගින් කමා කරු 

 
145. ‘සැබැවින්ම ඒවා’ යු හදීසගය් සඳහන් වී ඇති පරිදි පස් වාර සොතයන් 

ජුමුආ.... වැනි දැහැමි ක්රියාවන් ගේ.  

146. මුස්ලිම් (228). 
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ෙබු ඇතැයි යන පදනම මත ස්ථාවරව සිට අඥානයකු රැවටී මහා පාපයන්හි 

ගිලී යාම මම බිය ගවමි. තවද අල්ොහ් අපි රැකවරණයත් ආශිර්වාදයත් ඉල්ො 

සිටින්ගනමු.147  

මා පවසා සිටිුගය්:148 ගමවැනිම රකාශ වුළූ ගධෝවනය වැනි කරුණු 

සම්බන්ධගයන් ඇතැම් හදීස් ගේදීන් කළ රකාශ තුළ ද ඇතුළත්ව ඇත. 

ෙය්ෙතුල් කද්ර් රාත්රිගයහි සොත් ඉටු කිරීම සම්බන්ධගයන් ඉබ්නු අල් 

මුන්දිර් තුමා ද ගම් හා සමාන රකාශයක් කර ඇත. එතුමා: “කවගරකු එහි 

සොත් ඉටු කරන්ගන් ද එවැනි අය හට ඔහුගේ සුළු හා මහා යන සියලු 

පාපයන් සඳහා සමාව ගදු ෙැබීම අගප්ක් ා කරු ෙැගබ්න.” සැබැවින්ම එම 

රකාශය යගමකු මහා පාපයන් හි නිරතව සිටයදී ඉස්ොමගය් වගකීම් ඉටු 

කිරීම තුළින් එම මහා පාපයන් සඳහා ඔහුට සමාව ගදු ඇතැයි යන අදහස 

ගමය වී ඇත්නම් එය පැහැදිලි වයාජ රකාශයකි. දහම එය අගහෝසි කර ඇති 

බව දැනගත යුතුව ඇත. මහා පාපයන්හි දිගටම නිරත වීම අතහැර දමා 

අනිවාර්යය වගකීම් රගේසගමන් පිළිපැද එයින් ගපර සිු වූ පාපයන් සඳහා 

කිසිු තේබාවක් ගහෝ පසුතැවිල්ෙකින් ගතාරව එමගින් සියලු පාපයන් වෙට 

රතිකර්මයක් වු ඇතැයි සිතන්ගන් නම් එම කියමන සමස්තයක් වශගයන් 

පැවසිය හැක.  

නිවැරැදි රකාශ වුගය් බහුතරය දරන රකාශයයි. එනම්, නියත වශගයන්ම 

මහා පාපයන්ට තේබාගවන් ගතාරව සමාව ගදු ගනාෙබන බවය. 

සැබැවින්ම තේබාව ගැත්තන් හට නියම වූ අනිවාර්යය කරුණකි. අල්ොහ ්

ගමගස් පවසයි. “කවගරකු පේසමාව අයැද ගනාසිටිගය් ද ඔවුහුමය 

අපරාධකරුගවෝ.” (ූරා අල් හුජුරාත් 16)  

*** 

ගදවන ගැටලුව වුගය්: මහා පාපයන් ගමන් සුළු පාපයන්ටත් තේබාව 

අනිවාර්යය වන්ගන් ද? නැද්ද? යන ගැටලුවයි. සැබැවින්ම ඒවා මහා 

පාපයන්ගගන් වැළකී සිටීම තුළින් රතිකර්මයක් බවට පත් වන බැවිනි. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: කවර කරුණක් තහනම් කරු ෙැබුගේ 

 
147. අත්-තම්හීද් (4/49) 
148. ඉබ්නු රජබ්නගේ රකාශය. 
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ද එවන් මහා පාපයන්ගගන් ුඹො වැළකී සිටින්ගනහු නම් ුඹොගේ 

පාපයන් සඳහා ුඹොට සමාව දී අපි ුඹොව ගගෞරවණීය පිවිසුමක් ගවත 

ඇතුළත් කරන්ගනමු. (ූරා නිසා:31)  

ගම් සම්බන්ධගයන් ද ජනයා විවිධ මත දරති.  

ඔවුන් අතුරින් ඇතැමුන්: ඒ සඳහා තේබාව අනිවාර්යය කර ඇත. එය අපගේ 

සමගාමීන් හා ගසසු ආගමික නීතිගේදීන් හා රකාශකයින්ගේ මතය ගේ.  

ඒ සඳහා තේබා අනිවාර්යය ගනාවන බව ද ඇතැමුන් පවසති.   

පැරැණ්නන් පවසා සිටිුගය් ‘ඒ ගදකින් එකක් අනිවාර්යය වන බවයි. එනම් 

තේබාව ගහෝ පාපයන්ට රතිකර්මයක් ගෙස පිහිටන දැහැමි දෑ ඉටු කිරීම 

බවයි.  

සුළු පාපයන් හා මහා පාපයන් පිළිබඳ ගමගනහි කිරීගමන් පසුව අල්ොහ ්

තේබාව නිගයෝග කර ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “(නබිවරය!) 

විශ්වාසිකයින්ට (බැලීමට තහනම් දැයින්) තමන්ගේ බැල්ම පහත ගහළන 

ගමන් ද තමන්ගේ ලිංගික අවයව (පාපයන්ගගන්) ආරක් ා කරගන්නා ගමන් 

ද පවසවු. එය ඔවුනට ඉතාමත් පිවිතුරුය. සැබැවින්ම අල්ොහ ්ඔවුන් කරන 

දෑ පිළිබඳව අභිඥානවන්තය. (30) තවද (නබිවරය,) විශ්වාසික කාන්තාවන්ට 

(බැලීමට තහනම් දැයින්) තමන්ගේ බැල්ම පහත ගහළන ගමන් ද තමන්ගේ 

ලිංගික අවයව (පාපයන්ගගන්) ආරක් ා කරගන්නා ගමන් ද තමන්ගේ 

අෙංකාරයන් එයින් එළිපිට ගපගනන දෑ හැර7 (ගසසු දෑ) ගහළි ගනාකරන 

ගමන් ද තම හිස් ආවරණ මගින් තමන්ගේ ළය ගපගදස ්ද ආවරණය කරන 

ගමන් දතමන්ගේ ස්වාමි පුරු යින්ට ද තමන්ගේ පියවරුන්ට ද තම ස්වාමි 

පුරු යින්ගේ පියවරුන්ට ද තම පිරිමි දරුවන්ට ද තම ස්වාමි පුරු යින්ගේ 

පිරිමි දරුවන්ට ද තම සගහෝදරයින්ට ද තම සගහෝදරයින්ගේ පිරිමි දරුවන්ට 

ද තම සගහෝදරියන්ගේ පිරිමි දරුවන්ට ද තම කාන්තාවන්ට ද තම දකුණත 

හිමි කරගත් අයට(වහලුන්ට) ද පිරිමින් අතුරින් කාමාශාගවන් ගතාර වූ 

උපස්ථායකයින්ට ද කාන්තාවන්ගේ රහසඟ පිළිබඳව පැහැදීමක් ගනාමැති 

පිරිමි දරුවන්ට ද මිස (ගවනත් කිසිගවකුට) තම අෙංකාරය ගහළි ගනාදක්වන 

ගමන් ද ඔවුන් සඟවා ඇති ඔවුන්ගේ අෙංකාර දෑ (අන් අය විසින්) දැනගු 

ෙබන ආකාරයට තම පාද ගනාගසන ගමන් ද පවසවු. තවද අගහෝ 
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විශ්වාසිකයිනි, ු ඹො ජයග රහණය ෙබු පිණිස ු ඹො සියල්ගෙෝම අල්ොහ්  

ගවත පශ්චාත්තාප වී ගයාමු වවු. (31) (ූරා නූර්: 30,31) සුළු පාපයන් සඳහා 

විගශ් ගයන් තේබා කරන ගමන් ද අල්ොහ් නිගයෝග කර ඇත. “විශ්වාස 

කළවුනි, එක් පිරිසක් තවත් පිරිසකට උපහාස ගනාකරවු. (උපහාසයට ෙක් 

වූ) ඔවුන් (උපහාස කළ) ගමාවුන්ට වඩා යහපත් අය විය හැකිය. තවද 

කාන්තාවන් අන් කාන්තාවන්ට උපහාස ගනාකරවු. (උපහාසයට ෙක් වූ) 

ඔවුන් (උපහාස කළ) ගමාවුන්ට වඩා යහපත් අය විය හැකිය. තවද ුඹො 

ුඹො අතරම අඩුපාඩු ගනාගසායවු. තවද ුඹො එකිගනකාට (පිළිකුල් 

සහගත) විකට නමින් ගනාඅමතවු. විශ්වාස කළායින් පසුව පාපතර 

නාම(ගයන් ඇමතීම) ඉතා නින්දා සහගතය. තවද කවගරකු ගහෝ 

පශ්චාත්තාප ගනාකගළ් ද ඔවුන්මය අපරාධකරුගවෝ වන්ගන්.” (ූරා අල් 

හුජුරාත්: 11)   

*** 

“මිනිසුන් සමග ගුණ යහපත් බවින් කටයුතු කරන්න.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි:  

ගමයද තක්වා ගහවත් භක්තිමත්භාවගය් කරුණු අතුරින් එකකි. ගමය 

පිළිපැදීගමන් මිස තක්වාව පූර්ණවත් වන්ගන් නැත. එය ගවනම ම පවසා 

ඇත්ගත් ඒ පිළිබඳ විස්තර කිරීගම් අවශයතාව මතය. සැබැවින්ම තක්වාව යු 

අල්ොහ්ගේ වගකීම් ඉටු කිරීම පමණක් මිස ඔහුගේ ගැත්තන්ගේ වගකීම් ඉටු 

කිරීමක් ගනාවන බව ජනයා අතර බහුතරයක් ගදනා සිතති. මිනිසුන් සමග 

යහපත් සම්බන්ධකම් පවත්වන ගමන් වූ නිගයෝග පැමිණ ඇත. අල්ොහ්ගේ 

යුතුකම් ගමන්ම ඔහුගේ ගැත්තන්ගේ යුතුකම් යන ගදකම එකට ඉටු කිරීම 

වඩාත් වැදගත් කරුණක් වන්ගන්ය. එය පූර්ණව ඉටු කිරීමට ශක්තිය ඇත්ගත් 

නබිවරුන් හා සතයවාදීන්  පමණය.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසින් පළ කර ඇත. “ගද්ව 
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විශ්වාසගයන් වඩාත් පරිපූර්ණවත් මුඃමින්වරුන් වුගය් සදාචාරගයන් 

වඩාත් යහපත් උදවියයි.149 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් තවුරටත් ඒ ගදගදනා විසින් ගමගස් පළ කර 

ඇත. “සැබැවින්ම මුඃමින්වරයා ඔහුගේ යහපත් ගුණධර්ම තුළින් රාත්රිගය් 

නැගී සිට නැමුම් කරන උපවාස රකින්නාගේ තරාතිරම ෙබු ඇත.”150    

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ දර්දා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් තවුරටත් ඒ ගදගදනා විසින් ගමගස් පළ කර 

ඇත. ‘තුෙනය තුළ තබු ෙබන දැයින් ගුණයහපත්කමට වඩා බරැති ගවනත් 

කිසිවක් ගනාමැත. සැබැවින්ම ගුණයහපත්කම ඇත්තා උපවාසය රකිමින් 

සොතය ඉටු කරන්නාගේ තත්ත්වය එමගින් ඔහු උදා කර ගු ඇත. 151 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ොහු 

අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉබ්නු හිබ්නබාන් විසින් ගමගස් පළ 

කර ඇත. ‘මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් ුඹො අතුරින් 

 
149. අහ්මද් (2/250), අබූ දාවූද් (4682), තිර්මිදි (1162) එතුමා ගමය සහීහ් හසන් 

ගණයට අයත් හදීසයක් බව දන්වා ඇති අතර ග යික් අල්-අල්බානී තුමා ‘සහීහ් 
අත්-තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’හි (2660) සහීහ් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

150. අහ්මද් (6/90), අබූ දාවූද් (4798), ආල් හාකිම් (1/6) එතුමා බුහාරි හා 
මුස්ලිම්ගේ ගකාන්ගද්සියට අුව එය සහීහ් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. අ ්-
ග යික් අල් අල්බානි තුමා පවසා සිටිුගය්. ‘ආඉ ා තුමියගගන් සවන් දීම 
වි යගයහි මතගේදයක් ගනාවූගය් නම් ඔවුන් ගදගදනා පවසා සිටි පරිදි ඉමාම් 
සහබී ද එයට අුගත වන්ගන්ය. පසුව ගමගස් පවසා සිටිගය්ය ‘නමුත් ගමම 
හදීසය සෑම තත්ත්වයකින් ඉහත කී පරිදි සහීහ් වන්ගන්ය. බෙන්න: 
‘අස්සිල්සිෙතුස් සහීහා’ 794).  

151. අහ්මද් (6/442), අබූ දාවූද් (4799), තිර්මිදි (2002) එතුමා ගමය සහීහ් හසන් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා සිටියි. නමුත් හදීසගය් ඇති ගදවන ගකාටස -
එනම්  ‘සැබැවින්ම ගුණයහපත්කම ඇත්තා ....’ යන නබි තුමාගේ රකාශය - අතා 
විසින් මුත්රිෆ් ද ඔහු විසින් කුගබයිසා ඉබ්නු අල්ෙය්ස්ද යන වාර්තාකරණගයන් 
තිර්මිදි ළඟ හැර ගවන් කිසිගවකු ළඟ සඳහන්ව තිගබු මා දැක නැත. එතුමා 
තවුරටත් පවසුගය්: ‘ඒ රකාරව ගමය ගරීබ්න වර්ගයට අයත් හදීසයක් බවයි.    

 අ -්ග යික් අල්අල්බානී තුමා ‘අස්සහීහා’ හි (876) එහි වාර්තාකරණය මැනවින් 
පිහිටා ඇති බව පවසන අතරම ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න’හි (2641) ඒ සියල්ෙ සහීහ් 
ගණයට අයත් බව සඳහන් කර ඇත.  
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අල්ොහ් ගවත වඩාත් ප්රියතම සභිකයින්ගගන් මට වඩාත් සමීප අය 

කවුරුන්දැ?යි මම ුඹොට දන්වා සිටින්නදැ?යි විමසා සිටියහ. ඔවුහු 

‘එගස්ය’ යැයි පිළිතුරු ුන්ගනෝය. එතුමාණන්: “ුඹො අතර සිටින 

ගුණයහපත්කමින් වඩාත් යහපත් පුද්ගෙයාය යැ”යි පැවූහ.152  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ උමාමා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවුද් තුමා ගමගස් පළ කර ඇත. “තම 

ගතිගුණ යහපත් කරගත් තැනැත්තාහට උසස් ස්වර්ගගය් නිවසක් ෙබා දීමට 

මම භාර ගවමි.”153  

හුස්ුල් හුලුක් ගහවත් ‘යහපත් ගතිගුණ’ යන පදයට මුල් කාලීනයන් විස්තර 

කර ඇති අයුරු වාර්තා කරු ෙැබ ඇත.  

ඒ බව හසන් (රහිමහුල්ොහ් තුමා) පවසා සිටිුගය්: ‘හුස්ුල් හුලුක් යු: 

උපකාරශීලී භාවය,  තැන්පත් හා සැහැල්ලුකම හා දරා ගැනීම.’  යන්නයි. 

ඉබ්නු අල් මුබාරක් තුමා පවසා ඇත්ගත්: ‘එය මුහුගණ් (ආගෙෝකය) 

විහිුවාලීම, යහපත ක්රියාත්මක කිරීම හා හිංසාව වැළැක්වීමය.’ යන්නයි.  

ඉමාම් අහ්මද් තුමා පවසා ඇත්ගත්: ‘හුස්ුල් හුලුක් යු: මිනිසුන්ගගන් ඇති 

වන දෑ උහුො ගැනීමය.’ යන්නයි.  

ඇතැම් විද්වතුන් පවසා සිටිුගය්: ‘හුස්ුල් හුලුක්’ යු අල්ොහ් ගවුගවන් 

ගකෝපය මැඩලීම, පිළිකුෙ හා ුරස්භාවය නපුරු පුද්ගෙයා හා දහගමහි නව 

කරුණු මතු කරන්නා ගවුගවන් පමණක් ගහළි කිරීම. පුහුණු කිරීමක් ගහෝ 

දණ්ඩ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමක් වශගයන් මිස ගනාමග ගිය අය ගනාසළකා 

හැරීම. පිළිකුල් සහගත ක්රියාවක් වැළැක්වීමට හා අපරාධකරුට කිසිු 

 
152. කතෘවරයා පවසන පරිදි ඉබ්නු හිබ්නබාන් (485) හි ගමම හදීසය පළ කර ඇති 

අතර ඊට ගපර ඉමාම් අහ්මද් ‘මුස්නද්’හි (2/217) ගමය පළ කර ඇති බවයි. එහි 
වාර්තාකරණය සහීහ් වර්ගයට අයත් බව අ ්-ග යික් අහ්මද්  ාකිර් ඔහුගේ 
සංස්කරණයක් වූ ‘අල් මුස්නද්’හි හදීස් අංක (7035) දරණ යටගත් සඳහන් කර 
ඇත.  

153. අබූ දාවූද් (4800), අ ්-ග යික් අල් අල්බානී ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’හි 
(648) හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව දන්වා සිටියි. ඒ පිළිබඳ විමර්ශණය 
‘අස්සහීහ්’හි (373) බෙන්න.  
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ඉක්මවීමකින් ගතාරව අපරාධය ගහ්තුගවන් ග්රහණය කිරීම හැර ගසසු සෑම 

මුස්ලිම්වරයකුටම හා ගිවිසුම් ඇතිකර ගත් අයට අත්වන හිංසාවන් 

වැළැක්වීම.  

*** 
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 َعَشرَ الَحِدْيُث التَّاِسُع 

දහ නව වන හදීසය 

 ، رضَي للا عنهَما، قَاَل:  عبَّاٍس   عن ابنِ 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص يْوماً فَقال إِنِِّي أُعلِِّمَك َكِلَماٍت: اْحفَِظ   ،يَا ُغَلمُ  ِلي:  "ُكْنُت َخْلَف النَّبِيِّ

عَْنَت  ، َوإِذَا اْستَ تَِجْدهُ تَُجاَهَك، إِذَا َسأَْلَت فَاْسأَل َّللَاَ   للاَ للاَ يَْحفَْظَك، اْحفَِظ  

 فَاْستَِعْن بِاهللِ،  

إَِلَّ  يَْنفعُوَك  لَْم  بِشْيٍء،  يْنفعُوَك  أَْن  َعلَى  اجتَمعْت  لَو  ةَ  األُمَّ أَنَّ  واعلَْم: 

لَْم  بَِشْيٍء،  وك  يَُضرُّ أَْن  َعلَى  اْجتََمعُوا  وإِِن  لََك،  للاُ  َكتَبَهُ  قَد  بَِشْيٍء 

وَك إَِلَّ بََشْيٍء قَْد َكتَبَهُ للا ع  ." فَِّت الصُُّحفُ لْيَك، ُرفِعَِت األْقَلُم، وجَ يَُضرُّ

 .(( حديٌث حسٌن َصحيحٌ ))رواهُ التِِّرمذيُّ وقَاَل: 

 ِ   :وفي رواية غيِر التِِّْرِمذيِّ

دةِ،  " َخاِء يعِرْفَك في الشِِّ ْف إِلَى للاِ في الرَّ أََماَمَك، تَعَرَّ تَِجْدهُ  احفَظ للاَ 

لْم يَُكن ِليُْخِطئََك واْعلَْم    أَْخَطأََك لَْم يَُكْن ِليُصيبَك، َوَما أََصابَكَ واْعلَْم أَنِّ َما  

ْبِر، وأَنَّ اْلفََرَج َمَع اْلَكْرب، وأَنَّ َمَع اْلعُسِر يُْسراً أنَّ النَّْصَر مَ   .َع الصَّ

ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

දිනක් මම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාට පසුපසින් වාඩිවී (ගමනක් 
යමින්) සිටිගයමි. එවිට එතුමා මා අමතා: දරුව, සැබැවින්ම 
මම ඔබට වචන කිහිපයක් උගන්වමි: ඔබ අල්ොහ් ව 
ආරක් ා කරු. ඔහු ඔබ ව ආරක් ා කරු ඇත. ඔබ 
අල්ොහ් ව ආරක් ා කරු. ඔබ ඉදිරිගය්ම ඔබ ඔහු දකිු 
ඇත. ඔබ ඉල්ෙන විට අල්ොහ්ගගන්ම ඉල්ෙු. ඔබ උදේ 
පතන විට අල්ොහ්ගගන්ම උදේ පතු.  

දැනගු: සැබැවින්ම මුළු සමූහයාම ඔබට යම් ගසතක් 
කිරීමට එක්රැස් වුව ද අල්ොහ් ඔබට එය නියම කර ඇති 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

155 
 

ගදයක් නම් මිස ඔවුන් විසින් ඔබට ගසත සෙසන්නට 
ුපුළුවන. එගමන්ම ඔබට යම් හානියක් කිරීම ඔවුන් 
ඒකරාශී වුව ද අල්ොහ ්ඔබට එය නියම කර ඇති ගදයක් 
නම් මිස ඔවුන් විසින් ඔබට හානි කරන්නට ුපුළුවන. 
පන්හිදවල් ඉවතට ගු ෙැබීය. පිටපත් සිඳී ගගාස් ඇත. 

ගමය තිර්මිදි විසින් පළ කර ඇති අතර එය ‘හසන් සහීහ්’ 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

තිර්මිදි හැර ගවනත් වාර්තාවෙ සඳහන් පරිදි 

අල්ොහ්ගේ කටයුතු ආරක් ා කරන්න. ඔබ ඉදිරිගය්ම ඔබ 
ඔහුව දකිු ඇත. සමෘද්ධිමත් අවදිගය් අල්ොහ ්ගවත ඔබ 
ව හඳුන්වා ගදන්න. ු ්කර අවදිගය් ඔහු ඔබ ව හඳුනා ගු 
ඇත. සැබැවින්ම ඔබට වැරුණු ගදයක් ඇත්නම් එය ඔබට 
හිමිවිය යුත්තක් ගනාගේ. ඔබට හිමි වූ ගදයක් ඇත් නම් 
ඔබට එය වැරදී යන්නක් ගනාගේ. යන බව දැන ගන්න. 
සැබැවින්ම උපකාරය ඉවසීම සමග ඇත. සැබැවින්ම 
සහනය පීඩාව සමග ඇත. ු ්කරත්වය සමග පහසුකම 
ඇත.  

*** 

- විග්රහය - 

ගමම හදීසගයහි ඉතා වැදගත් උපගදස් කිහිපයක් හා ආගමික කටයුතුවෙ 

වැදගත්ම නීතිරීති කිහිමයක් අන්තර්ගත වී ඇත. ඇතැම් විද්වතුන්: “ගමම 

හදීසය පරිශීෙනය කර බැලුගවමි. එය මා පුුමයට පත් කගළ්ය. මම 

ගකාතරම් ගනාසැළකිලිමත්ව සිටිගයම් ද! ගමම හදීසය පිළිබඳ ගනාදැුවත් 

වීම ගැන හා එහි අර්ථය සුළු රමාණයක් පමණක් වටහා ගගන තිබීම මා 

කණස්සල්ෙට පත් කර ඇත.” යැයි පවසන තරමටම වැදගත්කමක් ගමයට 

ෙැබී ඇත.  
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සැබැවින්ම ගමය විස්තර කිරීම සඳහාම විශාෙ ගවළුමක් මා විසින් ගවන් කර 

ඇත.154   

‘ඔබ අල්ොහ් ව ආරක් ා කරු’ යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

එනම්: ඔහුගේ සීමාවන් ඔහුගේ වගකීම් ඔහුගේ නිගයෝග ඔහු තහනම් කළ දෑ 

යනාදිය ආරක් ා කර ගන්න. ගමය ආරක් ා කිරීම ඔහු නිගයෝග කර ඇති 

අවස්ථාගේ ඒවා පිළිපැදීගමන් ඔහු තහනම් කළ විට එයින් වැළකී සිටිමින් 

ඔහුගේ සීමාවන් අබියස නතර වීමය. කවර කරුණක් අණ කර ඇත්ගත්ද 

එගමන්ම අවසර දී ඇත්ගත්ද එය තහනම් කර ගන්නා තරමට ඉක්මවා 

කටයුතු ගනාකළ යුතුය.  

කවගරකු එගස් ක්රියා කගළ් ද ඔහු අල්ොහ්ගේ සීමාවන් ආරක් ා කරන්නන් 

වන්ගන්ය. අල්ොහ් එවැන්නන් පිළිබඳ ඔහුගේ ග්රන්ථගය් ගමගස් පැසසුමට 

ෙක් කර ඇත. “ගමය ු ඹොට ප රතිඥා ගදු ෙැබූවකි. (ගමය අල්ොහ් ගවතට) 

ගයාමු වී (තම දහම) ආරක් ා කර ගත් සැමටත් අදෘශයමානව (සිටින්නා වූ) 

පරම කරුණා භරිත (අල්ොහ්)ට බිය වී තවද (ඔහු ගවතට) ගයාමු වූ 

හදවතකින් පැමිගණන සැමටත් හිමිය.” (ූරා කාෆ්: 32,33) අල් හෆීල් නම් 

පදයට ගමහි විස්තර කර ඇත්ගත් අල්ොහ්ගේ නිගයෝග ආරක් ා කරන්නා හා 

තම පාපයන් සඳහා සමාව අයැද සිටින පරිදි තම පාපගයන් ආරක් ා වී 

සිටින්නාය.  

*** 

‘ඔහු ඔබව ආරක් ා කරු ඇත’ යන නබි තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

කවගරකු අල්ොහ්ගේ සීමාවන් ආරක් ා කර ඔහුගේ වගකීම් පිළිබඳ 

සැළකිලිමත් වන්ගන් ද අල්ොහ් ඔහුව ආරක් ා කරු ඇැත. සැබැවින්ම 

රතිඵෙය වුගය් එම වර්ගයටම අදාළ ක්රියාගවනි. උත්තරීතර අල්ොහ ්

ගමගස් පවසයි. ‘ුඹො මාගේ ගිවිසුම ඉටු කරු. මම ද ුඹොගේ ගිවිසුම 

ඉටු කරමි.’ (ූරා අල් බකරා:40)  

 
154 එම විග්රහය ‘නූරුල් ඉක්තිබාස් ෆී මි ්කාති වසිය්යතින් නබිය්යි ලි ඉබ්නනි 
අබ්නබාස්’ නම් කෘතියයි. එය මුද්රණය කරු ෙැබ භාවිතගය් දක්නට ඇත.  
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අල්ොහ් තම ගැත්තා ආරක් ා කිරීම තුළ ආකාර ගදකක් ඇතුලු වන්ගන්ය.  

පළමුවැනි ආකාරය: ඔහුගේ ගමගොව යහපත් කරුණුවෙදී ඔහුට ආරක් ාව 

සැපයීම. උදාහරණ වශගයන්, ඔහුගේ ශරීරය, ඔහුගේ දරුවන්, ඔහුගේ පවුෙ 

හා ඔහුගේ ධනය වැනි ගමගොව කටයුතු ගපන්වා දිය හැක. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “ඔහුට (මිනිසාට ඉදිරිගයන් ද ඔහුට පසුපසින් ද 

අුපිළිගවළට පැමිගණන්නන් (වන මෙක්වරුන්) සිටිති. ඔවුහු අල්ොහ්ගේ 

නිගයෝගය පරිදි ඔහු ව ආරක් ා කරති. (ූරා අර්-රඃද්: 11)  ඉබ්නු අබ්නබාස ්

තුමා පවසා සිටිුගය් ඔවුහු මෙක්වරුන් ගවති. අල්ොහ්ගේ නිගයෝගගයන් 

ඔවුහු ඔහු ව ආරක් ා කරන අතර ගපර නියමය පැමිණීමත් සමගම ඔවුහු 

ඔහුගගන් ඉවත්ව යති. 

තරුණ හා ශක්තිමත් අවදිගය් කවගරකු අල්ොහව් ආරක් ා කරන්ගන්ද 

ඔහුගේ වයස්ගත හා බෙය හීනවී ගිය අවදිගය් අල්ොහ් ඔහුව ආරක් ා කරු 

ඇත. ඔහුගේ සවන ඔහුගේ බැල්ම ඔහුගේ ශක්තිය හා ඔහුගේ බුද්ධිය තුළින් 

ඔහු ඔහුට විඳින්නට සළස්වන්ගන්ය.  

විද්වගතකු වසර සියයක් පසුකර ජීවත් විය. ඔහුගේ ශක්තිය හා බුද්ධිය මනා 

තත්ත්වගය් භුක්ති විඳිමින් සිටිගය්ය. දිනක් එකවරම ඔහු පැන්ගන්ය. එහිදී 

ඔහුට ගදෝ ාගරෝපන එල්ෙ වූහ. පසුව ගමගස් පැවසීය: “කුඩා කාෙගය් 

පාපයන්ගගන් අප ආරක් ා කරගත් අවයව ගම්වාය. වයස් කාෙගය් දී අප 

ගවුගවන් අල්ොහ් ඒවා ආරක් ා කර ඇත.”155 

ඊට රතිවිරුද්ධව: මුල් කාලීනගයකු මිනිසුන්ගගන් ඉල්ො සිටින යාචික 

වැඩිහිටිගයකු ුටුගේය. එවිට ඔහු: “සැබැවින්ම ගමාහු ගමාහුගේ කුඩා 

කාෙගය් අල්ොහ් සම්බන්ධගයන් ගනාසළකා හැරිගය්ය. එගහයින් වැඩිහිටි 

අවදිගය් අල්ොහ් ඔහුව ගනාසළකා හැර ඇත.” 

 
155. එම විද්වතා අල් කාලී, අබුත් තය්යිබ්න, තාහිර් ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු තාහිර් 
අත්-තබරීය. සියලු ආකාරගය් රැකවණයන් ඔහු විද ඇත. ඔහුගේ එකසිය ගදවන 
විගය්දී ඔහු මරණයට පත් වන තුරුම විනිසුරුගවකු ආගමික තීන්ු ෙබා 
ගදන්ගනකු ගුරුවරයකු හා වැඩසටහන්වෙට සහභාගී වන්ගනකු ගෙස සිටියහ. 
ගමම ගතාරතුරු ‘අල් බිදායා වන්නිහායා’හි හිජ්මරි 450 දී මරණයට පත්වූවන් 
සම්බන්ධගයන් සඳහන් කර ඇත.   
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ගැත්තාගේ යහපත් කම ගහ්තුගවන් ඔහු මිය ගිය පසුව ඔහුගේ පරම්පරාව 

වි යගයහි ද අල්ොහ ් ආරක් ා කරන්ගන්ය. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් 

පවසයි: “ඊට යටින් ඔවුන් ගදගදනා සතු නිධානයක් විය. ඔවුන් ගදගදනාගේ 

පියාණන් දැහැමියකු විය.” (ූරා අල් කහ්ෆ්: 82) සැබැවින්ම ඔවුන් ගදගදනාට 

ආරක් ාව ෙැබුගණ් ඔවුන් ගදගදනාගේ පියාගේ දැහැමි භාවය ගහ්තුගවනි. 

සඊද් ඉබ්නු අල් මුසය්යිබ්න තම පුතණුවන්ට: “ඔබ ගවුගවන් ඔබට මා 

රැකවරණයක් වීගම් අගප්ක් ාගවන් මම මාගේ සොතය අධිකව ඉටු කරමි. 

යැයි පවසා ගමම පාඨය පාරායනය කර ඇත.  

උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා: “යම් මුඃමින්වරයකු මරණයට පත් වූගය් නම් 

ඔහුගගන් පසු අය හා ඔහුගගන් ද පසු අය වි ගයහි අල්ොහ් ඔහුට ආරක් ාව 

සළසු ඇත.” යැයි පවසා ඇත්තාහ.  

ඉබ්නු අල් මුන්කදිර් තුමා: “දැහැමි මිනිගසකු ගහ්තුගවන් ඔහුගේ දරුවා ද 

දරුවාගේ දරුවා ද ඔහු අවට සිටින නිවැසියන් ද අල්ොහ් ආරක් ා කරු 

ඇත.” යැයි පවසා ඇත්තාහ.  

අල්ොහ්ගේ කටයුතු ආරක් ා කරන්නන් හට ඔහුගේ ආරක් ාව ෙැබීගම් 

අපූරු කරුණු අතරින් තවත් කරුණක් වුගය්: ඔවුන්ට අත්වන හානිගයන් 

ඔවුන් ආරක් ා කිරීම සඳහා හානිදායක සතුන් පවා පත් කරලීමයි. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ ගස්වකයකු නැවක යාත්රා කරමින් සිටිය දී එය කැඩුනි.156 පසුව 

ඔහු දූපතකට ගගාඩ බැස්ගස්ය. එවිට ඔහු සිංහයකු ු ටුගේය. ඌ  ඔහුට මාර්ගය 

ගපන්වන ගතක් ඌ සමගම ඔහු ද ගමන් කරන්නට විය. නියමිත ස්ථානගය් 

ඔහුව නතර කළ කල්හි ඌ -සමුගන්නට යනවාක් ගමන්- ගගාරවටන්නට 

ගගන පසුව ඔහුගගන් හැරී ගිගය්ය.157  

ඉබ්රාහිම් ඉබ්නු අද්හම් වත්ගතහි නිදමින් සිටියදී, ඔහු අසෙ කගටහි වි  සහිත 

ද ්ට සර්පයකු විය. ඔහු අවදි වන ගතක්ම ඌ මැස්සන් එළවමින් සිටීය. 

එයට රතිවිරුද්ධව අල්ොහ් වි ගයහි සැෙකිලිමත් ගනාවූ අය වනාහි ඔහුගේ 

මැවීම් අතර ද ඔහු සැෙකිල්ෙට පත් ගනාකරයි. තමන්ට තම පවුගෙන් ගහෝ 

 
156. මුහුගද් දී. 
157. අල් හාකිම් (3/606), අත්තබරානී (7/80,81)  
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ගවනත් අයගගන් රගයෝජනයක් අගප්ක් ා කළ හැකි අය අතුරින් පවා 

පීඩාවන් හා හිංසාවන් ඔහු ගවත රගේශ වන තරමට එය පවතී. මුල් කාලීන 

ඉමාම්වරයකු ගමගස් පවසා සිටිගය්ය: ‘සැබැවින්ම මම අල්ොහ්ට 

පිටුපෑගවමි. මාගේ ගස්වකයාගේ හා මාගේ සත්වයාගේ හැසිරීම තුළින් එය 

මම හඳුනා ගත්ගතමි.’  

ආරක් ාව ෙබන ගදවන ආකාරය එම ආකාර ගදකින් අති වැදගත් වන්ගන්ය. 

එනම්: ගැත්ගතකුහට ඔහුගේ දහම ඔහුගේ විශ්වාසය යනාදිගයහි ෙැගබන 

අල්ොහ්ගේ ආරක් ාවයි. ඔහුගේ ජීවිතගය්දී ගනාමග යවන සැකසහිත දැයින් 

හා තහනම් කරන ෙද ආත්මාශාවන්ගගන් ඔහු ඔහුව ආරක් ා කරයි. ඔහු 

මරණයට පත්වන අවස්ථාගේ ඔහුගේ දහම ඔහුට ආරක් ා කර ගදයි. ඔහු 

ගද්ව විශ්වාසය මතම මරණයට පත්වන්නට සෙසයි. අල්ොහ්ගේ සීමාවන් 

ආරක් ා කළ මුඃමින්වරයාට රැකවරණය ෙබා ගදයි. ඔහු අතර හා ඔහුගේ 

දහම විනාශ කරන දෑ අතර විවිධ ආකාරගය් රැකවරණයන්ගගන් ආවරණය 

කරයි. සැබැවින්ම ඒවා පිළිබඳ  ගැත්තාට හඳුනා ගත ගනාහැකිය. ඇතැම් විට 

එය ඔහුට පිළිකුල් සහගතද විය හැක. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. 

“ගමගෙස (ඔහුට අප සාධක ගපන්වුගය්) පාපය හා අශීොචාර දෑ ඔහුගගන් 

පහ කිරීම පිණිසය. සැබැවින්ම ඔහු (විශ්වාස ගකාට අවනත වීම සඳහා) 

ගතෝරා ගු ෙැබූ අපගේ ගැත්තන් අතුරිනි.” (ූරා යූසුෆ්: 24) 

පාපි ්ඨයින් පිළිබඳ ගමගනහි කරමින් හසන් තුමා: “ඔවුහු ඔහුට අවමන් කර 

ඔහුට පිටුපෑගවෝය. ඔවුහු ඔහු ට ගගෞරවය කගළ් නම් ඔහු ඔවුන් ආරක් ා 

කරු ඇත.” යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා ගමගස් පවසා සිටියහ: “සැබැවින්ම ගැත්තා වයාපාරික 

හා පාෙන කටයුතු සම්බන්ධගයන් ඒවා ඔහුට පහසුකම් සපයන තරමට 

වැදගත්කමක් ගදයි. අල්ොහ් ඔහු ගදස බෙයි. පසුව මෙක්වරුන් හට: “ුඹො 

ඔහු එයින් ඈත් කරු. සැබැවින්ම මම ඔහුට එය පහසු කරන්ගන් නම්, ඔහු 

නිරා ගින්නට ඇතුළත් කරන්නට මට සිු ගවයි.’ යැයි පවසයි. එගහයින් 

අල්ොහ් ඔහුව එයින් හරවයි. ඔහු කිසිවක් නැති තත්ත්වයට පත් ගවයි. ඔහු: 

පුද්ගෙයකු මා පසුකර ගගන ගගාස් ඇත. පුද්ගෙයකු මා පහත් කර ඇත. යැයි 

පවසයි. එය අල්ොහ්ගේ භාගයය මිස ගවනකක් ගනාගේ. 

*** 
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“ඔබ අල්ොහ් ව ආරක් ා කරන්න. ඔබ ඉදිරිගය්ම ඔබ ඔහු දකිු ඇත.” යන 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: -තවත් වාර්තාවක හදීසගය් ‘ඔබ 

ඉදිරිගය්ම’ යුගවන් අර්ථවත් කරන ‘තුජාහක’ යන අරාබි පදය ගවුවට 

‘අමාමක’ යන පදය භාවිත කර ඇත.  

එහි ගත්රුම: සැබැවින්ම කවගරකු අල්ොහ්ගේ සීමාවන් පිළිපදිමින් ඒවා 

ආරක් ා කර ඔහුගේ යුතුකම් රකින්ගන් ද ඔහුගේ සෑම තත්ත්වයකදීම ඔහු 

සමග අල්ොහ් සිටිු දැක ගු ඇත. ඔහු ඔහුව ආවරණය කරයි. ඔහුට උදේ 

කරයි. ඔහුට රැකවරණය ෙබා ගදයි. ඔහුට ආශිර්වාද කරයි. ඔහුව බෙවත් 

කරයි. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. සැබැවින්ම අල්ොහ් 

බියබැතිමතුන් සමගය. ඔවුහුමය දැහැමිගයෝ වන්ගනෝ” (ූරා අන් නහ්ල් 

128), අල්ොහ්ගේ ගමම විගශ්  ගපනී සිටීම මූසා හා හාරූන්ට හිමි විය. 

“ුඹො ගදගදනා බිය ගනාවු. සැබැවින්ම මම ුඹො ගදගදනා සමග සිට 

සවන් ගදමි. බෙමි.” (ූරා තාහා 46) ගමම විගශ්  ගපනී සිටීම ජය, 

ස්ථාවරත්වය, රැකවරණය හා උපකාරය අනිවාර්යය කරයි. එය අල්ොහ ්

සඳහන් කරන තවත් ආකාරයක ගපනී සිටීමකට වඩා ගවනස්ය. එනම් “... 

ඔහු(අල්ොහ)් ඔවුන්ගගන් සිේවැන්නා ගෙස ගනාවී තිගදගනකු අතර රහස් 

සාකච්ඡාවක් ගනාමැත. තවද ඔහු ඔවුන්ගගන් හයවැන්නා ගෙස ගනාවී 

පස්ගදගනකු අතර (රහස් සාකච්ඡාවක්) ගනාමැත. එයට වඩා අඩු සංඛයාවක් 

සිටිය ද අධික සංඛයාවක් සිටිය ද ඔවුන් ගකාතැනක සිටියද ඔහු ඔවුන් සමග 

ගනාවී (ඔවුන් අතර රහස් සාකච්ඡාවක්) ගනාමැත...” (ූරා මුජාදොහ් :7) 

සැබැවින්ම ගමම ගපනී සිටීම ඔවුන් සිු කරන ක්රියාවන් සඳහා ඔහුගේ දැුම 

ඔහුගේ බැල්ම ඔහුගේ නිරීක් ණය අනිවාර්යය කරන්නකි. එගමන්ම එය 

ගැත්තන්හට ඒ ගැන බිය ගැන්වීමක් නියම කරු ඇත. 

“සමෘද්ධිමත් අවදිගය් අල්ොහ් ගවත ඔබ ව හඳුන්වා ගදන්න. ු ක්ර අවදිගය් 

ඔහු ඔබ ව හඳුනා ගු ඇත.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම කවගරකු සමෘද්ධිමත් ව සිටින තත්ත්වගය් 

අල්ොහ්ගේ සීමාවන් ආරක් ා කර ඔහුගේ යුතුකම් සැෙකිල්ගෙන් ඉටු කර 

ඇත්ගත් ද එමගින් ඔහු ඔහුව අල්ොහ් ගවත හඳුන්වා දී ඇත. ඔහු හා ඔහුගේ 

පරමාධිපති අතර විගශ්  දැන හැඳින ගැනීමක් ඇති වන්ගන්ය. එවිට ු ක්ර 

අවස්ථාවන්හි ඔහුගේ පරමාධිපති ඔහුව හඳනා ගු ඇත. සමෘද්ධිමත් 
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තත්ත්වගය් ඔහුට තමන් පිළිබඳ හඳුන්වා ුන් ගස් ඔහු ඔහුට රැකවරණය ෙබා 

ගදන්ගන්ය. ගමම දැන හඳුනා ගැනීම තුළින් පීඩාවන්ගගන් ඔහු ඔහු ව 

ආරක් ා කරන්ගන්ය. ගමය විගශ්  දැන හඳුනා ගැනීමකි. එය තම 

පරමාධිපතිට ගැත්තා සමීප වීමත් ඔහුට ඔහු ආදරය කිරීමත් ඔහුගේ 

රාර්ථනාවට පිළිතුරු දීමත් අනිවාර්යය කරු ඇත.  

ගැත්තා තම පරමාධිපතිට හඳුන්වා දීගම් ආකාර ගදකකි. 

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න: ගපාු හඳුන්වා දීම එනම්: පිළිගැනීම, තහවුරු කිරීම, 

විශ්වාසය යනාදිය ගැන තමන්ව හඳුන්වා දීමය. ගමය ගද්ව 

විශ්වාසවන්තයින්හට ගපාු වූ කාරණාවකි.  

ගදවැන්න: විගශ්  හඳුන්වා දීම: එය අල්ොහ් ගවත මුළු හදවතම නැඹුරු 

කරවීමත් සියල්ගෙන් මිදී ඔහු ගවත ගයාමු වීමත් ඔහුව ගමගනහි කරමින් 

සැනසුම ෙබා ඔහු ට ෙැජ්මජා වීමත් ඔහුට බිය වීමත් අනිවාර්යය කරු ඇත.  

ගමම විගශ්  හඳුන්වා දීම පිළිබඳ දැුමැත්ගතෝ ඒ වටා ගමන් කරති. ඔවුන් 

අතුරින් ගකගනකු ‘ගමගෙෝ වැසියන් අතර ු ප්පතුන් වනාහි ඔවුහු එයින් පිටව 

යති. එහි ඔවුන් භුක්ති විඳි දෑ ගකාතරම් අගගන් ද!” යැයි පැවසීය. එවිට: ‘ඒ 

කුමක් දැ?’ ඔහුගගන් විමසන ෙදී. ඔහු: ‘අල්ොහ්ගේ දැන හැඳිනීම’ යැයි 

පැවසීය. 

අල්ොහ් තම ගැත්තන්හට තමන් ව හඳන්වා දීම ද ආකාර ගදකකි.  

පළමුවැන්න: ගපාු හඳුන්වා දීමයි. එනම් ඔහුගේ ගැත්තන් පිළිබඳ ඔහුගේ 

දැුම හා ඔවුන් සගවන දෑ හා ඔවුන් රසිද්ධියට පත් කරන දෑ පිළිබඳ ඔහුගේ 

නිරීක් ණයයි.  

ගදවැන්න: විගශ්  හඳන්වා දීමයි. එනම්: එය තම ගැත්තා ගවුගවන් වූ 

ඔහුගේ ආදරය. ඔහු ගවත සමීප වීම, ඔහුගේ පැතුමට පිළිතුරු සැපයීම, 

ු ක්රතාවලින් ඔහුව මුදවා ගැනීම යනාදිය අනිවාර්යය කරු ඇත. තම 

පරමාධිපති පිළිබඳ නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ රකාශයක් එය මනාවට ගපන්වා 

ගදයි. “මාගේ ගැත්තා මම ඔහුට වඩාත් ප්රියමානප වන ගතක් අතිගර්ක 

නැමුම්වෙ නිරත වී මා ගවත ළංගවමින්ම සිටියි. මම ඔහුට ප්රිය කගළ් නම් 

ඔහු සවන් ගදන ඔහුගේ සවන ඔහු බෙන ඔහුගේ බැල්ම ඔහු අල්ෙන ඔහුගේ 
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අත හා ඔහු ගමන් කරන ඔහුගේ පාදය බවට මම පත්ගවමි. එගමන්ම ඔහු 

මගගන් ඉල්ො සිටිගය් නම් සැබැවින්ම මම ඔහුට එය පිරිනමමි. ඔහු මගගන් 

රැකවරණය පතන්ගන් නම් මම ඔහුට රැකවරණය සළසමි.”158 

සමස්තයක් ගෙස බැලූ කෙ: තමන් සමෘද්ධිමත් තත්ත්වගය් සිටියදී 

බැතිමත්කම හා අවනතභාවගයන් යුතුව අල්ොහ් සමග කටයුතු කරන්ගන් 

නම් තමන් ු ක්ර තත්ත්වගය් සිටියදී උපකාරශීලී ව හා ඉතා කාරුණික ව 

අල්ොහ් තමන් සමග කටයුතු කරු ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) විසින් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් ඉමාම් තිර්මිදි තුමා ගමගස් පළ කර සිටියි. 

“ු ක්ර අවස්ථාවන්හි තමන්ට අල්ොහ් පිළිතුරු සපයු ඇතැයි සතුටු වන්නා 

සමෘද්ධිමත් අවස්ථාවන්හි රාර්ථනා කිරීම වැඩි කරත්වා!”159 

*** 

“ඔබ යමක් ඉල්ලූ විට අල්ොහ්ගගන්ම ඉල්ෙු. ඔබ උදේ පතන විට 

අල්ොහ්ගගන්ම උදේ පතු.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමය ූරා අල් ෆාතිහා හි “ඔබවම නමදිමු ඔගබන්ම උපදේ පතමු” යන 

පාඨගයන් ගු ෙැබූවකි. සැබැවින්ම අල්ොහ්ගගන් ඉල්ලීම යු: ඔහුගගන් 

රාර්ථනා කිරීම හා ඔහු ගවත කැමැත්ත  පළ කිරීමයි. රාර්ථනාව යු 

නැමුමකි.  

*** 

“පන්හිදවල් ඉවතට ගගන ඇත. පිටපත් සිඳී ගගාස් ඇත.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

 
158. ගමම හදීසය ඉමාම් බුහාරි විසින් වාර්තා කර ඇත. එගමන්ම ‘අර්බඊනන් 
නවවි’හි තිස් අටවන හදීසයයි. ගම් පිළිබඳ විස්තර ‘ඉන් ා අල්ොහ්’ පහතින් 
සඳහන් ගවයි.  

159. තිර්මිදි (3382), ග යික් අල් අල්බානී ‘අස්-සිල්සිෙතිස් සහීහා’හි (593) ගමය 
සඳහන් කර ඇත.  
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ගපර නියමයන් සියල්ෙ ගපරාතුවම ලියවී ඇති බවත් දිගු කෙකට ගපරම එය 

ලියා අවසන් බවත් ගපන්වීම සඳහා ගයදී ඇති වක්රාකාර කියමනකි. 

සැබැවින්ම ගපාතක් ලියා අවසන් වී එහි කාෙය දීර්ග වු විට එයින් පන්හිදවල් 

ඉවත් වු ඇත. පන්හිදවල් සිදී යු ඇත. දීර්ගව ලියවුු  දෑද සිදී යු ඇත. 

දීර්ගව ලියවුන් ගපාත්වෙ ගකාළ ද සිදී යු ඇත. ගමය ඉතා අෙංකාර   

ගමන්ම වඩාත් ගැළගපන අුරූපකයකි.  

“සැබැවින්ම සියලු මැවීම් එක් ව අල්ොහ් තීන්ු ගනාකළ ගදයකින් ඔබට යම් 

ගසතක් සළසන්නට අගප්ක් ා කගළ් නම් ඒ සඳහා ඔවුහු හැකියාව ගනාදරු 

ඇත. එගමන්ම අල්ොහ් ඔබට නියම ගනාකළ ගදයකින් ඔබට හානියක් සිු 

කරන්නට අගප්ක් ා කගළ් නම් ඒ සඳහා ඔවුන් හැකියාව ගනාදරු ඇත.”160 

යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:   

ඉන් අදහස් කරුගය්: ගැත්ගතකුට ගමගොව ජීවිතගය් රගයෝනවත් යමක් 

ෙැබීමත් හානි දායක යමක් සිු වීමත් ඒ සියල්ෙම ඔහුට නිර්ණය කරු ෙැබූ 

නියමයන් ගේ යන්නයි. “(නබිවරය,) ඔබ පවසන්න. අල්ොහ් අපට නියම 

කළ දෑ මිස ගවගනකක් අප ගනාෙබන්ගන්මය.” (ූරා අත්-තේබා: 51) 

අල්ොහ්ගේ තවත් රකාශයක් ගමගස්ය. “කිසිු වයසනයක් අපි එය ඇති 

කරන්නට ගපර පුස්තකගය් සඳහන්ව මිස මිහිතෙගය් ගහෝ ුඹො අතර ගහෝ 

සිුවන්ගන් නැත. (ූරා අල් හදීද්: 22) තවත් රකාශයක “ුඹො ුඹොගේ 

නිගවස් වෙ සිටිය ද කවගරකු ගවත මරණය නියම කරු ෙැබුගේ ද ඔවුන් 

තමන්ගේ (අවසාන) සැතගපන ස්ථානයන් ගවත බැහැර වු ඇත.” (ූරා 

ආලු ඉම්රාන්:154)  

“සැබැවින්ම ඔබ කවර ගදයක් පිළිකුල් කරන්ගන් ද එහි ඉවසීගමන් කටයුතු 

කිරීගමහි අධික යහපත ඇත්ගත්ය.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම ගැත්තාට නියම කරු ෙැබූ ගේදනා 

සහගත යම් අභාගයයක් ඇති වී ඔහු ඒ මත ඉවසීගමන් සිටින විට එම ඉවසීම 

තුළ ඔහුට ගබාගහෝ යහපත ඇතැයි යන්නයි.   

 
160. ගමය ඉමාම් අහ්මද්ගේ වාර්තාව වන අතර අර්ථගයන් ඉමාම් තිර්මිදිගේ 
වාර්තාව යි.  
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සිුවන කරදරවෙදී තීන්ුව හා නියමය විශ්වාස කරන්නන් හට තත්ත්වයන් 

ගදකක් ඇත.  

පළමුවැන්න: එය පිළිගැනීමය. ගමය වඩාත් උසස් වූ උතුම් නිෙයයි. 

උත්තරීතර අල්ොහ ් ගමගස් පවසයි: “අල්ොහ්ගේ අුමැතිගයන් ගතාර 

කිසිම ුර්භාගයයක් ඇති ගනාවන්ගන්මය. තවද කවගරකු අල්ොහ්ව විශ්වාස 

කරන්ගන්ද ඔහු(අල්ොහ)් ඔහුගේ හදවතට යහමග ගපන්වන්ගන්ය. අල්ොහ් 

සියලු දෑ ගකගරහි සර්වඥය. (ූරා අත්-තඝාබුන්:11) අල්කමා තුමා ගමගස් 

පවසයි: එය මිනිසාට ඇති වන ු ර්භාගයයයි. සැබැවින්ම එය අල්ොහ් ගවතින් 

යැයි ඔහු දැන සිටියි. එයට යටත් ගවයි. එය පිළිගනියි.  

අබූ දර්දා තුමා: “සැබැවින්ම අල්ොහ් යම් තීන්ුවක් තීරණය කළ විට එය 

පිළිගැනීම මට වඩාත් ප්රියමනාප වන්ගන්ය.” යැයි පැවසීය.  

උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා: “මම අවදි වූගයමි. තීන්ු කරන ෙද හා නියම 

කරන ෙද තැන්වෙදී මිස ගවනත් සතුටක් මා ගවත නැත.” 

එබැවින් ගමම නිෙයට කවගරකු පැමිගණන්ගන් ද ඔහුගේ ජීවිතය 

මුළුමණින්ම සතුටින් හා සුවගයන් පවතී. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: 

“පිරිමිගයකුගගන් ගහෝ කාන්තාවකගගන් තමන් විශ්වාසිකගයකු ව සිට 

කවගරකු දැහැමි ක්රියාවන් සිු කගළ් ද ඔහුට අපි යහපත් ජීවිතයක් ගත 

කරන්නට සළස්වමු.” (ූරා අන් නහ්ල්: 97) මුල් කාලීන් විද්වගතකු විසින් 

පවසා ඇත්ගත් “යහපත් ජීවිතය යු: එය පිළි ගැනීම හා සෑහීමට පත් වීම” 

බවයි. 

එගස් පිළිගන්නන් විගටක පරීක් ා කරන්නාගේ යථාර්ථය සහ එම 

පරීක් ණගය් ගැත්තාට ඔහු තබා ඇති යහපත පිළිබඳ සැළකිලිමත් වන අතර 

ඔහු(අල්ොහ්)ගේ තීන්ුව ගැන උනන්ුවක් ගනාදක්වති. තවත් විගටක 

තීන්ුව පිළිගැනීගම් දී හිමි වන කුසෙ පිළිබඳ සැෙකිලිමත් ගවති. පසුව කවර 

කරුණක් පරීක් ාවට ගයාමු කරු ෙැබුගේ ද එහි ගේදනාව ඔවුනට අමතක 

වී යයි. විගටක පරීක් ා කරන්නාගේ බෙය ඔහුගේ කීර්තිය හා ඔහුගේ 

පරිපූරණත්වය සැෙකිලිමත් ගවති. ගේදනාව ගනාහඟන තරමට ඒවා 

දැකීගමහි ගිගෙන්නට බෙති. ගමය දැන හැඳිනීම හා ආදරය ඇති විගශ්  

පුද්ගෙයින් ඔහු ගවත ගස්න්ු කරවයි. ඇතැම් විට ඔවුන්ගේ ආදරණීයයන් 
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පිළිබඳ හදවතින්ම ඔවුන් සැෙකිලිමත් වන බැවින් ඔවුනට අත් වූ ඉරණම 

භුක්ති විඳින තරමටම එය පත් වු ඇත.  

ගදවන තත්ත්වය: පරීක් ණය මත ඉවසීමයි. ගමය ගපර නියමය පිළිගැනීමට 

ගනාහැකි උදවිය සතුය. පිළිගැනීම යු ඒ සඳහා අමතරව අගප්ක් ා කරු 

ෙබන සතුටු දායක ගදයකි. නමුත් ඉවසීම යු මුඃමින්වරයකුට 

අනිවාර්යගයන් තිබිය යුත්තකි. 

හසන් තුමා: ‘පිළිගැනීම හිතකරය. නමුත් ඉවසීම මුඃමින්වරයා ස්ථාවර 

කරන්නකි.” 

පිළිගැනීම හා ඉවසීම අතර ගවනස: සැබැවින්ම ඉවසීම යු: සිත පාෙනය 

කිරීම, -ගේදනාවක් අත් වූ අවස්ථාවක- ගකෝපය වළක්වා ගැනීම, එය පහව 

යෑම ගැන සතුටු වීම හා තැතිගැනීම් ඇති කරන ක්රියාවන්ගගන් තම අවයව 

පාෙනය කිරීමය. 

පිළිගැනීම යු: ගපර නියමය පිළිබඳ හදවගත් පවතින පුළුල් භාවය හා 

විශාෙත්වය, ගේදනාව ඇති කළ දෑ ඉවත් වීම සම්බන්ධගයන් ඇති කැමැත්ත 

අතහැර දැමීම, ගේදනාවක් දැුන ද එය පිළිගැනීම එය සැහැල්ලු කරු ඇත. 

එය ස්ථාවරත්වගය් හා දැුගම් ජීවගයන් හදවත බැඳී පවතින බැවිනි. 

පිළිගැනීම බෙවත් වූ විට ඉහත කී පරිදි ගේදනාව දැනීම මුළුමණින්ම ඉවත් 

වු ඇත.  

*** 

“ු ක්රත්වය සමග සැබැවින්ම පහසුව ඇත.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය 

වනාහි:  

එය ූරා අත් තොක් හි 7 වන පාඨගය් සඳහන් “ු ක්රතාවගයන් පසු පහසුව 

අල්ොහ් ඇති කරන්ගන්ය” යන අල්ොහ්ගේ රකාශගයන් ගු ෙැබූවකි. 

පීඩාව සමග සහනය හා ු ්කරතාවය සමග පහසු ව යන කාරණා එකිගනක 
සම්බන්ධ කර බැලීගම්දී එහි දැකිය හැකි සැඟවුු කරුණක් වුගය්: 
සැබැවින්ම ු ්කරත්වය වනාහි, එය දැඩි වන විට එය බෙවත් වන විට 
එගමන්ම එකිගනක වළක්වන විට මැවීම් ගදසින් එය ගහළිදරේ කිරීගමන් 
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ගැත්තාහට ආයාසයක් ඇති වන්ගන්ය. ඔහුගේ හදවත අල්ොහ් සමග 
පමණක් බැගඳන්ගන්ය. එය අල්ොහ් මත තබන විශ්වාසගය් යථාර්ථයයි. 
අවශයතාවන් අගප්ක් ා කරු ෙබන සාධක අතරින් වඩාත් බෙවත් 
සාධකයකි. සියල්ෙ ඔහු ගවත භාර කරන්නාහට සැබැවින්ම අල්ොහ් 
රමාණවත් වන්ගන්ය. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “කවගරකු 
අල්ොහ් මත භාර කරන්ගන් ද ඔහු ඔහුට රමාණවත්ය.” (අත්-තොක්: 3)  

තවුරටත්: සැබැවින්ම මුඃමින්වරයා රාර්ථනා කිරීගමන් හා ඔහු යටහත් 
වීගමන් පසු සැනසුම රමාද වන විට එයින් ඔහු ආයාසයට පත් වූ විට පිළිතුරු 
වෙ බෙපෑමක් ඔහුට ගහළි ගනාවූ විට ඔහු තමන්ටම ගදාස් පවරා ගනිමින් 
ගමගස් පවසයි: ‘සැබැවින්ම ගමය මට පිරිනමු ෙැබුගේ ඔබ ගදසිනි. ඔබ 
තුළ එය යහපත් නම්, මම එය පිළිගනිමි.’ ගමම ගදාස් නැගීම අවනත වනවාට 
වඩා අල්ොහ් ගවත ඉතා ප්රිය මනාපය. සැබැවින්ම එය ගැත්තා ඔහුටම 
යටහත් වීගමන් ඉවත් කරන්ගන්ය. සැබැවින්ම තමන් පරීක් ාවට ෙක් කරු 
ෙැබූ අය අතරින් ගකගනකු බවත් තමන් රාර්ථනාවට පිළිතුරු සපයු 
ෙබන්නන් අතුරින් ගනාවන බවත් එය පිළිගන්නට සෙස්වයි. -එවිට- ඒ 
ගහ්තුගවන් රාර්ථනාවට පිළිතුරු ෙැබීම හා ු ක්රතාගවන් සැනසුම ෙැබීම 
ඔහු ගවත ඉක්මන් වු ඇත. ඊට ගහ්තුව ඔවුන්ගේ හදවත් බිඳී යන විට 
සැබැවින්ම අල්ොහ් එහි පැමිගණන බැවිනි.  

සමහරවිට ඔබ දකින ගද් ගනාපවතින අතර  

සදාකාලිකව පතන දැයින් ඔබට සහනයක් ෙැගබු ඇත 

සමහරවිට යම් සහනයක් එමගින් අල්ොහ් ගදන අතර  

සෑම දිනකම ඔහුගේ මැවීම් පිළිබඳ කටයුතු ඔහුට ඇත.  

ු ක්රතාවක් ඇති වූ විට පහසුවකින් සැනසුම ෙබන්න. 

සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ නියමය ු ක්රතාවයට පරව පහසු ව සැෙසීමය.  

***  
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 الَحِدْيُث الِعْشُرونَ  

ිසි වන හදීසය 

ِ َرِضَي للاُ َعْنهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاِ   : »إِنَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي َمْسعُوٍد اْلبَْدِريِّ

مَ  فَاْصنَْع  تَْستَْحيِ،  لَْم  إِذَا  اأْلُولَى:  ةِ  النُّبُوَّ َكََلِم  ِمْن  النَّاُس  أَْدَرَك  ا  ا ِممَّ

 ِشئَْت«  

 .  َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බවට අබූ මස්ඌද් අල් 
බද්රි (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. 

“මුල් කාලීන නබිවරුන්ගේ රකාශගයන් මිනිසා ෙබා ඇති 
දෑ වුගය්: ඔබ ෙැජ්මජා ගනාවන විට, ඔබ කැමති දෑ 
කරත්වා”     

ගමම හදීසය බුහාරි විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

“මුල් කාලීන නබිවරුන්ගේ රකාශගයන් මිනිසා ෙබා ඇති දෑ” යන නබි 

තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමය ගපර සිටි නබිවරුන් විසින් උපුටා ෙැබූවක් බවත් ඔවුන් අතර ගමය 

හුවමාරු වූ බවත් පරම්පරාගවන් පරම්පරාවට එකිගනකා ගමය උරුම කර 

ගත් බවත් ගපන්වා ගදයි. එගමන්ම සැබැවින්ම ගපර පැවති නබිත්වයන්161 -

 
161. ‘අන්-ුබුේවාත්’ නබිත්වය හා ‘අත්-තනබ්නබුආත්’ ගද්ව අනාවරණය යන පද 
ආගමික ව ගයගදන ගයුමකි. එම පද අහසින් ෙැගබන ගතාරුතුරුවෙට මිස භාවිත 
වන්ගන් නැත. ගපාු ජනයා ගබාගහෝ ගදගනකු ගමන්ම ඇතැම් විගශ්  පුද්ගෙයින් 
පවා ගමම ගයුම අසතය රකාශවෙට හා ගභෞතික අනාවැකි සඳහා  පහත් ගෙස 
වැරදියට භාවිත කරති. ඔවුහු ‘තුන්බඋ ෆුොුන් බිකදා’ -ගමමගින් පුද්ගෙයකුට 
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ගද්වා අනාවරණයන්- ගමම කියමන සමග පැමිණි බවත් ගමම සමූහයාගේ 

මූොරම්භය දක්වාම මිනිසා අතර ගමය රචලිත ව පැවති බවත් ගපන්වා ගදයි.  

“ඔබ ෙැජ්මජා ගනාවූ විට, ඔබ කැමති දෑ කරත්වා” යන රකාශය වනාහි: ගමහි 

අර්තගය් රකාශ ගදකක් ඇත.  

පළමුවැන්න: ගමය විධානයක අර්ථය ගගන ගදන්ගන් නැත. නමුත් එය 

අවමන් සහගත ගමන්ම හා ඉන් වැළකී සිටිය යුතුය යන අර්ථය ගගන ගදයි. 

ගමම රකාශය දරන්නන් සතුව එය භාවිත කරන ක්රමගේද ගදකක් ඇත.   

1- ගමය තර්ජනාත්මක අර්ථගයන් පිහිටීම: එනම්: ඔබට ෙැජ්මජාවක් 

ගනාමැති නම් ඔබ කැමති දෑ කරු. සැබැවින්ම අල්ොහ් ඒ සඳහා 

ඔබට විපාක ගදු ඇත. එයට උදාහරණ ගෙස අල්ොහ්ගේ රකාශය 

ගමගස් පිහිටා ඇත. “ුඹො කැමති දෑ කරු. සැබැවින්ම ඔහු 

ුඹො කරන දෑ පිළිබඳ නිරීක් ණය කරන්නාය.” (ූරා ෆුස්සිෙත්: 

40) ඔහුගේ තවත් රකාශයක “ඔහු හැර ුඹො කැමති දෑ සඳහා 

ගැතිකම් කරු” (ූරා අල් සුමර්: 15) ගමය පිරිසකගේ ගත්රීමයි. 

අබූ අල් අබ්නබාස් සඃෙබ්න තුමාද ඔවුන් අතරින් ගකගනකි.  

2- සැබැවින්ම එය නිගයෝගයකි. එහි අර්ථය පණිවිඩයකි. එනම්: 

සැබැවින්ම කවගරකු ෙැජ්මජා ගනාවන්ගන්ද ඔහු අභිමත දෑ කරු 

ඇත. සැබැවින්ම අශීොචාර ක්රියාගවන් වැළකී සිටින්නා ෙැජ්මජාව 

ඇති අගයකි. කවගරකුට ෙැජ්මජාවක් නැත්ගත් ද පිළිකුල් සහගත 

අශීොචාර සියලු දෑහි ගිලී යයි. ගමය අබූ උගබයිද් අල් කාසිම් ඉබ්නු 

සොම්,  ඉබ්නු කුගතයිබා, මුහම්මද් ඉබ්නු නසර්් අල් මිර්වදිය්යි හා 

ගවනත් අයගේ මතයයි. ගමම රකාශයට සමාන රකාශයක් ගපන්වා 

ගදමින් ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසින් කළ වාර්තාවක් අබූ දාවූද් විසින් 

පළ කර ඇත.  

 
අනාවැකි පළ කරු ෙැබීය- යුගවන් පවසති. ගමය වරදකි. නමුත් ඔවුන් ඒ 
ගවුවට පැවසිය යුත්ගත් ‘තුේකඋ ෆුොුන් කදා’ ගමගෙස පුද්ගෙයකු අගප්ක් ා 
කරයි.- හා එවැනි ගවනත් පද භාවිතා කිරීමය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-
තරීෆී) 
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ගදවන රකාශය: ගමම රකාශගය් මතු පිටින් ගපගනන පරිදි සැබැවින්ම තමන් 

කැමති දෑ සිු කරත්වා ගමන් වූ නිගයෝගයකි. සැබැවින්ම එහි අර්ථය: ඔබ සිු 

කරන්නට යන ක්රියාව සම්බන්ධගයන් -අල්ොහ ් ගැන ගහෝ මිනිසුන් ගැන 

ගහෝ ෙැජ්මජාවක් ගනාමැති විට ඉන් ඔබ කැමති නම් එය ඉටු කරු යන්නයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ෙැජ්මජාව ගද්ව විශ්වාසගය් ගකාටසක් බවට පත් කගළ්ය. 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් 

මිනිගසකු අසළින් ගමන් ගත්හ. ඔහු තම සගහෝදරයාට ෙැජ්මජාව පිළිබඳ 

අවවාද කරමින් ‘ඔබ ෙැජ්මජා විය යුතුය’ යැයි පැවසීය. ‘එය ඔබට හානියක් 

ඇති කරු ඇත’ යැයි පවසන්නක් ගමන් විය. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් 

 ඔබ ඔහු ව අතහැර දමන්න. සැබැවින්ම ෙැජ්මජාව යු ගද්ව“ (ملسو هيلع هللا ىلص)

විශ්වාසගයන් එකකි.” යැයි පවසා සිටියහ.162  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට ඉම්රාන් ඉබ්නු හුගසයින් (රළියල්ොහු 

අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් පළ වී 

ඇත. “ෙැජ්මජාව යහපත් දෑ සිු කිරීගමන් මිස පැමිගණන්ගන් නැත.” මුස්ලිම්හි 

සඳහන් තවත් වාර්තාවක: “ෙැජ්මජාව සියලු යහපත වන්ගන්ය”163  

*** 

සැබැවින්ම ෙැජ්මජාව වර්ග ගදකක් බව ඔබ දැනගත යුතුයි. 

පළමුවැන්න: කිසිු ඉපැයීමකින් ගතාරව සහජගයන් හා ස්වභාවික 

ගුණාංගගයන් එය පිහිටා තිබීමය. එය අල්ොහ් ගැත්තාට පිරිනමා ඇති 

ගුණයහපත්කම ගහ්තුගවන් හිමි වූවකි.   

ගදවැන්න: අල්ොහ් පිළිබඳ අවගබෝධය සහ ඔහුගේ මහිමය, ඔහු තම 

ගැත්තන්ට සමීප වීම හා ඔවුන් ගදස ඔහු නිරීක් ණය කිරීම යනාදිය පිළිබඳ 

දැුම තුළින් ඇති වන්නක් ගෙස පිහිටීමය. ගද්ව විශ්වාසගය් කරුණු අතුරින් 

වඩාත් උසස් වුගය් එයයි. එය ඉහ්සාන් නම් නිෙයටත් වඩා උසස් වූවකි.  

 
162. බුහාරි (24), මුස්ලිම් (36) 
163. බුහාරි (6117), මුස්ලිම් (33) 
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අල්ොහ් ගැන ෙැජ්මජාවක් ඇති වුගය් ඔහුගේ ආශිර්වාද ගදස බැලීගමන් හා 

ඒවාට කෘතඥ වීගම් දී තමන් තුළ අඩු පාඩු දැකීගමනි.  

සහජගයන්ම හිමි වූ ෙැජ්මජාව ගැත්තාගගන් ඉවත් වූ විට අශීොචාර වැරදි සිු 

කිරීගමන් ඔහුව වළක්වන කිසිවක් ඉතිරි වන්ගන් නැත. ඔහු ගද්ව විශ්වාසයක් 

ගනාමැත්ගතකු ගමන් පත් වු ඇත. 

මැනවින් දන්නා අල්ොහ් පමණය.  

***  
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 ْشُرونَ َواِحُد والعِ الَحِدْيُث ال

ිසි එක් වන හදීසය 

 ُسْفيَاَن ْبِن َعْبِد للاِ َرِضَي للاُ َعْنهُ، قَاَل: قُْلُت:َعْن 

ْسََلِم قَْوًَل  ََل أَْسأَُل َعْنهُ أََحدًا َغْيَرَك، قَاَل:    ،يَا َرُسوَل للاِ، قُْل ِلي فِي اْْلِ

 قُْل آَمْنُت بِاهللِ، ثُمَّ اْستَِقْم«  

 . ُمْسِلمٌ َرَواهُ 

සුෆ්යාන් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

මම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්ගගන්: අල්ොහ්ගේ 
දූතයාණනි, ඔගබන් හැර ගවන කිසිවකුගගන් මා ඒ ගැන 
විමසා නැති ඉස්ොමගය්  රකාශයක් මා හට පවසන්න. 
යැයි මම විමසා සිටිගයමි. 

එතුමා: ‘මම අල්ොහ්ව විශව්ාස කරමි යැයි පවසා පසුව 
ස්ීර ව සිටින්න’ යැයි පවසා සිටියහ. 

ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.   

*** 

-විග්රහය- 

“ඔගබන් හැර ගවන කිසිවකුගගන් මා ඒ ගැන විමසා නැති ඉස්ොමගය්  

රකාශයක් මා හට පවසන්න” යුගවන් සුෆ්යාන් තුමා කළ රකාශය වනාහි:  

එම රකාශගයන් පසුව ගවනත් කිසිු රකාශයක අවශයතාවක් ගනාමැති 

තරමට ඉස්ොමගය් කරුණු සියල්ෙ ඇතුළත් පූර්ණවත් රකාශයක් තමන්හට 

උගන්වන්නැයි ගහගතම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගගන් ඉල්ො සිටිගය්ය. එවිට 

එතුමාණන් “මම අල්ොහ්ව විශ්වාස කරමි යැයි පවසා පසුව ඔබ ස්ීර ව 

සිටින්න.” යුගවන් ඔහුට පිළිතුරු ුන්හ. තවත් වාර්තාවක: “මාගේ 
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පරමාධිපති අල්ොහ් ය යැයි පවසා පසුව ස්ීර ව සිටින්න.” යුගවන් සඳහන් 

ව ඇත. ගමය උත්තරීතර අල්ොහ්ගේ රකාශගයන් ගන්නා ෙද්දකි. එනම් 

“සැබැවින්ම ‘අපගේ පරමාධිපති අල්ොහ්’ යැයි (විශ්වාසගයන් යුතුව) පවසා 

පසුව (එහි) ස්ිර ව සිටියවුන් (පිළිබඳව නම්) මෙක්වරුන් ඔවුන් ගවත 

(මරණාසන්න ගමාගහාගත් දී ගමගෙස පවසමින්) පහළ ගවති. ‘ුඹො බිය 

ගනාවවු. තවද ුඹො ුක් ගනාවවු. ුඹොට ප රතිඥා ගදු ෙබමින් සිටි 

(ස්වර්ග) උයන පිළිබඳව ුඹො ශුභාරංචි ෙබා ගනිවු.’ (ූරා ෆුස්සිෙත්: 30) 

අබූ බක්කර් අස්-සිද්දීක් තුමා ‘පසුව ස්ිර ව සිටිගයෝය” යුගවන් අර්ථ 

ගන්වා ඇති ‘සුම්මස්තකාමූ’ යන පදය විස්තර කිරීගම්දී: ‘ඔවුන් අල්ොහ්ට 

කිසිවක් ආගද්ශ ගනාකගළෝය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. එතුමා විසින් පවසන 

ෙද තවත් රකාශයක: “ඔහු හැර ගවනත් ගදවිගයකු ගවත ඔවුහු 

ගනාහැරිගයෝය’ යැයි පවසා ඇත. එතුමා විසින් කළ තවත් රකාශයක: “පසුව 

සැබැවින්ම ඔවුන්ගේ පරමාධිපති අල්ොහ් ගේ යැයි ඔවුන් ස්ීර ව සිටිගයෝය” 

යුගවන් සඳහන් වී ඇත.164  

අතැමුන් පවසා සිටින පරිදි එහි අදහස: ‘ඒක ගද්වත්වය මත ස්ීර ව සිටීමය’ 

යන්නයි. සැබැවින්ම මිනිසාට නිරා ගින්න තහනම් කරු ෙබන පරිපූරණ 

ඒකගද්වත්වය යුගවන් අදහස් කරුගය්: ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහු’ 

යන්ගනහි අර්ථය තහවුරු කිරීමය. සැබැවින්ම ‘අල් ඉොහ්’ -ගදවියා- යු 

භක්තිය, කීර්තිය, බිය, ආදරය, අගප්ක් ාව, භාරකාරත්වය හා පැතුම 

යනාදිගයන් පිුම් ෙබන බැවින් ඔහු අවනතභාවයට ෙක් වන අතර පිටු පාු 

ගනාෙබු ඇත. සියලු පාපයන් ඒකියත්වය පහළට ඇද දමන්නකි.  

සැබැවින්ම ඒවා තෘ ණ්ාව ගවත ඇරයුම් කරන්නාට ගදන පිළිතුරකි. ඔහු 

ග යිතාන්ය. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. ‘තම ආශාව තම ගදවියන් 

බවට පත් කරගත් අය ඔබ ගනාුටුගවහිද” (ූරා අල් ජාසියා: 23) හසන් තුමා 

ඇතුළු තවත් පිරිසක්: ‘ඔහු වනාහි, කිසිවකට ආශා කරන්ගන් නම් ඔහු මත 

ඔහු ගගාඩ වු මිස නැත.’ යැයි පවසා ඇත. එය ඒක ගද්වත්වය මත ස්ීර ව 

සිටීම යන කාරණාව අගහෝසි කර දමු ඇත.  

 
164. ස්ීර ව සිටීම තුළින් මානසික ගරෝග ෙක් ණ වලින් ගැත්තා ආරක් ා 
වන්ගන්ය. සෑම ගමාගහාතකම එයට ූදානමින් සිටියි. සැබැවින්ම ගැත්තා ඔහුගේ 
අවසානය සිුවුගය් කවදාදැයි ගනාදනී (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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‘අල්ොහ් ව මම විශ්වාස කගළමි යැයි ුඹ පවසු’ යන වාර්තාව වනාහි. එහි 

අර්ථය ඉතා පැහැදිලිය. සැබැවින්ම ගද්ව විශ්වාසය වනාහි එහි දැහැමි 

ක්රියාවන් ඇතුළත් වන බව මුල් කාලීනයන් අතර ගමන්ම ඔවුන් අුගමනය 

කළ හදීස් ගේදීන් අතර ද පවතින මතයයි.  

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “ුඹට අණ කරු ෙැබූ පරිදි ුඹ ද ුඹ 

සමග (සිටි) පශ්චාත්තාප කළවුන් ද (යහ ක්රියාවන්හි) ස්ථාවර ව සිටිවු. තවද 

ුඹො සීමාව ඉක්මවා ගනායවු. සැබැවින්ම ඔහු ුඹො කරමින් සිටින දෑ 

පිළිබඳව සර්ව සුපරික් ාකාරීය.” (ූරා හූද්: 112) ඔහුට හා ඔහු අුගමනය 

කළවුන්ට ස්ීර ව සිටින ගමන් ද කවර ගදයක් ඔවුනට අණ කරු ෙැබුගේ ද 

එවන් දෑ (කුරීරුකම්)හි ඔවුන් ඉක්මවා ගනායා යුතු ගමන් ද අල්ොහ් ඔහුට 

නිගයෝග කර ඇත. එගමන්ම සැබැවින්ම ඔහු ඔවුන්ගේ ක්රියාවන් ගදස 

නිරීක් ා කරන බවත් ඒ ගැන ගසායා බෙන බවත් තවුරටත් ඔහු දන්වා ඇත.  

ඇතැගමකු විසින් ෙබා ඉමාම් අල්-කුග ය්රී හා ගවනත් අය විසින් ගමගස් 

සඳහනක් කර ඇත. එනම් සැබැවින්ම ඔහු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ව සිහිගනන් 

ුටුගේය. (එහි දී) ඔහු එතුමාගගන්: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, හූද් සහ එහි 

සගහෝදරයින්165 මාගේ හිසගකස් පැගහන්නට සැළැස්වීය යැයි ඔබ 

පවසන්ගනහිය. ඒවායින් කවර කරුණක් ඔගබ්න හිසගකස් පැගහන්නට 

සැළැස්වී දැ?යි විමසා ඇත. එතුමා: එහි රකාශිත ‘ෆස්තකිම් කමා උමිර්ත’ 

(ඔබට අණ කරු ෙැබූ පරිදි ස්ීර ව සිටින්න) යන රකාශය’ බව පවසා 

සිටියහ.  

 
165. ‘හූද්, අල්-වාකිආ, අල් මුර්සොත්, ‘අම්ම යතසාඅලූන්’, ‘ඉද ්  ම්සි කුේවිරත්’ 
යනාදී ූරාවන් මාගේ හිසගකස් පැගහන්නට සැෙැස්වීය.’ යන හදීසය ඉමාම් 
අත්තිර්මිදිහි (3297) පළ වී ඇත. ඉමාම් හාකිම් (2/476) විසින් ද පළ කර ඇති ගමය 
ඉමාම් බුහාරිගේ ගකාන්ගද්සි අුව සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව ගහගතම 
අවධාරණය කරයි.   

 
සැබැවින්ම ගමම සිහිනය ගැන ඉමාම් අස්-සුයූතී ‘අද් ුර්’හි ූරා ‘හූද්’ විස්තර 
කිරීගම්දී සඳහන් කර ඇති අතර ‘ුඅබල් ඊමාන්’හි ඉමාම් බය්හකී ගවත එය උපුටා 
දක්වා ඇත. එය දැුමට ගහෝ හැඟුමට රගයෝනවත් ගනාවන බැවින් එය ගමහි 
ගගන ඒම රගයෝජනවත් ගනාවන බව මම සිතමි.  
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ස්ිර භාවය යු ඍජු මාර්ගය ගවත වූ ගමන් මගයි. -අඩුගවන් ගහෝ 

වැඩිගයන් ගහෝ- කිසිු ඇදයක් ගනාමැති ඍජු දහම එයයි.  

බාහිර හා අභයන්තර සියලු අවනත ක්රියාවන් සිු කිරීම, එගමන්ම තහනම් 

කරන ෙද සියලු දෑ අතහැරීම යනාදී සියල්ෙ එය ඇතුළත් කර ගගන ඇත. 

ගමම උපගදස දහගම් පවතින සියළු කරුණුවෙට සමස්ත උපගදසක් බවට 

පත් ව ඇත. 

*** 
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 الَحِدْيُث الثَّانِي والِعْشُرونَ 

ිසි පදවන හදීසය 

 َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد للاِ َرِضَي للاُ َعْنُهَما  

للاِ  " َرُسوَل  َسأََل  َرُجًَل  اْلَمْكتُوبَاِت،    ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ  َصلَّْيُت  إِذَا  أََرأَْيَت  فَقَاَل: 

ْمُت اْلَحَراَم، َولَْم أَِزْد َعلَى ذَِلَك َوُصْمُت َرَمَضاَن، َوأَْحلَْلُت اْلَحََل  َل، َوَحرَّ

 َشْيئًا، أَأَْدُخُل اْلَجنَّةَ؟  

 " نَعَمْ "قَاَل: 

 . َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ෙදී.  

සැබැවින්ම මිනිගසකු අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්ගගන්:  

‘මා අනිවාර්යය සොත් ඉටු කර, රමළාන් මාසගය් 
උපවාසගය් නිරත වී, අුමත දෑ අුමත කර, තහනම් දෑ 
තහනම් කරමින් කටයුතු කර, ඒ හැර ගවනත් කිසිු අමතර 
ගදයක් සිු ගනාකගළ් නම් මා ස්වර්ගයට පිවිගසු ඇතැයි 
ඔබ සිතන්ගනහිදැ?යි විමසා සිටිගය්ය.’  

එතුමා “එගසය්” යැයි පැවූහ. 

  

*** 

-විග්රහය- 

ජාබිර් (රළියල්ොහු අන්හු) විසින් ෙබා අබූ සුගබයිර් විසින් වාර්තා කළ ගමම 

හදීසය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් පළ කර ඇත. එහි අවසානගය් මීට අමතරව 
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‘අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. එයට වඩා අමතර කිසිවක් ගනාකරමි” යැයි 

සඳහන් වී ඇත.   

ඇතැමුන් ‘අුමත දෑ අුමත කිරීම’ යන රකාශය විස්තර කර ඇත්ගත් එය 

අුමතය යුගවන් විශ්වාස කිරීම බව හා ‘තහනම් දෑ තහනම් කිරීම’ යන 

කාරණාව විස්තර කර ඇත්ගත් එය තහනම් ගමන්ම ඒ සමග වැළකී සිටිය 

යුතු බව විශ්වාස කිරීම බවය. 

අුමත දෑ අුමත කිරීම යන්ගනන් අදහස් කරු ෙබුගය් එය ක්රියාවට 

ගගන ඒමය. හරාම් ගනාවන දෑ ගපන්වා ගදන වාකය ඛණ්ඩයක් වශගයන් 

ගමහි හොල් යන පදය ගයදී ඇත. එහි අනිවාර්යය දෑ සතුටු දායක දෑ අුමත 

දෑ යනාදිය ඇතුළත් වන්ගන්ය. එහි අර්තය: සැබැවින්ම තමන්ට තහනම් 

කරු ගනාෙැබූවක් සිු කිරීම, තමන්ට අුමත කරු ෙැබූ දෑ ඒ හැර ගවනත් 

ගදයක් ගවත ඉක්මවා කටයුතු ගනාකිරීම හා තහනම් කරු ෙැබූ දැයින් 

වැළකී සිටීමය.  

උදාහරණ ඉදිරිපත් කිරීගම් දී “අුමත ගනාකරන තහනම් ගනාකරන 

පුද්ගෙයා” යුගවන් පවසු ෙැබ ඇත. තහනම් ක්රියාගවන් ගනාවැළකී සිටි 

විට, තහනම් ගදයක් තහනම් කර ඇති බව විශ්වාස කළ ද ඔහුට අුමත කරු 

ෙද දෑහි ඔහු නතර ගනාවු ඇත. එගමන්ම තහනම් ක්රියාව සිු කරන හා ඒ 

ගැන බිය ගනාවන්නා එය අුමත යැයි විශ්වාස ගනාකර සිටිය ද ඒ සඳහා 

අුමත කරන්ගනකු බවට ඔවුන් පත් කර ගනී.    

ගම් සෑම තත්ත්වයක්ම පවතින අතර ගමම හදීසය අනිවාර්යය දෑ ඉටු කර 

තහනම් දැයින් වැළකී සිටින්නන් ස්වර්ගයට පිවිගසු ඇතැයි ගපන්වා දී 

ඇත.  

ගමම අර්ථය සහිත ව පිරිසක් විසින් පිරිසක් ෙබා එගස් අඛණ්ඩ ව 

වාර්තාකරණයට ෙක් වූ මුතවාතිර් ගහෝ ඊට සමීප නිෙයකින් යුත් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන් විසින් දන්වා සිටි හදීසයන් පැමිණ ඇත. උදාහරණයක් වශගයන් 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා තුමා හා අබූ සඊද් තුමා 

සහාබාවරුන් විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් අන් නසාඊ, ඉබ්නු හිබ්නබාන්, අල්-

හාකිම් යන ඉමාම්වරුන් විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගණෝ: 

“කවර ගැත්ගතකු පස් වැදෑරුම් සොත ඉටු කර, රමළාන් මාසගය් උපවාසගය් 
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ගයදී, සකාත් ද නිකුත් කර, සත් මහා පාපයන්ගගන් වැළකී සිටින්ගන් ද ඔහු 

ගවුගවන් ස්වර්ගගය් ගදාරටු විවෘත කරු ෙැබ ඔහු එහි කැමති 

ගදාරටුවකින් පිවිගසනවා මිස නැත” යැයි පවසා පසුව (ූරා නිසා 31 වන 

පාඨය වන) “කවර දැයකින් ුඹො වළක්වු ෙැබ ඇත්ගත්ද එවැනි මහා 

පාපයන්ගගන් ුඹො වැළකුගණ් නම් ුඹොගේ (සුළු) වැරදි වෙට ුඹොට 

පාප ක් මා ව පිරිනමන්ගනමු. තවද ුඹො ව ගගෞරවාන්විත පිවිසුම් 

ස්ථානයකට(ස්වර්ගයට) අපි ඇතුළු කරන්ගනමු.”166 

අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි 

හා මුස්ලිම්හි ගමගස් වාර්තා වී ඇත. ඇත්ත වශගයන්ම ගැමි අරාබිවරගයකු: 

‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මා එය කළ විට ස්වර්ගස්ථවීමට හැකි ක්රියාවක් මට 

කියා ගදන්නැ’යි විමසා සිටිගය්ය. එතුමාණන්: “ඔබ අල්ොහ් නමදින්න. 

ඔහුට කිසිවක් ආගද්ශ ගනාතබන්න. නියම කරන ෙද සොතය ඉටු කරන්න. 

අනිවාර්යය කරන ෙද සකාතය ද ඉටු කරන්න. රමළානගය් උපවාසය 

රකින්න. යුගවන් පැවූහ. ඔහු: ‘ඔබ ව සතය සමග එවූ අය මත දිවුරා 

පවසමි. මීට වඩා කිසිවක් මම අමතර ව ගනාකරමි. එගමන්ම මීට වඩා 

කිසිවක් මම අඩු ගනාකරමි’ යැයි පැවසීය. ඔහු හැරී ගිය කල්හි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්: “සව්ර්ග වාසීන් අතර මිනිගසකු දකින්නට කවගරකු සතුටු 

වන්ගන් ද ගමම පුද්ගෙයා ගදස බෙත්වා’ යැයි පැවූහ.167  

තල්හා ඉබ්නු උගබයිුල්ොහ ් විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් ගමගස් 

සඳහන් වී ඇත. ‘සැබැවින්ම හිසගකස් වියවුල් වූ ගැමි අරාබිවරගයකු 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත පැමිණ, ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, සොතගයන් 

අල්ොහ් මට නියම කර ඇත්ගත් කුමක්දැ?’යි මට දන්වා සිටින්න’ යැයි විමසා 

සිටිගය්ය. එවිට එතුමාණන්: ‘පස්වාර සොත්ය. නමුත් ඔබ අමතර යමක් සිු 

කරන්ගන් නම් මිස.’ යැයි පවසා සිටියහ. උපවාසගයන් අල්ොහ් මට 

අනිවාර්යය කර ඇත්ගත් කුමක් දැයි මට දන්වා සිටින්නැයි විමසා සිටිගය්ය. 

එවිට එතුමාණන්: ‘රමළාන් මාසගය් උපවාසය. නමුත් ඔබ අමතර යමක් සිු 

 
166. අන්නසාඊ (2438), ඉබ්නු හිබ්නබාන් (1748), අල් හාකිම් (1/200) එතුමා ගමය 
සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා සිටිය ද අ ්-ග යික් අල් අල්බානී ‘ළඊෆු 
අත්-තර්ගීබ්න වත්-තර්හීබ්න’හි (452) ගමය ‘ළඊෆ්’ ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
ගපන්වා දී ඇත.  

167. බුහාරි (1397), මුස්ලිම් (14). 
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කරන්ගන් නම් මිස.’ යැයි පවසා සිටියහ. ‘සකාතගයන් අල්ොහ් මට නියම 

කර ඇත්ගත් කුමක්දැ?’යි මට දන්වා සිටින්න’ යැයි විමසා සිටිගය්ය. එවිට 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්: ‘ඉස්ොමගය් නීති රීති ඔහුට දන්වා සිටිගය්ය. එවිට 

ඔහු: ‘සතය තුළින් ඔබ ගගෞරවයට පත් කළ අය මත දිවුරා පවසමි. මම අමතර 

යමක් සිු ගනාකරමි. එගමන්ම අල්ොහ් මට නියම කළ කිසිවක් අඩු 

ගනාකරමි. යැයි පැවසීය. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්, ‘ඔහු සතය පවසා 

ඇත්නම් ඔහු ජය ගත්ගත්ය.’ යැයි ගහෝ ‘ඔහු සතය පවසා ඇත්නම්, ස්වර්ගයට 

පිවිසුණහ’ යැයි පවසා ඇත්තාහ.168 

ගැමි අරාබිවරයා අදහස් කගළ්: සැබැවින්ම ඔහු නියම කරන ෙද සොතය, 

අනිවාර්යය කරන ෙද සකාතය, රමළාන් උපවාසය, ගද්ව නිවස ගවත හජ්ම 

ඉටු කිරීම යනාදියට වඩා අතිගර්ක කිසිවක් අමතර ව සිු ගනාකිරීම යන 

වගය. ඒ හැර ඉස්ොමගය් නීති රීති ගහෝ එහි අනිවාර්යය කටයුතු ගහෝ ගවනත් 

දෑ කිසිවක් සිු ගනාකරන්ගන් යැයි  අදහස් කර නැත.  

ගමම හදීසගය් තහනම් දැයින් වැළකී සිටීම ගැන සඳහනක් නැත. ඊට ගහ්තු 

ව ගමහි විමසා සිටි තැනැත්තා විමසා සිටිගය්: තමන් ස්වර්ගයට ඇතුළත් 

කරන ක්රියාවන් පිළිබඳ පමණක් වූ බැවිනි.  

ගමම ක්රියාවන් ස්වර්ගයට පිවිසීම සඳහා නියම කරු ෙබන සාධක ගවති. 

ඇතැම් විට තහනම් දෑ සිු කිරීම එයට බාධාවක් විය හැක. අම්ර් ඉබ්නු අල් 

ජුහනී විසින් වාර්තා කළ බවට ඉමාම් අහ්මද් විසින් දන්වා සිටි හදීසය එය 

ගපන්වා ගදයි. එනම්: මිනිගසකු නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගවත පැමිණ: 

‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවිගයකු ගනාමැති බවත් 

සැබැවින්ම ඔබ අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් බවත් මම සාක්ි දරමි. පස්වාර 

සොත් ඉටු කරමි. මාගේ ධනගය් සකාත් ඉටු කරමි. රමළාන් මාසගය් 

උපවාසය රකිමි. යැයි පැවසීය. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්: ‘කවගරකු 

ගමම තත්ත්වගය් මරණයට පත් වූගය් ද ඔහු නබිවරුන් සතයවාදීන් හා දිවි 

පිදූවන් සමග වු ඇත. යැයි පවසා -තම ඇගිලි ගදක හිටවා තබා- ඔහු තම 

ගදමේපියන්ට හිංසා ගනාකරන තාක්කල්’ යැයි පවසා සිටියහ.169  

 
168. බුහාරි (46), මුස්ලිම් (11).  
169. එය ‘අල් මුස්නද්’හි සඳහන් ව තිගබු මා දැක නැත. 
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සොතය වැනි ඇතැම් ක්රියාවන් සිු කිරීම මත ස්වර්ගයට පිවිසීගම් පිළිගවළ ද 

සඳහන් ව පැමිණ ඇත. සහීහ් ගණගය් හදීසයක ගමගස් සඳහන් ගවයි. “සිසිෙ 

සහිත අවස්ථා ගදගකහි සොතය ඉටු කරන්නා ස්වර්ගය පිවිසීය.”170 

ගම් සියල්ෙටම අවශය ගහ්තුව සඳහන් විය. එහි ගකාන්ගද්සි  එකතු වීගමන් 

හා එහි රතිවිගරෝධතා ගනාමැති වීගමන් මිස ඔහුගේ ක්රියාව ක්රියාත්මක 

වන්ගන් නැත. බෂීර් ඉබ්නු අල්-හසාසිය්යා විසින් වාර්තා කරු ෙැබූ ඉමාම් 

අහ්මද් විසින් පළ කර ඇති හදීසය එය ගපන්වා ගදයි. ඔහු: ‘මම රතිඥා ගදු 

පිණිස නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගවත පැමිණිගයමි. එතුමා: නැමුමට සුුස්සා 

අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු ගනාමැති බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් ඔහුගේ 

ගැත්තා හා දූතයා බවත් සාක්ි දැරීම, මා විසින් සොතය ඉටු කිරීම, මා විසින් 

සකාත් නිකුත් කිරීම, මා විසින් ඉස්ොමගය් වන්දනාවක් වූ හජ්ම ඉටු කිරීම, මා 

විසින් රමළාන් මාසගයහි උපවාසය රැකීම, මා විසින් අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් 

කැපවීම යනාදිය ගකාන්ගද්සි වශගයන් පැනවූහ. පසුව මම: අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණනි, කරුණු ගදකක් වනාහි, අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි ඒ ගදක ඉටු 

කිරීමට මාහට ශක්තිය ගනාමැත. එනම් ිහාද් හා සදකාව ගේ. එවිට 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ඔහුගේ අතින් අල්ො පසුව එය ගසාළවා: ‘ිහාද් 

(ගහවත් කැපවීම ද) නැත. සදකා (ගහවත් සකාතය) ද නැත. එගස් නම් කවර 

කරුණක් තුළින් ඔබ ස්වර්ගයට පිවිගසන්නට බෙන්ගන් දැයි  විමසා සිටියහ. 

එවිට මම: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මම ඔබට රතිඥා ගදමි’ යැයි පවසා ඒ 

සියල්ෙ ඉටු කිරීමට මම රතිඥා ුනිමි’171 

 
ගමම හදීසය ඉබ්නු හිබ්නබාන් විසින් (3438) පළ කර ඇති අතර ඉමාම් අල් හය්සමී 
‘අල් මුජ්මමඃ’හිද (1/46) ගමය සඳහන් කර ඇත. ගහගතම: ගමය අල් බස්සාර් 
විසින් වාර්තා කර ඇති අතර බස්සාර් හැර එය වාර්තා කළ ගසසු පිරිස සහීහ් 
ගණයට අයත් වාර්තාකරණයකින් වාර්තා කර ඇති අතර ඔහුගේ වාර්තාකරණය 
හසන් ගණයට ගහෝ සහීහ් ගණයට ගහෝ අයත් වන බව සඳහන් කර ඇත.’   

170. බුහාරි (547), මුස්ලිම් (635). සිසිෙ සහිත අවස්ථා ගදක වනාහි ෆජ්මර් හා අස්ර් 
සොත් ගදකය.  

171. අහ්මද් (5/224), මුඅස්සර් ඉබ්නු අෆාසා අ ්ග ය්බානී ගහවත් අබුල් මුසන්නා 
අල් අබ්නදී හැර ගමහි ගසසු වාර්තාකරුවන් විශ්වසනීයයන් ගවති. නමත් අල් අජලී 
තුමා පවසුගය් ඔහු ද අබ්නුල්ොහ් වරුන් අතුරින් ගකගනකු වන බැවින් -එනම් 
එතුමා මස්ඌද් තුමාගේ පුගතකි- විශ්වසනීය බවයි. අත්-තක්රීබ්න හි අල් හාෆිල් 
ගමය මක්බූල් ගණයට අයත් හදීසයක් බව අවධාරණය කරයි.  
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සකාත් හා ිහාද් ගනාමැතිව ස්වර්ගයට පිවිසීමට ගමම කරුණු රමාණවත් 

ගනාවන බව ගමම හදීසගය් සඳහන් වී ඇත. 

සැබැවින්ම ඇතැම් මහා පාපකම් සිු කිරීම ස්වර්ගයට පිවිසීමට බාධාවක් වන 

බව සහීහ් ගණයට අයත් හදීස්වෙ සඳහන් වී ඇත. “ඥාතී සම්බන්ධකම් බිඳ 

දමන්නා ස්වර්ගයට පිවිගසන්ගන් නැත.”,172 “කවගරකුගේ සිත තුළ අුවක 

තරම් අහංකාරකම ඇත්ගත් ද ඔහු ස්වර්ගයට පිවිගසන්ගන් නැත.”173 යනා දී 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය එයට උදාහරණ ගේ. 

‘සැබැවින්ම මිනිසා ඔහු ගමගොව සිු කළ පාපය ගහ්තුගවන් වසර සියයක් 

ස්වර්ගගය් ගදාරටු ව අසළ රදවා තබු ෙැගබ්න.’ යැයි මුල් කාලීන විද්වගතකු 

පවසා ඇත.  

ගම් සියල්ෙ වළක්වු ෙබන බාධක ගවති. 

ගමහි දී  ස්වර්ගයට ඇතුළු වීගම් අුපිළිගවෙට පැමිණි හදීසවෙ අර්ථය 

හුගදක්ම ඒක ගද්වත්වය ගෙස ගපගන්. ගමම අර්ථගයන් යුතු හදීස් 

ගබාගහෝමයක් ඇත. විද්වතුන් පිරිසක්: ‘සැබැවින්ම ඒකගද්වත්වගය් රකාශය 

ස්වර්ගයට පිවිසීමටත් නිරා ගින්ගනන් මිදීමටත් අවශය සාධකයක් වුව ද ඒ 

සඳහා ‘ෆරාඉල්’ ගහවත් අනිවාර්ය කටයුතු ඉටු කිරීගම් ගකාන්ගද්සිය මත හා 

මවානිඃ ගහවත් මහා පාපයන් සිු කිරීගමන් වැළකී සිටීගම් බාධකය මත 

පිහිටිය යුතුව ඇත’ යැයි පවසා සිටියි.   

හසන් තුමා පවසා සිටිුගය්: ගමය මුුන් කණුවයි. එගස් නම් තුුබ්න (ගහවත් 

මුුන් කණුව සමග සම්බන්ධ කරන අමුද්රවය) ගකාගහදැ?යි විමසීය. ඉන් 

අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම ඒකගද්වත්වගය් රකාශය කූඩාරගම් මුුන් 

කණුව බවයි. නමුත් කූඩාරම ගසසු අමුද්රවය රහිතව රැගඳන්ගන් නැත. එය 

අනිවාර්යය කටයුතු සිු කිරීම හා තහනම් කරන ෙද දෑ අතහැර දැමීම 

වන්ගන්ය.  

 
 මා පවසුගය්: ගමම හදීසය වාර්තාකරණගයන් යහපත් හදීසයක් බවයි.  

මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය.  

172. බුහාරි (5984), මුස්ලිම් (2556) 
173. මුස්ලිම් (91)  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

181 
 

ෙේහබ්න ඉබ්නු මුනබ්නබිහ්ගගන්: ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ්’ ස්වර්ගගය් යතුර 

ගනාගේ දැ?’යි විමසන ෙදී. ඔහු: ‘එගස්ය, නමුත් දැති වලින් ගතාර යතුරක් 

නැත. දැති සහිත යතුරක් ඔබ ගගන ආගේ නම් ඔබට විවෘත කරු ෙැගබ්න. 

එගස් ගනාවන්ගන් නම් ඔබට විවෘත කරු ගනාෙැගබ්න.’ යැයි පැවසීය.  

තවත් පිරිසක්: ‘ගමය ‘ෆරාඉල්’ ගහවත් අනිවාර්යය කටයුතු නියම කිරීමට 

හා ‘හුදූද්’ ගහවත් සීමාවන් පැනවීමට ගපර තිබූ තත්ත්වය ගේ’ යැයි පවසා 

සිටියි. අස්-සේරී තුමා: ‘ෆරාඉල්’ හා ‘හුදූද්’ එය ගවනස් කගළ්ය’ යැයි පවසයි.  

තවත් පිරිසක්: ගමම වදන් ගපළ බෙපෑම් ඇති කරන්නක් ගෙස පැමිණ 

ඇත්ගත් එය සැබෑ ගෙසින් හා අවංක ගෙසින් පවසන්ගනකුහටය. එහි 

අවංකභාවය පාපකම් මත පිහිටීම තහනම් කරයි. හසන් ගණගය් 

වාර්තාකරණයන් සිු කළ වාර්තාකරුවන් විසින් පළ කර ඇති හදීසය 

ගමගස්ය. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා: කවගරකු ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහු’ යැයි අවංක 

ගෙසින් පවසා සිටිගය් ද ඔහු ස්වර්ගයට පිවිගසු ඇත. යැයි පවසා සිටියහ. 

‘එහි අවංකත්වය කුමක් දැ?’යි එතුමාගගන් විමසන ෙදී. එතුමා: ‘අල්ොහ ්

තහනම් කළ දැයින් ඔබව එය වැළැක්වීමය’ යැයි පැවසීය. ගමය ගවනත් 

වාර්තාකරණයන් ඔස්ගස් ද පළ වී ඇති නමුත් එම වාර්තා වූහයන් ුර්වෙය.  

‘කවගරකු හදවතට එකඟව ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ්’ යුගවන් සාක්ි 

දැරුගේ ද අල්ොහ් ඔහුට නිරා ගින්න තහනම් කගළ්ය’174 යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය පැහැදිලි කරමින් පැමිණ ඇත. එනම්: ගමම රකාශයට 

අදාළ උදවිය අතුරින් නිරා ගින්නට පිවිගසන්න්නන් එගස් පිවිගසුගය් එම 

රකාශගය් සතයභාවගය් ඇති අඩුවක් ගහ්තුගවනි. එම රකාශය සැබෑ ගෙස 

පිළිපදිු ෙැබූ විට අල්ොහ් හැර ගසසු සියලු දැයින් සිත පිරිසිු වන්ගන්ය. ‘ො 

ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ’් යන රකාශය සම්බන්ධගයන් සැබෑ ගෙස කටයුතු 

කරන්නා ඒ හැර ගවනත් කිසිවක් ප්රිය ගනාකරයි. ඒ හැර ගවන කිසිවක් 

අගප්ක් ා ගනාකරයි. අල්ොහ්ට හැර ගවනත් කිසිවකුට බිය ගනාගවයි. 

අල්ොහ් මත හැර ගවනත් කිසිගවකු මත විශ්වාසය ගනාතබයි. ආත්මගය් 

බෙපෑම ගහෝ එහි ආශාවන් කිසිවක් ඔහුට ඉතිරි වන්ගන් නැත. අල්ොහ් හැර 

 
174. බුහාරි (128), මුස්ලිම් (132) 
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ගවනත් බෙපෑමක් එම සිගතහි ඉතිරි වූගය් නම් එය එම රකාශගය් 

සතයභාවගය් පවතින අඩුපාඩුවකි. 

ගමම අර්ථයට සාක්ියක් ගෙස නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ රකාශයක් මුආද් 

තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කර ඇත. එතුමාණන්: කවගරකුගේ ගමගොව 

ගතපෙන රකාශගය් අවසන් රකාශය ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ්’ වන්ගන් ද ඔහු 

ස්වර්ගයට පිවිගසයි.175 අවංක භාවය, පශ්චාත්තාපය, සිු වුණු දෑ පිළිබඳ 

පසුතැවිල්ෙ නැවතත් එවන් ගදයක් ගවත ගයාමු ගනාවන බවට වූ 

ස්ථාවරත්වය යනාදිගයන් ගතාරව මරණය ළඟා වූ තැනැත්තා එම රකාශය 

පවසන්නට බෙන්ගන් නැත.    

 

 

  

 
175. අහ්මද් (5/233), අබූ දාවූද් (3116). අල් අල්බානී තුමා ‘සහීහ් අල් ජාමිඃ’හි 
(6479) ගමය සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  
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 الَحِدْيُث الثَّاِلُث والِعْشُرونَ 

ිසි තුන්ව වන හදීසය 

ِ َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل  اِلٍك اأْلَ َعْن أَبِي مَ   : ملسو هيلع هللا ىلص للاِ ْشعَِريِّ

يَماِن، َواْلَحْمدُ ِِلِ »الطُُّهوُر َشطْ   تَْمََلُ اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن للاِ، َواْلَحْمدُ ُر اْْلِ

ََلةُ  دَقَةُ    ِِلِ تَْمََلِن أَْو تَْمََلُ َما بَْيَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض، َوالصَّ نُوٌر، َوالصَّ

ْبُر ِضيَاٌء،   ةٌ لََك أَْو َعلَْيَك، ُكلُّ النَّاِس يَْغدُو،  بُْرَهاٌن، َوالصَّ َواْلقُْرآُن ُحجَّ

 فَبَائٌِع نَْفَسهُ، فَُمْعتِقَُها أَْو ُموبِقَُها« 

 .َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව 
අබූ මාලික් අල්-අ ්අරී (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 
වාර්තා කරන ෙදී. 
“පිරිසිුකම ඊමාන් -ගද්ව විශව්ාසගය-හි අඩකි. අල් හම්ු 
ලිල්ොහ් -සියලු පැසසුම් අල්ොහ්ටය යන රකාශය- තුොව 
පුරවා දමයි. සුබ්නහානල්ොහ් -අල්ොහ් අති පිවිතුරුය- 
අල්හම්ු ලිල්ොහ්- සියලු පැසසුම් අල්ොහ්ටය යන රකාශ 
ගදක අහස් හා මහගපාගළාව අතර ඇති දෑ පුරවා දමයි. 
සොතය ආගෙෝකයයි. දානය දීප්තියයි, ඉවසීම ඇවිගෙන 
ආගෙෝකයයි. අල් කුර්ආනය ඔබට පක් ව ගහෝ විපක් ව 
පිහිටන සාධකයයි. සෑම මිනිගසකුම උදෑසන අවදි වුගය් 
තම ආත්මය විකුණන්ගනකු ගෙසය. එය නිදහස් වීමට 
ගහෝ විනාශ වී යාමට ගහ්තු වන්ගන්ය. 
 
ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් වාර්තා කර ඇත. 
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-විග්රහය- 

“පිරිසිුකම ඊමාන්-ගද්ව විශ්වාසගය-හි අඩකි” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි: 

ගමහි ඇතැමුන් ‘පිරිසිුකම’ විග්රහ කර ඇත්ගත් පාපකම් අතහැර දැමීම 

යුගවනි. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි. “සැබැවින්ම අල්ොහ ්

පාපක් මාව අයැද සිටින්නන් ප්රිය කරන අතරම පිරිසිු කර ගන්නන් ද ප්රිය 

කරු ඇත.” (ූරා අල් බකරා: 222)  

බහුතරයක් දරන නිවැරදි රකාශය වුගය්: ගමහි පිරිසිුකම යන්ගනහි අදහස 

‘කිලිටි ජෙගයන් පිරිසිු කර ගැනීමය. එබැවින් ඉමාම් මුස්ලිම්176 තුමා ඔහුගේ 

රකාශනගය් වුළු පාඩගම් ආරම්භගය්ම ගමය ගගනැවිත් ඇත. එගෙසම 

අන්නසාඉ, ඉබ්නු මාජා හා ගවනත් ඉමාම්වරු විසින් ද ගමය පළ කර ඇත.   

ගම් අුව, ජෙගයන් පිරිසිු කිරීම ගද්ව විශ්වාසගය් අඩකි යන අර්ථගය් 

ජනයා මතගේද දරති.  

මා පවසා සිටිුගය්: සෑම කරුණකම එයට යටින් පැතිකඩ ගදකක් ඇති 

බවයි. ඒ ගදකින් එකක් එහි අඩක් වන්ගන්ය. එම පැතිකඩ ගදගකහි සංඛයාව 

සමාන වුව ද ගදකින් එකක් අධික වුව ද එක සමානය. “මා අතර හා මාගේ 

ගැත්තා අතර සොතය ගකාටස් ගදකක් වශගයන් මම ගබුගවමි”177 යන 

හදීසය එයට සාධක ගෙස පිහිටා ඇත. ඉන් අදහස් කරුගය්: සොතගය් අල් 

කුර්ආන් පාරායනයයි. එය ූරා අල් ෆාතිහා යැයි විස්තර කර ඇත. එනම්: 

සැබැවින්ම එය නැමුම හා අයැුම සඳහා ගබදා ඇති බව අවධාරණය කර 

සිටියි. නැමුම අල්ොහ ්සතු වූවකි. අයැුම ගැත්තා සතු වූවකි. එහි වචන 

සමාන ගෙස ගබදී ඇති බව ඉන් අදහස් කරන්ගන් නැත.  

කත්තාබී තුමා ගමගස් සඳහන් කරයි: “වසගර් අඩක් ගමන් යාමයි. ඉන් අඩක් 

පදිංචි ව සිටීමයි” යන අරාබි රකාශය ද එයට සාක්ි දරන්ගන්ය. එනම්: එම 

කටයුතු ගදගකහි කාෙ රමාණ ගදක එක සමාන ගනාවන්ගන්ය. නමුත් ඒ 

 
176. ‘සහීහ්’හි කතෘ ඉමාම් මුස්ලිම් ඉබ්නු හජ්මජාජ්ම තුමා  
177. මුස්ලිම් (395) 
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ගදගකහි කාෙ රමාණය එකිගනක ගවනස් ව පැවතුණ ද ඒ ගදක සඳහා කාෙ 

ගදකක් ගබදා ඇත්ගත්ය.” තවත් විග්රහයකුගේ රකාශය අුව, ‘ඔබ අවදි 

වූගය් ගකගස්දැ?’යි ඔහුගගන් විමසන ෙදී. ‘මා ගවත මිනිසුන් අඩක්ම ගකෝප 

වූ තත්ත්වගය් මා අවදි වූගයමි’ යැයි පැවසීය. ඔහු ඉන් අදහස් කර සිටිගය්: 

සැබැවින්ම ජනයා ඔහුට පක් ව තීරණ කිරීම හා ඔහුට එගරහිව තීරණ 

කිරීගමහි නිරත ව සිටින බවයි. ඔහුට එගරහිව තීරණය ගැනීම ගකෝපයයි. 

ඔහුට පක් ව තීරණය ගැනීම ඔහු පිළිබඳ වූ තෘප්තියයි. ඒ ගදකම ගවන් ගවන් 

වූ කණ්ඩායම් ගදකකි.  

කවිගයකු ගමගස් රකාශ කර සිටියි:  

මා මිය ගිය විට මිනිසුන් ගකාටස් ගදකක් ගවති. ගකාටසක් මාගේ මරණයට 

 ගදාස් නගති. ගකාටසක් මා සිු කළ දෑ සඳහා රශංසා කරති.  

එහි අදහස ඔවුන් කණ්ඩායම් ගදකකට ගබදී සිටිු ඇතැයි යන්නයි.  

*** 

“අල් හම්ු ලිල්ොහ ්-සියලු පැසසුම් අල්ොහ්ටය යන රකාශය- තුොව පුරවා 

දමයි. සුබ්නහානල්ොහ් -අල්ොහ් අති පිවිතුරුය- අල්හම්ු ලිල්ොහ්- සියලු 

පැසසුම් අල්ොහ්ටය යන රකාශ ගදක අහස් හා මහගපාගළාව අතර ඇති දෑ 

පුරවා දමයි.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

ගමය වාර්තාකරු විසින් ඇති වූ සැකයකි.  

අන්-නසාඊ සහ ඉබ්නු මාජාහි සඳහන් වාර්තාවක: ‘සුබ්නහානල්ොහ්’ (අල්ොහ් 

සුවිශුද්ධ) යැයි පැවසීමත් ‘අල්ොහු අක්බර්’ (අල්ො අති ගර් ්ඨය) යැයි 

පැවසීමත් අහස් හා මහගපාගළාව පුරවා දමන්නකි.” අල් ෆර්යාබිය්යු තුමා 

ගමගස් පළ කර ඇත: “පාඨ ගදකකි. ඒ ගදකින් එකක් කවගරකු පවසන්ගන් 

ද අර් ය හැර ගවන කිසිවක් එයට බාධාවක් ගනාවු ඇත. අගනක අහස් හා 

මහගපාගළාව අතර පුරවයි. එනම් ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ්’ (අල්ොහ් හැර 

ගවනත් ගදවිගයකු ගනාමැත) යන රකාශය හා අල්ොහ් අක්බර්’ (අල්ොහ ්

අති ගර් ්ටය) යන රකාශයයි.  
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අති විශි ්ට ගමම පාඨ හතගරහිම මහිමයන් ගමම හදීස්වෙ ඇතුළත්ව ඇත. 

එනම්: ‘සුබ්නහානල්ොහ්’ (අල්ොහ් සුවිශුද්ධය), ‘අල්හම්ු ලිල්ොහ්’ (සියලු 

රශංසා අල්ොහ්ටය), ‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ’් (නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ ්

හැර ගවනත් ගදවිගයකු නැත), ‘අල්ොහු අක්බර්’ (අල්ොහ් අති ගර් ්ටය යන 

පාඨ හතර ගේ.  

‘අල්හම්ු ලිල්ොහ’් (සියලු රශංසා අල්ොහ්ටය) යන පාඨය වනාහි: සියලුම 

හදීස් එය තුළාව පුරවු ඇතැයි යන්ගනහි ඒකමතිකභාවයක් ගපන්ුම් 

කරයි. ‘සුබ්නහානල්ොහ්’ (අල්ොහ් සුවිශුද්ධය) යන පාඨය වනාහි: මුස්ලිම් හි 

සඳහන් වාර්තාව අුව ‘සුබ්නහානල්ොහ්’ සහ ‘අල්හම්ු ලිල්ොහ්’ යන පාඨ 

ගදක අහස් හා මහගපාගළාව අතර ඇති දෑ පුරවා දමු ඇතැයි යුගවන් 

සඳහන් වී ඇත. අහස් හා මහගපාගළාව අතර පුරවා දමුගය් ගමම පාඨ 

ගදකම ද එගස් නැතිනම් එම පාඨ ගදකින් එකක් දැයි යන්න ගැන ගමම 

හදීසය වාර්තා කරන වාර්තාකරුට සැකයක් මතු වී ඇති බව ගපගන්.  

සෑම අවස්ථාවකම, හම්ද් පැවසීගමන් ගතාර වුව ද තස්බීහ් පැවසීම උතුම් 

වන්ගන්ය. අලී තුමා, අබූ හුගරය්රා තුමා, අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු උමර් තුමා, බනූ 

සලීම් ගගෝත්රගය් මිනිසකු විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් පැහැදිලිව ගම් ගැන 

පැමිණ ඇත. එනම්: “තස්බීහ් පැවසීම තුළාගවන් අඩකි. අල්හම්ු ලිල්ොහ ්

එය පුරවු ඇත.”178  

එයට ගහ්තුව: සැබැවින්ම තහ්මීද් ගහවත් අල්හම්ු ලිල්ොහි යැයි පවසා 

අල්ොහ්ට රශංසා කිරීම වනාහි, අල්ොහ් සතු රශංසාවට ෙක් විය යුතු සියලුම 

දෑ තහවුරු කරන්නකි. එහි දී පරිපූර්ණවත් ගුණාංග හා සියලුම කීර්තිමත් 

ගුණාංග ඇතුළත් වන්ගන්ය. තස්බීහ් ගහවත් සුබ්නහානල්ොහ් යැයි අල්ොහ්ව 

පිවිතුරු කිරීම වනාහි: අඩුපාඩු අනතුරු අතපසුවීම් හා මගහැරීම්වලින් 

අල්ොහ්ව පිවිතුරු කිරීමකි. තහවුරු කිරීම පූරණවත් භාවයයි. එබැවින් 

තස්බීහ් පමණක් ගවනමම කියවී පැමිණ නැත. එය පූර්ණවත්භාවය තහවුරු 

කරන කරුණක් සමග බැඳී පවතී. විගටක එය ‘සුබ්නහානල්ොහි වබිහම්දිහි’, 

‘සුබ්නහානල්ොහි වල් හම්ු ලිල්ොහි’ යනාදී රකාශ ගමන් ‘හම්ද්’ -රශංසාව- 

 
178. සෑම රකඅතයකම පාරයනය කරන ූරතුල් ෆාතිහාව ‘අල්හම්ු ලිල්ොහි 
රබ්නබිල් ආෙමීන්’ යන පාඨගයන් ආරම්භ වී ඇත්ගත් එබැවිනි. එය ගනාකියවන 
තැනැත්තාගේ සොතය වෙංගු ගනාවන්ගන්ය. (අ ්-ග යික් අබ්නු අසීස් අත්-තරීෆී) 
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සැමග බැඳී පවතී. තවත් විගටක ‘සුබ්නහානල්ොහිල් අළීම්’ (සර්වබෙධාරී 

අල්ොහ් සුවිශුද්ධය) යන රකාශය ගමන් ඔහුගේ මහිමය හා කීර්තිය ගපන්වා 

ගදන ඔහුගේ නම් අතුරින් කිසියම් විගශ් ණ නාමයක් සමග බැඳී පවතී.  

සැබැවින්ම අහස් හා මහගපාගළාව අතර ඇති දෑ පුරවන දෑ වනාහි, එය 

තස්බීහ් හා තහ්මීද් යන ගදගකහිම එකතුව යැයි අබූ මාලික්ගේ හදීසය 

ගපන්වා ගදන්ගන් නම් කරුණ ඉතා පැහැදිලිය. ඒ ගදකින් සෑම එකක්ම එය 

පුරවන බවට අදහස් කරන්ගන් නම් තුළාව අහස් හා මහගපාගළාගවහි ඇති 

දෑට වඩා විශාෙත්වගයන් වැඩි වන්ගන්ය. එයට සාධක වශගයන් සල්මාන් 

තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද සහීහ් හදීසයක් ගපන්වා දිය හැක. සැබැවින්ම 

එතුමා: “මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් තුොව තබු ෙැගබ්න. එහි 

අහස් හා මහගපාගළාව කිරණු ෙබන විට එය විශාෙවත් වන්ගන්ය...” ගමය 

මර්ෆඃ ගණයට අයත් හදීසයක් ගෙස අල් හාකිම්  තුමා පළ කර ඇති අතරම 

එය සහීහ් යැයි ද පවසා ඇත. නමුත් එය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 

රසිද්ධය.179  

හම්ද් ගහවත් ‘අල්හම්ුලිල්ොහ්’ හා තහ්ලීල් ගහවත් ‘ො ඉොහ 

ඉල්ෙල්ොහ’් යන පද ගදක අතරින් කවර පදයක් වඩාත් උතුම් වන්ගන් දැයි 

මතගේදයට ෙක්ව ඇත. ගමම මතගේදය ඉබ්නු අබ්නුල් බර් හා ගවනත් අය 

විසින් ද ගගන හැර පා ඇත. අන්-නක්ඉය්යු තුමා පවසා සිටිුගය්: ‘එම පද 

අතරින් රශංසාගේ පදය ගුණ කිරීගමන් අධික බව ඔවුහු අදහස් කරන බවයි. 

අස්-සේරී තුමා: ‘හම්ද් වැනි පදය ගමන් ගුණ කරු ෙබන ගවනත් පදයක් 

නැත’ යුගවන් පවසා ඇත.’ 

රශංසාගේ හම්ද් යු පදය අල්ොහ්ගේ පූර්ණවත් සියලුම වර්ගගය් 

වර්ණනාවන් තහවුරු කිරීම් ඇතුළත් කර ගගන ඇති අතර එහි තේහීද් ගහවත් 

ඒකීයත්වගය් රකාශය ද ඇතුළත් වන්ගන්ය. 

*** 

 
179. අල් හාකිම් (4/586), ඔබ දකින පරිදි කතෘ තුමා ඒ සම්බන්ධගයන් තීරණය 
කර ඇත්ගත් එගෙසය.  
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“සොතය ආගෙෝකයයි. දානය දීප්තියයි, ඉවසීම ඇවිගෙන ආගෙෝකය යි” 

යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ක්රියාවන් අතරින් ගමම ක්රියා වර්ග තුන ඒ සියලු දෑහි ආගෙෝකය ගෙස 

පිහිටයි. නමුත් ඒ අතරත් විගශ්  ගකාට පවසන ෙද ආගෙෝක වර්ග ද ඇත. 

සොතය ගපාු ආගෙෝකයයි. එය ගදවියන් විශ්වාස කරන්නන්ගේ හදවත් හා 

දැක්ම තුළ ඔවුනට පවතින ආගෙෝකයයි. එමගින් ගදවියන් පිළිබඳ 

භක්තිගයන් පසුවන්නන්ගේ දෑස් පිනවු ඇත. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගමගස් 

පවසා සිටියහ: ‘මාගේ දෑස ්පිනවීම සොතය තුළ පත් කර ඇත’ (ගමය අහ්මද් 

හා අන්-නසාඊ විසින් පළ කර ඇත.180 එය මුඃමින්වරුන් හට ඔවුන්ගේ 

මිණීවගෙහි ආගෙෝකයයි. විගශ් ගයන් රාත්රී කාෙ සාෙතයන්. අබූ දර්දා තුමා 

ගමගස් පවසා ඇත: ‘රාත්රි අඳුර එය මිනීවගෙහි අන්ධකාරයයි. ඔබ එහි 

රකආත් ගදකක් සොතය ඉටු කරන්න.’ එය මුඃමින්වරුන්හට මළවුන් 

ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් හා සිරාත් මත පවතින අන්ධකාරයන්හි 

ආගෙෝකය වන්ගන්ය. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබ්නුල්ොහ් 

ඉබ්නු අම්ර් විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ‘අල් මුස්නද්’ හා ‘සහීහ් ඉබ්නු 

හිබ්නබාන්’ හි ගමගස් සඳහන්ව ඇත. ‘කවගරකු එය ආරක් ා කරන්ගන් ද එය 

ඔහුට මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් ආගෙෝකයක් සාක්ියක් 

ගමන්ම මිදීමක් වන්ගන්ය. කවගරකු එය ආරක් ා ගනාකගළද් ඔහුට 

ආගෙෝකයක් ගහෝ මිදීමක් ගහෝ සාක්ියක් ගහෝ වන්ගන් නැත.181 182 

දානය වනාහි: එය දීප්තියයි. එය හිරු මතුපිටින් ඊට පරව පවතින ආගෙෝක 

ධාරාවයි. එය යමක් ගපන්වා දීගම්දී එහි සාධක පැහැදිළිව පවතින බැවින් 

එයට පැහැදිළි සාක්ිය යැයි ද නම් ගකරී ඇත. එගමන්ම සදකාව ගනාගහාත් 

 
180. අහ්මද් (3/128), අ ්-ග යික් අල් අල්බානී “සහීහ් අල්ජාමිඃ’හි සහීහ් හදීසයක් 
බව ගපන්වා දී ඇත. 

181. අහ්මද් (2/169), ඉබ්නු හිබ්නබාන් (1467), ඉමාම් මුන්දිර් තුමා ‘අත්-තර්ගීබ්න වත් 
තර්හීබ්න’හිද ගමය සඳහන් කර ඇති අතර ඉමාම් අහ්මද් එය අෙංකාර 
වාර්තාකරණයකින් යුතුව වාර්තා කර ඇති බවත් ගරු හදීස්ගේදී අබ්නුල් අසීස් 
ඉබ්නු අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු බාස් (රහිමහුල්ොහ්) තුමා එහි වාර්තාකරණය අෙංකාර 
වාර්තාකරණයක් බව පවසු තමන්ගේ කනට වැකුණු බවත් පවසා සිටියි.  

182. සොතගය් මහිමය එහි වැදගත්කම එය අතහැරීගම් බරපතෙකම යනාදිය 
පැහැදිලි කිරීම් ගමහි ආරම්භගය් ඉදිරිපත් කර ඇත.  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

189 
 

දානය ගද්ව විශ්වාසගය් නිරවදයතාව තහවුරු කරන පැහැදිලි ආගෙෝකයයි. 

එයට ගහ්තුව සැබැවින්ම ධනය වනාහි: එය තෘ ්ණාව ප්රිය කරයි. එමගින් එය 

මසුරු වන්ගන්ය. අල්ොහ් ගවුගවන් එය නිකුත් කරන්නට කාරුණික වන 

විට අල්ොහ් පිළිබඳත් ඔහුගේ රතිඥාව හා අවවාදය පිළිබඳවත් එයට ඇති 

විශ්වාසගය් නිරවදයතාව ගපන්වා ගදන්ගන්ය.  

ඉවසීම වනාහි: සැබැවින්ම එය ඇවිගෙන ආගෙෝකයයි. ඇවිගෙන 

ආගෙෝකය යු හිරුගේ ආගෙෝකය ගමන් උ ්ණත්වයක් හා ඇවිලීමක් ඇති 

කරන ආගෙෝක වර්ගයකි. එය සුගේ ආගෙෝකයට හාත්පසින්ම ගවනස්ය. 

එය ශුද්ධ ආගෙෝකයයි. එහි රභාව මිස ඇවිලීමක් නැත. උත්තරීතර අල්ොහ් 

ගමගස් පවසයි. “ඔහු ූර්යයා ආගෙෝකය ෙබා ගදන්නක් වශගයන් ද චන්ද්රයා 

ආගෙෝකය විහිුවන්නක් වශගයන් ද ඇති කගළ්ය.” (ූරා යූුස්: 5) අල්ොහ් 

ූරා අල් මාඉදා 44 වැනි පාඨගය් “සැබැවින්ම අපි තේරාතය පහළ කගළමු. 

එහි යහමග හා ආගෙෝකය ඇත” යැයි පවසමින් තේරාතගය් ආගෙෝකය ඇති 

බවට සඳහන් කර සිටියදීම සැබැවින්ම මූසා තුමාට හිමි වූ පිළිගවත ‘ලියාඋ’ 

ඇවිගෙන ආගෙෝකය යුගවන් අල්ොහ් වර්ණනා ගකාට ඇත. ‘සැබැවින්ම 

අපි මූසාට හා හාරූන්ට (ගහාඳ නරක ගවන් කරන) නිර්ණායකය ද දැගවන 

ආගෙෝකයක් ද බිය භක්තිකයින් සඳහා උපගද්ශයක් ද පිරිනැමුගවමු. (ූරා 

අල් අන්බියා: 48) ඔවුන්ගේ පිළිගවත් ගබාගහෝ ගේොවට ු ක්ර, පීඩන හා 

බැරෑරුම් බැවින් අල්-ළියාඋ ඇවිගෙන ආගෙෝකය යුගවන් භාවිත කර ඇත. 

නමුත් මුහම්මද් (ملسو هيلع هللا ىلص) ට හිමි වූ පිළිගවගතහි අවංක හා ඉවසන සුළු කරුණු 

ඇතුළත්ව ඇති බැවින් එය  වර්ණනා කරු ෙැබුගේ නූර් ආගෙෝකය ගෙසයි. 

“...ධර්ම පුස්තකගයන් ුඹො සඟවමින් සිටි දෑ අතුරින් ගබාගහෝමයක් 

ුඹොට පැහැදිලි කරමින් ද (ඒවායින්) ගබාගහෝමයක් (පැහැදිළි කිරීගමන් 

ඔවුන්ට ප රගයෝජනයක් ගනාවන ගහයින්) ගනාසෙකා හරිමින් ද අපගේ 

රූල්වරයා ුඹො ගවත පැමිණ ඇත. සැබැවින්ම අල්ොහ්ගගන් ුඹො 

ගවත ආගෙෝකයක් (ගෙස නබිවරයා) හා පැහැදිලි ධර්ම පුස්තකයක් (ගෙස 

අල් කුර්ආනය) පැමිණ ඇත.” (අල් මාඉදා:15)  

ඉවසීම ආත්මයට ු ක්ර කාර්යයක් වූ කල්හි, ආත්මය සමග අරගෙ 

කිරීමටත් එය පාෙනය කිරීම සඳහා එහි බිහිවන තෘ ණ්ාව මැඩලීමටත් 

අවශය වන්ගන්ය. සැබැවින්ම අස්සබ්නර් ගහවත් ඉවසීම යන පදය භා ාමය 

වශගයන් රඳවා තබා ගැනීම යන අර්ථය ගගන ගදයි.  
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පැසසුමට ෙක් වූ ඉවසීම වර්ග කිහිපයකි. 

1. අල්ොහ්ට අවනත වීගමහි ඉවසීම 

2. අල්ොහ්ට පිටුපෑගමන් ුරස්වීගමහි ඉවසීම 

3. අල්ොහ්ගේ නියමයන් මත ඉවසීම 

අවනත වීගමහි හා තහනම් දැයින් ඈත්වීගමහි දරණ ඉවසීම ගේදනාසහගත 

නියමයන් මත ඉවසීමට වඩා උතුම් වන්ගන්ය. ගමය මුල් කාලීනයන් විසින් 

පැහැදිළි ව සඳහන් කර ඇති අතර ඔවුන් අතරින්: සඊද් ඉබ්නු ජුගබයිර්, 

මය්මූනා ඉබ්නු මිහ්රාන් හා තවත් කිහිප ගදගනකු ද ගවති.   

*** 

“අල් කුර්ආනය ඔබට පක් ව ගහෝ විපක් ව පිහිටන සාධකයයි.” යන නබි 

 :තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

අම්ර් ඉබ්නු ු අය්බ්න තුමා තම පියාගගන් ද පියා තම සීයාගගන් ද සීයා නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගගන් ෙබා ගගන ඇති බව පවසමින් ඔහු විසින් ගමගස් වාර්තා 

කරන ෙදී. එතුමාණන්: මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් 

මිනිගසකු ගවසින් කුර්ආනය ගපනී සිට, එය උසුො පසුව එහි වූ නිගයෝගයට 

පිටු පෑ මිනිගසකු ගගන එු ෙැගබ්න. ඔහු ගවුගවන් ගපනී සිට එය ගමගස් 

පවසයි: මාගේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ඔහුට මා උසුෙන්නට සැෙැස්වීය. 

නමුත් ඉසිලූ තැනැත්තා නපුරුය. මාගේ සීමාවන් ඉක්මවා කටයුතු කගළ්ය. 

මාගේ අනිවාර්යය කටයුතු ගනාසෙකා හැරිගය්ය. මා මත ඇති පාපයන් මත 

නැග ගිගය්ය. මට අවනත වීම අතහැර දැමුගේය. යැයි පවසයි. එගස් ඔහු ඔහුට 

එගරහිව සාක්ි ඉදිරිපත් කර අවොද නගමින්ම සිටියි. අවසානගය්: ඔහු 

පිළිබඳ කටයුතු ඔබ සතුය’ යැයි පවසු ෙැගබ්න. පසුව ඔහුගේ අතින් අල්ොහ ්

නිරා ගින්ගන් මුණින් අතට ගහළන ගතක් ඔහු ඔහුව නැවත එවන්ගන් නැත. 

පසුව දැහැමි මිනිගසකුට එය පිරිනමු ෙැගබ්න. ඔහු එය උසුො ආරක් ා කරයි. 

ඔහුට යටහත්ව එය වාද කරන්ගනකු ගෙස ගපනී සිට ගමගස් පවසයි: මාගේ 

පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ඔහුට මා උසුෙන්නට සැෙැස්වීය. ඉසිලූ ඔහු ඉතා 

යහපත්ය. මාගේ සීමාවන් ආරක් ා කගළ්ය. මාගේ අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු 

කගළ්ය. මා මත ඇති පාපකම්වලින් වැළකී සිටිගය්ය. මට අවනත ගවමින් 

පිළිපැද්ගද්ය යැයි පවසයි. ගමගස් ඔහු ගවුගවන් පක් ව සාක්ි ඉදිරිපත් 
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කරමින්ම සිටියි. අවසානගය් ඔහු පිළිබඳ කටයුතු ඔබ සතුය’ යැයි පවසු 

ෙැගබ්න. පසුව එය ඔහුගේ අතින් අල්ො ඉස්තබ්නරක් ගනාගහාත් වටිනා ගස්ද 

ගරදි අන්ඳා ඔහුට රජ කිරුළු පළන්ඳවා අමෘත පානගයන් ඔහුට ගපාවන 

ගතක් එය ඔහු අතහරින්ගන් නැත.183  

“සෑම මිනිගසකුම උදෑසන අවදි වුගය් තම ආත්මය විකුණන්ගනකු ගෙසය. 

එය නිදහස් වීමට ගහෝ විනාශ වී යාමට ගහ්තු වන්ගන්ය.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම සෑම මිනිගසකුම තමන් ව විනාශ කර ගැනීමට ගහෝ එය සතුටින් 

තබා ගැනීමට ගහෝ උත්සාහ දරයි. එගහයින් කවගරකු අල්ොහ්ට අවනත 

වීගමහි තමන් කැප කරන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු ඔහුගේ ආත්මය අල්ොහ ්

ගවුගවන් විකුණා දැමීය. ඔහුගේ දඬුවමින් එය ආරක් ා කර ගත්ගත්ය. 

එගමන්ම කවගරකු අල්ොහට් පිටුපෑගමහි තමන් කැප කරන්ගන් ද ඔහු 

ඔහුගේ ආත්මය අල්ප ආශාවන්ට විකුණා දැමීය. අල්ොහ්ගේ ගකෝපය හා 

ඔහුගේ දඬුවම අනිවාර්යය කරන පාපකම් තුළින් එය ඔහු විනාශ කර දැමීය. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන 

දිනගය් අල් කුර්ආනය මිනිගසකු ගවුගවන් ගපනී සිටී. සැබැවින්ම අල්ොහ ්

විශ්වාසිකයින් අතුරින් ඔවුන්ගේ ප රාණයන් ද ඔවුන්ගේ ධනය ද ඔවුන් සඳහා 

ස්වර්ගය ගවුවට මිෙට ගත්ගත්ය. ඔවුහු අල්ොහ්ගේ මාර්ගගයහි යුද වදිති. 

එවිට ඔවුහු ඝාතනය කරති. ඔවුහු ඝාතනයට ද ෙක් ගවති. (ගමය) තේරාත්හි 

ද ඉන්ජීල්හි ද අල් කුර්ආනගයහි ද ඔහු(අල්ොහ්) ගකගරහි (පවරා ගත්) සැබෑ 

ප රතිඥාවක් වශගයනි. තවද අල්ොහ්ට වඩා තම ගිවිසුම මැනවින් ඉටු කරන්නා 

කවගරකු ද? එබැවින් ු ඹො (අල්ොහ ්සමග) ගිවිස ගත් ු ඹොගේ වයාපාරය 

පිළිබඳව ුඹො සතුටු වවු. මහත් වූ ජයග රහණය එයමය. (ූරා අත් තේබා: 

111) 

සැබැවින්ම මුල්කාලීනයන්ගගන් ඇතැගමකු ඔවුන්ගේ ධනසම්පත්වලින් 

ඔවුන්ගේ ආත්මය අල්ොහ්ගගන් මිෙට ගත්ගතෝය. ඔවුන් අතුරින් හබීබ්න අබී 

මුහම්මද් වැනි තම ධනය මුළුමණින්ම දන් ුන් ඇතැගමකු ද විය. එගමන්ම 

කාලිද් අත්-තහාන් වැනි තුන් හතර වතාවක් එහි වටිනාකමට රිදී දන් ුන් 

 
183. ඉබ්නු අබූ  ය්බා (10/491), එම වාර්තා කරණය ුර්වෙය.  
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ඇතැගමකු ද විය. එගමන්ම දැහැමි ක්රියාවන්හි ගවගහසව කටයුතු 

කරන්ගනකු ද විය. ඔහු ගමගස් පැවසීය: සැබැවින්ම මම හිරකරුගවකි. මාගේ 

වහල්භාවගයන් නිදහස් වීගමහි මා කැපවී කටයුතු කරමි. ඔවුන් අතුරින් අම්ර් 

ඉබ්නු උත්බාද අගයකි. ඔවුන්ගගන් ඇතැගමක් රාණ වන්දියක රමාණයට 

සෑම දිනකම ගදාගළාස් දහසක් පමණ තස්බීහ් පවසන්නන්ද විය. එය ඔහු තම 

ආත්මය මරා දමා, එහි වන්දිය වශගයන් එය ගගවන්ගනකු ගමන් තිබිණ.  

හසන් තුමා ගමගස් පැවසීය: ‘මුඃමින්වරයා ගමගොගවහි සිරකරුගවකු ගමනි. 

තම වහල්භාවගයන් නිදහස්වීගමහි කැපගවයි. ඔහු අල්ොහ් හමුවන ගතක් 

කිසිවකුට බිය වන්ගන් නැත.  

*** 
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ابُِع والِعشْ   ُرونَ الَحِدْيُث الرَّ

ිසි හතර වන හදීසය 

  ِ النَّبِيِّ َعِن   ، َعْنهُ  ذَرٍِّ َرِضَي للاُ  أَبِي  َعزَّ    ملسو هيلع هللا ىلصَعْن  َربِِِّه  َعْن  يَْرِوي  فِيَما 

 َوَجلَّ أَنَّهُ قَاَل :  

فَََل " ًما  ُمَحرَّ بَْينَُكْم  َوَجعَْلتُهُ  نَْفِسي  َعلَى  الظُّْلَم  ْمُت  َحرَّ إِنِِّي  ِعبَاِدي  يَا 

عِ  يَا  يَا  تََظالَُموا،  أَْهِدُكْم،  فَاْستَْهدُونِي  َهدَْيتُهُ  َمْن  إَِلَّ  َضالٌّ  ُكلُُّكْم  بَاِدي 

بَاِدي ُكلُُّكْم َجائٌِع إَِلَّ َمْن أَْطعَْمتُهُ فَاْستَْطِعُمونِي أُْطِعْمُكْم، يَا ِعبَاِدي ُكلُُّكْم  عِ 

إِنَُّكْم تُْخِطئُوَن بِاللَّْيِل    َعاٍر إَِلَّ َمْن َكَسْوتُهُ فَاْستَْكُسونِي أَْكُسُكْم، يَا ِعبَاِدي

 َجِميعًا فَاْستَْغِفُرونِي أَْغِفْر لَُكْم، يَا ِعبَاِدي َوالنََّهاِر َوأَنَا أَْغِفُر لَُكْم ذُنُوبَُكمْ 

ونِي َولَْن تَْبلُغُوا نَْفِعي فَتَْنفَعُونِي ي فَتَُضرُّ  .إِنَُّكْم لَْن تَْبلُغُوا َضرِِّ

لَُكْم َوآِخَرُكْم َوإِ يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَ   ْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعلَى أَتْقَى قَْلِب َرُجلٍ وَّ

لَُكْم َوآِخَرُكْم   َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزادَ ذَِلَك فِي ُمْلِكي َشْيئًا، يَا ِعبَاِدي لَْو أَنَّ أَوَّ

ِمْنُكْم َما نَقََص ذَِلَك ِمْن َوإِْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعلَى أَْفَجِر قَْلِب َرُجٍل َواِحٍد  

 . ُمْلِكي َشْيئًا

لَكُ  أَوَّ لَْو أَنَّ  ِعبَاِدي  َواِحٍد يَا  َوِجنَُّكْم قَاُموا فِي َصِعيٍد  َوإِْنَسُكْم  ْم َوآِخَرُكْم 

فََسأَلُونِي فَأَْعَطْيُت ُكلَّ إِْنَساٍن ِمْنُهْم َمْسأَلَتَهُ َما نَقََص ذَِلَك ِعْنِدي إَِلَّ َكَما  

 .ِمْخيَُط إِذَا دََخَل اْلبَْحرَ قُُص الْ يَنْ 

: أُْحِصيَها لَُكْم ثُمَّ أَُوفِِّيُكْم إِيَّاَها ، فََمْن َوَجدَ    يَا ِعبَاِدي إِنََّما ِهَي أَْعَمالُُكمْ 

 ."َخْيًرا فَْليَْحَمِد للاَ. َوَمْن َوَجدَ َغْيَر ذَِلَك فَََل يَلُوَمنَّ إَِلَّ نَْفَسهُ 

 . َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම පරමාධිපති පිළිබඳ දන්වා සිටියදී 
එතුමාණන් ගමගස් රකාශ කළ බව අබූ දර් විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී:  

“මාගේ ගැත්තනි, අසාධාරණය (අපරාධය) මම මා මතම 
තහනම් කර ගත්ගතමි. ඔබ අතරත් එය මා තහනම් කරු 
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ෙැබූවක් බවට පත් කගළමි. එබැවින් ුඹො එකිගනකාට 
අසාධාරණකම් ගනාකරන්න.  

මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට මඟ ගපන්වූගය් ද 
එවැන්ගනකු හැර ගසසු ුඹො සියලු ගදනා ගනාමඟ 
ගියවුන් ගවති. එබැවින් ු ඹො මගගන් යහමඟ පතු. මම 
ුඹොට මඟ ගපන්වමි. මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට 
ගපෝ ණය කගළ් ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු ුඹො සියලු 
ගදනාම සාගින්ගනන් ගපගළන්නන් ගවති. එබැවින්ම 
ුඹො මගගන් ගපෝ ණය පතු. මම ුඹොට ගපෝ ණය 
ෙබා ගදමි. මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට අඳින්නට 
සැළැස්සුගේ ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු ු ඹො සියලු ගදනා 
නිරුවත් අය ගවති. එබැවින් ුඹො මගගන් අඳින්නට 
පතු. මම ුඹොට අඳින්නට සළසමි.  

සැබැවින්ම ුඹො රාත්රිගය් හා දහවගල් වැරදි 
කරන්ගනහුය. මම සියලු පාපයන්ට සමාව ගදන්ගනක්මි. 
එබැවින් ුඹො මගගන් සමාව අයැදිු. මම ුඹොට 
සමාව ගදමි. ුඹො මට හානියක් කරන තරමට මට හානි 
කිරීමට ුඹොට ගනාහැක්ගක්මය. එගමන්ම මට 
රගයෝජනයක් කරන තරමට ුඹො මට රගයෝජනයක් 
කළ ගනාහැක්ගක්මය.  

මාගේ ගැත්තනි, ුඹොගේ පළමුවැන්නා ුඹොගේ 
අන්තිමයා ුඹොගේ මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ 
ින්වර්ගයා කිසියම් මිනිගසකුගේ ධාර්මික හදවත තරම් 
වඩාත් බැතිමත් වූගය් නම් එය කිසිගස්ත් මාගේ 
ආධිපතයය වැඩි ගනාකරු ඇත. එගමන්ම මාගේ 
ගැත්තනි, ුඹොගේ පළමුවැන්නා, ුඹොගේ අන්තිමයා, 
ුඹොගේ මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ ින්වර්ගයා 
කිසියම් මිනිගසකුගේ ු ්ට හදවත තරම් ු ්ට වූගය් නම්, 
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එය කිසිම ගදයකින් මාගේ ආධිපතයය අඩු ගනාකරු 
ඇත.  

මාගේ ගැත්තනි, ුඹොගේ පළමුවැන්නා, ුඹොගේ 
අන්තිමයා, ුඹොගේ මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ 
ින්වර්ගයා එක් තැනක සිට මාගගන් ඉල්ලීමක් කරන්ගන් 
නම් (එගස් ඉල්ෙන) සෑම මිනිගසකුටම ඔහු ඉල්ෙන දෑ 
මම පිරිනමමි. ඉඳිකටුවක් මුහුදට දමු ෙැබූ විට එය (එහි 
ජෙය) අඩු ගනාකරන පරිදි මා සතුව ඇති දෑද  එය අඩු 
කරන්ගන් නැත. 

මාගේ ගැත්තනි, සැබැවින්ම ු ඹොගේ ක්රියාවන් වූ කල්හි, 
ඒවා මම ුඹො ගවුගවන් සටහන් කර තබා ඇත්ගතමි. 
පසුව ුඹොට මා ගගවුගය් ඒවාට පමණි. එබැවින් 
කවගරකු යහපත ගසායා ගත්ගත් ද ඔහු අල්ොහ්ට රශංසා 
කළ යුතුයි. ඒ හැර ගවනත් ගදයක් ෙැබුගේ ද ඔහු ඔහුටම 
මිස (අල්ොහ්ට) ගදාස් ගනාපැවරිය යුතුයි.  

ගමම හදීසය මුස්ලිම් විසින් වාර්තා ගකාට  ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් පළ කර ඇති අතර ඉමාම් අහ්මද්: ‘සිරියා 

වැසියන් සඳහා වඩාත් විශි ්ඨ හදීසක්’ බව පවසා සිටියි.  

*** 

තම පරමාධිපතිගේ පිළිබඳ දන්වා සිටියදී “මාගේ ගැත්තනි, අසාධාරණය 

(අපරාධය) මම මා මතම තහනම් කර ගත්ගතමි.” යුගවන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  
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ඉන් අදහස් ගකගරුගය්: තම ගැත්තන්හට අපරාධ කිරීම ඔහු ඔහුටම තහනම් 

කර ගත් බවයි. සැබැවින්ම අල්ොහ් අපරාධ කිරීමට බෙය ඇති නමුත් ඉන් 

යමක් ුටු වහාම එය ක්රියාත්මක ගනාකරන බව ගපන්වා ගදයි.184 

*** 

“ඔබ අතරත් එය මා තහනම් කරු ෙැබූවක් බවට පත් කගළමි. එබැවින් 

ුඹො එකිගනකාට අපරාධ ගනාකරන්න” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි:  

අපරාධය වර්ග ගදකකි.  

පළමුවැන්න: තමන්ටම කර ගන්නා අපරාධයයි. එයින් වඩාත් බරපතෙ 

වුගය් අල්ොහ්ට ආගද්ශ තැබීමය. ඊට පරව මහා හා සුළු වශගයන් ඒ හා 

සමාන ගවනත් විවිධ වර්ගගය් පාපකම්ය.  

ගදවැන්න: තමන්ට ගනාව ගවනගකකුට කරන අපරාධයයි. ගමම හදීසගය් 

සඳහන් වුගය් එයයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද 

හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. එතුමාණන්: “අපරාධය 

යු මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් සිුවන අපරාධ ගේ.”185 නබි 

 තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් (ملسو هيلع هللا ىلص)

වාර්තා කරන ෙද තවත් හදීසයක් ‘සහීහ් අල් බුහාරි’ හි ගමගස් සඳහන් ගේ: 

තම සගහෝදරයාට කළ අපරාධයක් කවගරකු සතු ව ඇත්ගත් ද එයින් ඔහුව 

මිදිය යුතුයි. එය හුු දීනාරයක් ගහෝ දිර්හමයක් ගහෝ ගනාගේ. එය ඔහුගේ 

යහපත් කුසල් අතරින් ගු ෙබන්නට ගපර  විය යුතුය. ඔහුට යහකම් 

 
184. අල්ොහ්ගේ යුක්තිය හා උපකාරගය් පූර්ණත්වය ගහ්තුගවන් ඔහුගගන් එය 
සිුවන ආකාරය පිළිබඳ ස්වරූපගයන් ගතාරය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසිස් 
අත්තරීෆී)  

185. බුහාරි (2447), මුස්ලිම් (2579). 
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ගනාමැති වූගය් නම් තම සගහෝදරයාගේ අයහකම් ගගු ෙැබ, ඔහු මත එය 

ගහළු ෙැගබ්න.186  

*** 

“මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට මඟ ගපන්වූගය් ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු 

ුඹො සියලු ගදනා ගනාමඟ ගියවුන් ගවති. එබැවින් ුඹො මගගන් යහමඟ 

පතු. මම ුඹොට මඟ ගපන්වමි. මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට 

ගපෝ ණය කගළ් ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු ුඹො සියලු ගදනාම 

සාගින්ගනන් ගපගළන්නන් ගවති. එබැවින්ම ුඹො මගගන් ගපෝ ණය 

පතු. මම ුඹොට ගපෝ ණය ෙබා ගදමි. මාගේ ගැත්තනි, මා කවගරකුහට 

අඳින්නට සැළැස්සුගේ ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු ු ඹො සියලු ගදනා නිරුවත් 

අය ගවති. එබැවින් ුඹො මගගන් අඳින්නට පතු. මම ුඹොට අඳින්නට 

සළසමි. සැබැවින්ම ුඹො රාත්රිගය් හා දහවගල් වැරදි කරන්ගනහුය. මම 

සියලු පාපයන්ට සමාව ගදන්ගනක්මි. එබැවින් ුඹො මගගන් සමාව 

අයැදිු. මම ුඹොට සමාව ගදමි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය 

වනාහි:  

සැබැවින්ම සියලු මැවීම් තමන්ගේ ආගමික කටයුතුවෙදී ගමන්ම ගමගොව 

කටයුතුවෙදී ද තමන්හට යහපත සෙසා ගැනීමටත් තමන්ට අත්වන පීඩා 

වළක්වා ගැනීමටත් උත්තරීතර අල්ොහ් ගවත නැඹුරු වීගම් අවශයතාව 

ඇත්තන් බවත් සැබැවින්ම ඒ සියලු දැයින් කිසිවකුත් ගැත්තන්හට සතු 

ගනාවන බවත් ගමය අවධාරණය කරයි. “අල්ොහ් කවගරකුට යහමග 

ගපන්වූගය් ද ඔහු යහමග ෙැබූගවකි. තවද ඔහු කවගරකු ගනාමග යන්නට 

ඉඩ හැරිගය් ද එවිට ඔහුට මග ගපන්වන උදේකරුගවකු ුඹ 

ගනාෙබන්ගන්මය.” (ූරා අල් කහ්ෆ්: 17) 

ගැත්තන් අල්ොහ්ගගන් යහමග හා සමාව ඉල්ො සිටිනවාක් ගමන්ම ආගමික 

කයටුතුවෙදී සියලු යහපත ද ආහාර පාන, ඇඳුම් පැළඳුම් හා ගවනත් ගෙෞකික 

කටයුතුවෙ දී සියලු යහපත ද අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිටීම ඔහු ප්රිය කරන බව 

ගමම හදීසය ගපන්වා ගදයි.  

 
186. බුහාරි (2449) 
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තවත් හදීසයක “ුඹො අතර කිසිවකු ගහෝ ගේවා, තම පාවහගන් පටිය කැඩී 

ගියත් එවන් සියලු අවශයතා තම පරමාධිපතිගගන් ඉල්ො සිටිය යුතුය.”187 

යුගවන් සඳහන් වී ඇත.  

මුල් කාලීන ඇතැම් විද්වතුන් තම අවශයතාව අනන පිටිවෙ හා එළු 

වයාංජනගය් ලුුවෙ පිහිටා තිබුණ ද එය පවා ඉල්ො සිටින තරමට තම 

අවශයතා සියල්ෙ අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිට ඇත. ඒ අුව ගැත්තා තම සියලු 

අවශය අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිටින විට ඔහුගේ අවශයතා හා ඔහුගේ 

බැගෑපත්කම අල්ොහ් ගවත ගහළි කරයි. එය අල්ොහ් ප්රිය කරන්ගන්ය.  

එගමන්ම මුල් කාලීන ඇතැම් විද්වතුන් ගමගොව යහපතින් යමක්  

අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිටීමට ෙැජ්මජා වී ඇත. වඩාත් ගයෝගයය වන්ගන් 

සුන්නාව පිළිපැදීමයි.188 

  *** 

“මා කවගරකුහට මඟ ගපන්වූගය් ද එවැන්ගනකු හැර ගසසු ුඹො සියලු 

ගදනා ගනාමඟ ගියවුන් ගවති” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

කීර්තිමත් අල්ොහ:් “මම මාගේ ගැත්තන් අවංකයින් ගෙස මවා ඇත්ගතමි. 

(තවත් වාර්තාවක -මට අවනත වන- මුස්ලිම්වරුන් ගෙස මවා ඇත්ගතමි.) 

නමුත් ග යිතාුන් (නපුරු බෙගේගයන්) ඔවුන් ඉබාගාගත් යන්නට 

සැළැස්වීය”189 යුගවන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් විසින් කළ රකාශයක් ඉයාල් 

ඉබ්නු හිමාර් විසින් දන්වා ඇති අතර ගමම රකාශය ගමම හදීසයට රතිවිරුද්ධ 

ගෙස පිහිටා ඇති බව ඇතැමුන් අුමාන කරති. එය එගෙස ගනාගේ. 

සැබැවින්ම අල්ොහ් මිනිසා මැේගේය. ඉස්ොමය පිළිගැනීම, ගවනත් 

 
187. ඇතැම් පිටපත්වෙ සඳහන් පරිදි එය තිර්මිදි විසින් පළ කර ඇත. වැඩි විස්තර 
සඳහා ‘සිල්සිෙතුල් ආහාදීස් අල් ළඊෆා’ (1392) බෙන්න. ‘සවාඉද් අල් බස්සාර්’හි 
(පිටු අංක 305) අල් හාෆිල් ඉබ්නු හජර් තුමා ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බව සඳහන් කර ඇති බව අ ්-ග යික් අල් අල්බානී තුමා සඳහන් කර ඇත. 

188. අල්ොහ්ගගන් අයැද සිටින මුඃමින්වරුන් අල්ොහ්ගේ පැසසුමට ෙක් වු 
ඇතැයි ූරා අල්බකරාහි 201 වැනි පාඨය ගපන්වා ගදයි. එනම්: “අපගේ 
පරමාධිපතියාණනි, ගමගොගවහි යහපතත් මතුගොගවහි යහපතත් අපට 
පිරිනමු මැනව! තවද නිරා ගින්ගන් දඬුවමින් අප ආරක් ා කරු මැනව!” 

189. ගමය මුස්ලිම් විසින් පළ කළ හදීසයකි (2865) 
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ගදයකට ගනාව ඔහු ගවත පමණක් නැඹුරු වීම ඒ සඳහා සැළසුම් කිරීම ඒ 

සඳහා ඉතා බෙවත් ගෙස ූදානම් වීම යනාදී සහජ හැකියාගවන් යුක්තව 

මිනිසා මවා ඇත. නමුත් එය ක්රියාවට නැංවීම සඳහා අවනතභාවය 

(ඉස්ොමය) පිළිබඳ ගැත්තා හැදෑරීම අනිවාර්යය වන්ගන්ය. ඒ ගැන දැන 

ගැනීමට ගපර මිනිසා කිසිවක් ගනාදන්නා අයකු විය. අල්ොහ් ගමගස් 

පවසයි: “ුඹො කිසිවක් ගනාදන්නන් ගෙසින් අල්ොහ් ුඹොව ුඹොගේ 

මේවරුන්ගේ කුසවල් වලින් පිට කරන්ගන්ය.” (ූරා අන්-නහ්ල් 78) ඔහු තම 

නබිවරයා ගදස බො “ුඹ ව මුළා වූ අයකු ගෙස දැක පසුව ඔහු මඟ 

ගපන්වීය.” (ූරා අල්-ලුහා: 7) ඉන් අදහස් කරුගය්: ඔහු ඔබට ඉගැන්වූ 

පුස්තකය හා රඥාව පිළිබඳ ගනාදන්නා අයකු ගෙස ඔහු ඔබ ව දැක ඇති 

බවයි. උත්තරීතර අල්ොහ ් ගමගස් ද පවසයි: “ගමගෙස අපගේ 

නිගයෝගගයන් වූ රාණය(අල් කුර්ආනය) අපි ුඹ ගවත ගහළිදරේ කගළමු. 

ධර්ම පුස්තකය කුමක් ද යන්න ගහෝ ඊමානය(විශ්වාසය) කුමක් ද යන්න ගහෝ 

ුඹ දැන ගනාසිටිගයහිය...” (ූරා අ ්-ෂූරා: 52) සහජගයන්ම සතය 

පිළිගන්නා අයුරින් මිනිසාව බිහි කරු ෙැබ ඇත. එගහයින් අල්ොහ් ඔහුට 

මඟ ගපන්වූගය් නම් ඔහුට යහමග ගපන්වන අයකු මාධයයක් බවට පත් කර 

ගදන්ගන්ය. එවිට ශක්තිමත් ගෙස මඟ ගපන්වු ෙැබුවායින් පසු එම 

ක්රියාගවන් මඟ ෙැබූගවකු බවට පත් වන්ගන්ය. එගමන්ම අල්ොහ් ඔහු 

අවමානයට ෙක් කගළ් නම්, තම සහජභාවය ගවනස් කරන දෑ ඔහුට 

උගන්වන අයකු පත් කරන්ගන්ය. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගමගස් පවසා සිටියහ. 

“ඉපගදන සෑම දරුවකුම සහජ ස්වභාවය මත පිහිටයි. එගහයින් ඔහු ව 

යුගදේගවකු බවට පත් කරන්ගන්ත් ඔහු ව කිතුුවකු බවට පත් කරන්ගන්ත් 

ඔහු ව මජූසි (අේනි වන්දනාකරුවන්) බවට පත් කරන්ගන්ත් ඔහුගේ 

ගදමාපියන් ගවති.190  

මුඃමින්වරයකු අල්ොහ්ගගන් යහමග ඉල්ලීම වනාහි: සැබැවින්ම යහමග 

වර්ග ගදකකි.  

හිදායා මුජ්මමල්: එනම් ඉස්ොමය හා ඊමානය ගවත වූ යහමගයි. එය 

මුඃමින්වරයාට ඇති වන්නකි.  

 
190. බුහාරි (3/219), මුස්ලිම් (2658) 
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හිදායා මුෆස්සල්: එනම් ඉස්ොමගය් හා ඊමානගය් ගකාටස් එකිගනක 

පැහැදිලි කර ගැනීම සඳහා දැුම ගවත මග ගපන්වන ඔහුගේ යහමගයි.  

එගමන්ම ඒවා ඉටු කිරීම සඳහා පිහිටන ඔහුගේ උපකාරයයි. ගමය සෑම 

මුඃමින්වරයකුටම දිවා රාත්රිගය් අවශය වන්නකි. එගහයින් අල්ොහ් තම 

ගැත්තන් හට ඔවුන්ගේ සෑම සොතයකම ඇති සෑම රකඅතයකම “අපට ඍජු 

මග ගපන්වු මැනව” (ූරා අල් ෆාතිහා) යන රකාශය පාරායනය 

කරන්නැයි නිගයෝග කර ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රාත්රිගයහි තම 

රාර්ථනාගවහි ‘ඔගබ්න අවසරගයන් කවර කරුණක සතයය පැටෙවී ඇත්ගත් 

ද එහි මට මග ගපන්වු මැනව. සැබැවින්ම ඔබ අභිමත කරන්නන් හට ඍජු 

මාර්ගය ගවත මඟ ගපන්වන්ගනහිය.191 

කිඹුහුම් ගිය අයකු ‘අල්හම්ු ලිල්ොහ්’ (අල්ොහ්ටම සියලු රශංසා) යැයි 

පවසයි. එවිට ‘යර්හමුකල්ොහ’් (අල්ොහ් ඔබට කරුණා කරත්වා) යැයි ඔහුට 

පවසු ෙැගබ්න. නැවතත් ඔහු: ‘යහ්දීකුමුල්ොහ්’ අල්ොහ් ඔබට යහමග 

ගපන්වත්වා!) යැයි පවසුගය් එගහයිනි. ඒ පිළිබඳ සුන්නාගේ  සඳහන්ව 

පැමිණ ඇත්ගත් එගෙසය.192 සැබැවින්ම මුස්ලිම්වරයකු වූ කලී තමන් 

ගවුගවන් යහමග රාර්ථනා කිරීම අවශය ගනාවන බව සිතමින් ඉරාක 

ආගමික නීතිගේදීන්ගගන් ඇතැගමකු එය පිළිකුල් කරති. නමුත් ගම් 

සම්බන්ධගයන් ගපන්වා දී ඇති සුන්නාව අුගමනය කිරීමක් වශගයන් 

බහුතර විද්වත්හු ඔවුනට ගවනස් මත දරති.  

යහමග හා ස්ථාවරත්වය අල්ොහ්ගගන් පතන ගමන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් 

අලීතුමාට නිගයෝග කගළ්ය.193  

පාපයන් සඳහා පාපක් මාව පැතීම වනාහි: එය සමාව ඉල්ො සිටීමකි. 

ගැත්තා ඒ සඳහා ඉතා අවශයතාවයකින් පසු ගවයි. ඊට ගහ්තුව ඔහු දිවා 

රාත්රිගය් වැරදි කරන බැවිනි. අල් කුර්ආනගය් තේබා, ඉස්තිේෆාර් යන කරුණු 

නැවත නැවතත් ගමගනහි කරමින්, ඒ ගදක ඉටු කිරීමට නිගයෝග කරමින් හා 

උනන්ු කරමින් පැමිණ ඇත.  

 
191. මුස්ලිම් (770) 
192. බුහාරි (5870) 
193. මුස්ලිම් (2725) ගමය ගපර සඳහන් වූ හදීසයකි. 
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හි ගමගස් පළ වී ඇත. “ අල්ොහ් මත දිවුරා 

පවසමි. සැබැවින්ම මම දිනක හැත්තෑ වාරයකට අධික ගෙස අල්ොහ්ගගන් 

සමාව අයැද සිටිමි. පේ සමාව අයැද ඔහු ගවත ගයාමු ගවමි.”194 ගමය 

අන්නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා විසින් පළ කර ඇති අතර ඔවුන් ගදගදනාගේම 

තවත් රකාශයක “සැබැවින්ම මම සෑම දිනකම සිය වාරයක් අල්ොහ්ගගන් 

සමාව ඇයැද ඔහු ගවත ගයාමු ගවමි.”195 යැයි සඳහන් වී ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ රකාශයකට සවන් ුන් අගර් අල් මුසනී තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි ගමගස් පළ වී ඇත. “අගහෝ ජනයිනි, 

ුඹොගේ පරමාධිපති ගවත පශ්චාත්තාප වී ගයාමු වන්න. ගහ්තුව සැබැවින්ම 

මම දිනක සිය වාර්යක් පශ්චාත්තාප වී ඔහු ගවත ගයාමු ගවමි.”196 ගමය අන්-

නසාඊ විසින් ද පළ කර ඇත. ඔහුගේ රකාශයක: “අගහෝ ජනයිනි, ු ඹොගේ 

පරමාධිපති ගවත ු ඹො පශ්චාත්තාප වී ගයාමු වන්න ඔහුගගන් පාපක් මාව 

ඉල්ො සිටින්න. ගහ්තුව සැබැවින්ම මම සෑම දිනකම සියවාරයක් අල්ොහ ්

ගවත පශ්චාත්තාප වී ඔහුගගන් සමාව ඇයද සිටිමි.”197 යුගවන් වාර්තා කර 

ඇත. 

*** 

“ුඹො මට හානියක් කරන තරමට මට හානි කිරීමට ුඹොට 

ගනාහැක්ගක්මය. එගමන්ම මට රගයෝජනයක් කරන තරමට මට 

රගයෝජනයක් කළ ගනාහැක්ගක්මය.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය 

වනාහි:  

කිසිු ගසතක් ගහෝ හානියක් අල්ොහ් ගවත ගස්න්ු කරවන්නට සැබැවින්ම 

ගැත්තන්හට ගනාහැකිය. සැබැවින්ම අල්ොහ් තමන් වි යගයහි 

අවශයතාගවන් ගතාරය. රශංසා ොබීය. ගැත්තන්ට යටත් වීගම් අවශයතාවක් 

ඔහුට නැත. ඔහු ගවතට එහි රගයෝජන ළඟා වන්ගන් ද නැත. එමගින් 

 
194. බුහාරි (5948) 
195. ‘අල්-කුබ්නරා’හි අන්නාසාඊ (6/114), ඉබ්නු මාජා (3815). 
196. මුස්ලිම් (2702) 
197. ‘අල්-කුබ්නරා’හි අන්නාසාඊ (6/116) 
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රගයෝජන ෙබන්ගනෝ ඔවුහුමය. ඔවුන්ගේ පිටුපෑගමන් ඔහුට හිංසාවක් ඇති 

වන්ගන් නැත. එමගින් හිංසාවට පත් වන්ගනෝ ඔවුහුමය.  

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “(නබිවරය,) රතික්ග ප් කිරීගමහි 

යුහුසුලු වන්නන් ුඹව ගශෝකයට පත් ගනාකළ යුතුය. සැබැවින්ම ඔවුන් 

අල්ොහ්ට කිසිවකින් ගහෝ හානි ඇති ගනාකරන්ගන්මය.” (ූරා ආලු 

ඉම්රාන්: 176) තවත් ස්ථානයක: “...කවගරකු තම විළුඹ මත ආපසු හැරී 

යන්ගන් ද (එමගින්) ඔහු අල්ොහ්ට කිසිවකින් ගහෝ හානි ඇති 

ගනාකරන්ගන්මය. අල්ොහ් කෘතගේදීන්ට යහ රතිඵෙ මතු ෙබා ගදු ඇත.” 

(ූරා ආලු ඉම්රාන්: 144) නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම ගද්ශනගය් ගමගස් 

පවසන්ගනකු වූහ. “ කවගරකු අල්ොහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාට පිටු පාන්ගන් ද 

ඔහු ගනාගම ගිගය්ය. ඔහු තමන්මට මිස හානි පමුණුවා ගන්ගන් නැත. 

අල්ොහ්ට කිසිු හානියක් සිු වන්ගන් නැත.”198 උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් 

රකාශ කරයි: “තවද ුඹො රතික්ග ප් කළ ද (අල්ොහ්ට කිසිු හානියක් 

ගනාවු ඇත. මන්දයත්) සැබැවින්ම අහස්හි හා මිහිතෙගයහි ඇති දෑ අල්ොහ් 

සතුය. අල්ොහ් සදා ගපාගහාසත්ය. සදා රශංසාොීය.” (ූරා අන් නිසා: 

131). අල්ොහ් මූසා (අගෙයිහිස් සොම්) තුමා පිළිබඳ සඳහන් කරමින් ගමගස් 

පවසා ඇත. “ුඹො හා මිහිතෙගය් සිටින සියල්ෙ (අල්ොහ්ව) රතික්ග ප් 

කළ ද සැබැවින්ම අල්ොහ් සර්ව සම්පූර්ණය රශංසාොීය.” යැයි මූසා පවසා 

සිටිගය්ය.” (ූරා ඉබ්රාහීම්: 8) තවත් ස්ථානයක “උන්ගේ මාංශ ද උන්ගේ 

රුධිරය ද අල්ොහ් ගවත ළඟා ගනාවන්ගන්මය. නමුත් ුඹො අතුරින් වූ බිය 

භක්තිමත්භාවය ඔහු ගවත ළඟා වන්ගන්ය...” (ූරා අල් හජ්ම: 37). 

එහි ගත්රුම: සැබැවින්ම අල්ොහ් ඔහුට පිටුපාන්නන් පිළිකුල් කරන්නාක් 

ගමන් ඔහුට භක්තිමත්ව කටයුතු කරන ඔහුට අවනත වන තම ගැත්තන්ට ප්රිය 

කරන්ගන්ය. ඔහු ගවත පාපක් මාව අයැද සිටින්නන්ගේ පශ්චාත්තාපය 

තුළින් ඔහු සතුටු වන්ගන්ය. එය ගකතරම් ද යත් යම් ගකගනකුගේ මගී 

සගතකු ඌ මත තිබූ ඔහුගේ ආහාර පාන සමග කාන්තාරගය් නැති වී, පසුව 

එය ඔහු ගසායා යයි. අවසානගය් ඔහුට මගක් ගසායා ගත ගනාහැකිව 

ආයාසයට පත්ගවයි. මරණය පිළිගනියි. ජීවිතය ගැන බො ගපාගරාත්තු සුන් 

වී යයි. පසුව ඔහුගේ ඇස් පියවී යයි. නින්දට වැගටයි. අවසානගය් ඔහු අවදි 

 
198. අබූ දාවූද් (1097), (2119) ගමහි වාර්තාකරණය ෙඊෆ් ගණයට අයත් ය.  
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වූ වහාම ඌ ඔහු ඉදිරිගය් පවතී. එය මැවීමක් උපරිමගයන්ම සතුටු වන 

ස්වරූපයකි. ගැත්තා පාපක් මාව අයැදීම ගහ්තුගවන් අල්ොහ් ඊටත් වඩා 

මහත්ගස් සතුටට පත් ගවයි. ගම් සියල්ෙ පිහිටුගය් තම ගැත්තන් ඔහුට 

අවනත වීගමන් හා ඔහු ගවත පේසමාව අයැදීගමන් ඔහුට කිසිු 

රගයෝජනයක් ගනාමැති වීමත් සමගමය. ඒවාගයහි රගයෝජන නැවත 

ෙැගබුගය් ඔහු ගවත ගනාව ඔවුන් ගවතය. නමුත් ගමය ඔහුගේ ගැත්තන් 

ගවත පිරිනමන ඔහුගේ උපකාරගය්, ඔහුගේ යහපත් කගම් සහ ඔවුන් ගවත 

ගසත සැෙසීමට හා ඔවුනට අත්වන පීඩාවන් ුරු කිරීමට පවතින ඔහුගේ 

කැමත්ගතහි පූර්ණත්වයයි. ඔහු තම ගැත්තන් අතුරින් ප්රිය කරුගය් ඔහු ගැන 

හඳුනා ගන්නා ඔහුට ආදරය කරන ඔහුට බියවන ඔහුට භක්තිමත්ව කටයුතු 

කරන ඔහුට අවනත වන ඔහු ගවත සමීපවන්නට බෙන අයටය. එගමන්ම 

ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු තම පාපයන් සමා ගනාකරන බවත් තම 

ගැත්තන්ගේ පාපයන්ට සමාව දීගම් බෙය ඇත්ගත් ඔහුට පමණක් බවත් 

ඔවුන් දැන සිටීම ඔහු ප්රිය කරයි. අබූ දර් තුමා විසින් වාර්තා කළ ගමම හදීසය 

පිළිබඳ අබ්නුර් රහ්මාන් ඉබ්නු ගනම්ගේ වාර්තාගේ සඳහන් පරිදි: “ුඹො 

අතර කවගරකු සැබැවින්ම සමාව දීගම් බෙහිමිපාණන් මා බව දැන, පසුව 

මගගන් සමාව අයැද සිටින්ගන් ද මම ඔහුට සමාව ගදමි. එ ්ගැන මට ගදාසක් 

නැත.”  

ූරා ආලු ඉම්රාන් 135 වැනි පාඨගය් සඳහන් අල්ොහ්ගේ රකාශ පිළිබඳ සිතා 

බෙන්න. එනම්: “තවද (ඔවුහු) කවුරුන්දයත් ඔවුන් අශික්ිත දැයක් කළ විට 

ගහෝ ඔවුන් තමන්ටම අපරාධ කර ගත් විට අල්ොහ් ව ගමගනහි කර 

තමන්ගේ පාපයන්ට සමාව අයැදිති. අල්ොහ් හැර පාපයන් සමා කරන්ගන් 

කවගරක් ද?...” සැබැවින්ම පාපකම් කරන්නන් සරණ පතා යන්නට ගහෝ 

තමන් කළ පාපයන් සඳහා සමාව ෙබන්නට ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු 

ඔවුනට ගනාමැති බව ගමහි ගපන්වා දී ඇත. එගමන්ම පසුබැස්සා වූ තිගදනා 

පිළිබඳ යථාර්ථය පැවසීගම් දී අල්ොහ්ගේ රකාශයත් එගෙසමය. 

“...ගකතරම්දයත් මිහිතෙය විශාෙ වුව ද ඔවුන් ගකගරහි එය පටු විය. 

ඔවුන්ගේ ආත්මාවන් ද ඔවුනට පටු විය. අල්ොහ්ගගන් මිගදන්නට ඔහු 

ගවතම මිස (ගවනත් ක රියා මාර්ගයක්) නැතැ’යි ඔවුහු ස්ිරවම දැන 

ගත්ගතෝය. පසුව ඔවුන් පශ්චාත්තාප වු පිණිස අල්ොහ ්ඔවුන් ගවත ගයාමු 

වුගණ්ය. සැබැවින්ම අල්ොහ්මය පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා, පරම 

කරුණාභරිත. (ූරා අත්-තේබා 118) අල්ොහ් ගවත ගයාමු වීගමන් මිස 
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ගවනත් සරණක් ඔවුනට ගනාමැති බව ඔවුනට හැගඟන තරමට ඔහුගේ 

සමාගේ අදියරයන් පැහැදිලි කර ඇත. එගහයින් සැබැවින්ම ගැත්තා 

මැවීම්වටෙ බිය වූ විට ඔහුගගන් පො යයි. ඔහු හැර ගවනත් ගද් ගවත දිව 

යයි. නමුත් අල්ොහ්ට බියවන්නන් වනාහි, ඔහු ගවත ගයාමු වීම මිස ගවනත් 

ගයාමුවක් ඔහුට නැත. ඔහු පිළිබඳ හැර ගවනත් බියක් ඔහුට නැත. ඔහු ගවත 

හැර පළා යන්නට ගවනත් තැනැක් නැත. එගහයින් ඔහු ඔහු ගවතම දිව යයි. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම රාර්ථනාගවහි ගමගස් පවසන්ගනකු වූහ. “ඔබ ගවත 

ගයාමු වීගමන් මිස ඔගබන් කිසිු සරණක් ගහෝ කිසිු මිදීමක් නැත.”199 

එතුමාණන් තව ුරටත්, “ඔගබ්න තෘප්තිය තුළින් ඔගබ්න ගකෝපගයන් ද ඔගබ්න 

සමාව තුළින් ඔගබ්න දඬුවමින් ද ඔබ තුළින් ඔගබන් ද මම ආරක් ාව පතමි.”200 

“මාගේ ගැත්තනි, ුඹොගේ පළමුවැන්නා ුඹොගේ අන්තිමයා ුඹොගේ 

මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ ින්වර්ගයා කිසියම් මිනිගසකුගේ ධාර්මික 

හදවත තරම් වඩාත් බැතිමත් වූගය් නම් එය කිසිගස්ත් මාගේ ආධිපතයය වැඩි 

ගනාකරු ඇත. එගමන්ම මාගේ ගැත්තනි, ුඹොගේ පළමුවැන්නා, 

ුඹොගේ අන්තිමයා, ුඹොගේ මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ ි න්වර්ගයා 

කිසියම් මිනිගසකුගේ ු ්ට හදවත තරම් ු ්ට වූගය් නම්, එය කිසිම ගදයකින් 

මාගේ ආධිපතයය අඩු ගනාකරු ඇත.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය 

වනාහි:  

සැබැවින්ම මැවීම් අල්ොහ්ට අවනත වීම ගහ්තුගවන් ඔහුගේ ආධිපතයය වැඩි 

වන්ගන් නැත. මැවීම් සියල්ෙ දැහැමි වුව ද ඔවුන් අතර සිටින වඩාත් ධාර්මික 

මිනිසකුගේ හදවතට වඩා ඔවුන්ගේ හදවත් වඩාත් පිවිතුරු වුව ද ඒ කිසිවක් 

වැඩි කරන්ගන් නැත. එගමන්ම පාපි ්ඨයින් සිු කරන පාපකම් තුළින් 

ඔහුගේ ආධිපතයගය් කිසිවක් අඩු වන්ගන් ද නැත. ින් වර්ගයා හා මිනිස ්

වාර්ගයා යන සියලු ගදනා වැරදි කරන පාපි ්ටයින් වුව ද එහි අඩුවක් ඇති 

වන්ගන් නැත.  

සැබැවින්ම පිවිතුරු අල්ොහ් පැවැත්ගමන් ගපාගහාසත්ය. ඔහු හැර ගවනත් 

අයගේ අවශයතාවක් ඔහුට නැත. ගපාුගේ ඔහුගේ පැවැත්ම ඔහුගේ ගුණාංග 

 
199. බුහාරි (7050), මුස්ලිම් (2710). 
200. මුස්ලිම් (486) 
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සහ ඔහුගේ ක්රියාව යානාදිගයහි පූර්ණත්වය ඔහු සතුය. ඔහුගේ රාජයය 

පරිපුන් රාජයයකි. කිසිු අයුරකින් එහි අඩුවක් වන්ගන් නැත.  

*** 

“මාගේ ගැත්තනි, ු ඹොගේ පළමුවැන්නා, ු ඹොගේ අන්තිමයා, ු ඹොගේ 

මු ය වර්ගයා සහ ුඹොගේ ින්වර්ගයා උස් තැනකට නැගී මාගගන් 

ඉල්ලීමක් කරන්ගන් නම් (එගස් ඉල්ෙන) සෑම මිනිගසකුටම ඔහු ඉල්ෙන දෑ 

මම පිරිනමමි. ඉඳිකටුවක් මුහුදට දමු ෙැබූ විට එය (එහි ජෙය) අඩු 

ගනාකරන ගස් මා සතුව ඇති දෑ ද  එය අඩු කරන්ගන් නැත.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

මින්  අදහස් කරුගය්: පිවිතුරු අල්ොහ්ගේ බෙමහිමගය් පූර්ණත්වය හා 

ඔහුගේ පාෙනගය් පූර්ණත්වයයි. ඔහුගේ සම්පත් ඔහු පිරිනැමීගමන් 

සැබැවින්ම ඔහුගේ රාජය තුළ කිසිවක් අඩු වන්ගන් ගහෝ නැති වන්ගන් ගහෝ 

නැත. මිනිස් හා ින්වර්ගයා අතරින් පළමු අය හා අවසන් අය දක්වා 

සියල්ෙන්හට ඔවුන් ඉල්ො සිටින සියලු දෑ එකම ස්ථානගය් පිරිනැමුවද කිසිු 

අඩුවක් වන්ගන් නැත. ගමහිදී ඔහුගගන් ඉල්ෙන ගමන්ද ඔවුන්ගේ 

අවශයතාවන් ඔහුගගන් බැගෑපත්ව අයදින ගමන්  ද මිනිසා දිරිගන්වා ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. 

“අල්ොහ්ගේ අත පිරී පවතී. දිවා රාත්රිගය් අඛණ්ඩ වියදමක් තිබුණ ද එය හිස් 

වන්ගන් නැත. අහස් හා මහගපාගළාව මැවූ දා පටන් ඔහු වියදම් කරන දෑ 

ුඹො ගනාුටුගවහු ද? ඔහුගේ සුරගතහි ඇති කිසිවක් හිස් වූගය් නැත.”201   

ඉඳිකටුවක් මුහුදට දමු ෙැබූ විට එය (එහි ජෙය) අඩු ගනාකරන ගස් මා 

සතුව ඇති දෑ ද  එය අඩු කරන්ගන් නැත.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය ඔහු සතු ව ඇති දෑ හි කිසිු අඩුවක් සිු වන්ගන් නැති බව තහවුරු 

කරයි. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ුඹො අබියස ඇති දෑ අවසන් 

වී යන්ගන්ය. තවද අල්ොහ් අබියස ඇති දෑ ඉතිරි ව පවතින්නකි.” ූරා අන්-

නහ්ල්: 96) මුහුදට ඉඳි කටුවක් ගිල්වා එය පිටතට ගත් විට මුහුගදන් කිසිවක් 

 
201. බුහාරි (7411), මුස්ලිම් (993).  
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එය අඩු කරන්ගන් නැත. ගගාඩබිගම් ජෙය ගහෝ එහි ගොයන ගංගා එය වැඩි 

කරන්ගන් නැති ගස්ම ඉන් ගු ෙැබූ විට ද එගස්මය. කිසිවක් එය අඩු 

කරන්ගන් නැත. එයින් ගු ෙබන දෑට අමතර ව වඩාත් අධික රමාණයක් 

එහි වයාප්තව පවතින බැවිනි. ස්වර්ගගය් ආහාර හා එහි ඇති දෑ ද එගෙසමය. 

සැබැවින්ම කිසිවක් හිස් වී යන්ගන් නැත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසා 

සිටියි: “තවද (අවාරගයන්) හිඟ ගනාවන හා තහනම් ගනාකරන ෙද අධික 

පෙතුරු අසෙ ද” (අල්-වාකිආ : 32,33) 

තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා විසින් පළ කළ හදීසයක අල්ොහ් අබියස ඇති දෑ ඔහු 

පිරිනැමීගමන් කිසිවක් අඩු ගනාවීමට ගහ්තු වූ කරුණු පැහැදිළි කළ 

එතුමාණන්ගේ තවත් රකාශයක් ගමගස්ය.:  “එය සැබැවින්ම මම කීර්තිමත් 

ස්වයං ගපෝිත දානපති වන බැවිනි. මා සිතන ගද් මම කරමි. මාගේ 

පිරිනැමීම රතිඥාවකි. මාගේ දඬුවමත් රතිඥාවකි. මා යම් ගදයක් සිූ විට 

එයට මාගේ නිගයෝගය ‘කුන්’ -වු- යැයි පැවසීම පමණි. එවිට එය සිුවු 

ඇත.202  

තෘ ණ්ාගවන් මැවීම් ගවත ඔබ යටත් ගනාවන්න.  

 සැබැවින්ම එය දහමින් ඔබට හානිකරය.  

අල්ොහ්ගේ භාණ්ඩාගාරගය් ඇති දැයින් ගපෝ ණය පතන්න. 

 සැබැවින්ම එය කාෆ් හා නූන් අතර වූ නිගයෝගයක් පමණි. 

*** 

“මාගේ ගැත්තනි, සැබැවින්ම ුඹොගේ ක්රියාවන් වූ කල්හි, ඒවා මම ුඹො 

ගවුගවන් සටහන් කර තබා ඇත්ගතමි. පසුව ුඹොට මා ගගවුගය් ඒවාට 

පමණි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

ඉන් අදහස් කරුගය් අල්ොහ ්තම ගැත්තන්ගේ ක්රියාවන් සටහන් කර පසුව 

ඒ සඳාහා රතිඵෙ ඊට අදාළව පිරිනමන බවයි. ගමය අල්ොහ්ගේ රකාශය 

 
202. තිර්මිදි (2495), ඉබ්නු මාජ (4257), ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
තිර්මිදි තුමා පවසයි.  
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ගමනි: “රතික්ග ප් කළවුනි, අද දින (විනිශ්චය දින) ුඹො නිදහසට කරුණු 

ඉදිරිපත් ගනාකරවු. ුඹොට රතිඵෙ ගදු ෙබුගය් ුඹො කරමින් සිටි 

දෑටමය. විශ්වාස කළවුනි, ුඹො (පිවිතුරු වූ) අවයාජ පශ්චාත්තාපයකින් 

අල්ොහ ් ගවත (හැරී) පශ්චාත්තාප වවු. ුඹොගේ පරමාධිපති ුඹොගේ 

ු ්ටකම් ුඹොගගන් ක් මා කර ස්වර්ග උයන් වෙට ුඹොව ඇතුළු කර 

විය හැක. ඊට යටින් ගංගාගවෝ ගො බසිති. එදින අල්ොහ ්නබිවරයාව ද ඔහු 

සමග විශ්වාස කළවුන්ව ද අවමන් ගනාකරන්ගන්ය. ඔවුන්ගේ ආගෙෝකය 

ඔවුන් ඉදිරිපිට ද ඔවුන්ගේ (ක්රියා ගල්ඛන මගින්) දකුණු අත් වෙට ශීඝ්රගයන් 

ගමන් කරයි. (එවිට) ‘අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපගේ ආගෙෝකය අපට 

පරිපූර්ණ කරු මැනව. තවද අපව ක් මා කරු මැනව. සැබැවින්ම ඔබ 

සියලු දෑ ගකගරහි අති බෙසම්පන්න යැ’යි ඔවුහු පවසති.” (ූරා අත්-තහ්රීම්: 

7,8) තවත් පාඨයක ගමගස් සඳහන් ගේ. “... තවද ඔවුහු කළ දෑ (තමන් 

ඉදිරිගය්) ඉදිරිපත් කරන්නක් ව ඔවුන් දකින්ගනෝය. තවද ු ඹගේ පරමාධිපති 

කිසිගවකුට අපරාධ ගනාකරන්ගන්ය.” (ූරා අල්-කහ්ෆ්: 49) 

*** 

“එබැවින් කවගරකු යහපත ගසායා ගත්ගත් ද ඔහු අල්ොහ්ට රශංසා කළ 

යුතුයි. ඒ හැර ගවනත් ගදයක් ෙැබුගේ ද ඔහු ඔහුටම මිස (අල්ොහ්ට) ගදාස් 

ගනාපැවරිය යුතුයි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම සියලු යහපත අල්ොහ්ගගන් බව ගමය ගපන්වා ගදයි. එය තම 

ගැත්තා එයට සුුස්ගසකු ගනාවී සිටි තත්ත්වයක ඔහු ගවත පුදන ෙද 

භාගයයකි. එගමන්ම ආදම්ගේ දරුවන්ගගන් සිුවන සියලු නපුරුකම් ඔහුගේ 

ආත්මගය් තෘ ණ්ාව අුගමනය කිරීගමන් ඇති වන්නකි. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “ුඹට යම් යහපතක් ඇති වූගය් නම් එය 

අල්ොහ්ගගන් ය. ුඹට යම් අයහපතක් ඇති වූගය් නම් එය ුඹගගන්මය...” 

(ූරා අන්-නිසා: 79) ශුද්ධ වූ අල්ොහ් ගැත්ගතකුහට ආශිර්වාද කිරීමටත් 

ඔහුට මග ගපන්වීමටත් සිූ විට ඔහු ඔහුට උදේ කරු ඇත. ඔහුට අවනත 

වීම සඳහා ආශිර්වාද කරු ඇත. එය අල්ොහ්ගගන් වූ භාගයයක් වන්ගන්ය. 

එගමන්ම ඔහු ගැත්ගතකු අවමන් කිරීමට සිූ විට ඔහු ව ඔහුගේ ආත්මයට 

භාර කර ඔහු හා එය අතර කටයුතු කරන්නට අතහැර දමු ඇත. එවිට ඔහු 

අල්ොහ්ව ගමගනහි කිරීමට අවධානය ගයාමු ගනාකළ බැවින් ග යිතාන් ඔහු 
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ගනාමග යවු ඇත. අල්ොහ් ගමගස් පවසා සිටියි: “... තවද ඔහු තම මගනෝ 

ඉච්ඡාව අුගමනය කගළ්ය. ඔහුගේ කරුණ ඉක්මවා යෑමක් විය.” (ූරා අල් 

කහ්ෆ්: 28) එය ඔහුගගන් වූ යුක්තියයි. එගහයින් සැබැවින්ම සාක්ි හා 

සාධක අල් කුර්ආනය පහළ කිරීගමන් හා රූල්වරු එවීගමන් ගැත්තා ගවත 

ගපන්වා දී ඇත. රූල්වරුන්ට පසු කිසිු මිනිගසකු ගවත ඉදිරිපත් කිරීමට 

තරම් කිසිු සාක්ියක් අල්ොහ් මත ඉතිරි වූගය් නැත.  

අල්ොහ් ස්වර්ගවාසීන් පිළිබඳ ගතාරතුරු ගමගස් දන්වා සිටියි: සැබැවින්ම 

ඔවුන් ඔවුනට පිරිනැමූ ඔහුගේ භාගයය ගවුගවන් අල්ොහ් ව පැසසුමට ෙක් 

කරති. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ඔවුන්ගේ හදවත් තුළ ඇති 

ගක්රෝධය අපි ඉවත් කරන්ගනමු. ඔවුනට පහළින් ගංගාගවෝ ගො බසිු ඇත. 

තවද “ගම(ම ස්වර්ග)ය ගවත අපව මග රැගගන ආ අල්ොහ්ටමය සියලු 

ප රශංසා. අල්ොහ ් අපට මග ගපන්වූගය් නැතිනම්, අපි යහමග ෙැබූවන් 

ගනාවන්ගනමු...” (ූරා අල් අඃරාෆ:් 43) තවත් පාඨයක: “තමන්ගේ ප රතිඥාව 

අපට සැබෑ කළ අල්ොහ්ටම සියලු පැසසුම් හිමිය. ඔහු (ස්වර්ග) භූමිය අපට 

උරුම කර ුන්ගන්ය. (එබැවින්) ස්වර්ගගයහි අප අභිමත කළ තැනක 

ගවගසන්නට හැකිය...” (ූරා අස්-සුමර්: 74) 

උත්තරීතර අල්ොහ ් ගමගස් ද පවසයි: “තවද ඔවුහු (ගමගස්) පවසති 

“අපගගන් (සියලු) ුක ඉවත් කළා වූ අල්ොහ්ටම සියලු පැසසුම් හිමිය. 

සැබැවින්ම අපගේ පරමාධිපති අති ක් මාශීලීය තුතිය අගය කර( ප රතිඵෙ 

ගද)න්නාය.” “ඔහු තම දායාදගයන් අපව සදාතනික නිවගසහි(ස්වර්ගගයහි) 

ගෘහස්ථ කගළ්ය. එහි (කිසිු ශරීර) ගවගහසක් අපව ස්පර්ශ ගනාකරන්ගන්ය. 

තවද එහි (කිසිු) කාන්සියක් අපව ස්පර්ශ ගනාකරන්ගන්ය.” (ූරා ෆාතිර්: 

34,35) 

නිරා වැසියන් පිළිබඳ ගතාරතුරු දන්වා සිටිය දී, සැබැවින්ම ඔවුහු ඔවුන්ටම 

ගදාස් නගා ගන්නා බවත් ඔවුහු ඔවුන්වම දැඩි ගෙස පිළිකුල් කරන බවත් 

දන්වා සිටියි: “සතයගය් ප රතිඥාව අල්ොහ් ුඹොට ප රතිඥා ුන්ගන්ය. 

(එගහත්) මම  ුඹොට (අසතය) ප රතිඥා ෙබා දී ුඹොට (එය) කඩ කගළමි. 

තවද මා ුඹොට (පාපය ගවත) ඇරයුම් කිරීම මිස ුඹො ගකගරහි කිසිු 

බෙයක් මා ගවත ගනාවීය. එවිට ුඹො මට පිළිතුරු ුන්ගනහුය. එබැවින් 
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ුඹො මට අවොද ගනාකරවු. ුඹො ුඹොටම අවොද කර ගනිවු...” (ූරා 

ඉබ්නරාහීම්: 22)      

*** 
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 والِعْشُرونَ  الَخاِمسُ الَحِدْيُث 

ිසි ෙස් වන හදීසය 

 :  َعْنهُ َعْن أَبِي ذَرٍِّ َرِضَي للاُ 

ِ  ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ نَاًسا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل للاِ " : يَا َرُسوَل للاِ ذََهَب  ملسو هيلع هللا ىلص قَالُوا ِللنَّبِيِّ

الدُّثُ  نَُصلِِّي،  أَْهُل  َكَما  يَُصلُّوَن  بِاأْلُُجوِر،  نَُصوُم،  وِر  َكَما  َويَُصوُموَن 

 ."َويَتََصدَّقُوَن بِفُُضوِل أَْمَواِلِهمْ 

دَّقُوَن؟ إِنَّ بُِكلِِّ تَْسبِيَحٍة َصدَقَةً، َوُكلِِّ "قَاَل:   أََولَيََس قَْد َجعََل للاُ لَُكْم َما تَصَّ

ةً، َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف  ِميدَةٍ َصدَقَةً، َوُكلِِّ تَْهِليلٍَة َصدَقَ تَْكبِيَرةٍ َصدَقَةً، َوُكلِِّ تَحْ 

  ."َصدَقَةٌ، َونَْهٌي َعْن ُمْنَكٍر َصدَقَةٌ، َوفِي بُْضعِ أََحِدُكْم َصدَقَةٌ 

 قَالُوا: يَا َرُسوَل للاِ أَيَأْتِي أََحدُنَا َشْهَوتَهُ َويَُكوُن لَهُ فِيَها أَْجٌر؟ 

ْيِه ِوْزٌر؟ فََكذَِلَك إِذَا َوَضعََها تُْم لَْو َوَضعََها فِي َحَراٍم، أََكاَن َعلَ أََرأَيْ "قَاَل:  

 ."فِي اْلَحََلِل َكاَن لَهُ أَْجرٌ 

 .َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

අබූ දර් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්(ملسو هيلع هللا ىلص)ගේ මිතුරන් අතරින් පිරිසක් 
නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාට: අල්ොහ්ගේ දූතයාගණනි, ධනවත් අය 
රතිඵෙ වලින් ඉදිරියට ගගාස් ඇත. අප සොත් ඉටු 
කරන්නාක් ගමන් ඔවුහු ද සොත් ඉටු කරති. අප උපවාසය 
රකින්නාක් ගමන් ඔවුහු ද උපවාසය රකිති. අමරත ව 
ඔවුන්ගේ ධනගයන් ඔවුහු දානමාන (පුණය කටයුතු ද සිු) 
කරති යැයි පවසා සිටියහ.  

එවිට එතුමාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص): “ුඹො පුණය කටයුතුවෙ 
නිරතවන දෑ අල්ොහ ් ුඹොට ඇති ගනාකගළ් ද? 
(සුබ්නහානල්ොහ් - -අල්ොහ් සුවිශුද්ධය- යැයි පවසන) සෑම 
තස්බීහයක්ම දානයකි. (අල්ොහු අක්බර් - අල්ොහ ්
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අතිගර් ඨ්ය- යැයි පවසන) සෑම තක්බීරයක්ම දානයකි. 
(අල්හම්ුලිල්ොහ් - සියෙ පැසසුම් අල්ොහ්ටය- යැයි 
පවසන) සෑම තහම්ීදයක්ම දානයකි. (ො ඉොහ 
ඉල්ෙල්ොහ් - නැමුමට සුුසස්ා අල්ොහ් හැර ගවනත් 
ගදවිගයකු නැත යැයි පවසන) සෑම තහල්ීෙයක්ම දානයකි. 
යහපත විධානය කිරීමත් දානයකි. පිළිකුල් සහගත දැයින් 
වැළැක්වීමත් දානයකි. ුඹො අතර ගකගනකු 
(නිතයාුකූෙ ව) කාමගය් හැසිරීම ද දානයකි.” යැයි පවසා 
සිටියහ.  

එවිට ඔවුහු: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, අප අතරින් 
ගකගනකු ඔහුගේ කාමය සංසිුවා ගැනීමට පැමිගණයි. 
එහි දී ඔහුට කුසල් හිමි වන්ගන් දැ?’යි විමසා සිටියහ. 

එතුමාණන්: “තහනම් දෑහි ඔහු එය (කාමය) සංසිුවා 
ගත්ගත් නම් ඔබ දකින පරිදි එය බරපතෙ පාපයක් 
ගනාවන්ගන් ද? එගමන්ම ඔහු එය අුමත දෑහි සංසිුවා 
ගත් විට ඔහුට කුසෙක් හිමි වන්ගන්ය.   

ගමම හදීසය මුස්ලිම් විසින් වාර්තා කර ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසගය් සහාබාවරුන්, තමන්ට සිු කළ ගනාහැකි වූ තමන් හැර ගසසු 

අය විසින් සිු කරු ෙබන යහපත් ක්රියාවන් හා එය සිු කිරීමට පාදක වූ 

ගහ්ූන් පිළිබඳ පසුතැවිලි වී ඇති බව ගපන්වා ගදයි.203   

 
203. ස්ථාවරය වුගය්: තම ආගමික කටයුතු වෙදී තමන්ට ඉහළින් සිටින 
තැනැත්තා ගදස බෙන්නා දියුණු වීම හා තම ගමගොව කටයුතුවෙදී තමන්ට 
පහළින් සිටින තැනැත්තන් ගදස බෙන්නා ස්වල්ප ගදයින් තෘප්තියට පත්වීමයි. 
(අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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ගමම හදීසගය් ධනවත් අය -ඔවුන්ගේ ධනය- දන්දීගමන් ඔවුනට ෙැගබන 

දානගය් මහිමය සැබැවින්ම දිළිඳු සහාබාවරු තමන්ටත් ෙැබිය යුතු යැයි ආශා 

කළහ.  එවිට නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් දන්දීමට ඔවුන්ටත් හැකි බව ගපන්වා ු න්හ.  

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

ෙබා අබූ සාලිහ් විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් ගමගස් සඳහන් වී ඇත. 

‘මක්කාගේ සිට මදීනාවට නික්ම ගිය මුහාිර්වරුන් අතර සිටි දිළිඳු ජනතාව 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගවත පැමිණ: “ධනවත් උදවිය උසස් තරාතිරම්වලින් හා 

සදාතනික සැප පහසුකම්වලින් ඉදිරියට ගගාස් ඇතැ”යි පැවූහ. එවිට 

එතුමාණන්: ‘ඒ කුමක් දැ?’යි විමසා සිටියහ. ඔවුහු: අප සොත් ඉටු 

කරන්නාක් ගමන් ඔවුන් ද සොත් ඉටු කරති. අප උපවාසය රකින්නාක් ගමන් 

ඔවුන් ද උපවාසය රකිති. ඔවුහු දන් ගදති. නමුත් අපි දන් ගනාගදමු. ඔවුන් 

වහලුන් නිදහස් කරති. නමුත් අපි වහලුන් නිදහස් ගනාකරමු.’ යැයි පැවූහ. 

එවිට එතුමාණන්: “ුඹො ව පසුකරගගන ගියවුන් ගවත ුඹොට ෙඟා විය 

හැකි එගමන්ම ුඹොට පසුපසින් සිටින්නන් සමග ුඹොට තරග වැදිය 

හැකි ුඹො සිු කරන දෑ ගමන් යමකු සිු කරන්ගන් නම් මිස ුඹොට වඩා 

ගර් ්ඨ විය ගනාහැකි කරුණක් මම ුඹොට කියා දිය යුතු ගනාගේ දැ?යි 

පැවූහ. එවිට ඔවුහු: එගස්ය අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, පිළිතුරු ුන්ගනෝය. 

එතුමාණන්: “සෑම සොතයකටම පසුව තිස්තුන් වාරයක් බැගින් ුඹො 

‘සුබ්නහානල්ොහ්’ යුගවන් පවසා අල්ොහව් සුවිශුද්ධ කරු. අල්ොහු 

අක්බර් යුගවන් පවසා අල්ොහ්ව ගර් ්ඨත්වයට පත් කරු. අල්හම්ු 

ලිල්ොහ් යුගවන් පවසා අල්ොහ්ව රශංසාවට ෙක් කරු.” යැයි පැවූහ. 

අබූ සාලිහ් තුමා තවුරටත් ගමගස් පවසා සිටියහ. ‘දිළිඳු මුහාිර්වරු නැවතත් 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත පැමිණ: ‘අප සිු කරන ගද් අපගේ සගහෝදර 

ධනවත් උදවියද දැන, එගෙසම ඔවුන් ද කටයුතු කරන බව අපට දැනගන්නට 

ෙැබී ඇත.’ යැයි පැවසුගවෝය. එයට එතුමාණන්: ‘එය අල්ොහ්ගේ භාගයයයි. 

ඔහු කැමති උදවියට එය පිරිනමු ඇත.”204  

ගමහි අර්ථය වුගය්: මුදලින් හැර ගවනත් ගදයකින් දානයක් කළ ගනාහැකි 

බව දිළිඳු ජනයා සිතා සිටියහ. ඒ සඳහා ඔවුනට හැකියාවක් ගනාතිබිණ. එවිට 

 
204. බුහාරි (842), මුස්ලිම් (95). 
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සියලුම ආකාරගය් යහපත් ක්රියාවන් හා සියලුම 

ආකාරගය් උපකාරයන් දානයක් වන බව ඔවුනට දන්වා සිටියහ.  

ධනගයන් ගතාර දානය වර්ග ගදකකි.  

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න: මැවීම් ගවත දක්වන යහපත් උපකාරයන් ඇතුළත් 

වන දෑය. එය ඔවුනට දානයක් වු ඇත. ඇතැම් විට ධනගයන් සිු කරන 

දානයට වඩා උතුම් විය හැක. එය යහපත විධානය කිරීම පිළිකුල් සහගත 

දැයින් වැළැක්වීම යනාදිය ගපන්වා දිය හැක. සැබැවින්ම එය අල්ොහ්ට 

අවනත වීම ගවත ඇරයුම් කිරීමකි. එගමන්ම ඔහුට පිටුපෑගමන් වැළැක්වීමකි. 

එය ධනගයන් ෙැගබන රගයෝජනයට වඩා උතුම් වන්ගන්ය. එගමන්ම 

රගයෝජනවත් දැුම ඉගැන්වීම, අල් කුර්ආනය කියවීමට ඉගැන්වීම, 

මාර්ගගය් ඇති හානිදායක දෑ ඉවත් කිරීම, මිනිසුනට රගයෝජන ගගන දෑ දෑහි 

යුහුසුළුව කටයුතු කිරීම. ඔවුනට ඇති වන පීඩාවන් ඉවත් කිරීම වැනි දෑ ද ඒ 

හා සාමනය. එගමන්ම මුස්ලිම්වරුන් ගවුගවන් රාර්ථනා කිරීමත් ඔවුන් 

ගවුගවන් සමාව අයැද සිටීමත් එයට අදාළ වන්ගන්ය.  

දානගය් වර්ග අතුරින් ජනයාට අත්වන පීඩාවන් වැළැක්වීම ද එකකි. අබූ දර් 

විසින් වාර්තා කළ බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසයක් ගමගස්ය. එතුමා: 

‘අල්ොහ්ගේ දූතයාගණනි, ක්රියාවන් අතුරින් උතුම්ම ක්රියාව කුමක්දැ?යි මම 

එතුමාණන්ගගන් විමසා සිටිගයමි. එවිට එතුමාණන්: “අල්ොහ්ව විශ්වාස 

කිරීමත්, අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් ිහාද් -අරගෙ- කිරීමත් ගේ” යැයි පවසා 

සිටියහ. ‘වහලුන් නිදහස් කිරීගමන් වඩාත් උතුම් වන්ගන් කුමක්දැ?යි විමසා 

සිටිගයහි. ඔවුහු: “ඔවුන් සතු උදවිය ළඟ ඇති වඩාත් වටිනා අය හා මිගෙන් 

වඩාත් අධික අය ගවති යැයි පැවූහ.” මට එය ඉටු කිරීමට ගනාහැකි වී නම් 

යැයි විමසා සිටිගයමි. එතුමාණන්: ‘යමක් සිු කරන ගකගනකුට උපකාර 

කිරීම ගහෝ කිසිවක් කර කියාගත ගනාහැකි ගකගනකුට ඔබ යමක් කිරීම” 

යැයි පවසා සිටියහ. මම: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ඇතැම් ක්රියාවන් සිු 

කිරිමට මට අගපාගහාසත් වූගය් නම් ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි ද? ඔහු: ‘ඔගබ්න 

නපුරුකමින් මිනිසුන් වළක්වන්න. සැබැවින්ම එය දානයකි.205  

 
205. බුහාරි (2518), මුස්ලිම් (84)  
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මිනිගසකු තම පවුෙ ගවුගවන් වියදම් කිරීම සදකාවක් යැයි පවසු ෙැබූ 

සහීහ් හදීස් ද පැමිණ ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම්හි 

ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “අල්ොහ්ගේ මාර්ගගය් ඔබ වියදම් කරන දීනාරයකි. 

වහලුන් නිදහස් කිරීගම් දී ඔබ වියදම් කරන දීනාරයකි. ුගියන් ගවුගවන් 

ඔබ දන් ගදන දීනාරයකි. ඔගබ්න පවුෙ ගවුගවන් වියදම් කරන දීනාරයකි. 

ගම්වා අතුරින් වඩාත් උතුම් වන්ගන් ඔගබ්න පවුෙ ගවුගවන් වියදම් කරන 

දෑය” යුගවන් එතුමාගණෝ පවසා ඇත්තාහ.206  

ගමම අදහසින් යුත් දීර්ඝ ගෙස සඳහන් වන හදීස් ගබාගහෝමයක් ඇත.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. ‘යම් කිසි 

මුස්ලිම්වරයකු පැෙයක් සිටුවා එගස් නැතගහාත් වගාවක් වගා කර මිනිගසකු 

ගහෝ පක්ියකු ගහෝ සගතකු ගහෝ ඉන් අුභව කරන්ගන් නම් ඔහුට එය 

දානයක් වු මිස නැත”207  

මුදලින් ගතාර ගදවන වර්ගගය් සදකාව -දානය- වනාහි: දික්ර් හි වර්ග ගමන් 

එය සිුකරන්නා ගවත පමණක් සීමා කරමින් රගයෝජනය ගගන ගදන දෑය. 

ගමහිදී සොතය, උපවාසය, හජ්ම වන්දනාව, ිහාදය වැනි දෑ සදකාවක් බව 

සඳහන් කර නැත. සැබැවින්ම ගමගස් සිහිපත් කර ඇත්ගත් දිළිඳුන්ගේ 

රශ්නයට පිළිතුරක් වශගයනි. ඔවුන් එගස් රශ්න කර සිටිගය් ධනවතුන් තම 

ධනය මුල් කර ගගන අමතර දැයක් ක්රියාවට නැංවූ ගහයිනි. ෆරාඉල් ගහවත් 

අනිවාර්යය කටයුතුවෙදී ඔවුන් සියලු ගදනාම එකගස් එහි සහාභාගී වූහ.  

*** 

සදකාවට හා ගසසු ක්රියාවන්ට වඩා දික්ර් කිරීම උතුම් බව සඳහන් කරමින් 

හදීස් ගපළක්ම පැමිණ ඇත. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ දර්දා 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ එවැනි හදීසයක් ගමගස්ය. 

 
206. මුස්ලිම් (995) 
207. බුහාරි (2320), මුස්ලිම් (1553) 
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“ුඹොගේ ක්රියාවන් අතුරින් උතුම් වූ ද ුඹොගේ හිමිකරුවාණන් අබියස 

වඩාත් පිවිතුරු වූ ද ුඹොගේ තරාතිරම් වඩාත් උසස් කරන්නා වූ ද ුඹො 

රන් ගහෝ රිදී දෑ වියදම් කිරීමට වඩා උතුම් වූ ද ු ඹොගේ සතුරන් ු ඹො මුණ 

ගැසී ඔවුන්ගේ ගගෙට පහර දී ඔවුන් ද ුඹොගේ ගගෙට පහර දීමට වඩා 

ගර් ්ට වූ ක්රියාවක් මම ුඹොට දැුම් ගදන්නදැ?යි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් 

විමසා සිටියහ. ඔවුහු ‘එගස්ය’ අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි පිළිතුරු ුන්හ. 

එතුමාණන් ‘එය අල්ොහව් දික්ර් කිරීමය. (ගමගනහි කිරීමය) යැයි පවසා 

සිටියහ. ගමය ඉමාම් අහ්මද් හා තිර්මිදි විසින් වාර්තා කර ඇත.208  

ගමම අර්ථගයන් යුත් විවිධාකාර හදීස් ගබාගහෝමයක් ඇත.  

*** 

  

 
208. අහ්මද් (5/195), තිර්මිදි (3377), එතුමා අමතර වශගයන්: මුආද් ඉබ්නු ජබල් 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා ‘අල්ොහ්ව දික්ර් කිරීමට වඩා අල්ොහ්ගේ දඬුවමින් 
ආරක් ා කරන ගවනත් කිසිවක් නැත’ යැයි පැවූ බව සඳහන් කරයි. ඉමාම් 
අල්හාකිම් තුමා ද එය සහීහ් වාර්තාකරණයක් බව පවසන අතරම. ඉමාම් අල් 
මුන්දිරිතුමා එම වාර්තාකරණය හසන් ගණයට අයත් බව සඳහන් කරයි. ඉමාම් 
අල් අල්බානී තුමා ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න’හි (1493) ගමය සහීහ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බව පවසා ඇත.     
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 الَحِدْيُث السَّاِدُس والِعْشُرونَ 

ිසි හය වන හදීසය 

 : ملسو هيلع هللا ىلصَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َرِضَي للاُ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاِ  

ُكلَّ يَْوٍم تَْطلُُع فِيِه الشَّْمُس: تَْعِدُل   ،ُكلُّ ُسََلَمى ِمَن النَّاِس َعلَْيِه َصدَقَةٌ "

اثْنَْيِن َصدَقَةٌ  لَهُ بَْيَن  تَْرفَُع  َعلَْيَها، أَْو  دَابَّتِِه، فَتَْحِملُهُ  ُجَل فِي  َوتُِعيُن الرَّ  ،

إِلَ  تَْمِشيَها  َوبُِكلِِّ ُخْطَوةٍ  َصدَقَةٌ،  الطَّيِِّبَةُ  َواْلَكِلَمةُ  َصدَقَةٌ،  َمتَاَعهُ  ى  َعلَْيَها 

 ."الصَََّلةِ َصدَقَةٌ، َوتُِميُط اأْلَذَى َعِن الطَِّريِق َصدَقَةٌ 

 اهُ البَُخاِريُّ َوُمْسِلٌم. َروَ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. 

“මිනිසාගගන් වූ සෑම පුරුකකටම හිරු උදාවන සෑම 
දිනකම ඒ සඳහා දිය යුතු දානයක් ඇත: ගදගදගනකු අතර 
සමතය ඇති කිරීම දානයකි. මිනිසකු තම වාහනගය් නංවා 
රවාහනය කිරීම ගහෝ ඒ මත ඔහුගේ බඩුබාහිරාදිය පටවා 
ගගන යෑම ද දානයකි. ප්රිය වචනය ද දානයකි. සොතය 
ගවත ගමන් කරන සෑම පියවරකින්ම දානයක් ඇත. 
මාර්ගගය් ඇති හානිදායක දෑ ඉවත් කිරීම ද දානයකි.   

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

“මිනිසාගගන් වූ සෑම පුරුකකටම හිරු උදාවන සෑම දිනකම ඒ සඳහා දිය යුතු 

දානයක් ඇත: යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 
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අබූ උබය්ද් තුමා ගමගස් පවසයි: පුරුක යන ගත්රුම ෙබා දී ඇති ‘අස් -

සුොමා’ යන අරාබි පදය මූලික වශගයන්: “ඔටුවාගේ විළුගඹහි ඇති අස්ියට 

කියු ෙැගබ්න. ඒ අුව ගමම හදීසගය් ගත්රුම ආදම්ගේ දරුවා සතුව ඇති 

අස්ිවලින් සෑම අස්ියකටම දානයක් ඇති බව පවසනවාක් ගමන් ගපගන්.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා ගමගස් පළ කර ඇත. “ආදම්ගේ 

දරුවා පුරුක් තුන්සිය හැටක් මත මවු ෙැබ ඇත. කවගරකු එම පුරුක් 

තුන්සිය හැටක රමාණගය් තරමට අල්ොහ්ව ගමගනහි කර, අල්ොහ ්

පැසසුමට ෙක් කර, නැමුමට සුුස්සා අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවියකු 

ගනාමැති බව අල්ොහ් පිළිබඳ විශ්වාසය දරා, අල්ොහ්ව සුවිශුද්ධ ගකාට, 

මුස්ලිම්වරුන්ගේ මාර්ගගය් ඇති බාධකයක් ඉවත් කර, එගස් නැතිනම් කටු 

පඳුරුක් ගහෝ ඇට කටුවක් ගහෝ ඉවත් කර, යහපත විධානය කර, පිළිකුල් 

සහගත දැයින් වළක්වා, සවස් කාෙයට එළැගඹන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු 

ඔහුගේ ආත්මය නිරා ගින්ගනන් ුරස් කර ගත්ගත්ය.”209 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට බුරය්දා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. 

“මිනිසා තුළ පුරුක් තුන්සිය හැටක රමාණයක් ඇත. ඒ සෑම පුරුකක් සඳහාම 

දානයකින් දන් දීම ඔහු සතු යුතුකමකි” යැයි එතුමාණන් පැවූහ. ඔවුහු: 

‘අල්ොහ්ගේ නබිවරයාගණනි, එයට ශක්තිය දරුගය් කවුරුන්දැ?’යි ඔවුහු 

විමසා සිටිගයෝය. එතුමාණන්: “මස්ිදය තුළ දමන ගකළ වළ දැමීම, යමක් 

මාර්ගගය් ඇත්නම් එය ඉවත් කිරීම එගස් ඔබට ගනාෙැබුගණ් නම්, ලුහා 

රකආත් ගදකක් ඉටු කිරීම ඔබට රමාණවත් වු ඇත.” යැයි පවසා 

සිටියහ.210  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබූ මූසා තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “සෑම මුස්ලිම්වරයකු මතම දානයක් 

ඇත.” ඔවුහු: ඔහු එය ගනාෙැබුගේ නම් යැයි විමසා සිටියහ. එතුමාණන්: “ඔහු 

තම දෑතින් වැඩක් කර තමන්ටම යහපතක් කර දානයක් ඉටු කරත්වා.” යැයි 

 
209. මුස්ලිම් (1007) 
210. අහ්මද් (5/354), අ ්-ග යික් අල් අල්බානි තුමා ‘සීහීහ් අත් තර්ගීබ්න’හි ගමය 
සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  
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පැවූහ. ඔවුහු එයට හැකියාවක් ගනාමැති නම් ගහෝ එය සිු කළ ගනාහැකි 

නම්? යැයි විමසා සිටිගයෝය. එතුමාණන්: “ඔහු අසරණ අවශයතා ඇත්තන් 

හට උපකාර කරත්වා” යැයි පැවූහ. එයද සිු කළ ගනාහැකි නම් යැයි 

විමසුගවෝය. එතුමාණන්: “ඔහු යහපත විධානය කරත්වා” යැයි පැවූහ. 

ඔවුහු: එය ද සිු කළ ගනාහැකි නම් යැයි විමසුගවෝය. එතුමාණන්: 

“අයහපතින් වැළකී සිටිත්වා සැබැවින්ම එය ඔහුට දානයක් වන්ගන්ය.” යැයි 

පැවූහ.211  

*** 

හදීසගය් ගත්රුම: ගමම අස්ි හා ඒවාගයහි පුරුක් එකිගනක බැඳී තිබීම 

අල්ොහ් තම ගැත්තාට පිරිනමා ඇති අතිමහත් ආශිර්වාද වලින් එකකි. 

එගහයින් ඒ සෑම අස්ියක් සඳහාම ආදම්ගේ දරුවන් දන් ගදන සදකාවක 

අවශයතාවක් ඇත්ගත්ය. එය එම ආශිර්වාදයට කෘතඥවීමක් වශගයන් 

පිහිටු පිණිසය. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: “අගහෝ මිනිස, තයාගශීලී වූ 

ුඹගේ පරමාධිපති පිළිබඳව ුඹව රවටා දැමුගේ කුමක් ද?. ඔහු කවගරකු ද 

යත් ුඹව මවා පසුව ුඹව නිසි අයුරින් හැඩ ගස්වා පසුව ුඹව නිසි ගෙස 

සැකසුගේය. කවර හැඩයක් ඔහු අභිමත කගළ ්ද ඒ අයුරින්ම ුඹව පිළිගයෙ 

කගළ්ය.” (ූරා අල් ඉන්ෆිතාර්: 6-8), තවත් පාඨයක “ුඹොව නිර්මාණය 

කර ුඹොට ශ රවණ ද දෘ ්ටි ද හදවත් ද ඇති කගළ ්ඔහුමය. ුඹො කෘතඥ 

වුගය් අල්ප මාත රයකි” යැයි (නබිවරය,) පවසවු.” (ූරා අල් මුල්ක්: 23). 

තවත් පාඨයක: “ුඹො කිසිවක් ගනාදැන සිටිය දී ුඹොගේ මේවරුන්ගේ 

කුගසන් අල්ොහ ් ුඹොව පිට කගළ්ය. තවද ුඹො කෘතඥ වු පිණිස 

ුඹොට රවණ ද දෘ ්ටීන් ද හදවත් ද ඔහු ඇති කගළ්ය.” (ූරා අන්-නහ්ල්: 

78). තවත් පාඨයක: “අපි ඔහුට ඇස් ගදකක් දිවක් හා ගතාල් ගදකක් ඇති 

ගනාකගළමු ද?” (ූරා අල් බෙද්: 8,9) 

කෘතඥ වීම තරාතිරම් ගදකක් මත පවතී.  

 
211. බුහාරි (5676) 
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පළමුවැන්න: අනිවාර්යය කෘතඥතාවයි: එනම් අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු 

කරමින් තහනම් දැයින් වැළකී සිටීමයි. එය අවශයම කටයුත්තකි. එම 

ආශිර්වාදයට කෘතඥවීමට එය රමාණවත් වන්ගන්ය.  

ගදවන තරාතිරම: සතුටුදායක කෘතඥතාවයි: එනම් -අනිවාර්ය කටයුතු ඉටු 

කිරීගමන් හා තහනම් කරන ෙද දැයින් වැළකී සිටීගමන් පසු- අමතර 

වශගයන් අවනත වීම් කටයුතු ගැත්තා විසින් ඉටු කිරීමයි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් 

සොතගය්දී එගෙස කැපවීගමන් කටයුතු කර ඇත්තාහ. එතුමාණන්ගේ ගදපා 

ඉදිගමන තරමටම එය විය. එවිට: ඔබ ගපර සිු කළ හා පසු සිු කළ 

පාපකම්වෙට සමාව ගදු ෙැබ තිබියදී ඔබ ගමය කරන්ගනහි දැ’යි 

එතුමාණන්ගගන් විමසන ෙදී. එවිට, එතුමාණන්. “මම කෘතගේදී ගැත්ගතකු 

විය යුතු ගනාගේදැ?යි පවසා සිටියහ.212  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සදකා වශගයන් අපට ගපන්වා දී ඇති වර්ග ගම්වාය. ඒ 

අතරින් පුනරුත්තාපනය, ප්රිය වචනය, මාර්ගගය් ඇති හිංසාකාරී දෑ ඉවත් 

කිරීම, යහපත නිගයෝග කිරීම, පිළිකුල් දැයින් වැළැක්වීම යනාදී ගකගනකුට 

ගසත සෙසන දෑ ද ඇත. එගමන්ම තස්බීහ්, තක්බීර්, තහ්මීද්, තහ්ලීල්, 

සොතය ගවත පිය නැගීම, ලුහා හි රකආත් ගදක ඉටු කිරීම වැනි තමන්ට 

රගයෝජනවත් දෑ මත පමණක් සීමා වන දෑ ද ඇත. ගමම කරුණු ගදක (ඉහත 

කී) ඒ සියලු දැයින් ගවන් කර ගත් ගකාටස් ගදකකි. සොතය තුළ ගැතිකගමහි 

හා අවනතභාගයහි ශරීර අවයව සියල්ෙ භාවිත ගකගර්. එවිට එම අවයව 

සුවපත්ව තිබීගම් ආශිර්වාදය සඳහා කෘතඥවීමට එය රමාණවත් වන්ගන්ය. 

සඳහන් කරන ෙද ගසසු කරුණු විගශ් ගයන් ශරීර අවයව කිහිපයක් පමණක් 

ගබගහවින් භාවිතා කරන කරුණු වන්ගන්ය. ශරීරගය් පවතින පුරුක්වෙ 

රමාණයට එය ගගන එන ගතක් එයින් පමණක් සදකාව සම්පූර්ණ වන්ගන් 

නැත. ආඉ ා තුමිය තම පියාගගන් ෙබා වාර්තා කළ හදීසයට අුව එය පුරුක් 

තුන්සිය හැටකි. 

*** 

 
212. බුහාරි (1130), මුස්ලිම් (2819) 
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එය ඉටු කරන පුද්ගෙයා මත පමණක් සීමා කරන සදකා වර්ග අතරින් දික්ර් 

වර්ග, නබි (සල්) තුමා ගවත ආශිර්වාද පැතීම (සෙවාත් පැවසීම), අල් 

කුර්ආනය පාරායනය කිරීම ඇතුළත් වු ඇත.  

ඒවායින්: ගපර කළ ක්රියාවන් පිළිබඳ ස්වයං විගේචනය, ගපර කළ පාපකම් 

පිළිබඳ පසුතැවිලි වීම, සමාව ඇයද සිටීම, ඒ පිළිබඳ ුක්වීම, තම ආත්මය 

පහත් ගකාට ඒ මත ගදාස් පවරා ගැනීම, අල්ොහ්ට බිගයන් ඇඬීම, අහස් හා 

මහගපාගළාගේ ආධිපතයය ගැනත් මතුගොව කටයුතු පිළිබඳවත් පරිශීෙනය 

කිරීම වැනි සිගතහි ගද්ව විශ්වාසය වර්ධනය කරන දෑ ද ඇතුළත් වන්ගන්ය. 

භක්තිය, ආදරය, අගප්ක් ාව, පැවරුම හා හදවත හා බැඳුණු එවැනි 

ක්රියාකාරකම් ගබාගහෝමයක් එමගින් හට ගන්ගන්ය.  

‘සැබැවින්ම ගමගෙස සිතා බො කටයුතු කිරීම අමතර ශාරීරික ක්රියාකාරකම් 

අතරින් උතුම් වන්ගන්ය’ යැයි පවසු ෙැබ ඇත.  ගම් පිළිබඳ තාබිඊන්වරුන් 

අතරින් ගබාගහෝ ගදගනක් ද වාර්තා කර ඇත. සඊද් ඉබ්නු අල් මුසය්යිබ්න, අල් 

හසන්, උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස්, වැන්නන් ඔවුන් අතරින් කිහිප ගදගනකි. 

ඉමාම් අහ්මද්ගේ රකාශගය් එය ගපන්වා දි ඇත. ඉමාම් කඃබ්න තුමා: 

“අල්ොහ්ගේ බිය ගහ්තුගවන් මා හඬා වැළපීම මාගේ බර රමාණයට රත්රන් 

මා දන්දීමට වඩා මට ප්රියමනාප වන්ගන්ය.” යැයි පවසා ඇත.  

*** 
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 الَحِدْيُث السَّابُِع والِعْشُرونَ 

ිසි හත් වන හදීසය 

اِس ْبِن َسْمعَاَن  ِ  َعِن النَّوَّ    قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَعِن النَّبِيِّ

ثْمُ   :اْلبِرُّ " َواْْلِ اْلُخلُِق،  َصْدِركَ   : ُحْسُن  فِي  َحاَك  يَطَِّلَع    ،َما  أَْن  َوَكِرْهَت 

 " َعلَْيِه النَّاسُ 

 . َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

   ملسو هيلع هللا ىلصأَتَْيُت َرُسوَل للاِ  " َوَعْن َوابَِصةَ ْبِن َمْعبٍَد قَاَل: 

ثِْم؟ "فَقَاَل:   " ِجئَْت تَْسأَُل َعِن اْلبِرِِّ َواْْلِ

نَعَْم، قَ قُْلتُ  اْلبَرُّ "اَل:  :  َواْطَمأَنَّ    :اْستَْفِت قَْلبََك،  إِلَْيِه النَّْفُس،  َما اْطَمأَنَّْت 

ثْمُ  ْدِر، َوإِْن أَْفتَاَك    :إِلَْيِه اْلقَْلُب، َواْْلِ فِي الصَّ َما َحاَك فِي النَّْفِس، َوتََردَّدَ 

 ." النَّاُس َوأَْفتَْوكَ 

حِديثٌ  للا  رحمه  الشَّْيُخ  روي  قَاَل  أحمد َحَسٌن،  اْلمامين  ُمسنَدَ  في  ناه 

 والدارمي، بإسناد حسنٍ 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අන්-නේවාස් ඉබ්නු 
සම්ආන් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. “දැහැමිකම යු: 
යහපත් සදාචාරයයි. පාපය යු ඔගබ්න සිත තුළ හට 
ගැගනන සැකයයි. ජනයා ඒ ගදස බැලීම ඔබ පිළිකුල් 
කරන්ගනහුය.”    

ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.  

වාබිසා ඉබ්නු මඃබද් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. මම 
අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත පැමිණිගයමි. එවිට 
එතුමාණන්: “ඔබ දැහමි කම හා පාපය ගැන විමසන්නට 
පැමිණිගයහිදැ?”යි විමසා සිටියහ.  
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මම: ‘එගස්ය!’ යැයි පැවසුගවමි. එතුමාණන්: ඔගබ්න 
හදවතින් විමසන්න. දැහැමිකම යු: සිත ඒ ගැන 
සැනසුමට පත්වන දෑය. හදවත ඒ ගවත තැන්පත් වන දෑය. 
පාපය යු: සිත තුළ සැකය ඇති කරන හදවගතහි 
කුතුහෙය ඇති කරන දෑය. ජනයා ඔබට තීන්ු කළ ද ඔබ 
ඔගබන් තීන්ු පතන්න.   

ග යික් තුමා “ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
පවසා ඇති අතර, අහ්මද් හා අද්දාරිමී යන ඉමාම්වරුන් 
ගදගදනාගේ මුස්නද්වෙ හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බව වාර්තා කර ඇත්ගතමු. යැයි පවසා ඇත.213   

*** 

-විග්රහය- 

නේවාස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ‘අල් බිර්’-

දැහැමිකම- යන පදය විස්තර කර ඇත්ගත් ‘යහපත් සදාචාරය’ යන්ගනනි. 

වාබිසා විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් එතුමාණන් එය විස්තර කර ඇත්ගත් සිත 

සහ හදවත තැන්පත් වන දෑ යන්ගනනි. එතුමාණන් ‘අල් බිර්’ යන පදය   

විස්තර කිරීගම්දී එගස් ගවනස් වූ අදහස් පළ කර ඇත්ගත් සැබැවින්ම එය 

ගපාුගේ කරුණු ගදකක් මත සෙකා බැලීගමනි.   

පළමුවැන්න: මැවීම් සමග ගුගදු කිරීම හා ඔවුනට උපකාර කිරීම සෙකා 

බැලීගමනි. ඉබ්නු මුබාරක් තුමා ‘කිතාබ්න අල් බිර් වස්සිො’ යන නමින් 

කෘතියක් ලියා ඇති අතර ‘සහීහ් අල් බුහාරි’ හා ‘ජාමිඋත්  තිර්මිදි’ යන 

ග්රන්ථවෙ ‘කිතාබුල් බිර් වස්සිො’ යන මැගයන් මාතෘකාවක් ද ඇත. ගපාුගේ 

මැවීම් සමග යහපත් අයුරින් කටයුතු කිරීම පිළිබඳ එහි ඇතුළත්ව ඇත.  

ඉබ්නු උමර් තුමා: දැහැමිකම යු සැහැල්ලු ක්රියාවකි, නිදහස් ස්වරූපයකි 

එගමන්ම මෘු කතාවකි’ යුගවන් පවසන්ගනකු විය.  

 
213. ගමය මඃලූල් ගණයට අයත් රකාශයකි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී) 
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අල් බිර් යන අර්ථගයහි ගදවැනි අදහස වුගය්: එමගින් බාහිර ගමන්ම 

අභයන්තර සියලු අවනත වීගම් ක්රියාවන් ඉටු කරු ෙැබීම අගප්ක් ා 

ගකගරයි. උත්තරීතර අල්ොහ් එය ගමගස් රකාශ කර සිටියි: “...එනමුත් 

යහකම (ඇත්තන්) නම්, අල්ොහ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද මෙක්වරුන් ද ධර්ම 

පුස්තකය ද නබිවරුන් ද විශ්වාස කරන්නන්ය. තවද ධනය තමන් (එය) ඇලුම් 

කළ ද සමීපතයින්ට(ඥාතීන්ට) ද අනාථයින්ට ද ුගියන්ට ද මගීන්ට ද 

යාචකයින්ට ද (නිදහස තහවුරු වූ) වහලුන්ට ද පිරිනමන්නන්ය. තවද 

සොතය ස්ථාපිත කර zසකාතය පිරිනමන්නන්ය. තවද යම් ප රතිඥාවක් ුන් 

විට තම ප රතිඥාව ඉ ්ට කරන්නන්ය. තවද සැබැවින්ම දිළිඳුකම හා පීඩාදායික 

අවස්ථාවන්හි ද යුද අවස්ථාවන්හි ද ඉවසීගමන් සිටිනවුන්ය. ඔවුහු සතයය 

පවසන්ගනෝය. තවද ඔවුහුමය බිය බැතිමත් වූගවෝ.” (ූරා අල් බකරා: 177) 

ගමම අර්ථයට අුව ‘අල්-බිර්- යහකම තුළ අල්ොහ ්ඔහුගේ මෙක්වරුන් 

ඔහු ගේ ආගම් ඔහුගේ දූතවරුන් විශ්වාස කිරීම වැනි අභයන්තර සියලු 

අවනතවීම් හා ධනය වියදම් කිරීම, සොතය විධිමත්ව ඉටු කිරිම, සකාත් 

නිකුත් කිරීම, ගපාගරාන්ු ඉ ට් කිරීම, ගරෝගාබාධ හා දිළිඳුකම වැනි ගපර 

නියමයන් මත ඉවසීම, සතුරන් හමුවන ගමාගහාගත් ඉවසීම යනා දී සියලුම 

බාහිර අවනතවීම් ද ඇතුළත් ගවයි.   

නේවාස ්තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් ගම් සියලු කරුණු ඇතුළත් වන 

පරිදි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ පිළිතුරු පිහිටින. ඊට ගහ්තුව සැබැවින්ම යහපත් 

සදාචාරය තුළින් අගප්ක් ා කරු ෙබුගය්: ආගමික හැදියාවන්ට අුව හැඩ 

ගැසීම හා අල්ොහ් කවර කරුණක් තම පුස්තකගය් ගැත්තන් හට විනයක් 

ගෙස ගපන්වා ඇත්ගත් ද එවන් විනයන් පිළිපැඳ විනයාු කූෙ ජීවිතයක් ගත 

කිරීමයි.  

*** 

නේවාස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් සඳහන් “පාපය යු ඔගබ්න සිත තුළ 

හට ගැගනන සැකයයි. ජනයා ඒ ගදස බැලීම ඔබ පිළිකුල් කරන්ගනහුය.” 

යන රකාශය වනාහි:  

සැබැවින්ම ‘අල්-ඉස්ම්’-පාපය- යු වැරුද්දක්, පීඩනයක්, කුතුහෙයක්, 

තිගැස්මක් හදවත තුළ බෙපෑම් කරන දෑ වන අතර හදවත ඒ සඳහා විවෘතව 
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පවතින්ගන් නැත. ඒ් සමගම ජනයා ඒ ගැන ගසායා බෙන විට ඔවුන් එය 

පිළිකුල් කරන තරමට ඔවුන් අතර එය පිළිකුල් සහගත කරුණක් වන්ගන්ය. 

සැකයක් ඇති වූ ගමාගහාතක පාපය හඳුනාගැනීගම් පියවර අතරින් උසස්ම 

පියවරයි. එනම්: එය සිු කළ අය හා එය සිු ගනාකළ අය මත ජනයා පිළිකුල් 

කරන දෑය.  

*** 

වාබිසා සහ අබූ සඃෙබා විසින් වාර්තා කළ හදීසගය් සඳහන් “ජනයා ඔබට 

තීන්ු කළ ද” යන රකාශය වනාහි:  

එහි අදහස: සැබැවින්ම මිනිසාගේ හදවත තුළ සැකය ඇති කරන දෑ වනාහි, 

එය පාපයකි. සැබැවින්ම එය පාපයක් ගනාවන බව ගවනත් කිසිවකු විසින් 

ඔහුට තීන්ු ුන්ගන් නම්, එවිට ගදවැනි පියවර ගත යුතුය. එනම්: ගවනත් 

කිසිගවකු අබියස ගනාව එය සිු කරන්නා අබියස එය පිළිකුල් සහගත 

ක්රියාවක් වීමයි. එය ද පාපයක් බව ගපන්වා ගදයි. සැබැවින්ම එගස් දකිුගය් 

කවගරකුගේ හදවත ඊමානගයන් විවෘත ව පවතින්ගන් ද එවන් අය පමණි. 

එගස් ඔහුට තීන්ු ු න් පුද්ගෙයා තීන්ු දී ඇත්ගත් කිසිු ආගමික සාධකයකින් 

ගතාරව ඔහු සිූ පරිදි එගස් නැතගහාත් තෘ ්ණාව ගවත ඔහු ගයාමු ගවමිනි. 

තීන්ු ගදන්නා තීන්ු දීමත් සමග ආගමික සාධකයක් එහි වූ විට තීන්ු 

පතන්නාගේ හදවත තුළ ඒ පිළිබඳ පැහැදිලිතාවක් ගනාතිබුණත් ඒ ගවත 

ගයාමු වීම ඔහුට අනිවාර්යය වන්ගන්ය. උදාහරණ වශගයන් ගමනක ගහෝ 

ගරාගී තත්ත්වයක උපවාසගයන් මිදීම, ගමගන් දී සොතය ගකටි කිරීම වැනි 

ආගමික සහන හා ගබාගහෝ නූගතුන්ගේ හදවත් පැහැදිලි කර ගනාගත් 

ගමවැනි ගවනත් දෑ ගපන්වා දිය හැක. ගමයට ගවනත් කියමනක් නැත.  

සමස්තයක් ගෙස බැලූ කෙ, කවර කරුණක් සම්බන්ධගයන් සාක්ි හා 

සාධක පැමිණ ඇත්ගත් ද අල්ොහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්ට අවනත වීම මිස 

ගද්ව විශ්වාසියාට ගවනත් මගක් නැත. එය විවෘත හදවතින් හා පිළිගැනීගමන් 

එයට මුහුණ දීම අවශය වන්ගන්ය. සැබැවින්ම අල්ොහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන් ආගමාුගත කළ දෑ වනාහි, ඒ පිළිබඳ විශ්වාස කිරීමත් එය 

පිළිගැනීමත් එයට යටත්වීමත් අනිවාර්යය වන්ගන්ය. අල්ොහ්ගගන් ගහෝ 

ඔහුගේ දූතයාණන්ගගන් කිසිු සාධකයක් ගනාවූ කෙ, එගමන්ම 

සහාබාවරුන් හා සමූහයාගේ මුල් කාලීනයන් ඒ ගැන කිසිු තීන්ුවක් ෙබා දී 
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ගනාමැති කෙ -ගදවියන් විශ්වාස කිරීගමන් රඥාගේ හා යථාර්ථගය් 

ආගෙෝකය තම හදවත තුළ තැන්පත් කරගත්- මුඃමින්වරයාගේ සිත තුළට 

ඉන් යමක් පහළ වූ විට, ුටු සැක සහිත දෑ ඔහුගේ හදවත තුළ වද ුන් විට, 

දැුගමන් හා දහමින් විශ්වාස කළ ගනාහැකි, තම අදහස් අුව ගතාරතුරු 

දන්වා සිටින්නන් මිස සහනය සඳහා ඒ ගැන තීන්ු ගදන ගවනත් කිසිවකු 

ඔහුට හමු ගනාවූගය් නම්, එවන් තීරකයින් ඔහුට තීන්ු ුන්න ද එම 

මුඃමින්වරයා තම හදවත තුළ වද ුන් දෑ ගවත ගයාමු විය යුතු ගේ.  

*** 
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 الِعْشُرونَ الَحِدْيُث الثَّاِمُن و

ිසි අට වන හදීසය 

قَاَل: »َوَعَظنَا َرُسوُل للاِ   َعْنهُ  ملسو هيلع هللا ىلص َعِن اْلِعْربَاِض ْبِن َساِريَةَ َرِضَي للاُ 

لَْت ِمْنَها اْلقُلُوُب، َوذََرفَْت ِمْنَها اْلعُيُوُن، فَقُْلنَا: يَا َرُسوَل للاِ،  َمْوِعَظةً، َوجِ 

 َ عٍ، فَأ  !ْوِصنَاَكأَنََّها َمْوِعَظةُ ُمَودِِّ

َر َعلَْيُكْم َعْبدٌ، فَإِنَّهُ أُوِصيُكْم بِ "قَاَل:   تَْقَوى للاِ، َوالسَّْمعِ َوالطَّاَعِة، َوإِْن تَأَمَّ

َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بَْعِدي فََسيََرى اْختََِلفًا َكثِيًرا، فَعَلَْيُكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْلُخلَفَاِء  

اِشِدينَ  ، َوإِيَّاُكْم َوُمْحدَثَاِت اأْلُُموِر،  ضُّوا َعلَْيَها بِالنََّواِجذِ ، عَ الَمْهِديِِّينَ   الرَّ

 " فَإِنَّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضََللَةٌ 

، َوقَاَل َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ   .َرَواهُ أَبُو دَاُودَ َوالتِِّْرِمِذيُّ

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අල් 
ඉර්බාල් ඉබ්නු සාරියා තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන 

ෙදී. අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ ( ملسو هيلع هللا ىلص) අපට උපගදසක් ුන්හ. 
එයින් හදවත් තිගැසස්ී ගිගය්ය. ඇස් කඳුළු සෙන්නට විය. 
එවිට අපි: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාගණනි, ගමය සමු ගැනීගම් 
උපගදසක් ගමන් ගපගන්. එගහයින් අපට උපගදස ්
ගදන්නැ’යි පවසා සිටිගයමු. 

එතුමාණන්: අල්ොහ්ට බැතිමත් වීම, සවන් දීම හා අවනත 
වීම යනාදිය පිළිබඳ මම ු ඹොට උපගදස් ගදමි. -වහගෙකු 
ුඹො අතර නායකත්වයට පත්වූගය් නම්- සැබැවින්ම ඔහු 
ුඹො අතර ජීවත්ව සිට ගබාගහෝ මතගේද දකින්ගන් නම් 
එවිට ුඹො මාගේ පිළිගවත හා යහමග ගිය මග ගපන් වූ 
නායකයින්ගේ පිළිගවත පිළිපැදීම ුඹො ගවත පැවරුු 
යුතුකමක් වන්ගන්ය. ඒවා චාර්වක දත්වලින් තදින් හපා 
ගන්න. අළුතින් බිහි වූ කටයුතු පිළිබඳ මම ු ඹොට අවවාද 
කරමි. අලුතින් බිහි වූ සෑම ගදයක්ම ගනාමග ගිය දෑය.’  
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ගමය අබූ දාවූද් තිර්මිදි විසින් වාර්තා කර ඇති අතර ගමය 
හසන් සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා සිටියි. 

 ***  

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි සහ ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසින් 

වාර්තා කර ඇත. 

තිර්මිදි තුමා ගමය ‘හසන් සහීහ්’ ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා සිටින 

අතරම අල් හාෆිල් අබූ ුඅය්ම් ‘ගමය සිරියාවාසීන්ගේ සහීහ් හදීස් අතරින් 

වඩාත් ආගරෝගයමත් හදීසයකි’ යැයි පවසා ඇත.  

*** 

“අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ ( ملسو هيلع هللا ىلص) අපට උපගදසක් ුන්හ.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ 

රකාශය වනාහි:  

නිරන්තරගයන් සිු කරු ෙබන ජුමුආ ගද්ශනාව අවුරුු ගද්ශනාව වැනි 

ගද්ශනාවන්ට අමතර ව නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම සහාබාවරුන් අතර අධික 

වශගයන් ගද්ශනා කර ඇත. නමුත් ඔවුනට ගදන උපගදස් දීර්ඝ වූගය් නැත. 

ඇතැම් විට එය ඔවුනට රතිඥා ගැනීමක් පමණක් විය. අබූ වාඉල් තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. අබ්නුල්ොහ් 

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමාණන් සෑම බ්රහස්පතින්දා දිනකම අපට උපගදස් ගදමින් 

සිටියහ. එවිට මිනිගසකු එතුමා ගදස බො: අගහෝ අබ්නුර් රහ්මාන් ඔගබ්න 

කතාවට අපි ප්රිය කරන්ගනමු. එයට අපි ඇලුම් කරන්ගනමු. සෑම දිනකම ඔබ 

අපට එගස් කතා කිරීම අපි ප්රිය කරන්ගනමු’ යැයි පැවසීය. එයට එතුමා: 

‘ුඹොට මා එගස් කතා කිරීගමන් මා වළක්වා සිටිගය් එය දික් වීගමන් 

පිළිකුල් භාවයක් ඇතිවු ඇතැයි බිය මිස ගවනකක් ගනාවීය. සැබැවින්ම 
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අල්ොහ්ගේ දූතයාගණෝ උපගද්ශනාව ගකටි කරන්ගනකු වූහ. එය අප මත 

දිගු වීම පිළිකුල් කළ බැවිනි.214   

උපගදගසහි වාේචාතුර්යය ආගරෝගයමත් උපගදසකි. සැබැවින්ම එය හදවත් 

පිළිගැනීමටත් ඒවා ආකර්ශනය කිරීමටත් වඩාත් සමීප වන්ගන්ය. 

වාේචාතුර්යය යු: ඉදිරිපත් කරු ෙබන වචන භාවිතය, ඒවා වඩාත් 

පැහැදිලිව පැවතීම,  සවනට වඩාත් මිහිරිභාවයක් ගගන ගදන හදවත් තුළ 

ගැඹුරින් පතිත වන ඉතා අෙංකාර ස්වරූපගයන් උපගදස ්පිහිටීමය. නබි  ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමා තම ගද්ශනාව ගකටි කර ගත්හ. එය දික් කගළ ්නැත. එය සාරාංශ ගත 

ගකටි උපගදසක් විය.  

*** 

“එයින් හදවත් තිගැස්සී ගිගය්ය. ඇස් කඳුළු සෙන්නට විය.” යන නබි  (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමය විගශ් ණ පද ගදකකි. අල්ොහ් පවසන පරිදි මුඃමින්වරුන් උපගදසට 

සවන් ගදන අවස්ථාගේ ගම් විගශ් ණ පද ගදකින් පැසසුමට ෙක් කර ඇත. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසා සිටියි: “සැබැවින්ම විශ්වාසිකයින් වුගය් 

අල්ොහ් පිළිබඳව සිහිපත් කරු ෙැබූ කල්හි ඔවුන්ගේ හදවත් තැති ගන්නා 

වූ ද...” (ූරා අල් අන්ෆාල්: 2), තවත් පාඨයක: “... (නබිවරය, අවනත වී) 

යටහත්ව කටයුතු කරන්නන්ට ශුභාරංචි ගදු. ඔවුහු වනාහි අල්ොහව් 

ගමගනහි කරු ෙැබූ විට ඔවුන්ගේ හදවත් තැති ගන්නන්ය...” (ූරා අල් හජ්ම: 

34,35) තවත් පාඨයක: “විශ්වාස කළවුනට අල්ොහ් හා සතයගයන් පහළ 

වූ දෑ (අල් කුර්ආනය) ගමගනහි කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ හදවත් (බිගයන් 

යටහත් වීමට ... ගේොව ගනාපැමිණිගය් ද?” (ූරා අල් හදීද්: 16) තවත් 

පාඨයක: “අල්ොහ් ඉතා අෙංකාර උපගද්ශයක් (එනම්) එකිගනකට 

(පටහැණි ගනාවූ) එකඟතාගවන් යුත් නැවත නැවත සඳහන් කරන (දෑ 

අඩංගු) ග්රන්ථයක් පහළ කර ඇත. එයින් ඔවුන්ගේ පරමාධිපතිට 

බියවන්නන්ගේ චර්ම(ගය් ගරෝම) ගවේෙන්ගන්ය. පසුව ඔවුන්ගේ චර්ම ද 

හදවත් ද අල්ොහ්ව ගමගනහි කිරීම පිණිස මෘු වන්ගන්ය...” (ූරා අල් සුමර්: 

23), තවත් පාඨයක: “තවද රූල්වරයාට පහළ කරු ෙැබූ දෑ (අල් 

 
214. බුහාරි (70), මුස්ලිම් (2821) 
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කුර්ආනය) ඔවුහු රවණය කගළහු නම් සතයය ඔවුන් හඳුනා ගත් ගහයින් 

කුළු සෙන ඔවුන්ගේ දෑස් ුඹ දකිු ඇත...” (ූරා අල් මාඉදා: 83)  

*** 

“ගමය සමු ගැනීගම් උපගදසක් ගමන් ගපගන්. එගහයින් අපට උපගදස් 

ගදන්න” යන නබි  (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

එතුමාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) ගවනත් උපගදස්වෙදී දැක් වූ සැෙකිල්ෙට වඩා ගමහිදී 

කරුණු ඉදිරිපත් කිරීගම්දී වැඩි සැෙකිල්ෙක් දක්වා ඇති බව ගමය ගපන්වා 

ගදයි. සැබැවින්ම ගමය සමුගන්ගනකුගේ උපගදසක් බව ඔවුන් වටහා 

ගත්ගත් එබැවිනි. රකාශගය් හා ක්රියාගවහි ගවනත් අය විමර්ශනය කර 

ගනාබෙන දෑ සමුගන්නා විසින් විමර්ශනය කර බෙු ඇත. 

සමුගන්ගනකුගේ සොතය ඉටු කිරීමට නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) නිගයෝග කර සිටිගය් 

එබැවිනි.215 තමන් සොතගයන් සමු ගන්නා බවට කවගරකු වටහා ගන්ගන් ද 

එහි වඩාත් පූර්ණ ස්වරූපය මත පදනම් වී පරිසමාප්ත ගෙස ඉටු කරන්නට 

බෙන්ගන්ය. ඇතැම් විට සමුගැනීගම් ගද්ශනාගවහි දී එතුමාණන් ඇතැම් 

කරුණු ඉදිරිපත් කළා ගස් එම ගද්ශනගය්දී ද සමුගැනීගම් යම් කරුණක් 

ඉදිරිපත් කර තිගබන්නට පුළුවන.  

*** 

“එගහයින් අපට උපගදස් ගදන්න” යන ඔවුන්ගේ රකාශය වනාහි:  

 
215. ‘අල් අේසත්’හි අත් තබරානි (4424) ගමය වාර්තා කර ඇත. එම රකාශ වනාහි: 
ඉබ්නන් උමර් තුමා ගමගස් පවසයි: මිනිගසකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගවත පැමිණ, 
‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මට කතාවක් කරන්නැයි විමසා සිටිගය්ය. එවිට 
එතුමාණන් එය ගකටි කර ගනිමින්: “ඔබ සමුගන්ගනකුගේ සොතය ඉටු කරන්න. 
සැබැවින්ම ඔබ ඔහු ගනාදකින ගකගනකු ගෙස සිටිය ද සැබැවින්ම ඔහු ඔබ ගදස 
බො සිටියි. ජනයා සතුව  ඇති දෑ ගැන බොගපාගරාත්තු ගනාතබන්න. ඔබ 
ගපාගහාසගතකු වු ඇත. නිදහසට කරුණු දක්වන දෑ පිළිබඳ මම ඔබට අවවාද 
කර සිටිමි.” යැයි පැවූහ. ගමම හදීසය ‘අස්-සිල්සිෙතු අස්-සහීහා’හි ඉමාම් අල් 
අල්බානී තුමා ගමය සඳහන් කර ඇත. එතුමා තවුරටත් මා ෙඟ ගමම හදීසය 
හසන් ගණගය් ගහෝ සහීහ් ගණගය් පවතී. සැබැවින්ම ඒ සඳහා බෙවත් සාධක ඇත. 
බෙන්න: ‘අස්-සිල්සිෙතු අස් සහීහා’ (1914)  
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ඔවුන් එයින් අදහස් කර සිටිගය්: රමාණවත් ගමන්ම පූර්ණවත් උපගදසකි. 

සැබැවින්ම එතුමාණන් සමුගන්නට යන බව ඔවුන් වටහා ගත් කල්හි, 

එතුමාණන්ගගන් පසු අුයුක්ත ගකාට පිළිපැදීගමන් ඔවුනට රගයෝජනවත් 

වන උපගදසක් ඔවුහු එතුමාණන්ගගන් බොගපාගරාත්තු වූගවෝය. ඒ අුව 

එය ආග්රහණය කිරීමට රමාණවත් කරුණු ගමන්ම ගමගොව හා මතුගොව 

සතුට එහි විය. 

*** 

“අල්ොහ්ට බැතිමත් වීම, සවන් දීම හා අවනත වීම යනාදිය පිළිබඳ මම 

ුඹොට උපගදස් ගදමි.” යන නබි  (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ගමම පද ගදක ගමගොව හා මතුගොව සතුට ඒකරාශි කරන පද ගදකකි. 

සැබැවින්ම ‘තක්වාව’ ගහවත් බැතිමත්භාවය මතුගොව සතුට සහතික 

කරන්නකි. සැබැවින්ම සවන් දීම හා අවනත වීම මුස්ලිම්වරුන්ගේ කටයුතු 

සහතිකරන දෑ ගවති. එහි ගමගොව සතුට පිහිටා ඇති අතරම ගැත්තන්ගේ 

ගමගොව ජීවිතගය් දී ඔවුන්ගේ දැහැමි කටයුතු ද එහි ඇතුළත් ගවයි. ඔවුහු 

එමගින් තම දහම නිරූපණය කිරීමටත් තමන්ගේ පරමාධිපතිට අවනත 

වීමටත් උදේ පතති. 

*** 

“වහගෙකු ුඹො අතර නායකත්වයට පත්වූගය් නම්” තවත් වාර්තාවකට 

අුව  “ඇබීසීනියාු වහගෙකු” යැයි නබි  ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ රකාශය 

වනාහි: 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පිළිබඳව සඳහන් ගමවන් වාර්තා ගබාගහෝමයක් ඇත. 

ගමය අල්ොහ් තම සමූහයාගේ කටයුතු පිළිබඳ හා ඔවුන් මත පාෙනය කරන 

වහගෙකුගේ භාරකාරත්වය පිළිබඳ එතුමාණන්ට ගපන්වා ුන් කරුණු 

අතරින් එකකි.  

“මිදි ගගඩියක් ගමන් හිසක් ඇති කළු ජාතික ගැත්ගතකු ුඹො මත 

ආධිපතයය දැරුව ද ුඹො සවන් ගදු. අවනත වු.” යැයි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 
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තුමාණන් රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් සහීහ් අල් බුහාරි හි සඳහන් වී ඇත.216  

අබූ දර් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම්හි ගමගස් වාර්තා ගේ. 

“අවයව ගවන් කරන ෙද කළු ජාතික ඇබීසීනියාු වහගෙකු වුව ද ඔහුට මා 

සවන් දීමටත් අවනත වීමටත් සැබැවින්ම මාගේ මිතුරාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) මට උපගදස ්

ුන්හ.”217 

ගමම අර්ථගයන් යුත් හදීස් ගබාගහෝමයක් පැමිණ ඇත. 

*** 

“එවිට ුඹො මාගේ පිළිගවත හා යහමග ගිය මග ගපන් වූ නායකයින්ගේ 

පිළිගවත පිළිපැදීම ුඹො ගවත පැවරුු යුතුකමක් වන්ගන්ය.” යන නබි  

 :තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

පිළිගවත යුගවන් ගත්රුම දී ඇති ‘අස්-සුන්නා’ නම් අරාබි පදය එය ‘ගමන් 

කළ යුතු මාර්ගය’ යන අරුථ ගදයි. රතිපත්තිමය වශගයන්, ක්රියාගවන් හා 

රකාශගයන් කවර කරුණක් මත ඔහු හා යහමග ගිය කලීෆාවරු -රධානීන්- 

පිහිටා සිටිගය් ද එය පිළිපැදීම එහි ඇතුළත් වන්ගන්ය. 

එය පරිපුන් පිළිගවතයි. මුල් කාලීනයන් ඒ සියල්ෙ ඇතුළත් වූ කරුණු මත 

මිස ‘අස්සුන්නා’ යන නාමය භාවිත ගනාකළහ. පසුකාලීන විද්වතුන් 

ගබාගහෝ ගදගනක් රතිපත්තිය හා බැඳුණු කරුණුවෙට ‘අස්සුන්නා’ යන 

නාමය විගශ් ගයන් භාවිත කර ඇත. ගහ්තුව එය දහගම් මූෙධර්මය වන 

බැවිනි. එයට ගවනසව් කටයුතු කිරීම මහත් වරදකි.218  

‘අල් කුෙෆාඋර් රාිදූන්’ ගහවත් යහමග ගපන්වූ රධානීන් වනාහි, ඔවුන් 

පිළිපදිු ෙබන්නට නිගයෝග කරු ෙැබූගවෝ ගවති. ඔවුහු අබූ බක්ර්, උමර්, 

 
216. බුහාරි (8142) 
217. මුස්ලිම් (1837) 
218. ඒ අතරින් ඉමාම් අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අහ්මද් අකීදා සම්බන්ධගයන් ලියූ ඔහුගේ 
ගපාතට ‘අස්සුන්නා’ යුගවන් නම් තබා ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු අබී ආසිම් හා ගවනත් 
අය ද එගස් නම් තබා ඇති අතර එය රචලිතය.  
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උස්මාන් හා අලී (රළියල්ොහු අන්හුම්) යන අය ගවති. එගස් යහමග ගපන්වූ 

රධානීන් ගෙස වර්ණනා කර ඇත්ගත් සැබැවින්ම ඔවුහු සතයය දැන ඒ අුව 

තීන්ු ෙබා ුන් බැවිනි. ‘අර්-රාිද්’ මග ගපන්වන්නා යු ‘අල්-ඝාවී’ යන 

පදයට විරුද්ධ පතයයි. ‘අල්-ඝාවී’ යු සතය දැන එයට පටහැනිව කටයුතු 

කරන්නාය.  

*** 

“ඒවා චාර්වක දත්වලින් තදින් හපා ගන්න.” යන නබි  (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි: 

එය තදින් ග්රහණය කර ගැනීම සඳහා ගයුු ආගද්ශනයකි.  

‘අන්-නවාිද්’ යු චාර්වක දත් ය.  

*** 

“අළුතින් බිහි වූ කටයුතු පිළිබඳ මම ුඹොට අවවාද කරමි. අලුතින් බිහි 

වූ සෑම ගදයක්ම ගනාමග ගිය දෑය.” යන නබි  (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය 

වනාහි: 

ගමය අලුතින් බිහි වූ නව කටයුතු අුගමනය කිරීගමන් වැළකී සිටින ගමන් 

සමූහයාට ගදන ෙද අවවාදයකි.  

අල් බිද්ආ යුගවන් අදහස් කරුගය්  රීආගවහි ගපන්වා දී තිගබන බවට 

කිසිු මූොරයක් නැති අලුතින් බිහි කරන ෙද දෑය.  රීආගවහි එය ගපන්වා දී 

තිගබන මූොරයක් වී නම් එය භා ාමය වශගයන් අලුත් ගදයක් වුව ද ආගමික 

වශගයන් බිද්ආවක් ගනාවන්ගන්ය.  

අලුතින් ඇති වූ ඇතැම් කරුණුවෙ යහපත ඇතැයි මුල්කාලීනයන්ගේ 

රකාශවෙ සඳහන්ව ඇත. සැබැවින්ම එය භා ාමය වශගයන් ඇති වූ අලුත් දෑ 

මිස  රීආ-ආගමික නීති- වශගයන් බිහි වූ කරුණක් ගනාගේ.  

උමර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමාගේ රකාශයද ඒවායින් එකකි. මස්ිදගය් එක 

ඉමාම්වරයකු යටගත් රමළාන් මාසගය් සොත් ඉටු කිරීම සඳහා ජනයා 
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රැස්කළ අවස්ථාගේ ගහගතම බැහැරට ඇවිත් එගෙස ඔවුන් සොතය ඉටු 

කරු ුටුගේය. පසුව එතුමා ගමගස් පවසා සිටිගය්ය: ‘ගමම ‘බිද්ආව’ -

අලුතින් සිු කරන ක්රියාව- යහපතකි.’219 යැයි පවසීය. සැබැවින්ම උබය් 

ඉබ්නු කඃබ්න තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. ඔහු එතුමා ගදස බො: 

‘සැබැවින්ම ගමය (මීට ගපර) සිු ගනාවූ ගදයකි. යැයි පැවසීය. එවිට උමර් 

තුමා ‘සැබැවින්ම එය මම දනිමි. නමුත් එය අෙංකාරය’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.  

ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම ගමම ක්රියාව එකී අවස්ථාවට ගපර එගස් 

ක්රියාත්මකව තිබුගණ් නැත. නමුත් ඒ ගවත ගයාමු වීම සඳහා ආගමික මූොර 

එයට පිහිටා තිබිණ. එම මූොර අතුරින්: නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රමළාන් මාස 

රාත්රිගය් සොත්හි නිරත වන ගමන් දිරි ගැන්වූහ. රමළාන් මාසගය් එක් 

රාත්රියක පමණක් ගනාව220 තම සහගාමීන් සමග එගස් සොතය ඉටු කර 

ඇත්තාහ. පසුව එය ඔවුන් ගවත අනිවාර්යය කරු ෙබු ඇතැයි බිය වී ඉන් 

වැළකී සිටියහ.221 එතුමාණන්ගගන් පසු එය සුරක් ා කරන ෙදී.  

‘අල්බිද්ආ’ නවක දෑ ගදවර්ගයකි. රශංසා සහගත බිද්ආව හා ගහළා දකිු 

ෙබන බිද්ආව ගේ. කවර කරුණක් සුන්නාවට අුගත වන්ගන් ද එය රශංසා 

සහගත බිද්ආවකි. කවර කරුණක් සුන්නාවට පටහැනි වන්ගන් ද එය ගහළා 

දකිු ෙබන බිද්ආවකි යැයි  ාෆි (රහිමහුල්ොහ්) කළ රකාශයකට මම සවන් 

ුනිමි යැයි හර්මිො ඉබ්නු යහ්යා අප ගවත දන්වා සිටි බව ඉබ්රාහීම් ඉබ්නු 

ජුනයිද් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. එම වාර්තාකරණය ඔස්ගස් අල් හාෆිල් 

අබූ ුඅය්ම් තුමා ගමය දන්වා ඇත. ඒ සඳහා උමර් තුමාගේ ‘අලුතින් සිු 

කරන ක්රියාව- යහපතකි’ යන රකාශය සාධක වශගයන් ගගන ඇත.   

 ාෆිඊ තුමාගේ අදහස: අප ඉහතින් සඳහන් කළ දෑමය. එනම් සැබැවින්ම 

ගහළා දකින ෙද බිද්ආව වනාහි: ඒ ගවත ගයාමු කරු ෙබන  රීආගවහි කිසිු 

මූොරයක් එයට ගනාමැති දෑය - රීආගවහි භාවිත වන බිද්ආව වන්ගන් 

එයයි- රශංසා සහගත බිද්ආව වනාහි: එය සුන්නාවට අුගත වූවකි. එනම්: 

ඒ ගවත ගයාමු කරු ෙබන සුන්නාගවන් මූොරයක් එයට ඇති දෑය. එය 

 
219. බුහාරි (2010) 
220. එක් රාත්රියක පමණක් ගනාව: එනම් රාත්රී ගබාගහෝමයක යන්නයි. 

221. බුහාරි (2012) 
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සුන්නාවට අුගතවන බැවින් භා ාමය වශගයන් බිද්අත් ගෙස භාවිත කළ ද 

ආගමික වශගයන් භාවිත කරු ගනාෙැගබ්න.222  

ඉමාම්  ාෆිඊ විසින් වාර්තා කරන ෙද ගවනත් රකාශයක. එතුමා එය විස්තර 

කරමින් ගමගස් පවසා සිටියහ. “අලුතින් බිහිකරු ෙබන දෑ වර්ග ගදකකි. 

 
222. ‘බිද්අත් වර්ග ගදකකි. රශංසා සහගත හා ගහළා දකිු ෙබන දෑ ....’ යන ඉමාම් 
අ -් ාෆඊ තුමාගේ රකාශය ඇතැමුන් නිසි අයුරින් වටහාගගන නැත. බිද්අත් ඇති 
කරන්නන්ගගන් ඇතැගමකු තමන්ගේ බිද්ආව අෙංකාරවත් කරු පිණිස ඔවුහු 
එම රකාශය සම්බන්ධ කර ගපන්වති. ඔවුන්ගගන් කිසිවකුට: ‘ඔබ අල්ොහ්ගේ 
දහම තුළ නව කරුණු ඇතුළත් ගනාකරු’ යැයි පවසු ෙැබූ විට ඔහු: ගමය බිද්ආ 
හසනා -අෙංකාර බිද්ආවකි- යුගවන් ගහෝ බිද්ආ මහ්මූදා -රශංසනීය බිද්ආවකි- 
යුගවන් ගහෝ පවසයි. එතුමා ගපන්වා දී ඇති එම සටහන පිළිබඳ අපගේ අ ්-
ග ය්ක් අල් අල්ොමා අබ්නුර් රහ්මාන් ඉබ්නු නාසිර් අල් බර්රාක් තුමාගගන් විමසා 
සිටිගයමි ගහගතම: “ගමම රකාශය  ාෆී තුමාගේ සැකය ඇති කරන රකාශයකි. 
ගනාමග ගිය අලුතින් යමක් බිහි කරන්නන් -ඔවුන් එගස් සිු කරන දෑ- ඒ සමග 
කිසිු සම්බන්ධයක් ගනාපැවතුණ ද එය ඔවුන් ඒ සමග සම්බන්ධ කිරීමට හැකි 
රකාශයකි. එතුමාගේ රකාශය අවසානගය් එහි අරමුණු පැහැදිළි කර ඇත. එනම්: 
‘සුන්නාවට අුගත වූ දෑ එය රශංසනීයය. එයට පටහැනි දෑ ගහළා දකිු 
ෙබන්නකි’ රමළානගය් රාත්රි සොතගය් දී එක් ඉමාම් වරයකු මත මිනිසුන් 
එක්රැස්කිරීම සම්බන්ධගයන් ග යික්තුමා රශංසනීය බිද්ආවක් ගෙස නම් කිරීමට 
ගපන්වා ුන් ‘අලුතින් සිු කරන ක්රියාව- යහපතකි’ යන උමර් තුමාගේ රකාශයත් 
එගෙස ඔවුන් එයට සාක්ි වශගයන් ගනිති. සැබැවින්ම එහි අගප්ක් ා කරු 

ෙබුගය් භ ාමය අර්ථගයනි. දහම තුළ අලුතින් ඇති කරන කරුණක් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 
තුමා රකාශ කළ සීමාව මත ගනාපිහිටිගය් නම් එය අුමත ගනාවන්නකි. 
එතුමාණන් ගමගස් පවසා සිටියහ: “අපගේ කටයුතුවෙදී කවගරකු එහි ගනාමැති 
ගදයක් අලුතින් ඇති කරන්ගන් ද එය රතික්ග ්ප කරු ෙැබූවකි.”  

 
ගම් අුව රශංසනීය ගහෝ ගහළා දකිු ෙබන බිද්ආ ගෙස අලුතින් 

බිහිකරු ෙබන දෑ ගකාටස් කර දැක්වීම එය රකාශ කරන අයගේ අගප්ක් ාව 
නිවැරදිව පිහිටුණ ද අවශය ගනාවන්නකි. ඊට ගහ්තුව ගමහි මතුපිටින් ඇති දෑ 
“කටයුතුවෙ නරකම දෑ අලුතින් ඇති කරන දෑය.”, “සෑම බිද්ආවක්ම ගනාමග 
යෑමකි” යන නබි තුමාණන්ගේ රකාශය සමග ගැගටන්ගනකි. තමන් ආරම්භ කළ 
දෑ - එය ඉතා පිවිතුරුය යැයි -   සාධාරණීකරණය කිරීම ආශාවන් අුගමනය 
කරන්නන් හා අඥානයින් හට වයසනකාරී තත්ත්වයක් උදා කර දී ඇති අතර එය 
ඔවුහු දහම ගෙස ගගන ඇති බැවිනි. එය අල්ොහ් අවසරය දී නැති පිළිගවතකි. 
(ග යික් තුමාගේ රකාශය අවසන්) අල්ොහ් ඔහුට ආශිර්වාද කරත්වා. එතුමාණන් 
ගුණ කියූ යහපත කියූ අමතර ව දැක්වූ කරුණු ඉතා යහපත් විය. අප ගවුගවන් 
අල්ොහ් ඔහුට යහපත් රතිඵෙ පිරිනමත්වා!  
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අල් කුර්ආනයට ගහෝ සුන්නාවට ගහෝ මූොරයට ගහෝ ඉජ්මමාවට ගහෝ 

පටහැනිව පවතින අලුතින් බිහි කරු ෙැබූ දෑ ගමය ගනාමග ගිය බිද්ආව 

ගවයි. ඒ කිසිවකට පටහැනි ගනාවන ගස් පවතින යහපත් කරුණක් එගස් 

අලුතින් බිහි කරු ෙබන්ගන් නම් එය ගහළා දකිු ගනාෙබන අලුතින් බිහි 

කරු ෙැබූ කරුණකි.  

*** 
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 الَحِدْيُث التَّاِسُع والِعْشُرونَ 

ිසි නව වන හදීසය 

 َعْن ُمعَاٍذ َرِضَي للاُ َعْنهُ 

 بِْرنِي بِعََمٍل يُْدِخلُنِي اْلَجنَّةَ َويُبَاِعدُنِي ِمَن النَّاِر،  أَخْ   للاِ قَاَل: قُْلُت: يَا َرُسوَل  

 َعلَْيِه: تَْعبُدُ للاَ  ِسيٌر َعلَى َمْن يَسََّرهُ للاُ لَقَْد َسأَْلَت َعْن َعِظيٍم َوإِنَّهُ لَيَ "قَاَل:  

َكاةَ،   الزَّ َوتُْؤتِي  الصَََّلةَ،  َوتُِقيُم  َشْيئًا،  بِِه  تُْشِرُك  َرَمَضاَن، َوتَصُ ََل  وُم 

 " َوتَُحجُّ اْلبَْيَت.

قَاَل:   تُْطِفُئ  "ثُمَّ  دَقَةُ  َوالصَّ ُجنَّةٌ،  ْوُم  الصَّ اْلَخْيِر؟  أَْبَواِب  َعلَى  أَدُلَُّك  أَََل 

ُجِل فِي َجْوِف اللَّْيلِ  ثُمَّ تَََل:    "اْلَخِطيئَةَ َكَما يُْطِفُئ اْلَماُء النَّاَر، َوَصََلةُ الرَّ

ُجنُو ]السجدة:  }تَتََجافَى  اْلَمَضاِجعِ{  َعِن  يَْعلَُموَن  16بُُهْم  بَلََغ:  َحتَّى   ]

 [ ، 17 - 16]السَّْجدَةِ: 

 "أَََل أُْخبُِرَك بَِرأِْس اأْلَْمِر َوَعُموِدِه َوذُْرَوةِ َسنَاِمِه؟ "ثُمَّ قَاَل:  

يَا َرُسوَل للاِ، قَاَل:   بَلَى  ْسََلُم، َوَعُمودُ قُْلُت:  الصَََّلةُ،  َرأُْس اأْلَْمِر اْْلِ هُ 

 " َوذُْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجَهادُ 

 " أَََل أُْخبُِرَك بِِمََلِك ذَِلَك ُكلِِِّه؟"ثُمَّ قَاَل:  

 قُْلُت: بَلَى يَا َرُسوَل للاِ، 

 "ُكفَّ َعلَْيَك َهذَا"فَأََخذَ بِِلَسانِِه، قَاَل: 

 لَُّم بِِه؟  ، َوإِنَّا لَُمَؤاَخذُوَن بَِما نَتَكَ قُْلُت: يَا نَبِيَّ للاِ 

َك، َوَهْل يَُكبُّ النَّاَس فِي النَّاِر َعلَى ُوُجوِهِهْم، أَْو قَاَل  " فَقَاَل:   ثَِكلَتَْك أُمُّ

 ." َعلَى َمنَاِخِرِهْم إَِلَّ َحَصائِدُ أَْلِسنَتِِهمْ 

، َوقَاَل: َحِديٌث َحَسٌن َصِحي  .حٌ َرَواهُ التِِّْرِمِذيُّ

මුආද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

237 
 

එතුමා: අල්ොහ්ගේ දූතයාගණනි, සව්ර්ගයට මා ඇතුළත් 
කරන නිරා ගින්ගනන් මා ුරස් කරන ක්රියාවක් ගැන මට 
දන්වා සිටින්නැයි” මම විමසා සිටිගයමි යැයි පවසා 
සිටිගය්ය. එතුමා: සැබැවින්ම ඔබ වැදගත් කරුණක් 
පිළිබඳ විමසුගවහිය. අල්ොහ් කවගරකුහට පහසු 
කරන්ගන් ද එවැන්නන්හට සැබැවින්ම එය පහසුය. ඔබ 
අල්ොහ්ට ගැතිකම් කරන්න. ඔහුට කිසිවක් ආගද්ශ 
ගනාකරන්න. සොතය විධිමත්ව ඉටු කරන්න. සකාත් ද 
නිකුත් කරන්න. රමළාන් උපවාසය රකින්න. ගද්ව නිවස 
කරා හජ්ම වන්දනා කරන්න.” 

පසුව එතුමාණන්: යහපත්කගම් ගදාරටු පිළිබඳ මා 
ුඹොට කියා දිය යුතු ගනාගේ ද? උපවාසය පලිහකි. 
සදකා ගහවත් දානය, ජෙය ගින්දර නිවා දමන්නාක් ගමන් 
වැරදි නිවා දමන්නකි. රාත්රිය මැද ගකාටගස් මිනිසා ඉටු 
කරන සොතයක් ඇත. යැයි පවසා පසුව “තතජාෆා 
ජුනූබුහුම් අනිල් මළාිඉ...” -ඔවුන්ගේ ඇළපැති 
නිදිහයනින් ඈත් ව තබති ...- යන (ූරා සජදා හි 16 වැනි) 
පාඨගය් සිට “... යඃෙමූන්” -... ඔවුහු දැන සිටිති- යන (එහි 
17 වැනි) පාඨය දක්වා පාරායනය කළහ. 

පසුව එතුමාණන්: “කටයුත්ගත් සිරස, එහි කුළුණ හා එහි 
උච්චතම සථ්ානය ගැන මම ඔබට දන්වා සිටිය යුතු 
ගනාගේ ද?  

මම: එගසය් අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි පැවසුගවමි.  

එතුමාණන්: කටයුත්ගත් සිරස ඉසේාමයයි. එහි කුළුණ 
සොතයයි. එහි උච්චතම සථ්ානය ිහාද් ගහවත් 
අරගෙයයි. යැයි පැවූහ. 
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පසුව එතුමාණන් තවුරටත්: ගම් සියලු දෑහි පදනම මා 
ඔබට දන්වා සිටිය යුතු ගනාගේ ද? විමසා සිටියහ. 

මම: එගසය් අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි පැවසුගවමි.  

එවිට එතුමාගණෝ එතුමාණන්ගේ දිව අල්ො ‘ඔබට එගරහි 
වීගමන් ගමය වළක්වා ගන්න’ යැයි පැවූහ.   

මම: අල්ොහ්ගේ නබිවරය, අප කවර කරුණක් කතා 
කරන්ගන් ද එමගින් අප හසුකරගු ෙබන්ගනමු ද? යැයි 
විමසුගවමි.  

(අරාබි වයවහාරගය් පවතින පිළිකුෙ ගපන්වන පදයක් 
වන) සකුෙත්ක උම්මුක! යැයි පවසා ජනයා ඔවුන්ගේ 
මුහුණු මත මුණින් ඇද දමුගය් ඔවුන්ගේ දිවවල් 
ගනළාගත් දෑ මිස ගවන කුමක් වන්ගන් ද?  

ගමය ඉමාම් තිර්මිදි විසින් දන්වා ඇති අතර එතුමා: ගමය 
හසන් සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව දන්වා ඇත.   

*** 

-විග්රහය-  

යහපත්කගම් ගදාරටු පිළිබඳ මා ුඹොට කියා දිය යුතු ගනාගේ ද? යන නබි 

 :තුමාගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

ඉස්ොමගය් ඇති වාිබාත් -ගහවත් අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු කිරීම- මත 

ස්වර්ගයට පිවිසීම අුගත වී ඇති බව සඳහන් කළ පසුව අමතර අන් නවාෆිල් 

-ගහවත් අතිගර්ක පිළිගවත්හි යහපත් ගදාරටු පිළිබඳ ඊට පරව ගපන්වා දී 

ඇත. අල්ොහ්ගේ හිතමිතුරන් අතුරින් වඩාත් ගර් ්ඨ අය වුගය් අනිවාර්යය 

කටයුතුවෙට පසුව අතිගර්ක පිළිගවත් කිරීගමන් ඔහු ගවත වඩාත් සමීප 

වූවන් ගවති. 

*** 
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“උපවාසය පලිහකි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

පලිහ යු ගැත්තා මුවා වන්නට බෙන යුධ උපකරණයකි. යුධමය 

අවස්ථාවකදී පහර කෑගමන් ආරක් ා වන්නට බෙන ආරක් ක ඵෙකයක් 

ගමනි. උපවාසය ද එගෙසමය. එය ගමගොගවහි සිුවන පාපකම් වලින් අදාළ 

පුද්ගෙයා ආරක් ා කරු ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කර සිටියි: 

“අගහෝ විශ්වාස කළවුනි ු ඹො ආරක් ා වු පිණිස ු ඹොට ගපර විූ අයට 

උපවාසය නියම කළාක් ගමන් ුඹො මතද උපවාසය නියම කරු ෙැබ 

ඇත.” (ූරා අල් බකරා: 83) එය පාපකම්වලින් ආරක් ා කරන පළිහක් ගෙස 

පිහිටන විට එය ඔහුව මතුගොගවහි නිරා ගින්ගනන් ආරක් ා කරන පළිහක් 

බවට පත් වන්ගන්ය. 

*** 

“සදකා ගහවත් දානය, ජෙය ගින්දර නිවා දමන්නාක් ගමන් වැරදි නිවා 

දමන්නකි. රාත්රිය මැද ගකාටගස් මිනිසා ඉටු කරන සොතයක් ඇත.” යන නබි 

 :තුමාගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

ඉන් අදහස් කරුගය්: තවුරටත් සදකාව ගමන් එය ද වැරදි ඉවත් කරු ඇත 

යන්නයි. එයට සාධක වශගයන් ඉමාම් අහ්මද් විසින් පළ කළ මුආද් තුමා 

විසින් ෙබා උර්වා ඉබ්නු අන්-නස්සාල් විසින් කළ වාර්තාව ගපන්වා ගදයි. 

එතුමා: අපි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සමග තබූක් යුද්ධගයන් පැමිගණමින් 

සිටිගයමු. එවිට ගමම හදීසය එතුමාණන් ගමගනහි කළහ. එහදී “උපවාසය 

පලිහකි. සදකාව -දානය- හා ගැත්ගතකු රාත්රිය මැද භාගගය් නැගිට සොත් 

ඉටු කිරීම වැරදි මකා දමු ඇත.223  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට බිොල් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “රාත්රිගය් සොත් ඉටු 

කිරීම ුඹො මත පැවරුු වගකීමකි. ගහ්තුව සැබැවින්ම එය ුඹොට ගපර 

විූ දැහැමියන්ගේ උද්ගයෝගයයි. සැබැවින්ම රාත්රිගය් අවදි වී සොත් ඉටු 

 
223. කතෘ තුමා ගමම හදීසය වාර්තා කරන අතරවාරගය් උර්වා ඉබ්නු අන්-නස්සාල් 
නමැත්තා මුආද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමාගගන් ගමම හදීසය අසා නැති බව 
විස්තර කරයි.   
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කිරීම අල්ොහ් ගවත සමීප කරවන්නකි. පාපකමින් ුරස් කරන්නකි. 

පාපකම්වවෙට රතිකර්මයකි. ශරීරගයන් ගෙඩගරෝග ඉවත් කරන්නකි.” 

අබූ උමාමා විසින් වාර්තා කරු ෙැබූ ගම් හා සමාන හදීසයක් ඉමාම් තිර්මිදි 

විසින් පළ කර ඇත. (එය බිොල් තුමාගේ හදීසයට වඩා පූර්ව සාධක සහීහ් 

හදීසයක් වන්ගන්ය)224  

සැබැවින්ම රහසිගත ව ෙබා ගදන සදකාව -දානය- වැරදි නිවා දමන බවත් 

පරමාධිපතියාණන්ගේ ගකෝපය නිවා දමන බවත් ඉහත සඳහන් වී ඇත. 

එගෙසම රාත්රී කාෙගය් සොතය පිළිබඳවත් සඳහන් වී ඇත.  

පසුව එතුමාණන් “තතජාෆා ජුනූබුහුම් අනිල් මළාිඉ...” -ඔවුන්ගේ ඇළපැති 

නිදිහයනින් ඈත් ව තබති ...- යන (ූරා සජදා හි 16 වැනි) පාඨගය් සිට “... 

යඃෙමූන්” -... ඔවුහු දැන සිටිති- යන (එහි 17 වැනි) පාඨය දක්වා පාරායනය 

කළහ. 

ගත්රුම: (16) “(රාත රී නැමුම සඳහා) ඔවුන්ගේ ඉෙපත් නිදි යහනින් ඉවත්ව 

පවතියි. ඔවුහු බිගයන් හා අගප්ක් ාගවන් තමන්ගේ පරමාධිපතිව අයැදිමින් 

සිටිති. තවද අපි ඔවුනට ුන් දැයින් වියදම් කරති. (17) ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ 

 
224. තිර්මිදි (3549), ගමය ගරීබ්න ගණයට අයත් හදීසයකි. බිොල් තුමාගේ හදීසය 
ගම් අයුරින් මිස අපි ගනාදනිමු. පසුව තවුරටක් අවධාරණය කරමින් සැබැවින්ම 
ගමම හදීසය එතුමා ළඟ ළඊෆ් ිද්දන් (වඩාත් ුර්වෙ වාර්තාකරණයක්) යන 
ගණයට අයත් බව ගපන්වා ගදයි. පසුව “රාත්රිගය් සොත් ඉටු කිරීම ුඹො මත 
පැවරුු වගකීමකි. ගහ්තුව සැබැවින්ම එය ුඹොට ගපර විූ දැහැමියන්ගේ 
උද්ගයෝගයයි. එය අල්ොහ් ගවත සමීප කරවන්නකි. පාපකමින් ුරස් කරන්නකි. 
පාපකම්වවෙට රතිකර්මයකි” යන අබූ උමාමාගේ හදීසය අවධාරණය කගළ්ය. 
පසුව ඔහු -අබූ ඊසා- ‘බිොල් තුමා විසින් වාර්තා වූ ඉද්රීස්ගේ හදීසය වඩාත් 
නිවැරදි ‘සහීහ්’ ගණයට අයත් බව පවසා සිටිගය්ය.  

 මා පවසා සිටිුගය්: අ ්-ග යික් අල් අල්බානි තුමා ද ගම් සම්බන්ධගයන් 
එවැන්නක්ම අුගමනය කර ඇති බවයි. එතුමා: බිොල් තුමා විසින් වාර්තා වූ 
හදීසය ළඊෆ් ිද්දන් ගණයට අයත් බවත්  (බෙන්න: ‘ළඊෆ් අත් තර්ගීබ්න’ (357) 
අබූ උමාමා විසින් වාර්තා වූ හදීසය හසන් ලිගය්රිහි ගණයට අයත් බවත් (බෙන්න: 
‘අස්-සහීහා (624) අවධාරණය කරයි.   
අප සඳහන් කළ දෑහි සාරාංශය: සැබැවින්ම ගමම හදීසය අබූ උමාමාගේ 
වාර්තාකරණය අුව ස්ීර හදීසයක් බවයි. නමුත් එහි “ශරීරගයන් ගෙඩගරෝග 
ඉවත් කරන්නකි.” යන රකාශය සඳහන්ව නැත.  
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සඳහා ප රතිඵෙයක් වශගයන් ඔවුන් සඳහා (ස්වර්ගගය්) සඟවා ඇති ගනතට 

දැකුම් කලු දෑ කිසිු ආත්මයක් ගනාදන්ගන්ය. 

සැබැවින්ම (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් නබි රාත්රි සොතගය් මහිමය පිළිබඳ ගමගනහි 

කරන අවස්ථාගේ එය පැහැදිළි කරු පිණිස ගමම වැකි ගදක පාරායනය කර 

ඇත්තාහ. 

*** 

“රාත්රිගය් මැදභාගගය් ගැත්තාගේ සොතය” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි:  

තහජ්මජුද් සොතය ඉටු කිරීගම් උතුම්ම ගේොව ගමහි සඳහන් කර ඇත. එනම් 

රාත්රිගය් මැද ගකාටසයි.  

සැබැවින්ම රාත්රිගය් මැද භාගය යුගවන් භාවිතා කරු ෙබන විට ඉන් 

අදහස් කරන්ගන් මධයම රාත්රියයි. එය අවසන් රාත්රිගය් මැද ගකාටස යැයි 

පවසන විට රාත්රිගය් ගදවන භාගගය් මැද ගකාටසයි. පහළ කරන ෙද ගද්ව 

වාකය සඳහන් කරන ගේොව එයයි.  

“කටයුත්ගත් සිරස, එහි කුළුණ හා එහි උච්චතම ස්ථානය ගැන මම ඔබට 

දන්වා සිටිය යුතු ගනාගේ ද? මම: එගස්ය අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි 

පැවසුගවමි. එතුමාණන්: කටයුත්ගත් සිරස ඉස්ොමයයි. එහි කුළුණ 

සොතයයි. එහි උච්චතම ස්ථානය ිහාද් ගහවත් අරගෙයයි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

සිරස, එහි කුළුණ හා එහි උච්චතම ස්ථානය යනා දී වශගයන් කරුණු තුනක් 

ගමහි දී නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් විසින් සඳහන් කර ඇත.  

ගමහි කටයුත්ත යුගවන් අදහස් කරුගය් දහමයි. ගවනත් වාර්තාවක එය 

 හාදා රතිපත්තිමය රකාශ ගදක යුගවන් විස්තර කර ඇත. කවගරකු එම 

සාක්ිගය් රකාශ ගදක මතුපිටින් ගමන්ම අභයන්තරගයන් පිළි ගනාගන්ගන් 

ද ඔහුට ඉස්ොමගය් කිසිු ගකාටසක් නැත.  
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දහම බෙගන්වන පාද වුගය් සොතයයි. එමගින් දහම පවතී. එය කූඩාරමක් 

එහි කණු මත පිහිටන්නාක් බඳුය. 

එහි උච්චතම ස්ථානය වුගය්: එනම් එහි ඇති වඩාත් උසින් හා ඉහළින් 

පිහිටුගය් අල් ිහාද් නම් රයත්නයයි. අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු කිරීගමන් 

පසු පවතින ඉතා ගර් ්ඨතම ක්රියාව ගමය බව ගපන්වා දී ඇත. ඉමාම් අහ්මද් 

හා ගසසු විද්වතුන් පවසා සිටිුගය් ද එගෙසමය.  

*** 

“ගම් සියලු දෑහි පදනම මා ඔබට දන්වා සිටිය යුතු ගනාගේ ද? විමසා සිටියහ. 

මම: එගස්ය අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි පැවසුගවමි. යන රකාශය වනාහි:  

ගමය දිව රගේසම් කර ගැනීමත් එය පාෙනය කිරීමත් එය සීමා කිරීමත් 

ගපන්වා ගදයි. සියලු යහපතවෙ මූෙය එයයි. කවගරකු තම දිව පාෙනය කර 

ගත්ගත් ද එහි කාර්යය ඔහු සතු වන්ගන්ය. ඔහු එයට තීන්ු ගදයි. එගමන්ම 

ඔහු එය පාෙනය කරයි.  

ඔවුන්ගේ දිවවල් ගනළාගත් දෑ යුගවන් අදහස් කරුගය් තහනම් කරන ෙද 

කතාගවන් හිමිවන රතිවිපාක හා එහි දඬුවම්ය. සැබැවින්ම මිනිසා තම 

රකාශගයන් හා ක්රියාගවන් ගරෝපණය කරන දෑ මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු 

ෙබන දිනගය් ගනළා ගු ඇත. එගහයින් කවගරකු යහපතක් ගරෝපණය 

කරන්ගන් ද ඔහු ගගෞරවය ගනළා ගු ඇත. නමුත් කවගරකු නපුරක් 

ගරෝපණය කරන්ගන් ද ඔහු ුක ගනළා ගු ඇත.  

ගසයිද් ඉබ්නු අස්ෙම් තම පියාගගන් ෙමා වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් මාලික් 

තුමා විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. සැබැවින්ම උමර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

අබූ බක්ර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා තම දිව අදිමින් සිටිය දී එතුමා අතරට 

පිවිසුණහ. එවිට උමර් තුමා ඕහ් අල්ොහ්ට ඔබට සමාව ගදත්වා යැයි පැවසීය. 

එවිට අබූ බක්ර් තුමා ‘සැබැවින්ම ගමය ගගන ගදන ගද් මා ගවත ගගන දී 

ඇත.” යුගවන් පවසා සිටියහ.  

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා: නැමුමට සුුස්සා ඔහු හැර ගවනත් කිසිවකු ගනාවූ 

අල්ොහ් මත දිවුරා “මිහිතෙගය් දිවට වඩා දිගුකෙක් සිර ගත කරන්නට 

අවශය ගවනත් කිසිවක් නැත.”  යැයි පවසමින් සිටියහ.  
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යූුස් ඉබ්නු උගබය්ද් තුමා විසින් ගමගස් රකාශ කර ඇත: තම දිව වැඩකට 

ඇති යම් කරුණක් මත වී නම් මිස එය ඔහුගේ ගසසු කටයුතුවෙදී ද දැහැමි 

කටයුත්තක් ගෙස පිහිටු මම දැක නැත. 225    

 

 

 

 

  

 
225. දිව හා බැඳුණු දෑහි සෑහීමට පත් විමට බෙන්නන් ගමම ගපාගතහි 15 වැනි 
හදීසය ගවත ගයාමු වී බෙන්න.  
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 الثَّالَثُْونَ الَحِدْيُث 

තිස් වන හදීසය 

ِ َرِضَي للاُ  ِ  َعْنهُ، َعنِ َعْن أَبِي ثَْعلَبَةَ اْلُخَشنِيِّ  ، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيِّ

َم  " إِنَّ للاَ فََرَض فََرائَِض، فَََل تَُضيِِّعُوَها، َوَحدَّ ُحدُودًا فَََل تَْعتَدُوَها، َوَحرَّ

َعنْ أَْشيَ  َوَسَكَت  تَْنتَِهُكوَها،  فَََل  فَََل اَء،  نِْسيَاٍن،  َغْيَر  لَُكْم  َرْحَمةً  أَْشيَاَء   

 ". تَْبَحثُوا َعْنَها 

 .َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ الدَّاَرقُْطنِيُّ َوَغْيُرهُ 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ සඃෙබා අල්-
කු නිය්යි (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන 
ෙදී. 

“නියත වශගයන්ම අල්ොහ ් ‘ෆරාඉළ්’ (ගහවත් ආගමික 
අනිවාර්යය කටයුතු) නියම කර ඇත. එබැවින් ු ඹො ඒවා 
ගනාසෙකා ගනාහරින්න. ඔහු සීමාවන් නියම කර ඇත. 
එබැවින් ඒවා ඉක්මවා ගනායන්න. ඔහු ඇතැම් කරුණු 
තහනම් කර ඇත. එබැවින් ඒවා උල්ෙංඝනය 
ගනාකරන්න. ඇතැම් කරුණු, අමතක වීමකින් ගනාව, 
ුඹොට ආශිර්වාදයක් වු පිණිස ඒවා පිළිබඳ ඔහු නිහඬ 
වී ඇත. එබැවින් ඒවා ගැන ගනාසයන්න.”    

ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් වන අතර ඉමාම් 

දාරුකුත්නි හා ගවනත් අය විසින්ද ගමය වාර්තා කර ඇත.  

*** 
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-විග්රහය-  

අබූ බක්ර් ඉබ්නු අස්සම්ආනී තුමා: “ගමම හදීසය ආගමික මූලිකාංග අතරින් 

වැදගත් මූලිකාංගයකි.” යැයි පැවසීය. එතුමා තවුරටත්: “එගහයින් 

කවගරකු ගමම හදීසය ක්රියාත්මක කරන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු කුසල් උපයා 

ගනී. දඬුවමින් ආරක්ිත ගවයි. ඊට ගහ්තුව සැබැවින් කවගරකු අනිවාර්යය 

කටයුතු ඉටු කර, තහනම් කරන ෙද දැයින් වැළකී, නියමිත සීමාවන් අබියස 

නතර වී, එහි නැති අඩුපාඩු ගැන ගසවීම අතහැර දමන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු 

අතිරික්තගය් ගකාටස් සම්පූර්ණ කර ඇත. දහගම් වගකීම් පූර්ණවත් කර ඇත. 

එගමන්ම ගමම හදීසගය් සඳහන් කරු ෙැබූ ගමම වර්ග අතරින්  රීආ 

පිළිගවත් බැහර ගනාවීමද ඊට ගහ්තු වන්ගන්ය.   

සැබැවින්ම ෆරාඉල් ගහවත් අනිවාර්යය කටයුතු වනාහි: අල්ොහ් තම 

ගැත්තන්හට ඉටු කිරීම සඳහා පැවරූ සොතය, සකාතය, උපවාසය හා හජ්ම 

වැනි අනිවාර්යය කළ දෑය. 

තහනම් කරු ෙැබූ දෑ වනාහි: අල්ොහ් ඒ වටා වැට බැඳ ඇති, ඒ ගවත සමීප 

වීගමන් ද ඒවා සිු කිරීගමන් ද ඒවාගයහි නිරත වීගමන් වළක්වා ඇති තහනම්  

දෑය.  

ඉක්මවා යෑම අල්ොහ් තහනම් කළ ඔහුගේ සීමාවන් වනාහි: සමස්තයක් 

වශගයන්ම ගමහි අදහස: එය සිු කිරීමට අවසර දී ඇති දෑ අනිවාර්යය ගහෝ 

අතිගර්ක ගහෝ අුමත ගහෝ කවර සව්රූපයකින් වුව ද එක සමාන බවයි.  

එය ඉක්මවා යෑම යු: ඒවා ඉක්මවා ගගාස් ඔහු තහනම් කළ දෑ සිු කිරීමයි.  

‘අල්හුදූද්’- යන අරාබි පදය සීමාවන් යුගවන් ගමහි භාවිත ගකරී ඇත. ඉන් 

අදහස් කරුගය් තහනම් කරු ෙැබූ දෑ පමණය. එක් අවස්ථාවක එවිට 

ුඹො අල්ොහ්ගේ සීමාවන්ට කිට්ටු ගනාවු යැයි සඳහන් කරු ෙැබ ඇත. 

උත්තරීතර අල්ොහ්ගේ එවැනි රකාශයක් ගමගස්ය: ‘ගම්වා අල්ොහ්ගේ 

සීමාවන්ය. එගහයින් ුඹො ඒවාට සමීප ගනාවු. (ූරා අල් බකරා: 187) 

තහනම් කරන ෙද මහා අපරාධ සඳහා නියම කරන ෙද දණ්ඩ නීති සඳහා ද 

‘හුදූද්’ නම් නාමය භාවිත ගකගර්. හද්ුස් සිනා -කාමගය් වරදවා හැසිරීගම් 
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දණ්ඩ නීතිය- හද්ුස් සරිකා -ගසාරකගම් දණ්ඩ නීතිය, හද්ු ුර්බිල් කම්රි’ 

මත්පැන් පානය කිරීගම් දණ්ඩ නීතිය යුගවන් පවසු ෙැබ ඇත. ආගමික 

නීති විශාරදයින් අතර ‘හුදූද්’ යන නාමය භාවිතගය් තිබීම රචලිත කරුණකි.  

එ් පිළිබඳ නිහඬව සිටි දෑ වනාහි: එහි නීතිය පිළිබඳ අුමත ද අනිවාර්යය ද 

තහනම් කර ඇත් ද යන වගක් සඳහන් කරු ගනාෙැබූ දෑය. එය සමා කරු 

ෙද්දකි. එවැන්නක් සිු කරන්නාහට වරදක් නැත.  

“එබැවින් ඒවා ගැන ගනාසයන්න.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය 

වනාහි:  

ඒවා ගැන ගසවීගමන් තහනම් කරන ෙද කරුණු අතරට: කවර කරුණක් 

විශ්වාස කරන ගමන් පවසා එහි ස්වරූපය පිළිබඳ පැහැදිළි කර ගනාමැත්ගත් 

ද එවන් ගුප්ත ගතාරතුරු සහිත කරුණුය. එවන් දෑ ගැන ගසවීම තහනම් 

කරන ෙද දෑ අතරට පත් වන්ගන්ය. සැබැවින්ම එය සැකය හා කුතුහෙය ඇති 

කරවයි. ගබාරු පැවසීමට ක්රමගයන් ගයාමු කරවයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම් හි ගමගස් වාර්තා වී ඇත. 

‘ගමය අල්ොහ්ය, ඔහු සියලු මැවීම් මවා ඇත්ගත්ය, එගස් නම් අල්ොහව් 

මැේගේ කවුදැ?යි පවසු ෙබන ගතක් මිනිසා රශ්න කරමින්ම සිටිති. 

කවගරකුට එවන් කිසිවකට මුහුණ දීමට සිු වූගය් නම් ඔහු ‘මම අල්ොහව් 

විශ්වාස කගළමි’ යැයි පැවසිය යුතුය.226  

 
226. මුස්ලිම් (134) ග යිතාන්ගගන් යම් බෙපෑමක් ඇති වූ විගටක මුස්ලිම්වරයකු 
පැවසිය යුතු දැයින් එක් ක්රමයකි ගමය.  

 සහීහ් ගණයට අයත් හදීස්වෙ සඳහන් පරිදි එවන් තත්ත්වයකදී මුස්ලිම්වරයා 
පැවසිය යුතු හා ක්රියා කළ යුතු ඇතැම් ක්රම ගමහිදී ගකටිගයන් සඳහන් කිරීමට 
කැමැත්ගතමි.  

1. ‘ආමන්තු බිල්ො’ - මම අල්ොහ්ව විශ්වාස කගළමි. 
2. මුස්ලිම්හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක් පරිදි ‘ආමන්තු බිල්ොහි වරූලිහි’ මම 

අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන්ව විශ්වාස කගළමි.   
3. අල්ොහ්ගගන් ආරක් ාව පැතීම හා එගස් රතික්ග ්ප කිරීමට තුඩු ු න් වාදය 

අවසන් කර ගැනීම.  
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ඉස්හාක් ඉබ්නු රාහවී ගමගස් පවසයි: “මැවුම්කරු(ගේ පැවැත්ම) පිළිබඳ 

ගසායා බැලීමට අවශය ගනාවන්ගන්ය. ගැත්තන්හට අවශය වුගය් තමන්ට 

ඇගසන්නට ෙබන මැවීම් සම්බන්ධගයන් පරිශීෙනය කර බැලීමයි. ඊට වඩා 

වැඩිගයන් ගසායා ගනාබැලිය යුතුයි. ඔවුන් එගස් සිු කගළ් නම් මං මුළා 

වී යු ඇත.” 

එතුමා තවුරටත්: අල්ොහ් ගමගස් පවසා සිටියි “ඔහුගේ රශංසාගවන් ඔහු ව 

පිවිතුරු කරු මිස ගවනත් කිසිවක් නැත.” (ූරා අල් ඉස්රා: 44) දඩු කැබලි 

ගරාටි සහ ඇඟලුම් ඔහුව පිවිතුරු කරුගය් ගකගස්දැ?යි විමසීම සුුසු 

ගනාවන්ගන්ය. සැබැවින්ම ගම් සියල්ෙ පිවිතුරු කරමින් සිටින්ගන්ය යන 

නිවැරැදි දැුම පිහිටිය යුතුයි. එය අල්ොහ් ගවතය. ඔහු අභිමත කරන පරිදි 

හා ඔහු අභිමත කළ ගස් ඔවුන්ගේ පිවිතුරු කිරීම පිහිටිය යුතු අතර තමන් 

දන්නා දෑහි පමණක් මිස ගවනත් කිසිවක නිරත වීම සුුසු නැත. අල්ොහ ්

දන්වා ඇති දෑ ගැන මිස ගවනත් කරුණක් හා එවන් ගදයක් කතා කිරීම ද 

සුුසු නැත. ඊට වඩා අමතර ව කතා කිරීමට ද සුුසු නැත. එගහයින් ුඹො 

අල්ොහ්ට භක්තිමත් වු. ගමවන් සැකයට තුඩු ගදන කරුණුවෙ නිරත 

ගනාවු. ගහ්තුව සැබැවින්ම එය සතයය පිළිගවතින් ගවනත් ගදසකට ගයාමු 

වීම ුඹො ව විනාශ මුඛය කරා ගගන යු ඇත.  

ගම් සියල්ෙ උපුටා දක්වා ඇත්ගත් ඉස්හාක් තුමා විසින් ෙබා හර්බ්න තුමාය 

(ඔවුන් ගදගදනාටම අල්ොහ් ආශිර්වාද කරත්වා!)227 

 
4. ‘සදකල්ොහු වරූලුහු’ අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් සතයය රකාශ කර 

ඇත. 
5. ‘අල්ොහු අහද්, අල්ොහුස් සමද්, ෙම් යලිද්, වෙම් යූෙද්, වෙම් යකුන් ෙහූ 

කුෆුවන් අහද්’ අල්ොහ් ඒකීයය. අල්ොහ් අවශයතාවන්ගගන් ගතාරය. 
“ඔහු දාව බිහි කගළ් ගහෝ බිහි කරු ෙැබුගේ ගහෝ නැත. ඔහුට සමාන 
කිසිවකු ගහෝ නැත.’ යැයි පවසා පසුව වම් ගදසට ගකළ ගසන ගමන් 
ගතවරක් ඉඟි ගකාට ග යිතාන්ගගන් ආරක් ාව පැතිය යුතුය. ගමය 
අබූ දාවුද් තුමා හසන් ගණයට අයත් වාර්තාකරණයකින් පළ කර ඇති 
හදීසයකි.  

227. කිසියම් කුකුසක් ගහෝ සැකයක් ගහෝ තම හදවගතහි හට ගත් අයහට වඩාත් 
රගයෝනවත් වැදගත් ෆත්වා -ආගමික තීන්ුවක්- අ -්ග ය්ක් මුහම්මද් ඉබ්නු 
සාලිහ් අල් උසය්මීන් සතුව ඇත.  
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 අල්ොහ් සම්බන්ධගයන් බැඳුණු කරුණුවෙදී ග යිතාන් ඔහුට විශාෙ වශගයන් 
කුකුස් ඇති කළ ඒ ගැන ඔහු ද දැඩි බියකින් පසු වූ මිනිගසකු පිළිබඳ ග යික් 
තුමාගගන් විමසන ෙදී.  

 එවිට එතුමා ගමගස් පිළිතුරු දී ඇත්තාහ: ඉන් ඇති වන රතිඵෙය ගැන බියවන 
විමසන්නාගේ ගැටලුව පිළිබඳ ගමගනහි කරු ෙැබූ දෑ වනාහි: මම ඔහුට පවසා 
සිටිුගය්: සැබැවින්ම යහපත් රතිඵෙ මිස ගවනත් කිසිු රතිඵෙයක් ඒ සඳහා ඔහුට 
ගනාවු ඇතැයි මම ඔහුට සුබ පතමි. සැබැවින්ම ග යිතාන් ගමවන් කුකුස් ඇති 
කරුගය් මුඃමින්වරුන් තුළය. එය ඔවුන්ගේ සිත් තුළ පවතින ආගරෝගයමත් 
රතිපත්තිය කැළඹීමටත් ආධයාත්මික හා චින්තනික මගතහි ඔවුන් ගහළන්නටත් 
පිරිසිු විශ්වාසය ඔවුනට මුළා කරන්නටත්ය. ගමය ගද්ව විශ්වාසීන් අතරට මැදි වූ 
ආරම්භක තත්ත්වය ගනාගේ. එය අවසානය ද ගනාගේ. ගමම තත්ත්වය 
සහාභාවරුන්හටද මැදි විය. අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා ගමගස් පවසා 

සිටියි. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්ගගන් (ملسو هيلع هللا ىلص) පිරිසක් පැමිණ එතුමාගගන්: සැබැවින්ම 
අපගේ සිත් තුළ ඒ ගැන කතා කිරීමට පවා බරපතෙ කරුණක් අපි දකින්ගනමු. 
එවිට එතුමා: “ුඹො එය අත් විදිගන්ගන්දැ”යි විමසා සිටිගය්ය. ඔවුහු: ‘එගස්ය’ 
යැයි පිළිතුරු ුන්ගනෝය. එතුමා: “ගද්ව විශ්වාසගය් පැහැදිලිතාව එය ගේ” යැයි 
පැවූහ. (මුස්ලිම්) 

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් රකාශයක: සැබැවින් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 
තුමාණන්: ග යිතාන් ුඹො අතරට පැමිණ, ගමගස් මවා ඇත්ගත් කවුරුන් ද 
ගමගස් මවා ඇත්ගත් කවුරුන් ද යැයි ුගේ පමරාධිපති ව මවා ඇත්ගත් කවුරුන් 
දැයි පවසන ගතක්ම ගකාුරමින් සිටියි. එය ඔබ අත් විදින විට අල්ොහ්ගගන් 
ආරක් ාව පතන්නය. එයින් වැළකී සිටින්න.” යැයි පවසා සිටියහ.  

ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක: මිනිගසකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 
තුමාණන් ගවත පැමිණ: මාගේ සිත මා හට යමක් පවසයි. ඒ ගැන මම කතා 
කරනවාට වඩා පරවිගයක් බවට පත්වීම වඩාත් ප්රිය කරමි යැයි පැවසීය. එවිට 
එතුමාණන්: ඔහුගේ කරුණ කුතුහෙය ගවත ගයාමු කළ අල්ොහ්ටම සියලු රශංසා 
යැයි පවසා සිටියහ. (මූොරය: අබූ දාවූද්) 

 
එබැවින් ගමම රශ්නය විමසා සිටි අයට මා පවසා සිටිුගය්: සැබැවින්ම 

ගමය ග යිතාන්ගේ කුකුසක් බව ඔබට පැහැදිලි වූ විට ඔබ ඒසමග අරගෙ කළ 
යුතුයි. එය දරා ගත යුතුයි. සැබැවින්ම ඔබ කැපවීගමන් යුතු ව නියම කරන ෙද 
අනිවාර්ය කටයුතු ඉටු ගකාට ඔබට සිතට පහළ වූ කුකුස් ගනාසළකා හැර එහි 
පසුපසින් මතුවන දැයින් වැළකී සිටියගහාත් ඒ සමගම ඔබට කිසිු හානියක් සිු 

කරන්නට එයට ගනාහැක.  නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් : “මාගේ සමූහයාගේ හදවත් තුළ 
ඇති වන කුකුස් ඔවුන් ඒ අුව කටයුතු ගනාකරන තාක් ගහෝ ඒ ගැන කතා 
ගනාකරන තාක් සැබැවින්ම අල්ොහ් ඔවුනටම සමාව ගදු ඇත.” (මූොරය: 
බුහාරි හා මුස්ලිම්) ඔබ තුළ කුකුස ඇති කර ගත් දෑ ගැන ඔබ විශ්වාස කරන්ගන් ද 
එගස් නැතිනම් එය සැබෑ ගෙසින් දකින්ගන්ද එමගින් අල්ොහ් ව වර්ණනා කළ 
හැකිදැයි විමසා සිටින විට ඔබ ගමගස් පැවසිය යුතුයි. ‘ඒ ගැන කතා කිරීම අපට 
සුුසු ගනාවීය. ඔබ පිවිතුරුය. ගමය අතිමහත් සාධකයකි.’ යැයි පවසන්න. ඔගබ්න 
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හදවතින් හා ඔගබ්න දිගවන් එය පිළිකුල් කරන්ගන් නම් එයින් පො යෑගමන් 
මිනිසුන් අතර වඩාත් ුරින් සිටිුගය් ඔබ වු ඇත. එවිට කුකුස හා වැරදි ඇති වූ 
වහාම ඔගබ්න සිතට ග යිතාන් මැදි වී ඇති බවත් එමගින් ඔහු ඔබ ගනාමග යැවීමට 
හා ඔගබ්න දහම ඔබට ඇන්දවීමට උත්සාහ කරන බවත් ඔගබ්න සිතට වැටගහු ඇත. 
එබැවින් ඔබ එය ගනාවටිනා ගදයක් බව දකිු ඇත. ඔගබ්න සිතට ග යිතාන් ඒ 
පිළිබඳ සැක පහළ ගනාකරු ඇත. උදාහරණයක් වශගයන් වැසියන්ගගන් පිරුණු 
විශො නගරයක් ඇති බවට ඔබට අසන්නට ෙැගබ්න. එහි පැවැත්ම පිළිබඳ ඔගබ්න 
සිගතහි කිසිු සැකයක් නැත. එවිට ඒ ගැන මිනිසාට සැකය ඇති කිරීමට 
ග යිතාන්ට කිසිු මැදි වීමක් ඇත. නමුත් ගද්ව විශ්වාස වන්තයාගේ විශ්වාසය 
විනාශ කර දැමීමට විශාෙ මැදිවීමක් ග යිතාන්ට පවතී. ඔහු ඔහුගේ සිත් තුළ ඇති 
දැුගම් හා යහමාර්ගගය් ආගෙෝකය නිවාදමන්නටත් සැකය හා කුතුහෙය යන 

අන්ධකාරගය් ඔහුව ගහළන්නටත් තැත් කරයි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සාධනීය 
රතිකාරයක් අපට පැහැදිලි කර ඇත්තාහ. එනම් ‘අල්ොහ්ගගන් ආරක් ාව පැතිය 
යුතුයි. ඉන් වැළකී සිටිය යුතුයි යන එතුමාගේ රකාශයයි. මිනිසා ඉන් වැළකී 
අල්ොහ් අබියස ඇති දෑට ආශා කරමින් ඔහුට ගැතිකම් කිරීගමහි නිරත වූ විට 
අල්ොහ්ගේ බෙගයන් එය ඔහුගගන් ඉවත් වී යයි.  

ඔගබ්න සිතට පහළ වන සියලු අුමානයන් ගහළා දකින්න. දැන් ඔබ 
අල්ොහ් නමදින්න. ඔහුට කණ්ණෙේ කරන්න. ඔහුට ගරු බුහුමන් කරන්න. කවර 
කරුණක් සැකය ඇති කරන්ගන් ද එවැන්නක් විස්තර කරන අයකු පිළිබඳ ඔබට 
අසන්නට ෙැබුගණ් නම් ඔබට හැකිනම් එය විනාශ කර දමන්න. එවිට කවර 
කරුණක් සැකයට තුඩු ුන්ගන්ද එය සිුවුු යථාර්ථයක් ගනාවන නමුත් එය 
කුකුස් හා සැකයන් බව හා එයට කිසිු පදනමක් ගනාමැති බව වැටගහු ඇත.  

 
මාගේ උපගදස පහත සඳහන් අයුරින් සාරාංශ ගත වී ඇත.  

1. අල්ොහ්ගගන් රැකවරණය පැතීම, නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් නිගයෝග කළ පරිදි 
එවන් සියලු ආකාරගය් අුමානයන්ගගන් සම්පූර්ණගයන්ම වැළකී සිටීම.  

2. අල්ොහ්ව ගමගනහි කිරීම, ගමවන් කුකුස් සහිත කරුණුවෙ නිරත 
කරවීගමන් ආත්මය පාෙනය කිරීම. 

3. අල්ොහ්ගේ නිගයෝග පිළිපදිමින් හා ඔහුගේ තෘප්තිය බොගපාගරාත්තු 
ගවමින් නැමුම්වෙ හා ආගමික කටයුතුවෙ දැඩි ගස් කැපවී කටයුතු කිරීම. 
කැපවීගමන් යුතුව මුළුමණින් නැමුම් කිරීමට හැගරන ගමාගහාගත් -
ඉන් ා අල්ොහ්- එවන් කුතුහෙයන් තුළ නිරත වීම ඔබට අමතක වී යු 
ඇත. 

4. අල්ොහ් ගවත අධික වශගයන් ගයාමු වීම. එම කටයුත්ත පිළිබඳ ඔබට 
සමාව ගදන ගමන් රාර්ථනා කර සිටීම.  

සියලු ආකාරගය් නපුරුකම් හා පිළිකුල් සහගත දැයින් මිදීමටත් සුවය ෙැබීමටත් ඔබ 
ගවුගවන් මම අල්ොහ්ගගන් ඉල්ො සිටිමි.   
‘මජ්මමූඃ අල් ෆතාවා’ නම් කෘතිගයන් උපුටා ගත් ග යික් තුමාගේ රකාශගය් 
අවසානයි. ගමය අ ්-ග යික් ෆහ්ද් අස්-සුගෙයිමාන්ගේ එකතුවකි. (1/57)  
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 الَحاِدي والثَّالثُْونَ الَحِدْيُث 

තිස් එක් වන හදීසය 

ِ قَاَل:    َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ

ِ ملسو هيلع هللا ىلص فَقَاَل: يَا َرُسوَل للاِ َجاَء َرُجٌل إِ  إِذَا َعِمْلتُهُ  دُلَّنِي َعلَى َعَمٍل  لَى النَّبِيِّ

 . ، َوأََحبَّنِي النَّاسُ أََحبَّنِي للاُ 

الدُّنْ "فَقَاَل:   فِي  فِيَما  اْزَهْد  َواْزَهْد  يُِحبََّك للاُ،  النَّاس،  يَا  أْيِدي  يُِحبََّك   فِي 

 ". النَّاسُ 

 .َحِديٌث َحَسٌن َرَواهُ اْبُن َماَجْه َوَغْيُرهُ بِأََسانِيدَ َحَسنَةٍ 

සහ්ල් ඉබ්නු සඃද් අස-්සාඉදීය්යි (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 
විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

මිනිගසකු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත පැමිණ: අල්ොහ්ගේ 
දූතයාගණනි, එය මා ඉටු කළ විට අල්ොහ් මට ප්රිය කරන 
එගමන්ම මිනිසුන් ද මට ප්රිය කරන ක්රියාවක් ගපන්වා 
ගදන්නැ’යි විමසා සිටිගය්ය.  

එවිට එතුමාණන්: ‘ඔබ ගමගොගවහි සරෙ ව ජීවත් වන්න. 
අල්ොහ් ඔබට ප්රිය කරු ඇත. ජනයා අතර තිගබන දෑහි 
ඔබ සරෙ ව ජීවත් වන්න. මිනිසුන් ඔබට ප්රිය කරු ඇත.  

ගමම හදීසය හසන් ගණයට අයත් හදීසයකි. ඉබ්නු මාජා 

ගමන්ම ගවනත් අය විසින් ද හසන් ගණයට අයත් 

වාර්තාවලියකින් ගමය පළ කර ඇත.  

*** 
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-විග්රහය - 

ගමම හදීසය වැදගත් උපගදස් ගදකක් අන්තර්ගත ගකාට ගගන ඇත.  

පළමුවැන්න: ගමගොගවහි චාම් ගතිය -සරෙ භාවය-. සැබැවින්ම එය 

අල්ොහ්ගේ ආදරය ගගන ගදන්නකි.  

ගදවැන්න: මිනිසුන් අතර සරෙ ජීවිතය. සැබැවින්ම එය මිනිසුන්ගේ ආදරය 

ගගන ගදන්නකි.228 

ගමගොගවහි සරෙ භාවය වනාහි:  

ඒ ගැන පැසසුම් කරමින් හා ගමගොගවහි පවතින දැඩි ආශාව පහත් කරමින් 

ගපන්වා ගදන අල් කුර්ආන් වැකි ගබාගහෝමයක් සඳහන් ව පැමිණ ඇත. 

උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. ‘නමුත් ඔවුන් ගමගොව ජීවිතය ගතෝරා 

ගනිති. මතුගොව උතුම්ය. සදා පවතින්නකි.” (ූරා අල් අඃො: 16,17) 

තවුරටත් අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ගමගොව වස්තුව ුඹො ප්රිය 

කරන්ගනහුය. අල්ොහ ් මතු ගොව ප්රිය කරයි.” (ූරා අල් අන්ෆාල්: 67) 

කාරූන්ගේ කතා වස්තුගවහි අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ඔහු තම සමූහයා 

අතරට අෙංකාරගයන් යුතුව පිටත්ව පැමිණිගය්ය. ගමගොව ජීවිතය ප්රිය 

කරන්නන් කාරූන්ට ගදු ෙැබූවාක් ගමන් අපට ද විය යුතු ගනාගේ ද 

සැබැවින්ම ඔහු අති මහත් භාගය වන්තය යැයි පවසා සිටිගය්ය. නමුත් දැුම 

ගදු ෙැබූවන් ුඹොට විනාශය අත් ගේවා! විශ්වාස ගකාට දැහැමි ක්රියාවන් 

සිු කරන්නන් හට අල්ොහග්ේ තිළණ උතුම්ය. ඉවසිලිවන්තයින් හැර 

ගවනත් කිසිවකු එය ගනාෙබන්ගන්ය යැයි පවසා සිටිගය්ය.” (ූරා අල් කසස් 

79:80), උත්තරීතර අල්ොහ ් ගමගස්ද පවසයි. “ගමගොව ජීවිතය පිළිබඳ 

ඔවුහු සතුටු වූහ. ගමගොව ජීවිතය මතුගොගවහි ස්වල්ප භුක්ති විඳීමක් 

පමණි. (ූරා අර්:රඃද්: 26) උත්තරීතර අල්ොහ් තවුරටත් ගමගස් පවසයි. 

“නබිවරය ඔබ පවසන්න: ගමගොව භුක්ති විඳින සම්පත් අල්පය. බිය 

 
228. ජනයා අතර පවතින සරෙභාවය ගමගොගවහි තිබිය යුතු ගපාු සරෙභාවය 
තුළට ඇතුළත් වන්නකි. එහි සරෙභාවගයන් යුතුව කටයුතු කිරීම අල්ොහ්ගේ 
ආදරය හා මිනිසුන්ගේ ආදරය අනිවාර්යය කරු ඇත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් 
අත්තරීෆී) 
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බැතිමත් වූවන් හට මතුගොව උතුම්ය. රට ඉදි ගකන්දක් තරම්වත් ුඹො 

අපරාධ කරු ගනාෙබති.” (ූරා අන් නිසා: 77)   

ෆිර්අවුන් පැළැන්තිගයන් ගදවියන් ගකගරහි විශ්වාස තැබූ අයකු පිළිබඳ 

අල්ොහ් පවසා සිටින විට දී ඔහු තම සමූහයා ගදස බො ගමගස් පැවූ බව 

දන්වා සිටියි. “විශ්වාස කළ තැනැත්තා: ‘මාගේ සමූහයනි, ුඹො මා 

අුගමනය කරු යහ මග මම ුඹොට මග ගපන්වමි. මාගේ ජනයිනි, 

සැබැවින්ම ගමගොව ජීවිතය ස්වල්ප භුක්ති විඳීමක් පමණි. සැබැවින්ම මතු 

ගොව සදා නිවහනයි.” (ූරා ගාෆිර්: 38,39)  

තම ක්රියාගවන් තම උත්සාහගයන් හා තම ගච්තනාගවන් ගමගොව ජීවිතයට 

ඇලුම් කරන්නා පහත් කරමින් අල්ොහ් රකාශ කර ඇත. ගපර සඳහන් 

‘ඉන්නමල් අඃමාලු බින්නිය්යාත්’ නම් හදීසය යටගත් ඒ පිළිබඳ විස්තර කර 

ඇත.  

අල්ොහ් අබියස ගමගොගවහි පහත් භාවය හා අල්ප භාවය පිළිබඳ සඳහන් 

හදීස් ගබාගහෝමයක්ම ඇත.   

ජාබිර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම්හි 

ගමගස් සඳහන් ගවයි. සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගවළඳ ගපාළක් අසලින් 

ගමන් ගත්හ. මිනිසුන් ද ඒ ගදපස විය. එතුමා මිය ගිය කන් ගකාට සගතකු 

අසළින් ගමන් ගත්හ. පසුව එය ඉදිරිපත් කරමින් උගේ කන අල්ො ගමගස් 

පැවූහ: ‘ගමයට දිර්හමයක් ගදන්නට ඔබ අතුරින් කවගරකු 

කැමැත්ගත්දැ?’යි විමූහ. එවිට ඔවුහු: සැබැවින්ම උගගන් කිසිවක් අප ප්රිය 

කරන්ගන් නැත. උගගන් කිසිවක් අපට කළ හැක්ගක් ද නැත. යැයි පිළිතුරු 

ුන්ගනෝය. එතුමා ‘සැබැවින්ම එය ඔබ අයිති කර ගන්නට කැමැත්ගත්දැ?යි 

විමසීය. ඔවුහු අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. ඌ ජීවතුන් අතර ද සිටියත් උගේ 

අඩු පාඩුවක් ඇත. එය ඌ කන් ගකාට සගතකු වීමය. එගස් නම් මිය ගිය 

තත්ත්වගය් එය ගකගස් විය හැකිදැයි පවසා සිටිගයෝය. එවිට එතුමාණන්: 

‘අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. ගමය ුඹො ගවතට පත් වීමට වඩා අල්ොහ ්

අබියස ගමගොවට ඇත්ගත් ඉතා පහත් තත්ත්වයකි.’229 

 
229. මුස්ලිම් (2957) 
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බව අල්-මුස්තේරිද් අල්-ෆිහ්රී තුමා විසින් ගමගස් 

වාර්තා කර ඇත. “ගමගොව මතුගොව සමග බෙන කෙ ඔබ අතුරින් කිසිවකු 

තම ඇගිල්ෙ මුහුගද් දමා ගත් විට කවර කරුණක් ඉන් ෙැගබන්ගන් ද 

එවැන්නක් දකින්නාක් ගමන් මිස නැත.”230  

යම් කරුණකදී සරෙභාවය -අස්සුහුද්- යන්ගනහි අර්තය: එයින් නිදහස් වීම 

එහි පවතින අල්පභාවය සහ ඒ ගැන දක්වන බෙවත් උනන්ුව යනාදිය 

උගදසා ඉන් ඉවත්වී සිටීමය. අරාබිගයන් ‘ ය්උන් සහීද්’ යුගවන් පවසු 

ෙැගබ්න. ගමහි පදාුගත අර්ථය ‘අල්ප සව්ල්ප ගදයකි’ යන්නයි.   

මුල්කාලීනයන් හා ඉන් පසු පැමිණි ඇතැමුන් ගමගොගවහි සරෙභාවය 

පිළිබඳ විස්තර කිරීගම්දී රකාශ ගණනාවක්ම කර ඇති අතර ඒ ගැන වූ 

ඔවුන්ගේ රකාශ විවාධාකාරය.  

ඉමාම් අහ්මද් ‘අස්-සුහුද්’ නම් කෘතිගයහි ගමගස් වාර්තා කර ඇත. අබූ මූසා 

අල් කේොනී තුමා: ‘ගමගොව සරෙ භාවය යු අුමත දෑ තහනම් කිරීම 

ගහෝ මුදල් නාස්ති කිරීම ගහෝ ගනාව සැබැවින්ම ගමගොගවහි සරෙභාවය 

යු ඔගබ්න දෑගතහි ඇති දෑට වඩා අල්ොහ්ගේ දෑගතහි ඇති දෑ ගැන දැඩි 

විශ්වාසය ඇති කර ගගන යම් අභාගයයක් ඇති වූ විගටක එය ඔබට දිටගම 

පැවතුණ ද එහි රතිඵෙ හා එහි භාගයය පිළිබඳ දැඩි අගප්ක් ාගවන් පසුවීමය.’ 

යූුස් ඉබ්නු මය්සරා විසින් ෙබා ඉබ්නු අබිද් ුන්යා එය ගමගස් දන්වා සිටියි. 

“ගමගොව සරෙ භාවය අුමත දෑ තහනම් කිරීගමන් ගහෝ මුදල් නාස්ති 

කිරීගමන් ගහෝ ඇති ගනාවන්නකි. නමුත් ගමගොව සරෙභාවය යු ඔගබ්න 

දෑගතහි ඇති දෑට වඩා අල්ොහ්ගේ දෑගතහි ඇති දෑ පිළිබඳ ඔබට දැඩි 

විශ්වාසයයක් ඇති වීමයි. එගමන්ම කරදරයකදී ඔගබ්න තත්ත්වය හා 

එවැන්නක් සිු ගනාවන විටක දී ඔගබ්න තත්ත්ව එක සමාන වීම හා 

සාධාරණගය් දී ඔබව පැසුසුම් කරන්නා හා ඔබට අපහාස කරන්නා  සමගස් 

පිහිටීමයි.” 

 
230. මුස්ලිම් (2858) 
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ගමගොගවහි සරෙභාවය කරුණු තුනකින් විස්තර ගකරී ඇත. ඒ සියල්ෙ 

හදවත හා බැඳුණු ක්රියාවන් වන අතර ශාරීරික අවයව සමග බැඳුණු ක්රියාවන් 

ගනාවන්ගන්ය.  

ඒවායින් පළමුවැන්න: ගැත්ගතකු ඔහුගේ අගත් ඇති දෑ පිළිබඳ තිගබන 

විශ්වාසයට වඩා අල්ොහ්ගේ අගත් ඇති දෑ පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසයකින් පසුවීම. 

නිවැරැදි ස්ීර විශ්වාසගයන් හා එහි ශක්තිමත් භාවගයන් එය බිහි වන්ගන්ය. 

සැබැවින්ම අල්ොහ් තම ගැත්තන්ට ගපෝ ණය ෙබා දීගම් වගකීම භාර ගගන 

ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි. “මහගපාගළාගේ කවර 

සත්වයකු වුව ද එහි ගපෝ ණය අල්ො මත මිස නැත.”  (ූරා හූද්:6)  

කවගරකු ස්ීර විශ්වාසය තහවුරු කරන්ගන් ද ඔහුගේ සියලු කටයුතුවෙදී 

ඔහු අල්ොහ් පිළිබඳ විශ්වාසය තබයි. ඒ සඳහා වූ ඔහුගේ සැළසුම පිළිගනියි. 

බොගපාගරාත්තු සහගතව හා බිගයන් ගසසු මැවීම් සමග සම්බන්ධ වීම 

නවතාෙයි. පිළිකුල් සහගත කරුණු තුළින් ගමගොව ගසවීගමන් එය ඔහුව 

වළක්වයි. කවගරකු ගමගෙස සිටින්ගන් ද ඔහු සැබෑ ගෙසින් ගමගොගවහි 

සරෙභාවය රකින්ගනකු වන්ගන්ය. ඔහුට ගමගොගවහි කිසිවක් ගනාවූවද 

ඔහු මිනිසුන් අතර වඩාත් ගපාගහාසත් අයකු වන්ගන්ය. 

ගදවැන්න:  ගැත්තාට ගමගොව ජීවිතගය් දී මුදල් ගහෝ දරුවන් නැති වී යාම 

ගහෝ ගවනත් යම් අභාගයයක් අත් වූ විට ගමගොවහි ඔහුට අහිමි ගිය දෑට වඩා 

කුසල් රමාණයක් ඔහුට ඉතිරි වු ඇතැයි අගප්ක් ා කිරීමයි. ගමය ද හට 

ගැගනුගය් පරිපූර්ණ විශ්වාසය තුළිනි.  

සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් එතුමාණන්ගේ රාර්ථනාගවහි ගමගස් පවසා 

සිටි බව ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා ගකාට ඇත. එනම්:  

َ لَ   مْ سِ اقْ  مَّ هُ اللَّ    ا بهِ نَغُ ما تبلِِّ  كَ ، ومن طاعتِ معاصيكَ  ا وبينَ نَبينَ بهِ  ولُ ا تحُ مَ  كَ شيتِ ن خَ مِ  نا

.نياالدُّ  بَ ا مصائِ علينَ بهِ  نُ ا تهوِِّ مَ  ن اليقينِ ، ومِ كَ تَ جنَّ   

අගහෝ අල්ොහ්, අප අතර හා ඔබට අකීකරු වීගම් ක්රියාවන් අතර බාධකයක් 

ගෙස ක්රියාත්මක වන පරිදි ඔබ පිළිබඳ බිය අපට ගබදා ගදු මැනව! 

එගමන්ම ඔගබ්න ස්වර්ගය ගවත අපව ළඟා කරවන පරිදි ඔබට කීකරුවීම අපට 
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ගබදා ගදු මැනව!  ගමගොගවහි විපත් දරා ගැනීමට අපට පහසු වන පරිදි 

ස්ීරත්වය අපට ගබදා ගදු මැනව!231 

ගමය ගමගොව සරෙභාවගය් හා එ් පිළිබඳ ආශාව ගනාමැති කගම් සෙකුණු 

අතරින් එකකි. අලී (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා ගමගස් පවසයි: ‘කවගරකු 

ගමගොව සරෙභාවය රකින්ගන් ද අභාගයයන් ඔහුට පහසු වු ඇත.’  

තුන්වැන්න, එම ගැත්තා ඉදිරිගය් යුක්තිසහගතව ඔහුට පැසසුම් කරන්නා හා 

ඔහුට ගදාස් නගන්නා එක ගස් සමාන ව හිදීමය. ගමයද ගමගොව ජීවිතගය් 

සරෙභාවය එය පහත් ගෙස සැෙකීගම් හා ඒ ගැන පවතින අඩු ආශාව 

ගපන්වා ගදන සෙකුණකි. කවගරකු ළඟ ගමගොව අති වැදගත් වන්ගන් ද 

ඔහු රශංසාව ප්රිය කරන අතර අපහාසයට ෙක්වීම පිළිකුල් කරයි. කවගරකු 

යුක්තිගය් දී ඔහුට රශංසා කරන්නා හා අපහාස කරන්නා එකගස් සමාන ව 

සිටින්ගන් ද ඔහුගේ හදවතින් මැවීම්හි තත්ත්වය පහත වැටීම, සතයයට ඇති 

ආදරය පිළිබඳ පූර්ණත්වය සහ ඔහුගේ ස්වාමියාගේ තෘප්තිය ගපන්ුම් 

කරයි. 

ගමගොව ජීවිතගය් සරෙභාවය විස්තර කිරීගම්දී ගවනත් රකාශ ගණනාවක්ම 

මුල්කාලීනයන් විසින් වාර්තා කර ඇති අතර. ඒ සියල්ෙ ඉහත සඳහන් අදහස 

ගවත ගයාමු වන්ගන්ය.  

*** 

‘ඔබ ගමගොගවහි සරෙ ව ජීවත් වන්න. අල්ොහ් ඔබට ප්රිය කරු ඇත.” යන 

හදීසගය් විග්රහය ගවත ගයාමු වී බෙමු.  

ගමම හදීසය ගමගොගවහි සරෙභාවගයන් ජීවත්වන්නන්හට සැබැවින්ම 

අල්ොහ් ප්රිය කරන බව ගපන්වා ගදයි. ඇතැම් මුල්කාලීනයින් විසින් ගමගස් 

වාර්තා කර ඇත: “ඊසා (අගෙයිහිස් සොම්) තුමාගේ මිතුරන්: අල්ොහ් ඒ 

සම්බන්ධගයන් අප ව ප්රිය කරන ක්රියාවක් අපහට උගන්වන්නැ’යි 

 
231. තිර්මිදි (3502), එතුමා: ගමය හසන් ගරීබ්න වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව පවසා 
සිටියි. අ ්-ග යික් අල් අල්බානී තුමා ‘සහීහ් අල් ජාමිඃ’ හි (1268) ගමය හසන් 
වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  
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එතුමාගගන් ඉල්ො සිටි විට එතුමා: ‘ගමගොව ජීවිතයට දැඩි කැමැත්තක් 

ගනාදක්වන්න. අල්ොහ් ුඹොව ප්රිය කරු ඇත.’ යැයි පැවසීය.”  

ගමගොව ජීවිතයට ඇලුම් කරන හා මතුගොවට වඩා ගමගොවට 

වැදගත්කමක් ගදන පුද්ගෙයින් පිළිබඳ අල්ොහ් පහත් ගකාට පවසා ඇත: 

“එගස් ගනාව, නමුත් ුඹො ගමගොව ජීවිතය ප්රිය කරන්ගනහුය. තවද 

මතුගොව ගනාසෙකා හරින්ගනහුය.” (ූරා අල් කියාමා: 20,21) තවත් 

පාඨයක: “තවද ු ඹො ධනය දැඩි ගස් ඇලුම් කරන්ගනහුය” (ූරා අල් ෆජ්මර්: 

20) තවත් පාඨයක: “තවද සැබැවින්ම ඔහු වස්තු ගමෝහගය් දැඩිව සිටියි.” 

(ූරා අල් ආදියාත්: 8) ඉන් අදහස් කරුගය් ධනයට ඇලුම් කිරීමයි. 

ගමගොව ඇලුම් කරන්නා අපහාසයට ෙක්වී තිබීම එයට ඇලුම් ගනාකරන 

එය පිටුදකින ගමන්ම එය අතහැර දමන්නා රශංසාවට ෙක්වීම ගපන්වා ගදයි.   

හසන් තුමා ගමගස් පවසයි:  ‘කවගරකු ගමගොවට හා එහි වින්දනයට ඇලුම් 

කරන්ගන් ද මතුගොව පිළිබඳ කැමැත්ත ඔහුගේ හදවතින් බැහැර වී යයි.” 

අවුන් ඉබ්නු අබ්නදිල්ොහ් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘හදවත තුළ පවතින ගමගොව 

හා මතුගොව වනාහි තුොගේ පැතිකඩ ගදකක් ගමනි. ඒ ගදකින් එකක් 

රමාණගයන් වැඩි වූ කෙ අගනක බරින් සැහැල්ලු වී යයි.’  

වහබ්න තුමා ගමගස් පවසයි: ‘සැබැවින්ම ගමගොව හා මතුගොව වනාහි 

බිරියන් ගදගදගනකු සතු මිනිගසකු ගමනි. ඔවුන් ගදගදනාගගන් එකියක් 

පිළිබඳ තෘප්තියට පත් වූගය් නම් අගනක් තැනැත්තිය ගකෝපයට ෙක් ගවයි.! 

ගමගොව පිළිබඳ පහත් ගකාට කතා කරමින් කුර්ආනගය් හා සුන්නාගේ 

පැමිණ ඇති කරුණු වනාහි ඒවා ගොව අවසන් දිනය ගතක් එකිගනක 

පසුපසින් එන රාත්රිය හා දහවෙ යන එහි කාෙය ගවත ගයාමු කරන්නක් 

වන්ගන් නැත. සැබැවින්ම අල්ොහ ්ඒ ගදක ගමගනහි කිරීමට හා කෘතඥවීමට 

අගප්ක් ා කරන්නන්හට අුරාප්තිකයක් වශගයන් ඇති කගළ්ය.  

එගමන්ම ආදම්ගේ දරුවන් හට නවාතැනක් හා ගතාටිල්ෙක් වශගයන් 

අල්ොහ් ඇති කළ මහගපාගළාවට එම අපහාසය ගයාමු වන්ගන් ද නැත. 

ජෙය ගො යන කඳු මුහුු ගංගා හා උල්පත් ගවත ගයාමු වන්ගන් ද නැත. එහි 

පැළගවන ගහගකාළ හා පැළෑටි ගවත ගයාමු වන්ගන් ද නැත. එගමන්ම 
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වයාප්තව තිගබන සතුන් හා ගවනත් දෑ ගවත ගයාමු වන්ගන් ද නැත. ගහ්තුව 

සැබැවින්ම ඒ සියල්ෙ අල්ොහ ්තම ගැත්තන් හට පිරිනමා ඇති ආශිර්වාද ගේ. 

එහි ඔවුනට රගයෝජන තිගබනවාක් ගමන්ම එය නිර්මාණය කළ අයගේ 

ඒකීයත්වය, ඔහුගේ බෙය හා ඔහුගේ ශක්තිය ගපන්වා ගදන සාධක හා එය 

සෙකා බැලීම ඔවුනට ඇත.  

සැබැවින්ම එම අපහාසය ගයාමුවුගය් ගමගොව සිුවන ආදම්ගේ 

දරුවන්ගේ ක්රියාවන් ගවතය. ඊට ගහ්තුව ගබාගහෝ ගේොවට ඔහුගේ 

අවසානය රශංසා සහගත ගනාවන අයුරින් ඒවා පිහිටන බැවිනි. නමුත් ඒවා 

ඔහුගේ අවසානයට හානි පමුණුවන ගස් ගහෝ රගයෝජනවත් ගනාවන ගස් 

ගහෝ පිහිටු ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “ුඹො දැන ගනිවු. 

ගමගොව ජීවිතය ගසල්ෙමකි විගනෝදයකි ගශෝභාෙංකාරයකි ුඹො 

එකිගනකා අතර ආඩම්බරකම් පාන්නකි සම්පත් හා දරුවන් වැඩි කිරීගම් 

තරගකාරිත්වයකි. (ගම් සියල්ෙ) වර් ාවක් බඳුය. (එනම් එම වර් ාගවන්) 

එහි පැළෑටි (වැඩීම) ගගාවියන් සතුටින් පිනවයි. පසුව එය වියගළු ඇත. 

එවිට එය කහ පැහැ බවට පත් වු ුඹ දකින්ගනහිය. පසුව එය (දිරා ගිය) 

පිුරු බවට පත් වන්ගන්ය. තවද මතුගොගවහි (පාපතරයින්ට) දැඩි දඬුවමක් 

ඇත. (සැදැහැමියන්ට) අල්ොහ්ගගන් වූ සමාවක් ද තෘප්තියක් ද ඇත. තවද 

ගමගොව ජීවිතය රවටාෙන වින්දනයක් මිස (අන් කිසිවක්) නැත.” (ූරා අල් 

හදීද් :20)232  

සෑම තත්ත්වයකදීම ගමගොගවහි සරෙභාවය අල්ොහ්ගේ නබිවරුන්ගේ 

ඔහුගේ සමීපතයින්ගේ හා ඔහුට වඩාත් ප්රියි කරන්න්ගේ සංගක්තයක් විය.  

ගදවන උපගදස වනාහි: මිනිසා අතර පිළිපදින සරෙභාවයයි. එය මිනිසුන්ගේ 

ආදරය අනිවාර්යය කරන්නකි.  

 
232. ගමගොව අතහැර දමන ගමන් උනන්ු කර ඇත්ගත් මතු ගොව කටයුතු 
ඇගවීගමන් හා එය සඳහන් කරමින් එය උනන්ු කරවීම සම්බන්ධ කර ගනිමිනි. 
මතුගොව කටයුත්තක් ගවත ගයාමු වීගම් ගහ්තුවකින් මිස ගමගොව මුලුමණින් 
අතහැර දමන ගමන් උනන්ු කරවා ශරීආගේ කිසිවක් පැමිණ නැත. මතුගොව 
කටයුතු අධිකව ඉටු කිරීමත් සමගම ගමගොව කටයුතු සිු කිරීම අපහාසයට 
ෙක්වන කරුණක් ගනාවන්ගන්ය. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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හසන් තුමා ගමගස් පවසයි: ‘මිනිසුන්ගේ දෑත්වෙ ඇති දෑ ඔබ අපගයෝජනය 

ගනාකරන තාක්කල් ඔබ මිනිසුන් හට ගගෞරවයක් වීම -ගහෝ මිනිසුන් ඔබට 

ගගෞරවය කිරීම - අඛණ්ඩව සිුගවමින් පවතී. ඔබ එගස් කටයුතු කගළහි නම් 

ඔවුහු ඔබ අවතක්ගස්රුවට ගන්නා අතරම ඔගබ්න කතාව පිළිකුල් කරති. ඔබට 

ශවර කරති.  

මිනිසුන්ගගන් ඉල්ො සිටීගමන් වැළකී සිටින ගමන් හා ඔවුන්ගගන් 

අවශයතාවන්ගගන් ගතාරව සිටින ගමන් නිගයෝග කරමින් පැමිණි නබි 

තුමාණන්ගේ හදීස් ගණනාවක් ඇත. කවගරකු මිනිසුන් ළඟ ඇති දෑ 

ඔවුන්ගගන් ඉල්ො සිටින්ගනද ඔවුහු ඔහුව පිළිකුල් කරති. ඔහුට ශවර 

කරති. සැබැවින්ම ධනය ආදම්ගේ දරුවන්ගේ ආත්මයට ප්රිය මනාප 

වස්තුවකි. එගහයින් ඔවුන් ප්රිය කරන යමක් කවගරකු ඔවුන්ගගන් ඉල්ො 

සිටින්ගන් ද ඒ ගහ්තුගවත් ඔවුහු ඔහුව පිළිකුල් කරු ඇත. මිනිසුන් අතර 

ඇති දෑහි කවගරකු සරෙ ගෙස කටයුතු කරන්ගන් ද එයින් ඔවුන්ගගන් 

වැළකී සිටින්ගන්  ද එවිට සැබැවින්ම ඔවුහු ඔහුට ප්රිය කරු ඇත. ඒ 

ගහ්තුගවන් ඔවුහු ඔහුට ගරු කරු ඇත. ඔහුද ඔවුන් මත රජකම් කරු ඇත. 

එය බසරා වාසීන්ට ගැමි අරාබිවරු පවසා සිටියාක් ගමනි. එනම්: ගමම 

ගම්මාන වාසීන්ගේ නායකයා කවුරුන්දැ?යි ඔවුහු විමසා සිටිගයෝය. ඔවුහු: 

‘අල් හසන්’ යැයි පිළිතුරු ුන්ගනෝය. ඔවුහු: ඔහු ඔවුන්ගේ නායකයා බවට 

පත් ව ඇත්ගත් කුමන ගහ්තුවක් නිසාගවන් දැයි විමසුගවෝය. ඔවුහු: ‘ජනයා 

ඔහුගේ දැුගම් අවශයතාවගයන් පසුගවති. එගමන්ම ඔහු ඔවුන්ගේ 

ගමගොව සම්පතින් අවශයතා රහිත අගයකි.   

-ගමගොව හා එහි වැසියන් පිළිබඳ විස්තර කිරීගම් දී- ඇතැම් 

මුල්කාලීනයන්ගේ රකාශය ගකතරම් මනරම් ද?  

එය කිසිවක් කළ ගනාහැකි මළ කඳක් මිස නැත.  

 ඒවා ඇදගගන යන්නට බෙන සුනඛයින් එහි ගවති. 

ඔබ එයින් වැළකු ගණහි නම් එහි වැසියන්ට ඔබ ශාන්තියක් වන්ගනහිය 

 ඔබ එය ඇද ගන්ගනහි නම් එහි සුනඛයින් ඔබව ඉවත් කරු ඇත.  

*** 
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 ْونَ الَحِدْيُث الثَّانِي والثَّالثُ 

තිස් පදවන හදීසය 

ِ َرِضَي   قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ  للاُ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

 " ََل َضَرَر َوََل ِضَرارَ "

 َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ اْبُن َماَجْه َوالدَّاَرقُْطنِيُّ َوَغْيُرُهَما ُمْسنَدًا،  

ِ    َوَرَواهُ َماِلٌك فِي " اْلُمَوطَّإِ " َعنْ  َعْمِرو ْبِن يَْحيَى، َعْن أَبِيِه، َعِن النَّبِيِّ

 .ُمْرَسًَل، فَأَْسقََط أَبَا َسِعيٍد، َولَهُ ُطُرٌق يَْقَوى بَْعُضَها بِبَْعٍض  ملسو هيلع هللا ىلص

සැබැවින්ම නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල් කුද්රි 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

“හිංසා කළ යුතු නැත. හිංසා කරු ෙැබිය යුතු ද නැත.”  

හසන් ගණයට අයත් හදීසයකි. ඉබ්නු මාජා අද්දාරුකුත්නී 
හා ගවනත් ඉමාම්වරුන් විසින් ගමය පළ කර ඇත.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව තම පියාගගන් ෙබා අම්ර් ඉබ්නු 
යහ්යා විසින් වාර්තා කළ මුර්සල් ගණගය් හදීසයක් ගෙස 
‘අල්-මුවත්තා’හි ඉමාම් මාලික් විසින් ද ගමය වාර්තා කර 
ඇත. අබූ සඊද් තුමාව ඉන් ඉවත් කර ඇති අතර එකක් 
අගනක බෙවත් කරන මාර්ග ගණනාවක් එය සතුය.  

*** 

-විග්රහය- 

අබූ සඊද් තුමාගේ හදීසය ඉබ්නු මාජා විසින් පළ කර නැති අතර එය පළ කර 

ඇත්ගත් අද්දාරකුත්නී, හාකිම් හා බයිහකී යන හදීස්ගේදීන් විසිනි.  යික් තුමා 

පවසන පරිදි සැබැවින්ම ගමම හදීසය පළ වී ඇති ඇතැම් මාර්ග අගනක් 

මාර්ග බෙවත් කරන්නක් ගෙස පිහිටා ඇත. 
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අබූ අම්ර් ඉබ්නු අස්-සොහ් පවසා සිටිුගය්: ‘ගමම හදීසය දාරකුත්නී විසින් 

විවිධ වාර්තාකරණයන්ගගන් පළ කර ඇති අතර ඒවාගයහි සමස්තය බෙන 

කෙ එම හදීසය ඒවා බෙවත් කරයි. එය අෙංකාරවක් කරයි. විද්වතුන් බහුතර 

ගදනා එය පිළිගගන ඇති අතරම සාධකයක් ගෙස ද එය ගගන ඇති’ බවයි. 

ඉමාම් අහ්මද් තුමා ගමම හදීසය සාධකමය හදීසයක් ගෙස ගගන  නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන් ‘හිංසා කළ යුතු නැත. හිංසා කරු ෙැබිය යුතු නැත. යැයි රකාශ 

කළ බව පවසා සිටියි.  

*** 

“හිංසා කළ යුතු නැත. හිංසා කරු ෙැබිය යුතු නැත.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

‘අල් ළරර්’ (හිංසාවක් කිරීම) හා ‘අල් ළිරාර්’ (හිංසාවක් කරු ෙැබීම) යන 

පද ගදක අරත ගවනසක් තිගබන්ගන්ද නැද්ද යන වග හදීස් ගේදීහු විවිධ 

මතගේද දරති.  

තහවුරු කරන අයුරින් එම පද ගදක එකම අර්ථගයන් පිහිටා ඇති බව 

ඇතැමුන් පවසති. 

රචලිත රකාශය වුගය් ඒ ගදක අතර ගවනසක් ඇති බවයි. පසුව ‘අල් ළරර්’ 

යු: තමන්ට එමගින් රගයෝජනය ෙැබිය හැකි අයුරින් ගවනත් අයකු මත 

හිංසාවක් ගගන ඒමය. ‘අල් ළිරාර්’ යු එමගින් තමන්ට රගයෝජනයක් 

ගනාෙැගබන අයුරින් ගවනත් අයකු ගවත හිංසාවක් ගගන ඒමයි. එය තමන්ට 

හිංසාවක් ඇති ගනාකරන ගදයක් වළක්වා එමගින් වළක්වු ෙැබූ අයට (එය 

වැළැක්වීම ගහ්තුගවන්) හිංසාවක් ඇති කරන අයකු ගමනි. ගමම රකාශය 

වඩාත් නිවැරදි රකාශයක් බව පිරිසක් පවසා ඇති අතර ඔවුන් අතරට අබ්නුල් 

බර් හා ඉබ්නු අස-්සොහ්  ඇතුළත් ගවති.  

තවත් රකාශයක ‘අල් ළරර්’ යු තමන්ට හිංසා ගනාකළ අයකුට හිංසා කිරීම 

හා ‘අල් ළිරාර්’ යු තමන්ට හිංසා සිු කළ අයට සුුසු ගනාවන අයුරින් හානි 

සිු කිරීම ගේ යැයි ද පවසු ෙැබ ඇත.  
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ගම් සියලු තත්ත්වයන් තුළ නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් හිංසාව හා හිංසා කරු ෙැබීම 

වළක්වා ඇත්ගත් අසාධාරණ ගෙස සිු කරු ෙැබීමක් වශගයනි. සාධාරණ 

ගෙස කිසිවකු මත හිංසාවක් සිු කිරීම වනාහි: එය අල්ොහ ්පැන වූ සීමාවන් 

ඉක්මවා යෑමක් ගහෝ ගවනත් අයකුට අපරාධයක් සිු කිරීමක් විය යුතුය. 

ගමය ගකාගහත්ම මින් අදහස් කරන්ගන් නැත. සැබැවින්ම මින් අදහස් 

කරුගය් සාධාරණත්වගයන් ගතාර ව හිංසාවක් ඇති කිරීමය.  

*** 

‘ො ළරර’ -හිංසා කළ යුතු නැත.- යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශගය් 

ගපාුගේ ඇතුළත් වන කරුණක් වුගය්. සැබැවින්ම අල්ොහ් ඔහුගේ 

ගැත්තන්හට සෑම අවස්ථාවකම ඔවුනට හානි පමුණවන දෑ ක්රියාත්මක 

කිරීමට පවරා නැත. ඔහු ඔවුනට කවර කරුණක් නිගයෝග කර ඇත්ගත් ද 

සැබැවින්ම එය ඔවුන්ගේ දහමට හා ඔවුන්ගේ ගෙෞකික කටයුතුවෙට 

ගසතක් වන්ගන්ය.  ඔහු කවර කරුණක් ඔවුනට තහනම් කර ඇත්ගත් ද එය 

ඔවුන්ගේ දහමටත් ගෙෞකික කටයුතුවෙටත් අපරාධයක් සිු කරන්නක් 

වන්ගන්ය. එගමන්ම ඔවුන්ගේ ශරීරයට හානිපමුණවන යමක් ඔහු තම 

ගැත්තන් හට නිගයෝග කර නැත. ගරෝගියකු ජෙගයන් පිරිසිු වීගම් 

අනිවාර්යභාවය අගහෝසි කර ඇත්ගත් ද ගරෝගියකු හා මගියකු උපවසාය 

රැකීගම් අනිවාර්යය භාවය අගහෝසි කර ඇත්ගත් ද ඒ ගහ්තුගවනි.   

ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 

‘අල් මුස්නද්’හි ගමගස් සඳහන් ගේ. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්ගගන් ‘අල්ොහ්ට 

වඩාත් ප්රියමනාම ආගමික පිළිගවත කුමක් දැ?යි විමසන ෙදී.  එතුමාණන් 

ඉවසන සුළු පිවිතුරු දහම ගේ යැයි පවසා සිටියහ. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් වාර්ත කරන ෙද හදීසයක, 

‘සැබැවින්ම මම ඉවසනසුළු පිවිතුරු දහමක් සමග එවු ෙැබුගවමි.”233 

 
233. ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමියගේ වාර්තාගවන් ඉමාම් අහ්මද් තුමා ගමය 
පළ කර ඇත. (233/6) ගමම හදීසය සහාබාවරුන් ගණනාවක් විසින්ම වාර්තා 
කරු ෙැබ ඇති අතර ඔවුන් අතරින් ජාබිර්, අබූ උමාමා යන සහාබාවරු ද ගවති. 
එහි වාර්තාකරණය ෙඊෆ් ගණයට අයත්ය. නමුත් එයට ඇති සාක්ි අුව එය 
හසන් ගණයට අයත් හදීසයක තත්ත්වය දක්වා සුරක්ිත වන්ගන්ය. සියල්ෙ 
මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය.   
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ගමම අර්ථගයන් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි අනස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ගමගස් සඳහන් වී ඇත. සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් 

ගමන් කරමින් සිටින මිනිගසකු ුටුහ. සැබැවින්ම ඔහු පාගමනින් හජ්ම 

වන්දනාව ඉටු කරන්නට භාරයක් වූ අගයකු  බව පවසු ෙැබීය. එවිට 

එතුමාණන් “ඔහු පාගමනින් යෑගමන් සැබැවින්ම අල්ොහ ් අවශයතාගවන් 

ගතාරය. ඔහු වාහනයක නැග ගමන් කරත්වා” යැයි පැවූහ. තවත් 

වාර්තාවක: “ඔහු ඔහුටම ගේදනාව කර ගැනීගමන් සැබැවින්ම අල්ොහ්ට 

අවශයතාවගයන් ගතාරය.”234   

 

 

  

 
234. බුහාරි (1865), මුස්ලිම් (164) 
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 الَحِدْيُث الثَّاِلُث والثَّالثُْونَ 

තිස් තුන්ව වන හදීසය 

 قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َرُسوَل َعْنُهَما أَنَّ   للاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي 

َوِدَماَءُهْم لَِكنَّ اْلبَيِِّنَةَ لَْو يُْعَطى النَّاُس بِدَْعَواُهْم، ََلدََّعى ِرَجاٌل أَْمَواَل قَْوٍم  "

 ." َعلَى اْلُمدَِّعي َواْليَِميَن َعلَى َمْن أَْنَكرَ 

 .َحِديٌث َحَسٌن، َرَواهُ اْلبَْيَهِقيُّ َوَغْيُرهُ َهَكذَا

ِحيَحْينِ َوبَْعُضهُ فِ   "  ي "الصَّ

සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

“මිනිසුන් වාද ගකාට ඉල්ො සිටින දෑ ඔවුනට පිරිනමු 
ෙබන්ගන් නම්, මිනිසුන් (අසාධාරණ ගෙස) පිරිසකගේ 
ධනය හා ජීවිත ඉල්ො වාද කරු ඇත. එගහත්, සාක්ි 
ඉදිරිපත් කිරීම වාද කරන්නා මත වන අතර දිවුරා සිටීම 
රතික්ග ප් කරන්නා මත ගේ.”  

ගමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් වන අතර අල්-
බයිහකි සහ ගවනත් අය විසින් ද ගමය ගමගෙස වාර්තා 
කර ඇත.  

එහි ගකාටසක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන්ව ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසගය් මූෙය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් ඔවුන්ගේ සහීහ් 

ග්රන්ථයන්හි පළ කර ඇති අතර එය නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බවට ඉබ්නු 

අබ්නබාස් තුමා ද ඔහු විසින් අබූ මුගෙයිකා ද ඔහු විසින් ඉබ්නු ජුරය්ජ්ම ද ෙබා 
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වාර්තා කර ඇත. එනම්: “ජනයා වාද ගකාට ඉල්ො සිටින දෑ ඔවුනට 

පිරිනමු ෙබන්ගන් නම් පිරිසක් මිනිසුන්ගේ රාණ හා ඔවුන්ගේ සම්පත් 

ඉල්ො වාද කරති.    

ග යික් තුමා ගගනහැර පා ඇති ගමම රකාශය ඉබ්නු අස්සිොහ් තුමා ඊට ගපර 

ම “අහාදීස් අල් කුල්ලියාත්” හි ගගන හැර පා ඇත. එතුමා : ගමය හසන් 

ගණයට අයත් වාර්තාකරණගයන් යුක්තව ඉමාම් බයිහකී තුමා පළ කර ඇති 

බව පවසයි. 

‘සාක්ි ඉදිරිපත් කිරීම වාද කරන්නා මත හා දිවුරා සිටීම එය රතික්ග ප් 

කරන්නා මත ගේ’ යැයි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ රකාශය අහ්මද් හා අබූ 

උගබය්ද් යන ඉමාම්වරු විසින් නීතිමය සාධකයක් වශගයන් ගගන ඇත. 

සැබැවින්ම එම පද ගපළ නිවැරදි බවත් එමගින් නීතිමය සාධක ගු ෙබන 

බවත් ගමය ගපන්වා ගදයි.  

ගමම අරථගයන් යුත් හදීස් ගණනාවක් සඳහන් වී ඇත. 

අල්-අ ්අස් ඉබ්නු කයිස් තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් 

හි ගමගස් සඳහන් ගේ. මා අතර හා මිනිගසකු අතර ලිඳක් සම්බන්ධගයන් 

වාදයක් විය. විසුමක් ගසායා අපි එය අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) ගවත 

ඉදිරිපත් කගළමු. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් “ඔබට සාක්ිකරුවන් 

ගදගදගනකු විය යුතුයි. එගස් නැතිනම් ඔහු දිවුරා සිටිය යුතුයි” යැයි පවසා 

සිටියහ. මම: එගස් නම් ඔහු දිවුරා සිටිත්වා මට ගැටලුවක් නැත යැයි 

පැවසුගවමි. පසුව අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්: ‘කවගරකු යම් දිවුරුමක් මත 

දිවුරා සිටින්ගන් ද ඔහු එහි වැරදි කරුවකු වුව ද එමගින් ධනය ඔහුට උරුම 

වන්ගන්ය. ඔහු ගකගරහි ගකෝප වූ තත්ත්වගය් අල්ොහ් ඔහු මුණ ගැගසු 

ඇත. පසුව එය තහවුරු කරමින් අල්ොහ් අල් කුර්ආන් වැකියක් පහළ 

කගළ්ය. ‘කවගරකු අල්ොහ්ගේ ගිවිසුම හා ඔවුන්ගේ දිවුරුම් සුළු මිෙකට 

විකුණන්ගන් ද...’ යන ආලු ඉම්රාන්හි 77 වැනි පාඨය කියවීය. 

ඉබ්නු අල් මුන්දිර් තුමා ගමගස් පවසයි: සැබැවින්ම සාක්ිය වාද කර 

කරන්නා මත හා දිවුරා සිටීම වාද කරු ෙබන රතිවාදියා මත විය යුතු බව 

විද්වතුන් ඒකමතිකව රකාශ කර ඇත. ‘සාක්ිය වාද කරන්නා මත’ යන 

රකාශගය් අරුථ ඒ සඳහා සුුසුකම ඇත්ගත් වාද කරන්නාටය යන්නයි. 
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ගහ්තුව සැබැවින්ම එය ඔහුට අනිවාර්යය වන බැවිනි. එය ඔහුගගන් ගු 

ෙැගබ්න. ‘දිවුරා සිටීම වාද කරු ෙබන රතිවාදියා මත’ යන රකාශගය් අරුථ 

එනම්: එමගින් ඔහු නිගදාස් වීමයි. ගහ්තුව සැබැවින්ම එය ඔහුට අනිවාර්යය 

වන බැවිනි. සෑම තත්ත්වයකදීම එය ඔහුගගන් ගු ෙැගබ්න. රකාශය අවසන් 

*** 

සාක්ි ඉදිරිපත් කිරීම වාද කරන්නා මත වන අතර දිවුරා සිටීම රතික්ග ප් 

කරන්නා මත ගේ.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

එමගින් අදහස් කරුගය්:   කවර කරුණක් වාද කර සිටින්ගන්ද එය තමන් 

සතු යැයි මිනිගසකුට එගරහිව වාද කර, සැබැවින්ම එය එගස් වාද කරු 

ෙැබූ පුද්ගොයට අයිති බව රතික්ග ප් කිරීමය. හදීසය ආරම්භගය් දී ‘ඔවුන් 

වාද කරන දෑ මිනිසුනට පිරිනමු ෙබන්ගන් නම් පිරිසකගේ රුධිරය හා 

ඔවුන්ගේ ධනය ගවුගවන් පිරිසක් වාද කරු ඇත’ යුගවන් පවසා 

ඇත්ගත් එබැවිනි. වාද කරු ෙබන්නා සතු ගනාවූ ගදයක් තමන් සතු බව වාද 

කරන්නා වනාහි ඔහුගේ වාදය රතික්ග ප් කරු ෙබන්නකි. ගමය 

පළමුවැන්නට වඩා ඉතා සරෙය. ගමහිදී වාද කරු ෙබන්නාට සාක්ි අවශය 

වන්ගන්ය. නමුත් ගමහි දී සාක්ිය රමාණවත් ගේ. වාද කරන්නා තමන් සතු 

බව රතික්ග ප් කරන වාදයකදී කවර සාක්ියක් රමාණවත් වන්ගන් ද එවන් 

සාක්ියක්  ගමහිදීද රමාණවත් වන්ගන්ය.   

එයට කරුණු කිහිපයක් සාක්ි දරු ඇත.  

ඒ අතුරින් ලුක්තා ගහවත් අහුෙන ෙද දෑ: ඒ ගැන විස්තර කරමින් පැමිණි විට 

කිසිු සාක්ියකින් ගතාරව එකගතාවගයන් යුතුව සැබැවින්ම එය ඔහු ගවත 

භාර ගදු ෙැගබ්න. නමුත් ඔවුන් අතරින් ඇතැගමකු පවසා සිටිුගය් : ඉමාම් 

අ ්- ාෆිඊ හා අබූ හනීෆා තුමාගේ රකාශ ගමන් ‘ඔහුගේ නිවැරැදිභාවය 

අුමාන කිරීගම්දී එය අබිබවා ගිය විට එගස් භාර දීම සුුසු වුව ද එය 

අනිවාර්යය ගනාවන බවයි. ඔවුන්ගගන් තවත් ඇතැගමකු පවසා සිටිුගය්: 

ඉමාම් මාලික් හා අහ්මද්ගේ රකාශ ගමන් එහි සඳහන්ව ඇති විස්තර සඳහන් 

කිරීමත් සමග එය භාර දීම අනිවාර්යය බවයි. 
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අල් ඝනීමා ගහවත් යුද්ධගය්දී අත්පත් කරගත් වස්තුව- ඒ ගැන කිසිවක් වාද 

කරමින් ගකගනකු පැමිණ: සැබැවින්ම එය තමන් සතුව තිබී එය ගද්ව 

රතික්ග ප්කයින් අතට පත් වූ බව පවසා එය තමන් සතුව තිබූ එකක් බව 

විස්තර කරන සාක්ියක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කළ විට එය රමාණවත් 

වන්ගන්ය. ඒ ගැන ඉමාම් අහ්මද්ගගන් ‘ඒ සඳහා සාක්ියක් අගප්ක් ා 

ගකගරන්ගන් දැ?යි විමසු ෙැබූ විට ඔහු: ‘සැබැවින්ම එය ඔහු සතුව තිබූ 

බවට ගපන්වා ගදන විස්තර කිරීමක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. ඒ ගැන දැන ගත්ගත් 

නම් ගස්නා නායකයා විසින් එය ඔහු ගවත භාර දිය යුතුය.” 

අර්-රුගකයින් ඉබ්නු අර්-රබීඃ තුමා තම පියාගගන් ෙබා වාර්තා කර 

ඇති බවට ඉමාම් අල් කල්ොල් තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කර ඇත. “අයිුත් 

තම්ර් නම් ස්ථානගය් මාගේ සගහෝදරයා සතු අශ්වගයකු අතරමං විය. එය 

සඃද් තුමාගේ ගාගෙහි සිටිු ඔහු ුටුගේය. පසුව ඔහු: ගම් මාගේ අශ්වයා යැයි 

පැවසීය. එවිට සඃද් තුමා ‘ඔබට සාක්ි තිගබ්නදැ?යි විමසීය. ඔහු නැත. නමුත් 

මම ඌ කැඳවමි එවිට ඔහු ගකඳිරි ගසු ඇත. පසුව ඔහු ඌ කැඳවූ විට ගකඳිරි 

ගැසීය. පසුව එතුමා ඔහුටම එය පිරිනැමීය.  

ගමය සතුරා විසින් අත්පත් කර ගු ෙැබ පසුව මුස්ලිම්වරු ඒ මත ගපනී 

සිටියා විය හැක. එගමන්ම සැබැවින්ම ඌ අතරමං වූ සගතකු බව දැන 

ගන්නට ෙැබී එගස් අතරමං වූ සතුන් අතර තැබුවා විය හැකිය. එවිට එය 

‘ලුක්තා’ ගහවත් අහුෙු ෙැබූ දෑ ගමන් වන්ගන්ය.  

මංගකාල්ෙ කා පැහැරගත් දෑ . භාරකරුවන්ගේ අසාධාරණය ගැන දැන ගත් 

විට එය ගපාු අරමුදලින් නැවත ෙබා ගදන ගමන් ඉල්ො සිටියි නම්. අබ්න අස්-

සිනාද් තුමා ගමගස් පවසයි: “උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා අසාධාරණ ගෙස 

ගු ෙැබූ ගදයක් කැපී ගපගනන සාක්ියක් ගනාවී සුළු රමාණගය් සාක්ියක් 

වුව ද එය එහි අයිතිකරුවන් ගවත නැවත භාර ගදන්නට කටයුතු කළහ. 

ජනයා අසාධාරණයට පත් ව ඇති ස්වරූපයක් එතුමාට දැනගන්නට ෙැබුණු 

විට ඒ සඳහා සාක්ි ඉදිරිපත් කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් ගනාෙැබුණ ද එතුමා 

එය ඔහුට නැවත භාර ුන්හ. ඊට ගහ්තුව එතුමාට ගපර මිනිසුන් අතර 

ආණ්ඩුකෙ අයගේ අගතිය එතුමා දැන සිටි බැවිනි. අසාධාරණයට ෙක්වූවන් 

සඳහා නැවත ඒවා ෙබා දීගම් දී ඉරාකගය් ගපාු අරමුදල් අවසන් වූ අතර 

අවසානගය් ඒ සඳහා සිරියාගවන් ගු ෙැබීය.” 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

268 
 

මංගකාල්ෙය ගසාරකම යනාදී වශගයන් පැහැර ගු ෙැබූ වස්තුව ද ‘ලුක්තා’ 

ගහවත් අහුෙන ෙද දෑ ගමනි. ඒ ගැන වාද කරන්නා විස්තර කර සිටීම 

රමාණවත් ගේ.  එහි පවතින මතගේද පිළිබඳ කාලී තුමා විසින් විස්තර කර 

ඇති අතර සැබැවින්ම එය ඉමාම් අහ්මද්ගේ රසිද්ධ රකාශයයි. 

*** 

  

  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

269 
 

ابُِع والثَّالثُْونَ   الَحِدْيُث الرَّ

තිස් හතර වන හදීසය 

ِ قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل   يَقُوُل:   ملسو هيلع هللا ىلص للاِ َعْن أَبِي َسِعيٍد اْلُخْدِريِّ

فَبِلِ " يَْستَِطْع  لَْم  فَإِْن  بِيَِدِه،  فَْليُغَيِِّْرهُ  ُمْنَكًرا  ِمْنُكْم  َرأَى  لَْم  َمْن  فَإِْن  َسانِِه، 

يَمانِ يَْستَطِ   ." ْع فَبِقَْلبِِه، َوذَِلَك أَْضعَُف اْْلِ

 .َرَواهُ ُمْسِلمٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) කළ රකාශයකට තමන් සවන් 
ුන් බව පවසමින් අබූ සඊද් අල් කුද්රි තුමා ගමගස් පවසයි.  

ුඹො අතරින් කිසිගවකු පිළිකුල් සහගත ගදයක් ුටුගේ 
නම් එය ඔහු ඔහුගේ දෑතින් වළක්වත්වා. නමුත් ඔහු 
(එයට) හැකියාව ගනාදැරුගේ නම් එය ඔහුගේ දිගවන් විය 
යුතුයි. (එයට ද) ඔහු හැකියාව ගනාදැරුගේ නම් ඔහුගේ 
හදවතින් විය යුතුය. එය ඊමානගය් ඉතා පහත්ම 
තත්ත්වයයි.  

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසින් ගමය වාර්තා කර ඇත.   

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය අබූ සඊද් තුමා විසින් ද එතුමාගගන් තාරික් ඉබ්නු ිහාබ්න විසින් 

ද එතුමාගගන් කය්ස් ඉබ්නු මුස්ලිම් විසින් ද ෙබා පළ කර ඇති වාර්තාකරණය 

මගින් හා අබූ සඊද් තුමා විසින් ද එතුමාගගන් ඉස්මාඊල් ඉබ්නු රජාගේ 

පියාණන් විසින් ද ඔහුගගන් ඉස්මාඊල් ඉබ්නු රජා විසින් ද ෙබා පළ කර ඇති 

වාර්තාකරණය මගින් ද මුස්ලිම් තුමා වාර්තා කර ඇත. එතුමා සතු වූ තාරික් 

තුමාගේ වාර්තාව වනාහි: “සොතයට ගපර අවුරුු දින ගද්ශානව ආරම්භ 

කගළ් මර්වාන් විසිනි. එවිට මිනිගසකු ඔහු ගදස නැගී සිට: ‘ගද්ශනාවට ගපර 

සොතය විය යුතු යැ’යි පවසා සිටිගය්ය. එවිට ඔහු : ‘ගමහි තිබිය යුතු 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

270 
 

කරුණක් මග හැරී ඇත’ යැයි පැවසීය. එවිට අබූ සඊද් තුමා : ‘ගමාහු235 වනාහි 

එහි විය යුතු දෑ දෑ තීන්ු කගළ්ය’ යැයි පවසා පසුව ගමම හදීසය දන්වා 

සිටිගය්ය.  

*** 

ගමම අර්ථගයන් යුත් වාර්තා ගණනාවක් ගවනත් ආකාරගයන් ද වාර්තා වී 

ඇත. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් මුස්ලිම් තුමා ගමගස් පළ කර ඇත. “මට ගපර පැමිණි කිසියම් 

සමූහයක් අතරට අල්ොහ් එවූ කිසිු නබිවරයකු ඔහුගේ සමූහයා අතුරින් වූ 

ගගෝෙයින් හා මිතුරන් සිටියා මිස නැත. ඔවුහු ඔහුගේ පිළිගවත 

අරගත්ගතෝය. ඔහුගේ නිගයෝගය පිළිපැද්ගදෝය. අනතුරුව ඔවුන්ගගන් පසු 

පැමිණි සමූහයා අධික වශගයන් දිවුරා සිටිගයෝය. ඔවුන් ගනාකරන දෑ පවසා 

සිටිගයෝය. අණ කරු ගනාෙැබූ දෑ සිු කගළෝය. එගහයින් ඔවුන් සමග තම 

දෑතින් අරගෙ කරන්නා මුඃමින්වරගයකි. ඔවුන් සමග තම දිගවන් අරගෙ 

කරන්නා ද මුඃමින්වරගයකි. ඔවුන් සමග තම හදවතින් අරගෙ කරන්නා ද 

මුඃමින්වරගයකි. ඉන් ඔබ්නබට ගද්ව විශ්වාසගයන් අබ ඇටයක් තරම් ගහෝ 

නැත.236   

තමන්ගේ හැකියාව අුව පිළිකුල් සහගත දෑ ගහළා දැකීම අනිවාර්යය වන 

බව ගමම හදීසයන් ගපන්වා ගදයි. සැබැවින්ම එය හදවතින් ගහළා දැකීම 

අතයවශය කරුණක් වන්ගන්ය. පිළිකුල් සහගත දෑ තම හදවත ගහළා 

ගනාදකින පුද්ගෙයා වනාහි, ඔහුගේ හදවගතහි ගද්ව විශ්වාසය පහ වී ඇති 

බව ගපන්වා ගදයි.  

මිනිගසකු ගමගස් රකාශ කරු ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා සවන් ුන්හ. ‘යහපත 

විධානය ගනාකරන අයහපතින් ගනාවළක්වන අය විනාශ විය. එවිට ඉබ්නු 

මස්උෞද් තුමා ‘තම හදවගතහි යහපත හා අයහපත පිළිබඳ ගනාහඳුනන 

තැනැත්තා විනාශ විය’ සැබැවින්ම යහපත හා අයහපත දැන සිටීම 

 
235. මර්වාන් සිු කළ ක්රියාව රතික්ග ්ප කළ පුද්ගෙයා.  
236. මුස්ලිම් (50) 
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අනිවාර්යය බවත් කිසිවකුගගන් එය මග හැගරන්ගන් නැති බවත් කවගරකු 

එ් ගැන වටහා ගනාගත්ගත් ද ඔහු විනාශ වී යන බවත් ගපන්වා ගදයි.  

*** 

දිගවන් හා දෑතින් ගහළා දැකීම වනාහි: එය අනිවාර්යය වුගය් හැකියාගේ 

තරමටය.  

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. “ුඹො අතරින් 

කවගරකු තමන්ට වැළැක්විය ගනාහැකි පිළිකුල් සහගත ගදයක් දකිමින් 

ජීවත් වන්නට සිු වන්ගන් ද, සැබැවින්ම ඇල්ොහ් ඔහුගේ හදවගතහි ඔහු එය 

පිළිකුල් කරන බව දැන සිටියි.”  

කවගරකු වරදක් දැක, එය තම දිගවන් හා තම දෑතින් වැළැක්වීමට ගනාහැකි 

වූ විට ඔහු තම සිගතහි එය පිළිකුල් කරන්ගන් නම් ඔහු එය ුුටු පුද්ගෙයකු 

ගමන් වන්ගන්ය. කවගරකු එය ගනාදැක එය ගැන සෑහීමට පත්ව එය 

වැළැක්වීමට හැකියාව තිබියදීත් එය ගනාවැළැක්වූගය් නම් ඔහු එය ුටු 

පුද්ගෙයකු ගමන් වන්ගන්ය. ඊට ගහ්තුව සැබැවින්ම වරද පිළිබඳ සෑහීමට පත් 

වීම තහනම් කරන ෙද දැයින් වඩාත් අශීොචාර ක්රියාවක් වන අතරම 

හදවතින් එම වරද ගහළා දැකීම එමගින් ඔහු පැහැර හැර ඇති බැවිනි. සෑම 

මුස්ලිම්වරයකුටම එවන් දෑ ගහළා දැකීම අනිවාර්යය වන අතර කිසිු 

තත්ත්වයකදී එය කිසිවකුගගන් ඉවත් වන්ගන් නැත.  

හදවතින් එය ගහළා දැකීම සෑම තත්ත්වයකදීම මුස්ලිම් වරයකුට අනිවාර්යය 

වන්ගන්ය. අතින් හා දිගවන් එගස් ගහළා දැකීම ශක්තිගය් රමාණයට අුව 

පිහිටිය යුතුය.237  

 
237. ‘ඉක්තිො අස්-සිරාත් අල් මුස්තකීම්’ නම් කෘතිගයහි (1/272) ග යිකුල් ඉස්ොම් 
ඉබ්නු තය්මිය්යා ගමගස් පවසා සිටියි: ‘හදවත එගස් ගහළා දැකීම වනාහි: 
සැබැවින්ම එය ගහළා දැකිය යුත්තක් බව විශ්වාස කිරීමක් ගමන්ම ඒ සඳහා තම 
පිළිකුල් භාවය ගපන්වන්නකි. එවැනි තත්ත්වයක් උදා වූ විට හදවත තුළ ඊමානය 
පිහිටන්ගන්ය. ගමම යහපත් ක්රියාව හඳුනා ගැනීමටත් අයහපත් දෑ රතික්ග ්ප 
කිරීමටත් හදවත අගපාගහාසත් වූ විට එම හදවතින් ගද්ව විශ්වාසය ඉවත්වී යයි.” 

මා පවසා සිටිුගය්: පිළිකුල් සහගත දෑ වයාප්ත ව ඇති එගමන්ම එවන් 
ක්රියාවන් වළක්වන පිරිස අඩුගවන් සිටින ගමම කාෙ වකවාුව තුළ ගම් බව 
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*** 

“එය ඊමානගය් ඉතා පහත්ම තත්ත්වයයි” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය 

වනාහි: 

සැබැවින්ම යහපත විධානය කිරීම හා පිළිකුල් සහගත දැයින් වැළැක්වීම 

ඊමානගය් කරුණු අතරින් වන බව ගමය ගපන්වා ගදයි. එගමන්ම ඊමානගය් 

කරුණු අතරින් යමක් කිරීමට හැකියාව තිබී, එය සිු කළ තැනැත්තා  

ගනාහැකියාගවන් එය අතහැර දමන්නාට වඩා උතුම් බව ද ගපන්වා ගදයි. 

කාත්තාවන් සම්බන්ධගයන් නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ තවත් රකාශයක් එය 

තවුරටත් ගපන්වා ගදයි. එතුමාණන්: ‘ඇයගේ දහගම් අඩුපාඩුකම් වනාහි: 

සැබැවින්ම ඇය දහවගල් හා රාත්රිගය් සොත් ඉටු ගනාරක රැදී සිටීමයි’238 යැයි 

පැවූහ. එය ඔසප් කාෙවෙ කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වයයි. එවන් අවස්ථාවක 

සැබැවින්ම ඇය සොතය ඉටු කිරීමට තහනම් කාරිනියක් වන්නීය. එය 

ඇයගේ දහගම් අඩුවක් ගෙස ගපන්වා දී ඇත. එගමන්ම අනිවාර්යය 

කටයුත්තක් සිු කිරීමට හැකියාව තිබී එය අතහැර දැමීමට නිදහසට කරුණු 

තිබුණත් එය සිු කළ තැනැත්තා ගනාහැකියාගවන් එය අතහැර දමන 

පුද්ගෙයාට වඩා උතුම් බව ගපන්වා දී ඇත. සියල්ෙ මැනවින් දන්නා 

අල්ොහ්ය.  

*** 

 
දැුවත් කිරීම අති වැදගත් කටයුත්තක් වන බවයි. දිගවන් හා දෑතින් එවන් කටයුතු 
ගහළා දැකීම අතහැර දැමීමට නිදහසට කරුණු සැබැවින්ම මිනිසාට තිබිය හැක. 
නමුත් හදවතින් එය ගහළා දැකීම වනාහි, එය අතහැර දැමීම සඳහා කිසිු 
මුස්ලිම්වරයකුට නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් කළ ගනාහැක. කවගරකු එය අතහැර 
දමන්ගන් ද ගද්ව විශ්වාසය ඔහුගේ හදවතින් ගවන් වී යාම ගැන ඔහුට බිය ගැන්විය 
යුතුය.  

පිළිකුල් සහගත ගදයක් තම හදවතින් ගහළා දැකීම මුස්ලිම්වරයා ගවත 
පැවරුණු අනිවාර්යය වගකීමකි.  අවසානගය් ඔහු එවන් තත්ත්වයක වැටගණ් නම් 
ගහෝ එවන් අය සමග හවුල් වී සිටිගය් නම් ගහෝ සැබැවින්ම එය ගද්ව විශ්වාසය 
ගැන පවතින ඉතා ුර්වෙ තත්ත්වය වන්ගන්ය.  

 

238. මුස්ලිම් (79, 80) ගමම හදීසය ඉබ්නු උමර් තුමා, අබූ හුගරය්රා තුමා සහ අබූ 
සඊද් තුමා විසින් වාර්තා කර ඇත.  
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“ුඹො අතරින් කිසිගවකු පිළිකුල් සහගත ගදයක් ු ටුගේ නම්” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම පිළිකුල්භාවය (වරද) දැකීමත් සමගම බැඳී තිබිය යුතු බව ගපන්වා 

ගදයි. එය වසන් කරු ෙැබ, එය ඔහු ගනාුටු නමුත් ඒ ගැන ඔහු දන්ගන් නම් 

අහ්මද් විසින් පළ කර ඇති වාර්තා ගණනාවකම සඳහන් වී ඇති රකාශ පරිදි: 

“සැබැවින්ම ඔහුට එය රදර්ශනය වී ගනාමැත. කවර කරුණක් සැකයට තුඩු 

ුන්ගන් ද එ් ගැන ගසායා බැලිය යුතු නැත.” යන්නයි.  

එතුමා විසින් වාර්තා කළ තවත් වාර්තාවක ‘වැසුු ගදයක් තහවුරු වූ විට 

සැබැවින්ම එය නිරාවරණය වන්ගන්ය. තහනම් ගීතයක ගහෝ ූර්ය වාදන 

භාණ්ඩයක හඬ සවනට වැකී, එය කවර ස්ථානයක දැයි දැන ගන්නට 

ෙැබුගණ් නම් එවිට සැබැවින්ම ඔහු එය ගහළා දැකිය යුතුය. ඊට ගහ්තුව 

සැබැවින්ම පිළිකුල් සහගත ක්රියාව ඔහුට තහවුරු වී ඇති බැවින් හා එහි 

ස්ථානය මැනවින් දැන සිටින බැවිනි. එවිට ඔහු එය ුටු අයකු ගමන් 

වන්ගන්ය.” ගමය අහ්මද් තුමා උපුටා දක්වමින් ‘එම ස්ථානය ඔහු ගනාදනී 

නම් ඔහු මත කිසිවක් නැත’ යැයි පවසා ඇත.  

පිළිකුල් සහගත ක්රියාවක් සඳහා පිරිසක් ඒකරාශි වී ඇති බව හඳුනන අයකුට 

බිත්ති වලින් එය ආවරණය වී ඇත්ගත් නම්, එගස් එය ගසායා බැලීගමන් 

තහනම් කරු ෙැබූ ගනාමනා විපරම් කිරීමකට ඔහු ඇතුළත් වන බැවින් 

සුෆ්යාන් අස් සේරී හා ගවනත් අය විසින් එය ගහළා දැක ඇත. ඉබ්නු මස්ඌද් 

තුමාට: ‘සැබැවින්ම පුද්ගෙයකු ඔහුගේ රැවුගෙන් මත් පැන් බිංු වැගටමින් 

තිගබ්න’ යැයි පවසු ෙැබූ විට එතුමා: ‘විපරම් කිරීගමන් අල්ොහ් අප වළක්වා 

ඇතැ’යි පවසා සිටිගය්ය.   

කාලි අබූ යඃො තුමා ‘අල් අහ්කාම් අස්සුල්තානිය්යා’ නම් කෘතිගයහි ගමගස් 

සඳහන් කරයි: “අුමානයට ෙක් වූ සඟවන්නට බෙන පිළිකුල් සහගත 

කරුණක, -විශ්වාසනීය ගතාරතුරකින්- ුරාචාරය හා මිනිස් ඝාතනය වැනි 

මග හැරිය ගනාහැකි තහනම් කරුණක් උල්ෙංඝණය වී ඇත්නම් එගස් විපරම් 

කර ගසායා බැලීමත් ඒ ගැන කරුණු මතු කර ගැනීමට හා ගසායා බැලීමට 

ඉදිරිපත් වීමත් අුමත වන්ගන්ය. එය තහනම් කරු ෙැබූ දෑ උල්ෙංඝණය 

වීමට පිළියම් ගනාකරන කරුණු මග හැරීගමන් රගේශම් වීමක් වශගයනි. ගම් 
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හැර ගවනත් තරාතිරමක වී නම් ඒ ගැන විපරම් කර ගසායා බැලීම ගහෝ එය 

නිරාවරණය කර ගැනීම ගහෝ සුුසු නැත.”  

*** 

දැනගත යුතු කරුණක් වන්ගන්: සැබැවින්ම යහපත නිගයෝග කිරීමත් 

අයහපතින් වැළැක්වීමත් විගටක එහි කුසල් අගප්ක් ා කිරීම මත පිහිටු 

ඇත. තවත් විගටක එය අතහැර දැමීගමන් දඬුවම් ෙැබීගම් බිය මත ද විගටක 

තහනම් කරන ෙද දෑ උල්ෙංඝනය කිරීගමන් අල්ොහ්ගේ ගකෝපය ඇතිවීම 

මත ද විගටක ගද්ව විශ්වාසවනත්යින් හට උපගද්ශනය, ඔවුනට ආශිර්වාදය, 

අල්ොහ්ගේ ගකෝපයට හා ගමගොව හා මතු ගොව ඔහුගේ දඬුවමට ගහ්තු  

වන දැයින් ඔවුන් ආරක් ාවීගම් අගප්ක් ාව මත ද පිහිටු ඇත. තවත් විගටක 

අල්ොහ්ගේ කීර්තිය ඔහුගේ බෙමහිමය හා ඔහුගේ ආදරය මත පිහටු ඇත. 

ගම් සියලු තත්ත්වයන් ගහළා දැකීගමහි මෘුභාවය පිළිපදින ගමන් නියම කර 

ඇත. ඉමාම් අහ්මද් තුමා “යහපත විධානය කිරීගම්දී අඛණ්ඩතාව හා 

මෘුභාවය ගවත මිනිසුන් අවශයතාගවන් ගපගළති. එය රළු භාවගයන් ගතාර 

ව විය යුත්තකි. නමුත් රචණ්ඩකාරී අයකු ගෙස දැුම් ුන් මිනිගසකු 

ගකගරහි එය තහනම් වන්ගන් නැත.” එතුමා තවුරටත් “ඉබ්නු මස්ඌද් 

තුමාගේ මිතුරන් යම් පිරිසක් අසලින් ගමන් ගත් විට, තමන් පිළිකුල් කරන 

ගදයක් ඔවුන්ගගන් ුටුහ. එවිට ඔවුහු: ‘ගහ්ය්, අල්ොහ් ුඹොට කරුණා 

කරත්වා! ගහ්ය්, අල්ොහ් ුඹොට කරුණා කරත්වා! යැයි පවසා ඇත්තාහ. 

එතුමා තවුරටත්: “ඉතා කාරුණික හා පහත් ගෙසින් නිගයෝග කළ යුතුය. 

ඔහු පිළිකුල් කරන යමක් ඔවුහු ඔහුට අසන්නට සැළැස්වූගය් නම්, ඔහු ගකෝප 

ගනාවිය යුතුය. ඔහුට අවශය වන්ගන් තමා ගවුගවන් ජයග්රහණය කිරීමයි.” 

*** 

 

 والثَّالثُْونَ  الَخاِمسُ ِدْيُث الحَ 

තිස් ෙස ්වන හදීසය 
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 : ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْنهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   للاُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي 

ََل تَبَاَغُضوا، َوََل تَدَابَُروا، َوََل يَبِْع بَْعُضكُْم  وَ ََل تََحاَسدُوا، َوََل تَنَاَجُشوا،  "

 ." إِْخَوانًا للاِ بَادَ َعلَى بَْيعِ بَْعٍض، َوُكونُوا عِ 

 . هُ اْلُمْسِلُم أَُخو اْلُمْسِلِم، ََل يَْظِلُمهُ، َوََل يَْخذُلُهُ، َوََل يَْكِذبُهُ، َوََل يَْحِقرُ "

اتٍ   -التَّْقَوى َهاُهنَا   بَِحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرِِّ   .َويُِشيُر إِلَى َصْدِرِه ثَََلَث َمرَّ

اْلُمْسلِ  أََخاهُ  يَْحِقَر  َوَمالُهُ   .مَ أَْن  دَُمهُ  َحَراٌم:  اْلُمْسِلِم  َعلَى  اْلُمْسِلِم  ُكلُّ 

 .َرَواهُ ُمْسِلمٌ  "َوِعْرُضهُ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. 

 “ුඹො එකිගනකාට ඊර් යා ගනාකරන්න. ුඹො 
එකිගනකාට විරුද්ධව මිෙ වැඩි ගනාකරන්න. ුඹො 
එකිගනකාට ශවර ගනාකරන්න. ුඹො එකිගනකා 
පසුපස හැරී ගනායන්න. ගකගනකුගේ ගවළඳාමට 
එගරහිව ු ඹො අතුරින් කිසිවකු ගවළදාම් ගනාකළ යුතුයි. 
ුඹො සගහෝදරයන් ගෙසින් අල්ොහ්ගේ ගැත්තන් 
වන්න. 

මුස්ලිම්වරයා මුසල්ිම්වරයාගේ සගහෝදරගයකි. ඔහු ඔහුට 
අසාධාරණකම් කරන්ගන් නැත. ඔහුව පහත් කරන්ගන් 
නැත. ඔහුට ගබාරු කියන්ගන් නැත.  ඔහුට අපහාස 
කරන්ගන් නැත.  

තක්වා ගහවත් රද්ධාව ගමහි ඇත. එතුමා තුන් වරක් 
එතුමාගේ පපුව ගදසට සළකුණු කගළ්ය.  

පුද්ගෙයකු නපුරු වීමට තම සගහෝදර මුස්ලිම්වරයා 
අවතක්ගසර්ු කිරීම රමාණවත් වන්ගන්ය.  
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මුස්ලිම්වරයාගේ රුධිරය, ගද්පළ සහ ගගෞරවය යනාදී 
සියල්ෙ තවත් මුස්ලිම්වරයකුට තහනම්ය.   

ගමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් වාර්තා කර ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

“ුඹො එකිගනකාට ඊර් යා ගනාකරන්න.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි:  

ඉන් අදහස් කරුගය්: ුඹො ගකගනකු තවත් ගකගනකුට ඊර් යා 

ගනාකරන්න යුගවනි.  

ඊර් යාව මිනිස ් ස්වභාවය තුළ පැළපදියම් වූවකි. එය සැබැවින්ම මිනිසා 

ඔහුගේ වර්ගයා අතරින් කිසිවකු කිසියම් ගර් ්ඨත්වයක් ෙබා ඔහුට වඩා 

උසස් වීම පිළිකුල් කිරීමකි.239  

මින් පසු මිනිසා තවත් ගකාටස් කිහිපයකට ගබගදයි.  

ඔවුන් අතුරින් ඇතැමුන්: ඊර් යා කරු ෙබන්නාගේ ආශිර්වාදයන් 

අයුක්තිසහගත ගෙස වචනගයන් හා ක්රියාගවන් ඉවත් කිරීමට උත්සාහ 

දරන්නන්ය. ගමය තහනම් කරු ෙැබූ ගමන්ම ඉතා පහත් ඊර් යාවයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට සුගබයිර් ඉබ්නු අල් අවාම් තුමා විසින් වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් හා තිර්මිදි ගමගස් දන්වා සිටියි. “ුඹොට ගපර 

විූ සමූහයාගේ ගරෝගයක් ුඹො ගවතත් ගපරළී පැමිණ ඇත. එනම්: 

ඊර් යාව හා ගක්රෝධයයි. ගක්රෝධය එය මුඩු කරන්නක්මය. එය ගරෝම මුඩු 

කරන්නක් ගනාව දහම මුඩු කරන්නකි...”240 

 
239. මුඃමින්වරයා ඊර්ශයාව සඟවයි. කුහකයා එය ගහළි කරයි. එගස් නැතගහාත් එය 
මිනිස් සිත් තුළ එය පැළපදියම් ව ඇත්තකි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 

240. අහ්මද් (1/164,165), තිර්මිදි (2510), ගම් පිළිබඳ රකාශ ගබාගහෝමයක් ඇත. 
ඉමාම් තිර්මිදි එය ගපන්වා දී ඇත. නමුත් අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු සුගබයිර් විසින් වාර්තා 
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් අබූ දාවූද් තුමා ගමගස් රකාශ කරයි: 

“සැබැවින්ම ඊර් යා කිරීම මම ුඹොට අවවාද කරමි. ගහ්තුව සැබැවින්ම 

ගින්දර දර කා දමන්නාක් ගමන් ඊර් යාව යහකම් කා දමන බැවිනි.”241 

ජනයා අතර තවත් පිරිසක් වුගය්: ගවනත් ගකගනකුට ඊර් යා කරන විට 

ඔහුගේ ඊර් යාව නියම කරන දෑ ක්රියාත්මක ගනාකරන්නන්ය. වචනගයන් 

ගහෝ ක්රියාගවන් ගහෝ ඊර් යා කරු ෙබන්නාට කිසිු අපරාධයක් සිු 

ගනාකරන්නන්ය. සැබැවින්ම එමගින් ඔහුට කිසිු පාපයක් ඇති ගනාවන බව 

හසන් තුමා විසින් වාර්තා කරු ෙැබ ඇත.  

එය ගදවර්ගයකි.  

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න: ඊර් යාව තම සිගතන් ඉවත් කිරීමට ගනාහැකි වීමයි. 

නමුත් ඒ ගහ්තුගවන් ඔහුට පාපයක් ඇති ගනාවන්ගන්ය.  

ගදවැන්න: එය ගතෝරා ගැනීමක් වශගයන් තම සිතට කතා ගකාට, පසු සෙකා 

බැලීමක් වශගයන් තම සගහෝදරයාගේ ආශිර්වාදය ඉවත් වන ගතක්ම යළි 

එය මතු කර ගගන ඒමය. ගමය පාපය මත ඇති කරගත් අධි ්ඨානයට 

සමානය. ඒ සඳහා හිමිවන දඬුවම ගැන විද්වතුන් අතර මතගේද පවතී. නමුත් 

ගමය ඊර් යා කරු ෙබන්නාට -වචනගයන් පවා- අපාරධයක් සිුවීම ගැන 

සෑහීමට පත්වීමට වඩා ුරස්ය. නමුත් ඔහු පාපිගයකු වන්ගන්ය.  

 
ගකාට, අල් බස්සාර් විසින් පළ කර ඇති හදීසය ඉමාම් අල් මුන්දිරි ‘අත්තර්ගීබ්න’හි 
පවසන පරිදි ඉතා ගහාද වාර්තාකරණයකින් පළ වී ඇත.  

“සාක්ිගය් දූ ණය, එයයි මුඩු වීම -විනාශය-’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 
රකාශය වනාහි, එය ද තවත් හදීසයකි. ගමම හදීසය විග්රහය කිරීගම් දී ඉන් ා 
අල්ොහ් සඳහන් කරන්නාක් පරිදි සහීහ් ගණයට අයත් වූවකි.  

241. අබූ දාවූද් (4903). ‘තහ්රීජ්ම අල් ඉහ්යා’හි (1/149) අල් ඉරාකී විසින් ගමගස් 
පවසා ඇත: “අබූ හුගරයිරාගේ ගමම හදීසය අබූ දාවූද් තුමා විසින් ද වාර්තා කර 
ඇත. ඉමාම් බුහාරි එය සහීහ් ගණයට අයත් ගනාවන බව පවසා ඇත. අනස් තුමා 
විසින් වාර්තා කළ ඉබ්නු මාජාහි සඳහන්ව ඇති හදීසය ුර්වෙ වාර්තාකරණයකින් 
වාර්තා වී ඇත. ‘තාරීහ් බේදාද්’ නම් කෘතිගයහි ගමය හසන් ගණගය් වාර්තාවක් 
බව සඳහන් ගවයි.”  
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තවත් පිරිසක් වන්ගන්: ඔහු ඊර් යා කළ විට ඊර් යා කරන්නාගේ ආශිර්වාදය 

තුරන් වීම ගැන ආශා ගනාකරන අතරම ඔහුට හිමි මහිමයන් හා සමානව 

උපයන්නට ගවගහස දරා එවැන්නක් ඔහුට ද තිබිය යුතු යැයි ප්රිය 

කරන්නන්ය. නමුත් එම මහිමයන් ගෙෞකික කටයුත්තක වී නම් එහි 

යහපතක් නැත. එම මහිමයන් ආගමික කටයුත්තක වී නම් එය දැහැමිය. නබි 

 තුමාණන් සාක්ි දැරීම ආශා කගළ්ය. එතුමාණන් පැවසු බවට බුහාරි හා (ملسو هيلع هللا ىلص)

මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “ගදගදගනකු වි යගයහි මිස ඊර් යාවක් නැත. 

එනම් අල්ොහ් ඔහුට ධනය පිරිනමා ඇත. එය රාත්රිය මුළුල්ගල් හා දහවල් 

මුළුල්ගල් වියදම් කරන මිනිසා. අල්ොහ් ඔහුට අල් කුර්ආනය පිරිනමා රාත්රිය 

මුළුල්ගල් හා දහවල් මුළුල්ගල් ඒ අුව කටයුතු කළ මිනිසා.242 

ගමය රගමෝදයකි. ‘හසද්’ ගනාගහාත් ඊර් යාව යුගවන් එයට නම් තබා 

ඇත්ගත් උපමා වාකයයක් ගෙසිනි.  

තවත් පිරිසක්: තම සිතට ඊර් යවක් හට ගැණුු විට එය ඉවත් කිරීමටත් 

ඊර් යා කරු ෙබන්නාට යහපත සැෙසීමටත් ඔහු ගවුගවන් රාර්ථනා 

කිරීමටත් ඔහු සතු මහිමයන් පතුරුවාලීමටත් කැප ගවති. ඔහුගේ සිතු තුළ 

හට ගැුු ඊර් යාව ඉවත් කිරීගමහි දී, තම සගහෝදර මුස්ලිම්වරයා තමන්ට 

වඩා ගර් ්ඨ ගමන්ම උතුම් අයකු විය යුතු යැයි ප්රිය කරන තරමට පරිවර්තනය 

වන ගතක් විය යුතුය. ගද්ව විශ්වාසගය් උදාරතම අදියර ගමය ගේ. එය සතු 

පුද්ගොය පූර්ණ ගද්ව විශ්වාසය ඇත්ගතකි. තමන් ප්රිය කරන දෑ තම 

සගහෝදරයාටත් සතු විය යුතු යැයි ප්රිය කරයි.  

*** 

“ුඹො එකිගනකාට විරුද්ධව මිෙ වැඩි ගනාකරන්න.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

බහුතර විද්වත්හු එය විස්තර කර ඇත්ගත්: වයාපාරික ගුගදුවක ඇතිවන 

මිෙ වැඩි කිරීමයි. එනම් මිෙ දී ගැනීම ප්රිය ගනාකරන පුද්ගෙයා භාණ්ඩගය් 

මිෙ වැඩි කිරීමය. එහි මිෙ අධික කිරීම තුළින් වයාපාරිකයාට ෙැගබන වාසිය 

 
242. බුහාරි (73), මුස්ලිම් (816) 
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තකා ගහෝ එහි මිෙ වැඩි කිරීම තුළින් පාරිගභෝගිකයාට ඇති වන පීඩාව නිසා 

විය හැක.  

-ගමම හදීසගය් තහනම් කර ඇති- එකිගනකාට විරුද්ධව මිෙ වැඩි කිරීම යන 

‘අත්තනාජුස්’ නම් අරාබි පදය ඊට වඩා ගපාුතාවක් ගනී. භා ාමය 

වශගයන්‘නජ්මස්’ පදගය් මූෙ අර්ථය: කුමන්ත්රණශීලී හා කූට අයුරින් යමකට 

බෙපෑමක් ඇති කිරීම යන්නයි. -අරාබි භා ාගේ- දඬයම් කරන්නාට ද 

‘නාිස්’ යන පදගයන් අමතයි. ඊට ගහ්තුව කුමන්ත්රණශීලීව හා උපක්රමශීලීව 

දඬයම් කිරීමට ඔහු ගපළගඹන බැවිනි. එවිට අර්ථය වුගය්: ‘ුඹො 

එකිගනකට වංචා ගනාකරන්න. කුමන්ත්රණශීලීව හා කූට ගෙස ගකගනකු 

අගනකා සමග ගුගදු ගනාකරන්න’ යන්නයි.  

එගස් තහනම් කරන ෙද ‘අත්-තනාජුස්’ (එකිගනකාට එගරහිව කටයුතු 

කිරීම) යන පදගය් රාමුව තුළ වංචා සහගත සියලුම ගු ගදු වර්ග ඇතුළත් 

වන්ගන්ය.  

*** 

“ුඹො එකිගනකාට ශවර ගනාකරන්න.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි:  

අල්ොහ්ගේ කටයුත්තක මිස තමන්ගේ ආත්මාශාවන්ට අුව මුස්ලිම්වරු 

තමන් අතර එකිගනකා ශවර කිරීම තහනම් කර ඇත. සැබැවින්ම අල්ොහ ්

මුස්ලිම්වරුන් සගහෝදරයින් බවට පත් කර ඇති බැවිනි. සගහෝදරයින් වනාහි, 

ඔවුන් එකිගනකා අතර ගේම කරති. ගක්රෝධ ගනාගවති. අල්ොහ් තම 

ගැත්තන්හට ඔවුන්ගේ හදවත් අතර බැඳීමක් ඇති කර ඇත. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි. “... තවද ුඹො (එකිගනකාට) සතුරන් ගෙස 

සිටි කල්හි ුඹො ගකගරහි වූ අල්ොහ්ගේ භාගයය පිළිබඳව සිහිපත් කරු. 

එවිට ු ඹොගේ හදවත් අතර අල්ොහ් බැඳීමක් ඇති කගළ්ය. එබැවින් ඔහුගේ 

භාගයගයන් ුඹො සගහෝදරයින් බවට පත් වූහ.” (ආලු ඉම්රාන්:103) 

ගමම අර්ථය අුව ගක්ළම් කියමින් සැරිසැරීම තහනම් කර ඇත. ඊට ගහ්තුව 

එහි දී සතුරුකම හා ගක්රෝධය ඇතිවීමක් සිු වන බැවිනි. ඒ අතරම මිනිසුන් 

අතර රතිසංස්කරණය කිරීම දිරි ගන්වා ඇත.  
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නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ දර්දා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු 

විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. එතුමාණන්: “සොතගය්, උපවාසගය් හා 

සදකාගේ නිෙයට වඩා උතුම් කරුණක් මම ුඹොට දන්වා සිටින්නදැ”යි 

විමසා සිටියහ. ඔවුහු: එගස්ය, අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, යැයි පැවසුගවෝය. “ඒ 

අතර රතිසංස්කරණය කිරීමය. ඒ අතර කෙහකම් කිරීම එය විනාශයකි” යැයි 

පැවූහ.243 

අල්ොහ් වි යගයහි ගක්රෝධය ඇති කිරීම යු එය ඊමානගය් වඩාත් ස්ථාවර 

බැඳීමකි. තහනම තුළ එය ඇතුළත් වන්ගන් නැත.  

දහම පිළිබඳ ගැටළුවෙදී මිනිසුන් අතර මතගේද අධික වී ඔවුන්ගේ ගබදීම් 

වැඩි වූ කල්හි ඒ ගහ්තුගවන් ඔවුන් එකිගනකා අතර ගදාස් නැගීම් හා ශවර 

කිරීම් වැඩිගවු ඇත. ඔවුන් සෑම ගකගනකුම තමන් අල්ොහ් ගවුගවන් 

ශවර කරන බව ගපන්වයි. එය අදාළ වි ගයහි පමණක් නිදහසට කරුණු 

දැක්වීමක් විය යුතුය. එගස් නිදහසට කරුණු දැක්වීමක් ගනාතිබී තම 

ආශාවන් අුගමනය කරන, ගක්රෝධය ඇති කර ගත් දෑ පිළිබඳ දැුම ගසායා 

බැලීම සීමා කර ගත් අයකුට ද විය හැක. එවිට මුඃමින්වරයකුට අනිවාර්යය 

වන්ගන් තමන්ටම උපගදස් කර ගැනීමයි. එමගින් ඔහු පූර්ණ ආරක් ාව 

ෙබන්ගන්ය. ගම් ස්වරූපගයන් ඇති දෑ ඔහුගේ සිතට ඇතුළත් ගනාගවයි. එය, 

තහනම් කරන ෙද ගක්රෝධගයන් ඔහුව වළක්වන ෙද දෑ සිුවීමට ඇති බිය 

ගහ්තුගවනි.  

*** 

“ුඹො එකිගනකා පසුපස හැරී ගනායන්න.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි:  

අබූ උගබයිදා තුමා ගමගස් පවසයි: ‘අත්තදාබුර්’ යු: එකිගනකා ගපාරබැදීම 

ගහළා දැකීම යන අදහස ගේ. එය මිනිගසකු තම සගහෝදරයාට පසුපස ො 

 
243. අහ්මද් (6/444), අබූ දාවූද් (4919), තිර්මිදි (509) ගමය සහීහ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බව ගහගතම පවසා සිටියි.  
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පිටුපා යෑමය. එහි ඔහුගගන් තම මුහුණ හැරවීම ද ඇතුළත් වන අතර එය 

එකිගනකා ගවන්වීම අදහස් කරයි.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ අය්යූබ්න තුමා විසින් වාර්තා කරන 

ෙද හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “දින තුනකට වඩා 

වැඩිගයන් තම සගහෝදරයාගගන් ගවන්වී සිටීම මුස්ලිම්වරයකුට අුමත 

ගනාගවයි. ඔවුන් ගදගදනා හමු වී, ඔහු ගමාහුගගන් වැළකී සිටියි. ගමාහු 

ඔහුගගන් වැළකී සිටියි. ඔවුන් ගදගදනාගගන් උතුම් වන්ගන් සොම් පවසා 

ආරම්භ කරන්නාය.”244 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ කිරා ් අස් සුෙමීගේ හදීසයක් ඉමාම් 

අබූ දාවූද් විසින් ගමගස් පළ කර ඇත. “කවගරකු තම සගහෝදරයා සමග 

වසරක් ගකෝප වී සිටින්ගන් ද ඔහු ඔහුගේ රුධිරය වැගුරුවා හා සමාන 

වන්ගන්ය.”245 

ගම් සියල්ෙ ගෙෞකික කටයුතුවෙදී එකිගනකා ගවන්වීම සම්බන්ධගයනි. 

ආගමික කරුණු වෙදී වනාහී, දින තුනකට වඩා අධික වීම අුමතය. ඉමාම් 

අහ්මද් එය ගපන්වා දී ඇති අතර පසුබැස්සා වූ තුන්ගදනාගේ කතාවස්තුව 

එයට සාධක වශගයන් ගහගතම ගගන ඇත.246  

ඉමාම් අල්කත්තාබී තුමා: ‘සැබැවින්ම පියා පුතු ව ද ස්වාමි පුරු යා බිරිය ව 

ද -ඒ අර්ථගයන් වන ගසසු දෑ ද- විනය පුහුණු කිරීමක් වශගයන් දින තුනකට 

වඩා අධික වීම අුමතය. ඊට ගහ්තුව නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම බිරිය මසක 

කාෙයක් ගවන්කර තැබූහ’ යැයි සඳහන් කර ඇත.  

 
244. බුහාරි (6077), මුස්ලිම් (2560) 
245. අබූ දාවූද් (4915), ‘තහ්රීජ්ම අහාදීස් අල් ඉහ්යා’ නම් කෘතිගයහි (3/1265) එහි 
වාර්තාකරණය සහීහ් ගණයට අයත් බව අල් ඉරාකී විසින් පවසා ඇත.  

246. කතෘවරුයාගේ අදහස වී ඇත්ගත්: බැණවැදීම, බහින්බස් වීම හා එවැනි 
ගමගොව කාරණාවක් ගහ්තුගවන් එගස් එකිගනකා තරහ වීම දින තුනකට වඩා 
වැඩි වීම සුුසු ගනාවන බවයි. පාප කටයුත්තක් සිු කරන පාපිගයක් ගහෝ අලුතින් 
ආගමික කටයුත්තක් බිහි කරන්ගනක් පිටු දකින අයකු වනාහි, එහි දී දින තුනක් 
තුළ නැවත හැරිය යුතුයි යන අදහස නැත. එගස් ගවන්වීම -දින තුනකට වඩා අධික 

වුව ද - ආගමික යහපත අුව සිු විය යුත්තකි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පසුබැස්සා වූ 
තිගදනාව දින පනහක් ගවන් කර තැබූහ.  
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*** 

“ගකගනකුගේ ගවළඳාමට එගරහිව ුඹො අතරින් කිසිවකු ගවළදාම් 

ගනාකළ යුතුයි.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

“තම සගහෝදරයාට එගරහි ගවළදාම් කිරීම” යන්ගනහි ගත්රුම: විකුණූ යමක් 

තිබියදී පාරිගභෝගිකයා මිෙදී ගැනීම සඳහා තම භාණ්ඩයක් ඉදිරිපත් ගකාට 

පළමු වයාපාරය අගහෝසි කිරීමයි. 

*** 

 “ුඹො සගහෝදරයන් ගෙසින් අල්ොහ්ගේ ගැත්තන් වන්න.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 
තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

ඉහත සඳහන් කරුණුවෙට ගහ්තු පවසන්නාක් ගමන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) ගමම රකාශය 

සිු කර ඇත. එකිගනකා ඊර් යා කිරීම, මිෙ වැඩි කිරීම, ශවර කිරීම, 

ගහළාදැකීම හා ගකගනකුගේ ගවළඳාමට එගරහිව ගවළඳාම් කිරීම යනාදිය 

ඔවුන් අතහැර දැමූ විට ඔවුහු සගහෝදරයින් බවට පත් වන බව ගමහි ගපන්වා 

දී ඇත.  

මුස්ලිම්වරුන් සගහෝරදයන් බවට පත් කරන ගපාු කරුණු  උපයන ගමන් 

වූ නිගයෝගය ද ගමහි ඇත. එහි දී මුස්ලිම්වරයකු තවත් මුස්ලිම්වරයකුට කළ 

යුතු යුතුකම් ද ඇතුළත් ගවයි. එනම් සොමයට පිළිතුරු සැපයීම. කිඹුහුම් ගිය 

අයකු අල්හම්ුලිල්ොහ් කී විට එයට පිළිතුරු සැපයීම. ගරෝගියාගේ සුවුක් 

විමසීම, ජනාසාවක අවසන් කටයුතු සිු කිරීම, සංග්රහයකට පිළිතුරු දීම, 

ගකගනකු හමුවන අවස්ථාගේ සොම් පවසා ආරම්භ කිරීම, ගනාදන්නා දෑ 

පිළිබඳ උපගදස් දීම. 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි ගමගස් සඳහන් ගවයි. ‘ුඹො 

එකිගනකාට ප්රිය කරු. සැබැවින්ම එගස් ප්රිය කිරීම හදවගත් පවතින 

දැඩිභාවය පහ කරු ඇත.247 ගමම හදීසය ගවනත් අය විසින් ද පළ කර ඇති 

 
247. තිර්මිදි (2130), ‘අත්තල්කීස්’හි (3/80)  අල්හාෆිල් තුමා: එම වාර්තාකරණගය් 
අබූ මඃ ර් අල් මුදනී -ගවන්ව සඳහන් කර ඇත- ුර්වෙ ගකගනකු බව පවසයි.  
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අතරය එහි පද ගපළ ගමගස්ය: “ුඹො එකිගනකාට ගේම කරු. එවිට 

ුඹො එකිගනකා අතර ආදරය ඇති වන්ගන්ය.”248  

*** 

“මුස්ලිම්වරයා මුස්ලිම්වරයාගේ සගහෝදරගයකි. ඔහු ඔහුට අසාධාරණකම් 

කරන්ගන් නැත. ඔහුව පහත් කරන්ගන් නැත. ඔහුට ගබාරු කියන්ගන් නැත.  

ඔහුට අපහාස කරන්ගන් නැත” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

ගමය ූ රා අල් හුජුරාත් 10 වැනි වැකිගයන් ගු ෙැබූවකි. එනම්: “සැබැවින්ම 

සියලු විශ්වාසවන්තයින් සගහෝදරයින්මය. එබැවින් ුඹොගේ සගහෝදරයින් 

ගදගදනා අතර සමාදානය ඇති කරු.” ගද්ව විශ්වාසී මුඃමින්වරු 

සගහෝදරයින් ගෙස සිටින විට තම හදවත් තුළ ගසගනසහ ඇති කරන ඔවුන් 

එක්ගස්සත් කරන කරුණු ඔවුන් අතර නියම කරු ෙබු ඇත. එගමන්ම   

හදවත් ගහළා දකින එහි ගේද ඇති කරන කරුණු ඔවුන් අතර වළක්වු 

ෙබු ඇත. එය ද ඒ අතරින් එකකි.   

තවුරටත්, සැබැවින්ම සගහෝදරයා වනාහි, ඔහුගේ කාර්යය වුගය් තම 

සගහෝදරයාට ගසත සැෙසීම හා ඔහුට අත්වන හිංසාවන් වැළැක්වීමයි. එගස් 

අත්වන හිංසාවාන් අතරින් බරපතෙ වන්ගන් අසාධාරණයයි.  

මුස්ලිම්වරයකු තම සගහෝදරයා පහත් ගකාට සැෙකීම ද ඒ අතරින් වන්ගන්ය. 

ඊට ගහ්තුව සැබැවින්ම මුස්ලිම්වරයා තම සගහෝදරයාට උදේ කිරිමට අණ 

කරු ෙැබ ඇති බැවිනි.  

එගමන්ම මුස්ලිම්වරයා තම සගහෝදරයාට ගබාරු කීම ද ඒ අතරින් වන්ගන්ය. 

එගහයින් ඔහුට කතා කර, ගබාරු පවසා සිටීම අුමත ගනාවන්ගන්ය. ඔහු 

සමග කතා කළ යුත්ගත් සතයය පමණි.   

 
248. ඉමාම් බුහාරි තුමා ‘අදබුල් මුෆ්රද්’හි (594) ගමය වාර්තා කර ඇති අතර අල් 
හාෆිළ් තුමා ‘අත්තක්ලීස්’හි (3/80) ගමය හසන් වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව 
ගපන්වා දී ඇත. ඉමාම් අල්බානී තුමා ද ‘අල් ඉර්වාඃ’හි (1601) එයම අුකරණය 
කර ඇත. 
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මුස්ලිම්වරයා තම සගහෝදරයා ව අවතක්ගස්රු කිරීම ද ඒ අතුරින් වන්ගන්ය. 

එය අහංකාරකම ඇති කරන්නකි. සැබැවින්ම අහංකාරයා තමන් ගදස 

බෙුගය් පූර්ණ දෑසිනි. නමුත් ගවනත් අය ගදස බෙන විට ගදයෝ  සහිත 

බැල්ගමන් බෙයි. ඔහු ඔවුන් අවමානයට පත් කරයි. හෑල්ලුවට පත් කරයි. 

ඔවුන්ගේ යුතුකම් ඉටු කිරීමට ඉදිරිපත් ගනාගවයි. ඔවුන් කිසිවකු විසින් ඔහු 

ගවත සතයය ඉදිරිපත් කරන විට, ඔවුන් කිසිවකුගගන් එය පිළිගන්නට ඔහු 

සමත් ගනාගවයි.  

*** 

“තක්වා ගහවත් රද්ධාව ගමහි ඇත’ යුගවන් පවසා ඔහු තුන් වරක් ඔහුගේ 

පපුව ගදසට සළකුණු කගළ්ය” යන රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම අල්ොහ් අබියස ගර් ්ඨතම මැවීම තක්වා ගහවත් රද්ධාව ඇත්තා 

බව ගමහි ගපන්වා දී ඇත. තම ුර්වෙකම හා ගමගොගවහි තමන්ට ෙැබී ඇති 

සුළු ගකාටස ගහ්තුගවන් අවමානයට ෙක් වූ ගකතරම් ගදගනක්, අල්ොහ ්

අබියස ගමගොගවහි වටිනාකමක් හිමි වූ අයට වඩා වටිනාකමින් අතිමහත් 

වන්ගන්ය. සැබැවින්ම මිනිසා එකිගනකාට ගවනස් වුගය් තක්වාව පදනම් 

කර ගනිමිනි. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: ‘අල්ොහ් අබියස 

සැබැවින්ම ුඹො අතරින් ගගෞරවාන්විත අය වන්ගන් ුඹො අතර 

රද්ධාගවන් වැඩි අයයි.” (ූරා අල් හුජුරාත්: 13)  

සහ්ල් ඉබ්නු සඃද් තුමා විසින් රකාශ කළ හදීසයක් ‘සහීහ් අල් බුහාරි’හි 

ගමගස් පළ වී ඇත: එතුමා: මිනිගසකු අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් අසළින් ගමන් 

ගත්ගත්ය. එවිට එතුමාණන් අසළ වාඩි වී සිටින මිනිගසකු ගදස බො එතුමා: 

‘ගමාහු වි යගයහි ඔගබ්න අදහස කුමක්දැ?’යි විමසා සිටිගය්ය. එවිට ඔහු: 

‘ජනයා අතර ඉතා ගගෞරවනීය මිනිගසකි. අල්ොහ ් මත දිවුරා කියමි. ඔහු 

විවාහ ගයෝජනාවක් කළ විට විවාහ කර ගු ෙැබීමටත් මැදිහත් වන විට 

මැදිහත් කරු ෙබන්නටත් කතා කරන විට ඔහුගේ රකාශය සවන් ගදු 

ෙැබීමටත් ඔහු විගශ්  පුද්ගෙයකි’ යැයි පවසා සිටිගය්ය. නබි තුමාණන් 

නිහඬව සිට තවත් මිනිගසකු ගමන් ගත්ගත්ය. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් 

‘ගමාහු ගැන ඔගබ්න අදහස කුමක්දැ?යි විමසා සිටියහ. එවිට ඔහු අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණනි, ගමාහු දිළිඳු ුප්පත් ජනයා අතරින් වූ මිනිගසකි. ඔහු විවාහ 

ගයෝජනාවක් කළ විට විවාහ කර ගු ගනාෙබන, මැදිහත් වන විට මැදිහත් 
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කරු ගනාෙබන, කතා කරන විට ඔහුගේ රකාශයට සවන් ගදු ගනාෙබන 

පුද්ගෙයකි.’ යැයි පවසා සිටියහ. එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්: ගම් 

පුද්ගෙයා ගම් තරම් මහගපාළව පිරී තිබීමට වඩා උතුම් අයකු වන්ගන් යැයි 

පවසා සිටියහ.”249 

*** 

“පුද්ගෙයකු නපුරු වීමට තරම් තම සගහෝදර මුස්ලිම්වරයා අපහාසයට ෙක් 

කිරීම රමාණවත් වන්ගන්ය.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

ඉන් අදහස් කරුගය්: ඔහු නපුරුවීමට තම සගහෝදර මුස්ලිම්වරයා 

අපහාසයට ෙක් කිරීම රමාණවත් වන බවයි. එගස් තම සගහෝදර 

මුස්ලිම්වරයා අපහාසයට ෙක් කරුගය් ඔහු මත තිගබන අහංකාරකම 

නිසාගවනි. නපුරු කටයුතු අතුරින් වඩාත් දරුණුතම නපුර වුගය් 

අහංකාරයයි. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට මුස්ලිම් විසින් පළ කර 

ඇති හදීසයක් ගමගස්ය. එතුමාණන්: ‘අහංකාරගයන් අණුවක තරම් 

රමාණයක් සිත තුළ ඇත්තා ස්වර්ගයට පිවිගසන්ගන් නැත.”250 එහි ඇති 

තවත් රකාශයක සැබැවින්ම එතුමාණන්: “අෙංකාරය ඔහුගේ ගේට්ටියයි. 

අහංකාරය ඔහුගේ උඩු සාළුවයි. එගහයින් කවගරකු මට දඩබ්නබර වන්ගන් ද  

මම ඔහුට දඬුවම් කරමි.”251 අල්ොහ්ගේ දඩබ්නබරකම ගසසු මැවීම්වෙට 

ගනාගැෙගපන ගුණාංගයකි. එය නපුගරකු වීමට රමාණවත් වන්ගන්ය.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් මුස්ලිම්හි ගමගස් වාර්තා වී ඇත. “ජනයා 

විනාශ වී ගගාස් ඇතැයි කවගරකු පවසන්ගන් ද ඔහු ඔවුන් අතර වඩාත් 

විනාශකාරී පුද්ගෙයාය.”252 මාලික් තුමා ගමගස් පවසයි: ජනයා අතර -

ඔවුන්ගේ ආගමික කටයුත්තක- දකින කරුණක් ගහ්තුගවන් ුකට පත් ව 

එගස් රකාශ කගළ් නම් එහි වරදක් ඇති බව මම ගනාදකිමි. නමුත් ඔහු තමන් 

උලුප්පා ගගන ජනයා පහත් තත්ත්වයට පත් කරමින් එගස් රකාශ කගළ් නම් 

 
249. බුහාරි (5091). 
250. මුස්ලිම් (91) 
251. මුස්ලිම් (620) 
252. මුස්ලිම් (2623) 
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එය තහනම් කරු ෙැබූ පිළිකුල් සහගත කරුණක් වන්ගන්ය.” අබූ දාවූද් 

තුමා ඔහුගේ ‘සුනන්’හි ගමය සඳහන් කර ඇත. 

*** 

“මුස්ලිම්වරයාගේ රුධිරය, ගද්පළ සහ ගගෞරවය යනාදී සියල්ෙ තවත් 

මුස්ලිම්වරයකුට තහනම්ය”  යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

මිනිසුන් විශාෙ වශගයන් රැස්වන ස්ථානවෙ නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගම් ගැන 

ගද්ශනා කර ඇත්තාහ. හජ්මජතුල් වදා ගහවත් සමුගැනීගම් හජ්ම වන්දනා 

අවස්ථාගේ දී ‘නහර්’ නම් අවුරුු දින ද අරෆා දින ද අය්යාමුත් ත ්රීක්හි 

ගදවැනි දින ද එතුමා ගම් ගැන ගද්ශනා කර ඇත්තාහ.  

‘සුනන් අබී දාවුද්’හි ඇතැම් සහාබාවරුන් කළ රකාශයක් ගමගස් සඳහන්ව 

ඇත. සැබැවින්ම ඔවුන් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් සමග ගමනක නිරතව සිටිගයෝය. 

ඔවුන් අතරින් මිනිගසකු නිදන්නට විය. ඔවුන්ගගන් ඇතැගමකු ඔහු සමග 

වූ ෙණුවක් ගවත ගයාමු වී එය ඇද්ගද්ය. එවිට ඔහු තිගැස්සිණ. එවිට නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්: “මුස්ලිම්වරයකු බිය ගැන්වීම තවත් මුස්ලිම්වරයකුට අනමත 

ගනාවන්ගන්ය.” යැයි පැවූහ.253  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “ුඹො තුන්ගදගනකු 

සිටින්ගනහු නම්, තුන්වැන්නා හැර දමා ගදගදගනකු පමණක් රහගස් කතා 

ගනාකරු. සැබැවින්ම එය ඔහු ුකට පත් කරවයි.”254 

සැබැවින්ම මුස්ලිම්වරයකු කිසිු යුක්තියකින් ගතාරව ක්රියාවක ගහෝ 

රකාශයක ස්වරූපගයන් ඔහු ගවත නපුරක් කිරීම  අුමත ගනාවන බව ගමම 

රකාශ අන්තරගතගකාට ගගන ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ ් ගමගස් පවසයි. 

“විශ්වාසිකයින්ට ද විශ්වාසික කාන්තාවන්ට ද ඔවුන් ගනාකළ දැයින් 

(ගචෝදනා කර) හිංසාවට පත් කළවුන් ඔවුන් සැබැවින්ම අවොදයක් හා 

පැහැදිලි පාපයක් උසුො ගත්ගතෝය.” (ූරා අල් අහ්සාබ්න: 58) සැබැවින්ම 

 
253. අබූ දාවුද් (5004), අල් අල්බානී තුමා ‘සහීහ් අල්ජාමිඃ’හි (7685) ගමය සහීහ් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා ඇත.  

254. බුහාරි (6290), මුස්ලිම් (2184). 
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අල්ොහ් ගද්ව විශ්වාසවන්තයින් සගහෝදරයින් බවට පත් කර ඇත්ගත් ඔවුන් 

එකිගනකා අතර ගසගනහස හා ආදරය ගබදා ගැනීමටය.  

මිනිගසකු උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමාට: මුස්ලිම්වරුන් අතර සිටින 

වැඩිහිටියන් ඔබ ඉදිරිගය් පියා නම් ස්ථානගය් තබන්න. ඔවුන්ගේ කුඩා 

දරුවන් පුතු නම් ස්ථානගය් තබන්න. ඔවුන් අතර මධයස්ථ අය සගහෝදරයා 

නම්  ස්ථානගය් තබන්න. එගස් වූ විට, ඔබ ගමාවුන්ගගන් කවගරකුට 

හානියක් සිු කරන්නට ප්රිය කරන්ගන් ද? යැයි විමසීය.  

යහ්යා ඉබ්නු මුආද් අර්රාසී තුමාගේ රකාශගයන් උපුටා ගු ෙැබූ රකාශයක: 

‘ඔගබන් කරුණු තුනක් මුඃමින්වරයාගේ පංගුව විය යුතුයි. ඔබ ඔහුට ගසතක් 

ගනාකළ ද ඔබ ඔහුට හානියක් සිු ගනාකළ යුතුයි. ඔබ ඔහුට සතුටක් 

ගනාුන්න ද ඔබ ඔහු මුළා ගනාකළ යුතුයි. ඔබ ඔහුට රශංසා ගනාකළ ද ඔබ 

ඔහු අපහාසයට ෙක් ගනාකළ යුතුයි.  

*** 
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 الَحِدْيُث السَّاِدُس والثَّالثُْونَ 

තිස් හය වන හදීසය 

 ، قَاَل: ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْنهُ، َعْن َرُسوِل   للاُ َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي 

نَفََّس  " الدُّْنيَا،  ُكَرِب  ِمْن  ُكْربَةً  ُمْؤِمٍن  َعْن  نَفََّس  ِمْن   للاُ َمْن  ُكْربَةً  َعْنهُ 

يَسََّر   ُمْعِسٍر،  َعلَى  يَسََّر  َوَمْن  اْلِقيَاَمِة،  يَْوِم  الدُّْنيَا    للاُ ُكَرِب  فِي  َعلَْيِه 

فِي َعْوِن    للاُ يَا َواْْلِخَرةِ، وَ نْ فِي الدُّ   للاُ َواْْلِخَرةِ، َوَمْن َستََر ُمْسِلًما، َستََرهُ  

 . اْلعَْبِد، َما َكاَن اْلعَْبدُ فِي َعْوِن أَِخيهِ 

َل   لَهُ بِِه َطِريقًا إِلَى اْلَجنَِّة، َوَما   للاُ َوَمْن َسلََك َطِريقًا يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلًما، َسهَّ

، َويَتَدَاَرُسونَهُ بَْينَُهْم، للاِ   ابَ ، يَتْلُوَن ِكتَ للاِ َجلََس قَْوٌم فِي بَْيٍت ِمْن بُيُوِت  

ْحَمةُ، َوَحفَّتُْهُم اْلَمََلئَِكةُ، َوذََكَرُهُم   إَِلَّ نََزلَْت َعلَْيِهِم السَِّكينَةُ، َوَغِشيَتُْهُم الرَّ

 . فَيََمْن ِعْندَهُ  للاُ 

 " َوَمْن بَطَّأَ بِِه َعَملُهُ، لَْم يُْسِرْع بِِه نََسبُهُ 

 .ُمْسِلمٌ َرَواهُ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබූ හුගරය්රා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. 

කවගරකු මුඃමින්වරයකුගගන් ගමගොව ු ්කරතා අතුරින් 
ු ්කරතාවක් සැහැල්ලු කරන්ගන් ද මළවුන් ගකගරන් 
නැගිටුවු ෙබන දිනගය් පවතින ු ්කරතා අතරින් 
ු ්කරතාවක් අල්ොහ ් ඔහුගගන් සැහැල්ලු කරු ඇත. 
කවගරකු ු ක්රතා ඇත්ගතකුට පහසුව සෙසන්ගන් ද 
ගමගොව හා මතුගොවදී අල්ොහ් ඔහුට පහසුව සෙසු 
ඇත. කවගරකු මුස්ලිම්වරයකු(ගේ වරදක්) සඟවන්ගන් ද 
ගමගොව හා මතුගොගවහි අල්ොහ් ඔහුව සඟවු ඇත. 
ගැත්තා තම සගහෝදරයට උදේ කරමින් සිටින තාක් කල් 
අල්ොහ් එම ගැත්තාට උදේ කරමින් සිටියි.  
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කවගරකු දැුම ගසායමින් මාර්ගයක ගමන් කරන්ගන් ද  
එමගින් සව්ර්ගය ගවත වූ මාර්ගය අල්ොහ් ඔහුට පහසු 
කරු ඇත. අල්ොහ්ගේ නිගවස් අතරින් නිවසක පිරිසක් 
වාඩි වී අල්ොහ්ගේ පුසත්කය කියවමින් ඔවුන් අතර එය 
අධයනය කරමින් සිටින්ගන් ද ඔවුන් ගවත සැනසුම පහළ 
වී ආශිර්වාදය ඔවුන් ආවරණය කර මෙක්වරුන් ඔවුන් 
පිරිවරා සිටිු මිස නැත. අල්ොහ් ද ඔහු අබියස සිටින්නන් 
අතර ඔවුන් ගැන ගමගනහි කරු ඇත.  

යහපත් ක්රියාවන්හි මන්දගාමී තැනැත්තා, ඔහුගේ (ඉහළ) 
පරම්පරාව ඔහුට ඉදිරියට යාමට ඉඩ ගනාගද්. 

ගමම මුස්ලිම් තුමා විසින් දන්වා ඇත. 

*** 

-විග්රහය- 

අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ ගමම හදීසය 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් පළ කර ඇත.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බවට ඉබ්නු උමර් තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් පළ වී ඇත. “මුස්ලිම්වරයා 

මුස්ලිම්වරයාගේ සගහෝදරයා ගවයි. ඔහු ඔහුට අපරාධයක් ගනාකරයි. ඔහුව 

යටහත් ගනාකරයි. තම සගහෝදරයාගේ අවශයතාවකදී කවගරකු නිරත ව 

සිටින්ගන් ද ඔහුගේ අවශයතාගවහි අල්ොහ් ඔහු සමග වු ඇත. කවගරකු 

යම් ු ක්රතාවක් මුස්ලිම්වරයකුගගන් ඉවත් කරන්ගන් ද මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවු ෙබන දිනගය් ු ්කරතා අතරින් අල්ොහ් ඔහු ව ඉවත් කරු ඇත. 

කවගරකු මුස්ලිම්වරයකු(ගේ වරදක්) වසන් කරන්ගන් ද මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවු ෙබන දිනගය් අල්ොහ් ඔහු ව වසන් කරු ඇත.”255 

 
255. බුහාරි (2442), මුස්ලිම් (2580) 
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“කවගරකු මුඃමින්වරයකුගගන් ගමගොව ු ්කරතා අතුරින් ු ්කරතාවක් 

සැහැල්ලු කරන්ගන් ද මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් පවතින 

ු ක්රතා අතරින් ු ්කරතාවක් අල්ොහ් ඔහුගගන් සැහැල්ලු කරු ඇත.” 

යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම රතිඵෙ පිහිටුගය් එම වර්ගයටම අයත් ක්රියාවකින් බව ගමය 

ගපන්වා ගදයි.  

ු ක්රතාව යුගවන් අර්ථ ගන්වා ඇති ‘අල් කුර්බා’ යන අරාබි පදය වනාහි: 

එය වයසනයක දී අදාළ පුද්ගෙයාට ඇති වන අති මහත් දරුණු භාවය ගපන්වා 

ගදයි. එය සැහැල්ලු කිරීම යුගවන් අර්ථ ගන්වා ඇති ‘තන්ෆීසුහා’ යන 

අරාබි පදය එයින් ඔහුට සැහැල්ලුවක් ඇති කිරීම ගපන්වා දී ඇති අතර එය 

ගු ෙැබ ඇත්ගත් හුස්ම ගැනීමට හිරවුණු උගුර ලිහිල් කරන්නාක් ගමන් 

පීඩගයන් හුස්ම ගැනීමට සැෙසීම යන අර්ථගයනි.  

‘අත්-තෆ්රීජ්ම’ යු ඊට වඩා බෙවත් එකකි. එනම් ු ක්රතාව ඔහුගගන් ඉවත් 

කිරීමය. එනම්: ඔහුගේ එම ු ්කරතාව ඉවත් වී ඔහුගේ ුක හා ගශෝකය ද 

පහවී යාමය. 

ඉබ්නු උමර් තුමාගේ හදීසය පරිදි සැහැල්ලු කිරීගම් රතිඵෙය සැහැල්ලු 

කිරීමය. ඉවත් කිරීගම් රතිඵෙ ඉවත් කිරීමය. 

*** 

“කවගරකු ු ක්රතා ඇත්ගතකුට පහසුව සෙසන්ගන් ද ගමගොව හා 

මතුගොවදී අල්ොහ් ඔහුට පහසුව සෙසු ඇත.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි: 

සැබැවින්ම ු ්කරතාවන් මතුගොගවහි ද ඇති වන බව ගමය ගපන්වා ගදයි. 

මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනය සැබැවින්ම එය අසීරු දිනයක් යැයි 

අල්ොහ ්විස්තර කර ඇත. “එය ගදවියන් රතික්ග ප් කරන්නන් හට අසීරු 

දිනයක් විය.” (ූරා අල් ෆුර්කාන්: 26)  

ගමගොවදී මුෙයමය වශගයන් ුප්පත් අයකුට පහසුව සැෙසීම කරුණු 

ගදකින් එකක සිු වු ඇත. 
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එකක්, පහසුකම් ෙැගබන ගතක් ඔහු බෙගපාගරාත්තුගවන් සිටීගමන් සිු 

වන්නකි. එය අනිවාර්යය වන්ගන්ය. ‘ඔහු ු ක්රතාවගයන් පසුවන්ගනකු 

නම් පහසුව ෙබන ගතක් කල් ෙබා දිය යුතුයි” (ූරා අල් බකරා :280) 

තවත් විගටක ඔහු ණය කරුවකු වී නම් ඉන් නිදහස් කිරීගමන් ගහෝ ඔහුට අත් 

වූ ු  ක්රතාව ඉවත් වන තරමට පිරිනැමීගමන් සිු වන්නකි. ඒ කරුණු ගදකම 

ඔහුට මහත් භාගයයකි.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. 

“මිනිසුන්ට ණය ෙබා ගදන වයාපාරිකගයකු විය. (ඔවුන් අතර) ඔහු ු ්කර 

අගයකු ුටු විට, ඔහුගේ ගස්වකයා ගදස බො: ඔහුගගන් එය ගනාසෙකා 

හරින්න. අල්ොහ් අගපන් එය ගනාසෙකා හරිු ඇත. ඒ අුව අල්ොහ් 

ඔහුගගන් එය ගනාසෙකා හැරිගය්ය.”256 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ අබූ කතාදා තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් 

මුස්ලිම්හි ගමගස් පළ වී ඇත. “මළවුන් ගකගරන් නැගිටුවු ෙබන දිනගය් 

ඇතිවන ු ක්රතාවලින් අල්ොහ් තමන් මුදවාලීම ගැන කවගරකු සතුටු 

වන්ගන්ද ඔහු ු ක්රතාවගයන් ගපගළන්නාට සහනයක් ඇති කරත්වා එගස් 

නැත්නම් එයින් ඔහු ඉවත් කරත්වා”257 

*** 

“කවගරකු මුස්ලිම්වරයකු(ගේ වරදක්) සඟවන්ගන් ද ගමගොව හා 

මතුගොගවහි අල්ොහ් ඔහුව සඟවු ඇත” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි: 

ගමම අර්ථගයන් යුත් රකාශ ගබාගහෝමයක් ඇත.  

මුල්කාලීනයන්ගගන් ගකගනකු විසින් ගමගස් වාර්තා කරු ෙැබ ඇත. ඔහු: 

“කිසිු අඩුපාඩුවක් ගනාමැති පිරිසක් මම ුටිමි. පසුව ඔවුහු මිනිසුන්ගේ  

අඩුපාඩුකම් කියන්නට පටන් ගත්ගතෝය. එවිට මිනිසුන් ද ඔවුනට අඩුපාඩු 

 
256. බුහාරි (2078), මුස්ලිම් (1562). 
257. මුස්ලිම් (1563) 
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කියන්නට පටන් ගත්ගත්ය. අඩුපාඩුකම් ඇති පිරිසක් මම ුටුමි. මිනිසුන්ට 

අඩුපාඩු කීගමන් ඔවුහු වැළකී සිටිගයෝය. ඔවුන්ගේ අඩුපාඩු අමතක කරු 

ෙැබිණ.” එය ගමගස් ගහෝ තවත් වූහයකින් රකාශ කර තිගබන්නට පුළුවන.  

එයට සාක්ි වශගයන් අබූ බර්සා තුමාගේ හදීසය පිහිටා ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන් ගමගස් පවසා සිටියහ: තම දිගවන් පවසා විශ්වාස කළවුනි, ඔහුගේ 

සිත තුළට ගද්ව විශ්වාසය රගේශ වී නැත. මුස්ලිම්වරුන්ට ුඹො ගදාස් 

ගනාපවරු. ඔවුන්ගේ රහසිගත දෑ පසුපස ගසායා ගනායු. කවගරකු එගස් 

ඔවුන්ගේ රහසිගත දෑ පසුපස ගසායා යන්ගන් ද අල්ොහ ්ඔහුගේ රහසිගත දෑ 

පසුපස හඹා එයි. කවගරකුගේ රහසිගත දෑ පසුපසින් අල්ොහ් හඹා එන්ගන් 

ද ඔහුගේ නිවගසහිම ඔහුව නිරාවරණය කරයි.” ගමය ඉමාම් අහ්මද් හා 

අබූ දාවුද් විසින් පළ කර ඇත.258 එම අර්ථගයන් යුත් ඉබ්නු උමර් තුමාගේ 

හදීසයක් ඉමාම් තිර්මිදි තුමා විසින් ද පළ කර ඇත.259  

*** 

“ගැත්තා තම සගහෝදරයට උදේ කරමින් සිටින තාක් කල් අල්ොහ් එම 

ගැත්තාට උදේ කරමින් සිටියි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

මිනිගසකුගේ අවශයතාවක් ඉටු කර දීම සඳහා අල්හසන් අල්බසරී තුමා 

ඔහුගේ මිතුරන්ගගන් පිරිසක් එේගේය. එවිට එතුමා ඔවුනට: ‘ුඹො 

අස්සාබිත් අල්බුනානි සමග යන්න. ඔබ සමග ඔහුව ද කැටුවාගගන යන්න. 

යැයි පැවසුගේය. එවිට ඔවුහු සාබිත් ගවත පැමිණිගයෝය. එවිට ඔහු: ‘මම 

ඉඃතිකාෆ් (මස්ිදගය් රැඳී සිටිමි)’ යැයි පැවසීය. පසුව ඔවුන් හසන් ගවත 

නැවත පැමිණ ඔහු ගැන ගතාරතුරු පවසා සිටිගයෝය. එවිට ඔහු: ‘ුඹො ඔහුට 

ගිහින් කියන්න: අගහෝ අඃම ් ඔගබ්න සගහෝදර මුස්ලිම්වරයාගේ අවශයතාවක් 

සඳහා ඔබ ගමන් කගළ ්නම් එය ඔබට හජ්ම වන්දනාවකින් පසුව තවත් හජ්ම 

වන්දනාවක් ඉටු කිරීමට වඩා ගර් ්ඨ වන බව ඔබ ගනාදන්ගනහිදැ?යි 

 
258. අහ්මද් (4/420), අබූ දාවූද් (4880). අ ්-ග යික් අල් අල්බානී තුමා ‘සහිහ් අල් 
ජාමිඃ’හි (7984) ගමය සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසයි.  

259. තිර්මිදි (2032), ගමම පාඩම තුළ එම අර්ථගයන් යුත් හදීස් ඉමාම් සේබාන්, 
අල් බරා, බුගරයිදා සහ අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අබ්නබාස් යන අය විසින් වාර්තා කර 
ඇත. 
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ඔහුගගන් විමසා සිටින්නැ?යි පවසා සිටියහ. එවිට ඔවුහු සාබිත් ගවත නැවත 

ගිගයෝය.  පසුව ඔහු ඔහුගේ  ඉඃතිකාෆගයන් මිදී ඔවුන් සමග පිටත්ව යන්නට 

විය.  

අබූ බක්ර් සිද්දීක් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා අසල් වැසියන් සඳහා ඔවුන්ගේ 

එළුවන්ගගන් කිරි ගදාවන්ගනකු විය. ඔහු කලීෆා ධූරයට පත්වූ කල්හි ඔවුන් 

අතර සිටි කාන්තාවක්. දැන් ඔහු ඒවායින් කිරි ගදාවන්ගන් නැත! යැයි පවසා 

සිටියාය. එවිට අබූ බක්ර් තුමා: “එගස්ය. මා කවර කරුණක් තුළ රගේශ වූගය් 

ද එවැන්නක් මා සිු කරමින් සිටි කිසිවකින් ගවනස් ගනාකළ යුතු යැයි මම 

අගප්ක් ා කරමි” යැයි ගහෝ ගවනත් පද ගපළකින් ගහෝ පවසා ඇත්තාහ.  

ඔවුහු එගස් කිරි ගදාවමින් සිටිගය් සැබැවින්ම අරාබිවරුන් අතර කාන්තාවන් 

කිරි ගදාවන කටයුතු වෙ නිරත ගනාවූ බැවිනි. එය ඉතා අශීොචාර ගදයක් 

ගෙස සැෙකූහ. පිරිමි පාර් වය නැති වූ විට තමන් ගවුගවන් කිරි 

ගදාවන්නට කාන්තාවන්ට අවශය විය.   

උමර් තුමා වැන්දඹු කාන්තාවන් රැකබො ගන්ගනකු වූහ. රාත්රිගය් ඔවුනට 

ජෙය ගගනැවිත් ගදයි. එවන් එක් කාන්තාවකගේ නිවසට එතුමා පිවිගසු 

ුටු තල්හා තුමා ඇය ගවත දහවල් කාෙගය් ගිගය්ය. ඇය ඇස් ගනාගපගනන 

එක්තැන් වූ මැහැලිලියක් වූවාය. පසුව ඔහු ඇයගගන්: ඔබ ළඟ ගම් මිනිසා 

කුමක් කරන්ගන්දැ?යි විමසා සිටිගය්ය. ඇය: ‘ගම් ගම් ගද්ට ගපර මට ුන් 

රතිඥාවකි ගමය. මට යහපත කරන්නට ඔහු මා ගවත පැමිගණයි. කිලිටි 

මගගන් බැහැර කරයි.” යුගවන් පැවසුවාය.  

අබූ වාඉල්260 තුමා අසල්වැසි කාන්තාවන් හා ඔවුන් අතර සිටින 

මැහැල්ලියන් අතර සෑම දිනකම සැරිසරන්ගනකු විය. ඔවුනට අවශය වන දෑ 

හා ඔවුනට ගසත සෙසන දෑ මිෙට ගගනැවින් ුන්ගන්ය.  

 
260. අබූ වාඉල්: ඔහු ඉබ්නු සල්මාගේ එකසුපන් සගහෝදරයා ගවයි. තාබිඊන් අතර 

රධානිගයකි. ඔහු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ුුටුව ද ඔහුගේ කාෙගය් ඔහු හිද ඇත. අබූ 
බක්ර් තුමා හැර ගසසු කලීෆාවරුන් සමග කතා කර ඇත. එතුමා සමගත් කතා කළ 
බව සඳහන් වී ඇත. ජනයා අතර ඉබ්නු මස්ඌද් තුමාගේ හදීස් පිළිබඳ වඩාත් 
දැුමැත්ගතකු විය. හිජ්මරි සියය ෙැබීමට ගපර මිය ගිගය්ය. ඉමාම් දහබී ගමගස් 
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මුජාහිද් තුමා ගමගස් පවසයි: “ගමනක දී ඉබ්නු උමර් තුමාට ගස්වය කිරීම 

සඳහා මම පැමිණිගයමි. එවිට එතුමා මට ගස්වය කරන්ගනකු විය.”! 

දැහැමියන් අතරින් බහුතරයක් ගදනා ගමගන්දී තම මිතුරන් හට  උදේ කරන 

බවට ගකාන්ගද්සි පනවන්නන් වූහ.  

*** 

“කවගරකු දැුම ගසායමින් මාර්ගයක ගමන් කරන්ගන් ද  එමගින් ස්වර්ගය 

ගවත වූ මාර්ගය අල්ොහ් ඔහුට පහසු කරු ඇත” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ 

රකාශය වනාහි: 

දැුම ගසවීම සඳහා මාර්ගගය් ගමන් කිරීම යන කාරණාව තුළ (ගභෞතික 

වශගයන්) නියම මාර්ගගය් ගමන් කිරීම ඇතුළත් වන්ගන්ය: එනම් 

විද්වතුන්ගේ සභාවන් ගවත පාගමනින් යාමයි. එගමන්ම දැුම ෙබන්නට 

අවශය මාධයයන් මත ගමන් කිරීම ද ඇතුළත් වන්ගන්ය. උදාහරණ ගෙස එය 

කට පාඩම් කිරීම, අධයයනය කිරීම, සාකච්ඡා කිරීම, ආවර්ජනය කිරීම, 

ලිවීම, අවගබෝධ කර ගැනීම යනාදිය ගපන්වා දිය හැක. ගමවන් දෑ දැුම 

ෙබන්නට මාධයයන් ගෙස පිහිටන ගභෞතික මාර්ග වන්ගන්ය.  

*** 

“එමගින් ස්වර්ගය ගවත වූ මාර්ගය අල්ොහ් ඔහුට පහසු කරු ඇත” යන නබි 

 :තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි (ملسو هيلع هللا ىلص)

එමගින් අගප්ක් ා කරු ෙබුගය්: සැබැවින්ම අල්ොහ් දැුම ගසායන්නාට 

එ් සඳහා පහසුකම් සෙසු ඇත. එය පහසු කරු ඇත යන්නයි. සැබැවින්ම 

දැුම ස්වර්ගය ගවත ගස්න්ු කරවන මාර්ගයකි. තවුරටත් ඉන් අගප්ක් ා 

කරු ෙබුගය්: දැුම ගසායන ශි යකු අල්ොහ්ගේ තෘප්තිය 

බොගපාගරාත්තු වූ විට එයින් රගයෝජනය ෙබන්නටත් ඒ අුව කටයුතු 

 
පවසයි: ‘ගම් නායකයා දැුගමහි හා ක්රියාගවහි සිරස ගෙස වැජඹුණහ’ යැයි මම 
පවසා සිටිමි. බෙන්න: ‘අස්-ගසයිර්’ (4/161)  
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කිරීමටත්  අල්ොහ් ඔහුට පහසු කරු ඇත. එය ඔහුට යහමග ෙැබීමට හා 

ස්වර්ගයට පිවිසීමට ගහ්තුවක් වන්ගන්ය.  

දැුම ගසායන්නාට එමගින් රගයෝජන ෙබන ගවනත් දැුම් සම්භාරයක්ද 

ෙබා ගන්නට අල්ොහ් පහසු කරන අතර එය ඔහුට ස්වර්ගය ගවත ගස්න්ු 

කරවන මාධයයක් වන්ගන්ය.  

එම රකාශයට අතුළත් වන තවත් කරුණක් වන්ගන් මළවුන් ගකගරන් 

නැගිටුවු ෙබන දිනගය් ස්වර්ගගය් මාර්ගය පහසු කිරීම යන්නයි. එනම් 

අස්සිරාත් පාළම ඊට ගපර හා පසු ඇතිවන අර්බුධයන් වැනි දෑය.  

අල්ොහ් හඳුනා ගැනීමටත් ඔහුගේ තෘප්තිය ෙඟා කර ගන්නටත් ඔහුට සමීප 

වී ජය ෙබන්නටත් මතුගොව තරණයට කිරීමටත් රගයෝජනවත් දැුගමන් 

මිස ගවනත් මාර්ගයක් නැත. එය අල්ොහ් කවර කරුණක් සමග තම 

දූතයාණන් එේගේ ද එගමන්ම කවර කරුණක් තම පුස්තකගය් පහළ කගළ් ද 

එම මාර්ගයයයි.  

*** 

“අල්ොහ්ගේ නිගවස් අතරින් නිවසක පිරිසක් වාඩි වී අල්ොහ්ගේ පුස්තකය 

කියවමින් ඔවුන් අතර එය අධයනය කරමින් වාඩි වී සිටින්ගන් ද ඔවුන් ගවත 

සැනසුම පහළ වී ආශිර්වාදය ඔවුන් ආවරණය කර මෙක්වරුන් ඔවුන් පිරිවරා 

සිටිු මිස නැත. අල්ොහ් ද ඔහු අබියස සිටින්නන් අතර ඔවුන් ගැන ගමගනහි 

කරු ඇත.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

කුර්ආනය කියවීමටත් එය අධයයනය කිරීමටත් මස්ිද්වෙ වාඩි වී සිටීගම් 

උතුම් භාවය ගපන්වා ගදයි. 

අල්ොහ්ගේ නිවගස් වාඩි වී අල්ොහ්ගේ කුර්ආනය අධයයනය කරන්නන්හට 

හිමි වන ගකාටස් හතරක් නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගමහි දී දන්වා ඇත.  

පළමුවැන්න: ඔවුන් ගවත සකීනත් ගහවත් සැනසුම පහළ වීම 

ගදවැන්න: ආශිර්වාදය ඔවුන් ආවරණය කිරීම “සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ 

ආශිර්වාදය දැහැමියන්ට වඩාත් සමීපය” (ූරා අල් අඃරාෆ්: 56) 
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තුන්වැන්න: මෙක්වරුන් ඔවුන් පිරිවරාගගන සිටීම. 

සිේවැන්න: අල්ොහ් තමන් අබියස සිටින්නන් අතර ඔවුන් ගැන ගමගනහි 

කිරීම. අල්ොහ් තම ගැත්තා පිළිබඳ ගමගනහි කිරීම යු: ඔහුගේ මෙක්වරුන් 

අතර සිටින රධාන මෙක්වරුන් ඉදිරිගය් ඔහු පැසසුමට ෙක් කිරීම, ඔහු ගැන  

ඔවුන් සමග ආඩම්භරගයන් කතා කිරීම, ඔහු සිහිපත් කරමින් ඔහු ගැන 

සැෙකිල්ෙක් දැක්වීමයි.  

ගමම කරුණු හතර අල්ොහ් ගමගනහි කිරීම සඳහා ඒකරාශීවන සෑම 

කණ්ඩායමකටම හිමි වන්ගන්ය.  

*** 

“යහපත් ක්රියාවන්හි මන්දගාමී තැනැත්තා, ඔහුගේ (ඉහළ) පරම්පරාව ඔහුට 

ඉදිරියට යාමට ඉඩ ගනාගද්.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි: 

එහි අර්ථය: ගැත්ගතකුහට මතුගොව තරාතිරම් ෙඟා කරවන ක්රියාවයි. 

එගහයින් උත්තරීතර අල්ොහ ්අබියස උසස් තරාතිරම් ගවත ළඟා කරවන එම 

ක්රියාවන්හි මන්දගාමී තැනැත්තා, ඔහුගේ පරපුර ඉදිරියට පැමිණ එම 

තරාතිරම් ඔහුට ෙඟා කරවිය ගනාහැක. සැබැවින්ම අල්ොහ් රතිඵෙ සැෙසුම් 

කර ඇත්ගත් ක්රියාවන් මත පදනම් කරමින් මිස පරම්පරාව මත පදනම් 

කරමින් ගනාගේ. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි. “(පරමාන්ත දිනය 

සඳහා) ූරා පිඹිු ෙැබූ විට එදින ඔවුන් අතර ඥාතී සබඳතාවන් ගනාමැත. 

තවද ඔවුහු එකිගනකා (ගතාරතුරු) විමසා ගනාගන්ගනෝය.” (ූරා අල් 

මුඃමිනූන්: 101) 

අබූ හුගරයිරා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. “ඔගබ්න සමීප ඥාතීන්හට අවවාද 

කරන්න” යන ූරා අ ්-ුඅරාහි 214 වන පාඨය පහළ කරු ෙැබූ අවස්ථාගේ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගමගස් රකාශ කළහ. “අගහෝ කුගරය් ් ජනයිනි, ඔබ 

ඔබගේ ආත්මාවන් අල්ොහග්ගන් මිෙට ගන්න. අල්ොගගන් වූ කිසිවක් 

ඔබගගන් ඉවත් කිරීමට මට හැකියාවක් නැත. අගහෝ! අබ්නබාස් ඉබ්නු අබ්නුල් 

මුත්තලිබ්න, අල්ොගගන් වූ කිසිවක් ඔබගගන් ඉවත් කිරීමට මට හැකියාවක් 

නැත. අගහෝ! අල්ොගේ දූතයාණන්ගේ නැන්දනිය වූ සෆිය්යා, අල්ොහ්ගගන් 
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වූ කිසිවක් ඔබගගන් ඉවත් කිරීමට මට හැකියාවක් නැත. අගහෝ! මුහම්මද්ගේ 

දියණිය ෆාතිමා, ඔබ කැමති දෑ මගගන් ඉල්ෙන්න නමුත් අල්ොහ්ගගන් වූ 

කිසිවක් ඔගබන් ඉවත් කිරීමට හැකියාවක් නැත.261 

ගමයට සාක්ි වශගයන් අම්ර් ඉබ්නු අල් ආස ්විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් 

බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. සැබැවින්ම එතුමා නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) කළ 

රකාශයකට තමන් සවන් ුන් බව පවසමින්: “සැබැවින්ම මාගේ පියාගේ 

පරම්පරාව මට හිතවතුන් ගනාගවති. සැබැවින්ම මාගේ හිතවතුන් වුගය් 

අල්ොහ් හා දැහැමි මුඃමින්වරුන්ය.”262 සැබැවින්ම ඔහුගේ හිතවත්කම 

ගකතරම් සමීප වුව ද පරම්පරාව තුළින් ඇති කර ගන්නක් ගනාවන බවත්  

එය ෙබා ගත හැක්ගක් ගද්ව විශ්වාසය හා දැහැමි ක්රියාවන් තුළින් බවත් 

ගපන්වා දී ඇත. එගහයින් කවගරකු ගද්ව විශ්වාසගයන් හා ක්රියාගවන් 

පූර්ණවත් අයකු වූගය් ද ඔහුය ඔහුට වඩාත් සමීපතයා වන්ගන්. ඔහු ඔහුට 

සමීප ඥාතිගයකු ගහෝ එගස් ගනාවන්නට ගහෝ පුළුවන.  

එම අර්ථගයන් ඇතැමුන් ගමගස් පවසා ඇත: 

සැබැවින්ම!  මිනිසාට ඔහුගේ දහමින් ගතාර කිසිවක් නැත. 

 සමීපතයින් මත යැපී ඔබ රද්ධාව අත ගනාහරින්න.  

ඉස්ොම් සල්මාන් ෆාරිස් ව ඔසවා තැබීය.  

 ආගද්ශ තැබීම අභාගයවන්ත අබූ ෙහබ්න පහත් කගළ්ය.  

*** 

 

 

 

 

 

 
261. බුහාරි (4771), මුස්ලිම් (206) 
262. බුහාරි (5990), මුස්ලිම් (215) 
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 الَحِدْيُث السَّابُِع والثَّالثُْونَ 

තිස් හත් වන හදීසය 

فِيَما يَْرِوي َعْن َربِِِّه    ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْنُهَما َعْن َرُسوِل    للاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  

 تَبَاَرَك َوتَعَالَى قَاَل:  

 َكتََب اْلَحَسنَاِت َوالسَّيِِّئَاِت ثُمَّ بَيََّن ذَِلَك، فََمْن َهمَّ بَِحَسنٍَة فَلَْم يَْعَمْلَها  نَّ للاَ إِ "

َعزَّ َوَجلَّ ِعْندَهُ   للاُ هُ َحَسنَةً َكاِملَةً، َوإِْن َهمَّ بَِها فَعَِملََها َكتَبََها  ِعْندَ   للاُ َكتَبََها  

َعْشَر َحَسنَاٍت إِلَى َسْبِعِمائَِة ِضْعٍف إِلَى أَْضعَاٍف َكثِيَرةٍ، َوإِْن َهمَّ بَِسيِِّئٍَة  

َسيِِّئَةً    للاُ إِْن َهمَّ بَِها فَعَِملََها َكتَبََها  ِعْندَهُ َحَسنَةً َكاِملَةً، وَ   للاُ فَلَْم يَْعَمْلَها َكتَبََها  

 " َواِحدَةً 

 .َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ 

උත්තරීතර උත්කෘ ්ට තම පරමාධිපති පිළිබඳ අල්ොහ්ගේ 
දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) දන්වා සිටි බව ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරු ෙැබ ඇත.  

සැබැවින්ම අල්ොහ් යහකම් හා අයහකම් ලියා ඇත. පසුව 
ඔහු එය ගමගස් පැහැදිළි කගළ්ය. කවගරකු යම් යහකමක් 
කරන්නට අධි ඨ්ාන කර එය ඔහු සිු ගනාකගළ් නම් 
අල්ොහ් ඒ සඳහා පූර්ණ කුසෙක් ඔහු අබියස ලියු ඇත. 
ඔහු එය අධි ්ඨාන කර එය සිු කගළ් නම් කීර්තිමත් 
සර්වබෙධාරී අල්ොහ් ඔහු අබියස කුසල් දහයක් ලියන 
අතර එය හත්සීය වාරයකින් ද එය ද වාර ගණනාවකින් ද 
ගුණ කර ලියු ඇත. එගමන්ම ඔහු නපුරක් කරන්නට 
අධි ්ඨාන කර එය සිු ගනාකගළ් නම් අල්ොහ් ඔහු අබියස 
පූර්ණ කුසෙක් ලියු ඇත. ඔහු එය අධි ්ඨාන කර පසුව 
එය සිු කගළ් නම් අල්ොහ් එයට එක් පාපයක් පමණක් 
ලියු ඇත.  
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ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් වාර්තා ගකාට ඇත.        

*** 

ගමම හදීසය ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමාගේ වාර්තාගවන් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන 

ඉමාම්වරු විසින් පළ කර ඇත. මුස්ලිම්හි එන වාර්තාගවහි එම හදීසය 

අවසානගය් අමතර රකාශයක් සඳහන් වී ඇත. එනම්: ‘එගස් නැතගහාත් 

අල්ොහ් එය මකා දමු ඇත. විනාශ වී යන්ගනකු මිස අල්ොහ් ගකගරහි 

විනාශකාරී ක්රියාවක් කරන්ගන්ම නැත.”යුගවනි. 

ගමම අර්ථගයන් යුත් හදීස් ගණනාවක්ම ඇත.  

ගමම කරුණු ගපළ, යහකම් හා අයහකම් සටහන් කිරීම ගමන්ම යහකම් හා 

අයහකම් ගැන අධි ්ඨාන කිරීම යනාදී කරුණු අන්තර්ගත ගකාට ගගන ඇත. 

ඒවා වර්ග හතරකි. 

පළමු වර්ගය: යහකම් සිු කිරීමයි. එම යහකම ඒ හා සමාන දහ ගුණයකින් 

ගුණ කරු ෙැගබ්න. එය වාර හත්සීය දක්වා ද ඊටත් වඩා අධික වාර 

ගණනයකින් ද ගුණ කරු ෙැගබ්න. 

ගදවන වර්ගය. අයහකම් සිු කිරීමයි. කිසිු ගුණ කිරීමකින් ගතාරව ඒ හා 

සමාන අකුසෙක් පමණක් ලියු ෙැගබ්න. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ 

කරයි: “(විනිශච්ය දින) කවගරකු යහපතක් ගගන එන්ගන් ද ඔහුට එය ගමන් 

දහ(ගුණ)යක් ඇත. තවද කවගරකු අයහපතක් ගගන එන්ගන් ද එවැන්නක් 

(පමණක්) මිස රතිවිපාක වශගයන් ගදු ගනාෙැගබ්න. තවද ඔවුනට 

අසාධාරණයක් සිු කරු ගනාෙබති.” (ූරා අල් අන්ආම්: 160) 

නමුත් අයහකම කාෙගය් ගහෝ ස්ථානගය් ගගෞරවය හා මහිමය අුව ඇතැම් 

විට මහත් විය හැක. සහාබාවරුන් අතර පිරිසක් හරම් සීමාව තුළ වාසය 

කිරීගමන් වැළකී සිටියහ. එය එහිදී වැරදි සිුවීමට ඇති බිගයනි. ඉබ්නු 

අබ්නබාස්, අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු ආස් යන සහාබාවරුන් ද ඔවුන් අතර 

වූහ. උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් අසීස් තුමා ද එගෙස කටයුතු කර ඇත්තාහ. 

ඉස්හාක් ඉබ්නු මන්ූර් තුමා ගමගස් පවසයි: එම හදීසගය් කරුණක් 

සම්බන්ධගයන් මම අහ්මද් තුමා සමග කතා කගළමි. එහිදී: ‘සැබැවින්ම 
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අයහකමට එකකට වඩා වැඩිගයන් ලියු ෙබන්ගන්දැ?යි විමසුගවමි. එතුමා: 

නැත, මක්කාගේ මිස එගස් අපි අසා නැත්ගතමු. එය එම නගරය ගගෞරවය 

කිරීම සඳහා විය.” අහ්මද් තුමා පැවසුවාක් ගමන්ම ඉස්හාක් ඉබ්නු රාහවීහ් ද 

පවසා ඇත.  

තුන්වන වර්ගය: යහකම් කිරීමට අධි ්ඨාන කිරීමයි. එවිට එය සිු ගනාකළ ද 

පූර්ණ යහපතක් ලියු ෙැගබ්න. ඉබ්නු අබ්නබාස ්තුමාගේ හදීසයක හා හුගරයිම් 

ඉබ්නු ෆාතික්ගේ හදීසයක ගමගස් සඳහන් ගවයි. ‘කවගරකු යහකමක් 

කිරීමට අධි ්ඨාන කර එය ඉටු ගනාකගළ් නම් සැබැවින් ඔහු එය හදවතට 

හඟවා ඇති බවත් ඒ ගකගරහි දැඩි ආශාගවන් සිටි බවත් අල්ොහ් දැන සිටියි. 

ඔහුට යහපතක් ලියු ෙබු ඇත.”263 සැබැවින්ම අධි ්ඨානය යුගවන් 

අදහස් කරුගය්: ක්රියාව මත දැඩි ආශාවක් දැකිය හැකි සැෙසුම් සහගත 

අධි ්ඨානය බව ගමහිදී ගපන්වා දී ඇත. එය සිු වූ වහාම ඇතිවන්නක් 

ගනාගේ. ස්ීරභාවයක් ගහෝ සැෙසුමක් ගනාමැති වීගමන් එය අගහෝසි වී යු 

ඇත.  

අධි ්ඨානය සමග රකාශය ගහෝ රමය ඒකාබද්ධ වූ විට රතිඵෙ ස්ීර 

වන්ගන්ය. අදාළ පුද්ගෙයා කටයුතු කරන්නා සමග එකතු වන්ගන්ය.   නබි 

 තුමාණන් රකාශ කළ බවට අබූ කබ ා තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන (ملسو هيلع هللا ىلص)

ෙදී. “සැබැවින්ම ගමගොව පුද්ගෙයින් සිේ ගදගනකු සතුය. ධනගයන් හා 

දැුගමන් අල්ොහ් ගපෝ ණය කළ ගැත්තා. ඔහු එහි  දී තම පරමාධිපතිට 

භක්තිමත්ව කටයුතු කරයි. එමගින් තම ඥාතී සම්බන්ධකම් පවත්වාගගන 

යයි. එහි දී උරුමය අල්ොහ් සතු බව දනී. .තරාතිරමින් වඩාත් උසස් වුගය් 

ඔහුය. අල්ොහ් ධනගයන් ගපෝ ණය ගනාකර දැුගමන් ගපෝ ණය කළ 

ගැත්තා ඔහු සැබෑ අධි ්ඨානගයන් යුතුව: සැබැවින්ම මට ධනය ඇත්නම් ගම් 

පුද්ගෙයාගේ ක්රියාව ගමන් මම ද ඉටු කරමි යැයි පවසයි. ඔහු ද එම 

ගච්තනාගවන්ම පසුගවයි. ඔවුන් ගදගදනාගේම කුසල් සමානය. අල්ොහ ්

දැුගමන් ගපෝ ණය ගනාකර ධනගයන් ගපෝ ණය කළ ගැත්තා: කිසිු 

දැුමකින් ගතාරව ඔහුගේ ධනය ඔහු ගසා කයි. එහිදී ඔහුගේ පරමාධිපතිට 

බිය ගනාගවයි. එහිදී ඔහු තම ඥාතීන් සමග සම්බන්ධකම් ගනාපවත්වයි. 

එහිදී උරුමය අල්ොහ් සතු බව හඳුනා ගනාගනී. තරාතිරගමන් වඩාත් නපුරුම 

 
263. අහ්මද් (4/322), ඉබ්නු හිබ්නබාන් (6171) 
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වන්ගන් ඔහුය. දැුගමන් ගහෝ ධනගයන් අල්ොහ ් ගපෝ ණය ගනාකළ 

ගැත්තා: ඔහු ගමගස් පවසයි: සැබැවින්ම මට ධනය ඇත්නම් ගමම 

පුද්ගෙයාගේ ක්රියාව  මමද කරමි යැයි පවසයි. ඔහු එම ගච්තනාගවන්ම 

පසුගවයි. ඔවුන් ගදගදනාගේ පේබර සමානය.” ගමය අහ්මද්, තිර්මිදි හා 

ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසින් පළ කර ඇත.264  

“ඒ ගදගදනාම රතිඵෙ වි යගයහි එක සමානය” යන නබි තුමාගේ රකාශය 

කිසිු ගුණ කිරීමකින් ගතාරව ක්රියාව සතු රතිඵෙගය් පදනමින්ම ඒ 

ගදගදනාම එකම ස්ථාවරයක සිටින බව දරණු ඇත. ගුණ කිරීම නියම වුගය් 

එම ක්රියාව සිු කරන්නාටය. එය අධි ්ඨානය කර සිු ගනාකළ තැනැත්තාට 

හිමි වන්ගන් නැත. නමුත් සැබැවින්ම ඒ ගදක සෑම අතකින්ම සමානව 

පවතින්ගන් නම් යහකමක් අධි ්ඨාන කර එය සිු ගනාකළ ගකනාට ද කුසල් 

දහයක් හිමි වු ඇත. එය සියලුම රකාශවෙට පටහැනිය.  

සිේවැනි වර්ගය: නපුරුකම් කිරීමට අධි ්ඨාන ගකාට ඒ සඳහා කිසිු ක්රියාවක් 

ගනාකිරීමය. ඉබ්නු අබ්නබාස් තුමාගේ හදීසගය් සඳහන්ව ඇත්ගත් සැබැවින්ම 

ඒ සඳහා පූර්ණ කුසෙක් හිමිවු ඇතැයි යන්නයි. නමුත් අබූ හුගරය්රා 

තුමාගේ හදීසගය් සඳහන්ව ඇත්ගත්: ‘සැබැවින්ම ඔහු එය අත හරිුගය් මා 

ගවුගවනි” යුගවනි. ඔහු අධි ්ඨාන කළ පාපකම් සිු කිරීමට හැකියාව 

ඇත්තා අල්ොහ් ගවුගවන් එය අතහැර දමන්ගන් නම් කිසිු සැකයකින් 

ගතාරව ඒ ගහ්තුගවන් ඔහුට කුසෙක් සටහන් කරු ෙබන බව ගපන්වා දී 

ඇත. ඊට ගහ්තුව සැබැවින්ම පාපකමක් ඔහු අතහැරීම දැහැමි ක්රියාවක් වන 

බැවිනි.  

පාපයක් කිරීමට අධි ්ඨාන කර පසුව මිනිසුනට බිගයන් ගහෝ ඔවුන්ගේ 

අවධානය දිනා ගැනීමට ගහෝ  එය අතහැර දැමීම වනාහි: ඇත්ගතන්ම ගමම 

ගච්තනාගවන් එය අතහැර දැමීම දඬුවම් ෙැබිය යුතු ක්රියාවක් බව පවසු 

ෙැබ ඇත. ඊට ගහ්තුව අල්ොහ් පිළිබඳ පවතින බියට වඩා මැවීම් පිළිබඳ ඇති 

බියට මුල්තැන දීම තහනම් කරු ෙැබූවක් බැවිනි. එගෙසම මැවීම්වෙ 

අවධානය දිනා ගැනීගම් අරමුණ ද තහනම් කරන ෙද්දකි. එවැනි කරුණක් 

 
264. අහ්මද් (4/230), තිර්මිදි (2325), ඉබ්නු මාජා (4228). ගමය හසන් සහීහ් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රකාශ කර ඇත.  
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ගවුගවන් පාපය අතහැර දැමීම සමග එම ගච්තනාව මුසු වූ විට දඬුවම් ෙබු 

ඇත. 

(එගමන්ම පාපකමක් අධි ්ඨාන කර) ඔහුට ෙැගබන අවස්ථාගවන් එය සිු 

කරන්නට උත්සාහ ගකාට පසුව ඔහු හා ඒ අතරට ගපරනියමය පැමිණිගය් 

නම්, ඒ අවස්ථාගේදීත් සැබැවින්ම ඔහු ඒ සඳහා දඬුවමට ෙක්වන බව පිරිසක් 

සඳහන් කර ඇත. එය නබි තුමාණන්ගේ රකාශයක් පදනම් කර ගනිමිනි. 

එනම්: ‘සැබැවින්ම අල්ොහ් මාගේ සමූහයාට ඔවුන්ගේ සිත් කවර කරුණක් 

ගකාුරන්ගන් ද එය ඔවුන් කතා කරන ගතක් ගහෝ ක්රියා කරන ගතක් එය 

ගනාසළකා හරින්ගන්ය.”265 කවගරකු එම පාපය සිු කරන්නට තම 

උත්සාහය ගයාදවා පසුව ඔහු එයට අසමත් වූගය්ද සැබැවින්ම ඔහු එය සිු 

කළ අයකු ගමනි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගේ රකාශයක් සඳහන්ව ඇත්ගත් ද 

එගෙසමය. ‘මුස්ලිම්වරුන් ගදගදගනකු තම අසිපත්වලින් මුණ ගැසුණු විට, 

ඝාතනය කරන්නා හා ඝාතනය කරු ෙබන්නා යන ගදගදනාම නිරගය් ගවති 

යැයි පවසා සිටියහ. එවිට ඔවුහු අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, ගමය ඝාතකයාය. 

ඝාතනය කරු ෙැබූ පුද්ගෙයාගේ තත්ත්වය ගකගස් විය හැකිදැයි විමසා 

සිටිගයෝය. එවිට එතුමා: ඔහු ද තම සගහෝදරයා ඝාතනය කිරීගම් ආශාගවන් 

සිටි අගයකි’ යැයි පැවූහ.266  

කිසිු ගහ්තුවකින් ගතාරව ඔහුගේ ගච්තනාව බිඳී ඔහුගේ දැඩි ස්ථාවරත්වය 

නිවී ගිය විට ඔහු අධි ්ඨාන කළ පාපය සඳහා දඬුවම් කරු ෙබන්ගන් ද නැද්ද 

යන කරුණ වානාහි: එය ගකාටස් ගදකක් මත පවතී. 

ඒවායින් පළමුවැන්න: ඔහුගේ අධි ්ඨානය අවධානම් සහිත වීම. අදාළ 

පුද්ගෙයා එම ගච්තනාව සමග ජීවත් ගනාවී ඔහුගේ හදවත සමග එය 

සම්බන්ධ ගනාගකාට, එය පිළිකුල් කර එයින් ුරස් වීම. ගමය සමාව ගදු 

ෙබන්නක් වන්ගන්ය. එය නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගගන් විමසා සිටියා වූ 

කුතුහෙයන්ට සමානය. එවිට එතුමා: එය ඊමානගය් විනිවිදභාවය267 යැයි 

පැවූහ.  

 
265. බුහාරි (5269), මුස්ලිම් (127). 
266. බුහාරි (31), මුස්ලිම් (2888). 
267. මුස්ලිම් (126) 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

303 
 

ගදවැන්න: සිත් තුළ පතිත වන උඩුුවන අදාළ පුද්ගෙයා ඒ සමගම ජීවත් වන 

දැඩි අධි ්ඨානයයි. එදය වර්ග ගදකකි.  

පළමුවැන්න: තම හදවගතහි ක්රියාකාරිත්වය තුළ තමන්ට පමණක් ආගේනික 

වූ ක්රියාවක් වීම. උදාහරණ වශගයන් ඒකීයත්වය ගහෝ නබිත්වය ගහෝ යළි 

නැගිටුවු ෙැබීම යනාදී ගද්ව රතික්ග ප්ය හා කුහකත්වය සමග බැගඳන 

සැක ගපන්වා දිය හැක. එය ගැත්තා දඬුවමට ෙක් කරු ඇත. එමගින් ඔහු 

ගද්ව රතික්ග ප්කයකු ගහෝ කුහකයකු වන්ගන්ය.  

අල්ොහ් ශවර කරන ගදයකට ආදරය කිරීම ඔහු ආදරය කරන ගදයකට 

ශවර කිරීම අහංකාර හා පුහුමාන්නය යනාදී හදවත හා බැඳුු ගසසු පාපකම් 

ද ගමම ගකාටසට එකතු කරු ෙැගබ්න.   

ගදවන වර්ගය: එය හදවත හා බැඳුණු ක්රියාවක් ගනාවී, ුරාචාරය, ගසාරකම, 

මත්පානය, ඝාතනය, අවළාද නැගීම යනාදී ශරීර අවයව හා බැඳුණු ක්රියාවක් 

වීම. ඒ ගැන දැඩි අධි ්ඨානගයන් හා ගච්තනාගවන් ගැත්තා පසුවන විට ඒ 

සම්බන්ධගයන් උපුටා ගන්නා ෙද විද්වතුන්ගේ රකාශ ගදකක් පවතී. 

පළමුවැන්න: ඔහු වරදකරුවකු ගෙස ගු ෙැගබ්න. ආගමික නීතිගේදීන් හා 

හදීස් විශාරදයින් ගමන්ම අපගේ මිතුරන් අතරින් කතිකයින් ගබාගහෝ ගදනා 

ගමම රකාශය නිවැරැදි යැයි පවසා ඇත. ඒ සඳහා සාධක ගෙස අල්ොහ්ගේ 

රකාශ සමහරක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එනම් “ඔවුන්ගේ හදවත් ඉපැයූ දැයින් 

ඔහු ඔවුන් ග්රහණය කරු ඇත. (ූරා අල් බකරා:225) “සැබැවින්ම අල්ොහ ්

ුඹොගේ සිත් තුළ ඇති දෑ පිළිබඳව දන්නා බව ුඹො දැන ගු. එගහයින් 

එයින් ුඹො රගේසම් වු.” (ූරා අල් බකරා 235) එගමන්ම “පාපය යු 

තම හදවත තුළ කකියන ගමන්ම මිනිසුන් ඒ ගදස ගයාමුවීම ඔබ පිළිකුල් 

කරන දෑය.”268 යනාදී නබිතුමාණන්ගේ ඇතැම් රකාශ ද ඉදිරිපත් කර ඇත. 

තවද ඔවුහු “සැබැවින්ම අල්ොහ් මාගේ සමූහයාට ඔවුන්ගේ සිත් කවර 

කරුණක් ගකාුරන්ගන් ද එය ඔවුන් කතා කරන ගතක් ගහෝ ක්රියා කරන 

ගතක් එය ගනාසළකා හරින්ගන්ය.”269 යන එතුමාණන්ගේ රකාශය 

අවධානමක් ගෙස ගගන ඇත. ඔවුහු: කවර ගච්තනාවක් සමග ගැත්තා ජීවත් 

 
268. ‘අල් අර්බඊන අන්-නවවි’ හි 26 වන හදීසය. 
269. ගමය ඉහතින් සඳහන් කළ පරිදි බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසයකි.  
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වන්ගන් ද ඔහුගේ සිත ඒ සමග බැඳී පවතින්ගන් ද එය ඔහු ඉපැයූ හා ක්රියා 

කළ දෑ අතරට පත්ගේ.  ඒ සඳහා සමා කරු ෙබන්ගන් නැත.  

ඔවුන්ගගන් ඇතැගමකු: ුක්කම්කගටාලු හා කරදර මගින් ඔහු ගමගොගවහි 

දඬුවමට ෙක්කරු ෙැගබ්න. තවත් රකාශයක මළවුන් ගකගරන් නැගිටවු 

ෙබන දිනගය් ගැත්තා විභාග කරු ෙැගබ්න. අල්ොහ ්තමන් ඉදිරිගය් සීරුගවන් 

තබා පසුව ඔහුට සමාව ගදු ඇත. ඒ සම්බන්ධගයන් දඬුවම් ගනාකරු ඇත. 

ඔහුගේ දඬුවම විභාග කිරීමකි. - ගම ඉබ්නු ජරීර්ගේ ගත්රීමයි- 

ගදවන රකාශය: ගච්තනා කළ වහාම වරදකරුවකු ගෙස ගු 

ගනාෙබන්ගන්ය. එය  ාෆි තුමාගේ කියමනට උපටා දක්වයි. අපගේ මිත්ර 

ඉබ්නු හාමිද්ගේ රකාශය ද එයමය. එය සාමානය ක්රියාදාමයක් වශගයනි.  

*** 

මුස්ලිම්හි සඳහන් හදීසගය් “එගස් නැතගහාත් අල්ොහ් එය මකා දමු ඇත.”  

යන රකාශය වනාහි:  

සැබැවින්ම නපුරු ක්රියාව එය සිු කරන්නාහට එක් පාපයක් පමණක් ලියු 

ෙබු ඇත. එගස් නැතිනම් අල්ොහ් තමන්ට අභිමත කරන පරිදි තේබාව, 

සමාව අයැද සිටීම, දැහැමි ක්රියාවන් යනාදී කරුණු ගහ්තුගකාටගගන ඒවාට 

සමාව ගදු ඇත. 

*** 

“විනාශ වී යන්ගනකු මිස අල්ොහ් ගකගරහි විනාශකාරී ක්රියාවක් කරන්ගන්ම 

නැත.” යන රකාශය වනාහි:  

යහ රතිඵෙ ගුණකර දීගමන් හා පාපකම් ගනාසෙකා හැරීගමන් 

අල්ොහ්ගගන් වූ ගම් මහත් දායාදගයන් හා ඔහුගගන් වූ විශාෙ 

ආශිර්වාදගයන් පසුව  විනාශ වී යන, පාපකම් සිු කරන, යහකම් කිරීගමන් 

ඉවත් වන හා එය පිටු දකින ගකගනකු මිස අල්ොහ් ගකගරහි විනාශකාරී 

ක්රියාවක් කරන්ගන් නැත.  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  
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එබැවින් ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා ගමගස් පවසා ඇත: “ඔහුගේ කරුණු දහය මත 

ඔහුගේ එක් කරුණ ඉක්මවා ගිය පුද්ගෙයා විනාශ විය.”270  

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු අම්ර් තුමා 

විසින් රකාශ කළ හදීසයක් ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් අන්-නසාඊ තිර්මිදි යන 

ඉමාම්වරු විසින් ගමගස් පළ කර ඇත: “සුහදශීලී කරුණු ගදකක් ඇත. ඒ 

ගදක ෙබන පුද්ගෙයා ස්වර්ගයට පිවිගසු මිස නැත. ඒ ගදක පහසුය. ඒ 

ගදක ක්රියාවට නංවන්නන් ස්වල්ප ගදගනකි. එනම්: සෑම සොතයකට පසුවම 

දස වාරයක් සුබ්නහානල්ොහ් යැයි තස්බීහ් පැවසීමත් දසවාරයක් 

අල්හම්ුලිල්ොහ් යැයි තහ්මීද් පැවසීමත් දසවාරයක් අල්ොහු අක්බර් යැයි 

තක්බීර් පැවසීමත්ය” යැයි පවසා තවුරටත් එතුමා: එය දිගවන් පවසන 

එකසිය පනස් වාරයකි. තුළාගවහි එකදාස් පන්සිය වාරයකි! ඔබ ඔගබ්න 

නිදියහනට ගිය විට සිය වාරයක් තස්බීහ් පවසන්න, තක්බීර් පවසන්න තහ්මීද් 

පවසන්න. එය දිගවන් පවසන සිය වාරයකි. තුළාගවහි එය දහස් වාරයකි!. 

එගස් නම් දහවගෙහි හා රාත්රිගයහි ුඹොගගන් කවර ගකගනකු ගදදහස් 

පන්සිය වාරයක් වැරදි කරු ඇත්  ද?271    *** 

 
270. ඉන් අදහස් කරුගය්: තම යහකම් (කරුණු දහය) මත තම පාපකම් (එක් 
කරුණ) ඉක්මවා ගිය තැනැත්තා පරාිතගයකු වන්ගන්ය. ඔහුට විනාශය අත් 
වන්ගන්ය. පාපකම්වෙට එක් කරුණ යුගවන් නම් තබා ඇත්ගත් පාපකමකට 
එක් අකුසෙක් පමණක් ලියු ෙබන බැවිනි. එගමන්ම යහකම්වෙට කරුණු 
දහයක් යුගවන් නම් කර ඇත්ගත් ඒ සඳහා එවැනි කුසල් දහයක් ලියු ෙබන 
බැවිනි. 

271. අහ්මද් (2/120), අබූ දාවූද් (5065), තිර්මිදි (3410), නසාඊ (3/74). ඉමාම් තිර්මිදි 
ගමය හසන් සහීහ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇති අතර අ -්ග යික් 
අල් අල්බානි ‘සහීහ් අත්-තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’හි (606) සහීහ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. 

සහාබාවරු නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්ගගන් ගමගස් විමසා සිටිගයෝය: ඒ ගදක 
පහසු වන්ගන් ගකගස්ද ඒ ගදක අඩුගවන් කරන්ගන් කවුරුන් ද? යැයි පවසා 
සිටිගය්ය. එවිට එතුමා: ග යිතාන් ුඹොගගන් ගකගනකු ගවත ඔහුගේ සොතගය් 
දී පැමිගණයි. ගම් ගම් අවශයතා ඇති බව ඔහුට ගමගනහි කරයි. නමුත් ඒ ගැන ඔහු 
කිසිවක් ගනාපවසයි. එගමන්ම නිදා ගන්නා අවස්ථාගේ ද ඔහු ගවත පැමිගණයි. 
පසුව ඔහු නිදා ගන්නට සළස්වයි. ඒ ගැන කිසිවක් ගනාපවසයි.’ වාර්තා කරු : 

‘නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ඒවා තම දෑතින් ගණන් කරු මම ුටුගවමි’ යැයි වාර්තා කර 
ඇත.  
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 الَحِدْيُث الثَّاِمُن والثَّالثُْونَ 

තිස් අට වන හදීසය 

 : ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْنهُ قَاَل: قَاَل َرُسوُل    للاُ َرِضَي َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ 

َب إِلَيَّ    :تَعَالَى قَالَ   للاَ إِنَّ  " َمْن َعادَى ِلي َوِليًّا، فَقَْد آذَْنتُهُ بِاْلَحْرِب َوَما تَقَرَّ

ُب إِ َعْبِدي بَِشْيٍء أَحَ  ا اْفتََرْضُت َعلَْيِه، َوََل يََزاُل َعْبِدي يَتَقَرَّ لَيَّ  بَّ إِلَيَّ ِممَّ

بِِه، َوبََصَرهُ  يَْسَمُع  الَِّذي  َسْمعَهُ  ُكْنُت  أَْحبَْبتُهُ،  فَإِذَا  أُِحبَّهُ،  َحتَّى  بِالنََّوافِِل 

َوِرْجلَهُ   بَِها،  يَْبِطُش  الَّتِي  َويَدَهُ  بِِه،  يُْبِصُر  َولَئِْن  الَِّذي  بَِها،  يَْمِشي  الَّتِي 

 ." نِي أَلُِعيذَنَّهُ  اْستَعَاذَ َسأَلَنِي أَلُْعِطيَنَّهُ، َولَئِنِ 

 .َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබු හුගරයිරා 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී.    

“නියත වශගයන්ම උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසා 
ඇත: ‘යගමක් මාගේ වලි (මිතුරා) ට සතුරුකම් කරන්ගන් 
නම්, මම ඔහුට විරුද්ධව යුද්ධ රකාශ කරමි. මාගේ 
ගස්වකයා, ඔහුට පවරා ඇති ආගමික යුතුකම්වෙට වඩා 
මට ආදරය කරන ගවනත් කිසිවකින් මා ළඟට ඔහු සමීප 
වන්ගන් නැත. මා ඔහුට ප්රිය කරන තුරු මාගේ ගස්වකයා 
(අනිවාර්ය ගනාවන) අමතර ක්රියාවන් තුළින් මා ගවත 
සමීප ගවමින්ම සිටියි. මම ඔහුට ප්රිය කරන විට, ඔහු අසන 
ඔහුගේ රවණයත්, ඔහු දකින ඔහුගේ දර්ශනයත්, ඔහු දිගු 
හරින ඔහුගේ අතත් ඔහු ගමන් කරන ඔහුගේ පාදයත් මම 
ගවමි. ඔහු මගගන් යමක් ඉල්ො සිටිගය් නම් මම එය ඔහුට 
ගදමි. ඔහු මාගගන් සරණ පතන්ගන් නම් මම ඔහුට 
රැකවරණය ගදමි.” 

ගමය බුහාරි විසින් වාර්තා කර ඇත.  
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-විග්රහය- 

ගමම හදීසය ඉමාම් බුහාරි විසින් පමණක් වාර්තා කර ඇති අතර ගවනත් ගත් 

කතෘවරු වාර්තා කර නැත. අල්ොහ්ගේ සමීපතයින් ගමගනහි කිරීගම්දී ගමය 

වඩාත් විශි ්ට හදීසයක් බව සඳහන් ගේ.  

*** 

“යගමක් මාගේ වලි (මිතුරා) ට සතුරුකම් කරන්ගන් නම්, මම ඔහුට විරුද්ධව 

යුද්ධ රකාශ කරමි.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

මිනිස් අදහස් කරුගය්: ‘යගමකු මාගේ මිතුරන්හට සතුරුකම් කිරීම තුළින් 

මට විරුද්ධව සටන් කරන්ගනකු බවට පත් වීම නිසාගවන් සැබැවින්ම මම 

ඔහු සමග සටන් කරන සටන්කාමිගයකු බවට පත් වන බව මම ඔහුට දන්වා 

සිටිමි’ යන්නයි. අල්ොහ්ගේ සතුරන් සමග විරුද්ධව කටයුතු කිරීම 

අනිවාර්යය වනවාක් ගස්ම ඔවුන් සමග මිතුදම් පෑම තහනම් වනවාක් ගස්ම 

ඔහුගේ සමීපතයින් සමග මිතුදම් පෑම අනිවාර්යය වන්ගන්ය. ඔවුනට 

සතුරුකම් කිරීම තහනම් වන්ගන්ය.  

අල්ොහ්ට පිටුපාන සියලුම පාපි ්ඨයින් ඔහු සමග සටන් කරන්නන් බව දැන 

ගත යුතුයි. එගහයින් සැබැවින්ම කවගරකු අල්ොහ්ට පිටුපාන්ගන් ද 

සැබැවින්ම ඔහු ඔහු සමග සටන් කරයි. නමුත් පාපකම් දරුණු වන සෑම 

අවස්ථාවකම අල්ොහ්ට එගරහිව සටන් කිරීම ද දරුණු වන්ගන්ය. ගපාළිය 

අුභව කරන්නන් මංගකාල්ෙකරුවන් අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් සමග 

සටන් කරන ගදපිරිසක් බව නම් කර ඇත්ගත් එබැවිනි. එය ඔවුන් ඔහුගේ 

ගැත්තන්හට කරන අපරාධගය් හා ඔවුන් ඔහුගේ භූමිගයහි රචණ්ඩකාරී ගෙස 

හැසිරීගම් දරුණු කම නිසාගවනි. ඔහුගේ මිතුරන්හට සතුරුකම් පෑමත් 

එගෙසමය. ඔහුගේ මිතුරන්ට උදේ කිරීගම් භාරකාත්වය ඔහු දරා ඇත. ඔහු 

ඔවුනට ආදරය කරයි. ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරයි. එගහයින් කවගරකු ඔවුනට 

සතුරුකම් පාන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු අල්ොහ්ට සතුරුකම් පාන ඔහු සමග 

සටන් කර පුද්ගෙයකු වන්ගන්ය.  
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“මාගේ ගස්වකයා, ඔහුට පවරා ඇති ආගමික යුතුකම්වෙට වඩා මට ආදරය 

කරන ගවනත් කිසිවකින් මා ළඟට ඔහු සමීප වන්ගන් නැත. මා ඔහුට ප්රිය 

කරන තුරු මාගේ ගස්වකයා (අනිවාර්ය ගනාවන) අමතර ක්රියාවන් තුළින් මා 

ගවත සමීප ගවමින්ම සිටියි.” යන රකාශය වනාහි:  

සැබැවින්ම ඔහුගේ මිතුරන්ට විරුද්ධ වීම ඔහු සමග සටන් කිරීමක් බව 

ගමගනහි කළ පසුව ඔවුන් සමග විරුද්ධ වීමට තහනම් ගමන්ම ඔවුන් සමග 

ඇසුරු කිරීමට අනිවාර්යය වූ ඔහුගේ මිතුරන් පිළිබඳ විස්තර ගමගනහි කර 

ඇත. එගමන්ම ඔහු ගවත සමීප වන දෑ ද ගමගනහි කර ඇත.  

මිතුදම් පෑගම් පදනම සමීපව කටයුතු කිරීමයි. සතුරුකගම් පදනම ුරස්ත 

වීමයි. අල්ොහ්ගේ සමීපතයින් වුගය්: ඔහු ඔවුන් ගවත සමීප වන කරුණු 

මගින් ඔහු ගවත සමීප වන්නට බෙන ඔහුගේ මිතුරන්ය. ඔහුගේ සතුරන් 

වුගය්: ුරස් කිරීමට හා ගනරපා හැරීමට අවැසි වන ක්රියාවන් මගින් 

ඔහුගගන් ුරස් වී ගියවුන්ය.  

අල්ොහ්ගේ සමීපතම මිතුරන් කණ්ඩායම් ගදකකට ගබගද්.  

එම කණ්ඩායම් ගදකින් පළමුවැනි කණ්ඩායම: අනිවාර්ය කටයුතු ඉටු 

කරමින් සමීප වන්නන්ය. අනිවාර්යය වගකීම් ඉටු කිරීම තහනම් 

කටයුතුවලින් වැළකී සිටීම යනාදිය එය ආවරණය කරයි. ඊට ගහ්තුව ගම් 

සියල්ෙ අල්ොහ් තම ගැත්තන් හට අනිවාර්යය කළ ඔහුගේ ආගමික 

පිළිගවත් අතරින් වන බැවිනි.  

ගදවන කණ්ඩායම: අනිවාර්යය කටයුතු වෙට අමතරව නවාෆිල් ගහවත් 

අතිගර්ක ක්රියාවන් තුළින් ඔහු ගවත සමීප වන්නන්ය.  

ගමයින් මතු වන කරුණක් වුගය් අල්ොහ් ගවත සමීප වීමටත් ඔහුගේ 

භාරකාරත්වය යටතට පත් වීමටත් ඔහුගේ ආදරය හිමි කර ගැනීමටත් ඔහුගේ 

දූතයාණන් පවසා සිටි ආගමික පිළිගවතට ඔහු යටත් වීගමන් මිස ගවනත් 

මගක් නැත යන්නය. අල්ොහග්ේ භාරකාරත්වය, ඔහු ගවත සමීප වීම ඔහුගේ 

ආදරයට පත් වීම පිළිබඳ ගමම මාර්ගය හැර ගවනත් මගක් ඇති බව කවගරකු 

වාද කරන්ගන්ද සැබැවින්ම ඔහුගේ වාදගය් ඔහු ගබාරුකාරයකු බව පැහැදිලි 
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වන්ගන්ය. එය ගදවියන්ට ආගද්ශ තබන්නන් අල්ොහ් හැර ගවනත් දෑට 

නැමුම් කරමින් ඔහු ගවත සමීපවන්නට බෙන්නාක් ගමනි. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ඔවුන් ගැන ගමගස් පවසයි. “ඔවුන් අප අල්ොහ් ගවත සමීප 

කරවීමට මිස අපි ඔවුන් ගනානමදිමු” (අස්-සුමර් 3)272 එගමන්ම යුගදේවන් 

හා කිතුුවන් පිළිබන් පවසා සිටිය දී: ඔවුහු ඔහුගේ දූතයාණන් 

ගබාරුකරමින් ද ඔහු තහනම් කළ දෑ සිුකරමින් ද ඔහු අනිවාර්යය කළ දෑ 

මගහරිමින් ද සිටිමින් “අපි අල්ොහ්ගේ දරුවන්ය. තවද ඔහුගේ 

ප්රියතමයන්ය.” (අල්මාඉදා: 18) යැයි පවසා සිටිගයෝය.  

එගහයින් ගමම හදීසගය් අල්ොහ්ගේ හිතමිතුරන් තරාතිරම් ගදකක් මත 

සිටින බව සිහිගන්වා ඇත.   

පළමුවැන්න: අනිවාර්යය කටයුතු ඉටු කිරීම තුළින් සමීප වන්නන් ගමම 

නිෙය අගප්ක් ා කරන්නන් දකුණු පස ජනයා ගවති.  

ගදවැන්න: මුල් කාලීන සමීපතයින්ගේ නිෙය. ඔවුහු අනිවාර්යය කටයුතු වෙ 

නිරත වීගමන් පසුව ඊට අමතරව අතිගර්ක නැමුම් කැපවීගමන් යුතුව ඉටු 

කරමින් හා කුඩා වශගයන් පිළිකුල් සහගත කරුණක් වූව ද ඉන් වැළගකමින් 

අල්ොහ් ගවත සමීපවූවන් ගවති. “මා ඔහුට ප්රිය කරන තුරු මාගේ ගස්වකයා 

(අනිවාර්ය ගනාවන) අමතර ක්රියාවන් තුළින් මා ගවත සමීප ගවමින්ම සිටියි.” 

යැයි පවසා සිටිනවාක් ගමන් එම තත්ත්වය අල්ොහ්ගේ ආදරය ගැත්තා ගවත 

අනිවාර්යය කරු ඇත. අල්ොහ් කවගරකුට ආදරය කගළ් ද ඔහු ඔහුට 

ඔහුගේ ආදරය ඔහුට අවනත වීම ඔහු ව සිහිපත් කිරීගමහි නිරත වීම යනාදිය 

 
272. ගමගෙස ඇතැම් අඥාන ජනයා ද සැබැවින්ම මිණීවෙවල්වෙ සිටින 
අේලියාවරු-අල්ොහ්ගේ සමීපතයින්- තමන්ට ගසත සෙසු ඇතැයි ද එගස් 
නැතිනම් බෙපෑම් ඇති කරු ඇතැයි ද යන විශ්වාසගයන් කටයුතු කරති. ඔවුන් 
ඔවුනට රාර්ථනා කර සිටීමත් ඔවුන්ගගන් උදේ පැතීමත් සමීප වීම සඳහා ඔවුන් 
ගවුගවන් සතුන් කැප කිරීමත් ඔවුන්ගගන් සුවය හා ගවනත් අවශයතාවන් 
පැතීමත් ඔබ දකිු ඇත. ගමය මහත් ිර්ක් -අල්ොහ්ට ආගද්ශ තැබීමක්- 
වන්ගන්ය. එයට අදාළ පුද්ගෙයා ඉස්ොමගයන් ගභෞතික වස්තු වන්දනාව ගවත 
බැහැර වු ඇත. ඒ සඳහා වූ සාධක අසීමිතය. ගමගනහි කරු ෙැබීමට වඩා 
රසිද්ධිය. කවගරකු අල්ොහ්ට ගරුබුහුමන් කරන්ගන් ද ඔහුගේ සිතින් ිර්ක් හා 
බැඳුණු සියලු දෑ ඉවත්ව යයි. කවගරකු අල් කුර්ආනය පරිශීෙනය කරන්ගන් ද 
එමගින් ඔහුගේ විශ්වාසය බෙවත් ගවයි. සියලු රශංසා අල්ොහ්ටම සතුය. අප 
යහපත හා සතය මත ස්ථාවරත්වය පැතිය යුත්ගත් ඔහුගගන්ය. අපව පිළිගනිත්වා!  
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රදානය කරු ඇත. එය ඔහු ගවත සමීපවීම, ඔහු අබියසට ළංවීම හා ඔහු අබි 

යසට පියවර තැබීම අනිවාර්යය කරු ඇත.  

*** 

“මම ඔහුට ප්රිය කරන විට, ඔහු අසන ඔහුගේ රවණයත්, ඔහු දකින ඔහුගේ 

දර්ශනයත්, ඔහු දිගු හරින ඔහුගේ අතත් ඔහු ගමන් කරන ඔහුගේ පාදයත් මම 

ගවමි.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි:  

ගමම රකාශගය් අදහස වුගය්: කවගරකු අනිවාර්යය කටයුතු තුළින් 

අල්ොහ් ගවත සමීප වන්නට ගවගහස වී පසුව අතිගර්ක නැමුම් තුළින් ද 

එගස් සමීපවන්නට බෙන්ගන් ද ඔහු ඔහුට සමීප වු ඇත. ඊමාන් යන 

තත්ත්වගයන් ඉහ්සාන් යන තත්ත්වයට උසස් කරු ඇත. ඔහු අල්ොහ්ව 

දකින්නාක් ගමන් ඉදිරිගය් තබමින් ඉතා සැෙකිල්ගෙන් අල්ොහ්ව නැමුම් 

කරු ඇත. අල්ොහ ් පිළිබඳ දැුම, ඔහුගේ ආදරය, ඔහුගේ මහිමය, ඔහු 

පිළිබඳ බිය, ඔහු පිළිබඳ ත්රස්ථය, ඔහුගේ කීර්තිය, ඔහුගේ ගෙන්ගතුකම 

ඔහුගේ මිතුරු කම යනාදිගයන් ගැත්තාගේ හදවත පිගරු ඇත. ගමම දැුම 

ඔහුගේ හදවත තුළ දෑසින් දකින්නාක් ගමන් ඔහුට දර්ශණය වන තරමට පිරී 

යු ඇත.  

අල්ොහ්ගේ බෙමහිමගයන් හදවත පිරී ගිය විට ඔහු හැර ගසසු සියලු දෑ 

හදවතින් මැකී යු ඇත. ගැත්තාට තම ආත්මාශාවන් කිසිවක් ඔහුගේ සිත 

තුළ ඉතිරිව පවතින්ගන් නැත. තම භාරකරු කවර කරුණක් අභිමත 

කරන්ගන් ද ඒ හැර ගවනත් අගප්ක් ාවක් ඔහුට ගනාවු ඇත. එවිට ඔහුව 

සිහිපත් කිරීගමන් මිස කිසිවක් කතා ගනාකරයි. ඔහුගේ නිගයෝගය 

පිළිපදිමින් මිස කිසිු පියරවක් ගනාගනියි. එගහයින් ඔහු කතා කගළ් නම් 

අල්ොහ් තුළින්ම කතා කරයි. ඔහු සවන් ගදන්ගන් නම් ඔහු තුළින්ම සවන් 

ගදයි. ඔහු බෙන්ගන් නම් ඔහු තුළින්ම බෙයි. ඔහු අල්ෙන්ගන් නම් ඔහු 

තුළින්ම අල්ෙයි. “ඔහු අසන ඔහුගේ රවණයත්, ඔහු දකින ඔහුගේ 
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දර්ශනයත්, ඔහු දිගු හරින ඔහුගේ අතත් ඔහු ගමන් කරන ඔහුගේ පාදයත් මම 

ගවමි.”273 යැයි නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් කළ රකාශගය් අර්ථය එයයි.  

ගම් හැර ගවනත් විවරණ ගවත ගයාමු වන අයද ගවති. -ඒවා සිුවීම හා 

ඒකාබද්ධ වීම-  ඔවුන් ගපන්වා ගදුගය් ගභෞතිකත්වය පදනම් කර ගගනය. 

ඔවුන් ගැන අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් මැනවින් දනීය.  

*** 

“ඔහු මගගන් යමක් ඉල්ො සිටිගය් නම් මම එය ඔහුට ගදමි. ඔහු මාගගන් 

සරණ පතන්ගන් නම් මම ඔහුට රැකවරණය ගදමි.” යන නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්ගේ රකාශය වනාහි:  

ඉන් අදහස් කරුගය්: සැබැවින්ම ආදරයට පාත්ර වූ ගමාහුට අල්ොහ් අබියස 

විගශ්  නිෙයක් ඇති බවයි. සැබැවින්ම ඔහු අල්ොහ්ගගන් යමක් ඉල්ො සිටි 

විට අල්ොහ් ඔහුට පිරිනමයි. ඔහු තම පරමාධිපතිගගන් යම් රැකවරණයක් 

පතන විට ඔහු ඔහුට රැකවරණය ෙබා ගදයි. ඔහුගගන් පතන විට ඔහු ඔහුට 

පිළිතුරු ගදයි. තම පරමාධිපති අබියස ඔහු ගැන පවතින ගරුත්වය ගහ්තුගවන් 

ඔහුගේ රාර්ථනා පෙ ගදන්නක් බවට පත් ගවයි.  

මුල්කාලීන දැහැමියන් අතරින් බහුතරයක් ගදනා තම රාර්ථනාවන්ට පිළිතුරු 

සපයු ෙබන්නන් ගෙස ඉඳ ඇත. සඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් තුමා ද එගස් 

රාර්ථනාවට පිළිතුරු සපයු ෙබන්ගනකු විය. මිනිගසකු ඔහුට එගරහිව 

ගබාරුවක් කීගේය. එවිට ඔහු: “අගහෝ ගදවිඳුනි, සැබැවින්ම ඔහු 

ගබාරුකාරයකු වී නම් ඔහුගේ ඇස් අන්ධභාවයට පත් කරු. ඔහුගේ ආයු  

දිගු ගකාට ඔහුව පරීක් ණයට ෙක් කරු.” යැයි පැවසීය. ඒ සියල්ෙ එම 

මිනිසාට අත් විය. ඔහු මාර්ගගය් අසළ සිටින්නන්හට ගපනී සිටිමින් ගමගස් 

පවසන්ගනකු වූහ. ‘උම්මාදගයන් ගපගළන වගයෝවෘද්ධ වැඩිහිටිගයකු 

සඃද්ගේ රාර්ථනාවට ෙක් විය.’274 අලී තුමාට බැණ වදිු ුටු පුද්ගෙයකුට 

 
273. ඇතැම් වාර්තාමය ගතාරුතුරු අුව ‘මා තුළින් සවන් ගදයි. මා තුළින් බෙයි...’ 
යන රකාශය විස්තර කර ඇත්ගත්: මාගේ ආශිර්වාදය තුළින් මාගේ උපකාරය 
තුළින් ... යනාදී ගෙසිනි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 

274. බුහාරි (755), ‘මිනිගසකු ඔහුට එගරහිව ගබාරුවක් කීගේය.’ යන රකාශගය් 
ගත්රුම සැබැවින්ම ඔහු අභූත ගචෝදනාවක් ඔහුට එගරහිව නැගුගේය යන්නයි.  
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එගරහිව ඔහු රාර්ථනා කගළ්ය. හිස ගසාෙවමින් පැමිණි ඔටුවකු ඔහුගේ අත් 

හා ඔහුගේ පාද පාගා මරා දමන ගතක් ඔහුගේ ස්ථානගයන් ඔහු හැරී ගිගය් 

නැත.  

සඊද් ඉබ්නු ගසයිද් තුමා සතු ඉඩමක් සම්බන්ධගයන් කාන්තාවක් පැමිණිලි 

කර සිටියාය. එම භූමිය ඇයගගන් ඔහු ගත් බවට වාද කළාය. එවිට ඔහු: “යා 

අල්ොහ් ඇය ගබාරුකාරියක් නම් ඇයගේ දෑස් අන්ධ කරු. ඇයගේ 

භූමිගයහිම ඇයව මරණයට පත් කරු. යැයි රාර්ථනා කගළ්ය. එවිට ඇය 

අන්ධභාවයට පත් වූවාය. දිනක් රාත්රිගයහි ඇය එම භූමිගය් ගමන් කරමින් 

සිටිය දී එහි ඇති ළිඳකට වැටී මිය ගියාය.275  

 

 

 

 

  

 
275. මුස්ලිම් (1610). බෙන්න: ‘අල් අස්ල්’ -මූෙය- රාර්ථනාවන් පිළිගු ෙැබූවන් 
පිළිබඳ ගතාරතුරු ඇතුළත් ආගරෝගයමත් එකතුවක් කතෘ තුමා එහි ගගනවිත් ඇත.  
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 الَحِدْيُث التَّاِسُع والثَّالثُْونَ 

තිස් නව වන හදීසය 

 قَاَل:   ملسو هيلع هللا ىلصَعْنُهَما، أَنَّ َرُسوَل    للاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  

تِي اْلَخَطأَ َوالنِِّْسيَاَن، َوَما اْستُْكِرُهوا َعلَْيهِ   للاَ إِنَّ "  ." تََجاَوَز ِلي َعْن أُمَّ

 .ْبُن َماَجْه َواْلبَْيَهِقيُّ َوَغْيُرُهَما َحِديٌث َحَسٌن َرَواهُ ا

සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.  

“නියත වශගයන්ම අල්ොහ ් මාගේ සමූහයාට ඔවුන්ගේ 
වැරදි, අමතකවීම් සහ ඔවුන්ට බෙහත්කාරගයන් කිරීමට 
සිු වූ ගද් සඳහා සමාව ෙබා දී ඇත” 

ගමය හසන් වර්ගයට අයත් හදීසයකි. ඉබ්නන් මාජා, අල්-
බයිහකී සහ තවත් අය විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

‘නියත වශගයන්ම අල්ොහ් මාගේ සමූහයාට ඔවුන්ගේ වැරදි, අමතකවීම් සහ 

ඔවුන්ට බෙහත්කාරගයන් කිරීමට සිු වූ ගද් සඳහා සමාව ෙබා දී ඇත’ යන 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

එහි නිර්ණායක වුගය්: සැබැවින්ම අල්ොහ් මාගේ සමූහයාගගන් වැරදි 

ඉවත් කර ඇත. එගස් නැතගහාත් එය ඔවුන්ගගන් අතහැර දමා ඇත. 

‘සැබැවින්ම සමාව ෙබා දීම’ යුගවන් අර්ථවත් කර ඇත්ගත් ‘තජාවස’ නම් 

අරාබි පදයයි. එයින් ‘තමා ඉක්මවා ගගාස් නැත’ යන අදහස ගපන්වා ගදයි.  
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‘ඔවුන්ගේ වැරදි, අමතකවීම සහ ඔවුන්ට බෙහත්කාරගයන් කිරීමට සිු වූ 

ගද්’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

වැරදි හා අමතක වීම යන කරුණු ගදකට සමාව ගදන බව අල් කුර්ආනය 

පැහැදිළිව රකාශ කර ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: 

“අපගේ පරමාධිපතියාණනි අපට අමතක වූගය් නම් ගහෝ අවට වැරදි ඇති 

වූගය් නම් ගහෝ අප වරදකරුවන් බවට ඔබ ගනාගු මැනව!” (අල් බකරා: 

286), “ුඹොට කවර කරුණක් වරදින්ගන් ද එහි කිසිු වරදක් ුඹොට 

නැත. නමුත් ුඹොගේ සිත් උවමනාගවන්ම කළ දෑ .... (අල් අහ්සාබ්න: 5) 

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් හදීසයක නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා විසින් කරන ෙද 

රකාශයක් තමන්ට ඇසුණු බව පවසමින් අම්ර් ඉබ්නු ආස් (රළියල්ොහු 

අන්හු) තුමා ගමගස් වාර්තා කර ඇත.: ‘විනිසුරුගවකු විනිශ්චය කරන විට, 

පරිශීෙනය කරයි. පසුව ඔහුට රතිඵෙ ෙැගබයි. එගහයින් ඔහුට කුසල් ගදකක් 

හිමි වන්ගන්ය. ඔහු විනිශච්ය කර පරිශීෙනය කර වැරුු විට ද ඔහුට 

කුසෙක් හිමි වන්ගන්ය.276 

බෙහත්කාරගයන් කිරීමට සිු වූ ගද් සඳහා ද සමාව පිරිනමන බව අල් 

කුර්අනාය පැහැදිලිව රකාශ කර ඇත277. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසා 

සිටියි: “කවගරකු විශ්වාස කිරීගමන් පසු අල්ොහව් රතික්ග ප් කගළ ්ද (ඔහු 

ගකගරහි අල්ොහ්ගේ ගකෝපය ඇත.) කවගරකු තම හදවත විශ්වාසගයන් 

සැනසුමට පත්ව තිබිය දී (විශ්වාසගයන් බැහැර වන ගමන්) බෙ කරු 

ෙබන්ගන් ද ඔහු හැරය...” (ූරා අන්-නහ්ල්: 106) තවුරටත් අල්ොහ් ගමගස් 

පවසයි: “විශ්වාසිකයින්, විශ්වාසිකයින් හැර රතික්ග ප්කයින්ව සමීප 

මිතුරන් ගෙස ගනාගත යුතුය. තවද ආරක් ක උපායක් ගෙස ඔවුන්ගගන් 

ුඹො පූර්වාරක් ාව ෙබා ගැනීමට මිස...” (ූරා ආලු ඉම්රාන්: 28) 

 

276. බුහාරි (7352), මුස්ලිම් (1716). 

277. ගද්ව රතික්ග ්ප කරන ක්රියාවක් සිු කරන ගමන් බෙ කිරීම යන වි යගයහි 
ඔවුන් අතර පවතින මතගේද අුව නිවැරදි රකාශය වුගය් සැබැවින්ම එය සිු 
කළ තැනත්තා නිදහසට කරුණු ඇති පුද්ගෙයකු බවයි. බෙහත්කාරයත් සමග 
ගදවියන් රතික්ග ්ප කරන රකාශයක් රකාශ කිරීම වනාහි, එ් සඳහා නිදහසට 
කරුණු ඇති බව ඒකමතකි ස්ථාවරයක් පවතී. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-
තරීෆී) 
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වැරද්ද යු: යමක් කිරීමට අගප්ක් ා ගකාට ඔහු අගප්ක් ා ගනාකළ ගදයක් 

සිුවීමය. උදාහරණයක් වශගයන් යුද්ධගය්දී ගදවියන් රතික්ග ප් 

කරන්ගනකු ඝාතනය කිරීමට අගප්ක් ා ගකාට ගනාදැුවත්ව අල්ොහට් 

අවනත වූ මුස්ලිම්වරයකු ඝාතනය කිරීම වැනිය.  

අමතක වීම යු: යමක් මතක තබා ගනිමින් සිටිය ද එය කරන අවස්ථාගේ 

අමතක වී යාමය.  

ගම් කරුණු ගදකටම සමාව ගදු ෙබන්ගන්ය. ඉන් අදහස් කරුගය්: 

සැබැවින්ම එහි කිසිු පාපයක් ගනාමැති බවයි. නමුත් පාපය ඉවත් වීම යන 

කාරණාව ඔහුගේ අමතක වීම මත නීතිය ක්රියාත්මක වීම අගහෝසි කරන්ගන් 

නැත. උදාහරණයක් වශගයන් ගකගනකුට වුළූ ගැනීමට අමතක ගවයි. 

සැබැවින් තමන් පිරිසිුව සිටින බව සිතා සොතය ඉටු කරයි. එමගින් ඔහුට 

පාපයක් ඇති ගනාවන්ගන්ය. පසුව ඔහු සොතය ඉටු කගළ් කිලිටි තත්ත්වගය් 

සිටිය දී යැයි පැහැදිලි වූගය් නම් ඔහු එය නැවත ඉටු කළ යුතුව ඇත. සොතය 

අමතක වීගමන් අතපසු වී පසුව මතක් වූ විට එය නැවත ඉටු කිරීම 

අන්වාර්යය වන්ගන්ය. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) ගමගස් රකාශ කර 

සිටියහ. “සොතය අතපසු වන තරමට නිදා ගත්ගත් නම් ගහෝ එය අමතක 

වූගය් නම් ගහෝ එය මතක් විට එම සොතය ඉටු කරත්වා. එය හැර ඒ සඳහා 

ගවනත් රතිකර්මයක් ගනාමැත.” පසුව එතුමා ‘මතක් වන විට සොතය ඉටු 

කරු’ යන ූරා තාහා හි 14 වන පාඨය පාරායනය කළහ.278  

*** 

 

 

  

 

278. බුහාරි (572), මුස්ලිම් (684). 
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 الَحِدْيُث األَْربَعُْون 

හතළිස් වන හදීසය 

 َعْنُهَما قَاَل:   للاُ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي 

َعابُِر  أَْو    ُكْن فِي الدُّْنيَا َكأَنََّك َغِريبٌ "بَِمْنِكبِي، فَقَاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ أََخذَ َرُسوُل  

 " َسبِيٍل.

بَاَح، َوإِذَا أَْصبَْحَت "َوَكاَن اْبُن ُعَمَر يَقُوُل:   إِذَا أَْمَسْيَت، فَََل تَْنتَِظِر الصَّ

تَِك ِلَمَرِضَك، َوِمْن َحيَاتَِك ِلَمْوتِكَ   " فَََل تَْنتَِظِر اْلَمَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

 .َرَواهُ اْلبَُخاِريُّ 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ොහු අන්හුමා) තුමා විසින් වාර්තා 
කරන ෙදී.   

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) මාගේ උරහිසින් අල්ොගගන 
“ඔබ ආගන්තුකගයකු ගහෝ මඟ තරණය කරන්ගනකු 
ගමන් ගොගවහි සිටිු” යැයි පැවූහ.  

ඉබ්නු උමර් තුමා ගමගස් පවසා සිටිගය්ය.: “ඔබ සවස ්

වරුවට පැමිණිගය් නම්, උගද් වරුව බොගපාගරාත්තු 
ගනාවන්න. ඔබ උගද් වරුවට පැමිණිගය් නම් සවස් වරුව 
බොගපාගරාත්තු ගනාවන්න. ඔගබ්න අසනීපය ගවුගවන් 
ඔගබ්න ගසෞඛයය ද ඔගබ්න මරණය ගවුගවන් ඔගබ්න ජීවිතය 
ද ගන්න. 

ගමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසින් වාර්තා කර ඇත.  

*** 
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-විග්රහය- 

ගමය ගමගොව ආශාවන් සීමා කර ගැනීගම් වැදගත් මූෙධාර්මික හදීසයකි. 

ගමගොව සදාතනික නවාතැනක් හා පදිංචි ස්ථානයක් ගෙස ගගන එහි 

තැන්පත් වීම සැබැවින්ම ගදවියන් ගකගරහි විශ්වාස තබන්නාට අවශය 

වන්ගන් නැත. නමුත් ඔහුට අවශය වුගය් එහි ගමනක් සඳහා ගමන් මල්ෙක් 

ූදානම් කරන අයකු ගෙස සිටීමය.  

ඒ සම්බන්ධගයන් වූ නබිවරුන් හා ඔවුන් අුගමනය කළවූන්ගේ උපගදස් 

එකඟව පවතී,  

ෆිර්අවුන් පැළැන්තිගය් විශ්වාස වන්තයකු පිළිබඳ අල්ොහ් පවසා සිටියදී 

“අගහෝ මාගේ ජනයිනි, ගමගොව ජීවිතය වනාහි භුක්ති විඳීමක් පමණි. 

සැබැවින්ම මතු ගොව වන එයය සදා නිවහන වන්ගන්.” (ූරා අල් ගාෆිර්:39)  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් ගමගස් පවසා සිටියහ. ‘මට හා ගමගොවට ඇත්ගත් කුමක් 

ද? මට හා ගමගොවට උපමාව මගියකුට සමානය. ඔහු ගසක ගසවණක 

නිදයි. පසුව විගේක ගගන එය අතහැර දමා යයි.”279 

ආගමික විශාරදයකු විසින් ගමගස් රකාශ කර ඇත: (ගමගොව ඔහුගගන් ු රස ්

ගවමින් තිබිය දී මතුගොව ඔහු ගවත පැමිගණමින් තිබියදී, ුරස් ගවමින් යන 

දෑහි නිරතව පැමිගණන්නට යන දෑ පිටු දකින්නා ගැන මම පුුම ගවමි.!) 

මුඃමින් වරයාට ගමගොව සදාතනික නිවහනක් ගහෝ සදාතනික 

වාසස්ථානයක් ගහෝ ගනාවන්ගන් නම් ඔහුගේ තත්ත්වය පහත සඳහන් 

තත්ත්වයන් ගදකින් එකක් වීම අවශය වන්ගන්ය.  

 
279. ගමය ඉමාම් තිර්මිදි විසින් වාර්තා කර ඇති අතර එතුමා: ගමය හසන් සහීහ් 
වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව අවධාරණය කර සිටියි. ගසක ගසවණක නිදයි 
යන්ගනන් අදහස් කරුගය් කයිලූො නින්දයි. එය තමන් හට නිදිමතක් 
ගනාතිබුණත් දහවල් කාෙගයන් සුළු ගකාටසක් විගේකය ගැනීමයි. ‘අන්-නිහායා’ 
(4/133) 
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එනම් ඔහු ආගන්තුක ගද්ශයක පදිංචි ව සිටින ආගන්තුකයකු ගමන් වීම ගහෝ 

කවදත් පදිංචි ගනාවන මගියකු ගමන් වීමය.  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඉබ්නු උමර් තුමාට ගමම තත්ත්වයන් ගදකින් කුමන ගහෝ එක් 

තත්ත්වයක විය යුතු යැයි උපගදස් දී ඇත්ගත් එබැවිනි.  

ඒ ගදකින් පළමුවැන්න: තමන් ගමගොගවහි ආගන්තුකයකු වැනිය යන 

සිතුවිල්ෙ තම සිතට පහළ කර ගැනීමයි. ඔහු පදිංචි වීමට සිතයි. නමුත් එය 

ආගන්තුක ගද්ශයකි. එගහයින් ආගන්තුක ගද්ශය සමග හදවගතහි බැඳීමක් 

ගනාපවතී. නමුත් ඔහුගේ සිත බැඳී පවතිුගය් නැවත හැරී යන ඔහුගේ 

ගද්ශය සමගය. ඔහු තම ගද්ශය ගවත නැවත යාම සඳහා අවශය ගමන් 

භාණ්ඩ සපයා ගැනීමට ඔහු ගමගොගවහි පදිංචි කරුගවකු ගෙස සිටියි.280  

එගෙස පසුවන්නා, තම ගද්ශය ගවත හැරී යන අවස්ථාගේ ඔහුට අවශය 

කළමනා ගපාදි බැඳ ගැනීම මිස ගවනත් අගප්ක් ාවක් ඔහුට පවතින්ගන් 

නැත. ගද්ශවාසීහු ඔවුන් ගගෞරවය පත්වීම සම්බන්ධගයන් තරඟ ගනාකරන 

අතර ඔවුන්ගේ නින්දාව ගැන තැති ගනාගනිති. 

ගදවන තත්ත්වය වනාහි: තමන් ගමගොගවහි ගකාගහත්ම පදිංචි ගනාවන 

මගියකු වැනිය යන්න තම සිතට පහළ කර ගැනීමය. එනම් සැබැවින්ම ඔහු 

වනාහි, ගමනාන්තය දක්වා ගමන් කරන ගතක් හැර දමා යන සංචාරක 

නිගක්තනවෙ සිටින මගියකු බඳුය. එම ගමනාන්තය මරණයයි. 

කවගරකු ගමගොගවහි ගමවන් තත්ත්වගය් පසුවන්ගන්ද එවිට ඔහුගේ 

අගප්ක් ාව වුගය් ගමන සඳහා අවශය ගමන් මළු ෙබා ගැනීම පමණය. 

ගමගොව භුක්ති විඳීම් වර්ධනය කර ගැනීගම් අගප්ක් ාවක් ඔහුට ගනාපවතී.   

*** 

 
280. ඉන් අදහස් කරුගය් තම ගද්ශය සඳහා යාමට සැබැවින්ම ඔහු ඔහුගේ ගමන් 
මලු එක්රැස් කරයි යන්නයි. ගමහි ගමන් භාණ්ඩ යුගවන් පරිවර්තනය කර 
ඇත්ගත් ‘අල් මරම්මා’ නම් අරාබි පදයයි. එහි භා ාමය අර්ථය ‘නිවගස් භාණ්ඩ’ 
ගේ. ‘ලිසාන් අල් අරබ්න’ හි එය සඳහන්ව ඇත. ‘අර් රම්ම’ යන මූලික පදය 
වයාකූෙව ගිය ගදයක් රතිසංස්කරණය කිරීම ගවන් වී ගිය ගදයක් එකතු කිරීම 
යුගවන් අර්ථකතනය ගවයි.   
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ඉබ්නු උමර් තුමාගේ උපගදස වනාහි, 

එතුමා වාර්තා කළ ගමම හදීසගයන්ම ගු ෙැබූවක්ය. ගමහි සිතුවිලි හා 

ආශාවන් අඩු කර ගැනීගම් සීමාව අන්තර්ගත වී ඇත. සැබැවින්ම මිනිසා 

සවස් කාෙයට එළැඹුණු විට උගද් කාෙය අගප්ක් ා ගනාකළ යුතු අතර උගද් 

කාෙයට එළැඹුණු විට සවස් කාෙය අගප්ක් ා ගනාකළ යුතුය. ඊට ගපර 

තමන්ගේ අවසන් කාෙය එළැගඹු ඇතැයි ඔහු සිතිය යුතුය.  

*** 

 “ඔගබ්න අසනීපය ගවුගවන් ඔගබ්න ගසෞඛයය ද ඔගබ්න මරණය ගවුගවන් 

ඔගබ්න ජීවිතය ද ගු.” යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ඉන් අදහස් කරුගය්: ඔබ ගසෞඛය සම්පන්නේ සිටිය දී ඔබ අතර හා ඒ අතර  

ගරෝගීබව රගේශ වීමට ගපර දැහැමි ක්රියාවන් පිළිපදිු. එගමන්ම ඔබ ජීවත්ව 

සිටිය දී ඔබ අතර හා ඒ අතර මරණය පැමිණීමට ගපර එහිදී දැහැමි ක්රියාවන් 

පිළිපදිු යන්නයි.    

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) මිනිගසකුට උපගදස් ගදමින් කළ රකාශයක් 

ඉබ්නු අබ්නබාස් රළියල්ොහු අන්හු තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරයි. “කරුණු 

පහකට ගපර කරුණු පහක් රගයෝජනයට ගන්න. ඔගබ්න මහළු වියට ගපර 

ඔගබ්න තරුණ විය, ඔබ ගරෝගාතුර වීමට ගපර ඔගබ්න ගසෞඛය සම්පන්නභාවය, 

ඔගබ්න දිළිඳුකමට ගපර ඔගබ්න ගපාගහාසත්කම, ඔබ කාර්යය බහුෙ වීමට ගපර 

ඔගබ්න විගේකය හා ඔගබ්න මරණයට ගපර ඔගබ්න ජීවිතයයි” ‘ගමය සහීහ් 

හාකිම්’හි සඳහනකි.281  

දැහැමි ක්රියාවන් සිු කිරීමට ගනාහැකි තත්තවයක් උදා වී එම දැහැමි ක්රියාවන් 

හා ඔහු අතර බාධකයක් ඇති වීමට ගපර ඒවා සිු කිරීමට යුහුසුළු වීම ගද්ව 

විශ්වාසියාට අනිවාර්යය වන්ගන්ය. කවර දිනක මිනිසා හා ක්රියාව අතර 

බාධකයක් වැගටන්ගන් ද එවිට ඒ ගැන ුක හා පාඩුව මිස ගවනකක් ඉතිරි 

 

281. අල්හාකිම් (4/306) ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ග යික්වරු ගදගදනාගේ 
ගකාන්ගද්සියට අුකූෙව පිහිටා ඇති සහීහ් හදීසයක් බව ගහගතම සඳහන් කර 
ඇත. ග යික් අල් අල්බානි තුමා ද ‘සහීහ් අත් තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’ නම් කෘතිගයහි 
ගමය සහීහ් හදීසයක් බව දන්වා ඇත. (3355) 
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වන්ගන් නැත. ඔහු දැහැමි ක්රියාවන් සිු කිරීමට පහසුකම් ඇති වාතාවරණයක් 

ගවත ගයාමු වීමට ප්රිය කළ යුතුයි. ආශාවන් ඔහුට ගසත සෙසන්ගන් නැත. 

උත්තරීතර අල්ොහ ්ගමගස් රකාශ කරයි: “තවද ුඹොට දඬුවම පැමිණීමට 

ගපර ුඹො ුඹොගේ පරමාධිපති ගවත නැඹුරු වී ඔහුට අවනත වවු. (එගස් 

ගනාකගළ් නම්) පසුව ුඹො උදේ කරු ගනාෙබන්ගනෝය. ුඹො 

ගනාහැගඟන්නන්ව සිටියදී අනගප්ක්ිතව ුඹොට දඬුවම පැමිණීමට ගපර 

ුඹොගේ පරමාධිපතිගගන් ුඹො ගවත පහළ කරු ෙැබූ ඉතා අෙංකාර දෑ 

(අල් කුර්ආනය) ුඹො අුගමනය කරවු. අල්ොහ්ගේ වි ගයහි මා කළ 

අඩුපාඩු ගකගරහි ද (අන් අයට) සමච්චල් කළවුන්ගගන් ගකගනකු වීගමහි ද 

ඇති වූ අගහෝ මාගේ කණගාටුව!’ යැයි (කිසිු) ගකගනක් (පසුතැවිල්ගෙන්) 

ගනාපවසු පිණිස ද, නැතගහාත් ‘සැබැවින්ම අල්ොහ් මට යහමඟ ගපන්වා 

තිබුගණ් නම් මම ද බිය භක්තිකයන්ගගන් (ගකගනකු) වී ඇත්ගතමි.’ යැයි 

ඔහු ගනාපවසු පිණිස ද” (ූරා සුමර්: 54-58) 

තවද අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: (රතික්ග ්පක) ඔවුන්ගගන් ගකගනකුට 

මරණය පැමිණි කල්හි ‘(එවිට) මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මා අත හැර 

පැමිණි දෑහි යහකම් කිරීමට හැකි වු පිණිස මා නැවත (ගොවට) යවු 

මැනව!’ යැයි ඔහු පවසු ඇත. එගස් ගනාවු ඇත. සැබැවින්ම එය ඔහු 

පවසන (පුහු) වදනක් පමණි. නමුත් (මරණින් පසු) ඔවුනට ඉදිරිගයන් 

(මළවුන්) නැවත නැගිටුවු ෙබන දින ගතක් (ගොවට නැවත පැමිණිය 

ගනාහැකි) බාධකයක් ඇත. (ූරා අල් මුඃමිනූන් 99,100) 

තවුරටත් අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි: ‘ුඹො අතුරින් ගකගනකුට 

මරණය පැමිණීමට ගපර අප ු ඹොට දායාද කළ දැයින් ු ඹො වියදම් කරවු. 

එ(ම මරණය පැමිණි) විට ‘මාගේ පරමාධිපතියාණනි, සුළු ගමාහාතකට මා 

රමාද ගනාකරන්ගන් ද (එගස් රමාද කගළ් නම්) මම දන් දී 

සැදැහැමියන්ගගන් ගකගනකු වන්ගනමි’ යැයි ඔහු පවසයි.’ යම් ආත්මයකට 

එහි අවසානය පැමිණි විට කිසිවිගටක අල්ොහ් රමාද කරන්ගන් නැත. 

අල්ොහ් ුඹො කරන දෑ පිළිබඳ ගතාරතුරු මැනවින් දන්නාය. (ූරා අල් 

මුනාෆිකූන් 10,11) 

විගේකගය්දී රුකූහි මහිමය ෙබන්න. 
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 ඔගබ්න මරණය ක් ණිකව විය හැකිය. 

ගකාපමණ නිගරෝගී සුවපත් අය ඔබ දැක තිබුණ ද 

 එම සුවපත් ආත්මය පහව ගගාස් ඇත.282  

 
282. ගමම කවිගපළ ගදක ‘තබකාතු ්  ාෆිඉය්යා’ නම් කෘතිගයහි අස්සුබ්නකී විසින් 
සඳහන් කර ඇත. (2/235) ඒ ගදක ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි. 
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 ْربَعُْون واألَ َحاِدي الَحِدْيُث ال

හතළිස් එක් වන හදීසය 

َعْنُهَما، قَاَل: قَاَل َرُسوُل   للاُ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص َرِضَي    للاِ َعْن َعْبِد   

 : ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ 

 " ََل يُْؤِمُن أََحدُُكْم َحتَّى يَُكوَن َهَواهُ تَبَعًا ِلَما ِجئُْت بِهِ "

ِة"قَاَل الشَّْيُخ رحمه للا )حديٌث حسٌن صِحيٌح، رو  )يناه في "كتاب الُحجَّ

 بإْسنَاٍد َصِحيحٍ.

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව අබ්නුල්ොහ ්
ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු අල් ආස් (රළියල්ොහු අන්හුමා) විසින් 
වාර්තා කරන ෙදී.  

“මා කවර කරුණක් ගගන ආගේ ද එය අුගමනය 
කරන්නක් ගෙස තම කැමැත්ත පිහිටන ගතක් ඔබ අතුරින් 
කිසිගවකු ගද්ව විශ්වාසිගයකු වන්ගන් නැත.” 

ග යික් තුමා ගමය ‘සහීහ් හසන්’ වර්ගයට අයත් හදීසයක් 
බව පවසා ඇත. (අපි ගමය ‘කිතාබ්න අල් හුජ්මජා’ නම් 
කෘතිගයහි වාර්තා කර ඇත්ගතමු.)  

ගමය සහීහ් ගණයට අයත් වාර්තාකරණයකි.283 

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසගය් අර්ථය: දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) කවර කරුණක් ගගන ආගේ ද එයට 

යටත් වීම තම කැමැත්ත බවට පත් කර ගගන එතුමාණන් අණ කළ දෑට ප්රිය 

 
283. එය මඃලූල් වර්ගයට අයත් හදීසයකි. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්-තරීෆී)  
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කර එතුමා තහනම් කළ දෑ පිළිකුල් කරන ගතක් මිනිසකු අනිවාර්යගයන්ම 

විශ්වාස කළ යුතු කරුණු පූර්ණ ගෙස විශ්වාස කරන්ගනකු ගනාවන බවයි.   

අල් කුර්අානගය් ගනාගයකුත් ස්ථානවෙ ගම් සඳහා වූ උපමාවන් පැමිණ 

ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් රකාශ කරයි. “ුඹගේ පරමාධිපතිගේ 

නාමය මත දිවුරමින් ඔවුන් අතර ඇති වන මත ගැටුමකදී ඔවුන් ුඹව 

තීරකගයකු වශගයන් පත් කරගගන පසුව ුඹ ුන් තීන්ුගවහි සැකයක් තම 

සිත් තුළ ඔවුන් ගනාදැක පරිපූර්ණ අවනතභාවගයන් අවනත වන ගතක් 

ඔවුන් විශ්වාසිකගයෝ ගනාගවති.” (ූරා අන් නිසා: 65), “අල්ොහ් ද ඔහුගේ 

රූල්වරයා ද යම් කරුණක් තීන්ු කගළ් නම් (කිසිු) විශ්වාසිකගයකුට ගහෝ 

(කිසිු) විශ්වාසික කාන්තාවකට ඔවුන්ගේ කරුගණහි ගමාවුන්ට (තම) 

මනාපය ගයාදා ගැනීමට අයිතියක් ගනාවීය...” (ූරා අල් අහ්සාබ්න: 36), 

කවගරකු අල්ොහ ්ප්රිය කරන යමක් පිළිකුල් කරන්ගන් නම් ගහෝ ඔහු පිළිකුල් 

කරන යමක් ප්රිය කරන්ගන් නම් ගහෝ එවැන්නන් පහත් ගකාට උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගමගස් පවසා ඇත: “එය ඔවුන් අල්ොහ් පහළ කළ දෑ (වන අල් 

කුර්ආනය) පිළිකුල් කළ ගහයිනි. එබැවින් ඔවුන්ගේ (යහ) ක්රියාවන් ඔහු 

නි ඵ්ෙ කගළ්ය.” (ූරා මුහම්මද්: 9), “එය සැබැවින්ම ඔවුන් අල්ොහට් 

ගකෝපය ඇති කරවන දෑ අුගමනය ගකාට ඔහුගේ තෘප්තිය(ට ගහ්තු වූ දෑ) 

පිළිකුල් කළ ගහයිනි. එබැවින් ඔහු ඔවුන්ගේ (යහ) ක්රියාවන් නි ්ඵෙ 

කගළ්ය. (ූරා මුහම්මද්: 28) 

සෑම මුඃමින්වරයකුටම අනිවාර්යය වන්ගන්: 

අල්ොහ් කවර කරුණක් ප්රිය කරන්ගන් ද එය ප්රිය කිරීමය. එනම් අල්ොහ් 

කවර කරුණක් ඔහුට නියම කර ඇත්ගත් ද එය අනිවාර්යගයන්ම ඉටු කිරීම 

සඳහා පවතින කැමැත්තයි. එගමන්ම අල්ොහ් අමතරව සිු කරන්නට පවසා 

ඇති යමක් ඔහු පිළිපදින තරමට ඔහුගේ කැමැත්ත අධික වූගය් නම් එය ඔහුට 

භාගයයක් වන්ගන්ය. 

එගමන්ම අල්ොහ් කවර කරුණක් පිළිකුල් කරන්ගන් ද එය පිළිකුල් කිරීමය. 

එනම් අල්ොහ් කවර කරුණකින් වැළකී සිටිය යුතු යැයි නියම කර ඇත්ගත් 

ද එවන් තහනම් කරු ෙැබූ දෑ පිළිබඳ පවතින පිළිකුල්භාවයයි. එගමන්ම 

තහනම් ගනාවුව ද පිළිකුල් සහගත දැයින් පවා එගස් අනිවාර්යගයන් වැළකී 
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සිටින තරමට එම පිළිකුල් භාවය අධික වූගය් නම් එයද අුග්රහයක් 

වන්ගන්ය.  

නියම ගේමය යු ප්රිය කළ යුතු දෑට ප්රිය කිරීගමහි හා පිළිකුල් කළ යුතු දෑට 

ශවර කිරීගමහි අනිවාර්යගයන්ම අුගත ගවමින් පිළිපැදීමය. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “(නබිවරය,) ුඹ පවසවු. ‘ුඹොගේ පියවරුන් ද 

ුඹොගේ පිරිමි දරුවන් ද ුඹොගේ සගහෝදරයින් ද ුඹොගේ කෙත්රයන් ද 

ුඹොගේ පවුගල් අය ද ුඹො ඉපැයූ ධනය ද ුඹො අොභය (පිළිබඳව) 

බිය වන වයාපාරය ද ුඹො ප්රිය කරන වාසස්ථාන ද (යන දෑ) අල්ොහ්ට ද 

ඔහුගේ රූල්වරයාට ද ඔහුගේ මාර්ගගය් රයත්නය කිරීමට ද වඩා ුඹො 

ගවත ඉතා ප්රියමනාප වූගය් නම් එවිට අල්ොහ් තම (දඬුවගම්) අණ ගගන එන 

ගතක් ුඹො බොගපාගරාත්තු වවු....” (ූරා අත් තේබා:24) එගහයින් 

කවගරකු අල්ොහ්ට හා ඔහුගේ දූතයාණන්ට හදවතින්ම සැබෑ ගෙස ගේම 

කරන්ගන් නම් අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් ප්රිය කරන දෑ හදවතින් ප්රිය 

කිරීම ඔහුට අනිවාර්යය කරු ඇත. එගමන්ම අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් 

පිළිකුල් කරන දෑ ඔහු පිළිකුල් කරු ඇත. අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් 

පිළිගන්නා දෑ පිළිගු ඇත. අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් ගකෝපවන දෑට 

ගකෝප වු ඇත. ඔහුගේ ශරීර අවයව ක්රියා කිරීම තුළින් එම ආදරය හා 

ගකෝපය තීන්ු කරු ෙැගබ්න. නමුත් එයට පටහැනිව අල්ොහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන් පිළිකුල් කරන යම් පාපයක් සිු කරන්ගන් නම් ගහෝ අල්ොහ් හා 

ඔහුගේ දූතයාණන් ප්රිය කරන යමක් එය ඉටු කිරීම අනිවාර්ය තත්ත්වගය් හා 

ඉටු කිරීමට හැකියාවද තිබියදී එය අතහැර දමන්ගන් නම් ගහෝ එය ඔහුගේ 

අනිවාර්යය ගේමගය් අඩුවක් ඇති බව ගපන්වා ගදයි. ඒ සඳහා ඔහු පේ සමාව 

ඉල්ො සිටිය යුතුය. එම අනිවාර්යය ගේමය පූර්ණ කිරීමට ගයාමු විය යුතුය.  

යහ්යා ඉබ්නු මුආද් තුමා ගමගස් පවසයි: “අල්ොහ්ගේ සීමාවන් ආරක් ා 

ගනාකරන තත්ත්වගය් ඔහුට ආදරය කරන බව වාද කරන්නා සැබෑ ආදරය 

කරන්ගනකු ගනාවන්ගන්ය.” 

ගපරටු ගාමීන් අතරින් ගකගනකු ගමගස් පවසා ඇත්ගත්ය. 

ගද්ව ආදරය පිළිබඳ විශ්වාස ගකාට ඔබ ඔහුට අකීකරු වන්ගනහිය. 

 එය එගස් සැසදීම -සැබැවින්ම- කුරීරුය. 
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  ඔගබ්න ආදරය සැබෑවක් නම් ඔබ ඔහුට යටත් විය යුතුය. 

සැබැවින්ම ආදරවන්තයා අවනත වන්නා ප්රිය කරන්නා සතුය.  

සියලු පාපයන් ඇති වුගය් අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන්ට දක්වන 

ආදරයට වඩා ආත්මාශාවන් මුල්තැන දී කටයුතු කිරීම ගහ්තුගවනි. අල්ොහ ්

අල් කුර්ආනගය් ගබාගහෝ තැන්වන ආශාවන්ට වහල් වී ඒවා පිළිපදින ගද්ව 

ආගද්ශයකින් පිළිබඳ විස්තර කර ඇත. උත්තරීතර අල්ොහ ්ගමගස් පවසයි. 

“එබැවින් ඔවුන් ුඹට පිළිතුරු ගනාුන්ගන් නම් එවිට ඔවුන් පිළිපදිුගය් 

ඔවුන්ගේ මගනෝ ඉච්ඡාවන් යැයි ුඹ දැන ගනිවු. තවද අල්ොහ්ගගන් වූ 

යහමගින් ගතාර තම මගනෝ ඉච්ඡාව පිළිපදින්නාට වඩා ගනාමග වූ අය 

කවගරකුද?...” (ූරා අල් කසස්: 50) 

එගමන්ම, නවක දෑ බිහි වුගය් ආගමික නීතියට වඩා තම ආශාවන්ට මුල් 

තැන දී කටයුතු කිරීගමනි. එවැන්නන්හට ‘ආශාවන්ට වහල් වූගවෝ’ යැයි නම් 

කර ඇත්ගත් එබැවිනි.  

පුද්ගෙයින්ට ආදරය කිරීමත් එගෙසමය. එහි දී අනිවාර්යය වුගය් 

දූතයාණන් කවර කරුණක් ගගන ආගේද එය පිළිපැදීමය. ගදවියන් විශ්වාස 

කරන්නා අල්ොහ්ට ආදරය කිරීමත් ඔහු අදාරය කරන මෙක්වරුන් 

රූල්වරුන් නබිවරුන් සතයවාදීන් දිවිපිදූවන් හා ගපාුගේ දැහැමියන්ට 

ආදරය කිරීමත් අනිවාර්යය වන්ගන්ය. එබැවින්, ඊමාන් ගහවත් ගද්ව 

විශ්වාසගය් සුවය උදා කරන සළකුණක් ගෙස පුද්ගෙයකුට ආදරය කිරීම 

පිහිටා ඇත. ඔහු අල්ොහ් ගවුගවන් හැර ගවනත් ගහ්තුවක් මත ඔහුට ආදරය 

ගනාකරයි.  

අල්ොහ්ගේ සතුරන් සමගත් ගපාුගේ අල්ොහ් පිළිකුල් කරන අය සමගත්  

මිතුදම් පෑම තහනම් වන්ගන්ය. ඉහත තවත් ස්ථානයක ගම් පිළිබඳ සඳහන් 

වී ඇත. ඒ අුව ආගම මුළුමණින්ම අල්ොහ් සතු වූවක් වන්ගන්ය. 

*** 
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 واألَْربَعُْون ثَّانِي الَحِدْيُث ال

හතළිස් පදවන හදීසය 

 يَقُوُل:   ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي َعْنهُ، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  

إِنََّك َما دََعْوتَنِي َوَرَجْوتَنِي َغفَْرُت لََك َعلَى َما  تَعَالَى: يَاْبَن آدََم،    للاُ قَاَل  "

أُبَاِلي َوََل  ِمْنَك  َعنَ.َكاَن  ذُنُوبَُك  بَلَغَْت  لَْو  آدََم،  اْبَن  ثُمَّ  يَا  السََّماِء،  اَن 

لَكَ  َغفَْرُت  اأْلَْرِض    .اْستَْغفَْرتَنِي،  بِقَُراِب  أَتَْيتَنِي  لَْو  إِنََّك  آدََم،  اْبَن  يَا 

 ."ايَا، ثُمَّ لَِقيتَنِي ََل تُْشِرْك بِي َشْيئًا، أَلَتَْيتَُك بِقَُرابَِها َمْغِفَرةً َخطَ 

 .َرَواهُ التِِّْرِمِذيُّ َوقَاَل: َحِديٌث َحَسنٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් කළ රකාශයකට තමන් සවන් ු න් 
බව පවසමින් අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ොහු අන්හු) 
තුමා ගමගස් වාර්තා කරයි.  

සර්වබෙධාරී අල්ොහ් ගමගස් කීගේය:  

“ආදම්ගේ පුත්රය, ඔබ මා අමතා මගගන් ඉල්ෙන තාක් 
කල්, ඔබ කළ ගද්ට මම ඔබට සමාව ගදමි. මට කමක් 
නැත.  

ආදම්ගේ පුත්රය, ඔබ කළ පාපකම් අහගස් වොකුළු කරා 
ළඟා වන තරම් වුව ද (ඒ ගවුගවන්) ඔබ මගගන් සමාව 
ඉල්ො සිටින්ගන් නම්, මම ඔබට සමාව ගදමි.  

ආදම්ගේ පුත්රය, ඔබ ගපාගළාව තරම් විශාෙ පේ 
කන්දරාවක් සමග මා ගවතට පැමිණ මට කිසිු හවුල් 
කරුවකු ආගද්ශ ගනාකළ තත්ත්වගය් ඔබ මා හමු වූගය් 
නම් මම ඒ තරමට ඔබට සමාව ගදමි.”  
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ඉමාම් තිර්මිදි විසින් ගමය වාර්තා කර ඇති අතර ගමය 
හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව එතුමා අවධාරනය 
කරයි. 

*** 

-විග්රහය- 

ගමය ඉමාම් තිර්මිදිට පමණක් ආගේනික වූ හදීසයකි. එහි වාර්තාකරණගයහි 

කිසිු ගදාසක් දකින්නට නැත. 

සැබැවින්ම ගමම කාරණා තුන මගින් සමාව හිමි වන බව ගමහි අන්තර්ගතව 

ඇත.  

ඒවායින් පළමුවැන්න: අගප්ක් ා සහගත රාර්ථනාව: රාර්ථනා කිරීම නියම 

කරන ෙද්දකි. ඒ සඳහා පිළිතුරු දීමද රතිඥා ගදන ෙද්දකි. උත්තරීතර 

අල්ොහ් ූරා ඝාෆිර් 60 වන පාඨගය්: “ුඹො මගගන් අයැද සිටින්න. මම 

ුඹොට පිළිතුරු ගදමි යැයි ුඹොගේ පරමාධිපති පැවසීය.” නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන්: ‘සැබැවින්ම රාර්ථනාව නැමුමකි’ යුගවන් පවසා පසුව ගමම 

වැකිය පාරායනය කළ බව  ුඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් හදීස් ගේදීන් සිේ ගදනාගේ ග්රන්ථ වෙ සඳහන් 

වී ඇත.284  

නමුත් රාර්ථනාවට, එය පිළිගැනීම සඳහා වූ ඇතැම් ගහ්තු කාරණ ඇත. එය 

එහි ගකාන්ගද්සී සම්පූර්ණ කිරීම හා එය වළක්වන දැයින් වැළකී සිටීම 

යනාදිය සමග බැඳී පවතී. එම ගකාන්ගද්සි අතරින් වඩාත් වැදගත්ම 

ගකාන්ගද්සිය වුගය්: එය හදවතට ගගන ඒම හා පිළිතුරු අගප්ක් ා කිරීමය. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදිහි ගමගස් සඳහන් වී ඇත. එතුමා: ‘පිළිතුරු 

පිළිබඳ දැඩි විශ්වාසගයන් යුතුව අල්ොහ්ගගන් රාර්ථනා කරු. ඊට ගහ්තුව 

පුහු හා ගනාසැළකිලිමත් හදවතකින් ඉල්ෙන රාර්ථනාව සැබැවින්ම අල්ොහ ්

 
284. අබූ දාවුද් (1479), තිර්මිදි (3247), ‘කුබ්නරා’ හි නසාඊ (6/450), ඉබ්නු මාජා 
(3828), ඉමාම් තිර්මිදි ගමය හසන් සහීහ් වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව පවසා ඇත. 
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පිළි ගනාගන්නා බැවිනි.285 එබැවින් ගැත්තා තම රාර්ථනාගවහි, ‘අගහෝ 

ගදවිුනි, ඔබ කැමති නම් මට සමාව ගදු මැනව.’ යනාදි ගෙසින් රාර්ථනා 

කිරීම තහනම් කරු ෙැබ ඇත. ඔහු ඉල්ෙන දෑ දැඩි විශ්වාසගයන් යුතුව 

ඉල්ලිය යුතුය. සැබැවින් අල්ොහ් එය පිළිකුල් කරන්ගනකු ගනාගේ.286 

*** 

‘... ඔබ මා අමතා මගගන් ඉල්ෙන තාක් කල්, ඔබ කළ ගද්ට මම ඔබට සමාව 

ගදමි. මට කමක් නැත...’ යන නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ රකාශය වනාහි: 

ඉන් අදහස් කරුගය්: ඔගබ්න වැරදි හා පාපකම් අධික වුවද ඒවා මට කිසිු 

බරක් ඇති ගනාකරන අතරම එය මට අධික ගනාවන බවයි.  

සමාව සඳහා වූ ගදවන කාරණාව: ඉස්තිේෆාර් ගහවත් පාපක් මාව අයැදීමයි. 

පාපකම් වැඩි වී අහගස් වළාකුළු දක්වා ළඟා වූවත් සමාව අයැද සිටිය යුතුය. 

තවත් සඳහනක ඒවා ගනාගපගනන ුරකින් වුවද යැයි රකාශ වී ඇත.- 

ඉස්තිේෆාර් යු පාපක් මාව අයැද සිටීමයි. පාපක් මාව අයැද සිටීම යු 

පාපගයන් අත්වන හානියට එය වසන් කිරීමත් සමග එයට ෙැගබන 

ආරක් ාවකි.   

ඉස්තිේෆාර් වර්ග අතුරින් වඩාත් උතුම් ඉස්තිේෆාරය වනාහි: ගැත්තා තම 

පරමාධිපතිට රශංසා ගකාට ආරම්භ කිරීගමන් පසුව තම පාපය පිළිගනිමින් 

 
285. ඉමාම් තිර්මිදි විසින් වාර්තා කර ඇත. (3479), ඉමාම් අල්බානී ‘සහීහ් අත්-
තර්ගීබ්න වත් තර්හීබ්න’ හි හසන් වර්ගයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. 

286 බුහාරි (6339), මුස්ලිම් (2679, 2678)  

ගමහි, සිුවන සාමානය වරදක් පිළිබඳ ඉතා විශි ්ඨ අයුරින් දැුවත් කර ඇත. 
එනම්: ජනයා අතරින් වැඩි ගදනා තම සගහෝදරයාට රාර්ථනා කිරීමට සිතන විට 
‘ජසාකල්ොහු කය්රන් ඉන් ා අල්ොහ්’ (අල්ොහ් අභිමත කගළ් නම්, අල්ොහ් 
ඔබට යහපත් රතිඵෙ පිරිනමත්වා) යැයි ගහෝ ‘අල්ොහු යුවෆ්විකුක ඉන් ා 
අල්ොහ්’ (අල්ොහ් අභිමත කගළ් නම්, අල්ොහ් ඔබට ආශිර්වාද කරත්වා) යැයි 
ගහෝ ගමවන් වූහගයන් යුත් රාර්ථනාවන් අයැද සිටිති. ගමය වළක්වු ෙැබූවක් 
වන්ගන්ය. ගමම හදීසය පිළිපැදීමක් වශගයන් රාර්ථනාව තුළ ‘අභිමත කරන්ගන් 
නම්’ යන රකාශය ඉවත් කිරීම හා එම අර්ථගයන් පිහිටන දෑ ඉවත් කිරීමත් 
අනිවාර්යය ගේ. සියල්ෙ මැනවින් දන්නා අල්ොහ්ය.  
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පසුව අල්ොහ්ගගන් සමාව ඉල්ො සිටීමයි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව 

 ද්දාද් ඉබ්නු අේස් තුමා වාර්තා කළ හදීසයක සඳහන් වන පරිදි එතුමාණන්: 

ඉස්තිේෆාර්හි රධානතම ඉස්තිේෆාරය වුගය් ගැත්තා: 

, اِْستََطْعت   َما َوَوْعِدكَ  َعْهِدكَ َعْبدَُك, َوأَنَا َعلَى إِلَهَ إَِلَّ أَْنَت, َخلَْقتَنِي, َوأَنَا  اَللَُّهمَّ أَْنَت َربِِّي, ََل 

 يَْغِفر   لَ  فَإِن ه  ; ِلي فَاْغِفرْ , بِذَْنبِي لَكَ  َوأَب وء  , َعلَي   ِبنِْعَمِتكَ  لَكَ  أَب وء  , َصنَْعت   َما َشر ِ  ِمنْ  بِكَ  أَع وذ  

 أَْنتَ  إِل   اَلذُّن وبَ 

(යා අල්ොහ!් ඔබ මාගේ පරමාධිපති ය. ඔබ හැර ගවන කිසිගවකුට 

නමස්කාර කිරීමට අයිතියක් නැත. ඔබ මා මැවූ අතර මම ඔගබ්න ගැත්තා වන 

අතර මම ඔගබ්න ගිවිසුමට අවනත වීමට හැකි උපරිමගයන් ගපාගරාන්ු ගවමි. 

මා කළ නපුගරන් මම ඔබගගන් රැකවරණය පතමි. මා ගකගරහි ඔබ දක්වන 

අුග්රහය මම පිළිගනිමි. මාගේ පේ මම දනිමි. එබැවින් මට සමාව ගදු 

මැනව. මක්නිසාදයත් ඔබ හැර ගවන කිසිගවකුට පාපයට සමාව දිය 

ගනාහැක.) යැයි පැවසීමය.  ගමය ඉමාම් බුහාරි විසින් වාර්තා ගකාට ඇත.287  

ඉස්තිේෆාර් වර්ගයට අයත් තවත් රකාශයක් වුගය් ගැත්තා:  

َ اْلعَِظيَم ال ِذي لَ إِلَهَ إِل  ه َو اْلَحى  ا  ْلقَيُّوَم َوأَت وب  إِلَْيهِ أَْستَْغِفر  َّللا 

(සර්වබෙධාරී අල්ොහ්ගගන් මම සමාව අයදිමි. ඔහු හැර නැමුම් ෙබන්නට 

සුුසු කිසිගවකු නැත. ඔහු ජීවමානය, සදා පැවැත්මක් ඇත්තාය. මම ඔහු 

ගවත පසුතැවිලි ගවමි) යැයි පැවසීමය. සැබැවින්ම කවගරකු ගමය පවසා 

සිටින්ගන් ද ඔහු යුද්ධගයන් පො ගිය අයකු වුව ද ඔහුට සමාව ගදු 

ෙබන්ගන්ය යැයි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට වාර්තා වී ඇත. ගමය අබූ 

දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසින් වාර්තා ගකාට ඇත.288 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බව අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් අල් බුහාරි හි ගමගස් සඳහන් ගේ: “අල්ොහ් මත 

 
287. බුහාරි (6306) 

288. අබූ දාවූද් (1517), තිර්මිදි (3577), ගමය ‘සහීහ් මුත්තසිල්’ වර්ගයට අයත් 
හදීසයක් බව අල් මුන්දිරී තුමා සඳහන් කර ඇත.  
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දිවුරා පවසමි. දිනක හැත්තෑ වාරයකට අධිකව මම අල්ොහ්ගගන් සමාව 

අයැද ඔහු ගවත පසුතැවිලි වී ගයාමු ගවමි.”289 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා පැවූ බව අල් අගස්සුල් මුස්නිය්යි (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහ් අල් මුස්ලිම් හි ගමගස් සඳහන් ගේ: 

“(ඇතැම් විට) මාගේ හදවත අවුල් වී පවතී., සැබැවින්ම මම දිනකට සිය 

වතාවක් අල්ොහ්ගගන් සමාව අයැද සිටිමි.”290 

සමාව සඳහා වූ තුන්වන කාරණාව: තේහීද් ගහවත් අල්ොහ් ඒකීයත්වයට 

පත් කිරීමයි. වඩාත් වැදගත්ම කාරණාව එයයි. කවගරකු එය අහිමි කර 

ගත්ගත් ද ඔහුට සමාව අහිමි වී යු ඇත. කවගරකු එය පිළිපදින්ගන් ද 

සැබැවින්ම ඔහු සමාව සඳහා වූ වැදගත්ම කාරණාව ගගන ආගේය.! 

කවගරකු ඒකීයකරණය ගහවත් තේහීදයත් සමග මහගපාගළාව පිගරන තරම් 

වැරදි සමග පැමිගණන්ගන්ද ඒ තරම් වූ සමාවක් අල්ොහ ්ඔහුට හිමි කර ගදු 

ඇත. නමුත් එය අල්ොහ්ගේ අභිමතය අුව සිුවන්නකි. ඔහු අභිමත කගළ ්

නම් ඔහුට සමාව ගදු ඇත. ඔහු අභිමත කගළ් නම් ඔහුගේ පාපකම් සමග 

ඔහුව ග්රහණය කරයි. ඔහුගේ දඬුවම සදා නිරා ගින්නට ගහළන දඬුවමක් 

ගනාවු ඇත. ඔහු ඉන් පිටව ස්වර්ගයට පිවිගසු ඇත.  

ගමම කෘතිගයහි ග යික් තුමා සඳහන් කළ අවසාන හදීසය ගමයයි. 

අල්ොහ්ගේ උපකාරය හා අභිමතය පරිදි දැුම නීති රීති හා විනය යන 

කරුණු ආවරණය වන පරිදි හදීස් පනහක් පූර්ණවත් කරමින් අපි ඒවා ගමහි  

සඳහන් කරන්ගනමු. අල්ොහ් අපට නිවැරදි දෑ සඳහා ආශිර්වාද කරත්වා!  

 

 

 

 
289. බුහාරි (6307) 

290. මුස්ලිම් (2702) 
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 واألَْربَعُْون ثَّاِلثُ الَحِدْيُث ال

හතළිස් තුන්ව වන හදීසය 

 : ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ َعْنُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل    للاُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي  

 .  "فََِلَْولَى َرُجٍل ذََكرٍ أَْلِحقُوا اْلفََرائَِض بِأَْهِلَها، فََما أَْبقَِت اْلفََرائُِض، "

َجهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ   .َخرَّ

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්නබාස ්
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. 

නියමිත උරුමයන් එහි හිමිකරුවන්හට ගස්න්ු කරන්න, 
ඉතිරිව පවතින උරුමයන් පිරිමි පාර්ශවයට වඩාත් උචිතය.  
ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසින් වාර්තා 
ගකාට ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගද්ගපාළ උරුමයන් එහි උරුමක්කරුවන් අතර ගබදා දීම සම්බන්ධගයන් 

අල් කුර්ආනගය් සඳහන් ආකාරය පැහැදිලි කරන්නක් ගෙස ද උරුමක් 

කරුවන්ගේ තත්ත්වයන් හා ඔවුන්ගේ ගකාටස් පිළිබඳ අල් කුර්ආනගය් 

පැහැදිළිව සඳහන් කර ගනාමැති එගස් ගබදා දීගමන් පසු ඉතිරි වන ධනය 

ගබදා දීගම් ක්රමය පැහැදිලි කරන්නක් ගෙස ද කුර්ආනගය් නාමිකව පවසා 

නැති ඉතිරි උරුමක්කරුවන් අතර ගබදා ගදන ක්රමය පැහැදිලි කරන්නක් 

ගෙස ද ගමම හදීසය පිහිටා ඇත.  

ගමම හදීසය අල්කුර්ආන් පාඨ සමග සසඳා බෙන කළ ගකාටස් 

අනිවාර්යගයන්ම උරුම විය යුතු අය හා ඔවුන්ගගන් පසු උරුමක්කරුවන් 
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යන සියල්ෙන් අතර උරුමයන් ගබදීගම් දැුම ක්රමාුකූෙව ගපළගැගසු 

ඇත.291  

 
291. ගද්පෙ උරුමය පිළිබඳ දැුම හදාරන්නට ගමහි දී දිරිමත් කර ඇත. එය ජීවත්ව 
සිටින්නන් හා මිය ගිය ඇත්තන්ගේ උරුමය එමගින් ආරක් ා වන බැවිනි. ගම් 
පිළිබඳ සඳහන් කිරීගම්දී ‘පළමුව නැති වී යන දැුම ගමය ගේ’ යැයි සඳහන් වී 
පැමිණ ඇත. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 
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ابِعُ الَحِدْيُث ال  واألَْربَعُْون  رَّ

හතළිස් හතර වන හදීසය 

ِ    للاُ َعْن َعائَِشةَ َرِضَي    قَاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصَعْنَها َعِن النَّبِيِّ

" ُ ُم اْلِوََلدَة ُم َما تَُحرِِّ َضاَعةُ تَُحرِِّ  ." الرَّ

َجهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ   .َخرَّ

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) 
තුමිය විසින් වාර්තා කරන ෙදී.    

‘බිහි කළ දරුවාට තහනම් කර ඇති දෑ කිරි දී හදාවඩා ගන්නා 

දරුවාට ද තහනම් කර ඇත. 

ගමය බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

*** 

-විග්රහය- 

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමියගගන් ෙබා උම්රා තුමිය විසින් වාර්තා කළ 

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන සහීහ් ග්රන්ථවෙ සඳහන් ගේ. එගමන්ම 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට ආඉ ා තුමියගගන් ෙබා උර්වා විසින් වාර්තා 

කළ තවත් වාර්තාවක් ඉමාම් මුස්ලිම් ගමගස් සඳහන් කර ඇත: ‘පරපුරින්  

තහනම් වන දෑ කිරි දී හදා වඩා ගැනීගමන් ද තහනම් වන්ගන්ය.’ නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමා රකාශ කළ බවට ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් කළ 

තවත් වාර්තාවක් ඇසුගරන් ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන යන 

ඉමාම්වරු ගදගදනාද වාර්තා ගකාට ඇත.  

සමස්තයක් වශගයන් ගමම හදීසය ක්රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධගයන් 

විද්වත්හු ඒකමතිකව එකඟ වී ඇත්තාහ. සැබැවින්ම පරම්පරාව ගහ්තුගවන් 
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කවර කරුණක් තහනම් වන්ගන් ද එය කිරි දී හදා වඩා ගැනීම තුළින් ද 

තහනම් වන්ගන්ය.292  

 

  

 
292. කිරි දී හදාවඩා ගැනීම තුළින් ඇතැම් කරුණු තහනම් වනවාක් පමණය. නමුත් 
එය මේ කුස සමග සම්බන්ධ ගනාවන්නකි. එගස් සම්බන්ධකම් ඇති වුගය් 
යහපත් අයුරින් පූර්ණ ගෙස උපකාර කිරීම හා ගිවිසුම මැනවින් ඉටු කිරීම පදනම් 

කර ගනිමිනි. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාට කිරි ුන් වහලියක් නිදහස් කිරීම ගවුගවන් නිරගය් 
ගවගසන අබූ ෙහබ්න ගවුගවන් එතුමාණන් වූවාක් ගමන් එගස් රසිද්ධ රකාශ 
සඳහන් වී පැමිණ ඇත.  

කිරි දී හදා වඩා ගැනීම භාගයයකි. උපකාරයකි. ඒ ගවුගවන් කෘතඥ වීම හා  
උපකාර කිරීම අවශය ගේ. (අ ්-ග යික් අබ්නුල් අසීස් අත්තරීෆී) 
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 واألَْربَعُْون َخاِمسُ الَحِدْيُث ال

හතළිස් ෙස ්වන හදීසය 

 َعاَم اْلفَتْحِ َوُهَو بَِمكَّةَ يَقُوُل:   ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّهُ َسِمَع النَّبِيَّ   للاِ َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد  

مَ   للاَ إِنَّ "  " ِخْنِزيِر َواأْلَْصنَامِ َوالْ   بَْيَع اْلَخْمِر َواْلَمْيتَةِ َوَرُسولَهُ َحرَّ

، أََرأَْيَت ُشُحوَم اْلَمْيتَِة، فَإِنَّهُ يُْطلَى بَِها السُّفُُن، َويُْدَهُن  للاِ فَِقيَل: يَا َرُسوَل  

 بَِها اْلُجلُودُ، َويَْستَْصبُِح بَِها النَّاُس؟  

 " ََل، ُهَو َحَرامٌ "قَاَل: 

َرُسوُل   قَاَل  ذَِلَك:    ملسو هيلع هللا ىلص  للاِ ثُمَّ  إِنَّ    للاُ تَِل  قَا "ِعْندَ  َعلَْيِهمِ   للاَ اْليَُهودَ،  َم    َحرَّ

 ." الشُُّحوَم، فَأَْجَملُوهُ، ثُمَّ بَاُعوهُ، فَأََكلُوا ثََمنَهُ 

َجهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسِلمٌ   .َخرَّ

සැබැවින්ම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන්  ජයග්රහණගය් දින 
මක්කාගේ සිටියදී එතුමා පවසා සිටි රකාශයකට තමන් 
සවන් ුන් බව පවසමින් ජාබිර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා 
විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. 

‘සැබැවින්ම අල්ොහ් හා ඔහුගේ දූතයාණන් මත් ද්රවය, මිය 

ගිය සතුන් ශූඛරයින් හා පිළිම වයාපාර කිරීම තහනම් කර 

ඇත්තාහ.’  

එවිට අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, මිය ගිය සතුන්ගේ ගම්දය 

ගැන ඔබ කුමක් සිතන්ගනහි ද? සැබැවින්ම එයින් නැේවෙට 

අගල්ප කරු ෙබයි. සම්වෙට ගතල් අගල්ප කරු ෙබයි. 

එගමන්ම ජනයා එමගින් අගෙෝකය දල්වති. යැයි විමසු 

ෙැබීය.  
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එතුමා ‘නැත! එය තහනම්ය’ යැයි පිළිතුරු ුන්හ.  

පසුව අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ඒ සම්බන්ධගයන් ගමගස ්

පවසා සිටියහ: ‘අල්ොහ් යුගදේවන් විනාශ කර දැමීය. 

සැබැවින්ම අල්ොහ් ඔවුනට ගම්දය තහනම් කගළ්ය. නමුත් 

ඔවුන් එය අෙංකාරවත් ගකාට පසුව එය විකුණා එහි 

ොභගයන් අුභව කගළෝය.’  

ගමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් වාර්තා කර ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු ගදගදනා ඔවුගනාවුන්ගේ 

සහීහ් ග්රන්ථවෙ සඳහන් කර ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ‘... සැබැවින්ම අල්ොහ් 

යමක් අුභව කිරීම තහනම් කළ විට ඉන් ෙැගබන ොබය ද ඔහු ඔවුනට 

තහනම් කගළ්ය’ යැයි පැවූ බව ඉබ්නු අබ්නබාස ්තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙද 

හදීසයක් අබූ දාවුද් විසින් දන්වා ඇත.293 

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බවට අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “අල්ොහ ්

යුගදේවන් විනාශ කගළ්ය. ඔවුන් හට ගම්දය තහනම් කරු ෙැබීය. නමුත් 

ඔවුහු එය විකුණා එහි ොබය අුභව කගළෝය.294 

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හා 

මුස්ලිම්හි ගමගස් සඳහන් ගේ. ‘ූරා අල් බකරා හි අවසන් ආයාත් කිහිපය 

 
293. අබූ දාවූද් (3488), ඉමාම් අහ්මද් ඔහුගේ මුස්නද් නම් ග්රන්ථගයහි (1/247), 
ග යික් අහ්මද්  ාකිර් මුස්නද් ග්රන්ථය සඳහා වූ අර්ථ කථනගයහි (4/48) එය සහීහ් 
ගණයට අයත් වාර්තාකරණයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

294. බුහාරි (2224), මුස්ලිම් (1582)  
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පහළ කරු ෙැබූ කල්හි අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් බැහැරට ඇවිත් මිනිසුන්හට 

ඒවා පාරායනය කර ගපන්වූහ. පසුව මධයසාර වයාපාර කිරීගමන් 

වැළැක්වූහ.’ මුස්ලිම් සතු තවත් වාර්තාවක: ‘ගපාලිය සම්බන්ධගයන් වූ ූරා 

අල් බකරාහි අවසන් ආයාත් කිහිපය පහළ කරු ෙැබූ කල්හි අල්ොහ්ගේ 

දූතයාණන් බැහැරට ඇවිත් මස්ිදයට ගගාස් මධයසාර වයාපාර කිරීම තහනම් 

කළහ.295 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බවට අබූ සඊද් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා වාර්තා 

කළ හදීසයක් ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා ගමගස් දන්වා සිටියි.  “සැබැවින්ම අල්ොහ ්

මධයසාර තහනම් කගළ්ය. එගහයින් ඒවායින් කිසිවක් තමන් ළඟ තිබියදී 

කවගරකුහට ගමම ආයතය දැන ගන්නට ෙැගබන්ගන් ද ඔහු එයින් පානය 

ගනාකරත්වා වයාපාර ගනාකරත්වා” යැයි පැවූහ. පසුව ජනයා ඔවුන් ළඟ 

තිබූ දෑ ගගනැවිත් මදීනාගේ මාර්ගගය් තබා ඒවා හළා දැමූහ.296  

ඉබ්නු අබ්නබාස් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් 

මුස්ලිම් තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී. සැබැවින්ම මිනිගසකු 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත මධයසාර බඳුනක් පරිතයාගයක් කගළ්ය. එවිට 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ඔහුගගන්: “සැබැවින්ම අල්ොහ් එය තහනම් කර 

ඇති බව ඔබ ගනාදන්ගනහි දැ?”යි විමසීය. ඔහු ‘නැතැ’යි පිළිතුරු ුන්ගන්ය. 

පසුව ඔහු මිනිගසකුට රහසින් ගපන්වීය. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ‘ඔබ ඔහුට 

රහසින් ගපන්වූගය් කුමක්  පිළිබඳව දැයි’ ඔහුගගන් විමසා සිටියහ. ඔහු: එය 

විකුණා දමන ගමන් මම ඔහුට නිගයෝග කගළමි. යැයි පැවසීය. එතුමාගණෝ: 

සැබැවින් “බීමට තහනම් කළ දෑ විකිණීමට ද තහනම් වන්ගන්ය” යැයි 

පැවූහ. පසුව මල්ගෙහි ඇති දෑ ඉවත යන පරිදි එය විවෘත කගළ්ය.297  

ගමම හදීස් සියල්ෙ සමස්තයක් ගෙස බැලූ විට රගයෝජන ෙබන්නට අල්ොහ් 

තහනම් කළ යමක් වී නම්, එය විකිණීමත් එහි ොබය අුභව කිරීමත් තහනම් 

වන්ගන්ය. ඉහත සඳහන් කළ ‘සැබැවින්ම අල්ොහ් යමක් තහනම් කගළ් නම් 

එහි වටිනාකම ද තහනම් කගළ්ය.’ යන වාර්තාගවහි එය පැහැදිළිව සඳහන් 

 
295. බුහාරි (459), මුස්ලිම් (1580) 

296. මුස්ලිම් (1578) 

297. මුස්ලිම් (1579) 
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වී ඇත. ගමම රකාශය ගපාු රකාශයකි. රගයෝජනය ෙැබීම තහනම් වන සෑම 

කරුණකම ගමම කියමන වෙංගු වන්ගන්ය.   
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 واألَْربَعُْون سَّاِدسُ الَحِدْيُث ال

හතළිස් හය වන හදීසය 

ِ ) أَبِيِه، َعْن أَبِي بُْردَةَ، َعنْ    ( أَبِي ُموَسى اأْلَْشعَِريِّ

 . بَعَثَهُ إِلَى اْليََمِن، فََسأَلَهُ َعْن أَْشِربٍَة تُْصنَُع بَِها ملسو هيلع هللا ىلصأَنَّ النَّبِيَّ  

قَاَل:   اْلبِتُْع؟  َوَما  بُْردَةَ:  أِلَبِي  فَِقيَل  َواْلِمْزُر،  اْلبِتُْع  قَاَل:  ِهَي؟  َوَما  فَقَاَل: 

 ْزُر نَبِيذُ الشَِّعيِر، نَبِيذُ اْلعََسِل، َواْلمِ 

َجهُ اْلبَُخاِريُّ  "ُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرامٌ "فَقَاَل:   .َخرَّ

අබූ බුර්දා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා තම පියාණන් වූ අබූ 
මූසා අල් අ ්අරී තුමාගගන් ෙබා ගත් හදීසයක් ඔහු විසින් 
ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී.    

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගණෝ ඔහුව (අබූ මූසා අල් අ අ්රීව) යමන් 

ගද්ශයට යැවූහ. එතුමා ඔහුගගන් එහි නි ්පාදනය කරන බීම 

වර්ග පිළිබඳ විමසමින් ‘ඒවා ගමානවා දැයි?’ ඇූහ. ඔහු අල් 

‘බිත්උ’ හා ‘අල් මිස්ර්’ ගේ යැයි පිළිතුරු ුන්ගන්ය.  

ඒ ගමාගහාගත් අබූ බුර්දාගගන් අල් ‘බිත්උ’ යු කුමක්දැ?යි 

විමසු ෙැබූ විට එය මී පැණිවලින් සාදන ෙද මධයසාර 

පානයක් බවත් ‘මිසර්්’ යු බාර්ලිවලින් සාදන ෙද මධයසාර 

පානයක් බවත් පිළිතුරු ුන්ගන්ය.  

පසුව එතුමා: ‘මත් බව ඇති කරන සියලු දෑ තහනම් ගේ’ යැයි 

පවසා සිටියහ.  

*** 
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-විග්රහය- 

ගමය බුද්ධිය පහ කරන සියලුම වර්ගගය් මත් ද්රවය හා මත් පැන් පරිහරනය 

තහනම් කිරීගම් මූලික හදීසයකි.  

බුද්ධිය පහ කරන මත් ද්රවය වර්ග ගදකක් බව ඔබ දැන ගත යුතුය.  

ඒවායින් පළමුවැන්න: එතුළ මිහිරි බවක් හා සුවයක් ඇති දෑය. පානය කිරීමට 

තහනම් කරන ෙද මධයසාර එය ගේ. විද්වතුන් පිරිසක් පවසා ඇත්ගත්: ‘එම 

මත් බව ඇති කරන වස්තුව ද්රවයයක් ගහෝ සාරයක් ගහෝ ගේවා ආහාරයක් 

ගහෝ පානයක් ගහෝ ගේවා ධානයක් ගහෝ පළතුරක් ගහෝ ගේවා කිරි ගහෝ 

ගවනත් දැයකින් ගහෝ ගේවා ඒ සියල්ෙ එක සමානය. කංසා ගකාළවලින් 

සාදන ෙද ගංජා හා මත් බව හා මිහිරක් ඇති කිරීම සඳහා භාවිත කරන 

ගවනත් දෑ ද ගමම කරුණ තුළට ඔවුහු ඇතුළත් කර ඇත.  

උම්මු සෙමා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් ෙබා  හ්ර් ඉබ්නු හූ බ්න විසින් 

වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් සුනන් අබී දාවුද්හි ගමගස් සඳහන් ගේ.  

ඇය: ‘ශරීරයට අහිත කරන හා මත් බව ඇති කරන සෑම ගදයකින්ම 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා තහනම් කළ බව පවසා සිටියාය.298 

ශරීරයට අහිත කරන දෑ හදීසගය් සඳහන් වන්ගන් ‘මුෆත්තිරින්’ යන 

පදගයනි. මත් බව ඇති කිරීගම් සීමාව දක්වා ගනාතිබුණ ද එය තහනම් 

වන්ගන්ය.  

ගදවැන්න: බුද්ධිය පහ කරන හා මත් බව ඇති කරන නමුත් එහි කිසිු සුවයක් 

ගහෝ මිහිරක් ගහෝ ගනාමැති නිර්වින්දනයන් වැනි දෑය. අපගේ සමකාලීනයන් 

පවසා සිටිුගය්: රතිකාර කිරීගම් අවශයතාවක් සඳහා එය භාවිත කරන්ගන් 

නම් අුමත බවය. නමුත් බහුතරයක් ගදනා එයින් ඉවත්ව සිටීම යහපත් යැයි 

පවසති. රතිකාර කිරීගම් අවශයතාකින් ගතාරව එය භාවිත කරන්ගන් නම් 

අපගේ සමකාලීනයන් වැඩි ගදනා පවසුගය් එය තහනම් කරු ෙැබූවක් 

 
298. අබූ දාවූද් (3686) ‘ළඊෆු සුනනි අබී දාවුද්’ නම් කෘතිගයහි 793 දරණ අංකය 
යටගත් එය ුර්වෙ හදීසයක් බව ග යික් අල් අල්බානී තුමා සඳහන් කර ඇත.  
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බවයි. කිසිු අවශයතාවකින් ගතාරව බුද්ධිය පහ කිරීම එයට ගහ්තුවන බව 

ඔවුහු පවසති. මත්  ද්රවය පානය කිරීම ගමන් එය ද තහනම් වන්ගන්ය.  

ඒ සඳහා වූ දණ්ඩ නීතිය වනාහි: දැඩි ගෙස මත් බව හා වින්දනයක් ඇති දෑ 

පරිහරනය කිරීගමන් දඬුවම අනිවාර්යය වන්ගන්ය. ඊට ගහ්තුව මිනිස් සිත්  

එය පතන බැවිනි. එගහයින් එයින් වැළැක්වීමක් වශගයන් දණ්ඩ නීතිය නියම 

කර ඇත.  

කිසිු මිහිරි භාවයක් ගහෝ වින්දනයක් ගහෝ ගනාමැති මත් බව ඇති කරන දෑ 

වනාහි, එයට අවවාද කිරීමක් මිස ගවනත් දඬුවමක් නැත. ඊට ගහ්තුව එය 

වළක්වන ෙද රමාණගය් සීමාව දක්වා අවශය වන තරමට මිනිස් සිත් එය 

ගනාපතන බැවිනි. එය සතුන් හා ශූඛර මාංශ අුභවය හා රුධිරය පානය 

කිරීම හා සමානය.  

*** 
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 واألَْربَعُْون  سَّابِعُ الَحِدْيُث ال

හතළිස් හත් වන හදීසය 

 يَقُوُل:    ملسو هيلع هللا ىلص للاِ َعِن اْلِمْقدَاِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  

ا ِمْن بَْطٍن، بَِحْسِب اْبِن آدََم أََكََلٌت يُِقْمَن ُصْلبَهُ،  " َما َمََلَ آدَِميٌّ ِوَعاًء َشرًّ

 ٌث ِلنَفَِسِه«  ََل َمَحالَةَ، فَثُلٌُث ِلَطعَاِمِه، َوثُلٌُث ِلَشَرابِِه، َوثُلُ   فَإِْن َكانَ 

 : التِِّْرِمِذيُّ َوقَاَل  َماَجْه،  َواْبُن  َوالنََّسائِيُّ  َوالتِِّْرِمِذيُّ  أَْحَمدُ  َماُم  اْْلِ َرَواهُ 

 .َحِديٌث َحَسنٌ 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) කළ රකාශයකට මම සවන් 
ුනිමි යැයි අල් මික්දාම් ඉබ්නු මඃදි කරිබ්න (රළියල්ොහු 
අන්හු) තුමා විසින් ගමගස් වාර්තා කරන ෙදී.  
 
“මිනිගසකු තම බඩට වඩා දරුණු ගෙස කිසිු භාජනයක් 
පුරවන්ගන් නැත. මිනිස් පුත්රයකුට ඔහුගේ ගකාන්ද 
ගකළින් තබා ගන්නා කටවල් කිහිපයක් රමාණවත්ය. 
ඔහුට එගස් කිරීමට අවශය නම්, තුගනන් ගකාටසක් ඔහු 
ආහාරය සඳහා ගවන් කළ යුතුය. එගමන්ම තුගනන් 
ගකාටසක් බීමට සහ තුගනන් ගකාටසක් ඔහුගේ හුසම් 
සඳහා ගවන් කළ යුතුය. ” 
ගමය අහම්ද්, තිර්මිදි, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසින් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි ගමය හසන් ගණයට 
අයත් හදීසයක් බව දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමම හදීසය සියලුම රතිකාරවෙ මූෙධර්මයන් ඒකරාශී කරගත් 

මූෙධර්මයකි.  
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ශවදය ඉබ්නු මාසවිය්යාහ් අබූ හයිසුමාගේ කෘතිගයහි ගමම හදීසය කියවන 

කල්හි ඔහු ගමගස් පවසා සිටිගය්ය. ජනයා ගමම රකාශය අුව කටයුතු 

කරන්ගන් නම් ගෙඩ ගරෝගවලින් සුවය ෙබු ඇත. ශවදය මධයස්ථාන හා 

ඖ ද ගවළඳ සැළවල් වැසී යු ඇත. ඔහු එගස් පවසා සිටිගය් සෑම 

ගෙඩකටම මූෙය අසීමිත ගෙස ආහාර ගැනීම වන බැවිනි. එගමන්ම සමහරු 

සෑම ගෙඩකටම මූෙය අසීමිත ගෙස ආහාර ගැනීම යැයි පවසති. ගමම 

රකාශය මර්ෆඃ ගණයට අයත් බව වාර්තා කර තිබුණ ද ඒ පිළිබඳ නිවැරැදි 

රකාශයක් ගනාමැත. අරාබි ශවදයවරයකු වූ අල් හාරිස් ඉබ්නු කල්දා: 

‘ගරෝගගය් මූෙය ආහාරයයි. රතිකර්මගය් මූෙය කුසයි.’ යුගවන් පවසා 

ඇත. එය ද මර්ෆඃ ගණයට අයත් හදීසයක් ගෙස පැවසුව ද ඒ සඳහා කිසිු 

නිවැරැදි සඳහනක් ගනාමැත.  

ගම්වා ශරීර සුවය හා ගසෞඛයය පිළිබඳ සෙකා බැලීගම්දී අහාර ගැනීගම් 

ආශාව අතහැර දැමීගමන් හා ආහාර අඩුගවන් ගැනීගමන් ඇතිවන රගයෝජන 

කිහිපයකි. 

ගමමගින් හදවතට සහ එහි ආගරෝගයමත්භාවයට ෙැගබන රතිොභ වනාහි: 

ආහාර අඩුගවන් ගැනීම හදවගත් මෘු භාවයටත් වටහා ගැනීගම් ශක්තියටත් 

ආත්මාශාවන් බිඳ දැමීමටත් ආශාවන් හා ගකෝපය හීන කිරීමටත් ඉවහල් වන 

අතර අධික ගෙස ආහාර ගැනීම ඒ සියල්ෙට රතිවිරුද්ධ විපාක ගගන ගදු 

ඇත. 

ඉබ්නු අබිද් ුන්යා ඔහුගේ ‘අල් ජූඃ’ නම් කෘතිගයහි මුහම්මද් බින් වාසිඃ තුමා 

විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් ගමගස් වාර්තා කරයි. එතුමා: කවගරකු තම 

ආශාවන් අඩු කර ගන්ගන් ද ඔහු වටහා ගු ඇත. මනා අවගබෝධය ෙබු 

ඇත. සුවය ෙබු ඇත. මෘු බවට පත් වු ඇත. සැබැවින්ම අධික ගෙස 

ආහාර ගැනීම ඔහු අගප්ක් ා කරන ගබාගහෝ දෑ ඔහුට බරක් වු ඇත.  

උස්මාන් ඉබ්නු සාඉදා තුමා විසින් කළ වාර්තාවක එතුමා : සුෆ්යාන් සේරී මා 

ගවත ලිපියක් ලිේගේය. එහි ‘ඔගබ්න ශරීරය සුගවන් තැබීමට ඔබ සිතන්ගනහි 

නම් ඔගබ්න නින්ද අඩු විය යුතුය. එගමන්ම ආහාර ගැනීම අඩු කර ගන්න. 

මාලික් ඉබ්නු දීනාර් තුමා විසින් කළ වාර්තාවක එතුමා: ‘මුඃමින්වරයකුට 

ඔහුගේ කුස පුරවන දෑ ගැන වඩාත් සැෙකීමත්වීමත් ඔහුගේ ආශාවන් ඔහු 

අබිබවා යෑමත් සුුසු ගනාවන්ගන්ය.’ 
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*** 

අල්-මික්දාම් තුමාගේ හදීසගයහි නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ආහාර අඩුගවන් ගැනීම 

සිරිතක් කරගත් බව සඳහන් ගේ. එතුමා: ආදම්ගේ පුතණුවන්ට තම ගකාන්ද 

ගකළින් තබා ගැනීම සඳහා ආහාර කටවල් කිහිපයක් රමාණවත් ගේ යැයි 

පවසා සිටිගය්ය. මුඃමින්වරගයකුට වඩා යහපත් වන්ගන් ඔහුගේ කුගසහි 

තුගනන් ගකාටසක් ආහාර සඳහාත් තුගනන් ගකාටසක් බීම සඳහාත් ගවන් 

ගකාට තුගනන් ගකාටසක් වාතය සඳහා අතහැර දැමීමය. අධික ගෙස පානය 

කිරීම නින්ද ඇති කරනවාක් ගමන්ම ගන්නා ආහාරගය් ගපෝ ණය ද විනාශ 

කරු ඇත.  

නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා සහ එතුමාගේ අුගාමිකගයෝ ගබාගහෝ ගේොවන්හි 

කුසගින්ගනන් සිට ඇත. තමන්ගේ ආශාවන්ට අුව ආහාර ගගන ඇත්ගත් 

අඩුගවනි. එය ආහාර ගනාෙැබුණු නිසාගවන් ගනාව, අල්ොහ් ඔහුගේ 

දූතයාණන්ට පූර්ණ හා වඩාත් යහපත් තත්ත්වයන් ගතෝරා දී තිබුණු 

වාතාවරණයකදීය.  

මුස්ලිම් හි සඳහන් ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් වාර්තා කරන ෙද 

හදීසයක, එතුමිය: ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණන්(ගේ ජීවිතය) අත්පත් කර ගු 

ෙබන ගතක්ම අඛණ්ඩව දින ගදකක් එක දිගට තිරිගු ගරාටිවලින් තම කුස 

පුරවාගත්ගත් නැත.’299 

මුස්ලිම් හි සඳහන් උමර් (රළියල්ොහු අන්හු තුමා) විසින් වාර්තා කළ තවත් 

හදීසයක, එතුමා කුත්බා ගද්ශනාවක් කගළ්ය. ජනයා ගමගොව අත්විඳින දෑ 

පිළිබඳ ගමගනහි කරමින් ‘අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ( ملسو هيلع هللا ىلص) දිනක් ඇඹගරමින් 

සිටිු මම ුටිමි. තම කුස පුරවා ගන්නා තරමට රට ඉඳි කැබැල්ෙක් ගහෝ 

එතුමා ගනාෙැබූහ.’ යැයි පවසා සිටිගය්ය.300  

 
299. මුස්ලිම් (2970) 

300. මුස්ලිම් (2978) 
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 واألَْربَعُْون  ثَّاِمنُ الَحِدْيُث ال

හතළිස් අට වන හදීසය 

ِ  للاُ ْبِن َعْمٍرو َرِضَي  للاِ َعْن َعْبِد    ، قَاَل: -  ملسو هيلع هللا ىلص -َعْنُهَما َعِن النَّبِيِّ

 ِمْنُهنَّ فِيِه َكانَْت فِيِه  فِيِه َكاَن ُمنَافِقًا، َوَمْن َكانَْت َخْصلَةٌ   ْن ُكنَّ أَْربٌَع مَ "

أَْخلََف،  َوَعدَ  َوإِذَا  َكذََب،  َحدََّث  إِذَا  َمْن  يَدََعَها:  َحتَّى  النِِّفَاِق  ِمَن  َخْصلَةٌ 

 «  .َوإِذَا َخاَصَم فََجَر، َوإِذَا َعاَهدَ َغدَرَ 

َجهُ اْلبَُخاِريُّ َوُمْسلِ   .مٌ َخرَّ

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී.  

“කරුණු හතරක් ඇත. කවුරුන් තුළ ඒවා තිගබන්ගන් ද 
ඔහු කුහකයකු වන්ගන්ය. ඒවායින් එකක් ඔහු තුළ වුව ද 
එය ඔහු අතහැර දමන ගතක් කුහකත්වගය් කරුණක් ඔහු 
තුළ පිහිටයි: (එනම්) කතා කළ විට ගබාරු ගතපළන්නා, 
රතිඥා ුන් විට කඩ කරන්නා, වාද කරන විට වැරදි 
කරන්නා හා ගිවිසුම් කළ විට වංචා කරන්නා”   

ගමම හදීසය බුහාරි හා මුස්ලිම් විසින් දන්වා ඇත.  

*** 

-විග්රහය- 

ගමය සහීහ් බුහාරි හා සහීහ් මුස්ලිම් හි සඳහන් හදීසයකි.  

භා ා ගේදීන් ගමය විග්රහ කර ඇත්ගත් සැබැවින්ම කුහකත්වය යු භා ාමය 

වශගයන් වංචාව, කුමන්ත්රණ කිරීම, යහපත මතුපිටින් ගපන්වා අභයන්තරය 

එයට පටහැනිව පිහිටීම යන ගණයට අයත් වන බවයි.  

ආගමික වශගයන් එය ගකාටස් ගදකකට ගබගද්.  
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පළමුවැන්න: අන්-නිෆාකුල් අක්බර් ගහවත් මහා කුහකත්වය. එනම්, 

අල්ොහ් පිළිබඳ හා ඔහුගේ දූතවරු, ඔහුගේ දිවයමය ග්රන්ථ, ඔහුගේ දහම් 

දූතවරු හා අවසන් දිනය පිළිබඳ විශ්වාසය මිනිසා මතුපිටින් ගපන්වා 

අභයන්තරගයහි ඒ සියල්ෙ ගහෝ ඉන් ගකාටසක් ගහෝ රතික්ග ප් කිරීමයි. 

ගමය නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ කාෙගය් පැවතුු කුහකත්වයයි. එවැන්නන් නින්දා 

අපහාස කරමින් ඔවුන් රතික්ග ්ප කරමින් කුර්ආනය පහළ විය. එයට අදාළ 

වූවන් නිරා ගින්ගන් පහත්ම තෙගය් සිටින බව එය අවධාරණය කර සිටියි.  

ගදවැන්න: අන්-නිෆාකුල් අස්ගර් ගහවත් සුළු කුහකත්වය. එය ක්රියාවන්හි 

ඇති වන කුහකත්වයයි. එනම් මිනිසා දැහැමි කටයුතු රසිද්ධගය් ගපන්වා 

අභයන්තරගය් එයට ගවනස් ව කටයුතු කිරීමයි.  

කුහකත්වගය් ගමම මූෙධර්මයන් හදීසගය් සඳහන් කරු ෙබන කරුණු ගවත 

ගයාමු ගවයි.301 ඒවා කරුණු පහකි.  

පළමුවැන්න: ගකගනකු සතය රකාශයක් ගෙස සිතන තරමට කතා කිරීමය. 

නමුත් ඔහු ඔහුට පවසා ඇත්ගත් ගබාරුවකි.  

ගදවැන්න: රතිඥා ුන් විට කඩ කිරීම. එය වර්ග ගදකකි.  

1. රතිඥාව ඉටු ගනාකරන අදිටනින් රතිඥාව දීම. ගමය දිවුරීගම් 

වඩාත්ම නපුරුම දිවුරුමයි. 

2. රතිඥාව ඉටු කිරීගම් අදිටනින් රතිඥාව ුන් පසුව අළුතින් 

අදහසක් පහළ වී කිසිු ගහ්තුසාධකයක් ගනාමැතිවම දිවුරුම 

කඩ කිරීමය.  

තුන්වැන්න: වාද කළ විට කූටකම් කිරීම. 

ඉන් අදහස් වුගය් උවමනාගවන්ම සතයගයන් ගපරළී සතයය ගබාරු බවට 

ගහෝ ගබාරුව සතයය බවට ගපරගළන ගතක් වාද කිරීමය. තර්ක කිරීමට 

හැකියාව ඇති මිනිගසකු අසතයය ජය ෙබන්නට වාද කර සවන් ගදන්නාට 

 
301. බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමාගේ හදීසය 
සමගිනි. එහදී ‘ඔහුව විශ්වාස කරු ෙැබූ විට වංචා කරයි’ යුගවන් සඳහන්ව 
ඇත.  
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එය සතයය බව අවධාරණය කර සිටිගය් නම් තහනම් කළ දැයින් ඉතා 

බරපතෙම කරුණ හා කුහකත්වගය් ෙක් ණ අතුරින් ඉතා පිළිකුල් සහගත 

ෙක් ණය එය වන්ගන්ය.  

සිේවැන්න: ගපාගරාන්ු ුන් විට ගපාගරාන්ුව ඉටු ගනාකර එය පැහැර 

හැරීමය.  

පස්වැන්න: විශ්වාසය කඩ කිරීම. මිනිගසකුට විශ්වාසගයන් යුතුව යම් 

පැවරුමක් පවරු ෙැබූ විට එය ඉටු කිරීම අනිවාර්යය වන්ගන්ය. 

විශ්වාසගයන් පවරු ෙැබූ දැයක් සම්බන්ධගයන් වංචා කිරීම කුහකත්වගය් 

ෙක් ණයකි.  

ගමම කරුණ ගදස සමස්තයක් ගෙස බැලූ විට, සැබැවින්ම සියලුම ආකාරගය් 

කුහකකම් රහසිගත හා රසිද්ධිගය් සිු වන ගවනස් වීම් ගවත ගයාමු වන 

බවයි.  

ගමහි දී සහාබාවරු කුහකත්වය සම්බන්ධගයන් තමන් ගැනම බියට පත් වූහ. 

උමර් (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා තමන් ගැන හුගදයිෆා (රළියල්ොහු අන්හු 

තුමාගගන් නිතර විමසා ඇත්තාහ.302 

අබූ රජාඃ අල් උතාරිදීගගන් මුහම්මද් ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ සහගාමීන් අතුරින් 

කුහකත්වයට බිය වූ සහගාමීන් ඔබ මුණ ගැසී ඇත්ගත් දැයි විමසන ෙදී. එවිට 

ඔහු: ‘එගස්ය, අල්ොහ්ගේ රශංසාගවන් ඔවුන් අතරින් අවංක හදවත් 

ඇත්තන් මම දැක ඇත්ගතමි. එගස්ය ඉතා දැඩි ගෙස සිටිු! එගස්ය ඉතා දැඩි 

ගෙස සිටිු දැක ඇත්ගතමි.303  

ඉබ්නු අබූ මුගෙයිකා පැවූ බව ඉමාම් බුහාරි තුමා තම සහීහ් ග්රන්ථගයහි 

ගමගස් සඳහන් කර ඇත. නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගේ අුගාමිකයින් තිස් ගදගනකු මම 

මුණ ගැසී ඇත්ගතමි. ඔවුන් සියලු ගදනාම කුහකත්වය සම්බන්ධගයන් තමන් 

 
302. එනම්, නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තමන්වත් කුහකයින්ගේ ෙැයිස්තුවට ගණන් ගගන 
ඇත්ගත්ද යන්නයි? 

303. එගස්ය යැයි රකාශ කිරීගමන් අදහස් කරුගය් ඔවුන් එයට ඉතා දැඩි බියකින් 
පසුවූ බවය. පිළිතුර සඳහා රශ්න කර සිටිගය් මුආද්ය.  
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ගැන බිගයන් පසුවූගවෝය. හසන් තුමා විසින් සඳහන් කර ඇත්ගත් ‘ඒ ගැන 

විශ්වාසවන්තගයකු මිස බිය වන්ගන් නැත. ඒ ගැන කුහකයකු මිස නිර්භයව 

සිටින්ගන් ද නැත.’304 

ගම් සම්බන්ධගයන් මුල් කාලීන් විද්වතුන් විසින් වාර්තා කර ඇති කරුණු 

ගබාගහෝය.  

ඉමාම් අහ්මද්ගගන් ගමගස් විමසන ෙදී. නිෆාක් ගහවත් කුහකත්වය 

සම්බන්ධගයන් තමන් ගැන බිය ගනාවන්නන් පිළිබඳ ඔබ කුමක් 

පවසන්ගනහි ද? එවිට එතුමා: ‘කුහකත්වය සම්බන්ධගයන් අභයදායීව සිටිය 

හැක්ගක් කා හට දැයි ගහගතම විමසා සිටිගය්ය. 

කුහක ක්රියාවන් අතුරින් අති භයානකම කරුණ වුගය්: මිනිසා යම් ක්රියාවක් 

සිු ගකාට එමගින් තමන් යහපත අගප්ක් ා කරන බව මතුපිටින් ගපන්වීමය. 

සැබැවින්ම ඔහුගේ ක්රියාව ඔහු කුමන අරමුණක් සඳහා සිු කගළ් ද එය ගවත 

ළඟා වු ඇත. එය ඔහුට පූර්ණව ඉටු වු ඇත. ගමම කූටකම ඔහුගේ 

ඉෙක්කය සමග ගස්න්ු වු ඇත. ඔහුගේ උපක්රමය හා වංචාව පිළිබඳ ඔහු 

සතුටට පත්වු ඇත. ඔහු කවර කරුණක් රසිද්ධිගය් ඉදිරිපත් කගළ් ද ඒ 

සඳහා මිනිසුන් ඔහුට රශංසා කරු ඇත. ඔහු එමගින් සගවා සිටි ඔහුගේ 

අරමුණ ගවත ගස්න්ු වු ඇත. 

මුනාෆික් ගහවත් කුහකයින් හා යුගදේවන් පිළිබඳ අල්ොහ ්අල් කුර්ආනගය් 

තීන්ු කර ඇත්ගත් ගමගස්ය.  

කුහකයින් පිළිබඳ විනිශ්චය කිරීගම්දී ූරා තේබා 107 වැනි පාඨය ගමගස් 

පවසා සිටියි: “හානි සිු කිරීමටත්, ගද්ව රතික්ග ්පයටත්, ගද්ව විශ්වාසීන් 

අතර ගබුම් ඇති කිරීමටත්, කවගරක් මීට ගපර අල්ොහ් හා ඔහුගේ 

දූතයාණන්ට එගරහිව සටන් කගළ් ද එවැන්නන්හට (ෙැගුම් ගන්නා) 

 
304. සහීහ් බුහාරි හි කිතාබ්න අල් ඊමාන් පරිච්ගේදය: පාඩම - මුඃමින් වරයා තමන් 
ගනාදැුවත්වම තම ක්රියාවන් නි ්ඵෙ වී යෑම ගැන ඇති බිය.  

අල් හාෆිල් ඉබ්නු රජබ්න (රහිමහුල්ොහ්) තුමා ඔහුගේ ‘ෆත්හුල් බාරී  ර්හු සහීහ් අල් 
බුහාරි’ නම් ගපාගතහි ගම් ගැන විග්රහ කර ඇත්ගත් අගනකුත් කාරණා සමග බෙන 
විට ඉතා අඩු විග්රහයකි. යැයි මා පවසා සිටින්නට කැමැත්ගතමි.   
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ස්ථානයක් ගෙසටත් ගද්වස්ථාන  ) ඉදි කර (ගත් ඔවුහු  ‘ අපි යහපත මිස 

ගවනකක් අගප්ක් ා ගනාකගළමු ’ යැයි දිවුරා පවසති. තවද ඔවුන් 

අසතයවන්තයින් බව අල්ොහ ්සාක්ි දරන්ගන්ය.” 

යුගදේවන් පිළිබඳ විනිශච්ය කිරීගම්දී ූරා ආලු ඉම්රාන් හි 188 වැනි පාඨය 

ගමගස් සඳහන් කරයි: “තමන් කරමින් ආ දෑ පිළිබඳ සතුටු වන තව ද තමන් 

ගනාකළ දෑ පිළිබඳ ව රශංසා කරු ෙැබීම ප්රිය කරනවුන් ගැන ුඹ 

ගනාසිතු. දඬුවමින් ඔවුන් මිගදු ඇතැයි ුඹ ගනාසිතු. තව ද ඔවුනට 

ගේදනීය දඬුවමක් ඇත.”  

සහාබාවරුන් ඉදිරිගය් සැබැවින්ම කුහකත්වය යු රහසිගත හා රසිද්ධ දෑහි 

ගවනස යැයි සහතික කරු ෙැබූ කල්හි, තමන් උපගදසට සවන් දීගමන් 

ඇතිවන වහල් භාවය බිය හා තම සිතට පහළ වන කරුණු ගමගොව කටයුතු 

සඳහා යන විට ගවනස් වු ඇතැයි ද එය ඔහුව කුහකයකු බවට පත් කරු 

ඇතැයි බිය වූහ. ඊට නිදසුනක් ගෙස සහීහ් මුස්ලිම් හි හන්ළො අල් උසය්යිදී 

විසින් වාර්තා කළ හදීසය මතක් කර ගදයි. එතුමා හඩා වැළගපමින් අබූ බක්ර් 

(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා අසළින් ගමන් ගත්ගත්ය.305 එවිට එතුමා ‘ඔබට 

කුමක් සිුවීදැ’යි විමසා සිටියහ. ඔහු: අගහෝ අබූ බක්ර් හන්ළො කුහකයකු 

විය. අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ඉදිරිගය් අපි සිටින්ගනමු. එතුමා අපට 

ස්වර්ගය හා නිරය පිළිබඳ උපගදස ්ගදයි. අපි එය දෑසින් දකින්නාක් ගමන් 

පවතී. නමුත් අපි නැවත හැරී ගගාස් පවුෙත් සමග හා අල්ප කටයුතු සමග 

නිරත වන විට ගබාගහෝ දෑ අපි අමතක කර දමන්ගනමු. යැයි පැවසීය. අබූ 

බක්ර් තුමා: අල්ොහ් මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම අපගේ තත්ත්වයද 

එගෙසම යැයි පවසා ගදගදනාම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ගවත ගියහ. එවිට 

එතුමා: ‘අගහෝ! හන්ළො, ඔබට කුමක් වීදැ?යි විමූහ. ඔහු: අගහෝ! 

අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, හන්ළො කුහකයකු විය යැයි පිළිතුරු දී අබූ බක්ර් 

තුමාට පැවූ දෑම එතුමාණන්ට ද පවසා සිටිගය්ය. එවිට එතුමාණන්: ‘ුඹො 

මා අබියස කවර තත්ත්වයක සිටින්ගන් ද ඒ තත්ත්වගය්ම නිරන්තරගයන්ම 

සිටින්ගනහු නම්, ුඹොගේ සභාවන්හි හා ුඹොගේ මාර්ගයන්හි 

 
305. හැඬූ පුද්ගෙයා හන්ළො මිස අබූ බක්ර් තුමා ගනාගේ.  
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මෙක්වරුන් ුඹොට රාර්ථනා කරු ඇත. නමුත් හන්ළො, එය 

ගමාගහාතින් ගමාගහාත සිුවන්නකි.306  

  

 
306. මූොරය: මුස්ලිම්, හදීස් අංක (2750) 
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 الَحِدْيُث التَّاِسُع واألَْربَعُْون 

හතළිස් නව වන හදීසය 

ِ  للاُ َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب َرِضَي    قَاَل:   - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْنهُ َعِن النَّبِيِّ

َما يَْرُزُق الطَّْيَر، تَْغدُو َحقَّ تََوكُِّلِه، لََرَزقَُكْم كَ   للاِ لَْو أَنَُّكْم تََوكَّلُوَن َعلَى  "

 " ِخَماًصا، َوتَُروُح بَِطانًا

َواْبنُ  َوالنََّسائِيُّ  َوالتِِّْرِمِذيُّ  أَْحَمدُ  َماُم  اْْلِ فِي  َرَواهُ  ِحبَّاَن  َواْبُن  َماَجْه   

 ُم،  َصِحيِحِه" َواْلَحاكِ "

: َحَسٌن َصِحيحٌ   .َوقَاَل التِِّْرِمِذيُّ

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා රකාශ කළ බව උමර් ඉබ්නු අල් කත්තාබ්න 
(රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කරන ෙදී. 
  
“සැබැවින්ම ුඹො අල්ොහ්ට පැවරිය යුතු නියම අයුරින් 
ඔහු ගවත සියල්ෙ පවරන්ගනහු නම්, උදෑසන හිස් බඩින් 
ගගාස් බඩ පුරවා ගගන එන පක්ියාට ආහාර සපයන්නාක් 
ගමන් ඔහු ුඹොට ආහාර සපයු ඇත.”   
 
ගමය අහ්මද්, තිර්මිදි, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා, ‘සහීහ්’හි ඉබ්නු 
හිබ්නබාන් අල් හාකිම් යන ඉමාම්වරු විසින් වාර්තා කර 
ඇත.  
 
තිර්මිදි තුමා ගමය ‘හසන් සහීහ’් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බව පවසා සිටියි. 

*** 

-විග්රහය- 
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ගමය තවක්කුල් ගහවත් සියල්ෙ අල්ොහ් ගවතම පැවරීම යන කරුණ 

සම්බන්ධගයන් සඳහන් වන මූලික හදීසයකි. සැබැවින්ම එය ගපෝ ණ 

සම්පත් ගගන ගදන වඩාත් වැදගත් සාධකයකි. කීර්තිමත් අල්ොහ් ූරා අත් 

තොක් හි ගමගස් පවසයි. “... තවද කවගරකු අල්ොහ්ට බැතිමත් වන්ගන් ද 

අල්ොහ් ඔහුට බැහැර වන මගක් පාදා ගදන්ගන්ය. ඔහු ගනාසිූ අයුරින් ඔහුට 

ගපෝ ණ සම්පත් ෙබා ගදන්ගන්ය. කවගරකු අල්ොහ් ගවත විශ්වාසය තබා 

(සියල්ෙ භාර කර)න්ගන් ද ඔහු ඔහුට රමාණවත් වන්ගන්ය.” (අත්-තොක්: 

2,3) 

තවක්කුල්හි යථාර්ථය: ගමගොව හා මතුගොව කටයුතු අතරින් යහපත 

ගගන ගදන හා අයහපතින් වළක්වාෙන සියලු කටයුතුවෙදී කීර්තිමත් 

අල්ොහ් ගවත තම හදවත ස්ථාපිත කිරීගම් සතයතාව, සියලු කටයුතුවෙ 

භාරකාරත්වය ඔහු ගවත පැවරීම, හා ඔහු හැර ගවන කිසිවකුට රගයෝජනයක් 

ගගන දීමට ගහෝ හානියක් කිරීමට ගහෝ පිරිනැමීමට ගහෝ වැළැක්වීමට ගහෝ 

හැකියාවක් නැති බවට විශ්වාසය තහවුරු කිරීමයි.   

සඊද් ඉබ්නු ජුබයිර් තුමා: ‘තවක්කුල් යු විශ්වාසගය් එකතුව ගේ’ යැයි පවසා 

ඇත.  

වහබ්න ඉබ්නු මුනබ්නබහ්  තුමා: අවසාන ඉෙක්කය තවක්කුල් ගේ’ යැයි පවසා 

ඇත. 

හසන් තුමා: ‘සැබැවින්ම ගැත්තා තම පරමාධිපති ගවත තබන තවක්කුල් 

(පැවරුම) වන්ගන්, සැබැවින්ම අල්ොහ් වන ඔහුය ඔහුගේ විශ්වසනීයයා බව 

ඔහු හඳුනා ගැනීමය.’ යැයි පවසා සිටියි.  

*** 

දැනගන්න, සැබැවින්ම තවක්කුල් තැබීම ස්ීර කිරීම තුළින් අති පිවිතුරු 

අල්ොහ් ගපර නියම කරන ෙද ගහ්ූ සාධක තුළ ගමන් කිරීම අගහෝසි 

කරන්ගන් නැත. ඔහුගේ නයාය ඒ අයුරින්ම ඔහුගේ මැවීම් අතර ක්රියාත්මක 

ගේ. සැබැවින්ම තවක්කුල් තැබීම සම්බන්ධගයන් අල්ොහ් නිගයෝග කිරීමත් 

සමගම ඊට ඉවහල් වන සාධක පිළිබඳව ද නිගයෝග කර ඇත. ශරීර අවයව 

මගින් එම සාධක තුළ ක්රියා කිරීම ඔහුට අවනත වීමකි. හදවතින්ම ඔහු 
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ගකගරහි තවක්කුල් තැබීම ඔහු ව විශ්වාස කිරීමකි. උත්තරීතර අල්ොහ් ූරා 

නිසා 71 වැනි පාඨගය් ගමගස් සඳහන් කරයි. “අගහෝ විශ්වාස කළවුනි, 

ුඹො හැකි පමණින් (ආරක්ිත ක්රියාමාර්ග අුගමනය කරමින්) රගේසම් 

වු.” ූරා අල් අන්ෆාල් 60 වන පාඨගය් “ුඹො හැකි පමණින් සන්නද්ධ 

බෙගයන් හා අශ්ව බෙඇණිගයන් ූදානම් වන්න.” 

දැනගන්න, සැබැවින්ම තවක්කුල් හි රතිඵෙය විය යුත්ගත් ගපරනියමය 

පිළිගැනීමය. කවගරකු තම කටයුතු අල්ොහ් ගවත පවරා ඔහු තමන්ට නියම 

කළ හා ගතෝරාුන් දෑ පිළිගන්ගන්ද සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ගකගරහි තබන 

තවක්කුල් තහවුරු කගළ්ය.  

එගහයින් අල් හසන් හා ෆුගෙය්ල් තුමා ඇතුළු තවත් ඉමාම්වරු තවක්කුල් 

යන පදයට පිළිගැනීම යුගවන් විග්රහ ගකාට ඇත.  

*** 
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 الَحِدْيُث الَخْمُسْونَ 

ෙනස ්වන හදීසය 

 ْبِن بُْسٍر قَاَل:   للاِ َعْن َعْبِد  

ْسََلِم قَْد َكثَُرْت   للاِ َرُجٌل، فَقَاَل: يَا َرُسوَل    -  ملسو هيلع هللا ىلص  -تَى النَّبِيَّ  أَ  إِنَّ َشَرائَِع اْْلِ

 َعلَْينَا، فَبَاٌب نَتََمسَُّك بِِه َجاِمٌع؟ 

 ." َعزَّ َوَجلَّ  للاِ ََل يََزاُل ِلَسانَُك َرْطبًا ِمْن ِذْكِر "قَاَل: 

َماُم أَْحَمدُ بَِهذَا ا َجهُ اْْلِ  للَّْفظِ َخرَّ

අබ්නුල්ොහ් ඉබ්නු බුසර්ි විසින් වාර්තා කරන ෙදී. 
  
නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත මිනිගසකු පැමිණ: අල්ොහ්ගේ 
දූතයාණනි, සැබැවින්ම ඉස්ොමගය් ආගමික නීති අප 
ගවත අධික වී ඇත. අපි හැගමෝම පිළිපැදිය හැකි පාඩමක් 
කියා ගදන්නැයි විමසීය. 
  
එයට එතුමා: “සර්වබෙධාරී කීර්තිමත් අල්ොහ ්ගමගනහි 
කිරීගමන් ඔගබ්න දිව නිරන්තරගයන්ම ගතතමනගයන් 
තබන්න” යැයි පවසා සිටියහ.  
 
ගමම පද ගපළ ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසින් දන්වා ඇත.  

 

*** 

අධික ගෙස අල්ොහ් ව සිහිපත් කරන ගමන් ගදවියන් විශ්වාස කරන්නන් හට 

ඔහු නිගයෝග කර ඇත. එගෙසම ඔහුව සිහිපත් කරන්නන් ඔහු රශංසාවට පත් 

කරයි. උත්තරීතර අල්ොහ් ූ රතුල් අහ්සාබ්න හි 41 සහ 42 වන පාඨවෙ ගමගස් 

පවසයි: “අ ගහෝ ගදවියන් විශ්වාස කළවුනි, අධික ගමගනහි කිරීගමන් 



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

355 
 

ගමගනහි කරු. උගද් සවස ඔහු ව පිවිතුරු කරු.” එගමන්ම  ූරා ජුමුආහි 

10 වන පාඨගය් අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ුඹො ජය ෙබු පිණිස අධික 

ගෙස අල්ොහ්ව ගමගනහි කරු.” යැයි තවුරටත් පවසා සිටියි.  

මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ හුගරය්රා (රළියල්ොහු අන්හු) තුමා විසින් වාර්තා කළ 

හදීසයක, සැබැවින්ම අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් ජුම්දාන්307 නම් කන්දක් 

අසළින් ගමන් ගත්ගත්ය. එවිට එතුමාගණෝ: “ුඹො ගමන් ගු! ගමය 

ජුම්දාන්ය! සැබැවින්ම මුෆර්රිදූන් වරු තරණය කර ඇත” යැයි පැවූහ. ඔවුහු 

මුෆර්රිදූන්වරු කවුරුන්දැ?යි විමසා සිටිගයෝය. එවිට එතුමා: “අල්ොහ්ව 

අධික ගෙස ගමගනහි කරන්නන් හා ගමගනහි කරන්නියන්” යැයි පිළිතුරු 

ුන්හ.308 

ඉෆාොවට සමීප වන අවස්ථාගේ අරෆා රාත්රිය පිළිබඳ උමර් ඉබ්නු අබ්නුල් 

අසීස් කළ රකාශයක් ගමම අර්ථගයන්ම පිහිටා ඇත. එනම්: ‘අද දින තම 

ඔටුවා පසු කර ගිය අය අබිබවා ගගාස් නැත. අබිබවා ගගාස් ඇත්ගත් තමන්ට 

සමාව දානය කරු ෙැබූ තැනැත්තාය.’ 

“අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් (ملسو هيلع هللا ىلص) සෑම ගේොවකම අල්ොහ්ව ගමගනහි කරමින් 

සිටි බව ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය විසින් වාර්තා කරන ෙද හදීසයක් 

සහීහ් මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත.309  

ඉමාම් හසන් තුමා: ‘අල්ොහ්ගේ ගැත්තන් අතුරින් වඩාත් ප්රියමනාප වුගය් 

ඔවුන් අතර අධික ගෙස ඔහුව ගමගනහි කරන්නන්ය’ යැයි පවසා ඇත.  

කඃබ්න තුමා: ‘කවගරකු අධික ගෙස අල්ොහ්ව ගමගනහි කරන්ගන්ද ඔහු 

කුහකත්වගයන් ඉවත් විය.’ ගමම අර්ථයට සාක්ි වශගයන් කුහකයින්ගේ 

ගුණාංග පිළිබඳ වර්ණනා කරමින්: ‘ඔවුන් ස්වල්ප පිරිසක් හැර අල්ොහව් 

 
307. ජුම්දාන් යන කන්ද ගමහි සඳහන් කර ඇත්ගත් පිවිතුරු කිරීගම් රමාණය 
ගපන්වා දීමටය. නිහායා නම් කෘතිගයහි (1/292) සඳහන් වන්ගන්: එය මදීනාහි 
ෙයිො නම් ස්ථානගය් කන්දක් බවයි: එනම්, ෙයිො නම් ස්ථානයට ුුරින් පිහිටා 
ඇත්තකි.  

308. මුස්ලිම් (2676) 

309. මුස්ලිම් (373)  
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ගමගනහි කරන්ගන් නැත’ යැයි අල් කුර්ආනගය් සඳහන් ව ඇත. එගමන්ම 

කවගරකු අල්ොහ්ව අධික ගෙස ගමගනහි කරන්ගන්ද ඔවුන්ගේ ගුණාංග 

පිළිබඳවත් ඔහු පැහැදිලි කරයි. ූරතුල් මුනාෆිකීන් හි ‘අල්ොහ්ව ගමගනහි 

කරන ගමන් ඔහු නිගයෝග ගකාට, ධනය ගහෝ දරුවන් ගද්ව විශ්වාසි 

මුඃමින්වරයාව එයින් ගවනතකට ගයාමු ගනාකළ යුතු බවත් අල්ොහව් 

ගමගනහි කිරීගමන් ඒවා කවගරක් ගවනතකට ගයාමු කගළ් ද ඔහු 

අොභවන්තයින් අතරට පත්වන බවත් පවසා අවසන් කර ඇත්ගත් එබැවිනි.    

අර්රබීඃ ඉබ්නු අනස් තුමා ඔහුගේ ඇතැම් අුගාමිකයන් හට පවසා සිටිගය්: 

‘අල්ොහ්ගේ ආදරගය් සළකුණ ඔහුව අධික ගෙස ගමගනහි කිරීමය. 

එගහයින් ඔබ ඔහුව අධික ගෙස ගමගනහි කිරීම මිස ගවනත් කිසිවක් ඔබට  

ප්රිය මනාප ගනාවිය යුතුය.’ 

ආඉ ා (රළියල්ොහු අන්හා) තුමිය: ‘සෑම අවස්ථාවකම නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා 

අල්ොහ්ව ගමගනහි කරමින් සිටියහ’ යැයි පවසා ඇත්තාහ.  

එහි අදහස වුගය්: එතුමා නැගිට සිටින විට, ඇවිදින විට, වාඩිවන විට, 

හාන්සිවන විට යන සෑම තත්ත්වයකම පිරිසිුව සිටියද කිලිටිව සිටියද 

අල්ොහ්ව ගමගනහි කර ඇති බවයි. 

කාලිද් ඉබ්නු මඃදාන් නම් ඉමාම් වරයා අල් කුර්ආනය කියවීමට අමතරව සෑම 

දිනකම වාර හාරදහසක් පමණ තස්බීහ් (අල්ොහව් සුවිශුද්ධ) කිරීගමහි නිරත 

වී ඇත. එතුමා මිය ගිය කල්හි නෑවීම සඳහා යහන මත තබන ෙදී. එවිට එතුමා 

තස්බීහ් කරමින් සිටි ඇගිල්ගෙහි සළකුණු දකින්නට විය.  

උගමය්ර් ඉබ්නු හානී තුමාට ගමගස් පවසන ෙදී: ‘ඔගබ්න දිව නිහඬ වු අපි 

දැක නැත. සෑම දිනකම ඔබ ගකාපමණ වාරයක් තස්බීහ් කරන්ගනහිද? එවිට 

එතුමා ඇගිලි වරදින්ගන් නම් හැර සිය දහස් වාරයක් යැයි පවසා සිටියහ. 

එයින් අදහස් වුගය් එතුමා තම ඇගිලි මගින් ඒවා ගණන් කර ඇති බවයි.  

පිරිසක් ඉබ්නරාහීම් ඉබ්නු අද්හම් තුමා ළඟ නිදා ගගන ඇත. ඉන් එක් අයකු 

ගමගස් පවසා සිටිගය්ය. “රාත්රිගය් මා අවදිවන සෑම අවස්ථාවකම ඔහු 

අල්ොහ්ව ගමගනහි කරමින් සිටිු මම ුටිමි. නමුත් මට එය කළ ගනාහැකි 
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විය. පසුව මම මටම ‘ගමය අල්ොහ්ගේ භාගයයයි ඔහු අභිමත කරන අයට 

පිරිනමන්ගන්ය’ යන (අල් කුර්ආන් 5:54) පාඨය කියවා ගත්ගතමි.” 

අල්ොහ ්පිළිබඳ දැුම බෙවත් වන සෑම කල්හිම කිසිු අපහසුතාවයකින් 

ගතාරව ගමගනහි කරන්නන්ගේ දිවවල් ඔහු ගමගනහි කිරීමට ගයාමු 

වන්ගන්ය. එබැවින් ස්වර්ගවාසීහු ඔවුන්ගේ ආත්මාවන් අතහැර දැමුවාක් 

ගමන් තස්බීහ් කිරීම මග ගනාහරියි. ගමගෙෝ වැසියන්හට සිසිල් ජෙය ගමන් 

‘ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහ’් යන රකාශය ඔවුනට පිහිටු ඇත.  

අල්ොහ්ගේ ගහවණ හැර ගවනත් කිසිු ගහවණක් නැති දිනගය් ඔහු ඔහුගේ  

ගහවණ ෙබා ගදන හත් ගදනා අතරින් තනිව සිටිමින් අල්ොහ්ව ගමගනහි කර 

තම දෑස්වලින් කඳුළු සෙන්නා ද එක් අයකි.  

ගමගනහි කිරීම උගතුන්ගේ සිත්වෙට ඉමිහිරිය. උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් 

පවසයි: ‘ඔවුන් වනාහි, විශ්වාස ගකාට අල්ොහ්ව ගමගනහි කිරීගමන් 

ඔවුන්ගේ හදවත් සැනසුමට පත් වූවන් ගවති. අල්ොහව් ගමගනහි කිරීගමන් 

එම හදවත් සැනසුමට පත් ගනාවන්ගන්ද? (ූරා අර්-රඃද්)  

මාලික් ඉබ්නු දීනාර් තුමා: ‘අල්ොහ්ව ගමගනහි කිරීම ගමන් සුවයක් සුව 

විදින්නන් අත් ගනාවිඳිු ඇත.’ 

*** 

 

  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

358 
 

ෙරිච්පච්දය 

දහවල් හා රාත්රි කාෙගය් සුපුරුු පරිදි ගමගනහි කළ යුතු එදිගනදා 

රාර්ථනාවන් 

සෑම දහවෙකම හා රාත්රියකම මුස්ලිම්වරුන් අල්ොහ් ව ගමගනහි කරු 

පිණිස පස්වාරයක් එහි නියමිත ගේොගේ සොතය ඉටු කරන ගමන් ඔහු 

ඔවුනට නියම කර ඇති බව කවුරුත් දන්නා කරුණකි. ගමම අනිවාර්යය 

කටයුත්තත් සමග ඔහුව ගමගනහි කරු වස් ඔවුනට අතිගර්ක කරුණු ද ඔහු 

ඔවුනට ආගමාුගත කර ඇත. එය අනිවාර්යය කටයුත්තට අමතරව 

පිහිටන්නකි. නමුත් අනිවාර්යය කටයුත්තක යම් අඩුපාඩුවක් වූ විට එම 

අඩුපාඩුව අමතර ව සිු කරන ෙද ක්රියාව තුළින් පුරවා දමු ෙැගබ්න. එගස් 

නැතගහාත් එම අමතර ව සිු කරන ෙද කටයුතු අනිවාර්යය කළ කටයුතු 

වෙට අමතරව අතිගර්කයක් ගෙස පිහිටු ඇත.  

සොත් ගේොවන් අතර පවතින දිගුම කාෙය ගමන්ම ඒ අතර කිසිු 

අනිවාර්යය සොතයක් ගනාමැති කාෙ පරිච්ගේදය ඉ ා සොතය හා ෆජ්මර් 

සොතය අතර කාෙය හා ෆජ්මර් සොතය හා ලුහර් සොතය අතර කාෙයයි. 

ගමගනහි කිරීගමන් අනවධානීව සිටින කාෙය අධික ගනාවු පිණිස 

අතිගර්ක සොතයන් ආගමාුගත කර ඇත. ඉ ා සොතය හා ෆජ්මර් සොතය 

අතර විත්ර් සොතයත් කියාමුල් ගෙය්ල් සොතයත් ආගමාුගත කර ඇති 

අතර ෆජ්මර් සොතය හා ලුහර් සොතය අතර ලුහා සොතය ආගමාුගත කර 

ඇත.  

දිගවන් දික්ර් කිරීම -ගමගනහි කිරීම- සියලුම ගේොවන්හි දී ආගමාුගත කර 

ඇති අතර ඒවායින් සමහර දෑ ඉතා වැදගත් වන්ගන්ය.  

එගස් ගමගනහි කරු ෙබන ඉතා වැදගත් දික්ර් අතරින් අනිවාර්යය 

සොතයන්ට පසුව පවතින දික්ර් පිහිටා ඇත්ගත්ය.  

එගමන්ම ෆජ්මර් හා අසර් යන පසු සුන්නත් ගනාමැති සොතයන් ගදකට පසුව 

දික්ර් කිරීම සතුටුදායක වන්ගන්ය. ඒ අුව ෆජ්මර් සොතයට පසු හිරු උදාවන 

ගතක් ද අසර් සොතයට පසු හිරු අවරට යන ගතක් ද දික්ර් කිරීම 

ආගමාුගත කර ඇත. ඒ ගදක දික්ර් කිරීගම් උතුම්ම ගේොවන් ගේ. 
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උත්තරීතර අල්ොහ් ගමගස් පවසයි: “ුඹො උදෑසන හා සවස ඔහු පිවිතුරු 

කරු.” (ූරා අල් අහ්සාබ්න 42)  

එගමන්ම නිදා ගැනීම සඳහා තම නිදියහනට පැමිගණන විට සැබැවින්ම ඔහු 

පිරිසිු වී -වුළු ගගන-310 දික්ර් කිරීගමන් පසුව මිස නින්දට ගනායාම ඔහුට 

සතුටුදායක වන්ගන්ය. එවිට ඔහු තස්බීහ් තහ්මීද් හා තක්බීර් වශගයන් පූර්ණ 

ව සියවාරයක් දික්ර් හි නිරත ගවයි. නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාගණෝ ෆාතිමා තුමිය හා අලී 

තුමා යන ගදගදනාට ඔවුන් ගදගදනා නින්දට යෑමට ගපර එගස් සිු කරන 

ගමන් ඔවුන් ගදගදනාට ඉගැන්වූහ. එගමන්ම නින්දට යන අවස්ථාගේ නබි 

 තුමාණන් විසින් දන්වා සිටි අද්කාර් ගහවත් රාර්ථනාවන් රමාණවත් (ملسو هيلع هللا ىلص)

තරම් පැමිණ ඇත. ඒවා අල් කුර්ආනය කියවීම, අල්ොහ්ව දික්ර් කිරීම යනාදී 

වශගයන් විවිධ වර්ගවලින් යුක්තය. පසුව ඒ මතම නින්දට යා යුතුය. රාත්රිගය් 

අවදි වූ විට තම නිදියහගන් ගපරගළන විට ඒ ගපරගළන සෑම අවස්ථාවකදීම 

අල්ොහ් ගමගනහි කළ යුතුය. 

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් රකාශ කළ බව උබාදා තුමා විසින් වාර්තා කළ හදීසයක් 

සහීහ් අල් බුහාරි හි ගමගස් සඳහන් ගේ. “රාත්රිගයන් කවගරකු අවදි වී: 

 
310. එය බුහාරි හා මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇති නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් පැවූ බවට අල් 
බර්රා ඉබ්නු ආසිබ්න විසින් වාර්තා කළ හදීසයකට අුවය. එනම් එතුමා ඔහුට 
“ඔගබ්න නිදිහයටන ඔබ පැමිණි විට සොතය සඳහා වුළූ ගන්නා අයුරින් ඔබ වුළූ 
ගත යුතුයි.” අල්ොහ්ගේ දූතයාණන් රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්නබාස් විසින් වාර්තා 
කළ හදීසයක් ‘අල් අේසත්’ (5083) හි ඉමාම් අත්තබරානී විසින් ගමගස් වාර්තා 
කර ඇත. ‘ඔගබ්න ශරීරය ඔබ පිරිසිු කර ගන්න - අල්ොහ් ඔබව පිරිසිු කරු ඇත- 
පිරිසිුව සිටින්ගනකු ගෙසින් රාත්රිය ගත කරන ගැත්තා ඔහුගේ හැඟීම් තුළ ඔහු 
සමග මෙක්වරයකු ද රාත්රිය ගත කරු මිස නැත. එම මෙක්වරයා යා අල්ොහ් ඔබ 
ඔගබ්න ගැත්තාට සමාව ගදු මැනව. සැබැවින්ම ඔහු පිවිතුරු ගකගනකු ගෙස 
රාත්රිය ගත කර ඇත්ගත්ය’ යැයි පවසා සිටිු මිස රාත්රිගයක් ගහෝරාවක් ගපරළී 
යන්ගන් නැත. අල් මුන්දිරී තුමා ගමහි වාර්තාකරණය වඩාත් යහපත් බව පවසා 
සිටින අතරම අල් අල්බානී තුමා ‘සහීහ් අත් තර්ගීබ්න’හි (595) හසන් ලිගය්රිහි 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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ُ َوْحدَهُ َلَ َشِريَك لَهُ، لَهُ اْلُمْلُك، َولَهُ اْلَحْمدُ، َوُهَو َعلَى ُكلِِّ  َلَ إِلَهَ إِ  َلَّ َّللاَّ

ُ أَ  .َشْىٍء قَِديرٌ  ُ، َوَّللاَّ ِ، َوَلَ إِلَهَ إَِلَّ َّللاَّ ِ، َوُسْبَحاَن َّللاَّ ْكبَُر، َوَلَ َحْوَل  اْلَحْمدُ ِِلَّ

 ِ ةَ إَِلَّ بِاِلَّ .َوَلَ قُوَّ  

ො ඉොහ ඉල්ෙල්ොහු වහ්දහූ ො  රීක ෙහූ ෙහුල් මුල්කු වෙහුල් හම්ු වහුව 

අො කුල්ලි ග යිඉන් කදීරී සුබ්නහානල්ොහි වල් හම්ුලිල්ොහි වො ඉොහ 

ඉල්ෙල්ොහු වල්ොහු අක්බර් වො හේෙ වො කුේවත ඉල්ො බිල්ොහ්’  

ගත්රුම: නැමුමට සුුසු අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවිගයකු නැත. ඔහු ඒකීයය. 

ඔහුට කිසිු හවුල්කරුවකු නැත. සියලු ආධිපතයය ඔහු සතුය. සියලු රශංසා 

ඔහු සතුය. සියලු දෑ මත බෙය දරන්නාය. සියලු රශංසා අල්ොහ් සතුය. 

අල්ොහ් සුවිශුද්ධය. නැමුමට සුුසු අල්ොහ් හැර ගවනත් ගදවිගයකු නැත. 

අල්ොහ් අති ගර් ්ටය. අල්ොහ්ගගන් මිස කිසිු බෙයක් ගහෝ ගවනස් වීමක් 

ගනාමැත.  

යැයි පවසා පසුව  

ِ اْغِفْر ِلي  ربِّ

ගත්රුම: මාගේ පරමාධිපතියාණනි, මට සමාව ගදු මැනව.  

“රබ්නබිේෆිර්ලී” යැයි පවසයි. එගස් නැතිනම් ඔහු රාර්ථනා කර සිටියි. එවිට ඒ 

සඳහා පිළිතුරු ගදු ෙබු ඇත. ඔහු අධි ්ඨානගයන් යුතුව වුළු ගගන පසුව 

සොතය ඉටු කගළ් නම් ඔහුගේ සොතය පිළිගු ෙබු ඇත.311  

නබි (ملسو هيلع هللا ىلص) තුමාණන් තම නින්ගදන් අවදි වූ විට: 

ِ الَِّذي أَْحيَانَ َوإِلَْيِه النُُّشورُ  يبَْعدَ َما أََماتَنَ ياْلَحْمدُ ِِلَّ  

“අල්හම්ු ලිල්ොහිල්ෙදී අහ්යානී බඃද මා අමාතනී වඉෙයිහින් ුෂූර්” 

 
311. බුහාරි (1154).  



මුක්(හ්)තසර්  ජාමිඋල් උලූම් වල් හිකම්  

 

361 
 

ගත්රුම: අප මිය ගිය පසුව අපව අවදි කළ අල්ොහ්ටම සියලු රශංසා. මළවුන් 

ගකගරන් යළි නැගිටවු ෙබුගය් ඔහු ගවතය.  

 යන රාර්ථනාව පවසන්ගනකු ගෙස සිටි ඇති බව තහවුරු වී පැමිණ ඇත.312  

පසුව එතුමා අලුයම් කාෙගය් පිරිසිු වී තහජ්මජුද් සඳහා නැගිටින විට -නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) 

තුමාණන් විසින් වාර්තා වී ඇති පරිදි- එතුමාණන් ඒ සියලු දෑ ගගන ආහ.  

එතුමාගේ තහජ්මජුද් සොතය -සහර් කාෙගය් සමාව අයැදින්නන් පිළිබඳ 

අල්ොහ් පැසසුමට ෙක් කළ පරිදි - සමාව අයැද සිටිමින් අවසන් කරයි. ෆජ්මර් 

කාෙය එළැගඹත්ම රකආත් ගදකක් ඉටු කරයි. පසුව ෆජ්මර් සොතය ඉටු කර 

ෆජ්මර් සොතගයන් පසුව හිරු උදාවන ගතක් ශදනික දික්ර්හි නිරත ගවයි.  

කරුණක අවසානය සෑම උදාසීන කරුණකම ඔබ වීමය. 

 කරුණක මුෙ මාගේ ආත්මගය් කාෙය වීමය.  

අල්ොහ් ගවත පසුතැවිලි වීමත් කුඩා හා මහා පාපයන් සියල්ෙ සඳහා 

පාපක් මාව අයැද සිටීමත් අනිවාර්යය වන්ගන්ය. උත්තරීතර අල්ොහ ්

ගමගස් පවසයි. “තවද (ඔවුහු) කවුරුන්දයත් ඔවුන් අශික්ිත දැයක් කළ විට 

ගහෝ ඔවුන් තමන්ටම අපරාධ කර ගත් විට අල්ොහ් ව ගමගනහි කර 

තමන්ගේ පාපයන්ට සමාව අයැදිති...” (ආලු ඉම්රාන් 135) 

එගහයින් ගම් අුව පිළිපදින්නා ඔහුගේ සියලුම තත්ත්වයන්හි අල්ොහ් ව 

ගමගනහි කරමින් තම දිව ගතත් කර ගැනීගමන් ඉවත් වන්ගන්ම නැත.  

  

***  

 
312. බුහාරි (6325), මුස්ලිම් (2711) අල් බරා තුමාගේ හදීසකි.  
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අුමත දෑ) ඉතා පැහැදිලිය. එගමන්ම හරාම් 
(ගහවත් තහනම් දෑ) ද ඉතා පැහැදිලිය...” 

59 

සත් වන හදීසය: “දහම උපගදසකි”   70 

අට වන හදීසය: මිනිසුන්, නැමුමට සුුස්සා 
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සොත් ඉටු කර, රමළාන් මාසගය් උපවාසගය් නිරත 
වී, 

විසි තුන් වන හදීසය: “පිරිසිුකම ඊමාන් -ගද්ව 
විශ්වාසගය-හි අඩකි. අල් හම්ු ලිල්ොහ් -සියලු 
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හතළිස් හත් වන හදීසය: “මිනිගසකු තම බඩට වඩා 
දරුණු ගෙස කිසිු භාජනයක් පුරවන්ගන් නැත.” 

343 

හතළිස් අට වන හදීසය: “කරුණු හතරක් ඇත. 
කවුරුන් තුළ ඒවා තිගබන්ගන් ද ඔහු කුහකයකු 
වන්ගන්ය...” 
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හතළිස් නව වන හදීසය: ““සැබැවින්ම ුඹො 
අල්ොහ්ට පැවරිය යුතු නියම අයුරින් ඔහු ගවත 
සියල්ෙ පවරන්ගනහු නම්,...” 
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පනස් වන හදීසය: නබි ( ملسو هيلع هللا ىلص) තුමා ගවත මිනිගසකු 
පැමිණ: අල්ොහ්ගේ දූතයාණනි, සැබැවින්ම 
ඉස්ොමගය් ආගමික නීති අප ගවත අධික වී ඇත. 
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පරිච්ගච්දය: දහවල් හා රාත්රි කාෙගය් සුපුරුු පරිදි 
ගමගනහි කළ යුතු එදිගනදා රාර්ථනාවන් 
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