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සියල  පශංසා අල්ලාහ් සත�යි. ශාන්ත�ය හා සීාදානය 
අ  නායක ීුහමීද් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම 
ත�ීාණන් ෙ ත හිම ෙෙ ා.  

ඉස්ලාමය නනත�  ත�  �ළ�බඳ  සිංහෙලන් කෘත�යක සකස් 
කර ෙදන ෙීන් ෙබාෙහෝ ෙදනා ීෙගන් ඉල්ල�ීක කර 
ත�බුණ. ඒ අනු  

ීුහමීද් ඉඉනු ඉ ාහනී ඉඉනු අඉද්ල්ලාහ් යන අය යසින් 
අරාබ බසින් රරත ීුකතස් අල්-ෆිකහුල් ඉස්ලාම යන 
කෘත�ෙයන් උ �ටාෙගන ෙීය සකාත් නම  ාාෙීහි 
අනුීාතෘකා ක  ව සකාත් හි නනත� ත� යන ීාතෘකා  
යටෙත් සිංහලට  ර ්තනය කර රත්ෙතම.  

ඉන්ෂා අල්ලාහ් සිංහල  ාඨකයින්ෙග් ඉස්ලාමය නනත�  ත� 
 �ළ�බඳ අ ෙබෝධය ලබා ද�ී  �ණස මන් ඉද්රයටත් ෙීී 
කෘත�ෙය් අාංග� කරණණ  ර ්තනය න ීට ීී 
බලාෙ ාෙරාත්ත� ෙ ම. එබැයන් ෙම කළ ක�ාා උත්සාහය 
අල්ලාහ්  �ළ�ෙගන, ෙීී කෘත�ය සම ව්ණෙයන් 
 ර ්තනය ෙකාට නිීා න ීට අල්ලාහ් ීා හට උදෙ 
කරත් ා.  

 

අල්ලාහ්ෙග් ආශි් ාදය  තන  හුෙග් ගැත්තක�  න 

ීෙලය ීාහි් ර.ඩ රමඩන්. 
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إِنما الصدقَات للْفُقَراِء والْمساكنيِ والْعاملني علَيها 

و مهقُلُوب لَّفَةؤالْمو بِيلِ اللَّهي سفو نيارِمالْغقَابِ وي الرف

 يمكح يملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب٦٠(و( 

සැබැයන්ී  සදකාත් (නම zසකාත ් බද) 
හිම නෙුය් දඟියන්ට ද ද ් ත�න්ට ද ඒ ෙකෙරහි 
 ව ෙස් ාදායකයින්ට ද තී හද ත් (ඉසල්ාීය 
ෙ ත) ළැද්යා ට  ත ්ව න්ට ද  හලන ්ෙකෙරහි 
ද ණයගැත�යනට් ද අල්ලාහ්ෙග ් ීා්ගෙයහි ද 
ීගියන්ට ද ෙෙ. (ෙීය) අල්ලාහ්ෙගන්  ව 
නිෙයෝගයක  ශෙයනි. ත ද අල්ලාහ් ස්  
ඥානනය ස්   පඥා න්තය. (අත-්තෙබා: 60) 
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zසකාත ්- ශ�දධ්කාරක බදද් 

1. zසකාත ්හි නනත�  ත�. 

zසකාත ් යන ු :  ්ධනය  ැඩී යන අරත් ෙදයි. 
එෙීන්ී තීන් සත� නියමත  ස්ත�  නියමත  �රසකට 
නියමත ෙෙලා ක නික�ත ්න ී ත�ළ�න් අල්ලාහ්ට කරන 
නැීදීන.  

zසකාතහ් ි ්ග  

අල්ලාහ් zසකාතය  ්ග ත�නකට ෙබදා දක ා රත.  

 ළීු : තී  ස්ත�න්හි අනි ා්ය කරන ලද සකාත් එය 
 ස්ත� හතරකට අනි ා්යය ෙ යි. 

1. රන් රද� හා ීුදල්. 
2. ෙගාය ළ සත�න් ( ට�, එළ හා හරක)  
3. ධාන්  ලත�ර නිධන් හා ෙලෝහ  ැනි 
ීහෙ ාෙළාෙ න් නික�ත්  න දෑ 

4.  ්ා ාරක  ාාා 

ෙද න ු: තී  ගකෙීහි අනි ා්යය කරන ලද zසකාත්. 
එනම එය සෑී ීුස්ල�ම රෙයක� ෙකෙරහි රීළාන් ීස 

අ සානෙය් අනි ා්ය  න zසකාත් අල්-ෆිත්් ෙෙ.  

ත�න ්ැනන්: නබත�ීාණන් ෙ ාදෙෙ කළ දානීානයන් 
එනම අල්ලාහ්ෙග් ක�සල් අඅක කර ගැනනෙම 



 

6 

අෙ ්කෂාෙ න් ීුස්ල�ම රෙයක� යසින් ෙ නත් ෙකෙනක�ට 
යහ ත උෙදසා ලබා ෙදන දෑ. එය සදකා නම ෙෙ. 

සදකා නම ෙයදී ෙ ාදෙෙ zසකාතයටත ් ායත ෙක  
රත. සිද්ක යනු සත්තා යි. එබැයන් එය නික�ත ්
කරන්නාෙග් යශ් ාසෙය් සත්තා  නිර ණය කර න්නක 
 ශෙයන් ෙීී ෙයදී   ායත කර රත.  

අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කර සිටයි.  

 ينفَالَّذ يهف نيلَفختسم لَكُمعا جمقُوا مفأَنو هولسرو وا بِاللَّهنَآم

 كَبِري رأَج مفَقُوا لَهأَنو كُمنوا من٧(َآم( 

අල්ලාහ් හා  හුෙග් රසූල් රයා  යශ් ාස කර �. ත ද 
ක ර ෙදයක යෂෙයහි නුනලා  නිෙයෝයතයින් බ ට  ත් 
කෙළ් ද එයින් නුනලා යය හියදම කර �. එබැයන් නුනලා 
අත�රන් යශ් ාස කළ �න් ද (අල්ලාහ්ෙග් ී ා්ගෙය්) යයදම 
කළ �න් ද   �නට ීහත්  ව  පත�ඵල රත. (අල්-හද�ද් 57:7) 

නැීදම යයධාකාර වෙම යථා්ථය 

යයධාකාර නැීදම අල්ලාහ් තී ගැත්තන් ෙකෙරහි 
ආගීානුගත කර රත. 

ඒ අත�රන් ගැත්ෙතක� තී ීැ �ම කර ා සීඟ 
සමබන්ධකම රත� කර ගන්නා සලාතය  ැනි ශ රය හා 
සමබනධ් නැීදම ද රත.  හු එහි අල්ලාහ්  
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ෙශප◌්ෂ්ටත් යට  ත් කරයි.  හුට  පශංසා කරයි.  හුෙගන් 
ඉල්ල�ම කරයි.  හුෙගන්  ා කෂීා  රයැද සිටයි.  

එෙීන්ී zසකාත් සදකා  ැනි තීන්ට  පියීනා   ස්ත�  
යයදම න ී හා සමබන්ධ නැීදම ද 

හජ හා යහාද්  ැනි තී ශ රය හා ී ුදල් කැ  න ී හා 
සමබන්ධ නැීදම ද   

උ  ාසය  ැනි තී ආශා න් හා  පියීනා  දැයින් 
තීන්   ළක ා ගැනනී හා සමබන්ධ නැීදම ද රත.  

ගැත්ෙතක� තී ආශා න්ට  හල් වීට  ාා  හුෙග් 
 රීාඅ ත�ට අ නත වෙම කා්යයන්හි ෙකතරම දරට 
ෙ රීුණ ගන්ෙන් දැයි   කෂා න ී  �ණසත ් සෑී 
ෙකෙනක�ී අ නත වෙම ද� හා නැීදම ඉට� න ෙීහි ද� 
තීන්ට  හසු දෑ හා තීන්ට සරලන දෑ ෙතෝරා ෙගන 
�යා න ී  �ණසත් අල්ලාහ් යයධාකාර නැීදම  ්ග 
කර රත. 

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفقُوا مما تحبونَ وما تنفقُوا من شيٍء 

 يملع بِه ٩٢(فَإِنَّ اللَّه(  

නුනලා  පිය කරන දැයින් නුනලා යයදම කරන ෙතක 
නුනලා යහ ත ෙනාලබන්ෙනහුීය. යීක නුනලා යයදම 
කරන්ෙන් නම සැබැයන්ී අල්ලාහ් ඒ  �ළ�බඳ  ස් ඥය. 
(ආල ඉමරාන් 3:92) 
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 �දග්ලෙයක�ට තී  සත්�   පෙයෝජන ත ් වී 
සඳහා  ව ෙකානේදස් ි

 �ද්ගලෙයක�ට තී  ස්ත�   පෙයෝජන ත් යය යුත� නම 
එහි ෙකාන්ෙද්සි ත�නක සම ව්ණ ව ත�බය යුත�ය. 

1.  ස්ත�  හලාල් එනම අනුීත අයුරන් උ යා 
ත�බය යුත�යි. 

2.  ස්ත�  ඉ ැයනෙම ද� අල්ලාහ්ට හා රසූල්ට අ නත 
වෙම කා්යයන්ෙගන් තීන්  දරස් ෙනාකළ 
යුත�යි. 

3.  ස්ත�ෙ හි අල්ලාහ්ට හිම  ගකී ඉට� කළ යුත�යි. 

zසකාත ්අන ිා්ය කරන ලද කාල  ක ාන ු  

ීකකාහ් සීෙය් ෙීය අනි ා්යය කරනු ලැබූ අතර එහි 
 පීාණය හා නික�ත් කළ යුත�  ස්ත�න්  �ළ�බඳ  යගපහයත් 
එය ලබන්නන්  �ළ�බඳ  යගපහයත් හිජර 2  න  ්ෂෙය් 
ීද�නාහ්ෙෙ සිද යය.   

සකාතහ් ිනනත�ය 

ෂහාදා කල�ීා  හා සලාතයට  සු ඉස්ලාීෙය්  ගකම 
අත�රන් ඉතා  ැදගත් ෙකාට සැලෙකන්ෙන් zසකාතයයි. 
ඉස්ලාීෙය්  ගකම අත�රන් එය ත�න් ැනි  ගකීය.  

අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කර සිටයි.  
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خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ 

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  

  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් zසකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 
  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය. 
ස් ඥානනය.     (තෙබාහ් 9:103) 

 علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ قَالَ: قَالَ عنهما اهللا رضي عمر بنِ وعن

لَّمسإنَّ:  و الَماإلس نِيلَى بسٍ عمخ هشةلَا أَنْ اد إِلَّا إِلَه إِقَامِ اللَّهو 

لَاةاِء الصإِيتو كَاةامِ الزيرمضانَ وص جحو تيعليه متفق  الْب 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  ඉඉනු උී් 
(රළ�යල්ලාහු අන්හුීා) යසින් ෙීෙස්  ා්තා කරන ලද�. 
‘‘සැබැයන්ී ඉස්ලාම ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් නම 
නැීදීට සුදස්සා අල්ලාහ් හැර ෙ නත් ෙදයෙයක� 
ෙනාීැත� බ ට සාකෂ� දැ ී සලාතය ස්ථා නය න ී 
සකාත් ලබා ද�ී  රීළානෙය් උ  ාස ශනලය රකී 
අල්ලාහ්ෙග් නි ස ෙ ත හජ ඉට� න ී යන කරණණ  හ 
ීත ෙගාා නැගන රත.    (ීූලාශපය : බුහාර ීුස්ල�ම) 

zසකාත ්දහම ගත න ෙම යථා්ථය 

1. zසකාත් ගැනනෙම අරීණු  ස්ත�  රස් ෙකාට 
දගියන්ටත් අ ශ් අයටත්  �රනැමී  ීණක 
ෙනා  එහි ී ූල�ක අරීුණ  නුෙය් මනිසා  ස්ත�ෙෙ 
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ස් ාමයා බ ට  ත් කර  හු නසියටක එයට 
 හල් ෙනා නු  �ණස ඉස්ලාීය මනිසා   ස්ත�  
 �ළ�බඳ   ව තාහාෙ න් ඉ ත් කර  හු  උසස් 
කරවීයි. ෙීහි ද� zසකාත්  �රනීන්නා හා එය 
ලබන්නා  යතප ෙ යි. එෙීන් ී   �න් ෙදෙදනා 
අල්ලාහ් සීඟ ෙ නත් අය සමබන්ධ කර 
ගැනනෙීන් ද  �රසිද ෙ යි. 
 

2. zසකාත් ෙදස බාහිර රසින් බලන්ෙන් නම එය 
 ස්ත�  අාු වීක ෙලස ෙ නුණ ද එහි බල ෑී 
 ස්ත�ෙ හි  ්ධනයන. අ ි ෘද්අයන. එහි 
 පීාණය අඅක න ීන. එෙීන්ී zසකාත් ෙදන 
 �ද්ගලයාෙග් හද ෙතහි ඊීානය  ්ධනය ෙකාට 
 හුෙග් ග�ණ යහ ත් බ  අඅක කර න්නන. 
 
එය කැ න ීන.  රත්ාගයන. තී  ස්ත� ට 
 ාා තීන් රලම කරන්නාෙග් තෘ ්ත�ය 
ෙ නුෙ න්  පියීනා  ෙදයක ත ත් ෙකෙනක�ට 
 �රනැමීන. එනම එය  ාරශ�ද්ධ අල්ලාහ්ෙග් 
තෘ ්ත�යයි.  හුෙග් ස් ්ගයයි. 
 

3. zසකාත් තීන් කළ  ැරද් සඳහා  න්ද්යක ෙ යි. 
එෙීන්ී ස් ්ගයට  �යසනීටත් නිරෙයන් 
ආරකෂා වීටත් ෙහ්ත� ක ෙ යි.  
 

4. zසකාතය ීසුරකී ෙලෝ කී  ැනි  හත් 
ගත�ග�ණ  ල�න් තී ආත්ී ය  �රසිද කර යි. එය 
ෙ ාෙහාසත�න් හා ද ් ත�න් අතර සමබන්ධතා 
රත� කර න ශකත�ීත්  ාලීන.    
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5. zසකාතය එය ඉට� කරන්නාෙග් යහ  පත�ඵල 
 ්ධනය කරයි. තී ධනය එීගින් සුරෙකයි. එය 
ඵලදා   ැඩ කර යි. එය  ්ධනය ෙ යි. එය 
සීෘද්අීත් ෙ යි. එෙීන්ී දගන ද ් ත�න්ෙග් 
අ ශ්තා න් ස �රාලයි. ෙසාරකී ීංෙකාල්ලය 
ක ් ී  ැනි ීුදල්ීය සමබන්ධ අ රාධ 
 ළක ාලයි.  
 
 

 සත්�  හමි තැනැතත්ා ක �රන ්ද? 

ඉස්ලාීය අනු  අල්ලාහ් ඒකයය.  ස්ත� ට සැබෑ 
හිමකර ා  හුීය යන ස්ථා ර  දනී ීත  ස්ත�  
  ත�.  

මනිසාට හිම යය යුත� දෑ සැලසුම කර ලබා ද�ෙම  රී 
රත්ෙත් අල්ලාහ්ට  ීණ. ඒ අනු   ස්ත�  හිමකර ද�ීත ්
එය සනීා ක ීත් එය නි්ණය න ීත් එය ලැබය 
යුත්තන් එය ඉ ැයනෙම හා යයදම න ෙම ී ා්ග  ැහැද්ල� 
න ීත් අල්ලාහ් සත�  ගකීක ෙ යි. 

සකාතහ් ි පී ාණයන,් 

ෙකෙනක� zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කරන  ස්ත�   හුෙග් 
කැ වී අනු  අල්ලාහ් නි්ණය කර රත. 

නිධන්  ස්ත�ෙ න් (එනම අඥාන යුගෙය් ජනයා  ළ දැීූ 
ස්ථාන  ල�න් නසිද කැ වීනන් ෙතාර  ලබා ගන්නා 
 ස්ත�ෙ න්)  ෙහන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් 
න ී අනි ා්ය කරන ලද�. එනම සියයට යස්සන.  
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එක අතනන්  ීණක තී කැ වී සිද ව රත්නම එනම 
නසිද යයදීනන් ෙතාර  තී ශපීෙයන්  ීණක 
ෙගායතැනට ජලය ස යා රත්නම එහි ද�  ෙහන් 
 ංග�ෙ න් අාක zසකාත්  ශෙයන් නික�ත ්න ී අනි ා්ය 
කරන ලද�. එනම සියයට දහයන. 

ශපීය හා යයදී යන කරණණ ෙදනන්ී ඒ සඳහා තීන් 
කැ  කර රත්නම එනම ෙගාය බීට තී ශපීෙයන් හා 
යයදමන් ජලය ස යා රත්නම එයට  හු සකාත් 
 ශෙයන් නික�ත් න ීට අනි ා්යය  නුෙය්  ෙහන් 
 ංග�ෙ න් හතෙරන් එකක  ීණ. එනම සියයට 5න.  

ීුදල් හා  ්ා ාරක  ාාා  ැනි  සරක  �රා ට අඅක 
ෙලස ගනුෙදනු ෙකෙරන එෙීන්ී එහි කැ වී ද අඅක  
 �හිෙටන  ස්ත�ෙ න්  ෙහන්  ංග�ෙ න් අෙටන් එකක 
 පීාණයක සකාත්  ශෙයන් නික�ත් න ී අනි ා්ය ෙ යි. 
එනම සියයට 2.5න.  

 

 

zසකාත ්ඉට� න ෙම ීහිී ය  

1. උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි. 

إِنَّ الَّذين َآمنوا وعملُوا الصالحات وأَقَاموا الصلَاةَ وَآتوا الزكَاةَ 
 )٢٧٧(لَهم أَجرهم عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 

සැබැයන්ී ක �රන් යශ් ාස ෙකාට යහකම කර සලාතය 
ස්ථා �ත කර zසකාත් ලබා ෙදන්ෙන් ද   �නට   �න්ෙග් 
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 පත�ඵල   �න්ෙග්  රීාඅ ත� අබයස රත. ත ද   �නට 
(නසිද) බයක ෙනාීැත. ත ද   �හු දකට  ත්  න්ෙන් ද 
නැත.      (අල්-බකරා: 277) 

2. ත දරටත් අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි. 

نِيةً فَلَهم أَجرهم الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ والنهارِ سرا وعلَا

 )٢٧٤(عند ربهِم ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
ක ෙරක� රාතපිෙයහි ද දහ ෙලහි ද තීන්ෙග් ධනය 
රහසිගත  හා  පසිද්අෙය් (අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙයහි) 
යයදම කරන්ෙන් ද   �නට තී  රීාඅ ත� අබයස 
  �න්ෙග්  පත�ඵල රත.   �නට බයක නැත. ත ද   �හු 
දක න්ෙනෝ ද ෙනාෙ ත�.     (අල්-
බකරා: 274) 
 
3. ත දරටත් අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි. 

لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ وما تنفقُوا من خيرٍ 
تنفقُوا من خيرٍ يوف فَلأَنفُِسكُم وما تنفقُونَ إِلَّا ابتغاءَ وجه اللَّه وما 

 )٢٧٢(إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 

(නබ රයාණනි,)   �න්  යහීඟ යැවී නුනට  ගකීක 
ෙනාෙ යි. නීුත් අල්ලාහ් තීා අ ිීත කළ අය  යහීඟ 
ය යි. යහ ත් දැයින් නුනලා ක�ීක යයදම කරන්ෙනහු ද 
එය නුනලාටීය. අල්ලාහ්ෙග් ීුහුණ (තෘ ්ත�ය) 
අෙ ්කෂාෙ න් මස නුනලා යයදම ෙනාකරන්ෙනහුය. 
යහ ත් දැයින් නුනලා ක�ීක යයදම කරන්ෙනහු ද 
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නුනලාට එය  ව්ණ  යළ� ෙග නු ලැෙඉ. ත ද නුනලාට 
අ රාධයක සිද කරනු ෙනාලබන්ෙනහුය.  (අල්-බකරා: 272) 

zසකාතහ් ිෙකානේදස් ි 

1. බාල, ීහල, කාන්තා  �රම, සිහිබුද්අය රත� හා 
නැත� යන අය ෙකෙරහි සත�  ස්ත�  ස්ථා ර  
ත�බ එයින් zසකාත් නික�ත් කළ යුත�  පීාණය ද 
ලබා  සරක සම ව්ණ ව රත්නම එ න් 
 ස්ත�ෙ න් zසකාත් නික�ත් න ී අනි ා්ය ෙ යි. 
එහි හිමකර ීුස්ල�ම රෙයක� හා නිදහස් 
 �ද්ගලෙයක� යය යුත�යි.  
 
ෙගාය ළ සත�න්ෙග්  පත�ලා  හා  ්ා ාරක 
ලා යන් හි  සර ගණන් ගනුෙය් එහි ීූල ධනය 
නිසාඉ  පීාණය ලැබෙීනි. ෙීහි  සර ගණන් 
ගනුෙය් හිජර  ්ෂ ්ීයටය.  
 

2. zසකාත් ෙීන්ී ෙසසු ආගමක කටයුත� ෙද්  
 පත�කෙෂ් කෙයක� ී ත අනි ා්ය ෙනාෙ යි. නීතු ්
ඒ ගැන නයාීත් නම ීළ �න්ෙගන් නැගිට� නු 
ලබන ද්නෙය් යනිශ්්ය කරනු රත. ෙීෙලා  
ජයතෙය් ද�  හුට එය අනි ා්ය කරනු ලැබ නැත. 
 හු ීුස්ල�ම රෙයක�  නත�ර එය  �ළ�ගනු ද 
ෙනාලැෙබයි. එෙස්  �ළ�ගනු ෙනාලබන්ෙන් එය 
නැීදීක ෙහයිනි. ෙද්   පත�කෙෂ් කෙයක�ෙග් 
�යා න් නි ැරද් ෙනාෙ යි.  

zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම ද�  ්ෂයක සම ව් ණ වී 
ෙකානේදස්යික බ ට  ත ්ෙනා න දෑ 
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ීහෙ ාෙළාෙ න් බහි  න දෑ ද ෙගාය ළ සත�න්ෙග් 
 පත�ලා  ද  ්ා ාරක ලා යන් ද ඒ ා zසකාත් නික�ත් 
කළ යුත�  පීාණය ලබන්ෙන් නම, එහි zසකාත් ලබා ද�ී  
අනි ා්ය ෙ යි.  සරක සම ව්ණ යය යුත�ය යන 
ෙකාන්ෙද්සි  ැනෙ න්ෙන් නැත. නිධන්  ස්ත� 
සමබන්ධෙයන් නම ඒ ා සුළ  �  ද යශාල  �  ද 
zසකාත් ලබා ද�ී අනි ා්ය ෙ යි. එහි ද� නිසාඉ  පීාණය 
ෙහෝ  සරක සම ව්ණ වී ෙහෝ අදාළ ෙනාෙ යි.  

 කෆ ් සත්�  සකාත ්ද�ෙම නනත�ය. 

ීස්යදයන්  ාසල් ෙරෝහල් සරණාගත කඳ �ර  ැනි 
ෙ ාද සුබ සාධක කටයුත� සඳහා  කෆ් කළ  ස්ත�න් හි 
සකාත් නික�ත් න ීක නැත. එෙීන්ී ෙ ාද යහ ත 
උෙදසා යයදම න ී  �ණස සූදානම කරනු ලැබූ දෑ හි ද 
සකාත් නික�ත් න ීක නැත. එය ද  කෆ්  ස්ත�  හා 
සීානය. තී දර න් ෙ නුෙ න් තැන් ත් කර රත� 
 ස්ත�  ෙීන් නියමත කරණක ෙ නුෙ න් තැන් ත් කළ 
 ස්ත� ක නම zසකාත් අනි ා්ය ෙ යි.    

ණය හමිෙයක�ට zසකාත ්අන ිා්ය  නේන ්ද? 

නිසාඉ  පීාණයට  ාා අාු  පීාණයක තරම ණයක රත� 
අය ෙ ාදෙෙ සකාත් ලබා ද�ී අනි ා්ය ෙ යි. නීුත ්
zසකාත් අනි ා්ය වීට ෙ ර තීන් ෙ ත ෙගවීට 
අනි ා්යය  ව ණයක රත්තා  හු ණය ෙගවෙම තී 
 ගකී ඉට� න ී අනි ා්ය ෙ යි. අනත�ර  ඉත�ර  න 
දෑ zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙ යි. එීගින්  හු 
තී  ගකෙීන් බැහැර ෙ යි.     
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zසකාත ් ශෙයන ්නකි�ත ්කරන ුලබන  සත්�න ්
zසකාත් නික�ත් න ීට අනි ා්යය  නුෙය් නියමත 
 ස්ත�ෙ හිය. ධාන් ෙ නු ට ධාන් එළ න් ෙ නු ට 
එළ න් ී ුදල් ෙ නු ට ී ුදල් ෙීයාකාරෙයන් එී නියමත 
 ාාාෙයන් zසකාත් ලබා ද්ය යුත�ය. යම අ ශ්තා ක 
ෙහෝ සුබසාධනය  �ණස හැර එය ෙ නස් න ී සුදසු 
ෙනාෙ යි.  
zසකාත ්අන ිා්ය ෙනා න  සත්�න ්
 ද්ංර නි ස රඇම  ැලඇම ෙග් ෙදාර උ කරණ ෙග් 
ෙදාර සත�න්  ාහන  ැනි  �කත� යඳ�ී සඳහා ෙහෝ 
 රහරණය න ී සඳහා රත�  ාාා  ලට zසකාත් 
අනි ා්ය ෙනාෙ යි.  

أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضي اهللا عنه ر عن أَبِي هريرةَ
 )متفق عليه( قَالَ لَيس علَى الْمسلمِ في عبده ولَا فَرسه صدقَةٌ

සැබැයන්ී අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන් ෙීෙස්  ැ සූ බ  අබූ 
හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා දන් ා සිටයි. 

ීුස්ල�ම රෙයක�ට තී  හලා ෙහෝ තී අශ් යා යෂෙයහි 
zසකාත් ෙනාීැත.  (ීූලාශපය: බුහාර හා ීුස්ල�ම) 
zසකාත ්හ ිනනත�ය  
zසකාත් නික�ත් න ීට අනි ා්ය  න නිසාඉ  පීාණෙය් 
තරීට මනිෙසක� තී ීදුල් රස් කරෙගන සිටෙය් නම 
එී ීුදලට  ්ෂයක ගත ව රත්නම එයට සකාත ්



 

17 

අනි ා්ය ෙ යි. එය යයදම න ීට ෙහෝ ය ාහයක සිද 
න ීට ෙහෝ ඉාීක මල ද� ගැනනීට ෙහෝ ණයක  �යවීට 
ෙහෝ එෙස්ත් නැත�නම ෙ නත් යම කරණකට එකරස් 
කරෙගන ත�බුණ ද එය අනි ා්ය ෙ යි.  

ෙකෙනක� zසකාත් අනි ා්යය  ව තතත්් ෙය් එය නික�ත ්
ෙනාකර සිටය ද� ී රණයට  ත්  වෙය් නම  හුෙග් අන්ත�ී 
කැීැත්ත ඉට� න ීට හා ෙද්ෙ ාළ ෙබද�ීට ෙ ර  හු 
අතහැර ගිය ෙද් ළ�න් උරීකකර න් යසින්  හු ෙ ත 
 ැ   ත�බුණණ zසකාත් ලබා ද්ය යුත� ෙ යි.  

 ්ෂයක අතර ාරෙය් නිසාඉ  පීාණය අාු  ව යට ෙහෝ 
 හු එී  ස්ත�  යක�ණණ යට ෙහෝ  ්ෂය සම ව්ණ වී 
අත්හිට නු රත. නීුත් zසකාත් නික�ත් න ෙීන් මද�ීට 
එෙස් ෙනාකළ යුත�යි. එී  ස්ත�  ෙ නත් ෙදයකට 
ෙ නස් කෙළ් නම ඒ අනු   ්ෂය ගණනය කළ යුත�ය.  
zසකාත් හා ණය යන ෙදකී අනි ා්යය  ව තත්ත ්යක 
ීුස්ල�ම රෙයක� ී රණයට  ත්  ව යටක  හු අතහැර ගිය 
 ස්ත�  ඒ ා ඉට� න ීට තරම  පීාණ ත් ෙනා න්ෙන් 
නම  හු ෙ නුෙ න්  ැ රණණ zසකාතය නික�ත් කළ 
යුත�යි. ෙහ්ත�  zසකාත් ලැබය යුත� උදයයට එය 
අනි ා්ය කළ අල්ලාහ්ෙග්  ගකීක නිසාෙ නි. එය ඉට� 
න ීට ඉතා සුදස්සා  න්ෙන් අල්ලාහ්ය.  සු   හුෙග් 
ණය  �යවීට උත්සාහ දැරය යුත�යි.  

 

2. zසකාතහ් ි ්ග 
1. ීදුල ්හා සමබනධ් zසකාත ්
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රන ්හා රද�  ල සකාතහ් ිනනත�ය.  
රන් හා රද� ඒ ා කාසි  �  ද ආ රණ  �  ද ක�ටට  �  
ද ෙගාාක  �  ද ඒ ා zසකාත් නික�ත් න ීට තරම 
 පීාණෙයන් ව නම ද  සරක සම ව්ණ ව රත්නම ද 
ඒ ාෙයහි zසකාත් නික�ත ්න ී අනි ා්ය ෙ යි.  

1. උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  
 

من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ  يا أَيها الَّذين َآمنوا إِنَّ كَثريا
 بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالن

) ٣٤(والْفضةَ ولَا ينفقُونها في سبِيلِ اللَّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ 
ى عمحي موي مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَي

 )٣٥(وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأَنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 

34.   �න් රන් හා රද� අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙය් යයදම 
ෙනාකර ෙ ාද් බැඳගත්ත �න්ය.   �නට ෙෙදනනය දාු ී 
 �ළ�බඳ  ශ� ාරංර   ස �.  

35. ඒ ා නිරා ගින්ෙනහි උණණ කරනු ලබනු ද්න එීගින් 
  �න්ෙග් නළල් ීත ද   �න්ෙග් රක ෙ ෙදස් ීත ද 
  �න්ෙග්  �ට ල් ී ත ද හං ාු ගසනු ලැෙඉ. ෙීය නුනලා 
ෙ නුෙ න් නුනලා ෙ ාද් බැඳගත් දෑය. එබැයන් නුනලා 
ෙ ාඳ් බැඳ ගනිමන් සිට දෑ නුනලා  �කත� යඳ් �. 

(සූරා අත්-තෙබා : 34,35)  
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٢.   هنع اللَّه يضر رِيدالْخ يدعأَبِي س نع  ولَ اللَّهسأَنَّ ر
 واقٍصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ لَيس فيما دونَ خمسة أَ

ولَيس فيما  صدقَةٌ ولَيس فيما دونَ خمسِ ذَود صدقَةٌ
 )متفق عليه( صدقَةٌ سقٍأودونَ خمسِ 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ සඊද් අල්-
ක�ද්ර (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා කරන 
ලද�. 

අ ාක  හකට  ාා අාු දෑහි සකාත් නැත. ස �ද්  හකට 
 ාා අාු දෑහි ද zසකාත් නැත. අ �සුක  හකට  ාා අාු 
දෑහි ද zසකාත් නැත.   (ීලූාශපය බුහාර හා ී ස්ුල�ම) 

අ ාක යනු අ �න්සයන. එක අ �න්සයක ගපගම 28.35. 

ද �ද් යනු ත�ෙන් සිට න ය දක ා  ව  ට� ෙදනුන් 
කාාායීයි. 

අ �සකු යනු  න.ගපගම 122.4 

රන ් ල නසිාඉ  පී ාණය  
රත්තරන් ද�නා් 20ක ෙහෝ ඊට  ාා රත්නම දහෙයන් 
එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක සකාත් නික�ත ් න ී 
අනි ා්යය ෙ යි. එනම 2 .5% න.  

ද�නා් හා මස්කාල් යන මනුම ඒකක ෙදක එක හා 
සීාන  පීාණයනන් යුකතය.  ්තීානෙය් එක 
මස්කාලයක යනු ගපගම 4.25 න. එනම 20 x 4.25 = ගපගම 85 
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න. ද�නා් 20ක යනු රන් ගපගම 85කට සීාන ෙ යි. එය 
රත්තරන්  ල නික�ත් කළ යුත� zසකාත් හි අ ී 
 පීාණයයි. 

රද�  ල නසිාඉ  පී ාණය  
රද� ද්්හම 200 ක ෙහෝ ඊට  ාා රත්නම දහෙයන් 
එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත් නික�ත ් න ී 
අනි ා්යය ෙ යි. එනම 2 .5% න.  

ද්්හම 200 රද� ගපගම 595කට සීාන ෙ යි.  

නික�ත් කළ යුත� නිසාඉ  පීාණය ගණන් ගැනනෙම ද� 
රත්තරන් රද� සීඟ සමබන්ධ කළ ෙනාහැක. නීුත් 
ෙ ළඳ  ාාා  ල  ටනාකී රන් ෙහෝ රද� යන ෙදනන් 
ක�ීක ෙහෝ එකකට සමබන්ධ කළ හැක.  

රන ්හා රද� සකාත ්හ ිඅ සථ්ා න ්
රන් හා රද�  ාාා නි්ීාණ න ෙීහි අ ස්ථා න් ත�නක 
දැක ගත හැනය.  

1. රන් ෙහෝ රද�  ාාා නි්ීාණය න ෙම අරීුණ 
ෙ ළඳ කටයුත� සඳහා නම ෙ ළඳ  ාාායක 
 ශෙයන් සියයට දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් 
 ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත�යි. එය 
මල කර  සු එහි  ටනාකී අනු  සකාත් නික�ත් 
කළ යුත�යි. 
 

2. රන් ෙහෝ රද�  ාාා නි්ීාණය න ෙම අරීුණ 
 ාජන  �හි හැද් ෙකතල  ැනි  ාාා  රහරණය 
න ීට නම එෙස්  රහරණය න ී තහනම  න 
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අතර එහි නික�ත් න ීට නියමත නිසාඉ  පීාණය 
ලැබ රත්නම දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක 
සකාත් ලබා ද�ී අනි ා්යය ෙ යි.   
 

3. රන් ෙහෝ රද� නි්ීාණය න ෙම අරීුණ අනුීත 
කළ  ායතයකට ෙහෝ ක�ල�යට ද�ී ෙහෝ ෙෙ නම 
එහි ද� zසකාත් ෙනාීැත.  

ීදුල ් ල zසකාත ්නකි�ත ්න ී 
ර �යල් ොාල් රයාල්  ැනි ීුදල්  ල නනත�ය ද රන් හා 
රද�  ල නනත�යට සීානය. එයට ඒ ාෙයහි  ටනාකී මල 
කර රන් ෙහෝ රද� යන ක ර ෙහෝ ෙදයකට ආෙෙණක 
නිසාඉ  පීාණය ලැබ එය  ්ෂයක කාලයක ගත ව 
රත්නම එයට එහි ද� zසකාත් ලබා ද�ී අනි ා්යය ෙ යි. 
එහි zසකාත් නික�ත් න ීට අනි ා්යය කරනු ලැබූ 
 පීාණය  න්ෙන් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� න. 

ීදුල ්  ල නසිාඉ  පී ාණය තකෙසර් න ෙම 
්ීය. 
ීුදල්  ල නිසාඉ  පීාණය රන් ෙහෝ රද� නිසාඉ 
 පීාණයට තකෙස්ර කරනු ලැෙඉ. රද�  ල නිසාඉ 
 පීාණය තකෙස්ර න ෙම ද� ඉතා අල්  බ  නසිඇ 
සැකයක නැත. ෙීය ද ් ත�න්ෙග් ෙකාටසයි. එබැයන් රද� 
 පීාණයට තකෙස්ර න ී ද අ ශ් ෙෙ. 

එී ීුදල් රන්  ල අ ී නිසාඉ  පීාණය ගපගම 85 ක 
ලබා රත්නම ඒ  ටනාකීට තකෙස්ර කර zසකාත් 
නික�ත් කළ යුත�යි.  
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උදාහරණ  ශෙයන් රන් ගපගම 1 ක මල ර �යල් 5000 ක 
යැයි සිතන්න. රන් ල අ ී නිසාඉ  පීාණය ගපගම 85න 
එනම නිසාඉ හි අ ී  ටනා කී  න්ෙන් 

5000 x 85 = 425000 න.  

ෙීහි ද� දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක එනම 2.5% 
සකාත් නික�ත් කළ යුත�යි. එෙස් නම  හු යසින් zසකාත ්
 ශෙයන් නික�ත් කරනු ලබන මල ර �යල් 10625 න. 

 

2. රද�  ල අ ී නිසාඉ  පීාණය  න්ෙන් රද� ගපගම 595න.  

උදාහරණ  ශෙයන් රද� ගපගම 1 ක මල ර �යල් 80 ක 
යැයි සිතන්න. රද�  ල අ ී නිසාඉ  පීාණය ගපගම 595න. 
එනම රද� ල නිසාඉ හි අ ී ීුදල්ීය  ටනා කී 
 න්ෙන් 

595 x 80 = ර �යල් 47600 න.  

ෙීී  පීාණය ක ෙරක� සත�  න්ෙන් ද ෙීහි ද�  හු 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක එනම 2.5% සකාත ්
නික�ත් කළ යුත�යි. එනම  හු යසින් නික�ත් කරනු ලබන 
මල ර �යල් 1190 න. 

ීදුල ් ල zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම ්ීය 

ීුදල්  ලට zසකාත් නික�ත් න ී සඳහා ගණන් බැෙලන 
්ී ෙදකක රත. එනම 
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1. නිසාඉ තත්ත් ය ලැබූ ීුළ ීුදල 40න් ෙබද�ීය. 
එනම දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක 
 පීාණය නික�ත් කරනු ලැෙඉ. එය රන් රද� හා 
ඒ ාට ආෙෙණක දෑහි zසකාත්  ල අනි ා්ය 
නිසාඉ  පීාණය ෙෙ.  
 

උදාහරණ  ශෙයන් ෙකෙනක�ට ර �යල් 3000000 
රතැයි සිතීු. එයට  හු zසකාත් නික�ත් න ීට 
අනි ා්යය  ව  පීාණය  නුෙය්. 
3000000 ÷ 40 = 75000න. 

2. නිසාඉ තත්ත් ය ලැබූ ීුළ ීුදල 10න් ෙබදා 
ලැෙබන  �ළ�ත�ර හතෙරන් ෙබද�ීය. එය zසකාත ්
අනි ා්යය වෙම  පීාණය ගණන් බලන ෙද න 
්ීයයි.  
 
උදාහරණ  ශෙයන් ෙකෙනක�ට ඉහත ක අයුරන් 
ර �යල් 3000000 රතැයි සිතීු. එයට  හු 
zසකාත් නික�ත් න ීට අනි ා්යය  ව  පීාණය 
 නුෙය්. 
3000000 ÷ 10 = 300000  
300000 ÷ 4 = 75000න.   
ඉහත ක ් ී ෙදනන් ක�ීක ෙහෝ ් ීයකට ගණන් 
බලා සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙ යි.  

 ායත න ී සඳහා සදූානම කරන ලද ආ රණ 
 ල zසකාත.්  
අලංකාරය සඳහා ෙහෝ  රහරණය ෙහෝ  ායතා කරන 
ලද කාන්තා න්ෙග් ආ රණ ල zසකාත් නික�ත් න ීක 
නැත. zසකාත් දහම ගත කරනු ලැබ රත්ෙත්  රහරණය 
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ෙනාකරන අීතර  ාණා  ලටය. එය සහනයක ලබනු 
 �ණසය. එබැයන්  රහරණය න ීට සෑද ආ රණ  ලට 
zසකාත් නික�ත් න ීක නැත.  
zසකාත්හි ෙ ාද නනත�ය:  රහරණය ෙනාකරන සෑී 
 ස්ත� නන්ී එහි අයිත�කරෙගන් එය ලබා ගනු රත. 
එබැයන්  රහරණය සඳහා රත�  ාාා  ලට zසකාත් 
ෙනාීැත.  

ීතු� ී ැණක සඳහා zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම නනත�ය.  
ීුත� ීැණක හා  ටනා ගල්  ැනි දෑ  රහරණය ෙහෝ 
 ැලද�ී සඳහා  ායත ෙෙ නම එහි zසකාත ් නික�ත් 
න ීක ෙනාීැත. 

නීුත් ඒ ා ෙ ළඳ කටයුත� සඳහා  ායත ෙකේ නම, 
එහි  ටනාකී රන් ෙහෝ රද� නිසාඉ  පීාණයට මල කර 
එය නිසාඉ  පීාණය ලැබ  රසක  ව්ණ ව රත්නම එහි 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් 
නික�ත් කළ යුත�යි.  

අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි.  

م إِنَّ خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِ

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  

  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් zසකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 
  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
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  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය. 
ස් ඥානනය.     (තෙබාහ් 9:103) 

 

2. ෙගාය ළ සත�නේග ්zසකාත ්

ෙගාය ළ සත�න ් 

ෙගාය ළ සත�න්  න්ෙන්  ට� ග  හා එළ න්ය. 

ෙගාය ළ සත�න ්zසකාත ් ශෙයන ්නකි�ත ්න ෙම 
නනත�  ත�.   

ෙගාය ළ සත�න් zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් න ෙම අ ස්ථා 
ෙදකක රත.  

1. තීන් සත� එළ ග  හා  ට� න්  සරක ෙහෝ ඊට 
 ැඩ කාලයක කාන්තාරෙය් ෙහෝ මටයා තක 
නිදැල්ෙල් තණ බුද්මන් සිටන අ ස්ථා යි.  
 
ෙීහි ද� උන්ෙග් සංඛ්ා  නියමත නිසාඉ 
 පීාණයක ලබා  සරක සම ව්ණ ව රත්නම 
සකාත් ලබා ද�ී අනි ා්යය ෙ යි. උන් නර 
ගැනනීට ෙහෝ ෙබෝ න ීට ෙහෝ  ්ධනය න ීට 
ෙහෝ සිටයත් සෑී  ්ගයනන්ී නික�ත් කරනු 
ලැෙඉ.  
 
zසකාත් හිමයන්ෙගන් ෙහාදී  ස්ත�  ෙහෝ 
 හත්ී  ස්ත�  ලබා ෙනාගත යුත� අතර ී ධ්ස්ථ 
ෙද් ලබා ගත යුත� ෙෙ. 
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2. සත් යින් අත�රන් එළ ග   ට� හා ෙ නත් 
සත් යින් ද  කෂ�න් ද ත�බ ඒ ාට ඒ ාෙයහි 
හිමකර යසින්  හු සත�  ත්ෙතන් ආහාර 
ස යන්ෙන් නම ෙහෝ ආහාර මල ද� ලබා ෙදන්ෙන් 
නම ෙහෝ උන් බුද්න දෑ එක රස් කර ෙදන්ෙන් 
නම ෙහෝ එ ැනි අ ස්ථා යි. ෙීෙලස සත�න් රත� 
න ී ෙ ළඳාී සඳහා නම ඒ ා ෙකෙරහි  සරක 
සම ව්ණ ව රත්නම ඒ ාෙයහි  ටනාකී මල 
කර නිසාඉ  පීාණය ලැබ රත්නම එහි ද� 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක සකාත් 
 ශෙයන් නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි.  

ෙගාය ළ සත�නේග ්නසිාඉ  පී ාණය 
එළ න්ෙග් අ ී නිසාඉ  පීාණය එළ න් 40න. 

ග යින්ෙග් අ ී නිසාඉ  පීාණය ග යින් 30න. 

 ට� න්ෙග් අ ී නිසාඉ  පීාණය  ට� න් 5න. 

1. 

 أنس رضي اهللا عنه نع لَه بكَت هنع اللَّه يضكْرٍ را با أَنَّ أَبلَم ابتذَا الْكه
وجهه إِلَى الْبحرينِ بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ هذه فَرِيضةُ الصدقَة الَّتي 
فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى الْمسلمني والَّتي أَمر اللَّه بِها 

س نفَم ولَهسا فَلَا رقَهلَ فَوئس نما وهطعا فَلْيهِهجلَى وع نيملسالْم نا ملَهئ
يعط في أَربعٍ وعشرِين من الْإِبِلِ فَما دونها من الْغنمِ من كُلِّ خمسٍ شاةٌ 
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ها بِنت مخاضٍ أُنثَى فَإِذَا إِذَا بلَغت خمسا وعشرِين إِلَى خمسٍ وثَلَاثني فَفي
بلَغت ستا وثَلَاثني إِلَى خمسٍ وأَربعني فَفيها بِنت لَبون أُنثَى فَإِذَا بلَغت ستا 
 وأَربعني إِلَى ستني فَفيها حقَّةٌ طَروقَةُ الْجملِ فَإِذَا بلَغت واحدةً وستني إِلَى
خمسٍ وسبعني فَفيها جذَعةٌ فَإِذَا بلَغت يعنِي ستا وسبعني إِلَى تسعني فَفيها 
بِنتا لَبون فَإِذَا بلَغت إِحدى وتسعني إِلَى عشرِين ومائَة فَفيها حقَّتان طَروقَتا 

ن ومائَة فَفي كُلِّ أَربعني بِنت لَبون وفي كُلِّ الْجملِ فَإِذَا زادت علَى عشرِي
خمِسني حقَّةٌ ومن لَم يكُن معه إِلَّا أَربع من الْإِبِلِ فَلَيس فيها صدقَةٌ إِلَّا أَنْ 

ي صفاةٌ وا شيهالْإِبِلِ فَف نا مسمخ تلَغا فَإِذَا بهباَء رشي يمِ فنالْغ قَةد
 رِينشلَى عع تاداةٌ فَإِذَا زش ائَةمو رِينشإِلَى ع نيعبأَر تا إِذَا كَانهتمائس
ومائَة إِلَى مائَتينِ شاتان فَإِذَا زادت علَى مائَتينِ إِلَى ثَلَاث مائَة فَفيها ثَلَاثُ 

تادفَإِذَا ز اهيةُ  شمائس تاةٌ فَإِذَا كَانش ائَةي كُلِّ مفَف ائَةم لَى ثَلَاثع
هباَء رشقَةٌ إِلَّا أَنْ يدا صيهف سةً فَلَيداحاةً وش نيعبأَر نةً مصاقلِ نجا الر

 )أخرجه البخاري(

අනස් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා කරන 
හද�සයක ෙීෙස්ය.  

අබූ බකක් සිද්ද�ක (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා, අනස් 
ත�ීා  බහ්රයින් ෙද්ශයට එ ව කල්හි එත�ීාට ෙීෙස් 
ල� �යක ල�යා එ වහ.     

ීහා කාරණක කරණාග�ණෙයන් යුත් අල්ලාහ්ෙග් 
නාීෙයනි. අල්ලාහ් තී දතයාණන්ට අණ කළ 
අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන් යසින් ීුස්ල�ම රන් ෙකෙරහි 
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අනි ා්යය කරන ලද zසකාත්හි අනි ා්ය  ගකීන 
ෙීය. ෙම අනු  ක ෙරක� ීුස්ල�ම රන්ෙගන් ඉල්ලා 
සිටන්ෙන් ද එය  හුට ලබා ද්ය යුත�යි. ක ෙරක� ඊට 
ඉහළ�න් ඉල්ලන්ෙන් ද  හුට ලබා ද්ය යුත� ෙනාෙෙ. 
( ට� න් යසි හතරක ඊට  ාා අාුෙ න් රත� සෑී 
 ට� න්  හකටී එළෙ ක� බැගින්  (zසකාත් ද්ය යුත�) 
ෙෙ. එය යසි  ෙහ් සිට ත�ස් හ දක ා ලබා රත්නම 
බන්ත� ී හාල් නම  ට� ෙදනක නික�ත් කළ යුත�යි. එය ත�ස් 
හෙය් සිට හතළ�ස්  හ දක ා ලබා  රත්නම එහි ද� 
බන්ත� ලබූන් නම  ට� ෙදනක නික�ත් කළ යුත�යි. හතළ�ස් 
හෙය් සිට හැට දක ා ලබා රත්නම  හිකකත් නම තන් 
 ට� ෙදනක නික�ත් කළ යුත�යි. හැට එෙක සිට හැත්තෑ 
 හ දක ා ලබා රත්නම ජස්අත් නම  ට� ෙදනක නික�ත් 
කළ යුත�යි.  

එය හැත්තෑ හෙය් සිට අනූ  දක ා ලබා රත්නම එහි ද� 
බන්ත� ලබූන් නම  ට� ෙදනුන් ෙදෙදෙනක නික�ත් කළ 
යුත�යි. අනූ එෙක සිට එකසිය යස්ස දක ා ලබා රත්නම 
එහිද� හිකකත් නම තන්  ට� ෙදනුන් ෙදෙදෙනක නික�ත ්
කළ යුත�යි.  

එකසිය යස්සට  ැඩ නම (ඉන්  සු රත�) සෑී 
හතළ�හකටී බන්ත� ලබූන් නම  ට� ෙදනක බැගින් ද 
සෑී  නහකටී හිකකත් නම  ට� ෙදනක බැගින් ද 
නික�ත් කළ යුත�යි.  

 ට� න් හතර ෙදෙනක� හැර  හුට ෙ නත් නසිෙ ක� 
ෙනාව නම එහි හිමකර අ ිීත කරන්ෙන් නම හැර 
සකාත් නික�ත් න ීක නැත.  ට� න්ෙගන්  හක ලබා 
රත්නම එහි ද� එළෙ ක� නික�ත් කළ යුත�යි.  

එළ න් සකාත් ද�ෙම යෂයෙයහි: නිදැල්ෙල් තණ බුද්න 
එළ න් හතළ�ෙහ් සිට එකසිය යස්ස දක ා ලබා රතන්ම 
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එළෙ ක� නික�ත් කළ යුත�යි. එකසිය යස්ෙස් සිට ෙදසනය 
දක ා  ්ධනය ව රත්නම එළ න් ෙදෙදෙනක� නික�ත් 
කළ යුත�යි. ෙදසනෙය් සිට ත�න්සනය දක ා  ්ධනය ව 
රත්නම එහි ද� එළ න් ත�න්ෙදෙනක� නික�ත් කළ යුත�යි. 

ත�න්සනයට  ාා අඅක  රත්නම සෑී සියයකටී 
එළෙ ක� බැගින් නික�ත් කළ යුත�යි.  

මනිෙසක�ට නිදැල්ෙල් තණ බුද්න එළ න් හතළ�හකට  ාා 
එෙකක� ෙහෝ අාුෙ න් රත්නම එහි හිමකර අ ිීත 
කරන්ෙන් නම මස එහි zසකාත් නික�ත් න ීක නැත.   

(ීූලාශපය: බුහාර) 

2.  

اذعم ننِ رضي اهللا عنه  عمإِلَى الْي ههجا ولَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
 لِّ ثَلَاثني تبِيعا أَو تبِيعةً ومن كُلِّ أَربعني مِسنةً أَمره أَنْ يأْخذَ من الْبقَرِ من كُ

 )أخرجه ابو داود والترمذي(

ීුආද් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා කරන ලද�. 
නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) එත�ීාණන්  යීන් 
ෙද්ශයට  �ටත් කර යැ ව කල්හි සෑී ග යින් 
ත�ස්ෙදෙනක�ෙගන්ී ‘තබ‘ නම  �රම ෙහෝ ‘තබආ‘ නම 
එළෙදනක� ද සෑී ග යින් හතළ�ස් ෙදෙනක�ෙගන්ී 
ීුසින්නා නම එළෙදනක� ද (zසකාත්  ශෙයන් 
මනිසුන්ෙගන්) ලබා ගන්නා ෙීන් අණ කළහ.  

(ීූලාශපය: අබූ දා වද්, ත�්මද්) 
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ෙීී  ග�  ල�න ්දැකෙ නේන ් ට� ග  හා 
එළ නේග ්නසිාඉ  පී ාණයන ්හා එහ ිසකාත ්
නකි�ත ්න ීට අන ිා්යය  න  පී ාණයනය් 

1. එළ නේග ්නසිාඉ  පී ාණය 

සටි දක ා එළ නේගන ්zසකාත ්නකි�ත ්න ීට 
අනි ා්යය  න  පී ාණයන ්

40 120 එක එළෙ ක� 

121 200 එළ න් ෙදෙදෙනක� 

201 399 එළ න් ත�න් ෙදෙනක� 

  

සටහන:  ැඩ න සෑී සියයකටී එළෙ ක� බැගින් 
zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙ යි.  

උදාරහණ  ශෙයන් එළ න් 399ක ෙෙ නම, එළ න් ත�න් 
ෙදෙනක� ද එළ න් 400ක ෙෙ නම, එළ න් හතර 
ෙදෙනක� ද නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. 

 

2. ග යනිේග ්නසිාඉ  පී ාණය 

සටි දක ා ග යනිේගන ්zසකාත ්නකි�ත ්න ීට 
අනි ා්යය  න  පී ාණයන ්
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30 39 තබ හා තබආ ( සරක සම ව්ණ  ව 
ග ෙයක ෙහෝ එළෙදනක) 

40 59 ීුසින්නා (අ �රද ෙදකක සම ව්ණ 
 ව එළෙදනක) 

60 69 තබ ෙදෙදෙනක� ෙහෝ තබආ 
ෙදෙදෙනක�  

 

සටහන:  ැඩ  න සෑී ත�හකටී ‘තබ‘‘ නම  �රම 
ග ෙයක� ෙහෝ තබආ නම එළෙදනක� බැගින් ද සෑී 
40කටී ීුසින්නා නම එළෙදෙනක� බැගින් ද zසකාත ්
නික�ත් කළ යුත� ෙ යි. ග යින් 50ක ීුසින්නා නම 
එළෙදෙනක� ද 70ක ‘තබ‘‘ නම ග ෙයක� හා ීුසින්නා 
නම එළෙදෙනක� ද ග යින් 100ක තබ නම ග යින් 
ෙදෙදෙනක� හා ීුසින්නා නම ග ෙයක� ද 120ක තබ නම 
ග යින් 4 ෙදෙනක� හා ීුසින්නා නම එළෙදනුන් 3 
ෙදෙනක� ද zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

1.  ට� නේග ්නසිාඉ  පී ාණය 

සටි දක ා  ට� නේගන ්zසකාත ්නකි�ත ්න ීට 
අනි ා්යය  න  පී ාණයන ්

5 9 එළෙ ක� 

10 14 එළ න් ෙදෙද ෙනක� 
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15 19 එළ න් ත�න් ෙදෙනක� 

20 24 එළ න් හතර ෙදෙනක� 

25 35 බන්ත� ීහාල් නම  ට� ෙදනක 
(අ �රද්දක සම ව්ණ  ව  ට� ෙදනක) 

36 45 බන්ත� ලබූන් නම  ට� ෙදනක (අ �රද 
ෙදකක සම ව්ණ  ව  ට� ෙදනක) 

46 60 හිකකත් නම  ට� ෙදනක (අ �රද 
ත�නක සම ව්ණ  ව  ට� ෙදනක) 

61 75 ජ�සුඅත් නම  ට� ෙදනක (අ �රද 
හතරක සම ව්ණ  ව  ට� ෙදනක) 

76 90 බන්ත� ලබූන් ෙදෙදෙනක 

91 120 හිකකත් ෙදෙදෙනක 

 

සටහන:  ට� න් 120 ට  ැඩ නම ඉන්  සු  ැඩ  න සෑී 
40 කටී බන්ත� ලබූන් බැගින් ද  ැඩ  න සෑී 50 කටී 
හිකකත් බැගින් ද සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. 

120 ද� බන්ත� ලබූන් 3ක ද 130 ද� හිකකත් එකක හා බන්ත� 
ලබූන් ෙදෙදෙනක ද 150 ද� හිකකත් 3 ෙදෙනක ද 160 ද� 
බන්ත� ලබූන් හතර ෙදෙනක ද 180 ද� හිකකත් ෙදෙදෙනක 
හා බන්ත� ලබූන් ෙදෙදෙනක ද 200 ද� බන්ත� ලබූන් 5ක 
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ෙහෝ හිකකත් හතර ෙදෙනක ද නික�ත් කළ යුත� ෙ යි. මට 
 ාා  ැඩ නම ඉහත ක අනු ාතයට සුදසු ෙස් zසකාත ්
නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

බන්ත� ලබූන් නික�ත් න ීට අනි ා්යය  ව යටක එය 
තීන් සත�  ෙනාීැත� නම ඒ ෙ නු ට බන්ත� ීහාල් හා 
යඉරාන් ලබා ද්ය යුත� ෙෙ. යඉරාන් යනු එළ න් 
ෙදෙදෙනක� ෙහෝ ද්්හම 20න. එෙස්ත් ෙනාීැත� නම 
හිකකත් නික�ත් කර යඉරාන් ද නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. 
යඉරාන් ලබා ද�ී  ට� න්ට  ීණක සනීා  නු රත.  

ෙගාය ළ සත�නේගන ් zසකාත ්ගන ුලබන අ ී 
 පී ාණයන ්

 1. එළ න්ෙගන් zසකාත්  ශෙයන් ගනු ලබන්ෙන් 
බැටළ න්ෙගන් ජසඋ නම  ්ගෙය් බැටළෙ න. එනම 
ීාස හයක ස �රණණ බැටළෙ න. එෙීන්ී එළ න්ෙගන් 
සනිය්යා නම  ්ගෙය් එළෙ න. එනම  සරක ස �රණණ 
එළෙ න.  

2. ග යින්ෙගන් zසකාත්  ශෙයන් ගනු ලබන්ෙන්, තබඋ 
ෙහෝ තබආ නම  ්ගෙය් ග යින්ය. එනම  සරක 
ස �රණණ ග ෙයක ෙහෝ එළෙදනන. 

3.  ට� න්ෙගන් සකාත්  ශෙයන් ගනු ලබන්ෙන් බන්ත� 
ීහාල්ය. එනම  සරක ස �රණණ එළ ෙදනන.  

සකාත් රස්කරන්නා ජනයාෙග්  ටනාතී උසස් ්නෙය් 
 ස්ත�  ලබා ගත ෙනායුත�යි. ගැඉ ගත් සත�න්  �රම 
සත�න්  ැටෙ ක� සිටන සත�න් ආහාර සඳහා ශ රය 
 ා ා රත� සත�න් ලබා ගත ෙනායුත�යි.  හු යසින් ලබා 
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ගත යුත්ෙත ් ීධ්ස්ථ  ස්ත� යි. ෙසසු කරණණ  ල ද 
ෙීයී  �ළ� ැද්ය යුත� ෙ යි.  

තී  ස්ත�ෙ න් උසස්ී ්නෙය් දෑ ලබා ද�ීට ෙකෙනක� 
කැීැත�  න්ෙන් නම අල්ලාහ්  හුට ඊට  ාා යහ ත් දෑ 
ලබා ෙදයි. එෙීන්ී  හුෙග් ක�සල් ද  ර ව්ණ  ලබා 
ෙදයි.  

zසකාත් ලබා ගැනනෙම ද� ගැහැනු සත�න්  ීණක ලබා 
ගත යුත�යි. නීුත් ග යින් යෂෙයහි ෙීය අදාළ ෙනාෙ යි. 
ත ද  ට� න් යෂෙයහි බන්ත� ීහාල් ෙනාීැත� 
අ ස්ථා ක ඒ ෙ නු ට ඉඉනු ලබූන් අල්හිකක� අල්-ජසඋ 
නම  ්ගයන්හි  �රම  ට� න් ලබා ද්ය හැක.  

එෙීන්ී නිසාඉ  ් රීාණය ලැබූ සියල්ල  �රම සත�න් ෙෙ 
නම එයට ද  �රම සත�න් සකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ 
හැක.  

සකාත ්නකි�ත ්න ීට බය ව සත�න ්එක රස ්
න ී ෙහෝ ෙ න ්න ෙම නනත�  ත�.  

zසකාත් නික�ත් න ීට බෙයන් ෙගාය ළ සත�න් අතර 
ෙ න් ෙ න්  සිටන සත�න් එක න ී ෙහෝ එකට සිටන 
සත�න් ෙ න් න ී ෙහෝ සුදසු නැත.   

යෙීක� සත�  එළ න් 40 ෙදෙනක� ව සකාත් ලබා ද�ීට 
බෙයන් zසකාත් රස් කරන්නාට එහි ද� නිසාඉ  පීාණය 
ගණන් ගත ෙනාහැන අයුරන්   �න් ස්ථාන ෙදකකට ෙ න් 
කර තැබී සුදසු නැත.  

එෙීන්ී යෙීක� සත�  එළ න් 40 ෙදෙනක� ව ඒ හා 
සීාන  පීාණයක ත ත් තැනකත් ත�න්  ැනි තැෙනහි ද 
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ඒ සීාන  පීාණයක ව එළ න් 3 ෙදෙනක� ලබා ද්ය යුත� 
ස්ථානෙය් එක එළෙ ක�  ීණක ලබා ද�ෙම අරීුණන් ෙම 
සියල්ල එකට එක න ී ද සුදසු ෙනාෙ යි. ෙී ැනි ක�ට 
උ ්ී සියල්ල සුදසු ෙනාෙෙ. අල්ලාහ් ීසුරකී 
තහනම කර රත.  

 

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

 ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض نم اللَّه ماها َآتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلَا يو
شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة وللَّه مرياثُ السماوات والْأَرضِ 

معا تبِم اللَّهو بِري١٨٠(لُونَ خ(  

180. අල්ලාහ්  හුෙග්  ර පසාදෙයන් තීන් හට  �රනැී ූ
දෑ  �ළ�බඳ  ී සුර  න්නන් එය තීන් හට යහ ත් යැයි 
ෙනාසිත�ය යුත�ීය. එෙස් ෙනා  එය   �නට හානිදායකය. 
(ීළ �න් ෙකෙරන්) නැගිට�  නු ලබන ද්නෙය්   �න් ක ර 
ෙදයක ෙකෙරහි ීසුර  වෙය් ද එය   �න්ෙග් ෙගල  ටා 
දීනු ලැෙඉ. අහස් හි හා මහිතලෙයහි උරීයන් අල්ලාහ් 
සත�ය. නුනලා කරන දෑ  �ළ�බඳ  අල්ලාහ් 
අ ිඥාන න්තය.   (අල්-ක�්ආන් 3:180) 

 
3. ීහ ෙ ාෙළාෙ න් හටගනන්ා දෑ 

zසකාත ් ශෙයන් නික�ත ්න ී 
ීහ ෙ ාෙළාෙ න ්හට ගනන්ා දෑහ ි ්ග 
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ීහ ෙ ාෙළාෙ න් හට ගන්නා දෑ ෙද ්ගයන. 

1.  ැළැට ධාන් හා  ලත�ර 
2. ඉන්ධන  ාෂාණ ගෑස් නිධන් හා  ටනා ගල් 

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි. 

وه  ناهواِء فَسمى إِلَى السوتاس ا ثُميعمضِ جي الْأَرا فم لَكُم لَقي خالَّذ
 يملٍء عيبِكُلِّ ش وهو اتومس عب٢٩(س  ( 

29. නුනලා ෙ නුෙ න් මහිතලය ීත රත� සියල දෑ 
ීැෙෙෙ  හුීය. ඉන්  සු  අහස් ෙදසට අ ධානය ෙයාී ු
ෙකාට ඒ ා අහස් සතක ෙලස නි්ීාණය කෙළ්ය.  හු 
සියල දෑ ෙකෙරහි ස් ඥය.  (අල්-ක�්ආන් 2:29) 

ධාන් හා  ලත�ර  ල zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම 
නනත�  ත�.  

සියලී ධාන් ලට zසකාත් අනි ා්යය ෙ යි. එෙීන්ී 
රට ඉඳ් හා මද් ෙීන් නරය හැන ෙගාා ගැසිය හැන 
සියලී  ලත�ර  ලට ද zසකාත් අනි ා්යය ෙ යි. 

1. උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

 نم ا لَكُمنجرا أَخممو متبا كَسم اتبطَي نقُوا مفوا أَننَآم ينا الَّذها أَيي
لْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بَِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه الْأَرضِ ولَا تيمموا ا

 يدمح غَنِي وا أَنَّ اللَّهلَماع٢٦٧(و( 
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267. යශ් ාස කළ �නි, නුනලා උ යා ගත් යහ ත් දැයින් 
ද මහිතලෙයන් අ  නුනලාට හට ගැන් ව දැයින් ද නුනලා 
යයදම කර �. එයින් අ පසන්න දෑ යයදම න ීට 
අෙ ්කෂා ෙනාකර �. (එ ැනි අ පසන්න ෙදයක නුනලාට 
 පදානය කළ යට) නුනලා එය දෑස්  �යා ගත් 
තත්ත් ෙයන් මස නුනලා එය  �ළ�ගන්නන්  ශෙයන් 
ෙනාෙ ත්. ත ද දැන ගනි �. සැබැයන්ී අල්ලාහ් ස්  
සම ව්ණය ස්   පශංසාලා නය.    (අල්-
ක�්ආන් 2: 267) 

2. උත්ත තර අල්ලාහ් ත දරටත් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

وهو الَّذي أَنشأَ جنات معروشات وغَير معروشات والنخلَ والزرع مختلفًا 
ا أُكُلُه والزيتونَ والرمانَ متشابِها وغَير متشابِه كُلُوا من ثَمرِه إِذَا أَثْمر وَآتو

 نيرِفسالْم بحلَا ي هرِفُوا إِنسلَا تو هادصح موي قَّه١٤١(ح( 

141. (ෙ ාෙළාෙ හි) යහිදනු හා ෙනායහිදනු (ඉහළට  ැාුනු) 
 ත� ද රට ඉඳ් ගස් ද එහි ආහාරයන් යයධ  ව ෙබෝග ද 
(ස් ර ෙයන්) එනෙනකට සීාන හා (ස්  ා ෙයන්) 
එනෙනකට සීාන ෙනා න ෙදළම ද  ල�ෙ ද  ැොන්නට 
සැලැස් වෙය්  හුය. එහි ඵල හට ගැෙනන යට එහි 
 ලත�ර නුනලා අනු   කර �. එහි ඵල ෙනළා ගන්නා 
ද්නෙයහි එයට හිම (zසකාත්)  ගකී ෙද �. ත ද නුනලා 
නාස්ත� ෙනාකර �. සැබැයන්ී නාස්ත� කරන්නන්   හු  පයි 
ෙනාකරයි.    (අල්-ක�්ආන් 6: 141) 

3.  
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أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه  خدرِي رضي اللَّه عنهعن أَبِي سعيد الْ
صدقَةٌ ولَيس فيما  واقٍعلَيه وسلَّم قَالَ لَيس فيما دونَ خمسة أَ

 صدقَةٌ أوسقٍولَيس فيما دونَ خمسِ  دونَ خمسِ ذَود صدقَةٌ
 )متفق عليه(

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ සඊද් අල්-
ක�ද්ර රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�ීාණන් යසින්  ා්තා කරන 
ලද�. 

රන් අ �න්ස  හකට  ාා අාු දෑහි සකාත් නැත. ත ද 
 ට�ෙදනුන්  හකට  ාා අාු දෑහි zසකාත් නැත. ත ද 
අ �සුක  හකට (එනම න. ගපගම 122.4)  ාා අාු දෑහි 
zසකාත් නැත.    (ීූලාශපය: බුහාර හා 
ීුස්ල�ම) 

ධාන් හා  ලත�ර zසකාත ්  ශෙයන ් නකි�ත ්
න ෙම ෙකානේදස් ි 

zසකාත් අනි ා්යය  න ෙෙලාෙෙ ී හ ෙ ාෙළාෙ හි හට 
ගන්නා දෑ  �ද්ගලයා සත�  ත�බය යුත� ෙෙ. 

zසකාත් නික�ත් න ීට අනි ා්යය වී සඳහා ත�බය යුත� 
නිසාඉ  පීාණය ලැබ ත�බය යුත� ෙෙ. එය  සක 5න. එය 
සා: නම මනුම ඒකකෙයන් 300න. (එනම සාීාන්ෙයන් 
ත�රඟ� න.ගපගම 612න. 

සා: එකක යනු ත�රඟ� න.ගපගම 2.40කට සීාන ෙෙ.  
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ෙම සඳහා  ායත කළ යුත�  ාජනය සා: නම ඒකකෙය් 
 පීාණෙයන්  �හිටය යුත� ෙෙ. එනම එය සාීාන් 
මනිෙසක�ෙග් ෙදෝත�න්  පීාණ 4න.  

ධාන් හා  ලත�ර  ල zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම 
අන ිා්ය දෑ 

1. නසිද යයදීනන් ෙතාර   ැසි උල් ත් ගංගා  ැනි 
ස්  ායක  ජලෙයන් ෙ ෝෂණය  ව දෑහි දහෙයන් 
 ංග� ක සකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. එනම 10% 
න. 

2. ළ�ඳනන් ෙීෝටරයක  ැනි උ කරණයක  ායතා කර 
යයදීක සහිත  සැ යූ ජලෙයන් ෙ ෝෂණය  ව දෑහි 
දහෙයන් එෙකන්  ංග� ක එනම 5%ක සකාත්  ශෙයන් 
නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ فيما عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
 عشرِسقَت السماءُ والْعيونُ أَو كَانَ عثَرِيا الْعشر وما سقي بِالنضحِ نِصف الْ

 )أخرجه البخاري(

ඉඉනු උී් රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�ීාණන් යසින්  ා්තා 
කළ හද�සයක ෙීෙස්ය.  

අහස් ජලය හා උල් ත් ජලය සැ යූ දෑහි ෙහෝ ගලායන 
ජලෙයන් (ෙ ෝෂණය) ව රත්නම දහෙයන් එෙකන් 
 ංග� න. (යයදීක සහිත) ශපීෙයන් ජලය ස යනු ලැබ 
රත්නම දහෙයන් එෙකන්  ංග� න. (ීූලාශපය: බුහාර)  
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3. යටක  ැසි ජලෙයන් ෙ ෝෂණය ෙ මන් හා ත ත ්
යටක ළ�ං ජලෙයන් ෙ ෝෂණය ෙ මන් ෙදයාකාරෙයන්ී 
ජලය ලැබ රත්නම දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් ත�නක 
එනම 7.5%ක සකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

ඵලදාෙ හි නිසාඉ ගණනය න ෙම ද� යයධ රට ඉඳ්  ්ග 
ත�රඟ�  ්ග හාල්  ්ග  ැනි දෑ ත�බුණ ද එී ජාත�යට 
අයිත�  ්ගයන් ෙ ාදෙෙ එකී ගණෙය්  ස්ත�න්  ශෙයන් 
සලකනු ලැෙඉ.  

zසකාත ්අන ිා්යය වෙම කාලය  

ධාන් හා  ලත�ර  ල zසකාත් අනි ා්යය  නුෙය් 
ඒ ාෙයහි අස් ැනු ෙනළන කාලය උදා ව ෙහාඳ්න්  ැඩ 
 ැහුණණ  සු ය.  

 ලත�ර  ැහනී යනු ඒ ා රත�  ැහැ වී ෙහෝ කහ  ැහැ 
වීය. අනත�ර  ඒ ාෙයහි හිමකර යසින් ඒ ා යක�ණා 
දැීුෙෙ නම එහි මලට ගන්නාට zසකාත් නියී ෙනා න 
අතර zසකාත් නියී ෙ න්ෙන් හිමකරටය.  

ධාන් හා  ලත�ර ගණන් කළ ෙනාහැන තරීට යනාශ 
ව රත්නම ඒ ාෙයහි හිමකරට  පෙයෝජනයක ගත 
ෙනාහැන ව නම සකාත්හි අනි ා්ය ා ය එයින් ඉ ත් 
 නු රත.  

එළ ළ හා ෙසසු  ලත�ර  ල zසකාත් අනි ා්යය 
ෙනා න අතර ඒ ා ෙ ළඳාී සඳහා  ගා කර රත්නම 
ඒ ා මල කර එයට  සරක ගත  ව  සු ඒ ාෙයහි 
 ටනාකීට නියී  න zසකාතය ලබා ද්ය යුත� ෙෙ. 



 

41 

ම  ැණ zසකාත ්  ශෙයන ් නකි�ත ් න ෙම 
 පී ාණය   

තීන්ට හිම ස්ථානයනන් ෙහෝ ගස් කද රත� 
 පෙයෝජනයක ෙනාගන්නා ස්ථානයනන් ෙහෝ ම  ැණ ලබා 
රතන්ම එහි ද� දහෙයන් එක  ංග� ක zසකාත් නික�ත් 
කළ යුත� ෙෙ. එහි නිසාඉ එනම නික�ත් න ී සඳහා 
නියී  න  පීාණය ඉරාකය රාත්තල් 160න. එය න.ගපගම 
62 කට සීාන ෙෙ.  

ම  ැණ ෙ ළඳාී  ශෙයන් කර ෙගන යන්ෙන් නම එය 
ෙ ළඳ  ාාායක ෙලස සලකා මල කර එහි නිසාඉ 
 පී ාණය ද ලබා  සරක කාලයක ගත ව රත්නම 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් 
නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි.  

ක�ල�  දනී ීත  �හටි  ගා බීක zසකාත ්
නකි�ත ්න ෙම නනත�ය.  

යම නසිෙ ක� ක�ල�  දනී යටෙත්  �ම  ාගයක ෙහෝ 
 ත්තක ක�ල�යට ෙගන නරය හැන රස් කළ හැන ධාන් 
 ලත�ර හා ෙ නත් දෑ එී  �මෙයන් හට ගැෙනන්ෙන් 
නම එහි ද� ක�ල�යට ගත්  �ද්ගලයා යසින්  දහෙයන් 
 ංග� ක ෙහෝ දහෙයන් එෙකන් අාක ෙහෝ සකාත් 
 ශෙයන් නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි. නීුත් එහි 
අයිත�කර ෙ ත එය ෙනා ැ ේ.  

අයිත�කර ෙකෙරහි  ැ ෙරනුෙය්  හු ලබා ගන්නා 
ක�ල�යයි. එය zසකාත් අනි ා්යය වීට ත�බය යුත� අ ී 
නිසාඉ  පීාණය ලැබ රත්නම එෙීන්ී ක�ල�යට දන් ද්න 
සිට  සරක සම ව්ණ ව රත්නම එී ක�ල� ීුදල ද 
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යයදම ෙනාකරන්ෙන් නම එී ීුදෙලන් zසකාත් නික�ත ්
න ී අනි ා්ය ෙ යි.   

ීහ ී හුෙුදන ්ී ත� න දෑහ ිzසකාත ්නකි�ත ්න ෙම 
නනත�  ත� 

ීහ ී ුහුෙදන් ී ත�  න ී තු�  ළ�ඟ� ී ත්ස්යින්  ැනි සියල 
දෑහි සකාත් නික�ත් න ීක ෙනාීැත. නීුත් එය 
ෙ ළඳාීක  ශෙයන් කර ෙගන යන්ෙන් නම එහි ද� එහි 
 ටනාකී තකෙස්ර කර නිසාඉ  පීාණය ලබා  සරක 
ගත ව රත්නම දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක 
zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. එනම සියයට 
2.5න. 

 

 

අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි.  

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ 

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  

  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් zසකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 
  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය 
ස් ඥානනය. (තෙබාහ් 9:103) 
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ඉනධ්න හා ඛණජ  සත්�  ල සකාත ් නකි�ත ්
න ෙම  පී ාණය 

ගහ ෙකාළ හැර ීහ ෙ ාෙළාෙ න් හට ගැෙනන ඛණජ 
ඉන්ධන ගෑස්  ැනි සියල දෑහි zසකාත් ගණනය කරනු 
ලබන්ෙන් එහි  ටනාකී අනු ය. එහි ද� රන් රද�  ල 
නිසාඉ  පීාණය ලබා රත්නම දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් 
 ංග� ක ීුදල්  ශෙයන් ෙහෝ නියමත  ාාාෙයන් ෙහෝ 
zසකාත් ලබා ද්ය යුත�යි.  

ඛණජ ඉන්ධන ගෑස්  ැනි සියල දෑ දහෙයන් එෙකන් 
හතෙරන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් න ීට 
අනි ා්යය  නුෙය් ඒ ා තීන් සත� කර ගන්නා 
අ ස්ථාෙෙ ද� එහි නිසාඉ  පීාණය සම ව්ණ ව ත�බෙීනි. 
ෙහ්ත�  එය  රෙ ෝජනය කරනු ලබන  ස්ත� ක බැයනි. 
එහි ද�  සරක සම ව්ණ වෙම ෙකාන්ෙද්සිය ෙීහි ද� 
අදාළ ෙනාෙෙ.  

 

 

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි.   

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ 

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  

  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් zසකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 
  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
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  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය 
ස් ඥානනය. (තෙබාහ් 9:103) 

නධින ් සත්�  ල zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම  පී ාණය.  

නිධන්  ස්ත� යනු ෙ ර ජනයා යසින්  ළ දැීූ ස්ථාන 
 ල�න් තීන්ට ලැෙබන්නා  ව  ස්ත� යි. එහි ද� එී  ස්ත�  
අල්   �  ද අඅක  �  ද  ෙහන්  ංග� ක සකාත ්
 ශෙයන් නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි. ඉහත සඳහන් 
කළාක ෙීන් නිසාඉ  පීාණය ලැබී ෙහෝ  සරක 
සම ව්ණ වෙම ෙකාන්ෙද්සිය ෙීහි ද� අදාළ ෙනාෙෙ. 
යුද්ධයක සත�රන් යසින් දීා ගිය  ස්ත�ෙ හි ද  ෙහන් 
ෙකාටසක නික�ත් කළ යුත� අතර ඉත�ර ෙකාටස් හතර එී 
 ස්ත�  ලබන්නාට හිම ෙෙ.  

 

 

 

 

 

4. ෙ ළඳ  ාාා  ල zසකාත ්

ෙ ළඳ  ාාා යනු  �කත� යඳ�ෙම සම ව්ණ අයිත�ය රත� 
ඉා කාම සත�න් ආහාර  ාන රඇම  ැලඇම රඳ 
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රත�රල� හා උ කරණ  ැනි දැයින් ලා ය ලබනු  �ණස 
ගනු ෙදනු න ී සඳහා නිෂ් ාදනය කරනු ලබන  ස්ත�  
ෙ යි.  

ෙ ළඳ  ාාා  ල සකාත ්නකි�ත ්න ෙම නනත� 
 ත� 

ෙ ළඳ  ාාා ෙ ළඳාම කරනු ලබන්ෙන් නම එය එහි 
නිසාඉ  පීාණය ලබා එයට  සරක සම ව්ණ ව රත්නම 
zසකාත් ලබා ද�ී අනි ා්යය ෙ යි. ෙහ්ත�  එය  ්ධනය 
වෙම  ස්ත� ක බැයනි.  ාාා අඅක  ත�බෙීන් හා 
තීන්ෙග් කැ  වී අනු  එය  ්ධනය ෙ යි.  සරක 
අ සානෙය් zසකාත් නික�ත් කරන්නා සත� ෙ ළඳ  ාාා 
රන් ෙහෝ රද�  ටනාකීට මල කර එය නිසාඉ තත්ත් ය 
ලබා රත්නම සම ව්ණ  ටනාකමන් ෙහෝ එී 
 ාාාෙයන් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත ්
 ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

 ාාා  ල තතත් ්යන ් 

1. නි ාස,  �කත� යඳ්න ඉා කාම,  ාහන හා 
උ කරණ  ැනි දෑ තීන් ජ ත් වී  �ණස ෙහෝ 
 රහරණය න ී  �ණස සූදානම කර රත්නම 
එහි ද� zසකාත් නික�ත් න ීක නැත.  
 

2. ෙීී  ාාා ක�ල� ලබා ගැනනී  �ණස සූදානම 
කර  රත්නම එයට zසකාත් නික�ත් කළ යුත්ෙත ්
එහි ක�ල�යටය. එය යයදම න ීට ෙ ර ගියසුම 
කළ අ ස්ථාෙෙ සිට නිසාඉ  පීාණය ලබා  සරක 
ද ගත ව රත්නම zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  
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3. ෙීී  ාාා ෙ ළඳාී  �ණස සූදානම කර 
රත්නම zසකාත් අනි ා්යය  නුෙය් එහි 
 ටනාකෙීහිය. නිසාඉ  පීාණය ලැබ  සරක ද 
ගත ව රත්නම එහි  ටනාකමන් දහෙයන් 
එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් 
නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. එනම සියයට 2.5න. 
 

4. ෙගායතැන් උ කරණ ෙ ළඳ ස්ථාන ක�ල�යට ගත් 
ස්ථාන  ැනි දෑ ල  ටනාකෙීහි zසකාත් නික�ත ්
න ීක නැත. ෙහ්ත�  ඒ ා ෙ ළඳ  ාාා ෙලස 
ෙනා   රහරණය කරන  ාාා ෙලස සලකන 
බැයනි. නීුත් ෙම ා ක�ල�යට ද� රත්නම ක�ල� 
ීුදල ද නිසාඉ  පීාණය ලබා  සරක ගත  වෙය් 
නම එී ක�ල� ීුදෙලහි සකාත් නික�ත් න ී 
අනි ා්යය ෙෙ.    

සීාගම හා සංසථ්ා න ්හ ිzසකාත ්නකි�ත ්න ී 

1. කෘෂ�කා්මක සීාගම: එහි ආදායී ධාන් 
 ලත�ර හා එ ැනිී ෙගාා ගැසිය හැන නරය 
හැන ෙ නත් ෙදයනන්  �හිටෙය් නම එහි ධාන් 
හා  ලත�ර  ල සකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනු  
නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. එහි ආදායී ෙගාය ළ 
සත�න්ෙගන්  �හිටෙය් නම එහි ෙගාය ළ සත�න්හි 
zසකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනු  නික�ත් කළ යුත� 
ෙෙ. එහි ආදායී ගනු ෙදනු  න ීුදල් නම එයට 
එහි ීුදල්ීය zසකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනු  
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක නික�ත් කළ 
යුත� ෙෙ.  
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2.  නිෂ් ාද්ත සීාගම:  ෙබෙහත්, යදල�ය, සිෙීන්ත� 
යකා  ැනි දෑ නිෂ් ාදනය කරන සීාගීක නම 
එහි ලැෙබන ශ�ද්ධ ලා ය නිසාඉ  පීාණය ලබා 
 සරක ගත ව රත්නම එයට දහෙයන් එෙකන් 
හතෙරන්  ංග� ක zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් කළ 
යුත� ෙෙ.  �කත� යඳ�ීට සම ව්ණ අයිත�යක රත�  
ඉා කාමහි ක�ල�  දනී යටෙත ්ලැෙබන ලා ය 
zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් න ෙම ් ී ෙෙදය ෙීහි 
ද� ද අදාළ ෙ යි.    
 

3. ෙ ළඳ සීාගම: ගනු ෙදනු න ීට ඉස්ලාම 
අනුීත කළ ආනයනය හා අ නයනය ගැනුම හා 
යක�ණණම ීුළාරබා නම සීෙ ්කෂණ  ්ා ාර 
ෙටන්ා්  ්ා ාර ීුදල් ීාර ෙ ාළ  ැනි 
සීාගම උදාහරණ  ශෙයන් ගත හැක.  
 
ෙීහි ද� ෙයද  පාග්ධනය හා ලබන ශ�ද්ධ ලා ය 
නිසාඉ  පීාණය ලබා  සරක ගත ව රත්නම 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත් 
 ශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  
  

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි.   

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ 

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  
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  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් zසකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 
  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය. 
ස් ඥානනය. (තෙබාහ් 9:103) 

ෙකාටස ් ්ා ාරෙය ්zසකාත.්  

එයට අ ස්ථා ෙදකක රත.  

1. ෙකාටස් හිමයා තැන් ත් කර  ා්ෂ�ක ආදායීක 
ලබා ගැනනෙම අරීුණන් ෙකාටස්  ්ා ාරෙයහි 
නියැළො නම, ඉහත ක  රද් ලැෙබන ලා ෙයහි 
 ීණක දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක 
zසකාත්  ශෙයන් නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙෙ. 
  

2. ෙකාටස් හිමයා ලා යක අෙ ්කෂා කරමන් 
ගැනුම යක�ණණම යන  ්ා ාරක අරීුණක  හුට 
රත්නම  හු යීක යක�ණන්ෙන් නම ෙහෝ මල ද� 
ගන්ෙන් නම ෙකාටස්  ්ා ාරෙයන් තීන් සත� 
කර ගන්නා සියල දෑහි හා ලැෙබන ලා ෙයහි 
නිසාඉ  පීාණය ලබා  සරක ද සම ව්ණ ව 
රත්නම zසකාත් නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි.  
 
එහි zසකාත් නික�ත් න ෙම  පීාණය  න්ෙන් 
ෙ ළඳ  ාාා  ල zසකාත්  පීාණය  න 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� න. zසකාත් 
නික�ත් න ෙම ද� එහි  ටනාකී සලකනු 
ලබන්ෙන්, එය අනි ා්ය  න අ ස්ථාෙෙ ද�  �හිටා 
රත� ෙ ළඳ ෙ ාළ මලය.  
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තහනම  සත්�  ල සකාත ්නකි�ත ්න ෙම නනත� 
 ත�.  

තහනම  ස්ත� ෙකාටස් ෙදකන. 

1.  ස්ත�  එහි ීූලය ීත්  ැන් ීත් � ් සූකර 
ීාංශ දම  ැට  ැනි හරාම ෙදයක නම එය 
තීන් සත� කර ගැනනී තහනමය. එය zසකාත් 
 ස්ත� ක ද ෙනාෙ යි. එය යනාශ කර දීා එයින් 
මද්ය යුත�ය.   
 

2.  ස්ත�  එහි ීූලය තහනම  ස්ත� ක ෙනා �  ද 
ීංෙකාල්ලය ෙසාරකී  ැනි නසිද අයිත�යනන් 
ෙහෝ ගියසුීනන් ෙතාර  ලබා ගැනනෙීන් හා 
ෙ ාල�ය සූද   ැනි  ං්නික ගියසුීනන් යීක 
තීන් සත� කර ගැනනෙීන් හරාම යැයි  ්ණනා 
කරනු ලැබූ ෙදයක නම  එයට අ ස්ථා ෙදකක 
රත.  
 
1. එහි සැබෑ අයිත�කර හඇනන ා නම එය 
  �න් ෙ ත නැ ත  ාර ද්ය යුත� ෙෙ. 
අයිත�කර යසින් එය තීන් සත� කර ගත්  සු 
එක  සරක ෙ නුෙ න් zසකාත් නික�ත් කරනු 
ලැෙඉ.  

2. එහි සැබෑ අයිත�කර ක �රන්දැයි ෙනාදන්ෙන් 
නම   �න් ෙ නුෙ න් එයින් zසකාත් ලබා ද්ය 
යුත� ෙෙ.  සු  අයිත�කර න් ෙහළ� ව   �න් 
තීන් කළ ෙද්  �ළ�ගත්ෙත ්නම එය නි ැරද්ය. 
එෙස් ෙනාීැත� නම නික�ත් කළ ීුදල  හු 
ෙ ත  ාර ද්ය යුත� ෙෙ. එය තීන් සත�  
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තබා ගැනනී  ා යන. එහි zසකාත් නික�ත ්
න ී  හු ෙකෙරහි අනි ා්යය ෙෙ.  

 

 

 

 

 

 

5. zසකාත�ල ්ෆිත්්  
zසකාත�ල ්ෆති්්  යනු රීළාන් උ  ාසය නිීා න ෙීන් 
 සු ීුස්ල�ම රෙයක� ෙකෙරහි අනි ා්යය  න දානයයි.  

zසකාත ්හ ි ්ග  

ඉස්ලාම ෙ න් ා ෙදන  රද් අනි ා්යය 
z
සකාත්  ්ග 

ත�නන.  

1. z
සකාත�න් නෆ්ස් ෙහ ත් රත්ත  ාරශ�ද්අය  
මනිෙසක� තීන් කරන යහ ත් �යාදාීයන් 
ත�ළ�න් තීන්   ාරශ�ද්ධ කර ගනිමන් අයහ ත් 
�යා න්ෙගන් රත ්ව  ා කෂීාෙ හි නියැළ� තී 
ආත්ීය  �යත�ර කර ගැනනීයි.  

 )١٠(اها وقَد خاب من دس) ٩(قَد أَفْلَح من زكَّاها 
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9. ක ෙරක� එය(ආත්ීය)  යතප කර ගත්ෙත් ද 
 හු සැබැයන්ී ජයගපහණය කෙළ්ය. 10. ක ෙරක� 
එයට ( ා ය) ්ීෙයන්  පෙෙශ කරන්ෙන් ද 
සැබැයන්ී  හු  ාාු යඳ්යි.  (අල්-ක�්ආන් 91: 9,10) 

2. z
සකාත�ල් බද්න් ෙහ ත් 

z
සකාත�ල් ෆිත්් 

උ  ාස කාලෙය් ද� සිද �නු අ්ථ ශ�න් අස ් 
 ්නෙයන් උ  ාස කර  �යත�ර න ී  �ණසත් 
දගියන්ට ආහාරයක  නු  �ණසත් රීළාන් 
උ  ාසය නිීා න ෙීන් ලබා ෙදන්නා  ව 
z
සකාත්ය. එය ආහාරෙයන් සාඃ එකක  පීාණයන. 
එනම න.ගපෑම 2.40න. ෙීී  ාාමන් අදහස් 
ෙකෙරනුෙය් ෙීී අ ස්ථා යි.  
 

3.  ස්ත�  ල 
z
සකාත්.   

 ස්ත�  තීන් සත�  ත�බ එී  ස්ත�ෙ හි නිසාඉ 
 පීාණය ද ලබා රත� අය ෙකෙරහි  ැ ෙරන 
අනි ා්යය බද්ධය. ෙීය ඉස්ලාීෙය් ත�න්  ැනි 
 ගකීයි. ෙම  �ළ�බඳ  ඉහත සඳහන් ව රත.  
 

zසකාත�ල ්ෆතිර්ා ආගම ගත වෙම යථා්ථය.  

උ  ාස කාලෙය් ද� සිද  �නු අ්ථ ශ�න් හා අස ් 
 ්නෙයන් උ  ාස කර  �යත�ර න ී  �ණසත ්
දගියන්ට ආහාරයක  නු  �ණසත්   �න් අ �රද ද්න අන් 
අයට අත  ෑීට අ ශ් ෙනා නු  �ණසත් ධන ත�න් 
සීග අ �රද සත�ට  �කත� යඳ�ී  �ණසත්ය.  
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فَرض رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  :قَالَرضي اهللا عنهما عن ابنِ عباسٍ 
الْفطْرِ طُهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرفَث وطُعمةً للْمساكنيِ من وسلَّم زكَاةَ 

 نقَةٌ مدص فَهِي لَاةالص دعا باهأَد نمولَةٌ وقْبكَاةٌ مز فَهِي لَاةلَ الصا قَباهأَد
قَاتداخرجه ابو داود وابن ماجه الص 

ඉඉනු අඉබාස් (රළ�යල්ලාහු අන්හුීා) යන අය යසින් 
ෙීෙස්  ා්තා කරන ලද�.  

අල්ලාහ්ෙග් දතයාෙණෝ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) 
අ්ථ ශ�න් හා අස ්  ්නෙයන් උ  ාස කර  �යත�ර 
න ී  �ණසත් දගියන්ට ආහාරයක  නු  �ණසත ්
z
සකාත�ල් ෆිත්් අනි ා්යය කළහ. ක ෙරක� එය 
සලාතයට ෙ ර ඉට� කරන්ෙන් ද එය  �ළ�ගනු ලැබූ 
z
සකාතයක ෙ යි. ක ෙරක� එය සලාතෙයන්  සු ඉට� 
කරන්ෙන් ද ෙසසු සදකා න් අත�රන් එක සදකා ක ෙ යි.  

   (ීූලාශපය අබූ දා වද්, ඉඉනු ී ාජාහ්) 

zසකාත�ල ්ෆති්් හ ිනනත�  ත� 

සෑී ී ුස්ල�ම රෙයක� ෙ නුෙ න්ී 
z
සකාත�ල් ෆිත්් නික�ත ්

න ී අනි ා්ය ෙ යි.  හු  �රමෙයක� ෙහෝ කාන්තා ක 
ෙහෝ ෙෙ ා නිදහස්  �ද්ගලෙයක� ෙහෝ  හෙලක� ෙහෝ 
ෙෙ ා ක�ාා ෙහෝ  ැඩහිටෙයක� ෙහෝ ෙෙ ා යෙීක�ට 
 හුෙග් ආහාරයටත්  හුෙගන් යැෙ න ීුස්ල�ම රන්ෙග් 
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ආහාරයටත් අීතර  සාඃ එකක තරම තීන් සත�  

රත්නම  හු 
z
සකාත�ල් ෆිත්් නික�ත් කළ යුත� ෙ යි.  

ීෙ ක�ස ත�ළ සිටන කලලය ෙ නුෙ න්   ා 
z
සකාත ්

නික�ත් න ී සත�ට� දායකය.  

كُنا نخرِج زكَاةَ الْفطْرِ صاعا : قالسعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه  عن ايب
من طَعامٍ أَو صاعا من شعريٍ أَو صاعا من تمرٍ أَو صاعا من أَقط أَو صاعا 

 فق عليهمت من زبِيبٍ

අබූ සඊද් අල්-ක�ද්ර (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින් 
 ා්තා කරන ලද�. සැබැයන්ී අ � ආහාරෙයන් එක සාඃ 
එකක  පීාණයක ෙහෝ බා්ල�  ල�න් එක සාඃ එකක 
 පීාණයක ෙහෝ රට ඉඳ්  ල�න් එක සාඃ එකක  පීාණයක 
ද ෙකජ�  ල�න් එක සාඃ එකක  පීාණයක ෙහෝ මද්  ල�න් 
එක සාඃ එකක  පීාණයක ෙහෝ නික�ත් කරන්නන්  වෙයීු.  

(ීූලාශපය බුහාර හා ීුස්ල�ම) 

එක සාඃ එකක යනු න.ගපෑම 2.40න. 

zසකාත�ල ්ෆති්්  අන ිා්ය වෙම ෙෙලා  

රීළාන් ීස අ සන් ද්න හිර අ රට ගිය ෙෙලාෙෙ සිට 

සෑී ෙකෙනක� ෙ නුෙ න්ී 
z
සකාත�ල් ෆිත්් නික�ත් න ී 

අනි ා්යය ෙ යි.  �යා තී ක�ට�මබය ෙ නුෙ න් ෙහෝ 
ෙ නත් අය ෙ නුෙ න්   �න්ෙග් අ සරය හා   �න්ෙග් 
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තෘ ්ත�ය ීත එය නික�ත් කරන්ෙන් නම, එය  �ළ� ගනු 
ලැෙඉ. එෙීන්ී  හු ද ක�සල් ලබන්ෙනක� ෙ යි.  

zසාකාත�ල ්ෆති්්  නකි�ත ්න ෙම ෙෙලා  

රීළාන් අ �රද ද්න රාතපිෙය් හිර අ රට යාීත ්සීඟ 
ෙීය නික�ත් න ෙම ෙෙලා  ආරම  ව අ �රද සලාතයට 
ෙ ර දක ා  ව කාලය දක ා ද�්් ෙෙ. එය නික�ත් 
න ීට උරතී ෙෙලා   නුෙය් අ �රද සලාතයට ෙ ර 
අ �රද ද්නෙය් ද�ී නික�ත් න ීය.  

එෙීන්ී අ �රද්දට ද්නකට ෙහෝ ද්න ෙදකකට ෙ ර එය 
නික�ත් න ීට අ සරය රත. නීුත් ඊට ෙ ර නික�ත ්
ෙනාකළ යුත� ෙෙ. අ �රද සලාතෙයන්  සු ක ෙරක� එය 
ඉට� කරන්ෙන් ද ෙසසු සදකා න් ෙීන්  ව සදකා ක 
 ශෙයන්  ීණක සැලෙක. ෙහ්ත� නන් ෙතාර  එෙස් 
 පීාද න ෙීන් තීන්  ා �ෙයක� බ ට  ත් ෙ යි.  

යෙීක� නසිද ෙහ්ත� නන් ෙතාර  අ �රද ද්න එය නික�ත් 
ෙනාකර  පීාද කරන්ෙන් නම  හු  ා �ෙයක� ෙ යි.  හුට 
යම නසි සාධාරණ ෙහ්ත� ක ත�බුො නම එය  හුට කලා 
එනම  සු  ඉට� කළ හැනය.  හු ෙකෙරහි  ා යක නැත.  

 

zසකාත�ල ්ෆති්් හ ි පී ාණය.  

හාල් ත�රඟ� බා්ල� රට ඉඳ් මද් ෙකජ� ඉරඟ�  ැනි ගීක 
ෙද්ශයක  පධාන ආහාර ෙෙල  ශෙයන් සැලෙකන සෑී 
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ෙදයනන්ී 
z
සකාත�ල් ෆිත්් නික�ත් න ී අනි ා්යය 

ෙ යි. ඒ ා අත�රන් ෙශපෂ්්ඨතී  න්ෙන් දගන ද ් ත�න්ට 
 ාාත්  පෙයෝජන ත්  න දෑය.  

සෑී ෙකෙනක� ෙ නුෙ න්ී නික�ත් කරනු ලබන 
z
සකාත�ල් 

ෆිත්් හි  පීාණය  නුෙය් එක සාඃ එකක යනු න.ගපගම 
2.40කට සීාන ෙ යි. එය ලැබීට සුදසු දගියන්ට ලබා 
ද්ය යුත� ෙෙ. ආහාරය ෙ නු ට එහි  ටනාකී නික�ත් 
න ී සුදසු ෙනාෙ යි. එබැයන් ෙීය ලබන්නට ඉතාීත ්
සුදසුී  �ද්ගලයින්  න්ෙන් දගියන් හා ද ් ත�න්ය.  

كُنا نخرِج زكَاةَ الْفطْرِ صاعا : قالسعيد الْخدرِي رضي اللَّه عنه  عن ايب
عش نا ماعص امٍ أَوطَع نا ماعص أَو طأَق نا ماعص رٍ أَومت نا ماعص ريٍ أَو

 متفق عليه من زبِيبٍ

අබූ සඊද් අල්-ක�ද්ර (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින් 
 ා්තා කරන ලද�. සැබැයන්ී අ � ආහාරෙයන් එක සාඃ 
එකක  පීාණයක ෙහෝ බා්ල�  ල�න් එක සාඃ එකක 
 පීාණයක ෙහෝ රට ඉඳ්  ල�න් එක සාඃ එකක  පීාණයක 
ෙහෝ ෙකජ�  ල�න් එක සාඃ එකක  පීාණයක ෙහෝ මද් 
 ල�න් එක සාඃ එකක  පීාණයක ෙහෝ නික�ත් කරන්නන් 
 වෙයීු.     (ීූලාශපය: බුහාර හා 
ීුස්ල�ම) 

 

3. zසකාත ්නික�ත ්න ී 
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zසකාත ්අන ිා්යය  න  සත්�න ්

z
සකාත් අනි ා්යය  න  ස්ත�න් ෙද ්ගයන.  

1. ධාන්  ලත�ර  ැනි  ැොන දෑ හා ඛණජ 
නිධන්  ැනි ෙනා ැොන දෑ  
ෙම ා තීන් ෙ ත ලැබ නිසාඉ  පීාණය ලැබ 
රත්නම ෙීහි ද�  සරක සම ව්ණ වෙම 
ෙකාන්ෙද්සිය අදාළ ෙනාෙෙ.  
 

2. රන් රද� ීුදල් ෙගාය ළ සත�න් ෙ ළඳ  ාාා 
 ැනි  ්ධනය න ී සඳහා ෙහෝ ෙ ළඳාී 
සඳහා ෙහෝ රත� දෑ 
ෙීහි ද� නිසාඉ  පීාණය ලැබ ඒ ෙකෙරහි  සරක 
සම ව්ණ ව රත්නම එී ෙකාන්ෙද්සි යටෙත ්
z
සකාත් නික�ත් කරනු ලැෙඉ.  

සාකාත ්නකි�ත ්න ෙම යනය 

 යන්  �රණණ තී ආත්ී ය හා ීුදල්  �යත�ර කර න 

ඉීහත් නැීදම  ල�න් එක නැීදීන 
z
සකාත.් එය නික�ත ්

න ෙම යනයන්  �ළ�බඳ සලකා බලන්ෙන් නම 

1. අනි ා්යය  ව අ ස්ථාෙෙී එය නික�ත් න ී.  
2.  �යත�ර දැයින් නික�ත් න ී. 
3.  ස්ත�ෙ න්  ාා යහ ත්  ව යශිෂ්ට දැයින් 
සකාත් නික�ත් න ී 
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4. තීන්ට  පියීනා  දැයින් නික�ත් න ී. 
5. අනුීත දැයින් නික�ත් න ී 
6. එය නික�ත් න ෙීන් සත�ටට  ත් වී. 

7. එීගින් 
z
සකාත් ලබන්නා තෘ ්ත�යට  ත් කර 

වී.  
8. තීන් ලබා ෙදන්නා  ව  ස්ත�  �ළ�බඳ  
 �දීයට  ත් ෙනා න අන්දමන් එය සුළෙ න් 
සැලකී.  

9. ීූණි්ාෙ න් ආරකෂා  නු  �ණස එය 
රහසිගත  නික�ත් න ී.  

10. රතැම යෙටක ෙීී  ගකී ජ ීාන න ී 
 �ණසත් ෙසසු ධන ත�න් එය  �ළ� ැද�ෙම ආශා  
රත� කර නු  �ණසත්  පසිද්අෙය් ලබා ද�ී. 

11. ලබා දන් දෑ නයා  ෑෙීන් ෙහෝ ලබන්නා 
අසරණ ා යට ලක න ෙීන් තීන්ෙග් ෙීී 
ීහඟ� කටයුත්ත නිෂ්ඵල ෙනාවීට  ග බලා 
ගැනනී.  

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කර සිටයි.  

ئك أُولَ) ٦٠(والَّذين يؤتونَ ما َآتوا وقُلُوبهم وجِلَةٌ أَنهم إِلَى ربهِم راجِعونَ 

 )٦١(يسارِعونَ في الْخيرات وهم لَها سابِقُونَ 

  �න් ෙදන ෙද් ලබා ද� සැබැයන්ී   �න්   �න්ෙග් 
 රීාඅ ත� ෙ ත නැ ත යන්නන් බ    �න්ෙග් හද ත් 
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බෙයන්  සු න්නන්ය. ත ද   �න් යහකම න ෙීහි 
යුහුසුළ  න්ෙනෝය. ඒ සඳහා   �න් තරඟ  ද්න්නන් ෙ ත�. 

(අල්-ක�්ආන් 23: 60,61) 

zසකාත ්ලැබීට සදුසේසෝ 

z
සකාත් නික�ත් කරන්නා තී 

z
සකාතය  �රනැමී  �ණස 

දැඩ ෙස් ෙද්  බෙයන්  සු  න ඉතා සම  ඥාත�ත් ය 
රත� ආ්්ක අ හසුකම රත්තන් ෙසායා යෑී ඉතා 

උරතය. ඒ අනු  
z
සකාත ්නික�ත් කරන්නා තී 

z
සකාතය 

සම  ඥාත�න්ෙගන් ද ෙද්  බෙයන්  සු න්නන්ෙගන් ද 
දැනුී ෙසායන්නන්ෙගන් ද තී අඟහිඟකම ෙහළ� 
ෙනාදක න දඟන ද ් ත�න්ෙගන් ද අ ශ්තාෙ න් ෙ ෙළන 
අඅක සාීායකයින්ෙගන් ස �රණණ   �ල්  ල�න් ද ඉතා 
සුදස්සන් ෙසායා එය ලබා ද�ීට කටයුත� කළ යුත� ෙෙ. 

තීන් සත� සදකා ෙහෝ 
z
සකාත් ලබා ද්ය ෙනාහැන 

තත්ත් යන් උදා වීට ෙ ර එය නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

ෙකෙනක� 
z
සකාත් ලබන්නට සුදසු ග�ණාංග 

ෙබාෙහෝීයනන් සීන්යත නම උදාහරණයක  ශෙයන් 
 හු දගිෙයන එෙීන්ී නටට� ඥාත�ෙයන.  හු දඟිෙයන 

එෙීන්ී දැනුී ෙසායන්ෙනන. ෙී ැනි උදයය 
z
සකාත ්

ලබා ගැනනීට සුදසුී  �ද්ගලයින් ෙෙ. එෙීන්ී අඅක 

ක�සල් ලැබෙම අ ස්ථා  ද 
z
සකාත් නික�ත් කරන්නාට හිම 

ෙ යි.   

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  
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 الْأَرضِ في ضربا يستطيعونَ لَا اللَّه سبِيلِ في أُحصروا الَّذين للْفُقَراِء

مهبسحلُ ياهاَء الْجأَغْنِي نم فُّفعالت مرِفُهعت ماهأَلُونَ لَا بِِسيمسا ياسلن 

 )٢٧٣( عليم بِه اللَّه فَإِنَّ خيرٍ من تنفقُوا وما إِلْحافًا

273. මහිතලෙය් (ජ ෙනෝ ාය  �ණස) සැරසැ ීට 
ෙනාහැන  අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙය්  ීණක තීන්  සනීා 
කර ගත් දගියන්ට (නුනලාෙග් සදකා න් ලැබී සුදසු)ය. 
(  �න් ෙසසු අයෙගන් අත  ෑෙීන්)  ැළක සිරී නිසා 
(  �න් ගැන) ෙනාදත් අය   �න්  අ ශ්තා න්ෙගන් 
ෙතාර  ව අය ෙලස සිතත�.   �න්ෙග් සලක�ණණ ීඟින් නුන 
  �න්  හඇනන්ෙනහිය.   �හු මනිසුන්ෙගන් නිත� 
කන්නලෙ කරමන් ෙනාඉල්ලත�. යහ ත් දැයින් නුනලා 
ක�ීක යයදම කරන්ෙනහි ද සැබැයන්ී අල්ලාහ් ඒ 
 �ළ�බඳ  ස් ඥය. 

    (අල්-ක�්ආන් 2:273)  

zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම ෙෙලා  

1. ෙනා ැළැකයය හැන අ ස්ථා ක හැර 
z
සකාත ්

අනි ා්යය  ව  හාී නසිද  පීාදයනන් ෙතාර  
එය නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙෙ.  

2. z
සකාත් අනි ා්යය වෙම ෙහ්ත�න් ත�බ එය 

අනි ා්යය වීට ෙ ර එය නික�ත් න ීට 
හැනයා  රත. ෙීෙස් ලබා ද�ෙීන් ී හත්  පත�ඵල 
ලැෙබන අතර යෙශ්ෂයන්ී  හුෙග් ෙිතනා ට 
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යෙශ්ෂ ත�ළ�ණ ද හිම ෙෙ. ෙගාය ළ සත�න් රන් 
රද� හා ෙ ළඳ  ාාායන්හි නිසාඉ  පී ාණය 
ලැබ රත්නම කල් රත�  ලබා ද�ීට හැනයා  
රත.  

3.  සරකට ෙහෝ  සර ෙදකකට ෙ ර 
z
සකාත ්

නික�ත් න ීට ද හැනය. එය දඟියන්ට ීාසික 
ද�ීනා ක  ශෙයන් ලබා ද�ෙීහි සුබදායක 
තත්ත් යක දක නම එෙස් ලබා ද�ීට ද හැනය.  

4.  ැට� ක ීාසික ක�ල�යක තීන්ට උරී 
ආදායීක  ැනි නියී කර ගත් කාල සනීා කට 
 රක ක ෙරක� තී ධනය තීන් සත� කර ගන්ෙන් 

ද  සරකට  සු  සම ව්ණ ීුදල�න් 
z
සකාත ්

ගණන් බලා නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

යෙීක� තෘ ්ත�ීත්  ා ය ලැබීටත් දඟියන් හා ෙසසු 
අයට  ාා  පෙයෝජන වීටත් අඅක ක�සල්  ල�න් ස �රණණ 
රීළාන් ීාසය ෙීන්  සේ යම නසි ීසක තී 
z
සකාතය නික�ත් කළ හැක.   

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

 يوق ومن نفُِسكُملأَ خيرا وأَنفقُوا وأَطيعوا واسمعوا استطَعتم ما اللَّه فَاتقُوا

حش فِْسهن كفَأُولَئ مونَ هحفْلوا إِنْ) ١٦( الْمقْرِضت ا اللَّهضا قَرنسح 

فْهاعضي لَكُم رفغيو لَكُم اللَّهو كُورش يمل١٧( ح (مالبِ عيالْغ ةادهالشو 

زِيزالْع يمك١٨( الْح( 
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16. නුනලාෙග් ශකත�යට අනු  නුනලා අල්ලාහ්ට බය 
 කත�ීත ්   �. ස න් ෙද �. අ නත   �. ත ද 
(අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙය්) යයදම කර �. (එය) නුනලාට 
යහ ත්  න්ෙන්ය. ත ද ක ෙරක� තීන්ෙග් හද ෙත හි 
රත�  න ීසුරකමන්  ළක නු ලබන්ෙන් ද   �හුීය 
ජය ලද්ෙදෝ. 17. නුනලා අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක ලබා 
ෙදන්ෙන් නම  හු එය නුනලාට  පග�ණ කර ෙදන්ෙන්ය. 
ත ද නුනලාට  හු කෂීා   �රනීන්ෙන්ය. අල්ලාහ් ී හා 
කෘතෙෙද�ය. දැඩ ඉ සිල�  න්තය. 18. ( හු) අදෘශ්ීාන 
හා දෘශ්ීාන දෑ  �ළ�බඳ  ස් ඥය. අත� බල 
සම න්නය ස්   පඥා න්තය.  (අල්-ක�්ආ 64:16-18) 

 

zසකාත ්ෙබදා හැ ෙම නනත�  ත� 

එක අෙයක�ට අනි ා්යය  ව 
z
සකාතය  �රසකටත් 

 �රසකට අනි ා්යය  ව 
z
සකාතය එක අයක�ටත් ලබා 

ද�ීට හැනය. නීුත් ඉතා උත�ම  න්ෙන් 
z
සකාතය තනි  

රහසිගත  ෙහෝ  පසිද්අෙය් යහ ත සැලෙසන  රද් ලබා 
ද�ීයි. යථා්ථය නම යහ ත සැලෙසන අ ස්ථා ක හැර 
රහසිගත  ලබා ද�ී ඉතා උත�මය.  

 لَكُم خير فَهو الْفُقَراَء وتؤتوها تخفُوها وإِنْ هي فَنِعما الصدقَات تبدوا إِنْ

كَفِّريو كُمنع نم كُمئَاتيس اللَّها ولُونَ بِممعت بِري٢٧١( خ( 
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271. සදකා න් නුනලා  පසිද්ධ  කරන්ෙන් නම එය 
ෙහාඳය. ත ද නුනලා ඒ ා රහසිගත  සඟ ා ඒ ා 
දගියන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නම එය නුනලාට ඉතා යහ තය. 
ත ද එය නුනලාෙග් සීහර  ා යන්ට නුනලාට  න්ද්යක 
 නු රත. ත ද අල්ලාහ් නුනලා කරන දෑ  �ළ�බඳ  
අ ිඥාන න්තයා ෙ යි.   (අල්-ක�් ආන් 2: 271) 

යනශි්් යකරෙ ක� ෙ ත zසකාත ්  ැ  ෙම 
නනත�ය. 

1. යනිශ්්ය කර ීුස්ල�ම  රන්ෙග් සු සාධක 
කටයුත� ල ද� යුකත� ගරක  
යශ් ාස න්ත ා ෙයන් කටයුත� කරන්ෙනක� නම 

ධන ත�න්ෙගන් 
z
සකාත් ලබා එය ආගීානුක�ල  

ෙබදා හැ ීට අ සරය රත. ෙගාය ළ සත�න් 
ධාන්  ලත�ර  ැනි ෙ භත�ක  ාාා අත් ත ්
කර ගැනනී සඳහා ජනයින් ෙ ත ෙස් කෙයක� 
යැවී  හු ෙ ත අනි ා්යය ෙ යි. ෙහ්ත�  

  �න්ෙගන් බහුතර 
z
සකාත් අනි ා්යය ව රත� 

බ ත් එහි නිසාඉ  පීාණය ලබා රත� බ ත් 
ෙනාදැනු ත්  සිටන බැයනි. එ ීණක ෙනා  
  �න් අතර එය නික�ත් න ීට ීැළ�කම දක න 
උදයය ද අීතක ව යන උදයය ද සිටන්නට 
 �ළ න.  

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි.   
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طَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ مإِنَّ خ هِملَيلِّ عصا وبِه كِّيهِمزتو مهر

 يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس كلَات١٠٣(ص(  

  �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් 
z
සකාත් ලබා ගනි �. එීගින් නුන 

  �න්   �යත�ර කර  �. ත ද  ාරශ�ද්අයට  ත් කර �. 
  �නට  පා්ථනා කර �. සැබැයන්ී නුනෙග්  පා්ථනා  
  �නට සැනසුීන. ත ද අල්ලාහ් ස්  ශපා කය 
ස් ඥානනය. (තෙබාහ් 9:103) 

2. z
සකාත් සමබන්ධ   ාර  කටයුත� කරන්නා 
ධන ත�න්ෙගන් සකාත් ඉල්ලා සිටන යට   �න් 
යසින් එය නික�ත් න ී අනි ා්යය ෙ යි. එීගින් 
 හු තී  ගකෙීන් ඉ ත්  න අතර   �නට එහි 
 පත�ඵල ලැෙබනු රත. ක ෙරක� එය ෙ නස් 
කරන්ෙන් ද එෙස්ත් ෙනාීැත� නම ෙනාසුදසු 
 �ද්ගලයින්ට  ාර ෙදන්ෙන් ද  හු ෙකෙරහි  ා ය 
අත් නු රත.  

zසකාතහ් ි ගකෙම නනත�ය.  

z
සකාත් අනි ා්යය  ව  සු 

z
සකාත් ලබා ෙදන්නාෙග් 

 ගකීක ෙලස   ත�යි. එය  හු යනාශ කරන්ෙන් නම 
එනම ඒ  �ළ�බඳ  සනීා  ඉකී ා කටයුත� කරන්ෙන් නම 
ෙහෝ ෙනාීනා ෙලසට  රහරණය කරන්ෙන් නම ෙහෝ එහි 
 ගකී  හු ෙකෙරහිී  ැ ේ.  හු එය සනීා  
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ඉකීවෙීන් ෙතාර  නි ැරද් අයුරන්  රහරණය 
කරන්ෙන් නම  හු තී  ගකෙීන් නිෙදාස් ෙ යි.  

zසකාත ්නකි�ත ්කරන ුලබනේන ්  
ක ර සථ්ානයකට ද? 
 
 ස්ත�ීය 

z
සකාත්  ස්ත� හා සමබන්ධය එයට එය නික�ත ්

කරනුෙය් නියමත ෙද්ශයට සත�  ස්ත�ෙ නි. zසකාත�ල් 
ෆිත්රා ශ රය හා සමබන්ධය. එයට එය නික�ත් කරනුෙය් 
එය අනි ා්යය  ව ෙෙලාෙෙ  හු එය ලබනුෙය් ක ර 
ස්ථානෙය් ද ඒ ෙද්ශය අනු   හු එය නික�ත් කරයි.  

ීුදල්ීය zසකාත් සියල්ල තී ෙද්ශෙය් දගියන් ෙ ත 
නික�ත් න ී අත� උත�මය. ෙ නත් ෙද්ශයකට ලබා ද�ී 
සු  ාද� නම ෙහෝ එය අසල් ැසි ෙද්ශයක නම ෙහෝ දැඩ 
අ ශ්තා නන් ෙ ෙළන ෙද්ශයක නම ෙහෝ එෙස් ෙ නත් 
ෙද්ශයකට ලබා ද්ය හැනය. එෙීන්ී එය තීන් යසින් 
නික�ත් කරන්ෙන් නම  ාාත් උරතය. තීන් ෙ නුෙ න් 
ෙ නත් ෙකෙනක� ඒ සඳහා  ත් න ීට ද අ සරය රත.  

ණය ීදුල�න ්zසකාත ්නකි�ත ්න ෙම ්ීය.  

1. යෙීක� ධන ෙතක�ට ලබා දන් ණයක රත්නම 
එී ණය  හු ලබා ගත්  සු ෙගව ගිය කාලය 
ෙ නුෙ න් zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙ යි. නීුත ්
ෙීහි ද�  ාාත් උරත  න්ෙන් ණය ලබන්නට 
ෙ රාත� ී zසකාත් ලබා ද�ී යි. යෙීක� 
ද ් ෙතක�ට ෙහෝ ණය ෙගවීට අ හසු 
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ෙකෙනක�ට ණයක ලබා ද� රත්නම එය තීන් 
සත� කර ගත්  සු   සරකට  ීණක zසකාත් 
ලබා ද්ය යුත� ෙෙ.   

2. යෙීක� යසින් ලබා දන් ණයක ණය ගැත්තා 
යසින් එය  �යවීට ෙනාහැන යටක සකාත්හි 
ෙිතනාෙ න් අතහැර දැමී සුදසු ෙනාෙෙ. 
ෙ නත් නසිෙ ක� යසින් ණයක ලබා ද� රත්නම 
එය එහි අයිත�කරට ලබා ෙදන ත�ර එහි zසකාත් 
ලබා ද�ෙම  ගකී  හු සත� ෙ යි.  

ීහ් සකාත ් ශෙයන ්නකි�ත ්න ෙම ්ීය.  

ීහ් යනු කාන්තා කට ය ාහයකද� ය ාහ 
ත්ාගයක  ශෙයන්  �රනැෙීන  ස්ත� යි. එය ෙසසු 
 ස්ත�න් ෙීන්ීය.  

1. රය එය සත� කර ගත්  සු එහි නිසාඉ  පීාණය 
ලබා  සරක ද සම ව්ණ ව රත්නම එයින් 
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්  ංග� ක zසකාත් 
 ශෙයන් රය යසින් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.  

2. කාන්තා කට රයෙග් ී හරය ණයක ආකාරෙයන් 
 සු ෙග �ම කරනු ලබන්ෙන් නම එහි ද� කරණණ 
ෙදකක සැලනල්ලට ගනු ලැෙඉ.  
රයෙග් ස් ාම  �රෂයා ධන ෙතක� නම එෙීන්ී 
තී ෙ ාෙරාන්ද ඉට� කරන්ෙනක� නම  සු ෙග නු 
ලබන ීහ් හි zසකාත් නික�ත් න ී රය ෙ ත 
අනි ා්යය  නු රත. තී ස් ාම  �රෂයා 
 ත්ෙ ාෙහාසත්කමන් අාු නම එයට තී ීහ් 
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තීන් සත� කර ගත්  සු එක  සරකට  ීණක 
zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.    

3. කාන්තා ක රය සත� ීහ් ලබා ගත්  සු 
රයෙග් ස් ාම  �රෂයා අනුසැම රසුෙරහි 
නියැළ�ී ට ෙ ර රය  ද්කකසාද කෙළ ්නම, එයට 
ලබා ගත් ීහ්් හි නිසාඉ  පීාණය ද ලැබ 
 සරක ද  ව්ණ   ව යට රයට ී හ්  පීාණෙයන් 
අාක සත�  න බැයන් එී ීහ්  පීාණෙයන් 
අාක ගණන් බලා zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙෙ. 
තී ස් ාම  �රෂයා ලබන අෙනක ෙකාටසට 
zසකාත් ලබා ද්ය යුත�  න්ෙන්  හු යසිනි.  

ෙකෙනක�ට නි් ණය ෙනාකරන ලද  සත්�ෙ හ ි
නනත�  ත�. 

ෙකෙනක�ට නි්ණය ෙනාකරන ලද  ස්ත� ක එය තීන් 
සත� කරගන්නා ත�ර zසකාත් නික�ත් න ීක නැත. 
එෙීන්ී ඉාීක ෙකාටසක ෙහෝ බූදලයක  ැනි තීන්ට 
ලැබය යුත�  ස්ත� ක රත� නීුත් එය ලබා ගත් ෙනාහැන 
තත්ත් යක උදාව රත්නම එය ද  හු සන්තකයට 
 ත් න ත�ර සකාත් නික�ත් න ීක නැත. තීන් 
සන්තකයට  ත් �ණ  සු එද්න සිට එයට න   සරක 
ආරම   න අතර එතැන්  ටන් zසකාත් නික�ත් න ී 
රරෙඹ. ෙහ්ත�  එය තීන් සත� වීට ෙ ර නසිද ගනු 
ෙදනු ක සිද ෙනා �නු බැයනි.  

zසකාත ්ලබා ෙනාෙදනන්ාට සත� දඬ ුී  
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1. නිසාඉ  පීාණය  ව්ණ  න තරීට යෙීක�ට 
 ස්ත�  රත්නම  හු එයින් zසකාත් ලැබය 
යුත්තන්ට එය නික�ත් ක ී අනි ා්යය ෙෙ.  

2. ක ෙරක� zසකාත් හි නනත�  ත� දැන දැනී එහි 
අනි ා්යය  ා ය  පත�කෙෂ්  කරමන් එයින් 
 ැළක සිටන්ෙන් ද  හු ෙද්   පත�කෙෂ් කෙයක� 
බ ට  ත් ෙ යි.  හුෙගන් එය ගනු ලැෙඉ.  හු 
 ශ්්ාත්තා  ව ෙනාහැරො නම  හුට ීර ය 
දඬු ී ෙදනු ලැෙඉ. ෙහ්ත�   හු තී දහී 
 පත�කෙෂ්  කරන්ෙනක�  ව බැයනි. නීුත්  හු 
ීසුරකී ෙහ්ත�ෙ න් එයින්  ැළක සිටන්ෙන් නම 
 හු  පත�කෙෂ් කෙයක� ෙනාෙෙ.  හුෙගන් සකාත් 
ගනු ලැෙඉ.  හුෙග් ධනෙයන් ෙකාටසක ලබා 
 හුට අ  ාද කරනු ලැෙඉ. එෙස් zසකාත් නික�ත් 
ෙනාන ී අ රාධයන. ීසුරකීන. 
අ ශ්තා න්ෙගන් ෙ ෙළන්නන්ට හිම ධනය 
අනු   න ීන. දගියන් සත� ෙදයන. එබැයන් 
zසකාත් නික�ත් න ෙම හැනයා  ත�බ එය ඉට� 
ෙනාකරන සෑී ෙකෙනක�ටී ෙෙදනනය දඬු ම 
රත� බ  අල්ලාහ් ෙ ාෙරාන්ද ෙ යි.  

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

يها الَّذين َآمنوا إِنَّ كَثريا من الْأَحبارِ والرهبان لَيأْكُلُونَ أَموالَ يا أَ
 بونَ الذَّهكْنِزي ينالَّذو بِيلِ اللَّهس نونَ عدصيلِ واطاسِ بِالْبالن

مهرشفَب بِيلِ اللَّهي سا فهقُونفنلَا يةَ وضالْفيمٍ  وذَابٍ أَل٣٤(بِع (
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 مهوبنجو مهاها جِبى بِهكْوفَت منهارِ جي نا فهلَيى عمحي موي
 )٣٥(وظُهورهم هذَا ما كَنزتم لأَنفُِسكُم فَذُوقُوا ما كُنتم تكْنِزونَ 

34.   �න් රන් හා රද� අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙය් යයදම 
ෙනාකර ෙ ාද් බැඳගත්ත �න්ය.   �නට ෙෙදනනය දාු ී 
 �ළ�බඳ  ශ� ාරංර   ස �.  

35. ඒ ා නිරා ගින්ෙනහි උණණ කරනු ලබනු ද්න එීගින් 
  �න්ෙග් නළල් ීත ද   �න්ෙග් රක ෙ ෙදස් ීත ද 
  �න්ෙග්  �ට ල් ී ත ද හං ාු ගසනු ලැෙඉ. ෙීය නුනලා 
ෙ නුෙ න් නුනලා ෙ ාද් බැඳගත් දෑය. එබැයන් නුනලා 
ෙ ාඳ් බැඳ ගනිමන් සිට දෑ නුනලා  �කත� යඳ් �. 

(සූරා අත්-තෙබා : 34,35)  

 

උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

 ولْ هب ما لَهريخ وه هلفَض نم اللَّه ماها َآتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلَا يو
 موي لُوا بِهخا بقُونَ مطَويس ملَه رضِ شالْأَرو اتاوماثُ السريم لَّهلو ةاميالْق

 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّه١٨٠(و(  

180. අල්ලාහ්  හුෙග්  ර පසාදෙයන් තීන් හට  �රනැී ූ
දෑ  �ළ�බඳ  ී සුර  න්නන් එය තීන් හට යහ ත් යැයි 
ෙනාසිත�ය යුත�ීය. එෙස් ෙනා  එය   �නට හානිදායකය. 
(ීළ �න් ෙකෙරන්) නැගිට�  නු ලබන ද්නෙය්   �න් ක ර 
ෙදයක ෙකෙරහි ීසුර  වෙය් ද එය   �න්ෙග් ෙගල  ටා 
දීනු ලැෙඉ. අහස් හි හා මහිතලෙයහි උරීයන් අල්ලාහ් 
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සත�ය. නුනලා කරන දෑ  �ළ�බඳ  අල්ලාහ් 
අ ිඥාන න්තය.   (අල්-ක�්ආන් 3:180) 

نأَبِي ع ذَر يضر اللَّه هنقَالَ قَالَ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي والَّذو 
 إِبِلٌ لَه تكُونُ رجلٍ من ما حلَف كَما أَو غَيره إِلَه لَا والَّذي أَو بِيده نفِْسي

أَو قَرب أَو مي لَا غَندؤا يقَّهإِلَّا ح يا أُتبِه موي ةاميالْق ظَما أَعكُو منُت هنمأَسو 
هطَؤا تهفَافبِأَخ هطَحنتا وونِها بِقُركُلَّم تازا جاهرأُخ تدر هلَيا عى أُولَاهتح 

 الناسِ بين يقْضى

 

නබ සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම ත�ී ාණන්  පකාශ කළ 
බ  අබූ ස් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා 
කරයි.  

ීාෙග් ආත්ීය ක �රන් සත�ෙෙ ද  හු ීත ද් �රමන් 
නැත�නම නැීදීට සුදස්සා  හු හැර ෙ නත් නසිෙ ක� 
ෙනා න අය ීත ද් �රමන් - එෙස්ත් ෙනාීැත�නම යම 
නසි ද් �රීක ීත ද් �රා - නසියම මනිෙසක�ට  ට� න් 
ෙහෝ ග යින් ෙහෝ එළ න් ත�බ ඒ ාෙයහි  ගකී ඉට� 
ෙනාකරන්ෙන් ද ීළ �න් ෙකෙරන් නැගිට� නු ලබන ද්න 
ඒ ා සිට තතත්් යට  ාා  ෘෂ්ටීත්  හා යශාල  ෙගන 
එනු ලබයි. උන් උන්ෙග් ක�ර ීගින්  හු   ාගා දීා 
උන්ෙග් අං ීගින්  හුට අනිනු රත. උන් හැ  යන සෑී 
ෙීාෙහාතකී ත ත් කාාායීක ෙගන එනු ලැබ ීුල් 
 තා  ෙීන්ී  හු සීඟ කටයුත� කරයි. ෙීෙස් ජනයා 
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අතර  හු යනිශ්්ය කරනු ලබන ෙතක සිද  නු රත. 
    (ීලූාශපය බුහාර හා ී ස්ුල�ම) 

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو نم اهآت الًا اللَّهم 
فَلَم دؤي هكَاتثِّلَ زم لَه الُها ماعجش عأَقْر لَه انتبِيبز يقُهطَو موي ةاميذُ الْقأْخي 

هيتزِمهنِي بِلعي هقَيدقُولُ بِشا يأَن الُكا مأَن كزكَن لَا ثُمت هذةَ هالْآي 

 } فَضله من اللَّه آتاهم بِما يبخلُونَ الَّذين يحِسبن ولَا{ 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ හුෙරයිරා 
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා කරන ලද�.  

අල්ලාහ් ක ෙරක�ට  ස්ත�   �රනීා එහි නියී  ව 
zසකාතය ඉට� ෙනාකරන්ෙන් ද  හුෙග් එී ධනය  හු 
ෙ ත ීුාු හිෙසහි මද් ෙගඩ තරම  ව රස්ෙදකක රත� 
යෂක�ර දළෙදකක රත� නාගෙයක� බ ට  ත ් කරනු 
ලැෙඉ. ී ළ �න් ෙකෙරන් නැගිට� නු ලබන ද්නය  හුට එය 
බරක ෙ යි    හු  උෙග් කට ත�ළ ගිල ගනන.  සු  
ෙීෙස්  පකාශ කරයි. නුෙඹ  ස්ත�  ීී ෙ ම ත ද නුෙඹ 
බූදලය ද ී ී ෙ ම යැයි   සා ෙීී ආයතය  ාරායනා 
කර ෙ න් වහ.  

يخ وه هلفَض نم اللَّه ماها َآتلُونَ بِمخبي ينالَّذ نبسحلَا يو ولْ هب ما لَهر
شر لَهم سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة وللَّه مرياثُ السماوات والْأَرضِ 

 بِريلُونَ خمعا تبِم اللَّه١٨٠(و(  
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180. අල්ලාහ්  හුෙග්  ර පසාදෙයන් තීන් හට  �රනැී ූ
දෑ  �ළ�බඳ  ී සුර  න්නන් එය තීන් හට යහ ත් යැයි 
ෙනාසිත�ය යුත�ීය. එෙස් ෙනා  එය   �නට හානිදායකය. 
(ීළ �න් ෙකෙරන්) නැගිට�  නු ලබන ද්නෙය්   �න් ක ර 
ෙදයක ෙකෙරහි ීසුර  වෙය් ද එය   �න්ෙග් ෙගල  ටා 
දීනු ලැෙඉ. අහස් හි හා මහිතලෙයහි උරීයන් අල්ලාහ් 
සත�ය. නුනලා කරන දෑ  �ළ�බඳ  අල්ලාහ් 
අ ිඥාන න්තය.   (අල්-ක�්ආන් 3:180) 

(ීූලාශපය : බුහාර) 

نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا وم نبِ ماحص 
 بِها فَيكْوى صفَائح فَيجعلُ جهنم نارِ في علَيه أُحمي إِلَّا زكَاته يؤدي لَا كَنزٍ

اهبنج هبِينجى وتح كُمحي اللَّه نيب هادبي عمٍ فوكَانَ ي هارقْدم ِسنيمخ أَلْف 
ةنس  

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ හුෙරයිරා 
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා කරන ලද�.  

 ස්ත�  රත� ක ර ෙහෝ ෙකෙනක� එහි සකාතය ඉට� 
ෙනාකෙළ් නම  හු ෙ ත නිරා ගින්ෙනහි රත් කරනු ලැබ, 
 ාතපයක සාදනු ලැබ එීගින්  හුෙග් ඉණ ෙද ස ද 
 හුෙග් නළල ද ීද්නු ලැෙඉ. අ �රද  නස් දහසක 
 පීාණයනන් යුත් ද්නක අල්ලාහ් තී ගැත්තන් අතර 
යනිශ්්ය කරන ෙතක ෙීෙස් සිදෙ මන්   ත�. 

(ීූලාශපය : ීුස්ල�මl 
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5. අීතර සදකා න ්

අීතර සදකා න ් යනු අල්ලාහ්ෙග් තෘ ්ත�ය 
බලාෙ ාෙරාත්ත�ෙ මන් තී ධනය ෙසසු අයට ලබා ද� 
උ කාර න ීය. 

සදකා න් යයධාකාරය 

ඒ ායින් සීහරක නම යහ ත්  දනින් කතා න ී 
ීුදල�න් දානීාන න ී  ැනි දෑ ෙෙ. ෙීහි ද� සාකි්ා 
ෙකෙරන්ෙන් ීුදල�න් දානීාන න ී  �ළ�බඳ ය. 

සදාක  දහම ගත න ෙම යථා්ථය.  

ීුදල් යහ ත් දෑ සඳහා යයදම කරන ෙීන් ද 
දබලයින්ට කරණා  දැකවීට ද්රගන් න ෙීන් ද 
දගියන් සීඟ සීෙස් කටයුත� කරන ෙීන් ද තීන් 
ඉ ැයූ දැයින් ෙකාටසක   �නටත් ලබා ෙදන ෙීන් ද 
  �න් සීඟ සමබන්ධ ව කටයුත� කරන ෙීන් ද යයදම 
න ී උ කාර න ී  ැනි නබ  රන්ෙග් ගත� ලකෂණ 
 �ළ� ද්මන් යහග�ණෙයන්  ැොන ෙීන් ද ඉස්ලාම 
මනිසාට රරයුම කර සිටයි. උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස් 
 පකාශ කරයි.  

لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ 
جاَء وغتقُونَ إِلَّا ابفنا تمو فُِسكُمأَنفَل كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه ه

 )٢٧٢(وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
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(නබ රයාණනි,)   �න්  යහීඟ යැවී නුනට  ගකීක 
ෙනාෙ යි. නීුත් අල්ලාහ් තීා අ ිීත කළ අය  යහීඟ 
ය යි. යහ ත් දැයින් නුනලා ක�ීක යයදම කරන්ෙනහු ද 
එය නුනලාටීය. අල්ලාහ්ෙග් ීුහුණ (තෘ ්ත�ය) 
අෙ ්කෂාෙ න් මස නුනලා යයදම ෙනාකරන්ෙනහුය. 
යහ ත් දැයින් නුනලා ක�ීක යයදම කරන්ෙනහු ද 
නුනලාට එය  ව්ණ  යළ� ෙග නු ලැෙඉ. ත ද නුනලාට 
අ රාධ සිද කරනු ෙනාලබන්ෙනහුය.  (අල්-බකරා: 272) 

සදකාෙ හ ිනනත�  ත� 

 �ද්ගලෙයක�ෙග් යයදී හා තීන්ෙගන් යැෙ න්නන්ෙග් 
යයදීට අීතර  යීක රත්නම සදකා ලබා ද�ී 
සුන්නා න.  

ෙ ාදෙෙ සෑී කාලයකී සදකා ලබා ද�ී සුන්නා ක  න 
අතර රතැම ීාසයන් හා අ ස්ථා න්  ලද� එය  ාා 
උරත සුන්නා ක ෙ යි.  

උරත ීාසයන්  නුෙය් රීළාන් දල් හිජජා  ැනි යෙශ්ෂ 
ීාසයන්ය.  

උරත අ ස්ථා න්  නුෙය් නියගය සාගින්න ආ දා  ැනි 
අ ස්ථා න්ය.  

නිෙරෝගන  සිටන යට ෙදනු ලබන සදකා ට  ාා 
ෙරෝගාත�ර  සිටන යට ෙදනු ලබන සදකා  ඉතා උත�මය. 
දෂ්කරත් ෙය් සිටන යට ෙදනු ලබන සදකා ට  ාා 
සැ  ත ් සිටන අ ස්ථාෙෙ ෙදනු ලබන සදකා  ඉතා 
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උත�මය. එෙීන්ී එය සිද යය යුත්ෙත් අල්ලාහ්ෙග් 
තෘ ්ත�ය ෙ නුෙ න්  ීණන.  

 لوجه نطْعمكُم إِنما) ٨( وأَسريا ويتيما مسكينا حبه علَى الطَّعام عمونَويطْ

لَا اللَّه رِيدن كُمناًء مزلَا جا وكُور٩( ش( 

9.   �හු (අල්ලාහ් ෙකෙරහි  ව ආදරය නිසා) එය 
(ආහාරය) ෙකෙරහි  පයි ීනා යක ත�බුණ ද දගියාට ද 
අනාථයාට ද සිරකර ාට ද ආහාර ස යත�. 10. අ  
නුනලාට ආහාර ස යනුෙය් අල්ලාහ්ෙග් ීුහුණ (තෘ ්ත�ය) 
ෙ නුෙ න්ීය. නුනලාෙගන් නසිද  පත�ලා යක ෙහෝ නසිද 
කෘතඥතා ක ෙහෝ අෙ ්කෂා ෙනාකරන්ෙනීු. (අද්-දහ්් 
76: 8,9) 

යෙශ්ෂෙයන් ේෝධෙයන්  සු න ඥාත�න්ට සදකා ලබා 
ද�ී  ාාත් උත�ම ෙ යි.  

සදකා ලබා ද�ෙම ීහිී ය 

1. අල්ලාහ් ෙීෙස්   සයි. 

 هِمبر دنع مهرأَج مةً فَلَهلَانِيعا ورارِ سهالنلِ وبِاللَّي مالَهوقُونَ أَمفني ينالَّذ

 )٢٧٤(ولَا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ 
ක ෙරක� රාතපිෙයහි ද දහ ෙලහි ද තීන්ෙග් ධනය 
රහසිගත  හා  පසිද්අෙය් (අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙයහි) 
යයදම කරන්ෙන් ද   �නට තී  රීාඅ ත� අබයස 
  �න්ෙග්  පත�ඵල රත.   �නට බයක නැත. ත ද   �හු 
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දක  න්ෙනෝ ද ෙනාෙ ත�.    (අල්-බකරා: 
274) 
 
2.  

نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه هنولُ قَالَ قَالَ عسر لَّى اللَّهال صلَّه هلَيع لَّمسو نم 
قدصلِ تدبِع ةرمت نبٍ مبٍ كَسلَا طَيلُ وقْبي إِلَّا اللَّه بإِنَّ الطَّيو اللَّه 
 مثْلَ تكُونَ حتى فَلُوه أَحدكُم يربي كَما لصاحبِه يربيها ثُم بِيمينِه يتقَبلُها

بلِالْج 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාෙණෝ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) 
ත�ීාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු 
අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා කරන ලද�.  

අල්ලාහ්  �යත�ර දෑ මස ෙ න නසි ක  �ළ� ෙනාගනන. 
එ න් තත්ත් යක ක ෙරක�  �යත�ර ෙලස උ යාගත ්
දැයින් රට ඉද් ීල්ලක  රත්ාග කරන්ෙන් ද සැබැයන්ී 
අල්ලාහ් එය තී දක�ණත�න්  ාර ෙගන  සු  නුනලා 
අත�රන් ෙකෙනක� තී කාෙතාල ෙගාා ගසන ාක ෙීන් 
එය කන්දක තරීට  ත්  න ෙතක එහි හිමයාට ෙගාා 
ගසයි. 

نابِرٍ عقَالَرضي اهللا عنه  ج  :قتلٌ أَعجر ننِي مةَ بذْرا عدبع لَه نرٍ عبد 
 لَا فَقَالَ غَيره مالٌ أَلَك فَقَالَ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولَ ذَلك فَبلَغَ
 درهمٍ مائَة بِثَمان الْعدوِي اللَّه عبد بن نعيم فَاشتراه مني يشترِيه من فَقَالَ
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 بِنفِْسك ابدأْ قَالَ ثُم إِلَيه فَدفَعها وسلَّم علَيه هاللَّ صلَّى اللَّه رسولَ بِها فَجاَء
قدصا فَتهلَيلَ فَإِنْ عٌء فَضيش كلأَهلَ فَإِنْ فَلفَض نع كلٌء أَهيي شذفَل 
كتابلَ فَإِنْ قَرفَض ني عذ كتابٌء قَريكَذَا شكَذَا فَههقُولُ وي نيفَب كيدي 

نعو ينِكمي نعو كالمرواه املسلم ش 

 

ජාබ් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා කරන ලද�.  

බනූ උස්රා ෙගෝෙතපෙය්  �ද්ගලෙයක� තීන් සත�  හෙලක� 
තීන්ෙග් ීරණෙයන්  සු නිදහස් න ීට  පත�ඥා දනි. 
ෙම  �ළ�බඳ  අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්ට දැන ගන්නට 
ලැබණ. එයට එත�ීාෙණෝ  බට ෙම හැර ෙ නත ්
 ස්ත� ක නැත්ෙත ්දැයි යීසූහ.  හු නැතැයි  �ළ�ත�ර 
දන්ෙන්ය.  සු  ීෙගන් ෙීාහු  මලට ගන්ෙන් 
ක �රන්දැයි (ජනයාෙගන්) යීසා සිටයහ.  සු  නුඅයිම 
ඉඉනු අඉදල්ලාහ් නීැත්තා ද්්හම අටසනයයකට  හු  
මල ද� ගත්ෙත්ය. අල්ලාහ්ෙග් දතයාෙණෝ එය රෙගන 
අයිත�කරට  ාර දන්හ. අනත�ර  ෙීෙස්  පකාශ කර 
සිටයහ.  පථීෙයන්ී (ෙීය යයදම න ීට)  ෙබන් 
ආරම  කරන්න.  සු  ඒ ෙකෙරහි  ව  රත්ාගෙය් 
( ගකී) ඉට� කරන්න. එයින් යීක ඉත�ර  වෙය් නම එය 
 බෙග්   �ල ෙ නුෙ නි.  ෙඉ   �ලට ලබා දන්  සු  ද 
ඉත�ර  වෙය් නම  බෙග් ඥාත�න් ෙ නුෙ නි.  බෙග් 
ඥාත�න් ෙ නුෙ න් ලබා දන්  සු  ද යීක ඉත�ර  වෙය් 
නම  බ ඉද්රෙය් සිටන  බ දක�ණත�න් සිටන  බෙග් 
 ීත�න් සිටන ෙම ෙම අය ෙ නුෙ නි යැයි   සා 
සිටයහ. (ීුලාශපය ීුස්ල�ම) 

උත�මී සදකා න ් 
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 خير قَالَ وسلَّم علَيه اللَّه لَّىص النبِي عن عنه اللَّه رضي هريرةَ عن ايب .1
قَةدا الصكَانَ م نرِ عى ظَهنأْ غدابو نولُ بِمعأخرجه البخاري( ت( 

අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා 
කරන ලද�. 

උත�මී සදකා  ( රත්ාගය)  නුෙය් තී අ ශ්තා ට 
අීතර  රත� දැයින් ලබා ෙදන සදකා යි. එය  බ 
ඥාත�න්ෙගන් ආරම  කරන්නැයි නබ (සල්ලල්ලාහු 
අෙලයිහි  සල්ලම) ත�ීාෙණෝ  පකාශ කළහ.   
     (ීූලාශපය බුහාර) 

2. نةَ أَبِي عريره ها قَالَ أَنولَ يسر اللَّه أَي قَةدلُ الصقَالَ أَفْض 
دهلِّ جقأْ الْمدابو نولُ بِمعاخرجه امحد وابو داود( ت( 

අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා 
කරන ලද�. 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණනි, ක ර සදකා ක උත�ම  න්ෙන් 
දැයි  හු යසින් යීසා සිරය. එයට එත�ීාෙණෝ, සුළ 
ීුදලක රත� තත්ත් ෙය් කරන  රත්ාගයයි. එය  බ 
ඥාත�  න්නන්ෙගන් ආරම  කරන්නැයි නබ (සල්ලල්ලාහු 
අෙලයිහි  සල්ලම) ත�ීාෙණෝ  පකාශ කළහ. 

කානත්ා ක රයෙග ්ස ්ාම  �රෂයාෙග ්න ිසනි ්
යීක  රත්ාග න ෙම නනත�  ත�.  
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රය යසින් ලබා ෙදන්නා  ව  රත්ාගය  �ළ�බඳ  තී 
ස් ාම  �රෂයාෙග්  �ළ� ගැනනීක රත� බ  රය දැන 
ගත්ත� නම එෙස්  රත්ාග න ීට රයට අනුීැත�ය රත. 
එයට රයට ලැෙබන ක�සල�න් අාක හිම ෙ යි. නීුත් තී 
ස් ාම  �රෂයා එය  �ළ� ෙනාගන්නා තත්ත් යක එෙස් 
 රත්ාග න ී හරාම තහනම ෙ යි.  

තී ස් ාම  �රෂයා ෙහෝ තී  ාරකර යසින් 
 රත්ාගයන් ලබා ද�ීට අ සර ද� රත්නම එයට රය 
යසින් කරන  රත්ාගය ෙ නුෙ න්   �න්ට ලැෙබන 
ක�සල් ෙීන් සීාන ක�සලක රයට ද ලැෙඉ. 

ීහුමීද ් (සලල්ලල්ාහ ු අෙලයහි ි  සලල්ම) 
ත�ී ාණනේග ්  �ෙල ්උදයයට සකාත ්ලබා ද�ෙම 
නනත�  ත�   

නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) ත�ීාණන්ට zසකාත ්
ෙහෝ අීතර සදකා න් ලබා ද�ී අනුීත ෙනාෙ යි. 
එෙීන්ී බනූ හාෂ�ම ෙගෝතපයට ෙහෝ එහි  පධානනන්ට 
zසකාත් ලබා ද�ී අනුීත ෙනා න අතර   �න් දගියන් 
නම   �නට අීතර සදකා න් ලබා ද�ී අනුීත ෙෙ.  

තෙබා නම  ශ්් ාතත්ා   න අ සථ්ාෙෙ ලබා 
ෙදනන්ා  ව සදකාෙෙ නනත�  ත� 

 ශ්්ාත්තා ෙය් නියැෙළන අ ස්ථාෙෙ ද� තීන්ට හැන 
 ීණන් සදකා ක  �රනැමී සත�ට� දායකය.  
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 نبِكَعع نا بمكل يضر اللَّه هنع ا قُلْتولَ يسر إِنَّ اللَّه ني متبوأَنْ ت 
علخأَن ني مالقَةً مدإِلَى ص إِلَى اللَّهو ولهسلَّى رص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و 
ِسكأَم كلَيع ضعب كالم وفَه ريخ لَك ي قُلْتِس فَإِنأُمي كمهي سالَّذ 
ربيمتفق عليه( بِخ( 

කඅඉ ඉඉනු ීාල�ක (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින් 
 ා්තා කරන ලද�.  

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණනි, ීාෙග්  ශ්්ාත්තා ය ෙහ්ත�ෙ න් 
අල්ලාහ් හා  හුෙග් රසූල් ෙ නුෙ න් ීාෙග්  ස්ත�ෙ න් 
සදකා ක ී ුදා හරන්නදැයි යීසුෙ ම. (එයට එත�ී ාෙණෝ) 
 ෙඉ  ස්ත�ෙ න් සීහරක  බ සීඟ තබාගන්න. එය 
 බට යහ ත් ෙෙය. කයිබ් ද්න ලැබූ ීාෙග් ෙකාටස ීා 
සීඟ රඳ ා ගත්ෙතමයි  ැ සනය.     
  (ීූලාශපය : බුහාර හා ීුස්ල�ම)  

 

ෙද ්  පත�කෙෂ ්කයනි ් ෙකෙරහ ි zසකාත ්
 �රනැමී.  

ඉස්ලාම යෙරෝර සටන්කාම ෙද්   පත�කෙෂ් කයින් හැර 
ෙසසු අය සඳහා සදකා න් ලබා ද්ය හැනය. එය 
  �න්ෙග් හද ත් ත�ළ ඉස්ලාීය ෙකෙරහි ආදරය රත� 
වීටත්   �න්ෙග් ක�සගින්න නි ා දැමීට ෙහ්ත� ෙ යි. 
එෙීන්ී එෙස් ලබා ෙදන්නාට ද ක�සල් හිම ෙෙ. මනිසුන් 
ෙහෝ සත�න් අත�රන් ෙතත්  ව හද ත් රත� ක ෙරක�ට ෙහෝ 
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ෙෙ ා ඒ ෙ නුෙ න් කරන ( රත්ාග ෙ නුෙ න්) ක�සල් 
රත.  

 

යා්කයාට  රත්ාග න ෙම නනත�  ත�   

යා්කයාට අ ශ් දෑ  �ර නැමී නබ ත�ීාණන්ෙග් ීඟ 
ෙ න්වීයි. එෙීන්ී එය තීන්ට හැන  ීණන් සුළෙ න් 
ෙහෝ එෙස්  රත්ාග න ී ද සුන්නාහ් න. 

نع أُم ديجرضي اهللا عنها  با :قَالَتولَ يسر لَّى اللَّهاللَّ صه كلَيإِنَّ ع 
نيكسالْم قُوملَى لَيابِي عا بفَم أَجِد ئًا لَهيش يهطأُع اها فَقَالَ إِيولُ لَهسر اللَّه 

 محرقًا ظلْفًا إِلَّا إِياه تعطينه شيئًا لَه تجِدي لَم إِنْ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
يهفَعإِلَ فَادهي يف هدأخرجه ابوا داود والترمذي(  ي( 

උමීු බුෙජයිද් (රළ�යල්ලාහු අන්හා) ත�මය යසින්  ා්තා 
කරන ලද�. රය අල්ලාහ්ෙග් දතයාණනි, (ීට නයා ද�ී) 
 බ ෙකෙරහි  ව  ගකීන. සැබැයන්ී දගිෙයක� ීාෙග් 
ෙදාරකා සිටෙගනී සිටයි.  හුට ීා යීක  �රනැමීට 
ීා සත�  නසි ක ෙනාීැත. එයට අල්ලාහ්ෙග් දතයාෙණෝ 
රයට ෙීෙස්  පකාශ කළහ.  හු ෙ නුෙ න් ( �ර නැමීට) 
 �ල�ස්සූ ක�රයක හැර ෙ න නසි ක  බ ෙනාලැබුෙෙ නම 
එය  �  ද  හුෙග් අතට  �රනීන්න.    
 (ීූලාශපය අබූ දා වද්, ත�්මද්)  
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නසදි අ ශ්තා යනන ්ෙතාර  යා්නය න ෙම 
නනත�  ත� 

 يزالُ ما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي قَالَ: قَالَ عنه اللَّه رضي رعم عن ابنِ .١
متفق (لَحمٍ  مزعةُ وجهِه في لَيس الْقيامة يوم يأْتي حتى الناس يسأَلُ الرجلُ

 )عليه

ඉඉනු උී් රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�ීාණන් යසින්  ා්තා 
කරන ලද�.  �ද්ගලෙයක� ී ළ �න් ෙකෙරන් නැගිට� නු ලබන 
ද්නය දක ා මනිසුන්ෙගන් යා්නය කරමන්ී සිටයි. එද්න 
 හුෙග් ීුහුෙණහි නසිද ීස් කැබැල්ලක ෙහෝ දැනය 
ෙනාහැන ෙෙ.    (ීූලාශපය බුහාර හා 
ීුස්ල�ම) 

٢. نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ قَالَ هسر لَّى اللَّهص اللَّه عهلَي لَّمسو نأَلَ مس اسالن 
مالَهوا أَمكَثُّرا تمأَلُ فَإِنسا يرملَّ جقتسفَلْي أَو ركْثتسياخرجه مسلم( ل( 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  අබූ හුෙරයිරා 
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා කරන ලද�. 
ජනයින්ෙගන් ක ෙරක�   �න්ෙග්  ස්ත�ෙ න් අඅක 
 ශෙයන් ඉල්ලා සිටන්ෙන් ද  හු එෙස් අයැද සිටන්ෙන් 
ගිනි අඟ�රය. එබැයන්  හු එය අාු කර ගනිත් ා! 
නැත�නම  ැඩ කර ගනිත් ා.!   (ීූලාශපය ීුස්ල�ම) 

ඉලල්ා සරිීට අනුී ත අය ක �රන ්ද? 

 ාලකයාෙගන් ඉල්ලා සිරීට අ සර රත� අතර යම 
දෂ්කරත් කට ීුහුණ  ෑ අ ස්ථා ක ෙහෝ  සංගතයක 



 

82 

රත�  ව යටක ෙහෝ යම  ්සනයක රත�  ව යටක ෙහෝ 
අනත�ර  ඒ සඳහා ීුහුණ ද�ීට තීන්ට අ ශ්  න දෑ 
ෙනාීැත්ෙත ්නම එෙස් ඉල්ලා සිරීට අනුීැත�ය රත. ඒ 
හැර ෙ නත් දෑ ෙ නුෙ න් ඉල්ලා සිරී නනත්නුක�ල 
ෙනා න්නන.  

نع نةَ رضي اهللا عنه عرمس بِيالن لَّىص اللَّه هلَيع لَّمسلُ قَالَ وائسالْم 
وحكُد حكْدا يلُ بِهجالر ههجو ناَء فَمقَى شلَى أَبع هِهجو نماَء وش كرت 

أخرجه امحد وابو ( بدا منه يجِد لَا أَمرٍ في أَو سلْطَان ذَا الرجلُ يسأَلَ أَنْ إِلَّا
 ) دداو

නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) ත�ීාණන්  පකාශ 
කළ බ  සීුරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින්  ා්තා 
කරන ලද�.  

ඉල්ලා සිරී මනිෙසක� තී ීුහුණ එීගින්  ාරා ගන්නා 
 ාරා ගැනනීන. ක ෙරක� අ ිීත කරන්ෙන් ද  හු තී 
ීුහුෙණහි එය තබා ගනිත් ා! ක ෙරක� අ ිීත කරන්ෙන් 
ද එය අත් හරත් ා! එෙස් ෙනාීැත�නම මනිෙසක� 
 ාලකෙයක�ෙගන් ෙහෝ අ ශ් කා්යයක ද� ෙහෝ ඉල්ලා 
සිටත් ා!    (ීූලාශපය අහ්ීද් අබූ දා වද්) 

සදකා න ්අඅක  ලබා ද�ෙම ීහිී ය.  

යහ ත් කටයුත�  ලද� තී  ස්ත�  අඅක  ශෙයන් 
යයදම න ී නබ ත�ීාණන් ෙ න් ා දන් ීඟ ෙ යි. 
එීගින් තී  ස්ත�  රකෂණය වීටත් එය සං ්ධනය 
වීටත් දගන ද ් ත�න්ෙග් අ ශ්තා න් ස �රාල�ීටත ්
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ක�සල් හා ත�ළ�ණ  ැඩ වීටත් නබ  රන්ෙග් ්රතා 
ග�ණාංග තීන් ත�ළ  ා ා ගැනනීටත් ෙහ්ත� ෙෙ.  

1. උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්   සා සිටයි. 

 في سنابِلَ سبع أَنبتت حبة مثَلِكَ اللَّه سبِيلِ في أَموالَهم ينفقُونَ الَّذين مثَلُ

 )٢٦١( عليم واسع واللَّه يشاُء لمن يضاعف واللَّه حبة مئَةُ سنبلَة كُلِّ

අල්ලාහ්ෙග් ීා්ගෙය් තීන්ෙග් සම ත් යයදම කරන 
අයට උ ීා  ධාන් රටයක උ ීා   ැනිය. එය කරල් 
හතක  ැොන්නට සලස් යි. සෑී කරලකී රට සියයක 
බැගින් රත. අල්ලාහ් තීා අ ිීත කරන අයට නහි  
ග�ණයනන්  ැඩ කර ෙදන්ෙන්ය. ත ද අල්ලාහ් ස්  
 ්ා කය ස් ඥය.  (අල්-ක�්ආන් 2:261) 

٢. نةَ أَبِي عريره يضر اللَّه هنأَنَّ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسقَالَ و 
 أَعط اللَّهم أَحدهما فَيقُولُ ينزِلَان ملَكَان إِلَّا فيه الْعباد يصبِح ومٍي من ما

 تلَفًا ممِسكًا أَعط اللَّهم الْآخر ويقُولُ خلَفًا منفقًا

නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) ත�ීාණන්  පකාශ 
කළ බ  අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින් 
 ා්තා කරන ලද�.  

ගැත්තන් අ ද්  න සෑී ද්නකී ී ලක රන් ෙදෙදෙනක� 
 හළ  නු මස නැත.   �න් ෙදෙදනාෙගන් එක අයක� යා 
අල්ලාහ් යයදම කරන්නාට  සු ටත්  �රනීනු ීැන ! 
යැයි ද   �න් ෙදෙදනාෙගන් අෙනකා යා අල්ලාහ් 
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 ළක න්නාට යනාශය  �රනීනු ීැන !යි ද  ප්ථනා 
කරයි.    (ීූලාශපය: බුහාර හා ීුස්ල�ම) 

ආෙදශ් කරනේනක� ඉසල්ාීය  ැළද ගතේත ්නම 
ඉසල්ාීයට ෙ ර  හ ු යසනි ් ලබා දන ්
 රත්ාගයන ් ලට ක�සල ්රත.  

نيمِ عكنِ حامٍ بزح يضر اللَّه هنقَالَ ع ا قُلْتولَ يسر اللَّه تأَياَء أَريأَش 
تكُن حثُأَتا ني بِهف ةيلاهالْج نم قَةدص أَو اقَةتع لَةصمٍ وحلْ را فَهيهف نم 
  خيرٍ من سلَف ما علَى أَسلَمت وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبِي فَقَالَ أَجرٍ

හකඉ ඉඉනු හිසාම (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීා යසින් 
 ා්තා කරන ලද�. අල්ලාහ්ෙග් දතයාණනි, අඥාන යුගෙය් 
සදකා න්  හලන් නිදහස් න ම හා ඥාත� සමබන්ධකම 
  ත් ා ෙගන යෑී  ැනි  ීා කරමන් සිට දෑ  �ළ�බඳ  
 බ ක�ීක සිතන්ෙනහි ද? ඒ ාෙයහි ක�සල් ත�ෙඉ දැයි 
යීසුෙ ම. එයට නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) 
ත�ීාෙණෝ යහ ත් දැයින් ෙගව ගිය දෑ  �ළ�ගත ්
තත්ත් ෙයහි  බ ඉස්ලාීය  �ළ�ගත්ෙතහිය යැයි  පකාශ 
කළහ. 

සදකා ලබා ද�ෙම යනය.  

1.  �යත�ර ෙිතනාෙ න් එනම අල්ලාහ්ෙග් තෘ ්ත�ය 
බලෙ ාෙරාත්ත�ෙ න්  ීණක එය ලබා ද�ී.  �ාාකා  
අයුරන් ලබා ද�ී ෙහෝ ීූණි්ා ට ෙහෝ අහංකාර කමන් 
ලබා ද�ෙීන්  ැළනය යුත� ෙෙ. 
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 اللَّه رسولَ سمعت قَالමَالْمنبرِ علَى عنه اللَّه رضي الْخطَّابِ نب ن عمرِع
 نوى ما امرِئٍ لكُلِّ وإِنما بِالنيات الْأَعمالُ إِنما يقُولُ وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 
අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන්  පකාශ කළ බ  උී් බන් 
කත්තාඉ (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා 
කරන ලද�. 
සියල �යා න්ට ක�සල් ලැෙබනුෙය් ෙිතනා න් අනු ය. 
සෑී ෙකෙනක�ටී  හු  තන දෑ හිම ෙෙ.   
     (ීූලාශපය: බුහාර) 
 
2.  �යත�ර ෙලස අනුීත කළ  රද් උ යා ගත් 
දැයින්  රත්ාග න ී. අල්ලාහ්  �යත�ර දෑ මස 
ෙ ෙනකක  �ළ�ෙනාගනියි.  
 
උත්ත තර අල්ලාහ් ෙීෙස්  පකාශ කරයි.  

 من لَكُم أَخرجنا ومما كَسبتم ما طَيبات من أَنفقُوا َآمنوا الَّذين أَيها يا

 فيه اتغمضو أَنْ إِلَّا بَِآخذيه ولَستم تنفقُونَ منه الْخبِيثَ تيمموا ولَا الْأَرضِ

 )٢٦٧( حميد غَنِي اللَّه أَنَّ واعلَموا

යශ් ාස කළ �නි, නුනලා උ යා ගත් යහ ත් දැයින් ද 
මහිතලෙයන් අ  නුනලාට හට ගැන්  ව දැයින් ද නුනලා 
යයදම කර �. එයින් අ පසන්න දෑ යයදම න ීට 
අෙ ්කෂා ෙනාකර �. (එ ැනි අ පසන්න ෙදයක නුනලාට 
 පදානය කළ යට) නුනලා එයට දෑස්  �යා ගත ්
තත්ත් ෙයන් මස නුනලා එය  �ළ�ගන්නන්  ශෙයන් 
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ෙනාෙ ත්. ත ද දැනගනි �. සැබැයන්ී අල්ලාහ් ස්  
සම ව්ණය ස්   පශංසාලා නය.  (අල්-ක�්ආන් 2: 267) 

3.  ස්ත�ෙ න් යහ ත් හා තීන් රලම කරන දැයින් 
සදකා නික�ත් න ී 

الُوا لَننت الْبِر تقُوا ىحفنا تمونَ مبحا تمقُوا وفنت نٍء ميفَإِنَّ ش اللَّه بِه يملع 

)٩٢( 

නුනලා  පිය කරන දැයින් නුනලා යයදම කරන ෙතක 
නුනලා යහ ත ෙනාලබන්ෙන්ීය. යීක නුනලා යයදම 
කරන්ෙන් නම සැබැයන්ී අල්ලාහ් ඒ  �ළ�බඳ  ස් ඥය.
     (අල්-ක�්ආන් 3:92) 

4. තීන්  රත්ාග කළ දැයින් අඅක  ලැබය යුත� යැයි 
ෙනාසිත�ීත් එය දැක  �දීයට  ත්වෙීන්  ැළක 
සිරීත්.  

 )٦( تستكْثر تمنن ولَا

අඅක  ලැබෙම බලාෙ ාෙරාත්ත�ෙ න් උ කාර ෙනාකර �. 

     (අල්-ක�්ආන් 74:6) 

5.   කළ  රත්ාගය  �ළ�බඳ  නයා ෑී ෙහෝ එීගින් 
ෙකෙනක�   �ානයට  ත් න ී  ැනි සදකා  නිෂ්ඵල 
කරන දැයින් අ  ාදෙයන් සිරී. 
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 رِئَاَء مالَه ينفق كَالَّذي والْأَذَى بِالْمن صدقَاتكُم تبطلُوا لَا َآمنوا الَّذين أَيها يا

 فَأَصابه تراب علَيه نصفْوا كَمثَلِ فَمثَلُه الَْآخرِ والْيومِ بِاللَّه يؤمن ولَا الناسِ

 الْقَوم يهدي لَا واللَّه كَسبوا مما شيٍء علَى يقْدرونَ لَا صلْدا فَتركَه وابِلٌ

رِين٢٦٤( الْكَاف( 

යශ් ාස කළ �නි, අල්ලාහ් හා  රීාන්ත ද්නය යශ් ාස 
ෙනාකරමන් (තීන් දාන ත�යා යැයි ෙසසු) ජනයාට 
 පද්ශනය න ී  �ණස තී ධනය යයදම කරන්ෙනක� 
ෙීන් නයා ෑෙීන් හා රදවෙීන් නුනලාෙග් සදකා න් 
( රත්ාගයන්) නිෂ්ඵල කර ෙනාගනි �.  හුට උ ීා  ගල් 
 ් තයක උ ීා ක  ැනිය. ඒ ී ත  ස් රත. එයට තද 
 ්ෂා   ත�ත ව ( ස් ඉ ත් ව) ී ුාු ගලක බ ට එය අත 
හැර දීන්ෙන්ය.   �න් උ යා ගත් දැයින් නසි ක (න ී) 
ෙකෙරහි   �හු හැනයා  ෙනාලබත�.  පත�කෙෂ්  කරන 
 �රසට අල්ලාහ් යහීඟ ෙනාෙ න් න්ෙන්ය.   
     (අල්-ක�් ආන් 2: 264) 

6. රහසිගත ෙලසින්  රත්ාගයන් ලබා ද�ී හා  පසිද්අෙය් 
යීක  රත්ාග න ී සු  ාද� සිතන අ ස්ථා ක 
 ීණක එය  පසිද්අෙය් ලබා ද�ී.  

 لَكُم خير فَهو الْفُقَراَء وتؤتوها تخفُوها وإِنْ هي فَنِعما الصدقَات تبدوا إِنْ

كَفِّريو كُمنع نم كُمئَاتيس اللَّها ولُونَ بِممعت بِري٢٧١( خ( 
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271. සදකා න් නුනලා  පසිද්ධ  කරන්ෙන් නම එය 
ෙහාඳය. ත ද නුනලා ඒ ා රහසිගත  සඟ ා ඒ ා 
දගියන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නම එය නුනලාට ඉතා යහ තය. 
ත ද එය නුනලාෙග් සීහර  ා යන්ට නුනලාට  න්ද්යක 
 නු රත. ත ද අල්ලාහ් නුනලා කරන දෑ  �ළ�බඳ  
අ ිඥාන න්තයා ෙ යි.   (අල්-ක�් ආන් 2: 271) 

7. සිනාීුසු ීුහුණන්  �යත�ර සිත�න් එය ලබා ද�ී. තීන් 
ෙකෙරහි  ැ රණණ අනි ා්යය  ගකී ඉට� න ෙීන් 
තෘ ්ත�යට  ත් වී.  

 نرِيرِ عنِ جب دبع ولُ قَالَ قَالَ اللَّهسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسإِذَا و 
اكُمأَت قدصالْم ردصفَلْي كُمنع وهو كُمناضٍ  عاخرجه مسلم(ر( 

අල්ලාහ්ෙග් දතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි  සල්ලම) 
ත�ීාණන්  පකාශ කළ බ  ජ ් ඉඉනු අඉදල්ලාහ් 
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�ීාණන් යසින්  ා්තා කරන ලද�.  

නුනලා ෙ ත සදකා ලබා ෙදන්ෙනක�  ැමණයා නම  හු 
නුනලා ගැන තෘත්ත�යට  ත්  ව තතත්් ෙය් නුනලාට එය 
නික�ත් කළ යුත� ෙෙ.   (ීූලාශපය ීුස්ල�ම)  

8. තීන් ජ ත්   සිටන කාලෙය්ී සදකා නික�ත් න ී 
සඳහා යුහුසුළ වී. එය නැත�බැර උදයයට ලබා ද�ී. 
ෙීහි ද� ෙසසු අයට  ාා අ ශ්තා න්ෙගන් ෙ ෙළන 
ඥාත�න්ට ීුල් තැන ද�ී  ැදගත් ෙෙ. එය සදකා ක 
 ීණක ෙනා  ඥාත� සමබන්ධතා ෙගාානැගනීක ද 
ෙ යි.   

1. 
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 لَولَا رب فَيقُولَ الْموت أَحدكُم يأْتي أَنْ قَبلِ من رزقْناكُم ما من وأَنفقُوا

 )١٠( الصالحني من وأَكُن فَأَصدق قَرِيبٍ أَجلٍ إِلَى أَخرتنِي

නුනලා අත�රන් ෙකෙනක�ට ීරණය  ැම ීට ෙ ර අ  
නුනලාට දායාද කළ දැයින් නුනලා යයදම කර �. එ(ී 
ීරණය  ැමණ)යට ීාෙග්  රීාඅ ත�යාණනි, සුළ 
ෙීාෙහාතකට ීා   පීාද ෙනාකරන්ෙන් ද? (එෙස්  පී ාද 
කෙළ් නම) ීී දන් ද� සැදැහැමයන්ෙගන් ෙකෙනක� 
 න්ෙනම යැයි  හු   සයි.  (අල්-ක�්ආන් 63:10) 

2.  

 عليم شيٍء بِكُلِّ اللَّه إِنَّ اللَّه كتابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضهم الْأَرحامِ وأُولُو

)٧٥( 

අල්ලාහ්ෙග් ෙල්ඛනය  රද් ෙල් ඥාත�න් සීහරන්ෙගන් 
ත ත් සීහර සුදස්සන් ෙ ත�. සැබැයන්ී අල්ලාහ් සියල 
දෑ  �ළ�බඳ  ස්  ඥානනය. (අල්-ක�්ආන් 7:75) 

 

 


