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සියලු පශංසා අල්ලාහ් සත�යි. ශාන්ත�ය හා සමාදානය
අප නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම
ත�මාණන් ෙවත හිමි ෙව්.
ඉස්ලාමීය නීත� රී ප�ළ�බඳව සිංහෙලන් කෘත�යක් සකස්
කර ෙදන ෙමන් ෙබාෙහෝ ෙදනා මෙගන් ඉල්ල�මක් කර
ත�බුණ. ඒ අනුව
මුහම්මද් ඉබ්නු ඉහීම ඉබ්නු අබ්ද�ල්ලාහ් යන අය විසි
අරාබි බසින් රචිත මුක්තසර්-ෆික්හුල් ඉස්ලාමී ය
කෘත�ෙයන් උප�ටාෙගන ෙමය සකාත් නම් පාඩෙමහි
අනුමාතෘකාවක් ව� සකාත් හි නීත�ත� යන මාතෘකාව
යටෙත් සිංහලට පරිවර්තනය කර ඇත්ෙ.
ඉන්ෂා අල්ලාහ් සිංහල පාඨකයින්ෙග් ඉස්ලාමීය නීත� රීත
ප�ළ�බඳ අවෙබෝධය ලබා ද�ම ප�ණිස මින් ඉද�රියටත් ෙ
කෘත�ෙය් අඩංග� කරුණ� පරිවර්ත නය කිරීම
බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවම. එබැවින් ෙම් කළ ක�ඩා උත්සාහ
අල්ලාහ් ප�ළ�ෙගන, ෙමම කෘත�ය සම්ප�ර්ණෙයන
පරිවර්තනය ෙකාට නිමා කිරීමට අල්ලාහ් මා හට
කරත්වා.
අල්ලාහ්ෙග් ආශිර්වාදය පතන ඔහුෙග් ගැත්තක වන
මව්ලවි මාහිර.ඩී රම්ඩ.
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ﺎﻬﻠﹶﻴ ﻋﲔﻠﺎﻣﺍﻟﹾﻌﲔﹺ ﻭﺎﻛﺴﺍﻟﹾﻤﺍﺀِ ﻭﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮ ﻟﻗﹶﺎﺕﺪﺎ ﺍﻟﺼﻤﺇﹺﻧ
ﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻓ ﻭﲔﺎﺭﹺﻣﺍﻟﹾﻐﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﻲ ﺍﻟﺮﻓ ﻭﻢﻬ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻟﱠﻔﹶﺔﺆﺍﹾﻟﻤﻭ
(٦٠) ﻴﻢﻜ ﺣﻴﻢﻠ ﻋﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﺔﹰ ﻣﺒﹺﻴﻞﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻦﹺ ﺍﻟﺴﺍﺑﻭ
සැබැවින්ම සදකාත් (නම් zසකාත් බද)
හිමිවනුෙය් ඟියන්ට ද දුප්පත�න්ට ද ඒ ෙකෙරහි
ව� ෙස්වාදායකයින්ට ද තම හදවත් (ඉස්ලාමය
ෙවත) ළැද�යාවට පත්ව�වන්ට ද වහලුන් ෙකෙරහි
ද ණයගැත�යන්ට ද අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙයහි ද
මගියන්ට ද ෙව. (ෙමය) අල්ලාහ්ෙගන් ව�
නිෙයෝගයක් වශෙයන. තවද අල්ලාහ් සර්ව
ඥානීය සර්වප්ඥාවන්තය. (අත්-තව්බ: 60)
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සකාත් - ශ�දධ
් කාරක බද්ද
1. zසකාත් හි නීත� රීත.

z

සකාත් යනු : වර්ධන වැඩීම යන අරු ෙදයි.

එෙමන්ම තමන් සත� නියමිත වස්ත�ව නියමිත ප�රිස
නියමිත ෙව්වක නික�ත් කිරීම ත�ළ�න් අල්ලාහ්ට කර
නැමදුම.
z

සකාත්හි වර්

අල්ලාහ් zසකාතය වර්ග ත�නකට ෙබදා දක්වා .
පළමුව: තම වස්ත�න්හි අනිවාර්ය කරන ලද සකාත එය
වස්ත� හතරකට අනිවාර්ය ෙවයි.
1. රන් රිද� හා මුදල.
2. ෙගාවිළ සත�න් (ඔට�, එළු හා හර)
3. ධාන් පලත�රු නිධන් හා ෙලෝහ
මහෙපාෙළාෙවන් නික�ත් වන දෑ
4. ව්පාරික භාණ

වැනි

ෙදවනුව: තම වගකීෙමහ අනිවාර්ය කරන ලද zසකාත්.
එනම් එය සෑම මුස්ල�ම්වරෙයක� ෙකෙරහි රමළාන් මස
අවසානෙය් අනිවාර්ය වනzසකාත් අල්-ෆිත්ර් ෙ.
ත�නව
් ැන්න: නබිතමාණන් ෙපාදුෙව් ක දානමානයන්
එනම් අල්ලාහ්ෙග් ක�සල් අධි ක
ගැනීෙම්
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අෙප්ක්ෂාෙවන් මුස්ල�මරෙයක� විසින් ෙවනත් ෙකෙනක�ට
යහපත උෙදසා ලබා ෙදන දෑ. එය සදකා නම් ෙ.
සදකා නම්ෙයදු ෙපාදුෙව zසකාතයටත් භාවි ෙකරී
ඇත. සිද්ක් යනු සතතාවයි. එබැවින් එය නික�ත්
කරන්නාෙග් විශ්වාසෙය සත්තාව නිරූපණය කරවන්නක
වශෙයන් ෙමම ෙයදුම භාව කර ඇත.
අල්ලාහ් ෙමෙස් ප්කාශ කර සිටිය.

ﻳﻦ ﻓﹶﺎﻟﱠﺬﻴﻪ ﻓﲔﻠﹶﻔﺨﺘﺴ ﻣﻠﹶﻜﹸﻢﻌﺎ ﺟﻤﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﺃﹶﻧ ﻭﻪﻮﻟﺳﺭ ﻭﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻨﺁَﻣ
(٧)  ﻛﹶﺒﹺﲑﺮ ﺃﹶﺟﻢﻔﹶﻘﹸﻮﺍ ﻟﹶﻬﺃﹶﻧ ﻭﻜﹸﻢﻨﻮﺍ ﻣﻨﺁَﻣ
අල්ලාහ් හා ඔහුෙග් රසූලව
් රයාව විශ්වාස කරව. තවද
කවර ෙදයක් විෂෙයහි නුඹලාව නිෙයෝජිතයින් බවට ප
කෙළ් ද එයින් නුඹලා වි හියදම් කරව. එබැවින් නුඹලා
අත�රින් විශ්වාස කළව�න් (අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය) වියදම
කළව�න් ද ඔව�නට මහත් ව� ප්ත�ඵල ඇත. (අල්-හද�ද් 57:7)

නැමදුම් විවිධාකාර යථාර්ථ
විවිධාකාර නැම් අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ෙකෙරහි
ආගමානුගත කර ඇත.
ඒ අත�රින් ගැත්ෙතක� තම මැව� කරුවා සමඟ
සම්බන්ධකම් ඇතකර ගන්නා සලාතය වැනි ශරීරයහා
සම්බන් නැමදුම් ද . ඔහු එහි අල්ලාහ්ව
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ෙශ්◌ෂ
් ්ටත්වයට පත් කරයි. ඔහුට ප්ශංසා කරයි. ඔහුෙගන්
ඉල්ල�ම් කයි. ඔහුෙගන් පාපක්ෂමාව ඇයැද සිටි.
එෙමන්ම zසකාත් සදකා වැනි තමන්ට ප්යමනාප වස්ත�ව
වියදම් කිරීම හා සම්බන්ධ නැ
හජ් හා ජිහාද් වැනි තම ශරීරය හා මුදල් කැප කිරී
සම්බන්ධ නැමදුම්
උපවාසය වැනි තම ආශාවන් හා ප්යමනාප දැයින්
තමන්ව වළක්වා ගැනීම හා සම්බධ නැමදුම් ද .
ගැත්ෙතක� තම ආශාවන්ට වහල් වීම වඩා ඔහුෙග්
පරමාධිපත�ට අවනත වීෙම් කාර්යය ෙකතරම් දු
ෙපරමුණ ගන්ෙන් දැයි පරීක්ෂා කිරීම ප� සෑම
ෙකෙනක�ම අවනත වීෙ ද� හා නැමදුම් ඉට� කිරීෙමහ
තමන්ට පහසු දෑ හා තමන්ට සරින දෑ ෙතෝරා ෙගන
�යා කිරීම ප�ණි අල්ලාහ් විවිධාකාර නැමදුම්
කර ඇත.

ٍﺀﻲ ﺷﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣﻮﻥﹶ ﻭﺒﺤﺎ ﺗﻤﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﻰ ﺗﺘ ﺣﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮﻨ ﺗﻟﹶﻦ
(٩٢) ﻴﻢﻠ ﻋ ﺑﹺﻪﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
නුඹලා ප්ය කරන දැයින් නුඹලා වියම් කරන ෙතක
නුඹලා යහපත ෙනාලබන්ෙනහුමය. යමක් නුඹලා වියද
කරන්ෙන් නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒ ප�ළ�බඳව සර්.
(ආලු ඉම්රා 3:92)
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ප�දග
් ලෙයක�ට තම වස්තව
� ප්ෙයෝජනවත් වීම
සඳහා ව� ෙකාන්ෙද්සි
ප�ද්ගලෙයක�ට තම වස්ත�ව ප්ෙයෝජනවත් විය යුත� න
එහි ෙකාන්ෙද්සි ත�නක් සම්ප�රවී ත�බිය යුත.
1.

වස්ත�ව හලාල් එනම් අනුමත අයුරින් උපය
ත�බිය යුත�ය.
2. වස්ත�ව ඉපැයීෙම් ද�අල්ලාහ්ට හා රසූල්ට අවනත
වෙම් කාර්යයන්ෙග තමන්ව දුරස් ෙනාකළ
යුත�යි.
3. වස්ත�ෙවහි අල්ලාහ්ට හිමි වගකීම ඉට� කළ යුත�.

z

සකාත් අනිවාර්ය කරන ලද කා වකවානුව

මක්කාහ් සමෙය් ෙමය අනිවාරය කරනු ලැබූ අතර එහි
ප්මාණය හා නික�ත් කළ යුත� වස්ත�න් ප�ළ�බඳව විගහයත්
එය ලබන්නන් ප�ළ�බඳව විගහයත් හිජ්ර2 වන වර්ෂෙය්
මද�නාහ්ෙව්සිදු ව.

සකාත්හි නත
ී ය
�
ෂහාදා කල�මාව හා සලාතයට පසු ඉස්ලාමෙය් වගකීම
අත�රින් ඉතා වැදගත් ෙකාට සැලෙකන්ෙන් zසකාතයයි.
ඉස්ලාමෙය් වගකීම් අත�රින් එය ත�න්වැනි වග.
අල්ලාහ් ෙමෙස් ප්කාශ කර සිටයි.
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 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් zසකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශ�ද්ධියට පත් කර.
ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්ථනාව
ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය.
සර්වඥානී.
(තව්බාහ්9:103)

ﻪﻠﹶﻴﻪ ﻋ ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺮﻤﻦﹺ ﻋﻭﻋﻦ ﺑ

ﺇﹺﻗﹶﺎﻡﹺ ﻭ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻥﹾ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺓﺎﺩﻬﺲﹴ ﺷﻤﻠﹶﻰ ﺧ ﻋﻨﹺﻲ ﺑﻼﹶﻡ ﺇﻥﱠ ﺍﻹﺳ: ﻠﱠﻢﺳﻭ
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

ﺖﻴ ﺍﻟﹾﺒﺞﺣﺎﻡﹺ ﺭﻣﻀﺎﻥﹶ ﻭﻴ ﻭﺻﻛﹶﺎﺓﺎﺀِ ﺍﻟﺰﺇﹺﻳﺘ ﻭﻠﹶﺎﺓﺍﻟﺼ

අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර
(රළ�යල්ලාහු අන්හුමා) විසින් ෙමෙස් වාර්තා කරන ල.
‘‘සැබැවින්ම ඉස්ලාම් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලා නම්
නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෙවනත් ෙදවිෙය
ෙනාමැත� බවට සාක්ෂ� දැර සලාතය ස්ථාපනය කිරී
සකාත් ලබා ද�ම රමළානෙය් උපවාස ශීලය රැකී
අල්ලාහ්ෙග් නිවස ෙවත හජ් ඉට� කිරීම යන කරුණ�
මත ෙගාඩ නැගී ඇත.
(මූලාශය
් : බුහාරි මුස්ල�)
z

සකාත් දහම් ගත කිරීෙම් යථ
1.

z

සකාත් ගැනීෙම් අරමුණ වස්ත�ව රැස් ෙකා
දුගියන්ටත් අවශ අයටත් ප�රිනැමීම පමණ
ෙනාව එහි මූල�ක අරමුණ වනුෙය් මිනිසාවස්ත�ෙව්
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ස්වාමියා බවට පත් කර ඔහු කිසිවිටක එ
වහල් ෙනාවනු ප�ණිස ඉස්ලාමය මිනිසාවස්තව
�
ප�ළ�බඳව ව� තණ්හාෙවන්ඉවත් කර ඔහුව උසස්
කරවීමය. ෙමහි ද� zසකාත් ප�රිනමන්නා හා එය
ලබන්නා පවිත ෙවයි. එෙමන් ම ඔව�න් ෙදෙදනා
අල්ලාහ් සමඟ ෙවනත් අය සම්බන් කර
ගැනීෙමන් ද ප�රිසිදෙවයි.
2.

z

සකාත් ෙදස බාහිර ඇසින් බලන්ෙන් නම් එය
වස්ත�ව අඩු වීමක් ෙලස ෙපන ද එහි බලපෑම
වස්ත�ෙවහි වර්ධනය. අභිවෘද්ධිය. එහි
ප්මාණය අධික කිර. එෙමන්ම zසකාත් ෙදන
ප�ද්ගලයාෙග් හදවෙතහි ඊමානය වර්ධනය ෙකාට
ඔහුෙග් ග�ණ යහපත් බව අධික කරවන්න.
එය කැපකිරී. පරිත්ගයක. තම වස්ත�වට
වඩා තමන් ඇලුම් කරන්නාෙග් තෘප්ත
ෙවනුෙවන් ප්යමනාප ෙදයක් තවත් ෙකෙනක�ට
ප�රිනැමක. එනම් එය පාරිශ�ද්ධ අල්ලාහ්ෙග
තෘප්ත�යයි. ඔහුෙග් ස්වර්ගයය.
z

3.

සකාත් තමන් කළ වැරද� සඳහා වන්ද�යක්ෙවයි.
එෙමන්ම ස්වර්ගයට
ප�විසීමටත් නිරෙයන
ආරක්ෂ වීමටත් ෙහ්ත�වකෙවයි.

4.

z

සකාතය මසුරුක ෙලෝභකම වැනි පහත්
ගත�ග�ණ වල�න් තම ආත්මය ප�රිසිදු කයි. එය
ෙපාෙහාසත�න් හා දුප්පත�න් අතර සම්බන්ධත
ඇත� කරවන ශක්ත�මත පාලමක.
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5.

z

සකාතය එය ඉට� කරන්නාෙග් යහ ප්ත�ඵල
වර්ධනය කයි. තම ධනය එමගින් සුරැෙයි. එය
ඵලදාව වැඩි කවයි. එය වර්ධනය ෙවයි. එය
සමෘද්ධිමත් ෙවයි. එෙමන්ම දුගී දුප්පත�න්ෙග
අවශ්තාවන් සප�රාලයි. ෙසාරකම මංෙකාල්ලය
කප්පම වැනි මුදල්මය සම්බන්ධ අපරාධ
වළක්වායි.

වස්තව
� හිමි තැනත්තා කව�රන් ද?
ඉස්ලාමය අනුව අල්ලාහ් ඒකීය. වස්ත�වට සැබෑ
හිමිකරුවා ඔහුම ය යන ස්ථාවර පදනම ම වස්තව
�
පවත�.
මිනිසට හිමි විය යුත�  සැලසුම් කර ලබා ද�ෙ වරම
ඇත්ෙත් අල්ලාහ්ට පමණ. ඒ අනුව වස්ත�ව හිමිකර ද�මත්
එය සීමා කරීත් එය නිර්ණ කිරීමත් එ ලැබිය
යුත්තන් එය ඉපැයීෙම් හා වියදම් කිරීෙම් මාර්ග පැ
කිරීමත් අල්ලාහ් සතවගකීක ෙවයි.

සකාත්හි ප්මාණයන්,
ෙකෙනක� zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කරන වස්ත�ව ඔහුෙග්
කැපවී අනුව අල්ලාහ් නිර්ණ කර ඇත.
නිධන් වස්ත�ෙවන් (එනම් අඥාන යුගෙය් ජනයා ළ දැමූ
ස්ථාන වල�න් කිසිද කැපවීමකි ෙතාරව ලබා ගන්නා
වස්ත�ෙවන්) පෙහන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන් නික�ත්
කිරීඅනිවාර්ය කරන ලද. එනම් සියයට විස්.
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එක්අතකින්පමණක් තම කැපවීම සිදු වී ඇ එනම
කිසිදු වියදමකින් ෙතාරව තමෙයන් පමණක්
ෙගාවිතැනට ජලය සපයා ඇත්න එහි ද� පෙහන්
පංග�ෙවන් අඩක zසකාත් වශෙයන් නිකත
� ් කිරීම අනිවාර
කරන ලද�. එනම් සියයට දහය.
ශ්මය හා වියදම යන කරු ෙදකින්ම ඒ සඳහා තමන්
කැප කර ඇත්නම් එනම් ෙග බිමට තම ශමෙයන් හා
වියදමින් ජලය සපයා ඇත්නම් එවිට ඔහු සක
වශෙයන් නික�ත් කිරීමට අනිවාය වනුෙය් පෙහන්
පංග�ෙවන් හතෙරන් එකක් පම. එනම් සියය 5ක.
මුදල් හා ව්පාරික භාණ්ඩ වැනි වසරක් ප�රාවට අ
ෙලස ගනුෙදනු ෙකෙරන එෙමන්ම එහි කැපවීම ද අධික
ප�හිෙටන වස්ත�ෙවන් පෙහන් පංග�ෙවන් අෙටන් එකක
ප්මාණයක් සකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීම අනිවාෙවයි.
එනම් සියයට2.5ක.

z

සකාත් ඉට� කිරීෙම් මහි

1.

උත්තරීතර අල්ලාහ ෙමෙස් පවසයි.

ﻛﹶﺎﺓﹶﺍ ﺍﻟﺰﻮﺁَﺗﻠﹶﺎﺓﹶ ﻭﻮﺍ ﺍﻟﺼﺃﹶﻗﹶﺎﻣ ﻭﺎﺕﺤﺎﻟﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﻋﻮﺍ ﻭﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﱠﺬ
(٢٧٧) ﻮﻥﹶﻧﺰﺤ ﻳﻢﻟﹶﺎ ﻫ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮﻟﹶﺎ ﺧ ﻭﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨ ﻋﻢﻫﺮ ﺃﹶﺟﻢﻟﹶﻬ
සැබැවින්ම කව�රුන් විශ්වාස ෙකාට යහකම් කර සල
ස්ථාප�ත කර zසකාත් ලබා ෙදන්ෙන් ද ඔව�නට ඔව�න්ෙග්
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ප්ත�ඵල ඔව�න්ෙග් පරමාධිපත� අබියස . තවද ඔව�නට
(කිසි) බියක් ෙනාම. තවද ඔව�හු දුකට පත වන්ෙන් ද
නැත.
(අල්-බකරා: 277)
2.

තවදුරටත් අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසය.

ﻢﻫﺮ ﺃﹶﺟﻢﺔﹰ ﻓﹶﻠﹶﻬﻠﹶﺎﻧﹺﻴﻋﺍ ﻭﺮﺎﺭﹺ ﺳﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻢﺍﻟﹶﻬﻮﻘﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣﻔﻨ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬ
(٢٧٤) ﻮﻥﹶﻧﺰﺤ ﻳﻢﻟﹶﺎ ﻫ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮﻟﹶﺎ ﺧ ﻭﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨﻋ
කවෙරක� රාත්ෙයහි ද දහවෙලහි ද තමන්ෙග් ධනය
රහසිගතව හා ප්සිද්ධිෙය් (අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙයහ)
වියදම් කරන්ෙන් ද ඔව�නට තම පරමාධිපත� අබ
ඔව�න්ෙග් ප්ත�ඵල ඇත. ඔව�නට බික් නැ. තවද ඔව�හු
දුක්වන්ෙනෝ ද ෙනාෙව.
(අල්බකරා: 274)
3.

තවදුරටත් අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසය.

ﺮﹴﻴ ﺧﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣﺎﺀُ ﻭﺸ ﻳﻦﻱ ﻣﺪﻬ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻜ ﻭﻢﺍﻫﺪ ﻫﻚﻠﹶﻴ ﻋﺲﻟﹶﻴ
ﻑﻮﺮﹴ ﻳﻴ ﺧﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘﻘﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﺑﻔﻨﺎ ﺗﻣ ﻭﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﺄﹶﻧﻓﹶﻠ
(٢٧٢) ﻮﻥﹶﻈﹾﻠﹶﻤ ﻟﹶﺎ ﺗﻢﺘﺃﹶﻧ ﻭﻜﹸﻢﺇﹺﻟﹶﻴ
(නබිවරයණනි,) ඔව�න්ව යහමඟ යැවීම නුඹට වගකීම
ෙනාෙවයි. නමුත් අල්ලාහ් තමා අභිමත කළ අයව යහමඟ
යවයි. යහපත් දැයින් නුඹලා ක�මක් වියදම් කරන්ෙනහු
එය නුඹලාටමය. අල්ලාහ්ෙග් මුහුණ (තෘප්ත�ය)
අෙප්කෂාෙවන් මිස නුඹලා වියදම් ෙනාකරන්ෙන.
යහපත් දැයින් නුඹලා ක�මක් වියදම් කරන්ෙනහු
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නුඹලාට එය ප�ර්ණව යළ� ෙගවනු ලෙබ. තවද නුඹලාට
අපරාධයක් සිදු කරනු ෙනාලබන්ෙනහ. (අල්-බකරා: 272)
z

සකාත්හි ෙකාන්ෙද්සි
1.

බාල, මහල, කාන්තා ප�රි, සිහිබුද්ධිය ඇත� හා
නැත� යන අය ෙකෙරහි සත� වස්ත�ව ස්ථාවරව
ත�බී එයින් zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ප්මාණය ද
ලබා වසරක් සම්ප�ර්ණ වී ඇත්නම්
වස්ත�ෙවන් zසකාත් නික�ත් කිරීම අනිවාර්ය ෙ.
එහි හිමිකරු මුස්ල�ම්වරෙයක� හා නිදහ
ප�ද්ගලෙයක� විය යුත�ය.
ෙගාවිප සත�නෙ
් ග් ප්ත�ලාභ හා ව්පාරික
ලාභයන් හි වසර ගණන් ගනුෙය් එහි මූල ධනය
නිසාබ් පමාණය ලැබීෙමන. ෙමහි වසර ගණන්
ගනුෙය් හිජ්රි වර්මයටය.

2.

z

සකාත් ෙමන්ම ෙසසු ආගමික කටයුත� ෙද්ව
ප්ත�ක්ෙෂ්පකෙයක� මත අනිවාර්ය ෙනාෙව. නමුත්
ඒ ගැන කියාමත් නම් මළව�න්ෙගන් නැගිට�වන
ලබන ද�නෙය් විනිශ්චය කරනු ඇ. ෙමෙලාව
ජීවිතෙය් දඔහුට එය අනිවාර්ය කරන ලැබ නැත.
ඔහු මුස්ල�ම්වරෙයක� වත�රු එ ප�ළ�ගනු ද
ෙනාලැෙබයි. එෙස් ප�ළ�ගනු ෙනාලබන්ෙන් එය
නැමදුමක් ෙහයි. ෙද්ව ප්ත�ක්ෙෂ්පකෙයක�ෙග්
�යාවන් නිවැරද� ෙනාෙවයි.

z

සකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් ද� වර්ෂයක් සම්ප�
ෙකාන්ෙද්සය
ි ක් බවට පත් ෙනාවන ද
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මහෙපාෙළාෙවන් බිහි වන දෑ ද ෙගාවි සත�න්ෙග්
ප්ත�ලාභ ද ව්පාරික ලාභයන්  ඒවා zසකාත් නික�ත්
කළ යුත� ප්මාණය ලබන්ෙන් නම, එහි zසකාත් ලබා ද�ම
අනිවාර්ය ෙවයි. වසරක් සම්ප�ර්ණ විය ය යන
ෙකාන්ෙද්සි
පැනෙවන්ෙන්
නැත.
නිධන්
වස්ත�
සම්බන්ධෙයන් නම් ඒවා සුළු ව�ව ද විශාල ව�
z
සකාත් ලබා ද�ම අනිවාර්ය ෙවය. එහි ද� නිසාබ ප්මාණය
ෙහෝ වසරක් සම්ප�ර්ණ ෙහෝ අදාළ ෙනාෙවයි.

වක්ෆ් වස්ත�ව සකාත් ද�ෙම් නීත.
මස්ජිදයන් පාසල් ෙරහල් සරණාගත කඳව�රු වැනි
ෙපාදු සු සාධක කටයුත� සඳහා වක්ෆ් කළ වස්ත�න් හි
සකාත් නික�ත් කිමක් නැ. එෙමන්ම ෙපාදු යහපත
උෙදසා වියද කිරීම ප�ණිස සූදානම් කරනු ලැබූ දෑ හ
සකාත් නික�ත් කිරීමක් . එය ද වක්ෆ් වස්ත�ව හා
සමානය. තම දරුවන් ෙවනුෙවන් තැන්පත් කර ඇත�
වස්ත�ව ෙමන් නියමිත කරුණක් ෙවනුෙවන් තැන්පත්
වස්ත�වක නම zසකාත් අනිවාර්ය ෙවය.

ණය හිමිෙයක�ටzසකාත් අනිවාර්ය වන්ෙන් ?
නිසාබ ප්මාණයට වඩා අඩු ප්මාණයක තරම් ණයක් ඇත
අය ෙපාදුෙව් සකාත් ලබා ද�ම අනිවාර ෙවයි. නමුත්
z
සකාත් අනිවාර්ය වීමට ෙපර තමන් ෙවත ෙගවී
අනිවාර්ය ව� ණයක් ඇත්තා ඔහු ණය ෙගවීෙම්
වගකී ඉට� කිරීම අනිවාරෙවයි. අනත�රුව ඉත�රි ව
දෑ zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙවයි. එමගින් ඔහු
තම වගකීෙමන් බැහැර ෙවය.
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z

සකාත් වශෙයන් නිකත
� ් කරනු ලබන වස්තන
� ්

z

සකාත් නික�ත් කිරීමට අනිවාය වනුෙය් නියමිත
වස්ත�ෙවහිය. ධාන් ෙවනුවට ධාන් එළුවන් ෙවනුවට
එළුවන මුදල් ෙවනුවට මුදල් ෙමයාකාරෙයන් එම නියමිත
භාණ්ඩෙයන්zසකාත් ලබා ද�ය යුත�ය. යම්අවශ්තාවක්
ෙහෝ සුබසාධනය ප�ණිස හැර එය ෙවනස් කිරීම සුද
ෙනාෙවයි.
z

සකාත් අනිවාර්ය ෙනාවන වස්ත�න

පද�ංචි නිවස ඇඳුම් ඳුම් ෙග් ෙදාර උපකරණ ෙග
ෙදාර සත�න් වාහන වැනි භ�ක්ත� විඳ�ම සඳහා ෙහ
පරිහරණය කිරීම සඳහා ඇත� භ වලට zසකාත්
අනිවාර්ය ෙනාෙවය.

ﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ

ﻗﹶ ﹲﺔﺪ ﺻﻪﺳﻟﹶﺎ ﻓﹶﺮ ﻭﻩﺪﺒﻲ ﻋﻢﹺ ﻓﻠﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﺲﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻴ

සැබැවින්ම අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් ෙමෙස් පැවසූ බව අබ
හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා දන්වා සිටිය.
මුස්ල�ම්වරෙයකට තම වහලා ෙහෝ තම අශ්වයා විෂෙයහි
z
සකාත් ෙනාමැත.
(මූලාශය
් : බුහාරි හා මුස්ල�)
z

සකාත් හි නත
ී ය
�

z

සකාත් නික�ත් කිරීමට අනිවා වන නිසාබ් පමාණෙය්
තරමට මිනිෙසක� තම මුදල් රැ කරෙගන සිටිෙය්නම්
එම මුදලට වර්ෂයක්  වී ඇතනම් යට සකාත්
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අනිවාර්යෙවයි. එය වියදමකිරීමට ෙහෝ විවාහයක්
කිරීමට ෙහෝ ඉඩමක් මිල ද� ගැනීමට ෙහෝ ණයක් ප�
ෙහෝ එෙස්ත් නැත�නම් ෙවනත් යම් කරුණකටරැස්
කරෙගන ත�බුණ ද එය අනිවාර්ය ෙවය.
ෙකෙනක� zසකාත් අනිවාර්ය ව� තත්ත්වෙය් එය නික�ත්
ෙනාකර සිටිය ද� මරණයට පත් ව�ෙය් නම් ඔහුෙග් අන්ත�
කැමැත්ත ඉට� කිරීම හා ෙද්ෙපාළ ෙබද�මට ෙපර ඔහු
අතහැර ගිය ෙද්පළ�න් උරුමක්කරුවන් විසින් ඔහු
පැවරී ත�බුණ zසකාත් ලබා ද�ය යුත� ෙවයි.
වර්ෂයක අතරවාරෙය්නිසාබ් පමාණය අඩු ව� විට ෙහෝ
ඔහු එම වස්ත�ව වික�ණ� විට ෙහෝ වර්ෂය සම්ප�ර්
අත්හිටවනු ඇත. නමුත් zසකාත් නික�ත් කිරීෙමන් මිද�
එෙස් ෙනාකළ යුත�යි. එම වස්ත�ව ෙවනත් ෙදයකට
ෙවනස් කෙළ් නම් ඒ අනුව වර්ෂය ගණනය කළ යුත.
z

සකාත් හා ණය යන ෙදකම අනිවාර්ය ව� තත්තව
් යක
මුස්ල�ම්වරෙයක� මරණයට පත්ව� විට ඔහු අතහැර ගිය
වස්තව
� ඒවා ඉට� කිරීමට තරම්මාණවත් ෙනාවන්ෙන්
නම් ඔහු ෙවනුෙවන පැවරණ� zසකාතය නික�ත් කළ
යුතය
� ි. ෙහ්ත�ව zසකාත් ලැබිය යුත� උදවියට එ
අනිවාර්ය කළ අල්ලාහ්ෙග් වගකීමක් නිසාෙ. එය ඉට�
කිරීමට ඉතා සුදුස්සා වන්ෙන් අල්ලා. පසුව ඔහුෙග්
ණය ප�යවීමට උත්සාහ දැරිය යුත�.

2. zසකාත්හි වර්
1. මුදල් හා සම්බන්ධzසකාත්
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රන් හා රිද වල සකාත්හි නත
ී ය
� .
රන් හා රිද� වා කාසි ව�ව ද ආභරණ ව�ව ද ක�ට්ටි ව�
ද ෙගාඩක් ව�ව ද ඒවා zසකාත් නික�ත් කිරීමට තර
ප්මාණෙයන් වී නම් ද වසරක් සම්ප�ර්ණ වී ඇත
ඒවාෙයහි zසකාත් නික�ත් කිරීම අනිවාර්ය ෙ.
1.

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﺍﻝﹶﻮﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣ ﻟﹶﻴﺎﻥﺒﻫﺍﻟﺮﺎﺭﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻦﺍ ﻣﲑﻮﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﻛﹶﺜﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﺐﻭﻥﹶ ﺍﻟﺬﱠﻫﻜﹾﻨﹺﺰ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻦﻭﻥﹶ ﻋﺪﺼﻳﻞﹺ ﻭﺎﻃﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺍﻟﻨ
(٣٤) ﻴﻢﹴﺬﹶﺍﺏﹴ ﺃﹶﻟ ﺑﹺﻌﻢﻫﺮﺸ ﻓﹶﺒﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﺎ ﻓﻬﻘﹸﻮﻧﻔﻨﻟﹶﺎ ﻳﺔﹶ ﻭﻀﺍﻟﹾﻔﻭ
ﻢﻬﻮﺑﻨﺟ ﻭﻢﻬﺎﻫﺎ ﺟﹺﺒﻯ ﺑﹺﻬﻜﹾﻮ ﻓﹶﺘﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟﻲ ﻧﺎ ﻓﻬﻠﹶﻴﻰ ﻋﻤﺤ ﻳﻡﻮﻳ
(٣٥) ﻭﻥﹶﻜﹾﻨﹺﺰ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻣﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﺄﹶﻧ ﻟﻢﺗﺰﺎ ﻛﹶﻨﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﻢﻫﻮﺭﻇﹸﻬﻭ
34. ඔව�න් රන් හා රිද� අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් විය
ෙනාකර ෙපාද� බැඳගත්තව�න්ය. ඔව�නට ෙව්දනීය දඩුවම
ප�ළ�බඳව ශ�භාරංචි පවසව.
35. ඒවා නිරා ගින්ෙනහි උණ� කරනු ලබනු ද�න එමගින්
ඔව�න්ෙග් නළල් මත ද ඔව�න්ෙග් ඇක ෙපෙදස් මත ද
ඔව�න්ෙග් ප�ටවල් මත ද හංවඩු ගසනු ලැෙබ. ෙමය නුඹලා
ෙවනුෙවන් නුඹලා ෙපාද� බැඳගත් දෑය. එබැවින් නුඹලා
ෙපාඳ� බැඳ ගනිමින් සිටි දෑ නුඹලා භ�ක්ත� වි.
(සූරා අත්-තව්බා: 34,35)
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ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦ ﻋ.٢
ﺍﻕﹴ ﺃﹶﻭﺔﺴﻤﻭﻥﹶ ﺧﺎ ﺩﻴﻤ ﻓﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
ﺎﻴﻤ ﻓﺲﻟﹶﻴﻗﹶ ﹲﺔ ﻭﺪ ﺻﺩﺲﹺ ﺫﹶﻭﻤﻭﻥﹶ ﺧﺎ ﺩﻴﻤ ﻓﺲﻟﹶﻴﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪﺻ
(ﻗﹶﺔﹲ )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺪﻖﹴ ﺻﺳﺲﹺ ﺃﻭﻤﻭﻥﹶ ﺧﺩ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්ක�ද්රි(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්තා කර
ලද�.
අවාක පහකට වඩා අඩු දෑහි සකාත් නැත. සව�ද් පහකට
වඩා අඩු දෑහි ද zසකාත් නැත. අව�සුක පහකට වඩා අඩු
(මූලාශය
් බුහාරි හා මුස්ල�)
දෑහි ද zසකාත් නැත.
අවාක්යනු අව�න්සයක. එක් අව�න්සයක් ගම්28.35.
දව�ද් යනු ත�ෙන් සිට නවය දක්වා
කණ්ඩායමය.

ව�

ඔට� ෙදනුන්

අව�සක
ු යනු ක.ග්ම්122.4

රන් වල නිසාබ් ම
ප ාණය
රත්තරන් ද�නාර්20ක් ෙහෝ ඊට වඩා ඇත්නම් දහෙයන
එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් සකාත් නික�ත් කිරී
අනිවාර්යය ෙවය. එනම්2 .5% ක.
ද�නාර් හා මිස්කාල් යන මිනුම් ඒකක ෙදක එක
සමාන ප්මාණයකින් යුක්. වර්තමානෙය් එක
මිස්කාලයක් යනු ගම්4.25 ක. එනම්20 x 4.25 = ග්ම්85
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ක. ද�නාර්20ක් යනු රන් ග්ම්85කට සමාන ෙවයි. එය
රත්තරන් වල නික�ත් කළ යුත� zසකාත් හි අවම
ප්මාණයයි.

රිද වල නිසාබ් ම
ප ාණය
රිද� ද�ර්හ 200 ක් ෙහෝ ඊට වඩා ඇත්නම් දහෙයන
එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් නික�ත් කිරී
අනිවාර්යය ෙවය. එනම්2 .5% ක.
ද�ර්හම200 රිද� ග්ම්595කට සමාන ෙවයි.
නික�ත් කළ යුත� නිසාබ් පමාණය ගණන් ගැනෙ
ී ම් ද�
රත්තරන් රිද� සමඟ සම්බන්ධ කළ ෙනාහ. නමුත්
ෙවළඳ භාණ්ඩ වල වටිනාකම රන් ෙහෝ රිද� යන ෙදක
ක�මක් ෙහෝ එකකට සම්බන්ධ කළ හ.

රන් හා රිද� සකාත් හිඅවස්ථාවන්
රන් හා රිද� භාණ්ඩ නිර්මාණ කිරීෙමහි අවස්ථාවන්
දැක ගත හැකි.
1. රන් ෙහෝ රිද� භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීෙම්
ෙවළඳ කටයුත� සඳහා නම් ෙවළඳ භාණ්ඩය
වශෙයන් සියයට දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්
පංග�වක්zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත�යි. එය
මිල කර පසු එහි වටිනාකම අනුව සකාත් නික�ත
කළ යුත�යි.
2. රන් ෙහෝ රිද� භාණ්ඩ නිර්මාණය කිරීෙම්
භාජන ප�හි හැද� ෙක්තල වැනි භාණ්ඩ පරිහර
කිරීමට නම් එ පරිහරණය කිරීම තහනම්
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අතර එහි නික�ත් කිරීමට නියමිත නිසාබමාණය
ලැබ ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක
සකාත් ලබා ද�ම අනිවාර්යය ෙවය.
3. රන් ෙහෝ රිද� නිර්මාණය කිරීෙම් අරමුණ අ
කළ භාවිතයකට ෙහෝ ක�ල�යට ද�ම ෙහෝ ෙව් න
එහි ද� zසකාත් ෙනාමැත.

මුදල් වල zසකාත් නිකත
� ් කිර
රුප�යල් ෙඩාලර් රියාල් වැනි මුදල් වල නීත�ය ද රන්
රිද� වල නීත�යට සමාන. එවිට ඒවාෙයහි වටිනාකම ම
කර රන් ෙහෝ රිද� යන කවර ෙහෝ ෙදයකට ආෙව්ණ
නිසාබ් පමාණය ලැබී එය වර්ෂය ක කාලයක් ගත
ඇත්නම් එවිට එහි දzසකාත් ලබා ද�ම අනිවාර්යය ෙවය.
එහි zසකාත් නික�ත් කිරීමට අනිවාර්යය කරනු ලැ
ප්මාණය වන්ෙන් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක.

මුදල් වල නිසාබ් ම
ප ාණය තක්ෙස් කිරීෙ
�මය.
මුදල් වල නිසාබ් පමාණය රන් ෙහෝ රිද� නිසාබ
ප්මාණයට තක්ෙස්රු කරනු ලැ. රිද� වල නිසාබ
ප්මාණය තක්ෙස්රු කිරීෙම් ද� ඉතා අල්ප බව
සැකයක් නැ. ෙමය දුප්පත�න්ෙග් ෙකාටසය. එබැවින් රිද
ප්මාණයට තක්ෙස්රු කිරීම ද  ෙව.
එම මුදල් රන් වල අවම නිසාබ් පමාණය ග්ම් 85 ක්
ලබා ඇත්නම් ඒ වටිනාකමට තක්ෙස්රු zසකාත්
නික�ත් කළ යුත�යි.
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උදාහරණ වශෙයන් රන් ග්ම්1 ක මිල රුප�යල5000 ක්
යැයි සිතන්න. රන්වල අවම නිසාබ ප්මාණය ග්ම්85කි
එනම් නිසාබ් හි අවම වටිනා කම වන්
5000 x 85 = 425000 ක.
ෙමහි ද� දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් එනම2.5%
සකාත් නික�ත් කළ යුත�යි. එෙස් නම් ඔහු විසිනzසකාත්
වශෙයන් නික�ත් කරනු ලබන මිල රුප�යල10625 ක.

2. රිද� වල අව නිසාබ් පමාණය වන්ෙන් රිද� ග්ම්595ක.
උදාහරණ වශෙයන් රිද� ග්ම් 1 ක මිල රුප�යල 80 ක්
යැයි සිතන්න. රිද� වල අවම නිසා ප්මාණය ග්ම්595ක.
එනම් රිද�වල නිසාබ් හි අවම මුදල්මය වටිනා
වන්ෙන්
595 x 80 = රුප�යල්47600 ක.
ෙමම ප්මාණය කවෙරක� සත� වන්ෙන් ද ෙමහි ද� ඔහු
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් එනම2.5% සකාත්
නික�ත් කළ යුත�යි. එනම් ඔහු විසින් නික�ත් කරනු ලබ
මිල රුප�යල1190 ක.

මුදල් වල zසකාත් නිකත
� ් කිරීෙමමය
මුදල් වලට zසකාත් නිකත
� ් කිරීම සඳහා ගණන් බැෙල
�ම ෙදකක් ඇ. එනම
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1. නිසාබ් තත්ත්වය ලැබූ මළු මුදල40න් ෙබද�මය.
එනම් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක
ප්මාණය නික�ත් කරනු ලැෙබ. එය රන් රිද� හා
ඒවාට ආෙව්ණික දෑහ zසකාත් වල අනිවාර්ය
නිසාබ් පමාණය ෙව.
උදාහරණ වශෙයන් ෙකෙනක�ට රුප�යල්3000000
ඇතැයි සිතමු. එවිට ඔහු zසකාත් නික�ත් කිරීම
අනිවාර්යය ව� පමාණය වනුෙය්.
3000000 ÷ 40 = 75000ක.
2. නිසාබ් තත්ත්වය ලැබූ මුළු මුද 10න් ෙබදා
ලැෙබන ප�ළ�ත�ර හතෙරන් ෙබද�මය. එය zසකාත්
අනිවාර්යය වීෙම්මාණය ගණන් බලන ෙදවන
�මයයි.
උදාහරණ වශෙයන් ෙකෙනක�ට ඉහත කී අයුරින
රුප�යල් 3000000 ඇතැයි සිතමු. එවිට ඔහු
z
සකාත් නික�ත් කිරී අනිවාර්යය ව� පමාණය
වනුෙය්.
3000000 ÷ 10 = 300000
300000 ÷ 4 = 75000ක.
ඉහත කී ම ෙදකින් ක�මක් ෙහෝමයකට ගණන්
බලා සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙවයි.

භාවි කිරීම සඳහා සූදානම් කරන ලද ආ
වල zසකාත්.
අලංකාරය සඳහා ෙහෝ පරිහරණය ෙහෝ භාවිතා කර
ලද කාන්තාවන්ෙග් ආභරණවල zසකාත් නික�ත් කිරීම
නැත. zසකාත් දහම් ගත කරනු ලැබ ඇත්ෙත් පරිහරණ
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ෙනාකරන අමතර භාණඩ වලටය. එය සහනයක් ලබනු
ප�ණිස. එබැවින් පරිහරණය කිරීමට සෑදූ ආභරණ
z
සකාත් නික�ත් කිරීමක් .
z

සකාත්හි ෙපාදු නීත�: පරිහරණය ෙනාකරන සෑම
වස්ත�වකින්ම එහි අයිත�කරුෙගන් එය ලබානු ඇත.
එබැවින් පරිහරණය සඳහා ඇත� භාණ්ඩ ව zසකාත්
ෙනාමැත.

මුත� මැණික් සඳහzසකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් නී.
මුත� මැණික් හා වටිනා ගල් වැනි දෑ පරිහරණය
පැලද�ම සඳහා භාවිත ෙව් නම් එ zසකාත් නික�ත්
කිරීමක් ෙනා.
නමුත් ඒවා ෙවළඳ කටයුත� සඳහා භාවිත ෙකෙර් ,
එහි වටිනකම රන් ෙහෝ රිද� නිසාබ් මාණයට මිල කර
එය නිසාබ් පමාණය ලැබී වරසක් ප�ර්ණ වී ඇත්නම්
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන්
නික�ත් කළ යුත�යි.
අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසයි.

 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් zසකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශ�ද්ධියට පත් කර.
ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්ථනාව
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ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය.
සර්වඥානී.
(තව්බාහ්9:103)

2. ෙගාවිපළ සත�න්ෙග්zසකාත්
ෙගාවිළ සත�න්
ෙගාවිපළ සත�න් වන්ෙන් ඔට� ගව හා එළුවන.

ෙගාවිළ සත�න් zසකාත් වශෙයන් නිකත
� ් කිෙම්
නීත� රීත.
ෙගාවිපළ සත�න්zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීෙම් අවස්
ෙදකක් ඇ.
1. තමන් සත� එළු ගව හා ඔට�වන් වසරක් ෙ ඊට
වැඩි කාලයක් කාන්තාරෙය් ෙහෝ මිටියා
නිදැල්ෙල් තණ බුද�මින් සිටින අවස්ථාව.
ෙමහි ද� උන්ෙග් සංඛ්ව නියමිත නිසාබ
ප්මාණයක් ලබා වසරක් සම්ප�ර්ණ වී ඇ
සකාත් ලබා ද�ම අනිවාර්යය ෙවය. උන් කිර
ගැනීමට ෙහෝ ෙබෝ කිරීමට ෙහෝ වර්ධනය කි
ෙහෝ සිටියත් සෑම වර්ගයකම නික�ත් කරනු
ලැෙබ.
z

සකාත් හිමියන්ෙගන් ෙහාදම වස්ත�ව ෙහෝ
පහත්ම වස්ත�ව ලබා ෙනාගත යුත� අතර මධ්ස්ථ
ෙද් ලබා ගත යුත� ෙව.
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2. සත්වයින් අත�රින් එළු ගව ඔට� හා ෙවනත
සත්වයින් ද පක්ෂ�න් ද ත�බී ඒවාට ඒවාෙයහ
හිමිකරු විසින් ඔහු සත� වත්ෙතන් ආහ
සපයන්ෙන් නම් ෙහෝ ආහාර මිල  ලබා ෙදන්ෙන්
නම් ෙහෝ උන් බුද�න දෑ එක් රැස් කර ෙදන්ෙ
නම් ෙහෝ එවැනි අවස්ථාවය. ෙමෙලස සත�න් ඇත�
කිරීම ෙවළඳාම සඳහා නම් ඒවා ෙකෙරහි වස
සම්ප�ර්ණ වී ඇත්නම් ඒවාෙයහි වටිනාක
කර නිසාබ් පමාණය ලැබ ඇත්නම් එහි ද�
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් සකාත්
වශෙයන් නික�ත් කරීම අනිවාර්යය ෙව.

ෙගාවිළ සත�නෙ
් ග් නිසාබ් ම
ප ාණය
එළුවන්ෙග් අවම නිසාබ් මාණය එළුවන්40ක.
ගවයින්ෙග් අවම නිසාබ් පමාණය ගවයින් 30ක.
ඔට�වන්ෙග් අවම නිසාබ් පමාණය ඔට�වන් 5ක.
1.

ﺎ ﻟﹶﻤﺎﺏﺘﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻜ ﻫ ﻟﹶﻪﺐ ﻛﹶﺘﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻜﹾﺮﹴ ﺭﺎ ﺑ ﺃﹶﻥﱠ ﺃﹶﺑ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﻦﻋ
ﻲ ﺍﻟﱠﺘﻗﹶﺔﺪﺔﹸ ﺍﻟﺼ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﻩﺬﻴﻢﹺ ﻫﺣﻦﹺ ﺍﻟﺮﻤﺣ ﺍﻟﺮﻢﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﹺ ﺑﹺﺴﻳﺮﺤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺒﻪﻬﺟﻭ

ﺎ ﺑﹺﻬ ﺍﻟﻠﱠﻪﺮﻲ ﺃﹶﻣﺍﻟﱠﺘ ﻭﲔﻤﻠﺴﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺽﻓﹶﺮ

ﺎ ﻓﹶﻠﹶﺎﻗﹶﻬﻞﹶ ﻓﹶﻮﺌ ﺳﻦﻣﺎ ﻭﻬﻄﻌﺎ ﻓﹶﻠﹾﻴﻬﹺﻬﺟﻠﹶﻰ ﻭ ﻋﲔﻤﻠﺴ ﺍﻟﹾﻤﻦﺎ ﻣﻠﹶﻬﺌ ﺳﻦ ﻓﹶﻤﻮﻟﹶﻪﺳﺭ

ﺎﺓﹲﺲﹴ ﺷﻤ ﻛﹸﻞﱢ ﺧﻦﻢﹺ ﻣﻨ ﺍﻟﹾﻐﻦﺎ ﻣﻬﻭﻧﺎ ﺩ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ ﻓﹶﻤﻦ ﻣﺮﹺﻳﻦﺸﻋﻊﹴ ﻭﺑﻲ ﺃﹶﺭ ﻓﻂﻌﻳ
26

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﺧﻤﺴﺎ ﻭﻋﺸﺮﹺﻳﻦ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺧﻤﺲﹴ ﻭﺛﹶﻠﹶﺎﺛﲔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺑﹺﻨﺖ ﻣﺨﺎﺽﹴ ﺃﹸﻧﺜﹶﻰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ
ﺑﻠﹶﻐﺖ ﺳﺘﺎ ﻭﺛﹶﻠﹶﺎﺛﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺧﻤﺲﹴ ﻭﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺑﹺﻨﺖ ﻟﹶﺒﻮﻥ ﺃﹸﻧﺜﹶﻰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﺳﺘﺎ
ﻭﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺳﺘﲔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﱠﺔﹲ ﻃﹶﺮﻭﻗﹶﺔﹸ ﺍﻟﹾﺠﻤﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ ﻭﺳﺘﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ
ﺧﻤﺲﹴ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺟﺬﹶﻋﺔﹲ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﻳﻌﻨﹺﻲ ﺳﺘﺎ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺗﺴﻌﲔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ

ﺑﹺﻨﺘﺎ ﻟﹶﺒﻮﻥ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﺇﹺﺣﺪﻯ ﻭﺗﺴﻌﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﹶﺔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺣﻘﱠﺘﺎﻥ ﻃﹶﺮﻭﻗﹶﺘﺎ
ﺍﻟﹾﺠﻤﻞﹺ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﹶﺔ ﻓﹶﻔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﺑﹺﻨﺖ ﻟﹶﺒﻮﻥ ﻭﻓﻲ ﻛﹸﻞﱢ

ﺧﻤﺴِﲔ ﺣﻘﱠﺔﹲ ﻭﻣﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻜﹸﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﺭﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ

ﻳﺸﺎﺀَ ﺭﺑﻬﺎ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺑﻠﹶﻐﺖ ﺧﻤﺴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺈﹺﺑﹺﻞﹺ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎﺓﹲ ﻭﻓﻲ ﺻﺪﻗﹶﺔ ﺍﻟﹾﻐﻨﻢﹺ ﻓﻲ
ﺳﺎﺋﻤﺘﻬﺎ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ ﻭﻣﺎﺋﹶﺔ ﺷﺎﺓﹲ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺸﺮﹺﻳﻦ

ﻭﻣﺎﺋﹶﺔ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﺎﺋﹶﺘﻴﻦﹺ ﺷﺎﺗﺎﻥ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎﺋﹶﺘﻴﻦﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﻓﹶﻔﻴﻬﺎ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙﹸ

ﺷﻴﺎﻩ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺯﺍﺩﺕ ﻋﻠﹶﻰ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﻓﹶﻔﻲ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺎﺋﹶﺔ ﺷﺎﺓﹲ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﻤﺔﹸ
ﺍﻟﺮﺟﻞﹺ ﻧﺎﻗﺼﺔﹰ ﻣﻦ ﺃﹶﺭﺑﻌﲔ ﺷﺎﺓﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓﹰ ﻓﹶﻠﹶﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪﻗﹶﺔﹲ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺸﺎﺀَ ﺭﺑﻬﺎ

)ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ(
අනස් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්තා කර
හද�සයක් ෙෙස්ය.
්අබූ බක්කර් සිද්ද� (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා, අනස
්ත�මාව බහ්රයින් ෙද්ශයට එව� කල්හි එත�මාට ෙමෙස
ල�ප�යක් ල�යා එව�.
මහා කාරුණි ක කරුණාග�ණෙයන් යුත් අල්ලාහ්ෙ
නාමෙයනි. අල්ලාහ් තම දූතයාණන්ට අණ කළ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් විසින් මුස්ල�ම්වරුන් ෙකෙ
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අනිවාර්යය රන ලද zසකාත්හි අනිවාර්ය වගකීම
ෙමය. ෙම් අනුව කවෙරක� මුස්ල�ම්වරුන්ෙගන් ඉල්
සිටින්ෙන් ද එය ඔහුට ලබා ද�ය යුත�ය. කවෙරක� ඊට
ඉහළ�න් ඉල්ලන්ෙන් ද ඔහුට ලබා ද�ය යුත� ෙනාෙව.
(ඔට�වන් විසි හතරක ඊට වඩා අඩුෙවන් ඇත� සෑම
ඔට�වන් පහකටම එළුෙවක� බැගින් (zසකාත් ද�ය යුත�)
ෙව. එය විසි පෙහ් සිට ත�ස්පහ දක්වා ලබා ඇත්න
බින්ත� මහාල් නම් ඔට� ෙදනක් නික�ත් කළ යුත. එය ත�ස්
හෙය් සිට හතළ�ස් පහ දක්වා ලබා  ඇත්නම් එහි ද
බින්ත� ලබූන් නම් ඔට� ෙදනක් නික�ත් කළ යුත. හතළ�ස්
හෙය් සිට හැට දක්වා ලබා ඇත්නම්  හික්කත් නම්
ඔට� ෙදනක් නික�ත් කළ යත�යි. හැට එෙක් සිට හැත්තෑ
පහ දක්වා ලබා ඇත්නම් ජස්අත් නම් ඔට� ෙදනක් නික
කළ යුත�යි.
එය හැත්තෑ හෙය් සිට අනූව දක්වා ලබා ඇත්නම් එහි ද
බින්ත� ලබූන් නම් ඔට� ෙදනුන් ෙදෙදෙනක් නික�ත්
යුත�යි. අනූ එෙක් සිට එකසිය විස්ස දක්වා ලබා ඇත්
එහිද� හික්කත් නම් ත ඔට� ෙදනුන් ෙදෙදෙනක් නික�ත්
කළ යුත�යි.
එකසිය විස්සට වැඩි න (ඉන් පසු ඇත�) සෑම
හතළ�හකටම බින්ත� ලබූන් නම් ඔට� ෙදනක් බැගින්
සෑම පනහකටම හික්කත් නම් ඔට� ෙදනක් බැගින්
නික�ත් කළ යුත�යි.
ඔට�වන් හතර ෙදෙනක� හැර ඔහුට ෙවනත් කිසිෙවක�
ෙනාවී නම් එහි හිමිකරු අභිමත කරන නම් හැර
සකාත් නික�ත් කිරීමක් . ඔට�වන්ෙගන් පහක් ලබා
ඇත්නම් එහි ද� එළුෙවක� නික�ත් කළ යුත�.
එළුවන් සකාත් ද�ෙම් විෂයෙ: නිදැල්ෙල් තණ බුද�න
එළුවන් හතළ�ෙහ් සිට එකසිය විස්ස දක්වා ලබා ඇත්
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එළුෙවක� නික�ත් කළ යුත�ය. එකසිය විස්ෙස් සිට ෙදසීය
දක්වා වර්ධනය වත්නම් එළුවන් ෙදෙදෙනක� නික�ත
කළ යුත�ය.ි ෙදසීෙය් සිට ත�න්සීය දක්වා වර්ධනය
ඇත්නම් එහි ද� එළුවන් ත�න්ෙදෙනක� නික�ත් කළ යුත�.
ත�න්සීයට වඩා අධිකව ඇත්නම් සෑම සියයකට
එළුෙවක� බැගින් නික�ත් කළ යුත�ය.
මිනිෙසක�ට නිදැල්ෙල් තණ බුද�න එළුවන් හතළ�හකට වඩ
එෙකක� ෙහෝ අඩුෙවන් ඇත්නම් එහි හිමිකරු අභි
කරන්ෙන් නම් මිස එහzසකාත් නික�ත් කිරීමක් .
(මූලාශය
් : බුහාර)
2.

ﻦﹺﻤ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﻴﻪﻬﺟﺎ ﻭ ﻟﹶﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﺎﺫﻌ ﻣﻦﻋ

ﺔﹰﺴِﻨ ﻣﲔﻌﺑ ﻛﹸﻞﱢ ﺃﹶﺭﻦﻣﺔﹰ ﻭﺒﹺﻴﻌ ﺗﺎ ﺃﹶﻭﺒﹺﻴﻌ ﺗﲔ ﻛﹸﻞﱢ ﺛﹶﻠﹶﺎﺛﻦﻘﹶﺮﹺ ﻣ ﺍﻟﹾﺒﻦﺬﹶ ﻣﺄﹾﺧ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻩﺮﺃﹶﻣ
()ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
මුආද් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්තා කරන ල.
නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) එත�මාණන්ව යමන්
ෙද්ශයට ප�ටත් කර යැව� කල්හි සෑම ගවයින්
ත�ස්ෙදෙනක�ෙගන්ම ‘තබ‘ නම් ප�රිමි ෙ ‘තබී‘ නම්
එළෙදනක� ද සෑම ගවයින් හතළ�ස් ෙදෙනක�ෙගන්ම
මුසින්නා නම් එළෙදනක� ද (zසකාත් වශෙයන්
මිනිසුන්ෙගන) ලබා ගන්නා ෙමන් අණ කළහ.
(මූලාශ්ය: අබූ දාව�ද්, ත�ර්මි)
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ෙමම වග� වල�න් දැක්ෙවන්ෙන් ඔට� ගව හා
එළුවන්ෙග් නිසාබ් මාණයන් හා එහි සකාත්
නිකත
� ් කිරීමට අනිවාය වන ප්මාණයන්ය
1. එළුවන්ෙග් නිසාබ් මාණය
සිට

දක්ව

එළුවන්ෙගන්zසකාත් නිකත
� ් කිරීම
අනිවාර්යය වන ම
ප ාණයන්

40

120

එක් එළුෙව

121

200

එළුවන් ෙදෙදෙනක

201

399

එළුවන් ත�න් ෙදෙනක

සටහන: වැඩිවන සෑම සියයකටම එළුෙවක� බැගින
z
සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙවයි.
උදාරහණ වශෙයන් එළුවන්399ක් ෙව් , එළුවන් ත�න්
ෙදෙනක� ද එළුවන් 400ක් ෙව් , එළුවන් හතර
ෙදෙනක� ද නික�ත් කළ යුත� ෙව.

2. ගවයිනෙ
් ග් නිසාබ් ම
ප ාණය
සිට

දක්ව

ගවයිනෙ
් ගන් zසකාත් නිකත
� ් කිරීම
අනිවාර්යය වන ම
ප ාණයන්
30

30

39

තබී හා තබී(වසරක් සප�ර්ණ ව�
ගවෙයක් ෙහෝ එළෙදන)

40

59

මුසින්නා (අව�රුදු ෙදකක් සම්ප
ව� එළෙදනක)

60

69

තබී ෙදෙදෙනක� ෙහෝ තබී
ෙදෙදෙනක�

සටහන: වැඩි වන සෑම ත�හකටම ‘තබ‘‘ නම් ප�රි
ගවෙයක� ෙහෝ තබීආ නම් එළෙදනක� බැගින් ද සෑ
40කටම මුසින්නා නම් එළෙදෙනක� බැගින් ද zසකාත්
නික�ත් කළ යුත� ෙවයි. ගවයින් 50ක මුසින්නා නම්
එළෙදෙනක� ද 70ක ‘තබ‘‘ නම් ගවෙයක� හා මුසින්නා
නම් එළෙදෙනක� ද ගවයින් 100ක තබී නම් ගවයින
ෙදෙදෙනක� හා මුසින්නා නම් ගවෙයක� ද120ක තබී නම
ගවයින් 4 ෙදෙනක� හා මුසින්නා නම් එළෙදනුන් 3
ෙදෙනක� ද zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙව.

1. ඔට�වන්ෙග් නිසාබ් ම
ප ාණය
සිට

දක්ව

ඔට�වන්ෙගන් zසකාත් නිකත
� ් කිරීම
අනිවාර්යය වන ම
ප ාණයන්

5

9

එළුෙවක

10

14

එළුවන් ෙදෙදෙනක�
31

15

19

එළුවන් ත�න් ෙදෙනක

20

24

එළුවන් හතර ෙදෙනක

25

35

බින්ත� මහාල් නම් ඔට� ෙදන
(අව�රුද්දක් සම්ප�ර්ණ ව� ඔට� )

36

45

බන්ත� ලබූන් නම් ඔට� ෙදනක(අව�රුද
ෙදකක් සම්ප�ර්ණ ව� ඔට� ෙ)

46

60

හික්කත් නම් ඔට� ෙදන (අව�රුද
ත�නක් සම්ප�ර්ණ ව� ඔට� ෙ)

61

75

ජ�සුඅත් නම් ඔට� ෙදනක (අව�රුද
හතරක් සම්ප�ර්ණ ව� ඔට� ෙ)

76

90

බින්ත� ලබූන් ෙදෙදෙන

91

120

හික්කත් ෙදෙදෙන

සටහන: ඔට�වන් 120 ට වැඩි නම් ඉන් පසු වැඩි වන ස
40 කටම බින්ත� ලබූන් බැගින් ද වැඩි වන සෑ50 කටම
හික්කත් බැගින් ද සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙ.
120 ද� බින්ත� ලබූන්3ක් ද130 ද� හික්කත් එකක් හා බින්
ලබූන් ෙදෙදෙනක් ද150 ද� හික්කත්3 ෙදෙනක් ද160 ද�
බින්ත� ලබූන් තර ෙදෙනක් ද180 ද� හික්කත් ෙදෙදෙනක
හා බින්ත� ලබූන් ෙදෙදෙනක් 200 ද� බින්ත� ලබූන්5ක්
32

ෙහෝ හික්කත් හතර ෙදෙනක් ද නික�ත් කළ යුත� ෙව. මීට
වඩා වැඩි නම් ඉහත කී අනුපාතයට සුදුසු zසකාත්
නික�ත් කළ යුත� ෙව.
බින්ත� ලබූන් නික�ත් කිරීමට අනිවාර්යය ව� විට
තමන් සත�ව ෙනාමැත� නම් ඒ ෙවනුවට බින්ත� මහාල් හ
ජිබ්රාන් ලබා ද� ය යුත� . ජිබ්රාන් යනු එළුව
ෙදෙදෙනක� ෙහෝ ද�ර්හම 20ක. එෙස්ත් ෙනාමැත� නම්
හික්කත් නික�ත් කර ජිබ්රාන් ද නික�ත් කළ යුත�.
ජිබ්රාන් ලබා ද�ම ඔට�වන්ට පමණක් සීමා වනු.

ෙගාවිළ සත�නෙ
් ගන් zසකාත් ගනු ලබන අවම
ප්මාණයන්
1. එළුවන්ෙගන් zසකාත් වශෙයන් ගනු ලබන්ෙන්
බැටළුවන්ෙගන් ජසඋ නම් වර්ගෙය් බැටළ. එනම්
මාස හයක් සප�රුණ� බැටළු. එෙමන්ම එළුවන්ෙගන්
සනිය්යා නම් වර්ගෙය් එළු. එනම් වසරක් සප�රු
එළුෙව.
2. ගවයින්ෙගන් zසකාත් වශෙයන් ගනු ලබන්ෙන්, තබීඋ
ෙහෝ තබීආ න වර්ගෙය් ගවයින්. එනම් වසරක
සප�රුණ� ගවෙයක් ෙහෝ එළෙද.
3. ඔට�වන්ෙගන් සකාත් වශෙයන් ගනු ලබන්ෙන් බින්ත�
මහාල්ය. එනම් වසරක් සප�රුණ� එළු .
සකාත් රැස්කරන්නා ජනයාෙග් වටිනාතම උසස් ඝනෙය
වස්ත�ව ලබා ගත ෙනායුත�ය.ි ගැබ් ගත් සත�න් ප�රි
සත�න් පැටෙවක� සිටින සත�න් ආහර සඳහා ශරීරය
වඩවා ඇත� සත�න් ලබා ගත ෙනායුත�යි. ඔහු විසින් ලබා
33

ගත යුත්ෙත් මධ්ස්ථ වස්තව
� යි. ෙසසු කරුණ� වල ද
ෙමයම ප�ළ�පැද�ය යුත� ෙවයි.
තම වස්ත�ෙවන් උසස්ම ඝනෙය් දෑ ලබා ද�මට ෙකෙනක�
කැමැත� වන්ෙන් නම් අල්ලාහ් ඔහුට ඊට වඩා යහපත් දෑ
ලබා ෙදයි. එෙමන්ම ඔහුෙග් ක�සල් ද පරිපර්ණව ලබා
ෙදයි.
z

සකාත් ලබා ගැනීෙම් ද� ගැහැනු සත�න් පමණක් ලබ
ගත යුත�යි. නමුත් ගවයින් විෂෙයහි ෙමය අදාළ ෙනාෙවය.
තවද ඔට�වන් විෂෙයහි බින්ත� මහාල් ෙනාමැත
අවස්ථාවක ඒ ෙවනුවට ඉබ්නු ලබූන් අල්හික්ක� අ-ජසඋ
නම් වර්ගයන්හි ප�රිමි ඔට�වන් ලබා ද�ය.
එෙමන්ම නිසාබ් පරමාණය ලැබූ සියල්ල ප�රිමි සත�න් ෙ
නම් එවිට ද ප�රිමි සත�න් සකාත් වශෙයන් නික�ත්
හැක.

සකාත් නිකත
� ් කිමට බිය වී සත�න්  රැස්
කිරීම ෙහෝ ෙවන් කිරීෙම් නීත.
z

සකාත් නික�ත් කිරීමට බිෙයන් ෙගාවිපළ සත�න්
ෙවන් ෙවන්ව සිටින සත�න් එක් කිරීම ෙහෝ එකට ස
සත�න් ෙවන් කිරීම ෙහෝ සුදුසු .

යෙමක� සත�ව එළුවන්40 ෙදෙනක� වී සකාත් ලබා ද�මට
බිෙයන් zසකාත් රැස් කරන්නාට එහි ද� නිසාබ් මාණය
ගණන් ගත ෙනාහැකි අයුරින් ඔව�න් ස්ථාන ෙදකකට ෙවන
කර තැබීම සුදුසු න.
එෙමන්ම යෙමක� සත�ව එළුවන් 40 ෙදෙනක� වී ඒ හා
සමාන ප්මාණයක් තත් තැනකත් ත�න් වැනි තැෙනහි ද
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ඒ සමාන ප්මාණයක් වී එළුව3 ෙදෙනක� ලබා ද�ය යුත�
ස්ථානෙය් එක් එළුෙවක� පමණක් ලබා ද�ෙම් අරම ෙම්
සියල්ල එකට එක් කිරීම ද සුදුසු ෙනා. ෙමවැනි ක�ට
උප�ම සියල්ල සුදුසු ෙනාෙ. අල්ලාහ් මසුරුකම
තහනම් කර ඇ.

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස්ප්කාශ කරයි.

ﻮﻞﹾ ﻫ ﺑﻢﺍ ﻟﹶﻬﺮﻴ ﺧﻮ ﻫﻪﻠ ﻓﹶﻀﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺎﻫﺎ ﺁَﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺨﺒ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺴﺤﻟﹶﺎ ﻳﻭ

ﺽﹺﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺍﺙﹸ ﺍﻟﺴﲑ ﻣﻠﱠﻪﻟ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﺨﺎ ﺑﻗﹸﻮﻥﹶ ﻣﻄﹶﻮﻴ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺮﺷ
(١٨٠) ﺒﹺﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﻤﻌﺎ ﺗ ﺑﹺﻤﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
180. අල්ලාහ් ඔහුෙග් වරප්සාදෙයන් තමන් හට ප�රිනැමූ
දෑ ප�ළ�බඳව මසුරු වන්නන් එය තමන් හට යහපත් යැයි
ෙනාසිත�ය යුත�මය. එෙස් ෙනාව එය ඔව�නට හානිදායකය.
(මළව�න් ෙකෙරන්) නැගිට� වනු ලබන ද�නෙය් ඔව�න් කවර
ෙදයක් ෙකෙරහි මසුරු ව�ෙය් ද එය ඔව�න්ෙග් ෙගල වට
දමනු ලැෙබ. අහස් හි හා මිහිතලෙයහි උරුමයන් අල්ලාහ
සත�ය.
නුඹලා
කරන
දෑ
ප�ළ�බඳව
අල්ලාහ්
අභිඥානවන්තය.
(අල්-ක�ර්ආන්3:180)

3. මහ ෙපාෙළාෙවන් හටගන්නා දෑ
z
සකාත් වශෙයන් නික�ත් කිර
මහ ෙපාෙළාෙවන් හට ගන්නා දෑහි වර්
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මහ ෙපාෙළාෙවන් හට ගන්නා දෑ ෙදවර්ගය.
1. පැළැටි ධාන හා පලත�ර
2. ඉන්ධන පාෂාණ ගෑස් නිධන් හා වටිනා ගල
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻦﺍﻫﻮﺎﺀِ ﻓﹶﺴﻤﻯ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻮﺘ ﺍﺳﺎ ﺛﹸﻢﻴﻌﻤﺽﹺ ﺟﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺎ ﻓ ﻣ ﻟﹶﻜﹸﻢﻠﹶﻖﻱ ﺧ ﺍﻟﱠﺬﻮﻫ
(٢٩) ﻴﻢﻠﺀٍ ﻋﻲ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷﻮﻫ ﻭﺍﺕﻮﻤ ﺳﻊﺒﺳ
29. නුඹලා ෙවනුෙවන් මිහිතල මත ඇත� සියලු දෑ
මැව්ෙව් ඔහු. ඉන් පසුව අහස් ෙදසට අවධානය ෙයාමු
ෙකාට ඒවා අහස් සතක් ෙලස නිර්මාණය කෙළ. ඔහු
සියලු දෑ ෙකෙරහි සර්ව.
(අල්-ක�ර්ආන්2:29)

ධාන් හා පලත�ර වල zසකාත් නිකත
� ් කිරීෙ
නීත� රීත.
සියලුම ධානවලට zසකාත් අනිවාර්ය ෙවයි. එෙමන්ම
රට ඉඳ� හා මිද� ෙමන් කිරිය හැකි  ගැසිය හැක
සියලුම පත�ර වලට ද zසකාත් අනිවාර්ය ෙවයි.
1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻦ ﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢﻨﺟﺮﺎ ﺃﹶﺧﻤﻣ ﻭﻢﺘﺒﺎ ﻛﹶﺴ ﻣﺎﺕﺒ ﻃﹶﻴﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﻴﻪﻮﺍ ﻓﻀﻤﻐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻳﻪﺬ ﺑﹺﺂَﺧﻢﺘﻟﹶﺴﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻔﻨ ﺗﻪﻨﺒﹺﻴﺚﹶ ﻣﻮﺍ ﺍﻟﹾﺨﻤﻤﻴﻟﹶﺎ ﺗﺽﹺ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭ

(٢٦٧) ﻴﺪﻤ ﺣ ﻏﹶﻨﹺﻲﻮﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻤﺍﻋﻭ
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267. විශ්වාස කළව�න, නුඹලා උපයා ගත් යහපත් දැයින්
ද මිහිතලෙයන් අප නුඹලාට හට ගැන්ව� දැයින් ද නුඹලා
වියදම් කර. එයින් අප්සන්න දෑ වියදම් කිර
අෙප්ක්ෂා ෙනාකරව. (එවැනි අප්සන්න ෙදයක් නුඹලාට
ප්දානය කළ වි) නුඹලා එය දෑස් ප�යා ගත්
තත්ත්වෙයන් මිස නුඹලා එය ප�ළ�ගන්නන් වශෙයන්
ෙනාෙවත්. තවද දැන ගනිව.� සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්
සම්ප�ර්ණය සර්වශංසාලාභීය.
(අල්ක�ර්ආන්2: 267)
2. උත්තරීතරඅල්ලාහ් තවදුරටත් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻔﹰﺎﻠﺘﺨ ﻣﻉﺭﺍﻟﺰﻞﹶ ﻭﺨﺍﻟﻨ ﻭﺎﺕﻭﺷﺮﻌ ﻣﺮﻏﹶﻴ ﻭﺎﺕﻭﺷﺮﻌ ﻣﺎﺕﻨﺄﹶ ﺟﺸﻱ ﺃﹶﻧ ﺍﻟﱠﺬﻮﻫﻭ

ﻮﺍﺁَﺗ ﻭﺮ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﺛﹾﻤﺮﹺﻩ ﺛﹶﻤﻦ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﺎﺑﹺﻪﺸﺘ ﻣﺮﻏﹶﻴﺎ ﻭﺎﺑﹺﻬﺸﺘﺎﻥﹶ ﻣﻣﺍﻟﺮﻮﻥﹶ ﻭﺘﻳﺍﻟﺰ ﻭﺃﹸﻛﹸﻠﹸﻪ
(١٤١) ﲔﺮﹺﻓﺴ ﺍﻟﹾﻤﺐﺤ ﻟﹶﺎ ﻳﻪﺮﹺﻓﹸﻮﺍ ﺇﹺﻧﺴﻟﹶﺎ ﺗ ﻭﻩﺎﺩﺼ ﺣﻡﻮ ﻳﻘﱠﻪﺣ

141. (ෙපාෙළාෙවහි) විහිදුනු හා ෙනාවිහිද(ඉහළට වැඩුන)ු
වත� ද රට ඉඳ� ගස් ද එහි ආහාරයන් විවිධ ව� ෙබෝග
(ස්වරූපෙයන) එකිෙනකට සමාන හා (ස්වභාවෙයන්)
එකිෙනකට සමාන ෙනාවන ෙදළුම් ද ව් ද වැෙඩන්නට
සැලැස්ව�ෙය් ඔහුය. එහි ඵල හට ගැෙනන විට එහි
පලත�රු නුඹලා අනුභව කරව. එහි ඵල ෙනළා ගන්නා
ද�නෙයහි එයට හිමි(zසකාත්) වගකීම ෙදව. තවද නුඹලා
නාස්ත� ෙනාකරව�. සැබැවින්ම නාස්ත� කරන්නන්ව ඔහු ය
ප්
ෙනාකරයි.
(අල්-ක�ර්ආන්6: 141)
3.
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ﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺃﹶﻥﱠ ﺭﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺳﻦﻋ
ﺎﻴﻤ ﻓﺲﻟﹶﻴﻗﹶ ﹲﺔ ﻭﺪﺍﻕﹴ ﺻ ﺃﹶﻭﺔﺴﻤﻭﻥﹶ ﺧﺎ ﺩﻴﻤ ﻓﺲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻴﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴﻋ
ﻗﹶﺔﹲﺪﻖﹴ ﺻﺳﺲﹺ ﺃﻭﻤﻭﻥﹶ ﺧﺎ ﺩﻴﻤ ﻓﺲﻟﹶﻴﻗﹶﺔﹲ ﻭﺪ ﺻﺩﺲﹺ ﺫﹶﻭﻤﻭﻥﹶ ﺧﺩ
()ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
අල්ලාහ්ෙග් දූයාණන් ප්කාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්ක�ද්රි රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�මාණන් විසින් වාර්තා ක
ලද�.
රන් අව�න්ස පහකට වඩා අඩු දෑහි සකාත් නැත. තවද
ඔට�ෙදනුන් පහකට වඩා අඩු දෑහි zසකාත් නැත. තවද
අව�සුක පහකට (එනම් . ග්ම් 122.4) වඩා අඩු දෑහි
z
සකාත් නැත.
(මූලාශ්ය:
බුහාරි හා
මුස්ල�ම)

ධාන් හා පලත�රු zසකාත් වශෙයන් නිකත
� ්
කිරීෙම් ෙකාන්ෙද
z

සකාත් අනිවාර්යය වන ෙව්ලාෙව් මහ ෙපාෙළාෙවහි
ගන්නා දෑ ප�ද්ගලයා සත�ව ත�බිය යුත� ෙ.

z

සකාත් නික�ත් කිරීමට අනිවාර්යය වීම සඳහා ත�බිය
නිසාබ් පමාණය ලැබී ත�බිය යුත� . එය වසක්5ක. එය
සා: නම් මිනුම් ඒකකෙය300ක. (එනම් සාමානෙයන්
ත�රිඟ� .ග්ම්612ක.
සා: එකක් යනු ත�රිඟ�.ග්ම්2.40කට සමාන ෙව.
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ෙම් සඳහා භාවිත කළ යුත� භාජනය : නම් ඒකකෙය්
ප්මාණෙයන් ප�හිටිය යුත� ෙ. එනම් එය සාමාන
මිනිෙසක�ෙග් ෙදෝත�න් පමාණ 4ක.

ධාන් හා පලත�ර වල zසකාත් නිකත
� ් කිරීෙ
අනිවාර්ය ද
1. කිසිදු වියදමකින් ෙතාරව වැසි උල්පත් ගංගා ව
ස්වභාවිකව ජලෙයන් ෙපෝෂණය ව� දෑහි දහෙයන්
පංග�වක් සකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙ. එනම්10%
ක.
2. ළ�ඳකින් ෙමෝටරයක් වැනි උපකරණයක් භාවිතා
වියදමක් සහිතව සැපයූ ජලෙයන් ෙපෝෂණය ව දෑහි
දහෙයන් එෙකන් පංග�වක් එනම5%ක් සකාත් වශෙයන්
නික�ත් කළ යුත� ෙව.

ﺎﻴﻤ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻓﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋ
ﺮﹺﺸ ﺍﻟﹾﻌﻒﺢﹺ ﻧﹺﺼﻀ ﺑﹺﺎﻟﻨﻲﻘﺎ ﺳﻣ ﻭﺮﺸﺎ ﺍﻟﹾﻌﺜﹶﺮﹺﻳ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻮﻥﹸ ﺃﹶﻭﻴﺍﻟﹾﻌﺎﺀُ ﻭﻤ ﺍﻟﺴﻘﹶﺖﺳ
()ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ඉබ්නු උමර් රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�මාණන් විසින් වාර
කළ හද�සයක් ෙමෙස්.
අහස් ජලය හා උල්පත් ජලය සැපයූ දෑහි ෙහෝ ගලායන
ජලෙයන් (ෙපෝෂණය) වී ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන
පංග�වක. (වියදමක් සහ) ශ්මෙයන් ජලය සපයනු ලැබ
ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන් පංග�ව. (මූලාශය
් : බුහාර)
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3. විටක වැසි ජලෙයන් ෙපෝෂණය ෙවමින් හා තවත
විටක ළ�ං ජලෙයන් ෙපෝෂණය ෙවමින් ෙදයාකාරෙයන්
ජලය ලැබී ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් ත�න
එනම්7.5%ක් සකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙ.
ඵලදාෙවහි නිසාබ් ගණනය කිරීෙම් ද� විවිධ රට ඉඳ
ත�රිඟ� වර්ග හාල් වරවැනි දෑ ත�බුණ ද එම ජාත�යට
අයිත� වර්ගයන් ෙපාදුෙව් එකම ගණෙය් වස්ත�න් වශෙය
සලකනු ලැෙබ.
z

සකාත් අනිවාර්ය වීෙම් කාල

ධාන් හා පලත�රු වල zසකාත් අනිවාර්යය වනුෙය්
ඒවාෙයහි අස්වැනු ෙනළන කාලය උදා වී ෙහාඳ�න් වැඩ
පැහුණ� පසුවය.
පලත�රු පැහීම යනු ඒවා රත� පැහැ වීම ෙහෝ කහ හැ
වීම. අනත�රුව ඒවාෙයහි හිමිකරු විසින් ඒවා වි
දැමුෙව් නම් එහි මිලට ගන්න zසකාත් නියම ෙනාවන
අතර zසකාත් නියම ෙවන්ෙන් හිමිකරු.
ධාන් හා පලත�රු ගණන් කළ ෙනාහැකි තරමට වින
වී ඇත්නම් ඒවාෙයහි හිමිකරුෙයෝජනයක් ගත
ෙනාහැකි වී නම් සකාත්හි අනිවාර්යභාවය එ ඉවත්
වනු ඇත.
එළවළු හා ෙසසු පලත�රු ව zසකාත් අනිවාර්යය
ෙනාවන අතර ඒවා ෙවළඳාම සඳහා වගා කර ඇත්නම්
ඒවා මිල කර එයට වසරක් ගත ව� පසු ඒවාෙයහ
වටිනාකමට නියම වනzසකාතය ලබා ද�ය යුත� ෙව.
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මී පැණ zසකාත් වශෙයන් නිකත
� ් කිරීෙ
ප්මාණය
තමන්ට හිමි ස්ථානයකින් ෙහෝ ගස් කදත�
ප්ෙයෝජනයක් ෙනාගන්නා ස්ථානයකින් ෙහෝ මී පැණි
ඇත්නම් එහි ද� දහෙයන් එක් පංග�ව zසකාත් නික�ත්
කළ යුත� ෙව. එහි නිසාබ් එනම් නික�ත් කිරීම ස
නියම වන ප්මාණය ඉරාකීය රාත්තල්160ක. එය ක.ග්ම්
62 කට සමාන ෙව.
මී පැණි ෙවළඳාම වශෙයන් කර ෙගන යන්ෙන් නම්
ෙවළඳ භාණ්ඩයක් ෙල ස සලකා මිල කර එහි නිස
ප්මාණය ද ලබා වසරක කාලයක් ගත වී ඇත්න
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන්
නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය ෙ.

ක�ල� පදනම මත ප�හට
ි ි
නිකත
� ් කිරීෙම් නී.

වගා බිම zසකාත්

යම් කිසිෙවක� ක�ල� පදනම යටෙත් භ�මි භාගයක්
වත්තක ක�ල�යට ෙගන කිරිය හැකි රැස් කළ හැකි
පලත�රු හා ෙවනත් දෑ එම භ�මිෙයන් හට ගැෙනන්ෙන
නම් එහි ද� ක�ල�යට ගත් ප�ද්ගලයා විසින්  දහෙය
පංග�වක් ෙහෝ දහෙයන් එෙකන් අඩක් ෙහෝ සකාත
වශෙයන් නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය ෙ. නමුත් එහි
අයිත�කරු ෙවත එය ෙනාපැවෙ.
අයිත�කරු ෙකෙහි පැවෙරනුෙය් ඔහු ලබා ගන්නා
ක�ල�යයි. එය zසකාත් අනිවාර්යය වීමට ත�බිය යුත� අ
නිසාබ් පමාණය ලැබ ඇත්නම් එෙමන්ම ක�ල�යට දුන් ද�
සිට වසරක් සම්ප�ර්ණ වී ඇත්නම් එම ක�ල� මු
41

වියදම් ෙනාකරන්ෙන් නම් එම මුදෙල zසකාත් නික�ත්
කිරීම අනිවාර්ය ෙ.

මහ මුහෙ
ු දන් මත�වන දෑහි zසකාත් නිකත
� ් කිරීෙ
නීත� රීත
මහ මුහුෙදන් මත� වන මුත� පළ�ඟ� මත්ස්යින් වැනි සියලු
දෑහි සකාත් නික�ත් කිරීමක් ෙනා. නමුත් එය
ෙවළඳාමක් වශෙයන් කර ෙගන යන්ෙන් නම් එහි ද� එහ
වටිනාකම තක්ෙස්රු කර නිසාබමාණය ලබා වසරක්
ගත වී ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංවක්
z
සකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙව. එනම් සියයට
2.5ක.

අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසයි.

 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් zසකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශ�ද්ධියට පත් කර.
ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්ථනාව
ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය
සර්වඥානී. (තව්බාහ්9:103)
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ඉන්ධන හා ඛණිජ වස්ත වල සකාත් නිකත
� ්
කිරීෙම්මාණය
ගහ ෙකාළ හැර මහ ෙපාෙළාෙවන් හට ගැෙනන ඛණිජ
ඉන්ධන ගෑස් වැනි සියලු දෑහි zසකාත් ගණනය කරනු
ලබන්ෙන් එහි වටිනාකම අනුව. එහි ද� රන් රිද� වල
නිසාබ් ම
ප ාණය ලබා ඇත්නම් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන්
පංග�වක් මුදල් වශෙයන් ෙහෝ නියමිත භාණ්ඩෙයන් ෙ
z
සකාත් ලබා ද�ය යුත�යි.
ඛණිජ ඉන්ධන ගෑස් වැනි සියලු  දහෙයන් එෙකන්
හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීම
අනිවාර්යය වනුෙය් ඒවා තමන් සත� කර ගන්නා
අවස්ථාෙව් ද� එහි නිසාබ් මාණය සම්ප�ර්ණ වී ත�බී.
ෙහ්ත�ව එය පරිෙභෝජනය කරනු ලබන වස්ත�වක් බැව.
එහි ද� වසරක් සම්ප�ර්ණ වීෙම් ෙකාන්ෙද්සිය ෙමහ
අදාළ ෙනාෙව.

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසය.

 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් zසකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශද්ධියට පත් කරව.
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ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්ථනාව
ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය
සර්වඥානී. (තව්බාහ්9:103)

නිධන් වස්ත� වල zසකාත් නිකත
� ් කිරීෙම්මාණය.
නිධන් වස්ත� යනු ෙපර ජනයා විසින් වළ දැමූ ස්ථාන
වල�න් තමන්ට ලැෙබන්නා ව� වස්ත�වයි. එහි ද� එම වස්ත�ව
අල්ප ව�ව ද අධික ව�ව ද පෙහන් පංග�වක් සකාත
වශෙයන් නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය ෙ. ඉහත සඳහන්
කළාක් ෙමන් නිසාබ් මාණය ලැබීම ෙහෝ වසරක
සම්ප�ර්ණ වී ෙම් ෙකාන්ෙද්සිය ෙමහි ද� අදාළ ෙ.
යුද්ධයක සත�රන් විසින් දමා ගිය වස්ත�ෙවහි ද පෙහන්
ෙකාටසක් නක�ත් කළ යුත� අතර ඉත�රි ෙකාටස් හතර එම
වස්ත�ව ලබන්නාට හිමි ෙ.

4. ෙවළඳ භාණ් වල zසකාත්
ෙවළඳ භාණ්ඩ යනු භ�ක්ත� විඳ�ෙම් සම්ප�ර්ණ අයිත�
ඉඩ කඩම් සත�න් ආහාර පාන ඇඳුම් පැලඳුම
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ඇත�රිල� හා උපකරණ වැනි දැයින් ලාභය ලබනු ප�ණි
ගනු ෙදනු කිරීම සඳහා නිෂ්පාදනය නු ලබන වස්ත�ව
ෙවයි.

ෙවළඳ භාණ් වල සකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් නී
රීත
ෙවළඳ භාණ්ඩ ෙවළඳාම් කරනු ලබන්ෙන් නම් එය එ
නිසාබ් පමාණය ලබා එයට වසරක් සම්ප�ර්ණ වී ඇත
z
සකාත් ලබා ද�ම අනිවාර්යය ෙවය. ෙහ්ත�ව එය වර්ධනය
වීෙම් වස්ත�වක් බැ. භාණ්ඩ අධිකව ත�බීෙමන්
තමන්ෙග් කැප වීම අනුව එය වර්ධනය ෙව. වසරක්
අවසානෙය් zසකාත් නික�ත් කරන්නා සත� ෙවළඳ භාණ්ඩ
රන් ෙහෝ රිද� වටිනාකමට මිල කර එය නිසාබ් තත්ත
ලබා ඇත්නම් සම්ප�ර්ණ වටිනාකමින් ෙහ
භාණ්ඩෙයන් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වකzසකාත්
වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙව.

භාණ්ඩ වල තත්ත්වයන්
1.

නිවාස, භ�ක්ත� විඳ�න ඉඩ ක, වාහන හා
උපකරණ වැනි දෑ තමන් ජීවත් වීම ප�ණිස ෙ
පරිහරණය කිරීම ප�ණිස සූදානම් කර ඇ
එහි ද� zසකාත් නික�ත් කිරීමක් .

2. ෙමම භාණ්ඩ ක�ල� ලබා ගැනීම ප�ණි ස සූදාන
කර ඇත්නම් එවිzසකාත් නික�ත් කළ යුත්ෙත්
එහි ක�ල�යටය. එය වියදම් කිරෙපර ගිවිසුම
කළ අවස්ථාෙව් සිට නිසාබ් මාණය ලබා වසරක්
ද ගත වී ඇත්නමzසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙව.
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3. ෙමම භාණ්ඩ ෙවළඳාම ප�ණි ස සූදානම්
ඇත්නම් zසකාත් අනිවාර්යය වනුෙය් එහි
වටිනාකෙමහි. නිසාබ් පමාණය ලැබ වසරක් ද
ගත වී ඇත්නම් එහි වටිනාකමින් දහෙ
එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන්
නික�ත් කළ යුත� ෙව. එනම් සියයට2.5ක.
4. ෙගාවිතැන් උපකරණ ෙවළඳ ස්ථාන ක�ල�යට ගත්
ස්ථාන වැනි දෑවල වටිනාකෙමහිzසකාත් නික�ත්
කිරීමක් . ෙහ්තව
� ඒවා ෙවළඳ භාණ්ඩ ෙලස
ෙනාව පරිහරණය කර භාණ්ඩ ෙලස සලකන
බැවින. නමුත් ෙම්වා ක�ල�යට ද� ඇත්නම් ක�ල
මුදල ද නිසාබ් පමාණය ලබා වසරක් ගත ව�ෙය්
නම් එම ක�ල� මුදෙලහි සකාත් නික�ත් කිර
අනිවාර්යය ෙ.

සමාගම් හා සංස්ථාවන් හ zසකාත් නිකත
� ් කිර
1.

කෘෂ�කාර්මික සමා: එහි ආදායම ධාන්
පලත�රු හා එවැනිම ෙගාඩ ගැසිය හැකි කි
හැකි ෙවනත් ෙදයකින් ප�හිටිෙය් නම් එහි 
හා පලත�රු වල සකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනුව
නික�ත් කළ යුත� ෙව. එහි ආදායම ෙගාවිපළ
සත�න්ෙගන් ප�හිටිෙය් නම් එහි ෙගාවිපළ සත�න්
z
සකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනුව නික�ත් කළ යුත�
ෙව. එහි ආදායම ගනු ෙදනු වන මුදල් නම් එවි
එහි මුදල්මය zසකාත් අදාළ ෙකාන්ෙද්සි අනුව
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක නික�ත් කළ
යුත� ෙව.
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2.

නිෂ්පාද�ත සමාගම: ෙබෙහත්, විදුල, සිෙමන්ත�
යකඩ වැනි දෑ නිෂප
් ාදනය කරන සමාගමක් නම
එහි ලැෙබන ශ�ද්ධ ලාභය නිසාබ් පමාණය ලබා
වසරක් ගත වී ඇත්නම් එවිට දහෙයන් එෙ
හතෙරන් පංග�වක් zසකාත් වශෙයන් නික�ත් කළ
යුත� ෙව. භ�ක්ත� විඳ�මට සම්ප�රයිත�යක් ඇත�
ඉඩ කඩම්හි ක�ල� පදනම යටෙත් ලැෙබන ලාභය
z
සකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීෙමම ෙව්දය ෙමහි
ද� ද අදාළ ෙවයි.

3. ෙවළඳ සමාගම: ගනු ෙදනු කිරීමට ඉස්ලා
අනුමත කළ ආනයනය හා අපනයනය ගැනුම් හා
වික�ණ�ම් මුළාරබා නම් සමෙප්ක්ෂණපාර
ෙටන්ඩර් ව්පාර මුදල් මාරු ෙපාළ වැනි
සමාගම් උදාහරණ වශෙයන් ගත හැ.
ෙමහි ද� ෙයදූ ප්ග්ධනය හා ලබන ශ�ද්ධ ලාභය
නිසාබ් පමාණය ලබා වසරක් ගත වී ඇනම්
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත්
වශෙයන් නික�ත් කළ යුත� ෙව.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසය.

 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
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ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් zසකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශ�ද්ධියට පත් කර.
ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්ථනාව
ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය.
සර්වඥානී. (තව්බාහ්9:103)

ෙකාටස් ව්පාරෙය් zසකාත්.
එයට අවස්ථා ෙදකක් ඇ.
1.

ෙකාටස් හිමියා තැන්පත් කර වාර්ෂ�ක ආදායම
ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් ෙකාටස් වපාරෙයහි
නියැළුෙණ් , ඉහත කී පරිද� ලැෙබන ලාභෙයහ
පමණක් දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක
z
සකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය.

2. ෙකාටස් හිමියා ලාභයක් අෙප්ක්ෂා කරම
ගැනුම් වික�ණ�ම් යන පාරික අරමුණක් ඔහු
ඇත්නම් ඔහු යමක් වික�ණන්ෙන් නම් ෙහෝ මි
ගන්ෙන් නම් ෙකාටස් ව්පාරෙයන් තමන් සත�
කර ගන්නා සියලු දෑහි හා ලැෙබන ලාභෙයහි
නිසාබ් පමාණය ලබා වසරක් ද සම්ප�ර්ණ
ඇත්නම්zසකාත් නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය ෙ.
එහි zසකාත් නික�ත් කිරීෙම්මාණය වන්ෙන්
ෙවළඳ භාණ්ඩ වල zසකාත් ප්මාණය වන
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක. zසකාත්
නික�ත් කිරීෙම් ද� එහි වටිනාකම සල
ලබන්ෙන්, එය අනිවාර්ය වන අවස්ථාෙව් ද� ප�හිට
ඇත� ෙවළඳ ෙපාළ මිල.
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තහනම් වස්ත වල සකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් නී
රීත.
තහනම් වස්ත� ෙකාටස් ෙදක.
1.

වස්ත�ව එහි මූලය මත් පැන් මත් �ව් සූකර
මාංශ දුම් වැටි වැනි හරාම් ෙදයක් න
තමන් සත� කර ගැනීම තහනම්. එය zසකාත්
වස්ත�වක් ද ෙනාෙවය. එය විනාශ කර දමා එයින්
මිද�ය යුත�.

2. වස්ත�ව එහි මූලය තහනම් වස්ත�වක් ෙනාව�ව
මංෙකාල්ලය ෙසාරකම වැනි කිසිදු අයිත�යකි
ෙහෝ ගිවිසුමකින් ෙරව ලබා ගැනෙ
ී මන් හා
ෙපාල�ය සූදුව වැනි වංචනික ගිවිසුමකින් ය
තමන් සත� කර ගැනීෙමන් හරාම් යැයි වර්ණන
කරනු ලැබූ ෙදයක් නම්  එයට අවස්ථා ෙදක
ඇත.
1.

එහි සැබෑ අයිත�කරු හඳුනනවා නම්
ඔව�න් ෙවත නැවත භාර ද�ය යුත� ෙව.
අයිත�කරු විසින් එය තමන් සත� කර ගත් පස
එක් වසර ෙවනුෙවන් zසකාත් නික�ත් කරනු
ලැෙබ.
2. එහි සැබෑ අයිත�කරු කව�රුන්දැයි ෙනාදන්ෙන
නම් ඔව�න් ෙවනුෙවන් එයින්zසකාත් ලබා ද�ය
යුත� ෙව. පසුව අයිත�කරුවන් ෙහළ� වී ඔව�න
තමන් කළ ෙද් ප�ළ�ගත්ෙත් නම් එය නිවැරද�.
එෙස් ෙනාමැත� නම් නික�ත් කළ මුදල ඔහු
ෙවත භාර ද�ය යුත� ෙව. එය තමන් සත�ව
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තබා ගැනීම පාපයක. එහි zසකාත් නික�ත්
කිරීම ඔහු ෙකෙරහි අනිවාර්යය.

5. zසකාත�ල් ෆිතර
්
z

සකාත�ල් ෆිතර
් යනු රමළාන් උපවාසය නිමා කිරීෙමන
පසු මුස්ල�ම්වරෙයක� ෙකෙරහි අනිවාර්යය වන දානය.

z

සකාත් හි වර්ග
z

ඉස්ලාම් ෙපන්වා ෙදන පරිද� අනිවාර් සකාත් වර්
ත�නක.
1.

z

සකාත�න් නෆ්ස් ෙහවත් චිත්ත පාරිශ�ද්ධ
මිනිෙසක� තමන් කරන යහපත් යාදාමයන්
ත�ළ�න් තමන්ව පාරිශ�ද්ධ කර ගනිමින් අයහපත
�යාවන්ෙගන් ඇත් වී පාපක්ෂමාෙවහි නියැළ� ත
ආත්මය ප�විත�රු කර ගැනීම.

(١٠) ﺎﺎﻫﺳ ﺩﻦ ﻣﺎﺏ ﺧﻗﹶﺪ( ﻭ٩) ﺎﻛﱠﺎﻫ ﺯﻦ ﻣ ﺃﹶﻓﹾﻠﹶﺢﻗﹶﺪ
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9. කවෙරක� එය(ආත්මය) පවිත කර ගත්ෙත් ද
ඔහු සැබැවින්ම ජයගහණය කෙළ්ය. 10. කවෙරක�
එයට (පාපය) �මෙයන් ප්ෙව්ශ කරන්ෙන් ද
සැබැවින්ම ඔහු පාඩු විඳ�. (අල්-ක�ර්ආන්91: 9,10)
z

z

2.

සකාත�ල් බද්න් ෙහවත් සකාත�ල් ෆිත්ර
උපවාස කාලෙය් ද� සිදුව�නු අර ශ�න් අසභ්
වචනෙයන් උපවාස කරු ප�විත�රු කිරීම ප�
දුගියන්ට ආහාරයක් වනු ප�ණිසත් රමළා
උපවාසය නිමා කිරීෙමන් ලබා ෙදන්නා ව
z
සකාත්ය. එය ආහාරෙයන් සාඃ එකක ප්මාණයක.
එනම් .ග්ම් 2.40ක. ෙමම පාඩමින් අදහස්
ෙකෙරනුෙය් ෙමම අවස්ථාවයි.

3.

වස්ත� වල සකාත්.
වස්ත�ව තමන් සත�ව ත�බී එම වස්ත�ෙවහි නිසාබ
ප්මාණය ද ලබා ඇත� අය ෙකෙරහි පැවෙරන
අනිවාර්යය බද්ධ. ෙමය ඉස්ලාමෙය් ත�න් වැනි
වගකීමය. ෙම් ප�ළ�බඳව ඉහත සඳහන් වී .

z

z

සකාත�ල් ෆිතර
් ා ආගම් ගත වීෙම් යථා.

උපවාස කාලෙය් ද� සිද ව�නු අර් ශ�න් හා අසභ්
වචනෙයන් උපවාස කරු ප�විත කිරීම ප�ණිස
දුගියන්ට ආහාරයක් වනු ප�ණි ඔව�න් අව�රුදු ද�න අන
අයට අත පෑමට අවශ් ෙනාවනු ප�ණිසත් ධනවත�න්
සමග අව�රුදු සත�ට භ�ක්ත� විඳ�ම ප�ණ.
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ﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺽ ﻓﹶﺮ:ﺎﺱﹴ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶﺒﻦﹺ ﻋ ﺍﺑﻦﻋ
ﻦﲔﹺ ﻣﺎﻛﺴﻠﹾﻤﺔﹰ ﻟﻤﻃﹸﻌ ﻭﻓﹶﺚﺍﻟﺮﻮﹺ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻐﻦﻢﹺ ﻣﺎﺋﻠﺼﺓﹰ ﻟﺮﻄﹾﺮﹺ ﻃﹸﻬﻛﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔ ﺯﻠﱠﻢﺳﻭ

ﻦﻗﹶﺔﹲ ﻣﺪ ﺻ ﻓﹶﻬﹺﻲﻠﹶﺎﺓ ﺍﻟﺼﺪﻌﺎ ﺑﺍﻫ ﺃﹶﺩﻦﻣﻮﻟﹶﺔﹲ ﻭﻘﹾﺒﻛﹶﺎﺓﹲ ﻣ ﺯ ﻓﹶﻬﹺﻲﻠﹶﺎﺓﻞﹶ ﺍﻟﺼﺎ ﻗﹶﺒﺍﻫﺃﹶﺩ
 ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪﻗﹶﺎﺕﺪﺍﻟﺼ
ඉබ්නු අබ්බාස (රළ�යල්ලාහු අන්හුමා) යන අය විසින්
ෙමෙස් වාර්තා කරන ලද.
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාෙණෝ(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
අර් ශ�න් හා අසභ් වචනෙයන් උපවාස කරු ප�විත�
කිරීම ප�ණිසත් දුගියන්ට ආහාරයක් වනු ප
z

සකාත�ල් ෆිත්ර් අනිවාර්යය ක. කවෙරක� එය
සලාතයට ෙපර ඉට� කරන්ෙන් ද එය ප�ළ�ගනු ලැබූ
z
සකාතයක් ෙවය. කවෙරක� එය සලාතෙයන් පසු ඉට�
කරන්ෙන් ද ෙසසු සදකාවන් අත�රින් එක් සදකාවක් ෙ.
(මූලාශ්ය අබූ දාව�ද්, ඉබ්නු මාජාහ)
z

සකාත�ල් ෆිතර්හි 
්
ීත�
න
රී
z

සෑම මුස්ල�ම්වරෙයක� ෙවනුෙවන්ම සකාත�ල් ෆිත්ර් නික�ත්
කිරීම අනිවාර්ය ෙ. ඔහු ප�රමිෙයක� ෙහෝ කාන්තාවක
ෙහෝ ෙව්වා නිදහස් ප�ද්ගලෙයක� ෙහෝ වහෙලක� ෙහෝ
ෙව්වා ක�ඩා ෙහෝ වැඩිහිටිෙයක� ෙහෝ ෙව්වා යෙම
ඔහුෙග් ආහාරයටත් ඔහුෙගන් යැෙපන මුස්ල�ම්වරුන්ෙග
52

ආහාරයටත් අමතරව සාඃ එකක තරම් තමන් සත�ව
z
ඇත්නම් ඔහු සකාත�ල් ෆිත්ර් නික�ත් කළ යුත� ෙවය.
z

මව් ක�ස ත�ළ සිටින කලලය නුෙවන් පවා සකාත්
නික�ත් කිරීම සත�ට� දාය.

ﺎﺎﻋﻄﹾﺮﹺ ﺻﻛﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔ ﺯﺮﹺﺝﺨﺎ ﻧ ﻛﹸﻨ: ﻗﺎﻝﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌﻦ ﺍﰊ ﺳﻋ
ﺎﺎﻋ ﺻ ﺃﹶﻭﻂ ﺃﹶﻗﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﺮﹴ ﺃﹶﻭﻤ ﺗﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﲑﹴ ﺃﹶﻭﻌ ﺷﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﺎﻡﹴ ﺃﹶﻭ ﻃﹶﻌﻦﻣ

ﺑﹺﻴﺐﹴ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻦﻣ

අබූ සඊද් අල්-ක�ද්රි(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින්
වාර්තා කරන ලද. සැබැවින්ම අප� ආහාරෙයන් එක් සා
එකක ප්මාණයක් ෙහෝ බාර්ල� වල�න් එක් සාඃ එ
ප්මාණයක් ෙහෝ රට ඉඳ� වල�න් එක් සාඃ එකක මාණයක්
ද ෙක්ජ� වල�න් එක් සාඃ එකක මාණයක් ෙහෝ මිද� වල�න
එක්සාඃ එකක ප්මාණයක් ෙහෝ නික�ත් කරන්නන් ව�ෙයම.
(මූලාශය
් බුහාරි හා මුස්ල�)
එක් සාඃ එකක් යනක.ග්ම්2.40ක.
z

සකාත�ල් ෆිතර් අනිවාර්ය වී
්
ෙම් ෙ

රමළාන් මස අවසන් ද�න හිරු අවරට ගිය ෙව්ලාෙව් ස
z
සෑම ෙකෙනක� ෙවනුෙවන්ම සකාත�ල් ෆිත්ර් නික�ත් කිර
අනිවාර්යය ෙයි. ප�යා තම ක�ට�ම්බය ෙවනුෙවන් ෙහෝ
ෙවනත් අය ෙවනුෙවන් ඔව�න්ෙග් අවසරය හා ඔව�න්ෙග්
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තෘප්ත�ය මත එය නික�ත් කරන්ෙන් නම, එය ප�ළ� ගනු
ලැෙබ. එෙමන්ම ඔහු ද ක�සල් ලබන්ෙනක� ෙවයි.
z

සාකාත�ල් ෆිතර් නික�ත් කිරී
්
ෙම් ෙ

රමළාන් අව�රුදු ද�න රාතෙය් හිරු අවරට යාමත් සමඟ
ෙමය නික�ත් කිරීෙම් ෙව්ලාව ආරම්භ වී අව�රුදු
ෙපර දක්වා ව� කාලය දක්වා ද�ර්ඝ. එය නික�ත්
කිරීමට උචිතම ෙව්ලාව වනුෙය් අව�රුදු සලාතය
අව�රුදු ද�නෙය් ද�ම නික�ත් කි.
එෙමන්ම අව�රුද්දට ද�නකට ෙහෝ ද�න ෙදකකට ෙපර එය
නික�ත් කිරීමට අවසරය . නමුත් ඊට ෙපර නික�ත්
ෙනාකළ යුත� ෙව. අව�රුදු සලාතෙයන් පසු කවෙරක� එ
ඉට� කරන්ෙන් ද ෙසසු සදකාවන් ෙමන් ව� සදකාවක්
වශෙයන් පමණක් සැලෙ. ෙහ්ත�වකින් ෙතාරව එෙස්
ප්මාද කිරීෙමන් තමන් පාප�ෙයක� බවට පත් ෙව.
යෙමක� කිසිදු ෙහ්ත�වකින් ෙතාරව අව�රුදු ද�න එය නි
ෙනාකර ප්මාද කරන්ෙන් නම් ඔහු පාප�ෙයක� ෙවය. ඔහුට
යම් කිසි සාධාරණ ෙහ්ත�වක් ත�බුෙණ් නම් එය ඔහුට
එනම් පසුව ඉට� කළ හැක. ඔහු ෙකෙරහි පාපයක් නැ.

z

සකාත�ල් ෆිතර්හි
්
ම
ප ාණය.

හාල් ත�රිඟ� බාර්ල� රට ඉඳ� මිද� ෙක්ජ� ඉරිඟ� වැනි
ෙද්ශයක ප්ධාන ආහාර ෙව්ල වශෙයන් සැලෙකන සෑම
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z

ෙදයකින්ම සකාත�ල් ෆිත්ර් නික�ත් කිරීම අනිවාර්
ෙවයි. ඒවා අත�රින් ෙශ්ෂ්ඨතම වන්ෙන් දුගී දුප්පත�න්
වඩාත් ප්ෙයෝජනවත් වන දෑය.
z

සෑම ෙකෙනක� ෙවනුෙවන්ම නික�ත් කරනු ලබන සකාත�ල්
ෆිත්ර් හි පමාණය වනුෙය් එක් සාඃ එකක් යනු.ග්ම්
2.40කට සමාන ෙවයි. එය ලැබීමට සුදුසු දුගියන්ට ල
ද�ය යුත� ෙව. ආහාරය ෙවනුවට එහි වටිනාකම නික�ත්
කිරීම සුදුසු ෙනාෙ. එබැවින් ෙමය ලබන්නට ඉතාමත්
සුදුසුම ප�ද්ගලයින් වන්ෙන් දුගියන් හා දුප්පත�.

ﺎﺎﻋﻄﹾﺮﹺ ﺻﻛﹶﺎﺓﹶ ﺍﻟﹾﻔ ﺯﺮﹺﺝﺨﺎ ﻧ ﻛﹸﻨ: ﻗﺎﻝﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﺨﻴﺪﻌﻦ ﺍﰊ ﺳﻋ
ﺎﺎﻋ ﺻ ﺃﹶﻭﻂ ﺃﹶﻗﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﺮﹴ ﺃﹶﻭﻤ ﺗﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﲑﹴ ﺃﹶﻭﻌ ﺷﻦﺎ ﻣﺎﻋ ﺻﺎﻡﹴ ﺃﹶﻭ ﻃﹶﻌﻦﻣ

ﺑﹺﻴﺐﹴ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻦﻣ
අබූ සඊද් අල්-ක�ද්රි(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින්
වාර්තා කරන ලද. සැබැවින්ම අප� ආහාරෙයන් එක් සා
එකක ප්මාණයක් ෙහෝ බාර්ල� වල�න් එක් සාඃ එ
ප්මාණයක් ෙහෝ රට ඉඳ� වලන් එක් සාඃ එකක පමාණයක්
ෙහෝ ෙක්ජ� වල�න් එක් සාඃ එකක මාණයක් ෙහෝ මිද
වල�න් එක් සාඃ එකක පමාණයක් ෙහෝ නික�ත් කරන්නන්
ව�ෙයමු.
(මූලාශය
් :
බුහාරි හා
මුස්ල�ම)

3. zසකාත් නික�ත් කිර
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z

සකාත් අනිවාර්ය වන වස්තන
� ්

z

සකාත් අනිවාර්යය වන වස්ත�න් ෙදවර්ග.
1.

ධාන් පලත�රු වැනි වැෙඩන දෑ හා ඛණි
නිධන් වැනි ෙනාවැෙඩන දෑ
ෙම්වා තමන් ෙවත ලැබී නිසාබ්මාණය ලැබ
ඇත්නම් ෙමහි ද� වසරක් සම්ප�ර්ණ
ෙකාන්ෙද්සිය අදාළ ෙනාෙව.

2.

රන් රිද� මුදල් ෙගාවිපළ සත�න් ෙවළඳ භාණ
වැනි වර්ධනය කිරීම සඳහා ෙහෝ ෙවළඳ
සඳහා ෙහෝ ඇත� දෑ
ෙමහි ද� නිසාබ්ප්මාණය ලැබ ඒ ෙකෙරහි වසරක්
සම්ප�ර්ණ වී ඇත්නම් එම ෙකාන්ෙද්සි යට
z
සකාත් නික�ත් කරනු ලැෙබ.

සාකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් 
පවින් ප�රුණ� තම ආත්මය හා මුදල් ප�විත�රු ක
z
ඉමහත් නැමදුම් වල�න් එක් නැමද සකාත්. එය නිකත
� ්
කිරීෙම් විනයන් ප�ළ�බඳ සලකා බලන්ෙන
1.
2.
3.

අනිවාරයය ව� අවස්ථාෙව්ම එය නික�ත් කි.
ප�විත�රු දැයින් නික�ත් ක.
වස්ත�ෙවන් වඩා යහපත් ව� විශිෂ්ට දැයින්
සකාත් නික�ත් කිර
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4.
5.
6.
7.

තමන්ට ප්යමනාප දැයින් නික�ත් කිර.
අනුමත දැයින් නික�ත් කිර
එය නික�ත් කිරීෙමන් සත�ටට පත් .
z
එමගින් සකාත් ලබන්නා තෘප්ත�යට පත් කර
වී.
8.
තමන් ලබා ෙදන්නා ව� වස්ත� ප�ළ�බඳව
ප�දුමයට පත් ෙනාවන අන්දමින් එය සුළුෙව
සැලකී.
9.
මූණිච්චාෙවන් ආරක්ෂා වනු ප�ණිස
රහසිගතව නික�ත් කිර.
10. ඇතැම් විෙටක ෙමම වගකීම ජීවමාන
ප�ණිසත් ෙසසු ධනවත�න් එය ප�ළ�පැද�ෙම් ආශා
ඇත� කරවනු ප�ණිසත් පසිද්ධිෙය් ලබා ද�.
11. ලබා දුන් දෑ කියා පෑෙමන් ෙහෝ ලබන්න
අසරණභාවයට ලක් කිරීෙමන් තමන්ෙග් ෙ
මහඟ� කටයුත්ත නිෂ්ඵල ෙනාවීමට වග බලා
ගැනීම.

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කර සිටිය.

ﻚ( ﺃﹸﻭﻟﹶﺌ٦٠) ﻮﻥﹶﺍﺟﹺﻌ ﺭﻬﹺﻢﺑ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﻢﻬﺟﹺﻠﹶﺔﹲ ﺃﹶﻧ ﻭﻢﻬﻗﹸﻠﹸﻮﺑﺍ ﻭﻮﺎ ﺁَﺗﻮﻥﹶ ﻣﺗﺆ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬﻭ
(٦١) ﺎﺑﹺﻘﹸﻮﻥﹶﺎ ﺳ ﻟﹶﻬﻢﻫ ﻭﺍﺕﺮﻴﻲ ﺍﻟﹾﺨﻮﻥﹶ ﻓﺎﺭﹺﻋﺴﻳ
ඔව�න් ෙදන ෙද් ලබා ද� සැබැවින්ම ඔව�න් ඔව�න්ෙග්
පරමාධිපත� ෙවත නැවත යන්නන් බව ඔව�න්ෙග් හදවත්
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බිෙයන් පසුවන්නන්. තවද ඔව�න් යහකම් කිරීෙම
යුහුසුළු වන්ෙනෝ. ඒ සඳහා ඔව�න් තරඟ වද�න්නන් ෙවත�.
(අල්-ක�ර්ආන 23: 60,61)
z

සකාත් ලැබීමට සුදුස්ෙ

z

z

සකාත් නික�ත් කරන්නා තම සකාතය ප�රිනැමීම ප�ණ
දැඩි ෙස් ෙද්ව බිෙයන් පසු වන ඉතා සමීප ඥාත�ත්
ඇත� ආර්ථික අපහසුකම් ඇත්තන් ෙසා යා යෑම ඉ
z
z
උචිත. ඒ අනුව සකාත් නික�ත් කරන්නා තම සකාතය
සමීප ඥාත�න්ෙගන් ද ෙද්ව බිෙයන් පසුවන්නන්ෙගන්
දැනුම ෙසායන්නන්ෙගන් ද තම අඟහිඟකම් ෙහළ�
ෙනාදක්වන දුඟී දුප්පත�න්ෙගන් ද අතාෙවන් ෙපෙළන
අධික සාමාජිකයින්ෙගන් සප�රුණ� පව�ල් වල�න් ද ඉ
සුදුස්සන් ෙසායා එය ලබා ද�මට කටයුත� කළ යුත� ෙ.
z
තමන් සත� සදකා ෙහෝ සකාත් ලබා ද�ය ෙනාහැකි
තත්ත්වයන් උදා වීමට ෙපර එය නික�ත් කළ යත� ෙව.
z

ෙකෙනක�
සකාත්
ලබන්නට
සුදුසු ග�ණාංග
ෙබාෙහෝමයකින් සමන්විත නම් උදාහරණයක් වශෙ
ඔහු දුගිෙයකි එෙමන්ම කිට්ට� ඥාත. ඔහු දුඟිෙයක
z
එෙමන්ම දැනුම ෙසායන්ෙනක. ෙමවැනි උදවිය සකාත්
ලබා ගැනීමට සුදුසුම ප�ද්ගලයින් ෙ. එෙමන්ම අධික
z
ක�සල් ලැබීෙම් අවස්ථාව සකාත් නික�ත් කරන්නාට හිමි
ෙවයි.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.
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ﺽﹺﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺎ ﻓﺑﺮﻮﻥﹶ ﺿﻴﻌﻄﺘﺴ ﻟﹶﺎ ﻳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﻭﺍ ﻓﺮﺼ ﺃﹸﺣﻳﻦﺍﺀِ ﺍﻟﱠﺬﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻟ
ﺎﺱﺄﹶﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﻨﺴ ﻟﹶﺎ ﻳﻢﺎﻫ ﺑﹺﺴِﻴﻤﻢﺮﹺﻓﹸﻬﻌ ﺗﻔﱡﻒﻌ ﺍﻟﺘﻦﺎﺀَ ﻣﻞﹸ ﺃﹶﻏﹾﻨﹺﻴﺎﻫ ﺍﻟﹾﺠﻢﻬﺒﺴﺤﻳ
(٢٧٣) ﻴﻢﻠ ﻋ ﺑﹺﻪﺮﹴ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻴ ﺧﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣﺎﻓﹰﺎ ﻭﺇﹺﻟﹾﺤ
273. මිහිතලෙය් (ජීවෙනෝපාය ප�ණ) සැරිසැරීම
ෙනාහැකිව අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් පමණක් තමන්ව සී
කර ගත් දුගියන්ට(නුඹලාෙග් සදකාවන් ලැබීම සුදු)ය.
(ඔව�න් ෙසසු අයෙගන් අත පෑෙමන්) වැළකී සිම නිසා
(ඔව�න් ගැන) ෙනාදත් අය ඔව�න්ව අවශ්තාවන්ෙගන්
ෙතාර ව� අය ෙලස සිතත�. ඔව�න්ෙග් සලක�ණ� මඟින් නුඹ
ඔව�න්ව හඳුනන්ෙනහි. ඔව�හු මිනිසුන්ෙගන් නිත�
කන්නලව් කරමින් ෙනාඉල්ල. යහපත් දැයින් නුඹලා
ක�මක් වියදම් කරන්ෙනහි ද සැබැවින්ම අල්ලාහ
ප�ළ�බඳව සර්වඥ.
(අල්-ක�ර්ආන්2:273)
z

සකාත් නිකත
� ් කිරීෙම් ෙව
z

1.

ෙනාවැළැක්විය හැකි අවස්ථාවක හ සකාත්
අනිවාර්යය ව� වහාම කිසිදුමාදයකින් ෙතාරව
එය නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය.
z
සකාත් අනිවාර්යය වීෙම් ෙහ්ත�න් ත එය
2.
අනිවාර්යය වීමට ෙපර එය නික�ත් කට
හැකියාව ඇ. ෙමෙස් ලබා ද�ෙමන් මහත් ප්ත�ඵල
ලැෙබන අතර විෙශ්ෂයන්ම ඔහුෙග් ෙච්තනාව
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විෙශ්ෂ ත�ළ�ණ ද හිමි . ෙගාවිපළ සත�න් රන්
රිද� හා ෙවළඳ භාණ්ඩයන්හි නිසාබ්මාණය
ලැබ ඇත්නම් කල් ඇත�ව ලබා ද�මට හැකියා
ඇත.
z
3.
වසරකට ෙහෝ වසර ෙදකකට ෙපර සකාත්
නික�ත් කිරීමට ද හැ. එය දුඟියන්ට මාසික
ද�මනාවක් වශෙයන් බා ද�ෙමහි සුබදායක
තත්ත්වයක් දකී නම් එෙස් ලබා ද�මට ද හ.
4.
වැට�පක් මාසික ක�ල�යක් තමන්ට උර
ආදායමක් වැනි නියම කර ගත් කාල සීමාවකට
වරක් කවෙරක� තම ධනය තමන් සත� කර ගන්ෙන්
z
ද වසරකට පසුව සම්ප�ර්ණ මුදල�න සකාත්
ගණන් බලා නික�ත් කළ යුත� ෙව.
යෙමක� තෘප්ත�මත් භාවය ලැබමටත් දුඟියන් හා ෙසසු
අයට වඩා ප්ෙයෝජන වීමටත් අධික ක�ස වල�න් සප�රුණ�
රමළාන් මාසය ෙමන් වසෙර් යම් කිසි මසක
z
සකාතය නික�ත් කළ හැක.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻮﻕ ﻳﻦﻣ ﻭﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﺄﹶﻧﺍ ﻟﺮﻴﻘﹸﻮﺍ ﺧﻔﺃﹶﻧﻮﺍ ﻭﻴﻌﺃﹶﻃﻮﺍ ﻭﻌﻤﺍﺳ ﻭﻢﺘﻄﹶﻌﺘﺎ ﺍﺳ ﻣﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻓﹶﺎﺗ
ﺎﻨﺴﺎ ﺣﺿ ﻗﹶﺮﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹾﺮﹺﺿ( ﺇﹺﻥﹾ ﺗ١٦) ﻮﻥﹶﺤﻔﹾﻠ ﺍﻟﹾﻤﻢ ﻫﻚ ﻓﹶﺄﹸﻭﻟﹶﺌﻔﹾﺴِﻪ ﻧﺢﺷ
ﺓﺎﺩﻬﺍﻟﺸﺐﹺ ﻭﻴ ﺍﻟﹾﻐﻢﺎﻟ( ﻋ١٧) ﻴﻢﻠ ﺣﻜﹸﻮﺭ ﺷﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻔﻐﻳ ﻭ ﻟﹶﻜﹸﻢﻔﹾﻪﺎﻋﻀﻳ
(١٨) ﻴﻢﻜ ﺍﻟﹾﺤﺰﹺﻳﺰﺍﻟﹾﻌ
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16. නුඹලාෙග් ශක්ත�යට අනුව නුඹලා අල්ලාහ්ට බි
භක්ත�මත් වව. සවන් ෙදව�. අවනත වව�. තවද
(අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය) වියදම් කර. (එය) නුඹලාට
යහපත් වන්ෙන්ය. තවද කවෙරක� තමන්ෙග් හදවෙත හි
ඇත� වන මසුරුකමින් වළක්වනු ලබන්ෙන් ද ඔව�හු
ජය ලද්ෙදෝ. 17. නුඹලා අල්ලාහ්ට අලංකාර ණයක් ලබා
ෙදන්ෙන් නම් ඔහු එය නුඹලාට ප්ග�ණ කර ෙදන්ෙන්ය.
තවද නුඹලාට ඔහු ක්ෂමාව ප�රිනමන්ෙන. අල්ලාහ් මහා
කෘතෙව්ද�. දැඩි ඉවසිල� වන්ත. 18. (ඔහු) අදෘශ්මාන
හා දෘශ්මාන දෑ ප�ළ�බඳව සර්වඥ. අත� බල
සම්පන්නය සර්ව ඥාවන්තය.
(අල්-ක�ර්ආ64:16-18)

z

සකාත් ෙබදා හැරීෙම් නීත� ර

එක් අෙක�ට අනිවාර්යය
z

z

ව� සකාතය ප�රිසකටත්

ප�රිසකට අනිවාර්යය ව සකාතය එක් අයක�ටත් ලබා
z

ද�මට හැකි. නමුත් ඉතා උත�ම් වන්ෙන් සකාතය තනිව
රහසිගතව ෙහෝ ප්සිද්ධිෙය් යහපත සැලෙසන පරිද� ලබ
ද�මයි. යථාර්ථය නම් යහපත සැලෙසන අවස්ථාවක හැ
රහසිගතව ලබා ද�ම ඉතා උත�ම්.

 ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴ ﺧﻮﺍﺀَ ﻓﹶﻬﺎ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻮﻫﺗﺆﺗﺎ ﻭﻔﹸﻮﻫﺨﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭﻲﺎ ﻫﻤ ﻓﹶﻨﹺﻌﻗﹶﺎﺕﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﺒﺇﹺﻥﹾ ﺗ
(٢٧١) ﺒﹺﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﻤﻌﺎ ﺗ ﺑﹺﻤﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻜﹸﻢﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﻋﻜﹶﻔﱢﺮﻳﻭ
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271. සදකාවන් නුඹලා ප්සිද්ධව කරන්ෙන් නම් එය
ෙහාඳය. තවද නුඹලා ඒවා රහසිගතව සඟවා ඒවා
දුගියන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නම් එය නුඹලාට ඉතා යහප.
තවද එය නුඹලාෙග් සමහර පාපයන්ට නුඹලාට වන්ද�යක්
වනු ඇත. තවද අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ ප�ළ�බඳව
අභිඥානවන්තයා ෙවයි.
(අල්-ක�ර්ආන්2: 271)

විනිශ්චකරෙවක�
නීතය
� .
1.

ෙවත

z

සකාත්

පැවරීෙම

වනිශ්චය කරු මුස්ල� වරුන්ෙග් සුභසාධක
කටයුත�වල
ද�
යුක්ත� ගරුක
විශ්වාසවන්තභාවෙයන් කටයුත� කරන්ෙනක� නම
z
ධනවත�න්ෙගන් සකාත් ලබා එය ආගමානුක�ලව
ෙබදා හැරීමට අවසරය ඇ. ෙගාවිපළ සත�න්
ධාන් පලත�රු වැනි ෙභෟත�ක භාණ්ඩ අත්පත
කර ගැනීම සඳහා ජනයින් ෙවත ෙස්වකෙයක�
යැවීම ඔහු ෙවත අනිවාර්යය ෙව. ෙහ්ත�ව
z
ඔව�න්ෙගන් බහුතර සකාත් අනිවාර්ය වී ඇත�
බවත් එහි නිසාබ් පමාණය ලබා ඇත� බවත්
ෙනාදැනුවත්ව සිටින බැවි. එපමණක් ෙනාව
ඔව�න් අතර එය නික�ත් කිරීමට ළ�කම් දක්ව
උදවිය ද අමතක වී යන උදවිය ද සිටින
ප�ළුව.

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසය.
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 ﺇﹺﻥﱠﻬﹺﻢﻠﹶﻴﻞﱢ ﻋﺻﺎ ﻭ ﺑﹺﻬﻛﱢﻴﻬﹺﻢﺰﺗ ﻭﻢﻫﺮﻄﹶﻬﻗﹶﺔﹰ ﺗﺪ ﺻﻬﹺﻢﺍﻟﻮ ﺃﹶﻣﻦﺬﹾ ﻣﺧ
(١٠٣) ﻴﻢﻠ ﻋﻴﻊﻤ ﺳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻢ ﻟﹶﻬﻜﹶﻦ ﺳﻚﻠﹶﺎﺗﺻ
z

ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් සකාත් ලබා ගනිව�. එමගින් නුඹ
ඔව�න්ව ප�විත�රු කරව. තවද පාරිශ�ද්ධියට පත් කර.
ඔව�නට ප්ර්ථනා කරව. සැබැවින්ම නුඹෙග් ප්ර්නාව
ඔව�නට සැනසුමක. තවද අල්ලාහ් සර්ව ශ්වකය
සර්වඥානී. (තව්බාහ්9:103)
2.

z

සකාත් සම්බන්ධව භාරව කටයුත� කරන්නා
ධනවත�න්ෙගන් සකාත් ඉල්ලා සිටින විට ඔව�න
විසින් එය නික�ත් කිරීම අනිවාර්යය. එමගින්
ඔහු තම වගකීෙමන් ඉවත් වන අතර ඔව�නට එහි
ප්ත�ඵල ලැෙබනු ඇත. කවෙරක� එය ෙවනස්
කරන්ෙන් ද එෙස්ත් ෙනාමැත� නම් ෙනාසුදුස
ප�ද්ගලයින්ට භාර ෙදන්ෙන් ද ඔහු ෙකෙරහි පාපය
අත්වනු ඇත.

z

සකාත්හි වගකීෙම් නීත.

z

z

සකාත් අනිවාර්යය ව� පසු සකාත් ලබා ෙදන්නාෙග්
වගකීමක් ෙලස පවත�. එය ඔහු විනාශ කරන්ෙන් නම
එනම් ඒ ප�ළ�බඳව සීමාව ඉක්මවා කටයුත� කරන්ෙන් 
ෙහෝ ෙනාමනා ෙලසට පරිහරණය කරන්ෙන් නම් ෙහෝ එහ
වගකීම ඔහු ෙකෙරහිම පැවෙ. ඔහු එය සීමාව
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ඉක්මවීෙමන් ෙතාරව නිවැරද� අයුරින් පරිහ
කරන්ෙන් නම් ඔහු තම වගකීෙමන් නිෙදාස් ෙව.
z

සකාත් නිකත
� ් කරනු ලබන්ෙන්
කවර ස්ථානයකට ද?
z

වස්ත�මය සකාත් වස්ත� හා සම්බන්ධය එවිට එය නික�ත
කරනුෙය් නියමිත ෙද්ශයට සත� වස්ත�ෙවන. zසකාත�ල්
ෆිත්රා ශරීරය හා සම්බන්. එවිට එය නික�ත් කරනුෙය්
එය අනිවාර්යය ව� ෙව්ලාෙව් ඔහු එය ලබනුෙය් ක
ස්ථානෙය් ද ඒ ෙද්ශය අනුව ඔහු එය නික�ත් කරයි.
මුදල්මය zසකාත් සියල්ල තම ෙද්ශෙය් දුගියන් ෙවත
නික�ත් කිරීම අත� උත�. ෙවනත් ෙද්ශයකට ලබා ද�ම
සුභවාද� නම් ෙහෝ එය අසල්වැසි ෙද්ශයක් නම් ෙහෝ ද
අවශ්තාවකින් ෙපෙළන ෙද්ශයක් නම් ෙහෝ එෙස් ෙවන
ෙද්ශයකට ලබා ද�ය හැකි. එෙමන්ම එය තමන් විසින්
නික�ත් කරන්ෙන් නම් වඩාත් උචි. තමන් ෙවනුෙවන්
ෙවනත් ෙකෙනක� ඒ සඳහා පත් කිරීමට ද අවසරය .

ණය මුදල�න් zසකාත් නිකත
� ් කරීෙම්මය.
1. යෙමක� ධනවෙතක�ට ලබා දුන් ණයක් ඇත්න
එම ණය ඔහු ලබා ගත් පසු ෙගවී ගිය කාලය
ෙවනුෙවන් zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙවයි. නමුත්
ෙමහි ද� වඩාත් උචිත වන්ෙන් ණය ලබන්නට
ෙපරාත�වම zසකාත් ලබා ද�මයි. යෙමක�
දුප්පෙතක�ට ෙහෝ ණ ෙගවීමට අපහසු
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ෙකෙනක�ට ණයක් ලබා ද� ඇත්නම්ය තමන්
සත� කර ගත් පසුව වසරකට පමණක් zසකාත්
ලබා ද�ය යුත� ෙව.
2. යෙමක� විසින් ලබා දුන් ණයක් ණය ගැත්
විසින් එය ප�යවීමට ෙනාහැකි විටක සකාත
ෙච්තනාෙවන් අතහැර දැමීම සුදුසු ෙන.
ෙවනත් කිසිෙවක� විසින් ණයක් ලබා ද� ඇත්
එය එහි අයිත�කරුට ලබා ෙදන ත�රු එහzසකාත්
ලබා ද�ෙම් වගකීම ඔහු සත� ෙව.

මහර් සකාත් වශෙයන් නික�ත් කිරීෙමය.
මහර් යනු කාන්තාවකට විවාහයකද� විව
ත්ගයක් වශෙයන් ප�රිනැෙමන වස්ත�ව. එය ෙසසු
වස්ත�න් ෙමන්මය.
1. ඇය එය සත� කර ගත් පසු එහි නිසාබ් පමාණය
ලබා වසරක් ද සම්ප�ර්ණ වී ඇත්නම් එ
දහෙයන් එෙකන් හතෙරන් පංග�වක් zසකාත්
වශෙයන් ඇය විසින් නික�ත් කළ යුත� ෙ.
2. කාන්තාවකට ඇයෙග් මහරය ණයක ආකාරෙයන්
පසු ෙගව�ම් කරනු ලබන්ෙන් නම් එහි ද� කරු
ෙදකක් සැලකිල්ලට ගනු ලැ.
ඇයෙග් ස්වාමි ප�රුෂයා ධනවෙතක� නම් එෙමන
තම ෙපාෙරාන්දු ඉට� කරන්ෙනක� නම් පසු ෙගවන
ලබන මහර් හි zසකාත් නික�ත් කිරීම ඇය ෙව
අනිවාර්යය වනු ඇ. තම ස්වාමි ප�රුෂය
වත්ෙපාෙහාසත්කමින් අඩු නම් එවිට තම ම
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තමන් සත� කර ගත් පසු එක් වසරකට පමණක
z
සකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙව.
3. කාන්තාවක් ඇය සත� මහර් ලබා ගත් පස
ඇයෙග් ස්වාමි ප�රුෂයා අඹුසැමි ඇසුෙර
නියැළ�මට ෙපර ඇයව ද�ක්කසාද කෙළ නම, එවිට
ලබා ගත් මහ්ර් හි නිසාබ් මාණය ද ලැබ
වසරක් ද ප�ර්ණ විට ඇයට මහර් මාණෙයන්
අඩක් සත� වන බැවින් එම මහර්මාණෙයන්
අඩක් ගණන් බලා zසකාත් නික�ත් කළ යුත� ෙව.
තම ස්වාමි ප�රුෂයා ලබන අෙනක් ෙකාට
z
සකාත් ලබා ද�ය යුත� වන්ෙන් ඔහු විසින.

ෙකෙනක�ට නිර්ණය ෙනාකරන ලද වස්ත�ෙවහි
නීත� රීත.
ෙකෙනක�ට නිර්ණය ෙනාකරන ලද වස්ත�වක් එය තමන
සත� කරගන්නා ත�රු zසකාත් නික�ත් කිරීමක් .
එෙමන්ම ඉඩමක ෙකාටසක් ෙහෝ බූදලයක් වැනි තමන්
ලැබිය යුත� වස්ත�වක් ඇත� නමුත් එය ලබා ගත් ෙනාහැ
තත්ත්වයක් උදාවී ඇත්නම් එය ද ඔහු සන්තක
පත්වන ත�රු සකාත් නික�ත් කිරීමක්. තමන්
සන්තකයට පත්ව�ණ පසු එද�න සිට එයට නව වසරක්
ආරම්භ වන අතර එතැන් පටන් zසකාත් නික�ත් කිරී
ඇරෙඹ. ෙහ්ත�ව එය තමන් සත� වීමට ෙපර කිසිදු ග
ෙදනුවක් සිදු ෙනාව�නු බැව.
z

සකාත් ලබා ෙනාෙදන්නාට සත� දඬුවම
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1. නිසාබ් පමාණය ප�ර්ණ වන තරමට ෙමක�ට
වස්ත�ව ඇත්නම් ඔහු එයින් zසකාත් ලැබිය
යුත්තන්ට එය නික�ත් කරීම අනිවාර්යය .
2. කවෙරක� zසකාත් හි නීත� රීත� දැන දැනම එහි
අනිවාර්ය භාවය ප්ත�ක්ෙෂ්ප කරමින් එයින
වැළකී සිටින්ෙන් ද ඔහු ෙද්ව ත�ක්ෙෂපකෙයක�
බවට පත් ෙවයි. ඔහුෙගන් එය ගනු ලැෙබ. ඔහු
පශ්චාත්තාප ව ෙනාහැරුෙණ් නම් ඔහුට මර
දඬුවම ෙදනු ලැෙබ. ෙහ්ත�ව ඔහු තම දහම
ප්ත�ක්ෙෂ්ප කරන්ෙනක� ව� බැවි. නමුත් ඔහු
මසුරුකම ෙහ්ත�ෙවන් එයින් වැළකී සිටින්ෙන්
ඔහු ප්ත�ක්ෙෂ්පකෙයක� ෙනාෙ. ඔහුෙගන් සකාත්
ගනු ලැෙබ. ඔහුෙග් ධනෙයන් ෙකාටසක් ලබා
ඔහුට අවවාද කරනු ලැෙබ. එෙස් zසකාත් නික�ත්
ෙනාකිරීම අපරාධ.
මසුරුකම.
අවශ්තාවන්ෙගන් ෙපෙළන්නන්ට හිමි ධනය
අනුභව කිරී. දුගියන් සත� ෙදය. එබැවින්
z
සකාත් නික�ත් කිරීෙම් හැකියාව ත�බී එය
ෙනාකරන සෑම ෙකෙනක�ටම ෙව්දනීය දඬුවම
ඇත� බව අල්ලාහ් ෙපාෙරාන්දු ෙවය.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﺍﻝﹶﻮﺄﹾﻛﹸﻠﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣ ﻟﹶﻴﺎﻥﺒﻫﺍﻟﺮﺎﺭﹺ ﻭﺒ ﺍﻟﹾﺄﹶﺣﻦﺍ ﻣﲑﻮﺍ ﺇﹺﻥﱠ ﻛﹶﺜﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﺐﻭﻥﹶ ﺍﻟﺬﱠﻫﻜﹾﻨﹺﺰ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬ ﻭﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺳﻦﻭﻥﹶ ﻋﺪﺼﻳﻞﹺ ﻭﺎﻃﺎﺱﹺ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﺍﻟﻨ
(٣٤) ﻴﻢﹴﺬﹶﺍﺏﹴ ﺃﹶﻟ ﺑﹺﻌﻢﻫﺮﺸ ﻓﹶﺒﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳﺎ ﻓﻬﻘﹸﻮﻧﻔﻨﻟﹶﺎ ﻳﺔﹶ ﻭﻀﺍﻟﹾﻔﻭ
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ﻢﻬﻮﺑﻨﺟ ﻭﻢﻬﺎﻫﺎ ﺟﹺﺒﻯ ﺑﹺﻬﻜﹾﻮ ﻓﹶﺘﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟﻲ ﻧﺎ ﻓﻬﻠﹶﻴﻰ ﻋﻤﺤ ﻳﻡﻮﻳ
(٣٥) ﻭﻥﹶﻜﹾﻨﹺﺰ ﺗﻢﺘﺎ ﻛﹸﻨ ﻓﹶﺬﹸﻭﻗﹸﻮﺍ ﻣﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﺄﹶﻧ ﻟﻢﺗﺰﺎ ﻛﹶﻨﺬﹶﺍ ﻣ ﻫﻢﻫﻮﺭﻇﹸﻬﻭ
34. ඔව�න් රන් හා රිද� අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් විය
ෙනාකර ෙපාද� බැඳගත්තව�න්ය. ඔව�නට ෙව්දනීය දඩුවම
ප�ළ�බඳව ශ�භාරංචි පවසව.
35. ඒවා නිරා ගින්ෙනහි උණ� කරනු ලබනු ද�න එමගින්
ඔව�න්ෙග් නළල් මත ද ඔව�න්ෙග් ඇක ෙපෙදස් මත ද
ඔව�න්ෙග් ප�ටවල් මත ද හංවඩු ගසනු ලැෙබ. ෙමය නුඹලා
ෙවනුෙවන් නුඹලා ෙපාද� බැඳගත් දෑය. එබැවින් නුඹලා
ෙපාඳ� බැඳ ගනිමින සිටි දෑ නුඹලා භ�ක්ත� විඳ.
(සූරා අත්-තව්බා: 34,35)

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻮﻞﹾ ﻫ ﺑﻢﺍ ﻟﹶﻬﺮﻴ ﺧﻮ ﻫﻪﻠ ﻓﹶﻀﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺎﻫﺎ ﺁَﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺨﺒ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺴﺤﻟﹶﺎ ﻳﻭ

ﺽﹺﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺍﺙﹸ ﺍﻟﺴﲑ ﻣﻠﱠﻪﻟ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﺨﺎ ﺑﻗﹸﻮﻥﹶ ﻣﻄﹶﻮﻴ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺮﺷ

(١٨٠) ﺒﹺﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﻤﻌﺎ ﺗ ﺑﹺﻤﺍﻟﻠﱠﻪﻭ

180. අල්ලාහ් ඔහුෙග් වරප්සාදෙයන් තමන් හට ප�රිනැමූ
දෑ ප�ළ�බඳව මසුරු වන්නන් එය තමන් හට යහපත් යැයි
ෙනාසිත�ය යුත�මය. එෙස් ෙනාව එය ඔව�නට හානිදායකය.
(මළව�න් ෙකෙරන්) නැගිට� වනු ලබන ද�නෙය් ඔව�න් කවර
ෙදයක් ෙකෙරහි මසුරු ව�ෙය් ද එය ඔව�න්ෙග් ෙගල වට
දමනු ලැෙබ. අහස් හි හා මිහිතලෙයහි උරුමයන් අල්ලාහ
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සත�ය.
නුඹලා
අභිඥානවන්තය.

කරන

දෑ
ප�ළ�බඳව
අල්ලාහ්
(අල්-ක�ර්ආන්3:180)

ﻱﺍﻟﱠﺬ ﻭﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﺫﹶﺭﻦﻋ

 ﺇﹺﺑﹺﻞﹲﻜﹸﻮﻥﹸ ﻟﹶﻪﻞﹴ ﺗﺟ ﺭﻦﺎ ﻣ ﻣﻠﹶﻒﺎ ﺣ ﻛﹶﻤ ﺃﹶﻭﻩﺮ ﻏﹶﻴﻱ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪﺍﻟﱠﺬ ﻭ ﺃﹶﻭﻩﺪﻔﹾﺴِﻲ ﺑﹺﻴﻧ

ﻪﻨﻤﺃﹶﺳﻜﹸﻮﻥﹸ ﻭﺎ ﺗ ﻣﻈﹶﻢ ﺃﹶﻋﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮﺎ ﻳ ﺑﹺﻬﻲﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹸﺗﻘﱠﻬﻱ ﺣﺩﺆ ﻟﹶﺎ ﻳﻢ ﻏﹶﻨ ﺃﹶﻭﻘﹶﺮ ﺑﺃﹶﻭ

ﻰﺘﺎ ﺣ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎﻫﻪﻠﹶﻴ ﻋﺕﺩﺎ ﺭﺍﻫﺮ ﺃﹸﺧﺕﺎﺯﺎ ﺟﺎ ﻛﹸﻠﱠﻤﻭﻧﹺﻬ ﺑﹺﻘﹸﺮﻪﻄﹶﺤﻨﺗﺎ ﻭﻬﻔﹶﺎﻓ ﺑﹺﺄﹶﺧﻩﻄﹶﺆﺗ

ﺎﺱﹺ ﺍﻟﻨﻦﻴﻰ ﺑﻘﹾﻀﻳ
නබි සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම් ත�මාණන් කාශ කළ
බව අබූ සර් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්ත
කරයි.
මාෙග් ආත්මය කව�රුන් සත�ෙව් ද ඔහු මත ද�ව�රමි
නැත�නම් නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු හැර ෙවනත් කිසිෙ
ෙනාවන අය මත ද�ව�රමින් - එෙස්ත් ෙනාමැත�නම් යම
කිසි ද�ව�රුමක් මත ද�ව�- කිසියම් මිනිෙසක�ට ඔට�ව
ෙහෝ ගවයින් ෙහෝ එළුවන් ත�බී ඒවාෙයහි වගකීම ඉ
ෙනාකරන්ෙන් ද මළව�න් ෙකෙරන් නැගිට�වනු ලබන ද�න
ඒවා සිටි තත්ත්වයට වඩා පෘෂ්ටිමත්ව හා විශාලව ෙ
එනු ලබයි. උන් උන්ෙග් ක�ර මගින් ඔහුව පාගා දමා
උන්ෙග් අං මගින් ඔහුට අනිනු ඇත. උන් හැරී යන සෑම
ෙමාෙහාතකම තවත් කණ්ඩායමක් ෙගන එනු ලැබ මුල
වතාව ෙමන්ම ඔහු සමඟ කටයුත� කරයි. ෙමෙස් ජනයා
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අතර ඔහු විනිශ්චය කරනු ලබන ෙතක් සිදු වනු .
(මූලාශය
් බුහාරි හා මුස්ල�)

ﺎﻟﹰﺎ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﻩ ﺁﺗﻦ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

ﺬﹸﺄﹾﺧ ﻳﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻗﹸﻪﻄﹶﻮ ﻳﺎﻥﺘﺑﹺﻴﺒ ﺯ ﻟﹶﻪﻉﺎ ﺃﹶﻗﹾﺮﺎﻋﺠ ﺷﺎﻟﹸﻪ ﻣﺜﱢﻞﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﻪﻛﹶﺎﺗ ﺯﺩﺆ ﻳﻓﹶﻠﹶﻢ

ﺔﹶ ﺍﻟﹾﺂﻳﻩﺬﻠﹶﺎ ﻫ ﺗ ﺛﹸﻢﻙﺰﺎ ﻛﹶﻨ ﺃﹶﻧﺎﻟﹸﻚﺎ ﻣﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﻧ ﻳﻪﻗﹶﻴﺪﻨﹺﻲ ﺑﹺﺸﻌ ﻳﻪﻴﺘﺰﹺﻣﻬﺑﹺﻠ
{ ﻪﻠ ﻓﹶﻀﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺎﻫﺎ ﺁﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺨﺒ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺴِﺒﺤﻟﹶﺎ ﻳ} ﻭ

අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව අබූ හුෙරයිරා
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්තා කරන ල.
අල්ලාහ් කවෙරක�ට වස්ත�ව ප�රිනමා එහි නියම ව�
සකාතය ඉට� ෙනාකරන්ෙන් ද ඔහුෙග් එම ධනය ඔහු
ෙවත මුඩු හිෙසහි මිද� ෙගඩි තරම් ව� ඇස්ෙදකක්
විෂක�රු දළෙදකක් ඇත� නාගෙයක� බවට පත් කර
ලැෙබ. මළව�න් ෙකෙරන් නැගිට�වනු ලබන ද�නය ඔහුට එය
බරක් ෙවයි ඌ ඔහුව උෙග් කට ත�ළ ගිල ගන. පසුව
ෙමෙස් ප්කාශ කරයි. නුෙඹ් වස්ත�ව මම ෙවමි තවද නුෙ
බූදලය ද මම ෙවමි යැයි පවසා ෙමම ආයතය පාරායනා
කර ෙපන්ව�හ.
z

ﻮﻞﹾ ﻫ ﺑﻢﺍ ﻟﹶﻬﺮﻴ ﺧﻮ ﻫﻪﻠ ﻓﹶﻀﻦ ﻣ ﺍﻟﻠﱠﻪﻢﺎﻫﺎ ﺁَﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﺑﹺﻤﺨﺒ ﻳﻳﻦ ﺍﻟﱠﺬﻦﺒﺴﺤﻟﹶﺎ ﻳﻭ

ﺽﹺﺍﻟﹾﺄﹶﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺍﺙﹸ ﺍﻟﺴﲑ ﻣﻠﱠﻪﻟ ﻭﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻠﹸﻮﺍ ﺑﹺﻪﺨﺎ ﺑﻗﹸﻮﻥﹶ ﻣﻄﹶﻮﻴ ﺳﻢ ﻟﹶﻬﺮﺷ
(١٨٠) ﺒﹺﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﻤﻌﺎ ﺗ ﺑﹺﻤﺍﻟﻠﱠﻪﻭ
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180. අල්ලාහ් ඔහුෙග් වරප්සාදෙයන් තමන් හට ප�රිනැමූ
දෑ ප�ළ�බඳව මසුරු වන්නන් එය තමන හට යහපත් යැයි
ෙනාසිත�ය යුත�මය. එෙස් ෙනාව එය ඔව�නට හානිදායකය.
(මළව�න් ෙකෙරන්) නැගිට� වනු ලබන ද�නෙය් ඔව�න් කවර
ෙදයක් ෙකෙරහි මසුරු ව�ෙය් ද එය ඔව�න්ෙග් ෙගල වට
දමනු ලැෙබ. අහස් හි හා මිහිතලෙයහි උරුමයන් අල්ලාහ
සත�ය.
නුඹලා
කරන
දෑ
ප�ළ�බඳව
අල්ලාහ්
අභිඥානවන්තය.
(අල්-ක�ර්ආන්3:180)
(මූලාශය
් : බුහාර)

ﺐﹺﺎﺣ ﺻﻦﺎ ﻣ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
ﺎﻯ ﺑﹺﻬﻜﹾﻮ ﻓﹶﻴﺢﻔﹶﺎﺋﻞﹸ ﺻﻌﺠ ﻓﹶﻴﻢﻨﻬﺎﺭﹺ ﺟﻲ ﻧ ﻓﻪﻠﹶﻴ ﻋﻲﻤ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹸﺣﻪﻛﹶﺎﺗﻱ ﺯﺩﺆﺰﹴ ﻟﹶﺎ ﻳﻛﹶﻨ

 ﺃﹶﻟﹾﻒﺴِﲔﻤ ﺧﻩﺍﺭﻘﹾﺪﻡﹴ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻣﻮﻲ ﻳ ﻓﻩﺎﺩﺒ ﻋﻦﻴ ﺑ ﺍﻟﻠﱠﻪﻜﹸﻢﺤﻰ ﻳﺘ ﺣﻪﺒﹺﻴﻨﺟ ﻭﺎﻩﺒﻨﺟ
ﺔﻨﺳ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව අබූ හුෙරයිරා
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්තා කරන ල.
වස්ත�ව ඇත� කවර ෙහෝ ෙකෙනක� එහි සකාතය ඉට�
ෙනාකෙළ් නම් ඔහුෙවත නිරා ගින්ෙනහි රත් කරනු ලැබ,
පාතය
් ක් සාදනු ලැබ එමගින් ඔහුෙග් ඉණ ෙදපස ද
ඔහුෙග් නළල ද මද�නු ලැෙබ. අව�රුදු පනස් දහස
ප්මාණයකින් යුත් ද�නක අල්ලාහ් තම ගැත්තන් අතර
විනිශ්චය කරන ෙතක් ෙමෙස් සිදුෙවමින් .
(මූලාශය
් : මුස්ල�මl
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5. අමතර සදකාවන්
අමතර

සදකාවන් යනු අල්ලාහ්ෙග් තෘප්ත�ය
බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවමින් තම ධනය ෙසසු අයට ලබා ද�
උපකාර කිරී.

සදකාවන් විවිධාකා
ඒවායින් සමහරක් නම් යහපත් වදනින් කතා කි
මුදල�න් දානමාන කිර වැනි දෑ ෙව. ෙමහි ද� සාකච්ඡා
ෙකෙරන්ෙන් මුදල�න් දානමාන කිරීම ප�ළ�බඳ.

සදාකව දහම් ගත කිරීෙම් යථ.
මුදල් යහපත් දෑ සඳහා වියදම් කරන ෙමන්
දුබලයින්ට කරුණාව දැක්වීමට ද�රිගන්වන ෙම
දුගියන් සමඟ සමෙස් කටයුත� කරන ෙමන් ද තමන්
ඉපැයූ දැයින් ෙකාටසක් ඔව�නටත් ලබා ෙදන ෙමන් ද
ඔව�න් සමඟ සම්බන්ධ වී කටයුත� කරන ෙමන් ද විය
කිරීම උපකාර කිරීම වැනි නබි වරුන්ෙග් ගත�
ප�ළ�පද�මින් යහග�ණෙයන් වැෙඩන ෙමන් ද ඉස්ලාම
මිනිසාට ඇරයුම් කර සිට. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස්
ප්කාශ කරයි.

ﺮﹴﻴ ﺧﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣﺎﺀُ ﻭﺸ ﻳﻦﻱ ﻣﺪﻬ ﻳ ﺍﻟﻠﱠﻪﻦﻟﹶﻜ ﻭﻢﺍﻫﺪ ﻫﻚﻠﹶﻴ ﻋﺲﻟﹶﻴ
ﻜﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻴﻑﻮﺮﹴ ﻳﻴ ﺧﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻪﺟﺎﺀَ ﻭﻐﺘﻘﹸﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﺑﻔﻨﺎ ﺗﻣ ﻭﻔﹸﺴِﻜﹸﻢﺄﹶﻧﻓﹶﻠ

(٢٧٢) ﻮﻥﹶﻈﹾﻠﹶﻤ ﻟﹶﺎ ﺗﻢﺘﺃﹶﻧﻭ
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(නබිවරයාණන,) ඔව�න්ව යහමඟ යැවීම නුඹට වගකීම
ෙනාෙවයි. නමුත් අල්ලාහ් තමා අභිමත කළ අයව යහමඟ
යවයි. යහපත් දැයින් නුඹලා ක�මක් වියදම් කරන්ෙනහු
එය නුඹලාටමය. අල්ලාහ්ෙග් මුහුණ (තෘප්ත�ය)
අෙප්ක්ෂාෙවන් මිස නුඹලා වියදම් ෙනාකරන්ෙ.
යහපත් දැයින් නුඹලා ක�මක් වියදම් කරන්ෙනහු
නුඹලාට එය ප�ර්ණව යළ� ෙගවනු ලැෙ. තවද නුඹලාට
අපරාධ සිදු කරනු ෙනාලබන්ෙනහු. (අල්-බකරා: 272)

සදකාෙවහි නත
ී � රීත
ප�ද්ගලෙයක�ෙග් වියදම හා තමන්ෙගන් යැෙපන්නන්ෙග්
වියදට අමතරව යමක් ඇත්නම් සදකා ලබා ද�
සුන්නාවක.
ෙපාදුෙව් සෑම කාලයකම සදකා ලබා ද�ම සුන්නාවක්
අතර ඇතැම් මාසයන් හා අවස්ථාවන් වලද� එය වඩා
උචිත සුන්නාවක් ෙව.
උචිත මාසයන් වනුෙය් රමළාන් දුල් හිජ්ජා වැනි විෙ
මාසයන්ය.
උචිත අවස්ථාවන් වනුෙය් නියගය සාගින්න ආපදා වැනි
අවස්ථාවන්ය.
නිෙරෝගීව සිටින විට ෙදනු ලබන සදකාවට වඩ
ෙරෝගාත�රව සිටින විට ෙදනු ලබන සදකාව ඉතා උත�.
දුෂ්කරත්වෙය් සිටින විට ෙදනු ලබන සදකාවට ව
සැපවත්ව සිටින අවස්ථාෙව් ෙදනු ලබන සදකාව ඉත
73

උත�ම්. එෙමන්ම එය සිදු වි ය යුත්ෙත් අල්ලාහ්ෙග
තෘප්ත�ය ෙවනුෙවන් පමණක.

ﻪﺟﻮ ﻟﻜﹸﻢﻤﻄﹾﻌﺎ ﻧﻤ( ﺇﹺﻧ٨) ﺍﲑﺃﹶﺳﺎ ﻭﻴﻤﺘﻳﺎ ﻭﻴﻨﻜﺴ ﻣﻪﺒﻠﹶﻰ ﺣ ﻋﺎﻡﻮﻥﹶ ﺍﻟﻄﱠﻌﻤﻄﹾﻌﻳﻭ
(٩) ﺍﻜﹸﻮﺭﻟﹶﺎ ﺷﺍﺀً ﻭﺰ ﺟﻜﹸﻢﻨ ﻣﺮﹺﻳﺪ ﻟﹶﺎ ﻧﺍﻟﻠﱠﻪ
9. ඔව�හු (අල්ලාහ් ෙකෙරහි ව� ආදරය නිසා) එය
(ආහාරය) ෙකෙරහි ප්ය මනාපයක් ත�බුණ ද දුගියාට
අනාථයාට ද සිරකරුවාට ද ආහාර සපයත. 10. අප
නුඹලාට ආහාර සපයනුෙය් අල්ලාහ්ෙග් මුහුණ (තෘප්ත�ය)
ෙවනුෙවන්මය. නුඹලාෙගන් කිසිදු ත�ලාභයක් ෙහෝ කිසි
කෘතඥතාවක් ෙහෝ අෙප්ක්ෂා ෙනාකරන්ෙන. (අද්-දහ්ර
76: 8,9)
විෙශ්ෂෙයන් ෙ�ධෙයන් පසුවන ඥාත�න්ට සදකා ලබා
ද�ම වඩාත් උත�ම් ෙවය.

සදකා ලබා ද�ෙම් මහිම
1. අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසයි.

ﻬﹺﻢﺑ ﺭﺪﻨ ﻋﻢﻫﺮ ﺃﹶﺟﻢﺔﹰ ﻓﹶﻠﹶﻬﻠﹶﺎﻧﹺﻴﻋﺍ ﻭﺮﺎﺭﹺ ﺳﻬﺍﻟﻨﻞﹺ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻴﻢﺍﻟﹶﻬﻮﻘﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣﻔﻨ ﻳﻳﻦﺍﻟﱠﺬ
(٢٧٤) ﻮﻥﹶﻧﺰﺤ ﻳﻢﻟﹶﺎ ﻫ ﻭﻬﹺﻢﻠﹶﻴ ﻋﻑﻮﻟﹶﺎ ﺧﻭ
කවෙරක� රාත්ෙයහි ද දහවෙලහි ද තමන්ෙග් ධනය
රහසිගතව හා ප්සිද්ධිෙය් (අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙයහ)
වියදම් කරන්ෙන් ද ඔව�නට තම පරමාධිපත� අබ
ඔව�න්ෙග් ප්ත�ඵල ඇත. ඔව�නට බියක් න. තවද ඔව�හු
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දුක් වන්ෙනෝ ද ෙනාෙව.
274)

(අල්-බකරා:

2.

ﻦ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺍﻟﻄﱠﻴﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﻘﹾﺒﻟﹶﺎ ﻳﺐﹴ ﻭﺐﹴ ﻃﹶﻴ ﻛﹶﺴﻦ ﻣﺓﺮﻤﻝﹺ ﺗﺪ ﺑﹺﻌﻕﺪﺼﺗ

ﺜﹾﻞﹶﻜﹸﻮﻥﹶ ﻣﻰ ﺗﺘ ﺣﻩ ﻓﹶﻠﹸﻮﻛﹸﻢﺪﻲ ﺃﹶﺣﺑﺮﺎ ﻳ ﻛﹶﻤﺒﹺﻪﺎﺣﺼﺎ ﻟﻴﻬﺑﺮ ﻳ ﺛﹸﻢﻴﻨﹺﻪﻤﺎ ﺑﹺﻴﻠﹸﻬﻘﹶﺒﺘﻳ
ﻞﹺﺒﺍﻟﹾﺠ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාෙණෝ(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන් ප්කාශ කළ බව අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු
අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්තා කරන ල.
අල්ලාහ් ප�විත�රු දෑ මිස ෙවන කිසිවක් ප�ළ� ෙ.
එවන් තත්ත්වයක කවෙරක� ප�විත�රු ෙලස උපයාගත
දැයින් රට ඉද� මල්ලක් පරිතග කරන්ෙන් ද සැබැවින්ම
අල්ලාහ් එය තම දක�ණත�න් භාර ෙගන පසුව නුඹලා
අත�රින් ෙකෙනක� තම කඩෙතාලු ෙගාඩ ගසනවාක් ෙම
එය කන්දක් තරමට පත් වන ෙතක් එහි හිමියාට ෙග
ගසයි.

ﺮﹴﺑ ﺩﻦ ﻋﺍ ﻟﹶﻪﺪﺒﺓﹶ ﻋﺬﹾﺭﻨﹺﻲ ﻋ ﺑﻦﻞﹲ ﻣﺟ ﺭﻖﺘ ﺃﹶﻋ: ﺎﺑﹺﺮﹴ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺟﻦﻋ
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎﻩﺮﺎﻝﹲ ﻏﹶﻴ ﻣ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻟﹶﻚﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﻚﻠﹶﻎﹶ ﺫﹶﻟﻓﹶﺒ

ﻢﹴﻫﺭ ﺩﺎﺋﹶﺔ ﻣﺎﻥ ﺑﹺﺜﹶﻤﻭﹺﻱﺪ ﺍﻟﹾﻌ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒ ﻋﻦ ﺑﻢﻴﻌ ﻧﺍﻩﺮﺘﻲ ﻓﹶﺎﺷﻨ ﻣﺮﹺﻳﻪﺘﺸ ﻳﻦﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻣ
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ﻔﹾﺴِﻚﺃﹾ ﺑﹺﻨﺪ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﺑ ﺛﹸﻢﻪﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻬﻓﹶﻌ ﻓﹶﺪﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭﺎﺀَ ﺑﹺﻬﻓﹶﺠ

ﻱﺬﺀٌ ﻓﹶﻠﻲ ﺷﻚﻠ ﺃﹶﻫﻦﻞﹶ ﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻀﻚﻠﺄﹶﻫﺀٌ ﻓﹶﻠﻲﻞﹶ ﺷﺎ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻀﻬﻠﹶﻴ ﻋﻕﺪﺼﻓﹶﺘ
ﻚﻳﺪ ﻳﻦﻴﻘﹸﻮﻝﹸ ﻓﹶﺒﻜﹶﺬﹶﺍ ﻳﻫﻜﹶﺬﹶﺍ ﻭﺀٌ ﻓﹶﻬﻲ ﺷﻚﺘﺍﺑﻱ ﻗﹶﺮ ﺫﻦﻞﹶ ﻋ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﻓﹶﻀﻚﺘﺍﺑﻗﹶﺮ

 ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳌﺴﻠﻢﻚﺎﻟﻤ ﺷﻦﻋ ﻭﻴﻨﹺﻚﻤ ﻳﻦﻋﻭ
ජාබිර(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්තා කරන ල.
බනූ උස්රා ෙගෝෙත්ෙය් ප�ද්ගලෙයක� තමන් සත� වහෙලක�
තමන්ෙග් මරණෙයන් පසු නිදහස් කිරීම ප්ත�ඥා දුන.
ෙම් ප�ළ�බඳව අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන්ට ද ගන්නට
ලැබි. එවිට එත�මාෙණෝ ඔබට ෙම් හැර ෙවනත
වස්ත�වක් නැත්ෙත් දැයි විමස. ඔහු නැතැයි ප�ළ�ත�රු
දුන්ෙන්. පසුව මෙගන් ෙමාහුව මිලට ගන්ෙන්
කව�රුන්දැයි(ජනයාෙගන්) විමසා සිටි. පසුව නුඅයිම්
ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් නමැත්තා ද�ර්හම් අටසීයයකට
මි ද� ගත්ෙත්ය. අල්ලාහ්ෙග් දූතයාෙණෝ එ රැෙගන
අයිත�කරුට භාර දුන. අනත�රුව ෙමෙස් පකාශ කර
සිටිය. ප්ථමෙයන්ම (ෙමය වියදම් කි) ඔෙබන්
ආරම්භ කරන්. පසුව ඒ ෙකෙරහි ව� පරිත්ගෙය්
(වගකී) ඉට� කරන්න. එයින් යමක් ඉත�රු ව�ෙය් නම්
ඔබෙග් පව�ල ෙවනුෙවනි. ඔෙබ් පව�ලට ලබා දුන් පසුව
ඉත�රි ව�ෙය් නම් ඔබෙග් ත�න් ෙවනුෙවනි. ඔබෙග්
ඥාත�න් ෙවනුෙවන් ලබා දුන් පසුව ද යමක් ඉත�රි ව�ෙ
නම් ඔබ ඉද�රිෙය් සිටින ඔබ දක�ණත�න් සිටින ඔබ
වමත�න් සිටින ෙම් ෙම් අය ෙවනුෙවනි යැයි පව
සිටිය. (මුලාශය
් මුස්ල�ම)

උත�ම්ම සදකාවන්
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ﺮﻴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺧﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦ ﻋﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﰊ ﻫ.1
(ﻮﻝﹸ )ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱﻌ ﺗﻦﺃﹾ ﺑﹺﻤﺪﺍﺑﻰ ﻭﻨﺮﹺ ﻏ ﻇﹶﻬﻦﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋ ﻣﻗﹶﺔﺪﺍﻟﺼ
අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්ත
කරන ලද�.
උත�ම්ම සදකාව(පරිත්ගය) වනුෙය් තම අවශ්තාවට
අමතරව ඇත� දැයින් ලබා ෙදන සදකාවයි. එය ඔබ
ඥාත�න්ෙගන් ආරම්භ කරන්නැයි නබ (සල්ලල්ලාහු
අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාෙණෝ ප්කාශ කළහ.
(මූලාශය
් බුහාර)

ﻞﹸ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺃﹶﻓﹾﻀﻗﹶﺔﺪ ﺍﻟﺼ ﺃﹶﻱﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﻪﺓﹶ ﺃﹶﻧﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ
(ﻮﻝﹸ )ﺍﺧﺮﺟﻪ ﺍﲪﺪ ﻭﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩﻌ ﺗﻦﺃﹾ ﺑﹺﻤﺑﺪﺍﻞﱢ ﻭﻘ ﺍﻟﹾﻤﺪﻬﺟ
අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින වාර්ත
කරන ලද�.
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන, කවර සදකාවක් උත�ම් වන්ෙන
දැයි ඔහු විසින් විමසා සි. එයට එත�මාෙණෝ, සුළු
මුදලක් ඇත� තත්ත්වෙය් කරන පරිතගයයි. එය ඔබ
ඥාත� වන්නන්ෙගන් ආරම්භ කරන්නැයි නබ(සල්ලල්ලාහු
අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාෙණෝ ප්කාශ කළහ.

කාන්තාවක් ඇයෙග් ස්වාමි ප�රුෂයාෙග් නිවසි
යමක් පරිතග කිරීෙම් නීත� .
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.2

ඇය විසින් ලබා ෙදන්නා �ව පරිතගය ප�ළ�බඳව තම
ස්වාමි ප�රුෂයාෙග් ප�ළ� ගැනීමක් ඇත� බව ඇය ද
ගත්ත� නම් එෙස් පරිතග කිරීමට ඇයට අනුමැත ඇත.
එවිට ඇයට ලැෙබන ක�සල�න් අඩක් හිමි ෙ. නමුත් තම
ස්වාමි ප�රුෂයා එය ප�ළ� ෙනාගන්නා තත්ත්වයක එෙස
පරිත්ග කිරීම හරාම් තහනම් .
තම ස්වාමි ප�රුෂයා ෙහෝ තම භාරකරු විස
පරිත්ගයන් ලබා ද�මට අවසර ද� ඇත්නම් එවිට ඇ
විසින් කරන පරිතගය ෙවනුෙවන් ඔව�න්ට ලැෙබන
ක�සල් ෙමන් සමාන ක�සලක් ඇයට ද ලැෙ.

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන්ෙග් පව�ෙල් උදවියට සකාත් ලබා ද�ෙම
නීත� රීත�
නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන්ට zසකාත්
ෙහෝ අමතර සදකාවන් ලබා ද�ම අනුමත ෙනාෙවයි.
එෙමන්ම බනූ හාෂ�ම් ෙගෝතයට ෙහෝ එහි ප්ධානීනට
්
z
සකාත් ලබා ද�ම අනුමත ෙනාවන අතර ඔව�න් දුගියන්
නම් ඔව�නට අමතර සදකාවන් ලබා ද�ම අනුමත ෙ.

තව්බා නම් පශ්චාත්තාප වන අවස්ථාෙව් ල
ෙදන්නා ව� සදකාෙව් නීත� රී
පශ්චාත්තාපෙය් නියැෙළන අවස්ථාෙව් ද� තමන්ට හැක
පමණින් සදකාවක් ප�රිනැමීම සත�ට� ද.
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ﻲ ﺃﹶﻥﹾﺘﺑﻮ ﺗﻦ ﺇﹺﻥﱠ ﻣﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹸﻠﹾﺖﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﻚﺎﻟ ﻣﻦﺐﹺ ﺑ ﻛﹶﻌﻦﻋ

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻟﻪﺳﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭ ﻭﻗﹶﺔﹰ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﻲ ﺻﺎﻟ ﻣﻦ ﻣﻊﻠﺨﺃﹶﻧ

ﻱﻲ ﺍﻟﱠﺬﻤﻬ ﺳﺴِﻚﻲ ﺃﹸﻣ ﻓﹶﺈﹺﻧ ﻗﹸﻠﹾﺖ ﻟﹶﻚﺮﻴ ﺧﻮ ﻓﹶﻬﻚﺎﻟ ﻣﺾﻌ ﺑﻚﻠﹶﻴ ﻋﺴِﻚﺃﹶﻣ
( )ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪﺮﺒﻴﺑﹺﺨ

කඅබ් ඉබ්නු මාල�(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින්
වාර්තා කරන ලද.
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන, මාෙග් පශ්චාත්තාපය ෙහ්ත�ෙවන්
අල්ලාහ් හා ඔහුෙග් රසූල් ෙවනුෙවන් මාෙග් වස්ත�ෙවන්
සදකාවක් මුදා හරින්නදැයි විමසු. (එවිට එත�මාෙණ)
ඔෙබ් වස්ත�ෙවන් සමහරක් ඔබ සමඟ තබාගන. එය
ඔබට යහපත් ෙව්. කයිබර් ද�න ලැබූ මාෙග් ෙකාටස මා
සමඟ රඳවා ගත්ෙතමියි පැවසී.
(මූලාශය
් : බුහාරි හා මුස්ල�)

ෙද්ව
ප්ත�ක්ෙෂ්පකයින් ෙකෙරහි
ප�රිනැම.

z

සකාත්

ඉස්ලාම් විෙරෝධී සටන්කාමි ෙද්ත�ක්ෙෂ්පකයින් හැර
ෙසසු අය සඳහා සදකාවන් ලබා ද�ය හැකි. එය
ඔව�න්ෙග් හදවත් ත�ළ ඉස්ලාමය ෙකෙරහි ආදරය ඇත�
වීමටත් ඔව�න්ෙග් ක�සගින්න නිවා දැමීමට ෙහ්ත� ෙව.
එෙමන්ම එෙස් ලබා ෙදන්නාට ද ක�සල් හිමි ෙ. මිනිසුන්
ෙහෝ සත�න් අත�රින් ෙතත් ව� හදවත් ඇත� කවෙරක�ට ෙහෝ
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ෙව්වා ඒ ෙවනුෙවන් කරන(පරිත්ග ෙවනුෙවන්) ක�සල්
ඇත.

යාචකයාට පරිත්ග කිරීෙනත
ී � රීත�
යාචකයාට අවශ් දෑ ප�රි නැමීම නබි ත�මාණන්ෙග්
ෙපන්වීමය. එෙමන්ම එය තමන්ට හැකි පමණින් සුළුෙව
ෙහෝ එෙස් පරිත්ග කිරීම ද සුන්නාහ්.

 ﺇﹺﻥﱠﻚﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ: ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﹶﺎﻟﹶﺖﺪﻴﺠ ﺑ ﺃﹸﻡﻦﻋ

ﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﻬﺎﻩ ﺇﹺﻳﻴﻪﻄﺌﹰﺎ ﺃﹸﻋﻴ ﺷ ﻟﹶﻪﺎ ﺃﹶﺟﹺﺪﺎﺑﹺﻲ ﻓﹶﻤﻠﹶﻰ ﺑ ﻋﻘﹸﻮﻡ ﻟﹶﻴﲔﻜﺴﺍﻟﹾﻤ

ﻗﹰﺎﺮﺤﻠﹾﻔﹰﺎ ﻣ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻇﺎﻩ ﺇﹺﻳﻪﻴﻨﻄﻌﺌﹰﺎ ﺗﻴ ﺷﻱ ﻟﹶﻪﺠﹺﺪ ﺗ ﺇﹺﻥﹾ ﻟﹶﻢﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
( )ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻮﺍ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱﻩﺪﻲ ﻳ ﻓﻪ ﺇﹺﻟﹶﻴﻴﻪﻓﹶﻌﻓﹶﺎﺩ

උම්මු බුෙජයිද්(රළ�යල්ලාහු අන්හා) ත�මිය විසින් වාර්
කරන ලද�. ඇය අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන, (මට කියා ද�)
ඔබ ෙකෙරහි ව� වගකීම. සැබැවින්ම දුගිෙයක� මාෙග
ෙදාරකඩ සිටෙගනම සිටිය. ඔහුට මා යමක් ප�රිනැමී
මා සත�ව කිසිවක් ෙනාත. එවිට අල්ලාහ්ෙග් දූතයාෙණ
ඇයට ෙමෙස් ප්කාශ කළහ. ඔහු ෙවනුෙවන් (ප�රි නැමී)
ප�ල�ස්සූ ක�රයක් හැර ෙවන කිසිවක් ඔබ ෙනාලැබුෙව්
එය ව�ව ද ඔහුෙග් අතට ප�රිනමන්.
(මූලාශ්ය අබූ දාව�ද්, ත�ර්මි)
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කිසිදු අවතාවයකින් ෙතාරව යාචනය කිරී
නීත� රීත
ﺍﻝﹸﺰﺎ ﻳ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨ: ﻗﹶﺎﻝﹶﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿ ﺭﺮﻤﻦﹺ ﻋﻦ ﺍﺑ ﻋ.١

ﻢﹴ )ﻣﺘﻔﻖﺔﹸ ﻟﹶﺤﻋﺰ ﻣﻬﹺﻪﺟﻲ ﻭ ﻓﺲ ﻟﹶﻴﺔﺎﻣﻴ ﺍﻟﹾﻘﻡﻮ ﻳﻲﺄﹾﺗﻰ ﻳﺘ ﺣﺎﺱﺄﹶﻝﹸ ﺍﻟﻨﺴﻞﹸ ﻳﺟﺍﻟﺮ

(ﻋﻠﻴﻪ

ඉබ්නු උමර් රළ�යල්ලාහු අන්හු ත�මාණන් විසින් වා
කරන ලද�. ප�ද්ගලෙයක� මළව�න් ෙකෙරන් නැගිටව
� නු ලබන
ද�නය දක්වා මිනිසුන්ෙගන් යාචනය කරමින්ම සි. එදන
�
ඔහුෙග් මුහුෙණහි කිසිදු මස් කැබැල්ල ෙහෝ දැකිය
ෙනාහැකි ෙ.
(මූලාශය
්
බුහාරි හා
මුස්ල�ම)

ﺎﺱﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﻨ ﺳﻦ ﻣﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺓﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦ ﻋ.٢
( )ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢﺮﻜﹾﺜﺘﺴﻴ ﻟﻞﱠ ﺃﹶﻭﻘﺘﺴﺍ ﻓﹶﻠﹾﻴﺮﻤﺄﹶﻝﹸ ﺟﺴﺎ ﻳﻤﺍ ﻓﹶﺈﹺﻧﻜﹶﺜﱡﺮ ﺗﻢﺍﻟﹶﻬﻮﺃﹶﻣ

අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව අබූ හුෙරයිරා
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්තා කරන ල.
ජනයින්ෙගන් කවෙරක� ඔව�න්ෙග් වස්ත�ෙවන් අධික
වශෙයන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ද ඔහු එෙස් අයැද සිටින්ෙන
ගිනි අඟ�රු. එබැවින් ඔහු එය අඩු කර ගනිත්ව!
නැත�නම් වැඩි කර ගනිත්.!
(මූලාශය
් මුස්ල�ම)

ඉල්ලා සිටීම අනුමත අය කව�රුන් ?
පාලකයාෙගන් ඉල්ලා සිටීමට අවසර ඇත� අතර යම
දුෂ්කරත්වකට මුහුණ පෑඅවස්ථාවක ෙහෝ වසංගතයක්
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ඇත� ව� විටක ෙහෝ යම් සනයක් ඇත� � විටක ෙහ
ව
අනත�රුව ඒ සඳහා මුහුණ ද�මට තමන්ට අවශ වන දෑ
ෙනාමැත්ෙත් නම් එෙස් ඉල්ලා සිටීමට අනුමැත�ය . ඒ
හැර ෙවනත් දෑ ෙවනුෙවන් ඉල්ලා සිටීම නීතනුක�ල
ෙනාවන්නක.

ﻞﹸﺎﺋﺴ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﹾﻤﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺍﻟﻨﻦﺓﹶ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺮﻤ ﺳﻦﻋ

ﻙﺮﺎﺀَ ﺗ ﺷﻦﻣ ﻭﻬﹺﻪﺟﻠﹶﻰ ﻭﻘﹶﻰ ﻋﺎﺀَ ﺃﹶﺑ ﺷﻦ ﻓﹶﻤﻪﻬﺟﻞﹸ ﻭﺟﺎ ﺍﻟﺮ ﺑﹺﻬﺡﻜﹾﺪ ﻳﻭﺡﻛﹸﺪ

ﺍ )ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﲪﺪ ﻭﺍﺑﻮﺪ ﺑﻪﻨ ﻣﺠﹺﺪﺮﹴ ﻟﹶﺎ ﻳﻲ ﺃﹶﻣ ﻓ ﺃﹶﻭﻠﹾﻄﹶﺎﻥﻞﹸ ﺫﹶﺍ ﺳﺟﺄﹶﻝﹶ ﺍﻟﺮﺴﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ
(ﺩﺍﻭﺩ

නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් ප්කාශ
කළ බව සමුරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින් වාර්ත
කරන ලද�.
ඉල්ලා සිටීම මිනිෙසක� තම මුහුණ එමගින් පාරා ගන්න
පාරා ගැනීමක. කවෙරක� අභිමත කරන්ෙන් ද ඔහු තම
මුහුෙණහි එය තබා ගනිත්වා! කවෙරක� අභිමත කරන්ෙන්
ද එය අත් හරිත්ව! එෙස් ෙනාමැත�නම් මිනිෙසක
පාලකෙයක�ෙගන් ෙහෝ අවශ් කාර්යයක ද� ෙහෝ ඉල්ලා
සිටිත්ව!
(මූලාශය
් අහ්මද් අබූ දාව�ද්)

සදකාවන් අධිකව ලබා ද�ෙම් මහි.
යහපත් කටයුත� වලද� තම වස්ත�ව අධික වශෙයන්
වියදම් කිරීම නබි ත�මාණන් ෙපන්වා දුන් ම.
එමගින් තම වස්ත�ව රකෂණය වීමටත් එය සංවර්ධන
වීමටත් දුගී දුප්පත�න්ෙග් අතාවන් සප�රාල�මටත්
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ක�සල් හා ත�ළ�ණ වැඩි වීමටත් නබි වරුන්ෙග් ච
ග�ණාංග තමන් ත�ළ වඩවා ගැනීමටත් ෙහ්ත� ෙව.
1. උත්තරීත අල්ලාහ් ෙමෙස් පවසා සිටිය.

ﻲﺎﺑﹺﻞﹶ ﻓﻨ ﺳﻊﺒ ﺳﺖﺘﺒ ﺃﹶﻧﺔﺒﺜﹶﻞﹺ ﺣ ﻛﹶﻤﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺳ ﻓﻢﺍﻟﹶﻬﻮﻘﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻣﻔﻨ ﻳﻳﻦﺜﹶﻞﹸ ﺍﻟﱠﺬﻣ
(٢٦١) ﻴﻢﻠ ﻋﻊﺍﺳ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺀُ ﻭﺸ ﻳﻦﻤ ﻟﻒﺎﻋﻀ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺔﺒﺌﹶﺔﹸ ﺣ ﻣﻠﹶﺔﺒﻨﻛﹸﻞﱢ ﺳ
අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් තමන්ෙග් සම්පත් වියදම්
අයට උපමාව ධාන් ඇටයක උපමාව වැනිය. එය කරල්
හතක් වැෙඩන්නට සලස්වය. සෑම කරලකම ඇට සියයක්
බැගින් ඇත. අල්ලාහ් තමා අභිමත කරන අයට කිහිප
ග�ණයකින් වැඩි කර ෙදන්ෙන. තවද අල්ලාහ් සර්ව
ව්පකය සර්වඥ. (අල්-ක�ර්ආන්2:261)

 ﻗﹶﺎﻝﹶﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻨﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺓﹶ ﺭﺮﻳﺮ ﺃﹶﺑﹺﻲ ﻫﻦﻋ

.٢

ﻂ ﺃﹶﻋﻢﺎ ﺍﻟﻠﱠﻬﻤﻫﺪﻘﹸﻮﻝﹸ ﺃﹶﺣ ﻓﹶﻴﺰﹺﻟﹶﺎﻥﻨ ﻳﻠﹶﻜﹶﺎﻥ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﻴﻪ ﻓﺎﺩﺒ ﺍﻟﹾﻌﺒﹺﺢﺼﻡﹴ ﻳﻮ ﻳﻦﺎ ﻣﻣ
ﻠﹶﻔﹰﺎﺴِﻜﹰﺎ ﺗﻤ ﻣﻂ ﺃﹶﻋﻢ ﺍﻟﻠﱠﻬﺮﻘﹸﻮﻝﹸ ﺍﻟﹾﺂﺧﻳﻠﹶﻔﹰﺎ ﻭﻘﹰﺎ ﺧﻔﻨﻣ

නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම) ත�මාණන් ප්කාශ
කළ බව අබූ හුෙරයිරා (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින්
වාර්තා කරන ලද.
ගැත්තන් අවද� වන සෑම ද�නකම මලක්වරුන් ෙදෙදෙනක
පහළ වනු මිස නැ. ඔව�න් ෙදෙදනාෙගන් එක් අයක� යා
අල්ලාහ් වියදම් කරන්නාට පසුවටත් ප�රිනමනු ම!
යැයි ද ඔව�න් ෙදෙදනාෙගන් අෙනකා යා අල්ලාහ්
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වළක්වන්නාට විනාශය ප�රිනමනු ම!යි ද ප්ර්ථන
කරයි.
(මූලාශය
් : බුහාරි හා මුස්ල�)

ආෙද්ශ කරන්ෙනක� ඉස්ලාමය වැළද ගත්ෙත් නම්
ඉස්ලාමයට ෙපර ඔහු විසින් ලබා දුන
පරිත්ගයන් වලට ක�සල් ඇත.
َﺎﺀﻴ ﺃﹶﺷﺖﺃﹶﻳ ﺃﹶﺭﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳﺎ ﺭ ﻳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹸﻠﹾﺖﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﺍﻡﹴ ﺭﺰﻦﹺ ﺣﻴﻢﹺ ﺑﻜ ﺣﻦﻋ

ﻦﺎ ﻣﻴﻬﻞﹾ ﻓﻢﹴ ﻓﹶﻬﺣ ﺭﻠﹶﺔﺻ ﻭﺎﻗﹶﺔﺘ ﻋ ﺃﹶﻭﻗﹶﺔﺪ ﺻﻦ ﻣﺔﻴﻠﺎﻫﻲ ﺍﻟﹾﺠﺎ ﻓﺚﹸ ﺑﹺﻬﻨﺤ ﺃﹶﺗﺖﻛﹸﻨ

ﺮﹴﻴ ﺧﻦ ﻣﻠﹶﻒﺎ ﺳﻠﹶﻰ ﻣ ﻋﺖﻠﹶﻤ ﺃﹶﺳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﺒﹺﻲﺮﹴ ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﻨﺃﹶﺟ
හකීබ් ඉබ්නු හිස (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මා විසින්
වාර්තා කන ලද�. අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන, අඥාන යුගෙය්
සදකාවන් වහලුන් නිදහස් කිරීම් හා ඥාත� සම්බන
පවත්වා ෙගන යෑම වැනි මා කරමින් සිටි දෑ ප�ළ�බඳ
ඔබ ක�මක් සිතන්ෙනහි ? ඒවාෙයහි ක�සල් ත�ෙබ් දැයි
විමසුෙව. එවිට නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාෙණෝ යහපත් දැයින් ෙගවී ගි දෑ ප�ළ�ගත්
තත්ත්වෙයහි ඔබ ඉස්ලාමය ප�ළ�ගත්ෙතහිය යැයි ප්කාශ
කළහ.

සදකා ලබා ද�ෙම් වි.
1.
ප�විත�රු ෙච්තනාෙවන් එනම් අල්ලාහ්ෙග් තෘප්
බලෙපාෙරාත්ත�ෙවන් පමණක් එය ලබා ද�. ප�ඩාකාරී
අයුරින් ලබා ද�ම ෙහෝ මූණිච්චාවට ෙහෝ අහංකාර කම
ලබා ද�ෙමන් වැළකිය යුත� ෙ.
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ﻮﻝﹶ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﺭﺖﻌﻤﺮﹺ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺳﺒﻨﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻪﻨ ﻋ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲﺿﻄﱠﺎﺏﹺ ﺭ ﺍﻟﹾﺨﻦﺮﹺ ﺑﻤ ﻋﻋﻦ

ﻯﻮﺎ ﻧﺮﹺﺉﹴ ﻣﻜﹸﻞﱢ ﺍﻣﺎ ﻟﻤﺇﹺﻧ ﻭﺎﺕﻴﺎﻝﹸ ﺑﹺﺎﻟﻨﻤﺎ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﻤﻘﹸﻮﻝﹸ ﺇﹺﻧ ﻳﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪﺻ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් පකාශ කළ බව උමර් බින
කත්තාබ් (රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්ත
කරන ලද�.
සියලු යාවන්ට ක�සල් ලැෙබනුෙය් ෙච්තනවන් අනුවය.
සෑම ෙකෙනක�ටම ඔහු පතන දෑ හිමි ෙ.
(මූලාශය
් : බුහාර)
2.
ප�විත�රු ෙලස අනුමත කළ පරිද� උපයා ග
දැයින් පරිත්ග කිර. අල්ලාහ් ප�විත�රු දෑ ම
ෙවෙනකක් ප�ළ�ෙනගනියි.
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙස් පකාශ කරයි.

ﻦ ﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢﻨﺟﺮﺎ ﺃﹶﺧﻤﻣ ﻭﻢﺘﺒﺎ ﻛﹶﺴ ﻣﺎﺕﺒ ﻃﹶﻴﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻮﺍ ﺃﹶﻧﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﻴﻪﻮﺍ ﻓﻀﻤﻐ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻳﻪﺬ ﺑﹺﺂَﺧﻢﺘﻟﹶﺴﻘﹸﻮﻥﹶ ﻭﻔﻨ ﺗﻪﻨﺒﹺﻴﺚﹶ ﻣﻮﺍ ﺍﻟﹾﺨﻤﻤﻴﻟﹶﺎ ﺗﺽﹺ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭ
(٢٦٧) ﻴﺪﻤ ﺣ ﻏﹶﻨﹺﻲﻮﺍ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻠﹶﻤﺍﻋﻭ
විශ්වාස කළව�න, නුඹලා උපයා ගත් යහපත් දැයින් ද
මිහිතලෙයන් අප නුඹලාට හට ගැන් ව� දැයින් ද නුඹලා
වියදම් කර. එයින් අප්සන්න දෑ වියදම් කිර
අෙප්ක්ෂා ෙනාකරව. (එවැනි අප්සන්න ෙදයක් නුඹලාට
ප්දානය කළ වි) නුඹලා එයට දෑස් ප�යා ගත්
තත්ත්වෙයන් මිස නුඹලා එය ප�ළ�ගන්නන් වශෙයන්
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ෙනාෙවත්. තවද දැනගනිව�. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්
සම්ප�ර්ණය සර්වශංසාලාභීය. (අල්-ක�ර්ආන්2: 267)
3. වස්ත�ෙවන් යහපත් හා තමන් ඇලුම් කරන දැයින
සදකා නික�ත් කිර

ﻴﻢﻠ ﻋ ﺑﹺﻪﺀٍ ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﻲ ﺷﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﺎ ﺗﻣﻮﻥﹶ ﻭﺒﺤﺎ ﺗﻤﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﻨﻰ ﺗﺘ ﺣﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺒﹺﺮﻨ ﺗﻟﹶﻦ
(٩٢)
නුඹලා ප්ය කරන දැයින් නුඹලා වියදම් කරන ෙත
නුඹලා යහපත ෙනාලබන්ෙන්මය. යමක් නුඹලා වියද
කරන්ෙන් නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒ ප�ළ�බඳව සර්.
(අල්-ක�ර්ආන්3:92)
4. තමන් පරිත්ග කළ දැයින් අධිකව ලැබිය යුත� යැය
ෙනාසිත�මත් එය දැක ප�දුමයට පත්වීෙමන් වැළ
සිටීමත.

(٦) ﺮﻜﹾﺜﺘﺴ ﺗﻦﻨﻤﻟﹶﺎ ﺗﻭ
අධිකව ලැබීෙම් බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් උපකාර ෙනාක.
(අල්-ක�ර්ආන්74:6)
5.
කළ පරිත්ගය ප�ළ�බඳව කියාපෑම ෙහෝ එමගින්
ෙකෙනක�ව ප�ඩනයට පත් කිරීම වැනි සදකාව නිෂ්ඵ
කරන දැයින් අවවාදෙයන් සිටී.
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َ ﺭﹺﺋﹶﺎﺀﺎﻟﹶﻪ ﻣﻖﻔﻨﻱ ﻳﺍﻟﹾﺄﹶﺫﹶﻯ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬ ﻭﻦ ﺑﹺﺎﻟﹾﻤﻜﹸﻢﻗﹶﺎﺗﺪﻠﹸﻮﺍ ﺻﻄﺒﻮﺍ ﻟﹶﺎ ﺗﻨ ﺁَﻣﻳﻦﺎ ﺍﻟﱠﺬﻬﺎ ﺃﹶﻳﻳ
ﻪﺎﺑ ﻓﹶﺄﹶﺻﺍﺏﺮ ﺗﻪﻠﹶﻴ ﻋﺍﻥﻔﹾﻮﺜﹶﻞﹺ ﺻ ﻛﹶﻤﺜﹶﻠﹸﻪﺮﹺ ﻓﹶﻤﻡﹺ ﺍﻟﹾﺂَﺧﻮﺍﻟﹾﻴ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪﻦﻣﺆﻟﹶﺎ ﻳﺎﺱﹺ ﻭﺍﻟﻨ
ﻡﻱ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﺪﻬ ﻟﹶﺎ ﻳﺍﻟﻠﱠﻪﻮﺍ ﻭﺒﺎ ﻛﹶﺴﻤﺀٍ ﻣﻲﻠﹶﻰ ﺷﻭﻥﹶ ﻋﺭﻘﹾﺪﺍ ﻟﹶﺎ ﻳﻠﹾﺪ ﺻﻛﹶﻪﺮﺍﺑﹺﻞﹲ ﻓﹶﺘﻭ
(٢٦٤) ﺮﹺﻳﻦﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓ
විශ්වාස කළව�න, අල්ලාහ් හා පරමාන්ත ද�නය විශ්වාස
ෙනාකරමින් (තමන් දානපත�යා යැයි ෙසසු) ජනයාට
ප්දර්ශනයකිරීම ප�ණිස තම ධනය වියදම් කරන්
ෙමන් කියාපෑෙමන් හා රිදවීෙම න් නුඹලාෙග් සදකාව
(පරිත්ගයන්) නිෂ්ඵල කර ෙනාගනිව�. ඔහුට උපමාව ගල්
පර්වතයක උපමාවක් වැන. ඒ මත පස් ඇත. එයට තද
වර්ෂාව පත�ත ව(පස් ඉවත් ව) මුඩු ගලක් බවට එය අත
හැර දමන්ෙන්ය. ඔව�න් උපයා ගත් දැයින් කිසිවක(කිර)
ෙකෙරහි ඔව�හු හැකියාව ෙනාලබත. ප්ත�ක්ෙෂ්ප කරන
ප�රිසට අල්ලාහ් යහමඟ ෙනාෙපන්වන්ෙන්.
(අල්-ක�ර්ආන්2: 264)
6. රහසිගත ෙලසින් පරිත්ගයන් ලබා ද�ම හා ප්සිදධිෙය්
්
යමක් පරිතග කිරීම සුභවාද� සිතන අවස්ථාව
පමණක් එය පසිද්ධිෙය් ලබා ද�.

 ﻟﹶﻜﹸﻢﺮﻴ ﺧﻮﺍﺀَ ﻓﹶﻬﺎ ﺍﻟﹾﻔﹸﻘﹶﺮﻮﻫﺗﺆﺗﺎ ﻭﻔﹸﻮﻫﺨﺇﹺﻥﹾ ﺗ ﻭﻲﺎ ﻫﻤ ﻓﹶﻨﹺﻌﻗﹶﺎﺕﺪﻭﺍ ﺍﻟﺼﺪﺒﺇﹺﻥﹾ ﺗ
(٢٧١) ﺒﹺﲑﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﻤﻌﺎ ﺗ ﺑﹺﻤﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻜﹸﻢﺌﹶﺎﺗﻴ ﺳﻦ ﻣﻜﹸﻢﻨ ﻋﻜﹶﻔﱢﺮﻳﻭ
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271. සදකාවන් නුඹලා ප්සිද්ධව කරන්ෙන් නම් එය
ෙහාඳය. තවද නුඹලා ඒවා රහසිගතව සඟවා ඒවා
දුගියන්ට ලබා ෙදන්ෙන් නම් එය නුඹලාට ඉතා යහප.
තවද එය නුඹලාෙග් සමහර පාපයන්ට නුඹලාට වන්ද�යක්
වනු ඇත. තවද අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ ප�ළ�බඳව
අභිඥානවන්තයා ෙවයි.
(අල්-ක�ර්ආන්2: 271)
7. සිනාමුසු මුහුණින් ප�විත�රු සිත�න් එය ලබා . තමන්
ෙකෙරහි පැවරුණ� අනවාර්යය වගකීම ඉට� කිරීෙ
තෘප්ත�යට පත් වී.

 ﺇﹺﺫﹶﺍﻠﱠﻢﺳ ﻭﻪﻠﹶﻴ ﻋﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺻﻮﻝﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪﺳ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﺪﺒﻦﹺ ﻋﺮﹺﻳﺮﹺ ﺑ ﺟﻦﻋ
(ﺍﺽﹴ )ﺍﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺭﻜﹸﻢﻨ ﻋﻮﻫ ﻭﻜﹸﻢﻨ ﻋﺭﺪﺼ ﻓﹶﻠﹾﻴﻕﺪﺼ ﺍﻟﹾﻤﺎﻛﹸﻢﺃﹶﺗ
අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන්(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම)
ත�මාණන් ප්කාශ කළ බව ජරීර් ඉබ්නු අබ්දුල්
(රළ�යල්ලාහු අන්හු) ත�මාණන් විසින් වාර්තා කරන ල.
නුඹලා ෙවත සදකා ලබා ෙදන්ෙනක� පැමිණියා නම් ඔ
නුඹලා ගැන තෘත්ත�යට පත් ව� තත්ත්වෙය් නුඹලාට එය
නික�ත් කළ යුත� ෙව. (මූලාශ්ය මුස්ල�ම)
8. තමන් ජීවත් ව සිටින කාලෙය්ම සදකා නික�ත් කි
සඳහා යුහුසුළු ව. එය නැත�බැරි උදවියට ලබා ද.
ෙමහි ද� ෙසසු අයට වඩා අවශ්තාවන්ෙගන් ෙපෙළන
ඥාත�න්ට මුල් තැන ද�ම වැදගත් ෙව. එය සදකාවක්
පමණක් ෙනාව ඥාත� සම්බන්ධතා ෙගාඩනැගීමක්
ෙවයි.
1.
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ﻟﹶﺎ ﻟﹶﻮﺏﻘﹸﻮﻝﹶ ﺭ ﻓﹶﻴﺕﻮ ﺍﻟﹾﻤﻛﹸﻢﺪ ﺃﹶﺣﻲﺄﹾﺗﻞﹺ ﺃﹶﻥﹾ ﻳ ﻗﹶﺒﻦ ﻣﺎﻛﹸﻢﻗﹾﻨﺯﺎ ﺭ ﻣﻦﻘﹸﻮﺍ ﻣﻔﺃﹶﻧﻭ
(١٠) ﲔﺤﺎﻟ ﺍﻟﺼﻦ ﻣﺃﹶﻛﹸﻦ ﻭﻕﺪﻞﹴ ﻗﹶﺮﹺﻳﺐﹴ ﻓﹶﺄﹶﺻﻨﹺﻲ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺃﹶﺟﺗﺮﺃﹶﺧ
නුඹලා අත�රින් ෙකෙනක�ට මරණය පැමිණීමට ෙපර
නුඹලාට දායාද කළ දැයින් නුඹලා වියදම් කර. එ(ම
මරණය පැමි)වට මාෙග් පරමාධිපත�යාණන, සුළු
ෙමාෙහාතකට මාව ප්මාද ෙනාකරන්ෙන් ද? (එෙස් ප්මාද
කෙළ් නම) මම දන් ද� සැදැහැමියන්ෙගන් ෙකෙනක�
වන්ෙනමි යැයි ඔහු පවසය. (අල්-ක�ර්ආන්63:10)
2.

ﻴﻢﻠﺀٍ ﻋﻲ ﺑﹺﻜﹸﻞﱢ ﺷ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪﺎﺏﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪﺘﻲ ﻛﺾﹴ ﻓﻌﻟﹶﻰ ﺑﹺﺒ ﺃﹶﻭﻢﻬﻀﻌﺎﻡﹺ ﺑﺣﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﻭ
(٧٥)
අල්ලාහ්ෙග් ෙල්ඛනය පරිද� ෙල් ඥාත�න් සමහරුන්ෙගන
තවත් සමහරු සුදුස්සන් ෙව. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සියල
දෑ ප�ළ�බඳව සර්ව ඥානී. (අල්-ක�ර්ආන්7:75)
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