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6- හ� හා උ�රා �	බඳ පාඩම 

1-හ� � �� �� �	බඳ අවෙබෝධය 

අ�-හ� 

හ� ය� එ� වතාව� ඉ! "#ම �$ස &ය'ත ෙ(ලාවක 
ම�කාහ්ව අර)ණ කර ග&'� එ� �,ස ස�ව බලධා# 
අ/ලාහ්ට නැම3� "#මය. 

ම�කාහ ්හර� �  මාව! 

බට��� 5ෙද
බා ෙනොෙහො8 අෂ්ෂ9: න� ස්ථානය
. 
එය මස්�3/ හරා� � �ට "ෙලෝ 9ටර 22 3�� �>දා 
මා�ගෙ? ��ටා ඇත.  

නැෙගන��� බට�ර උරනා න� 'Bයාවෙත � ගංඉCD 
��ටා ඇE ස්ථානය
. එය "ෙලෝ 9ටර 15ක 3�� තාඉෆ ්
මා�ගෙ? ��ටා ඇත. Iඃරානා ෂරාඉඉ/ )ජා�L� න� 
පෙ>ශෙය� ග8 ,ට එය "ෙලෝ 9ටර 16ක 3�� ��ටා 
ඇත.  

උ��� "ෙලෝ9ටර 7 ක 3�� ��ටා ඇE අ8-ත�ඊ� 
න� පෙ>ශය
.  

දS$� "ෙලෝ 9ටර 12 ක 3�� යම� මා�ගෙ? ��ටා 
ඇE අළා8 U� න� පෙ>ශය
.  
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මස#්$� හර� � %ෙශේෂ)වය 

මස�්3/ හර� )Vම$�ම පා�X>ධ සථ්ානය". ෙපො3ෙ( 
සලකන ,ට එය ෙලොෙව� ඇE ,ශාලතම මස්�දය
. 
'�තලෙ? ජනයා ෙව�ෙව� ඉY කරන ලද )/ ගෘහය 
වශෙය� අ/ලාහ ්කඃබාව ��ෙට(ෙ(ය. �ය[ පෙ>ශය� 
� ස්ථා�ත \ Eෙබන �ය[ මස්�දය� � ]ශාව ෙලස 
"^ලාව ප8 කෙළේය. එෙම�ම )V ,ශ්වයටම 
මා�ෙගෝපෙ>ශය� ෙලස8 අ`වෘ>aය� ෙලස8 එය ප8 
කරන ලL.  

කඃබාව ��B මස්�දෙ? හා හර� :මාව �ළ ��B �ය[ 
මස්�දය� � ඉ! කර� ලබන සලාතය ෙසb මස්�දය� 
� ඉ! කර� ලබන සලාතයට වඩා �ය දහස් dණය"� 
උ��ය. එන)8 කඃබාව ��B මස්�දය ,ෙශේෂ තැන� 
ගe. එ� )ස්f� වD� අaකව gස් වන බැ,� ද 
"^ලාවට ඉතා "h! බැ,� ද උ�� හා �,�D බ,� 
උසස් වන ෙහ
&.  

ෙමය ඉමහ8 භාගjය". එය ම�කාවට පමණ� අ/ලාහ ්
b,ෙශේෂ කෙළේය. එය ව8 �kෙව8 ඉ! කර� ලබන 
&වස". මැ\� �ය/ල නැම3� කරන ෙ>ව ස්ථානය". 
�ය[ ජනයාට එක හා සමානව ස්ථා�ත කළ 
පරමාaපEයාණ�ෙl පා�X>ධ සථ්ානය". එ� "�3 ෙ/ 
හැmම� ෙහෝ "�3 ආකාරෙ? දඩයම� "#මට ෙහෝ වැo 
ඇE "�ව� ඇ�Uමට ෙහෝ ගස් කැpමට ෙහෝ අ�මැEය 
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නැත. ෙ>ව ආෙ>ශක
� එ� �,:ම තහන� කර ඇත. 
එ� �3 කර� ලබන පාපය� මහ8 බරපතළය. 

පා�X>ධ8වය හා එ� සලSq gr ඇ8ෙ8 �ය[ )සf්� 
වD� එ� gස් \ gYය හැ" ප�] අ/ලාහ් ප8 කළ එම 
මස්�3/ හරා�� ය. ඔC� �ය/ල එ� එක හා සමානය. 

1. උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 

ينَ  إِن.  ِ
.

ونَ  َفُرواكَ  ا2 َمْسِجدِ  اهللاِ  َسِبيِل  َقنْ  َويَُصد6
ْ
ََرامِ  َوال

ْ
ِي ا�

.
نَاهُ  ا2

ْ
 لِلن.اِس  َجَعل

َعاِكُف  َسَواءً 
ْ
َادِ  ِفيهِ  ال

ْ
Iَادٍ  ِفيهِ  يُرِدْ  َوَمنْ  َوا

ْ
مٍ  بِإِ�

ْ
ِ�مٍ  َعَذاٍب  ِمنْ  نُِذقْهُ  بُِظل

َ
 أ

සැබැ,�ම පE�ෙෂේප ෙකොට අ/ලාහ්ෙl මා�ගෙය� ද 
එ� gr �Bන හා 3�� �Bන අයට සමාන වන ෙසේ 
'&bනට අ� ප8 කළ (ම�කාහ්ෙ( ෙ>ව ස්ථානය u) 
මස්�3/ හරාමෙය� වළ�වන අයට ද එ� අපරාධ 
කර'� කවෙරS දැw භාවය අෙx�ෂා කර�ෙ� ද ඔ5ට 
ෙ(දeය දyවම z�E ,ඳ ව�නට සැලැස්uෙය). (අ/-
S�ආ� 22:25) 

2. උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 

َل  إِن.  و.
َ
ي لِلن.اِس  وُِضعَ  َنيٍْت  أ ِ

.
ةَ  لَث َعالَِم\َ  وَُهًدى ُمبَاَرZً  بِبَك.

ْ
 بَيaنَاٌت  آيَاٌت  ِفيهِ  ، لِل

َيِْت  ِحج6  اh.اِس  gََ  َوِبِ  آِمنًا eَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  إِبَْراِهيمَ  َمَقامُ 
ْ

Iْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  ا
َ

 إِ�
 
ً

َعالَِم\َ  َعِن  َغnoِ  اهللاَ  فَإِن.  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيال
ْ
  .ال

සැබැ,�ම ජනයා ෙව�ෙව� (නැම3මට) තබ� ලැ| 
පළ) වන &වස අ`වෘ>aය ල8 හා සමස්ත 
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ෙලෝකවා:�ටම මඟ ෙප�ව�න� වන ම�කාහ්ෙව � 
��ටා ඇ8ෙත". 

එ� පැහැ]f සංඥාව� ඇත. ඉබා��ෙl ස්ථානය (ඉ� 
එක".) කවෙරS එ� �,ෙස�ෙ� ද ඔ5 අභය ලා`ෙයS 
ව�ෙ�ය. ඒ ෙවත යෑමට හැ"යාව ඇE �ය[ '&bනට, 
එම &වස හ� "#ම අ/ලාහ් ෙව�ෙව� u වග�ම� 
ව�ෙ�ය. කවෙරS පE�ෙෂේප කර�ෙ� ද සැබැ,�ම 
අ/ලාහ් සමස්ත ,ශ්වෙ? �ය/ලෙග(අවශjතාෙව)� 
ස�ව ස���ණය.    (අ/-S�ආ� 
3:96,97) 

3.  

ن.  َقنْ 
َ
ةٌ " :قَاَل  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اهللاِ  رَُسوَل  َجابٍِر رr اهللا عنه أ

َ
 vِ  َصال

فَْضُل  َمْسِجِدي
َ
ِف  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
ةٍ  أ

َ
  ِسَواهُ  ِفيَما َصال

.
َمْسِجدَ  إِال

ْ
ََرامَ  ال

ْ
ةٌ  ا�

َ
 vِ  وََصال

َمْسِجدِ 
ْ
ََرامِ  ال

ْ
فَْضُل  ا�

َ
ِف  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
ةٍ  أ

َ
أخرجه أ|د وابن " (ِسَواهُ  ِفيَما َصال

  )ماجه
 

සැබැ,�ම අ/ලාහේl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා පකාශ කළ බව ජා�� (රkය/ලා5 
අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  

මාෙl මස්�දෙ? ඉ! කර� ලබන සලාතය ෙවන8 
මස්�දය� � ඉ! කර� ලබන සලාතයට වඩා දහස් 
වාරයකට වඩා උ�� ෙව
. න)8 මස්�3/ හරා� හැර. 
මස්�3/ හරා� � ඉ! කර� ලබන සලාතය ෙවන8 
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මස්�දය� � ඉ! කර� ලබන සලාතයට වඩා �ය දහස ්
වාරය"� උ�� ෙ(.   (�ලාශය: අහ්ම>, ඉ^� 
මාජා) 

4.  

ن.  َقنُْهَما اهللاُ  رrََِ  َقب.اٍس  ابِْن  َقنْ 
َ
مَ  اهللاَ  إِن. " قَاَل  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اh.ِ~.  أ  َحر.

ةَ  ِل.  فَلَمْ  َمك.
َ

َحدٍ  �
َ
  َقبِْ�  ِأل

َ
ِل6  َوال

َ
َحدٍ  �

َ
ِحل.ْت  َو�ِغ.َما َنْعِدي ِأل

ُ
 َغَهارٍ  ِمنْ  َساَعةً  ِ�  أ

 
َ

َها ُ�ْتsََ  ال
َ

  َخال
َ

  َشَجُرَها ُفْعَضدُ  َوال
َ

رُ  َوال  وَ  َصيُْدَها ُفنَف.
َ

تََقُط  ال
ْ
َقَطتَُها تُل

ُ
  ل

.
 إِال

َعب.اُس  َوقَاَل  لُِمَعرaٍف 
ْ
  اهللاِ  رَُسوَل  يَا ال

.
ِْذِخرَ  إِال

ْ
  َفَقاَل  َوُقبُوِرنَا لَِصاَغِتنَا اإل

.
 إِال

ِْذِخرَ 
ْ

  )متفق عليه" (اإل
 

සැබැ,�ම න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ� පකාශ කළ බව ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 
අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා කරන ලL.  

සැබැ,�ම අ/ලාහ් ම�කාහ්ව �,�D කෙළේය. මට ෙපර 
"�ෙවSට (එ� �ද වැLමට) අ�මත ෙනොකෙළේය. 
මෙග� පbව ද "�ෙවSට අ�මත ෙනොකෙළේය. එෙසේ 
(�ද වැLමට) මට අ�මත කර� ලැ�ෙ( දහව/ කාලෙ? 
එ� ෙහෝරාව� පම$. එ� ඇE ශාක ඉව8 ෙනොකළ 
��
. එ� ඇE ගස් කපා ෙනොදැ'ය ��
. එ� ස�� 
දඬය� ෙනොකළ ��
. එ� වැo ඇE වස්�ව තම�ෙl 
යැ
 හ�නා ග8ෙතS හැර ෙවන "�ෙවS ඇ�fය 
ෙනො��
. යැ
 පැව�හ.  
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අ^බාස ්(රkය/ලා5 අ�5) �මා අ/ලාහේl �තයාණ&, 
අපෙl ර�කDව� හා අපෙl ක^� වලට භා,ත කරන 
ඉ>හ� හැර යැ
 පැවbෙ(ය. 

එ,ට එ�මා ඉ>හ� හැර යැ
 පකාශ කළහ.   
   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

 

 

බ-.� හර� � /ල ම1ටම 

බ
�/ හරා� ෙහව8 පා�X>ධ ගෘහය අ/ලාහ් 
ෙගෞරවයට පාත ෙකොට ඇත. මස්�3/ හරා� ෙහව8 
හරා� ෙ>ව ස්ථානය එ� බලෙකො!ව බවට ප8 කර ඇත.  

එෙම�ම ම�කාහ්ව මස්�3/ හරා� � බලෙකො!ව 
බවට8 

හරා� ෙහව8 පා�X>ධ8වය ම�කාහ්ෙ( බලෙකො!ව 
බවට8 අ/ලාහ් ප8 කෙළේය. 

ෙ� �ය/ල අ/ලාහ්ෙl බ
�/ හරා� ෙහව8 පා�X>ධ 
ගෘහය ගD "#ම� බල ම�මයට ප8 "#ම� වශෙය� 
��ටා ඇත.  
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َل  إِن.  و.
َ
ي لِلن.اِس  وُِضعَ  ٍت َنيْ  أ ِ

.
ةَ  لَث َعالَِم\َ  وَُهًدى ُمبَاَرZً  بِبَك.

ْ
 بَيaنَاٌت  آيَاٌت  ِفيهِ  ، لِل

َيِْت  ِحج6  اh.اِس  gََ  َوِبِ  آِمنًا eَنَ  َدَخلَهُ  َوَمنْ  إِبَْراِهيمَ  َمَقامُ 
ْ

Iْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  ا
َ

 إِ�
 
ً

َعالَِم\َ  َعِن  َغnoِ  اهللاَ  فَإِن.  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيال
ْ
  .ال

සැබැ,�ම ජනයා ෙව�ෙව� (නැම3මට) තබ� ලැ| 
පළ) වන &වස අ`වෘ>aය ල8 හා සමස්ත 
ෙලෝකවා:�ටම මඟ ෙප�ව�න� වන ම�කාහ්ෙව � 
��ටා ඇ8ෙත". 

එ� පැහැ]f සංඥාව� ඇත. ඉබා��ෙl ස්ථානය (ඉ� 
එක".) කවෙරS එ� �,ෙස�ෙ� ද ඔ5 අභය ලා`ෙයS 
ව�ෙ�ය. ඒ ෙවත යෑමට හැ"යාව ඇE �ය[ '&bනට, 
එම &වස හ� "#ම අ/ලාහ් ෙව�ෙව� u වග�ම� 
ව�ෙ�ය. කවෙරS පE�ෙෂේප කර�ෙ� ද සැබැ,�ම 
අ/ලාහ් සමස්ත ,ශ්වෙ? �ය/ලෙග(අවශjතාෙව)� 
ස�ව ස���ණය.    (අ/-S�ආ� 
3:96,97) 

හ� � සැඟ56 යථා8ථය! හා අලංකාරය! 

1- හ� ව�දනාව ඉස්ලා9ය සෙහෝදර8වය ඉස්ලා9ය 

සමාජ ඒ�ය භාවය ස&!හ� කර�න". ,,ධ 

ජා�� ,,ධ ව�ණෙය� �8 ,,ධ භාෂාව� කතා 

කරන ,,ධ ෙ>ශය� � පා�තය� � �ව8 වන 

ජනයා ඒ ෙවත ගලා ෙගන එE. නැම3ෙම� යථා�ථය 

සෙහෝදර8වය එ
� ඉස්ම� ෙ(.  
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�ය[ ෙදනා එකම ඇ�'� සැර: "^ලා ෙදසට 
)5ණ ලා එකම ෙද,ෙයS නම]E.  

2- හ� පාසල". )ස්f�වරයා එ� ඉව:ම මත හbDව� 

ලබ
. පරමා�ත ]නය හා එ]න ��bq �3\� 

�kබඳව මතකයට නැෙග
. අ/ලාහ්ට නැම3� 

"#ෙ� g�ය හැෙඟ
. තම පරමාaපEෙl ම�මය 

වටහා ග&
. ඔ5 ස� (ෙභෞEක වස්��) �ය[ දෑ 

ෙනොBනා බව අවෙබෝධ කර ග&
.  

3- හ� Sස/ ස�භාරය� උපයා ගැeෙ� හා කළ වැර] 

වලට සමාව �' කර ගැeෙ� සමය
. එ� L 

ගැ8ෙතS තම පරමාaපE අ�යස �ට ඔ5ෙl ඒ�ය 

භාවය �kෙගන පා�ථනා කර
. තම� කළ පාපය� 

පරමාaපE ඉ]�ෙ? තබා ඔ5ට &� ෙලස නැම3� 

"#මට ෙනොහැ" \ම ගැන අවෙබෝධ කර ග&
.  

පbව අ[ත උප� දDෙවS ෙම� �ය[ 

පාපය�ෙග� '3� ෙකෙනS ෙසේ ප,ත ෙල�� තම 

ගම රට බලා නැවත හැ# ය
.  

4- හ� � න� වD� හා ර�/ වD�ෙl ත88වය8  

ඔC�ෙl නැම3ම ඔC�ෙl පචාරක කට�� 

ඔC�ෙl කැප\ම ඔC�ෙl dණව8කම හා තම පCල 

දDව� ෙව�\ෙ� L ඔC� තම ආ8මය සනසා ග8 

සැB ��ප8 ෙව
.  
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5- හ� එ� '�� ඒකකය". එම�� ඇතැ)� 

ඇතැ)�ෙl ත88වය� මැන,� වටහා ගe. ඔC� 

අතර ඇE �වණ හා අ�වණ කම ෙපොෙහොස8 හා 

3xප8 කම තැ�ප8කම හා ෙ(ගව8 කම මැන බල
. 

එය ඔC� �ළ ඇE dණාංගය� ඉස්ම� කර
. 

ඔC�ෙl එක)� භාවය ෙමම�� ,ඳහා ෙප�ව
. 

 

හ� � ��ය 

ඉස්ලා9ය වග�� අ��� පස් වැ& වග�ම හ� ෙ(. එය 
වැw,යට ප8 ���>aය ඇE තම �,තය �ළ හ� "#මට 
ශ�Eය ඇE සෑම &දහස් )ස්f�වරෙයSටම එය 
�ෂ$කව ඉ! "#ම අ&වා�යය වග�ම".  

��� ව�ෂ 9 ෙ? L හ� ව�දනාව අ&වා�යය කර� 
ලැ�ය. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා එ� 
වර� පමණ� හ� ඉ! කෙළේය. එය හ�ජ�/ ,දා න� 
එ�මාණ� ෙමෙලො,� ස) ග8 වසෙ� ඉ! කළ හ� 
ව�දනාව
.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َيِْت  ِحج6  اh.اِس  gََ  ِبِ وَ 
ْ

Iْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  ا
َ

  إِ�
ً

 َعِن  َغnoِ  اهللاَ  فَإِن.  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيال
َعالَِم\َ 

ْ
  .ال
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ඒ ෙවත යෑමට හැ"යාව ඇE �ය[ '&bනට එම &වස 
හ� "#ම අ/ලාහ් ෙව�ෙව� u වග�ම� ව�ෙ�ය. 
කවෙරS පE�ෙෂේප කර�ෙ� ද සැබැ,�ම අ/ලාහ් 
සමස්ත ,ශ්වෙ? �ය/ලෙග(අවශjතාෙව)� ස�ව 
ස���ණය.       
 (අ/-S�ආ� 3: 97) 

 

2-  

إن. : قَاَل رَُسوُل اِهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم : وعن بِْن ُقَمَر رr اهللا عنهما قَاَل 
 اهللاُ 

.
َ إِال

َ
 إِ�

َ
ْن ال

َ
eَةِ وِصيَاِم اإلْسَالمَ بgَ َoَُِ َ�ٍْس َشَهاَدةِ أ ةِ َو�ِيتَاِء الز.

َ
ال  َو�ِقَاِم الص.

َيِْت  متفق عليه
ْ

Iا aرمضاَن وََحج 

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� පකාශ කළ බව ඉ^� උම� 
(රkය/ලා5 අ�5මා) ,�� ෙමෙසේ වා�තා කරන ලL. 
‘‘සැබැ,�ම ඉස්ලා� ලා ඉලාහ ඉ/ල/ලාහ් න� 
නැම3මට b3ස්සා අ/ලාහ් හැර ෙවන8 ෙද,ෙයS 
ෙනොමැE බවට සා�� දැ#ම සලාතය ස්ථාපනය "#ම 
zසකා8 ලබා Lම රමළානෙ? උපවාස �ලය g�ම 
අ/ලාහ්ෙl &වස ෙවත හ� ඉ! "#ම යන කDq පහ 
මත ෙගොඩ නැ� ඇත.   (�ලාශය : �හා� )ස්f�) 

හ� අ&වා�යය වන උද,ය 

හ� ඉ! "#ම සඳහා හැ"යාව ඇ8ත� ෙකෙර� හ� 
අ&වා�යය ෙ(. 
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හැ"යාව ඇ8තා : එන� ශ#ර bවෙය� පb වන ගම� 
"#මට ශ�Eය ඇE හ� ඉ! කර නැවත පැ'�මට 
පමාණව8 ගම� ෙමවල� හා පවාහන පහbක� ඇE 
ණය �යවා තම පCල ෙව�ෙව� ෂ#ආහ්ව &යම කළ 
,යද� �ය/ල ස රා 3�   >ගලයාය.  

හ� ඉ! "#ම සඳහා ධනෙය� හා ශ#රෙය� හැ"යාව 
ලැ|ව�ට ෙපො3ෙ( හ� "#ම අ&වා�යය ෙ(. ධනය E� 
ශ#ර bවය ෙනොමැE න� හ� "#ම සඳහා ඔ5 ෙව�ෙව� 
තව8 ෙකෙනS ප8 "#ම අ&වා�යය ෙ(. ශ#ර bවය 
E� ධනය ෙනොමැE න� ඔ5 ෙකෙර� හ� අ&වා�යය 
ෙනොෙ(. ධනෙය� හා ශ#රෙය� හැ"යාව ෙනොලැ|ව� 
හ� � වග�ෙම� ඉව8 ව� ඇත.  

ධනය ෙනොමැE උද,ය zසකා8 අර)දල ලබා එම�� හ� 
"#මට අ�මැEය ඇත. ෙහේ�ව හ� "#මද ¡ ස�f/ලාහ ්
ෙහව8 අ/ලාහ්ෙl මා�ගෙ? ගම� "#ම� වන බැ,&.  

ෙකෙනSට හ� අ&වා�යය \ ඔ5 හ� ඉ! ෙනොකරම 'ය 
�ෙ? න�  ඔ5 හැර දමා �ය ධනෙය� ඔ5 ෙව�ෙව� 
හ� ඉ! "#මට ඉඩ සැලැස්,ය ��
.  

කා�තාවකට ඇය සමඟ �යා  තා ස්වා'යා වැ& මහ්ර� 
උද,ය ෙනොමැEව හ� ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙනොෙ(.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َيِْت  ِحج6  اh.اِس  gََ  َوِبِ 
ْ

Iْهِ  اْستََطاعَ  َمِن  ا
َ

  إِ�
ً

 َعِن  َغnoِ  اهللاَ  فَإِن.  َكَفرَ  َمنْ وَ  َسِبيال
َعالَِم\َ 

ْ
  .ال
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ඒ ෙවත යෑමට හැ"යාව ඇE �ය[ '&bනට එම &වස 
හ� "#ම අ/ලාහ් ෙව�ෙව� u වග�ම� ව�ෙ�ය. 
කවෙරS පE�ෙෂේප කර�ෙ� ද සැබැ,�ම අ/ලාහ් 
සමස්ත ,ශ්වෙ? �ය/ලෙග(අවශjතාෙව)� ස�ව 
ස���ණය.   (අ/-S�ආ� 3: 97) 

හ� හා උ�රාෙව � ම�මය 

1. 

ِ�  َقنْ 
َ
ي6  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اh.ِ~6  ُسئَِل : قَاَل  َقنْهُ  اهللاُ  رrََِ  ُهَريَْرةَ  أ

َ
ْقَمالِ  أ

َ ْ
 األ

فَْضُل 
َ
 ُعم.  يَل قِ  "اهللاِ  َسِبيِل  vِ  ِجَهادٌ " قَاَل  َماَذا ُعم.  ِقيَل  "َورَُسوِ�ِ  بِاهللاِ  إِيَمانٌ " قَاَل  أ

          "َمْ�ُورٌ  َحجn " قَاَل  َماَذا
  )متفق عليه(     

 

අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා 
කරන ලL. 

කවර ¢යාව� වඩා උ�� ව�ෙ� දැ
 අ/ලාහ්ෙl 
�තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�)ෙග� 
,මසන ලL. (එ,ට) අ/ලාහ් හා ඔ5ෙl ර�/වරයාව 
,ශ්වාස "#ම යැ
 පැව�හ. පbව Sම� දැ
 ,මසන ලL. 
අ/ලාහ්ෙl මා�ගෙ? �හා> "#මය යැ
 පැව�හ. පbව 
Sම� දැ
 ,මසන ලL �kග� ලබන හ� යැ
 පැව�හ. 
 (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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2.  

 ْ�ِ
َ
 َمنْ " :َفُقوُل  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  ِ~. اh.  َسِمْعُت : قَاَل  َقنْهُ  اهللاُ  رrََِ  ُهَريَْرةَ  َقْن أ
تْهُ  َكيَْومِ  رََجعَ  َفْفُسْق  َولَمْ  يَْرفُْث  فَلَمْ  ِبِ  َحج.  َ هُ  َو�َ م6

ُ
  )متفق عليه" (أ

 

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා කළ 
පකාශයකට තම� සව� 3� බව අ| 5ෙර
රා 
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  

කවෙරS හ� ඉ! කර අ�ලාචාරව ෙනොහැ�ර පාපක� ද 
ෙනොකෙළේ න� දDෙවSව තම මව ප�ත කළ ]නය ෙම� 
ඔ5 නැවත හැ# එ�ෙ�ය.   (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

3.  

ِ�  َقنْ 
َ
ن.  َقنْهُ  اهللاُ  رrََِ  ُهَريَْرةَ  أ

َ
ُعْمَرةُ " قَاَل  وََسل.مَ  هِ َعلَيْ  اهللاُ  َصs.  اهللاِ  رَُسوَل  أ

ْ
  ال

َ
 إِ�

ُعْمَرةِ 
ْ
اَرةٌ  ال َج6  بَيْنَُهَما لَِما َكف.

ْ
َمْ�ُورُ  َوا�

ْ
يَْس  ال

َ
ُ  ل

َ
  َجَزاءٌ  �

.
َن.ةُ  إِال

ْ
  )متفق عليه"  (ا�

 

සැබැ,�ම අ/ලාහේl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�)�මා පකාශ කළ බව අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 
අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා කරන ලL.  

උ�රාවක �ට තව8 උ�රාව� ඒ ෙදක අතර �3 වන 
(පාප) දෑ සඳහා ව�]ය� ව� ඇත. �kග� ලැ| හ�, 
එයට ස්ව�ගය 'ස ෙවන "�3 පEඵලය� ෙනොමැත. 
 (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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හ� හා උ�රා අ6ගමනය =�ෙ� ම�මය 

 وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اهللاِ  رَُسوُل  قَاَل : رr اهللا عنه قَاَل  َمْسُعودٍ  بِْن  اهللاِ  َقبْدِ  َقنْ 
َجa  َنْ\َ  تَابُِعوا"

ْ
ُعْمَرةِ  ا�

ْ
ُهَما َوال َفْقرَ  َفنِْفيَانِ  فَإِغ.

ْ
نُوَب  ال ِك�ُ  َفنِْ�  َكَما َوا62

ْ
 َخبََث  ال

َِديدِ 
ْ
َهِب  ا� ةِ  َوا2. ِفض.

ْ
يْ  َوال

َ
ةِ  َس َول َحج.

ْ
َمْ�ُوَرةِ  لِل

ْ
  ثََواٌب  ال

.
َن.ةُ  إِال

ْ
أخرجه أ|د " (ا�

  )وال�مذي
 

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
පකාශ කළ බව ඉ^� මස්ඌ> (රkය/ලා5 අ�5) 
�මාණ� ,�� වා�තා කරන ලL.  

හ� හා උ�රා අතර අ�ගමනය කර�න. සැබැ,�ම 
ම
නහම යකඩ ර� හා �L වල මල බැ�� දෑ ඉව8 
කර�නා� ෙම� ඒ ෙදක ]k� කම හා පාපය �ර� 
කර�ෙ�ය. �k ග� ලබ�නා u හ� සඳහා ස්ව�ගය 'ස 
ෙවන "�3 Sසල� ෙනොමැත. (�ලාශය: අහ්ම>, E�'L) 

මහර්� ෙකෙන> ෙනොමැ�ව කා!තාව� හ� ෙහෝ 
උ�රා =�ෙ� ��ය 

1. කා�තාවකට හ� අ&වා�යය \ම සඳහා තම ස්වා' 

 Dෂයා ෙහෝ කවද8 ඇයට ,වාහ \මට තහන� Cq 

�යා සෙහෝදරයා  තා වැ& මහ්ර� ෙකෙනS ෙහෝ 

ලබා E�ම ෙකො�ෙ>� වශෙය� පැන ෙ(. ඇය සමග 

හ� "#මට ඔC� පE�ෙෂේප කෙළේ න� එ,ට ඇය 

ෙකෙර� ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙනොෙ(. මහ්ර� 
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ෙනොමැEව ඇය හ� ඉ! කෙළේ න� එ,ට ඇ
 

පා�ෙය". ඇය ඒ සඳහා පශ්චා8තාප ,ය ��
. 

සමාව අයැද �Bය ��
. න)8 ඇයෙl හ� 

&වැර]ය.  

2. හ� ෙහෝ ෙවන8 ගමන� ෙහෝ මහ්ර� ෙනොමැEව 

කා�තාව� ගම� "#ම b3b ෙනොෙව
. ඇය 

තD$ය� ෙහෝ මැහැ/fය� Cව ද කා�තාව� 

සමඟ ෙහෝ ඔC� ෙනොමැEව Cව ද ගමන ෙකB ෙහෝ 

L�ඝ Cව ද එක හා සමානය. ෙහේ�ව න� (ස/ල/ලා5 

අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ෙමෙසේ පකාශ කර ඇE 

බැ,&.  

" 
َ

ةُ  تَُسافِرْ  ال
َ
َمْرأ

ْ
  ال

.
 "َ#َْرمٍ  ِذي َمعَ  إِال

‘කා�තාව මහ්ර� අය සමඟ 'ස ගම� ෙනොයා ��
. 
  (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

ෙවන) ෙකෙන> ෙව6ෙව! හ� ඉB =�ෙ� ��ය 

)ස්f� වරෙයS තම� ෙව�ෙව� හ� ඉ! කර ඇ8න� 
ෙවන8 ෙකෙනS ෙව�ෙව� හ� ඉ! "#මට අ�මැEය 
ඇත.  

)ස්f� වරෙයS 'ය�ය ෙකෙනS ෙව�ෙව� ෙහෝ 
හැ"යාව� ෙනොලබන ෙකෙනS ෙව�ෙව� ෙහෝ ඔ5 
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කා�තාව� Cව ද ��'ෙයS Cව ද හ� ඉ! "#මට 
අ�මැEය ඇත. 

අමතර හ� ෙහෝ උ�රා ඉ! "#ම ,ෂෙය� තම� 
ෙකෙනSට ණය� ලබා L ඇ8න� එම ණය ෙව�වට  
තම� ෙව�ෙව� Sfයට ෙහෝ Sfය ෙනොමැEව ෙහෝ 
හ� ඉ! කර �Bන ෙම� ණය ගැ8තාෙග� ඉ/ලා �Bය 
හැක. එෙසේ පවර�නා හ� වතාව� ඉ! කරන 
අවස්ථාෙව� හ� � තහන� කDq වf� වැළ� �oම 
අ&වා�යය ෙනොෙ(.  

වයස්ගත ෙකෙනS ෙව�ෙව� ෙහෝ bව ෙනොවන 
ෙරෝ�ෙයS ෙව�ෙව� ෙහෝ 'ය �ය ඇ8ෙතS 
ෙව�ෙව� ෙහෝ හ� ඉ! කර�නා කවර ස්ථානයක �ට 
ෙහෝ ඉහ්රා� බැ]ය හැක. ෙකෙනS ෙව�ෙව� හ� ඉ! 
කර�නාෙl ෙ>ශෙ? �ට ගමන පට� ගත �� යැ
 
අ&වා�යය� ෙනොෙ(. 

نَا بَيْنَما: قَاَل  َقنْهُ  اهللاُ  بَُرْيَدَة رrََِ َقْن 
َ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اهللاِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  َجالٌِس  أ

َيتْهُ  إِذْ  وََسل.مَ 
َ
ةٌ  أ

َ
ْت  اْمَرأ

َ
قُْت  إِ¡a  :َفَقال ¢gَ  aَ  تََصد.

ُ
 َفَقاَل  قَاَل  َماتَْت  َو�ِغ.َها ِ£َاِرَيةٍ  أ

ْجُركِ  وََجَب 
َ
َها أ ِمَ�اُث  يِْك َعلَ  َورَد.

ْ
ْت  ال

َ
 َشْهرٍ  َصْومُ  َعلَيَْها eَنَ  إِن.هُ  اهللاِ  رَُسوَل  يَا قَال

ُصومُ 
َ
فَأ

َ
ْت  َقنَْها ُصوِ¢  قَاَل  َقنَْها أ

َ
ُج.  لَمْ  إِغ.َها قَال

َ
ُحج6  َقط6  �

َ
فَأ

َ
ä  قَاَل  َقنَْها أ  ُح

  )أخرجه مسلم(َقنَْها 
 

�ෙර
දා (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL. අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� අසf� මම වාw \ �Bෙය'. 
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එ,ට කා�තාව� පැ'ණ ‘මාෙl මවට මම වහfය� 
ප�තjාග කෙළ'. මව 'ය �යාය.‘ යැ
 පැවbවාය. එ,ට 
එ�මාෙණෝ ‘ඔබට &ය'ත Sස/ අ&වා�යය ,ය. 
උDමය නැවත ඇයව ඔබට ��නමා ඇතැ‘
 පැව�හ. තව 
3රට8 ඇය, ‘අ/ලාහේl �තයාණ&, ඇය ෙකෙර� මසක 
කාලය� උපවාසය අ&වා�යය \ E�ණ. ඇය ෙව�වට 
මම එම උපවාසෙ? &රත ෙව�ෙන� දැ
 ,ම:ය. ඔබ 
ඇය ෙව�වට උපවාසෙ? &රත ව�නැ
 එ�මා �k�D 
3�හ. ඇය "� ,ටක හ� ඉ! කෙළේ නැත ඇය ෙව�වට 
මම හ� ඉ! කර�ෙන� දැ
 ,මbවාය. ඔබ ඇය ෙව�වට 
හ� ඉ! කර�නැ
 එ�මාෙණෝ පැව�හ.  (�ලාශය: 
)ස්f�)  

ඔසD හා /ෆාස් ත))වෙF පG වන 
කා!තාවකෙH ඉහර්ා� 

ඔසx හා &ෆාස් ත88වෙ? පb වන කා�තාව� 
ස්නානය ෙකොට හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� පැලඳ 
ගැeමට අ�මැEය ඇත. ඇයෙl ඉහ්රා� ත88වය ]ගට 
පවEන අතර ඇය හ� � �kෙව8 ද ඉ! කර�eය. න)8 
ඇය ���3 ත88වයට ප8 වන ෙත� තවාෆ් 
ෙනොකර�eය. පbව ඇය ස්නානය කර ඇයෙl 
ව8�kෙව8 ��ණව8 කර පbව ඇය ඉහ්රාමෙය� 
'ෙද�eය. උ�රා සඳහා ඉහ්රා� ඇද ග8ෙ8 න� ඇය 
���3 ත88වයට ප8 වන ෙත� gr �ට පbව ස්නානය 
කර උ�රාෙව � ව8�kෙව8 ඉ! කළ පbව ඉහර්ාමෙය� 
'ෙද�eය.  
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දDෙවS හ� ෙහෝ උ�රා ඉ! "#ෙ� eEය 

1- Sඩා අව]ෙ? පbව�ෙනS හ� සඳහා ඉහ්රා� 

බැ�ෙඳේ න� එය න¡/ ෙහව8 අEෙ�ක ෙදය� 

වශෙය� සැලෙ�. ඔ5 ෙහොද නරක ෙතෝරා ගත හැ" 

වයසක පb ව�ෙ� න� වැw,යට ප8 ෙසb ජනයා 

�3 කරනවා� ෙම�ම ඔ5 ද එම වතාව� ඉ! කර
. 

ඔ5 වය�� අ¦ න� ඔ5 ෙව�වට ඔ5ෙl භාරකD 

ඉහ්රා� පැලඳ තවාෆ් කර සඃ� කර ඔ5 ෙව�ෙව� 

ෙෂ
තා�ට ග/ ගස
. එ�L වඩා8 උ�� ව�ෙ� 

හ� හා උ�රා �kෙව8 � ඔ5ට �3 "#මට හැ"යාව 

ඇE �kෙව8 ඉ! "#ම
. ඔ5 හ� වග�ම පැවෙරන 

අව]යට පැ'$ෙ? න� හ� ඉ! "#ම ඔ5ට 

අ&වා�යය ෙව
.    

2- දDෙවS ෙව�ෙව� ඉහ්රා� බැඳ පbව ෙරෝගය"� 

ෙහෝ අaක ෙසනඟ ෙහේ�ෙව� ෙහෝ එවැ& ය� 

ෙහේ�ව� මත එ� වතාව� ස���ණ "#මට 

ෙනොහැ" ෙවෙතො8 එය ස���ණ "#ම ඔ5ට 

අ&වා�යය ෙනොෙව
. ෙහේ�ව ඔ5 වග�� දරන 

වසයට එළැඹ ෙනොමැE බැ,&. එෙහ
� නැවත එම 

වතාව� ආර�භෙ? �ට "#ම ෙහෝ එම වතාව� 

ස���ණ "#ම ෙහෝ අ&වා�යය ෙනොව
. ඉහ්ර� 

ත88වෙ? �b3b ¢යාව� කෙළේ න� ඒ ෙව�වට 

"�3 ව�]ය� ලබා Lෙ� අවශjතාව ද ෙනොමැත.  
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3- දDෙවS ෙහෝ උ�ම8තකෙයS ෙහෝ හ� ඉ! කළ ,ට 

ඔC� ෙදෙදනාෙl හ� &වැර]ය. පbව දDවා වැw 

,යට ප8 uෙ? න� ෙහෝ උ�ම8තකයාට ��ය 

පැ'$ෙ? න� ෙහෝ ඔC� ෙදෙදනා ඉස්ලාමෙ? හ� 

වග�ම නැවත ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙ(.  

4- වැw,යට ප8 වහෙලS තම� ,�� ෙහෝ තව 

ෙකෙනSෙl ,යද'� ෙහෝ හ� ඉ! කෙළේ න� 

ඔ5ෙl හ� &වැර]ය. ඔ5ට එය පමාණව8ය.  

5- දDෙවS ෙව�ෙව� හ� ඉ! "#ම b�නාහ්ව". 

කවෙරS ඔ5 ෙව�ෙව� හ� ඉ! කර�ෙ� ද ඔ5ට 

Sස/ �' ව� ඇත. එ� ෙසනඟ අaක න� ෙහෝ 

3ෂ්කර න� ෙහෝ වඩා8 උ�ත ව�ෙ� ඔ5 ෙව�ෙව� 

ඉහ්රා� ෙනොබැrමය. 

ةٌ  َفَعْت رَ : قَاَل رr اهللا عنهما  َقب.اٍس  ابِْن  َقنْ 
َ
ْت  لََها َصِبي©ا اْمَرأ

َ
 اهللاِ  رَُسوَل  يَا َفَقال

لَِهَذا
َ
ْجرٌ  َولَِك  َغَعمْ  قَاَل  َحجn  أ

َ
  )أخرجه مسلم( أ

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL. කා�තාව� දDෙවS ඔසවා අ/ලාහ්ෙl 
�තයාණ&, ෙමො5ට8 හ� Eෙ^ දැ
 ,මbවාය. එයට 
එෙසේය එෙම�ම ඔබට ද Sfය ඇතැ
 පැව�හ. 
 (�ලාශය: )ස්f�) 
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ෙIව ආෙIශ තබ!ෙන> මස#්$� හරා� ෙවත 
�% ෙ� ��ය 

ෙ>ව අෙ>ශ තබ�ෙනS මස්�3/ හරා� ෙවත �,:ම 
b3b කා�යය� ෙනොෙ(. කවෙරS එෙසේ ෙකෙනSව 
ඇ�V කර�ෙ� ද ඔ5 පා�ෙය". ඒ ෙව�ෙව� 
පාප�ෂමාෙ( &යැmම8 ඔ5ව එ
� �ටමං "#ම8 ඔ5 
ෙකෙර� පැවෙර� ඇත.  

ඒ හැර ඉස්ලාමය �kබඳ අවෙබෝධ කර ගැeම ය� "� 
තjාගය� �#නැ9ම වැ& අවශjතාව� ඇෙතො8 ෙසb 
මස්�දය� �ළ එව� ආෙ>ශ තබ�න� ඇ�V \ම 
වරද� ෙනොෙව
.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َها يَا ف6
َ
ينَ ا ك ِ

.
ونَ  إِغ.َما آَمنُوا 2

ُ
« ُمْ¬ِ

ْ
ٌَس  ال

َ
  

َ
َمْسِجدَ  َفْقَرُبوا فَال

ْ
ََرامَ  ال

ْ
ِمِهمْ  َنْعدَ  ا� َ̄ 

 َعِليمٌ  اهللاَ  إِن.  َشاءَ  إِنْ  فَْضِلهِ  ِمنْ  اهللاُ  ُفْغِنيُكمُ  فََسوَْف  َقيْلَةً  ِخْفتُمْ  َو�ِنْ  َهَذا
 َحِكيمٌ 

,ශ්වාස කළC&, සැබැ,�ම ආෙ>ශ තබ�න� 
අ���3මය. එබැ,� ඔC�ෙl ෙමම වසරට පbව 
මස්�3/ හරා� ෙවත ඔC� ස9ප ,ය ෙනො��
. �ඹලා 
]k�කමට �ය uෙය5 න� අ/ලාහ් අ`මත කළෙහො8 
තම වරපසාදෙය� �ඹලාව ෙපොෙහොස8 කර�ෙ�ය. 
සැබැ,�ම අ/ලාහ් ස�ව ඥාeය මහ8 පඥාව�තය. 
   (අ/-S�ආ� 9:28) 
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ِ�ْ َوَقْن 
َ
  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اh.ِ~6  َنَعَث  رr اهللا عنه قَاَل  ُهَريَْرةَ  أ

ً
 قِبََل  َخيْال

ْدٍ 
َ

ُ  ُفَقاُل  َحنِيَفةَ  بoَِ  ِمنْ  بِرَُجٍل  فََجاَءْت  
َ

ثَالٍ  ْننُ  ُعَماَمةُ  �
ُ
 ِمنْ  بَِساِرَيةٍ  فََرَبُطوهُ  أ

َمْسِجدِ  َسَوارِي
ْ
ْهِ  فََخَرجَ  ال

َ
ْطِلُقوا َفَقاَل  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  ِ~6 اh.  إِ�

َ
 ُعَماَمةَ  أ

  فَاْغَطلََق 
َ

ْلٍ  إِ�
َ

µ  َمْسِجدِ  ِمنْ  قَِريٍب
ْ
َمْسِجدَ  َدَخَل  ُعم.  فَاْغتََسَل  ال

ْ
ْشَهدُ  َفَقاَل  ال

َ
نْ  أ

َ
 أ

 
َ

َ  ال
َ

  إِ�
.

ن.  اهللاُ  إِال
َ
ًدا َوأ   متفق عليه. (اهللاِ  رَُسوُل  ُ#َم.

 

අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා 
න�> ෙ>ශයට අශ්ව ෙසේනාව� යැuහ. ඔC� බ© හeෆා 
ෙගෝතෙ? bමාමා ඉ^� උසා/ නමැE  >ගලෙයSව 
ෙගනැ,8 මස්�දෙ? කq අ��� එ� කqවක බැඳ 
දැ�හ. එ,ට ඔ5 ෙවත පැ'$ අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ 
bමාමාව අත හ��නැ
 පවැbහ. ඔ5 මස්�දයට �3�� 
��B ඉY ගස� අසලට ෙගොස් ස්නානය කර පbව 
මස්�දයට �,ස පbව අෂ්හ3 අ� ලා ඉලාහ ඉ/ල/ලා5 
වඅ�න )හ�මද� ර�[/ලාහ් - අ/ලාහ් හැර ෙවන8 
ෙද,ෙයS ෙනොමැE බව8 සැබැ,�ම )හ�ම> 
ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල� අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
බව8 මම සා�� දර'- යැ
 පවසා �oය. (�ලාශය: �හා� 
හා )ස්f�)   
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2- අ�-මවාK) 

අ/-මවා�8 ය� 9කා8 යන පදෙය� බ5 වචනය
. එය 
නැම3� කරන &ය'ත ස්ථානය
. එය කාල :මාව 
ය�ෙව� ද අ�ථව8 ෙව
. 

මවාK) /යම =�ෙ� යථා8ථය 

අ/ලාහ්ෙl ගෘහය ෙගෞරවයට හා ම�මයට ප8 u ක/� 
අ/ලාහ් එයට බලෙකො!ව� තැeය. එය ම�කාහ්ව
. 
එෙම�ම එයට වැට� ද තැeය. එය හර� ෙ>ශ :මාව
. 
එම හර� ෙ>ශ :මාවට &ය'ත මා
ම� ඇත. හ� ෙහෝ 
උ�රා සඳහා පැ'ෙණ�න� එම :මා මා
� � අ/ලාහට් 
ගD �5ම� දැ�\ම �$ස8 ඔ5ෙl &වස වන මස්�> 
හරා� බැහැ දැ�ම ගD ෙකොට සැල�ම �$ස8 අ]� 
ඉහ්රා� ඇ�ම ෙනොඇඳ එම :මාව� තරණය "#මට 
අ�මැEය ෙනොමැත.  

මවාK) � ව8ග  

මවා�8 ව�ග ෙදක".  

පළ)වැ�න : කාලය හා ස�බ�ධ :මාව�ය. එන� හ� 
සමය යැ
 සලකන ෂ(වා/, 3/ කඃදා, 3/ ��ජා යන 
මාසය�ය.  

හ� සඳහා ඉහ්රා� බY�නට ආර�භ කර�ෙ? ෂ(වා/ 
මස ආර�භෙ? �ටය. එම හ� � ඉහ්රා� බැrෙ� අවස� 
ෙ(ලාව ව�ෙ? අCD3 ]න ෆ�� සලාතයට ෙපරය.  
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තවාª/ ,දා ෙහව8 ස) ගැeෙ� තවාෆ් හැර හ� � ෙසb 
�ය[ වතාව� 3/ ��ජා මස 13 වැ& ]න �D අවරට 
යාම8 සමඟ අවස� ෙව
. න)8 ය� "� බාධාව� 
ෙහේ�ෙව� සඃ� හා තවාෆ් "#මට පමාද \ න� 
අවශjතාව අ�ව එය හ� මස අවස� ද�වා පමාද "#මට 
අ�මැEය ඇත.  

ෙදවැ�න: ස්ථාන හා ස�බ�ධ :මාව�ය. ෙ�වා හ� 
ෙහෝ උ�රා ඉ! "#මට අෙx�ෂා කර�න� ඉහ්රා� බැද 
ගත �� මා
�ය. එම මා
� ස්ථාන පහ".  

1- 3/ 5ෙල
ෆා: ෙමය මLනා වැ�ය�ෙl ද හා ඒ අවට  

ෙවෙස�න�ෙl ද ඒ ඔස්ෙසේ පැ'ෙණන අයෙl ද 

මා
� ස්ථානය
. එය ම�කාෙ( �ට "ෙලෝ 9ටර 

420ක පමණ 3�� ��ටා Eෙ^. ම�කාෙ( �ට 

3��ම ��B මා
ම ෙමය ෙ(. එය වා]/ අ�� යන 

න'� ද හැY� ෙ(. මස්�3ෂ් ෂජරා න� මස්�දය  

��ටා ඇ8ෙ8 එම මා
� ස්ථානෙ?ය.  

ෙමම මා
ම මLනාවට උ��� මස්�3� නබ\ �ට 
"ෙලෝ 9ටර 13ක 3�� ��ටා ඇත. ෙමම භාගjව�ත 
'Bයාවෙත � සලාතය ඉ! "#ම ස�! දායකය.  

2- අ/-Iහ්ෆා ෙමය ��යාව ��"ය ඊ�x�ව වැ& 

රටව/ හා බට�ර රටව/ අ��� පැ'ෙණන ව�දනා 

කDව� හා ඒ ඔස්ෙසේ පැ'ෙණන ව�දනා 

කDව�ෙl මා
� ස්ථානය
. එය ��" රා�ඃ න� 
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ග�මානය
. ම�කාහ්ෙ( �ට "ෙලෝ 9ටර 176ක 

පමණ 3�� ��ටා ඇත.  

දැ� ව�දනා කDව� රා�ඃ න� ස්ථානයට බට�ර 
ෙද�� ��B )53 බඩ පෙ>ශෙ? �ට ඉහ්රා� බYE.  

3- යල�ල� ෙමය යම� හා ඒ අවට ෙවෙසන ව�දනා 

කDව�ෙl ද ඒ ඔස්ෙසේ පැ'ෙණන ව�දනා 

කDව�ෙl ද මා
� ස්ථානය
. එය ම�කාහ්ෙ( �ට 

"ෙලෝ 9ටර 120� පමණ 3�� ��ටා ඇE ක3 බෑC� 

ස�ත 'Bයාවත".  

දැ� ව�දනා කDව� යල�ල� 'Bයාවතට බට�ර 
ෙවරළ ෙද�� ��B අස්-සඃ]?යා න� පෙ>ශෙ? 
ඉහ්රා� බYE.  

4- ක��/ මනා�/ ෙමය න�> හා තාඉෆ් ෙ>ශය� � ද 

ඒ අවට පෙ>ශවල ද ෙවෙසන ව�දනා කDව� හා ඒ 

ඔස්ෙසේ ගම� කරන ව�දනා කDව�ෙl ෙ>ශ 

:මාව
. දැ� එම ස්ථානය අස්-ෙස
[/ ක�� යන 

න'� ප�>ධය. ෙමම ස්ථානය ම�කාහ්වට "ෙලෝ 

9ටර 75� පමණ 3�� ��ටා ඇත. මහ්ර� න� 

'Bයාවත ��ටා ඇ8ෙ8 ක��/ මනා�/ පෙ>ශට 

ඉහළ ෙකොටෙස�ය. ව�දනාකDව� එම සථ්ානෙය� 

හදා මා�ගය ඔස්ෙසේ ම�කාහ්වට ගම� කර
.  
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5- සා� ඉ�� ෙමය ඉරා� වැ�ය�ෙl ද ඒ අවට පෙ>ශ 

වල ෙවෙස�න�ෙl ද ඒ ඔස්ෙසේ ගම� 

කර�න�ෙl ද :මා මා
ම
. එය අ/-ළ��යා 

න'� හැY�ෙවන ම�කාහ්ෙ( �ට "ෙලෝ 9ටර 100 

පමණ 3�� ��ටා ඇE 'Bයාවත".  

ෙමම මා
� අදාළ ෙනොවන ස්ථානයක ෙවෙසන 
ව�දනා කDෙවS න� ඔ5 �Bන ස්ථානෙ?ම 
ඉහ්රා� ඇඳ ග&
. 

َوق.َت  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اهللاِ  رَُسوَل أن. : " قَاَل  َقنُْهَما هللاُ ا رrََِ  َقب.اٍس  ابِْن  َقنْ 
ْهِل 

َ
َمِدينَةِ  ِأل

ْ
ُلَيَْفةِ  َذا ال

ْ
ْهِل  ا�

َ
ُْحَفةَ  مِ االش.  َوِأل

ْ
ْهِل  ا�

َ
ْدٍ  َوِأل

َ
َمنَاِزلِ  قَْرنَ  

ْ
ْهِل  ال

َ
 َوِأل

ََمِن  ¹َ  َولَِمنْ  لَُهن.  َفُهن.  يَلَْملَمَ  ا�ْ
َ
ْهِلِهن.  َلْ�ِ  ِمنْ  َعلَيِْهن.  أ

َ
َج.  يُِريدُ  eَنَ  لَِمنْ  أ

ْ
 ا�

ُعْمَرةَ 
ْ
ْهِلهِ  ِمنْ  َفُمَهل6هُ  ُدوَغُهن.  eَنَ  َفَمنْ  َوال

َ
َذاكَ  أ

َ
ْهُل  َح«.  َو»

َ
ةَ  أ " ِمنَْها يُِهل6ونَ  َمك.

  )متفق عليه(
 

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

&යත වශෙය�ම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) මLනා වැ�ය�ට 3/ 5ෙල
ෆා න� 
ස්ථානය  ද ෂා� - ��යා- වැ�ය�ට අ/-Iහ්ෆා න� 
ස්ථානය ද න�> වැ�ය�ට ක��/ මනා�/ න� 
ස්ථානය ද යම� වැ�ය�ට යල�ල� න� ස්ථානය ද 
(ඉහ්රා� බැrෙ�) :මා මා
� ෙලස &යම කළහ. ඒවා හ� 
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හා උ�රා ඉ! "#මට අෙx�ෂා කරන ඒවාෙය � 
වැ�ය�ට හා ඒවාෙය � වැ�ය� ෙනොවන ඒවා ඔස්ෙසේ 
පැ'ෙණ�න�ටය. කවෙරS ඒවා හැර ෙවන8 
ස්ථානයක ෙව8 ද ඔ5 ඉහර්ා� බYන සථ්ානය ව�ෙ? ඔ5 
ප]ං�ව �Bන සථ්ානය
. එෙම�ම ම�කාහ ්වැ�ය� පවා 
ඔC� ප]ං� ස්ථානෙ? �ටම ඉහ්රා� ඇද ග&E.  
(�ලාශය: �හා� හා )ස්f�)  

ඉහර්ා� ෙනොඇඳ  මාව පG කරM! පැMNෙ� ��ය   

1. හ� ෙහෝ උ�රා ව�දනා කDව� &ය'ත මා
ෙම � 

ඉහ්රා� ෙනොපැල ද �,:ම අ�මත ෙනොෙ(. එෙසේ 

කවෙරS ඉහ්රා� ෙනොපැල ද එම ස්ථානය තරණය 

කෙළේ ද නැවත එම ස්ථානයට ෙගොස් ඉහ්රා� පැලLම 

අ&වා�යය ෙ(.  

2. හ� ෙහෝ උ�රා "#ෙ� අෙx�ෂාෙව� ෙතොරව එම 

:මා මා
� පb කර'� පැ'ණ පbව හ� ෙහෝ උ�රා 

"#ෙ� ෙ¬තානව ඇE කර ග8ෙ8 න� ඔ5 ෙ¬තනා 

කළ ස්ථානෙ? �ටම ඉහ්රා� ඇද ගe. න)8 උ�රා 

"#ම හැර. ම�කාවට පැ'$  දගලෙයS හර� � 

�ට උ�රා "#මට ෙ¬තනා කෙළේ න� ඔ5 &ය'ත 

:මා මා
ම ෙවත �ට8ව ය
. ඔ5 එම &ය'ත 

ස්ථානෙ? ම ෙ¬තනා කෙළේ න� ඔ5 ෙ¬තනා කළ 

එම ස්ථානෙ? �ටම ඉහ්රා� බැඳ ග&
.  
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/යMත  මා මා-� � ෙනොවන අයෙH  මා 
මා-� 

හ� ෙහෝ උ�රා ෙව�ෙව� ෙහෝ ඒ ෙදකම ෙව�ෙව� 
ෙහෝ ඉහ්රා� බYන &ය'ත :මා මා
� � ෙනොවන 
අයෙl :මා මා
ම ව�ෙ? ඒ ෙව�ෙව� ෙ¬තනා කර 
ග8  ඔC� ප]ං�ව �Bන ස්ථානය
.  

ن. رَُسْوَل اِهللا : "رr اهللا عنهما َقب.اٍس  ابِْن  َقنْ 
َ
 َوق.َت  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs. أ

ْهِل 
َ
َمِدينَةِ  ِأل

ْ
ُلَيَْفةِ  َذا ال

ْ
ْهِل  ا�

َ
ُْحَفةَ  مِ االش.  َوِأل

ْ
ْهِل  ا�

َ
ْدٍ  َوِأل

َ
َمنَاِزلِ  قَْرنَ  

ْ
ْهِل  ال

َ
 َوِأل

ََمِن  ¹َ  َولَِمنْ  لَُهن.  ُهن.  يَلَْملَمَ  ا�ْ
َ
نْ  َلْ�ِِهن.  ِمنْ  َعلَيِْهن.  أ َرادَ  ِمم.

َ
َج.  أ

ْ
ُعْمَرةَ  ا�

ْ
 َوَمنْ  َوال

  َحيُْث  فَِمنْ  َذلَِك  ُدونَ  eَنَ 
َ
نَْشأ

َ
ْهُل  َح«.  أ

َ
ةَ  ِمنْ  ةَ َمك.  أ  )متفق عليه" (َمك.

 

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

&යත වශෙය�ම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) මLනා වැ�ය�ට 3/ 5ෙල
ෆා න� 
ස්ථානය  ද ෂා� - ��යා- වැ�ය�ට අ/-Iහ්ෆා න� 
ස්ථානය ද න�> වැ�ය�ට ක��/ මනා�/ න� 
ස්ථානය ද යම� වැ�ය�ට යල�ල� න� ස්ථානය ද 
(ඉහ්රා� බැrෙ�) :මා මා
� ෙලස &යම කෙළේය. ඒවා 
හ� හා උ�රා ඉ! "#මට අෙx�ෂා කරන ඒවාෙය � 
වැ�ය�ට හා ඒවාෙය� වැ�ය� ෙනොවන ඒවා ඔස්ෙසේ 
පැ'ෙණ�න�ටය. කවෙරS එය හැර ෙවන8 ස්ථානයක 



 

30 

ෙව8 ද ඔ5 ෙ¬තනා කර ග8 ස්ථානෙ? �ට ඉහ්රා� බැද 
ග&
. ම�කාහ ්වැ�ය� ද ම�කාහේ( �ටම ඉහර්ා� බැඳ 
ග&E.   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

ම�කාහව්ට පැMෙණන උද%යෙH  මා මා-ම 

1. ම�කාහ්ෙ( වැ�ය� හැර ඒ ෙවත ෙවන8 සථ්ානය� 

� �ට පැ'ෙණ�න� හ� හා උ�රා "#ෙ� අ]ට&� 

පැ'ෙණ�ෙ� න� කවර :මා මා
ම� පb කර 

ය�ෙ� ද එම ස්ථානෙ? ඉහ්රා� බැඳ ග� ඇත.  

ඉෆ්රා> ෙහෝ "රා� කමයට කර�ෙ� න� තවාෆ ්
කර සඃ� ද කර පbව ෙෂ
තා�ට ග/ ගසා නහ්� ]න 
�සෙකස් කපන ෙත� එම ඉහ්රා� ත88වෙ?ම පb 
ෙව
.  

තම8�ඃ කමයට කර�ෙ� න� ඔ5ෙl උ�රාව 
ස���ණ කර ඉහ්රා� ගලවා පbව සාමානj ඇ3'� 
සැරෙස
. පbව ම�කාෙ( නවාතැ� ග�නා 
ස්ථානෙ? �ට 3/ ��ජා මස අට වැ& ]න හ� සඳහා 
ඉහ්රා� බැඳ ග&
.  පbව 'නා ෙදසට �ට8 ව ය
.  

ن.هُ  َقنُْهَما اهللاُ  رrََِ  اهللاِ  َقبْدِ  بِْن  َجابِرَقْن 
َ
 وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اa~ِ.h  َمعَ  َحج.  ك

ُْدنَ  َساَق  يَْومَ  ْIَهل6وا َوقَدْ  َمَعهُ  ا
َ
َجa  أ

ْ
ِحل6وا لَُهمْ  َفَقاَل  ُمْفَرًدا بِا�

َ
 إِْحَراِمُكمْ  ِمنْ  أ

َيِْت  بَِطَواِف 
ْ

Iَفا َوبَْ\َ  ا َمْرَوةِ  الص.
ْ
وا َوال ُ a¾َِقيُموا ُعم.  َوق

َ
  أ

ً
ال

َ
 يَْومُ  eَنَ  إَِذا َح«.  َحال

ِوَيةِ  ْ ِهل6وا ال�.
َ
َجa  فَأ

ْ
ِ¿  َواْجَعلُوا بِا�

.
َْعلَُها َكيَْف  َفَقالُوا ُمتَْعةً  بَِها قَِدْمتُمْ  ال

َ
 ُمتَْعةً  
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يْنَا َوقَدْ  َج.  َسم.
ْ
َمْرتُُكمْ  َما اْفَعلُوا َفَقاَل  ا�

َ
  أ

َ
¡a  فَلَْوال

َ
َهْدَي  ُسْقُت  ك

ْ
ُت  ال

ْ
َفَعل

َ
 ِمثَْل  ل

 ِ
.

َمْرتُُكمْ  يا2
َ
ِكنْ  أ

َ
  َول

َ
َهْدُي  َفبْلُغَ  َح«.  َحَرامٌ  ِمÁَ  aoِل6  ال

ْ
 َفَفَعلُوا َ#ِل.هُ  ال

ජා�� (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා 
කරන ලL.  

බ
�/ලාව තවාෆ් කරන ස්ථානය හා සෆා අතර 
ඔබෙl ඉහ්රාමෙය� 'ෙද�න.  �ස ෙකස ්ෙකොට කර 
ග�න. පbව ය()8 ත�,යා ෙහව8 හ� මස අට වැ& 
]න ෙත� අ�මත දෑ කර�න. පbව හ� සඳහා 
ඉහ්රා� අY�න. ඔබ කවර ෙ¬තනාව"� පැ'$ෙ? 
ද එය )8ආ බවට ප8 කර ග�න.  

එ,ට සහාබාවD අ� එය )8ආ ෙලස ප8 කර 
ග�ෙ� ෙකෙසේ ද අප අසා Eෙබ�ෙ� හ� ගැන 
පම$. යැ
 පවසා �Bයහ.  

එ,ට එ�මාෙණෝ මම ඔබට අණ කළ දෑ කර�න. මම 
හ>� ලබා Lමට (සෙතS කැප "#මට) ෙනොෙ( න� 
සැබැ,�ම මම8 ඔබට අණ කළ දෑ කර කර�ෙන' 
න)8 හ>� &ය'ත ස්ථානයට ළඟා වන �D තහන� 
ෙදය� මට අ�මත ෙනොව�ෙ�ය. යැ
 පැව�හ. 
පbව ඔC� එෙසේ කෙළෝය.   (�ලාශය: 
�හා� හා )ස්f�) 

2. කවෙරS ම�කාව ෙවත හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා පැ'ණ 

පbව ඔ5ෙl වතාව8 ස���ණ කර පbව ඔ5 

ෙව�ෙව� තව8 ෙකෙනS ෙව�ෙව� තව8 
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උ�රාව� "#මට අෙx�ෂා කර�ෙ� න� එ,ට 

උ�රා සඳහා ඉහර්ා� ඇඳ ගැeමට ත�ඊ� වැ& මා
� 

ස්ථානය ෙවත �ට8 ව යෑම ඔ5 ෙකෙර� පැවෙරන 

වග�ම".  

3. උ�රා "#ෙම� පbව හ� "#ම සඳහා අෙx�ෂා 
කෙළේ න� ම�කාහ්ෙ( ඔ5 නවාතැ� ෙගන �Bන 
ස්ථානෙ?ම ඉහ්රා� ඇද ග&
.  

 

ئَِشةَ  َقنْ  َ̄  َrَِغ.َها اهللاُ  ر
َ
َهل.ْت  َقنَْها ك

َ
َيِْت  َيُطْف  َولَمْ  َفَقِدَمْت  بُِعْمَرةٍ  أ

ْ
Iَح«.  بِا 

َمنَاِسَك  فَنََسَكْت  َحاَضْت 
ْ
َها ال

.
Åُ  ََهل.ْت  قَدْ و

َ
َجa  أ

ْ
 َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اh.ِ~6  لََها َفَقاَل  بِا�

ِك  َطَوافُِك  يََسُعِك  اh.ْفرِ  يَْومَ  وََسل.مَ  aبَْت  َوُقْمَرتِِك  ِ�َج
َ
 َقبْدِ  َمعَ  بَِها َفبََعَث  فَأ

  الر.ْ|َِن 
َ

َجa  َنْعدَ  فَاْقتََمَرْت  ا'.نِْعيمِ  إِ�
ْ
  )متفق عليه(ا�

අඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා 
කරන ලL. සැබැ,�ම ඇය උ�රා සඳහා ඉහ්රා� 
ඇඳ පැ'$යාය. ඔසx ත88වය අවස� වන 
ෙත� ඇය තවාෆ් ෙනොකළාය. අෙනS8 වතාව� 
�ය/ලම ඉ! කළාය. පbව හ� සඳහා ඉහර්ා� ඇඳ 
ග8තාය. එ,ට න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාෙණෝ ඇයට  ඔෙ^ හ� සඳහා ද 
ඔෙ^ උ�රා සඳහා ද ඔෙ^ තවාෆය ඔබට කළ 
හැ"ය යැ
 හ� මස අට වැ& ]න පවසා �Bයහ. 
එ,ට ඇය රා®ෙය� නවාතැ� ග8තාය. පbව න� 
�මාෙණෝ ඇයව අ^3� රහ්මා� සමග ත�ඊ� 
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ෙවත එuහ. පbව හ� "#ෙම� පbව උ�රා 
කළාය.   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�)  

Qව! යානාෙR ඉහර්ා� ඇSෙ� කමය  

1- හ� "#මට ෙහෝ උ�රා "#මට ෙහෝ ඒ ෙදක එකට 

"#මට ෙහෝ අෙx�ෂාෙව� කවෙරS dව� යානයට 

ෙගොඩ ව�ෙ� ද ඔ5 &ය'ත :මා මා
මට උw� 

dව� යානය  �යාසර කරන ,ට යානය �ළ �ටම 

ඉහ්රාමය සඳහා ෙ¬තනා තබා ඉහ්රා� ඇ�ම ඇඳ 

ග&
. ඔ5 අතැEව ඉහ්රා� ඇ�ම� ෙනොEෙ^ න� 

ඇE�/ල� වැ& Sමන ව�ගය"� Cවද ෙ(hBය� 

හා උ¦ කය� ඇඳ ග&
. එය ද ෙනොලැ�ෙ¯ න� 

තම� ඇඳ �Bන ඇ�ම ෙවhBයක ස්ව°පෙය� ඇඳ 

�ස ආවරණය කරන ෙර] කඩ උ¦කය බවට පලඳ
.  

සරම� කfසම� වැ& ෙදය� හැර ෙවන "�ව� 

ෙනොලැ�ෙ¯ න� එම�� ඉහ්රා� තබා ග&
. dව� 

යානෙය� ෙගොඩබැස්ස ,ට ඔ5 ඉහ්රා� ඇ�ම 

ලැෙබන ෙමොෙහොතක ඇඳ ග&
.  

 بَِعَرفَاٍت  وََسل.مَ  َعلَيْهِ  اهللاُ  َصs.  اh.ِ~6  َخَطبَنَا قَاَل  َقنُْهَما اهللاُ  رrََِ  َقب.اٍس  ابِْن  َقنْ 
دْ  لَمْ  َمنْ "َفَقاَل  َزارَ  َ%ِ ِ

ْ
بَْس  اإل

ْ
يَل

ْ
اوِ  فَل َ .Çدْ  لَمْ  َوَمنْ  يَل ال بَْس  اh.ْعلَْ\ِ  َ%ِ

ْ
يَل

ْ
 فَل

 ِ\ْ ُف.
ْ
Èمتفق عليه" ا  
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ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ 
අරෆාෙව� �ට අපට ෙ>ශනය� පැවැ8uහ. එ,ට එ�මා 
කවෙරSට ෙ(hBය� ෙනොලැ�ෙ¯ ද ඔ5 කfසම� ෙහෝ 
ඇඳ ගත ��
. කවෙරSට ෙසෙරx  ෙදක� 
ෙනොලැ�ෙ¯ ද ඔ5 සප8� ෙදක ෙහෝ ඇඳ ගත ��
.  
ය�ෙව� පැව�හ.    (�ලාශය: �හා� හා 
)ස්f�) 

2- හ� "#මට ෙහෝ උ�රා "#මට ෙහෝ අෙx�ෂාෙව� 

පැ'ෙණන ෙකෙනS �>දා dව� ෙතො!පළට ෙගොස් 

බැ:ෙම� පb එ� L ඉහ්රා� අYන ෙත� ඉහ්රාමය 

පමාද "#ම අ�මත ෙනොෙව
. එෙසේ �3 කෙළේ න� 

ඉහ්රා� සඳහා &යම කළ ළඟම ඇE :මා මා
මට 

ෙගොස් ඉහ්රා� බැඳ ගැeම අ&වා�යය ෙ(. �>දා 

dව� ෙතො!පළට ළඟම ඇE :මා මා
ම ව�ෙ� 

Iහ්ෆා න� මා
ම
. 

3- �>දාවට අවශjතාව� සඳහා ෙගොස් පbව උ�රා 

"#මට �3 uෙ? න� ඔ5 �Bන ස්ථානෙ? �ටම 

ඉහ්රා� බැඳ ග&
.  

කවෙරS එ� ෙසේවය "#ෙ� අෙx�ෂාෙව� ෙගොස ්
පbව උ�රාව�  "#ෙ� ෙ¬තනාෙව� �ෙ? ද ඔ5 
තම ෙසේවය අවස� ෙකොට Iහ්ෆා වැ& තම� �Bන 
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ස්ථානයට ළඟම :මා මා
මට ෙගොස් ඉහ්රා� බැඳ 
ග&
. පbව උ�රා ඉ! "#ම සඳහා ම�කාව බලා 
�ට8ව ය
.  

Uකා) ( මා මා-�) ෙදක� පG කර ෙගන 
ය!නාෙH ��ය 

හ� ෙහෝ උ�රාවක අෙx�ෂාෙව� :මා මා
� ෙදක� 
පb කර යෑමට ෙකෙනSට �3 uෙ? න� ඒ ෙදෙක�ම 
ඉහ්රා� පැලඳ ග8 ත88වෙ?ම තරණය "#ම 
අ&වා�යය  ෙව
. එන� පළ)වැ& මා
ම අසලම ඔ5 
ඉහ්රා� ඇඳ ග&
.  

ඊ�x� හා ��යා� ව�දනා කDව� ෙහෝ �ෙරෝපය 
ඇම�කාව අ±කාව වැ& බට�ර රටව/ වf� පැ'ෙණන 
ව�දනා කDව� ඔCනට &යම කරන ලද Iහ්ෆා න� 
:මා මා
මට පැ'�මට ෙපර මLනා වැ�ය�ට &යම 
කරන ලද :මා මා
ම ඔස්ෙසේ ගම� කෙළේ න� ඔ5 b/ 
5ෙල
ෆා න� ස්ථානෙය� ම ඉහ්රා� බැඳ ගත ��
. 
Iහ්ෆා :මා මා
මට පැ'ෙණන ෙත� ඉහ්රාමය පමාද 
"#ම ඔ5ට b3b ෙනොෙව
. ෙහේ�ව :මා මා
� ��ටා 
ඇ8ෙ8 හ� ෙහෝ උ�රා අෙx�ෂාෙව� පැ'ෙණන එම 
වැ�ය�ට8 ඒ හරහා ගම� කරන අයට8ය. 
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3-  අ�- ඉහ්රා�  

ඉහ්රා� ය� හ� ෙහෝ උ�රා �kෙව8� පෙ(ශ \ම සඳහා 
තබන ෙ¬තනාව
. 

ඉහර්ා� � යථා8ථය 
අ/ලාහ් තම �,�D &වසට පා�X>ධ :මාව� හා ඒ 
�ළට �,:ෙ� :මා මා
� තබා ඇත. එබැ,� හර� 
:මාව �ළට �,:මට අෙx�ෂා කර�ෙනS &ය'ත 
කමයකට හා &ය'ත ෙ¬තනාව"� 'ස එම :මා මා
� 
ඔ5ට තරණය කළ ෙනොහැක.  

ඉහර්ා� ඇXම ඇඳ ගැ�ෙ� සථ්ානය  
&ය'ත :මා මා
� � සන්ානය "#ෙම� පbව ඉහ්රා� 
ඇ�ම පැලrම b�නාහ්ව". ��'�ෙl ඉහ්රා� ඇ�ම 
ව�ෙ? ෙ(hBය� උ¦කය� හා පාවහ� �ගල".  
:මා මා
� වලට ස9පෙය� ෙවෙසන මLනා හා තඉෆ් 
වැ�ය� වැ& ප]ං�කDව� න� තම &වෙස� ම ඉහර්ා� 
ඇ�ම ඇඳ ෙගන පbව &ය'ත :මා මා
ම ෙවත ළඟා 
ෙව8ම හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා අ]ට� කර ගැeම ආගමා� 
ගත කර ඇත. ම�කාහ් ෙවතට dව� මා�ග ඔස්ෙසේ 
පැ'ෙණ�න� ද ෙමම ඝනයට අය8 ෙවE.  

لََق اh.ِ~6 َصs. اهللاُ َعلَيْهِ وََسل.َم اْغَط : َقْن َقبِْد اهللاِ بِْن َقب.اٍس رrََِ اهللاُ َقنُْهَما قَاَل 
ْصَحابُُه فَلَْم َفنَْه َقْن 

َ
ِبَس إَِزارَهُ َورَِداَءهُ ُهَو َوأ

َ
َهَن َول َل َواد. َمِدينَِة َنْعَد َما تَرَج.

ْ
ِمْن ال

 َgَ تَْرَدُع ¿ِ
.
ُمَزْقَفَرةَ ال

ْ
 ال

.
بَُس إِال

ْ
ُزِر تُل

ُ ْ
رِْديَِة َواأل

َ ْ
ٍء ِمْن األ ْÉَ ْصبََح بِِذي

َ
ِ فَأ

ْ
ت ِ

ْ
 ا�

َ بََدَغتَُه  ْصَحابُُه َوقَت.
َ
َهل. ُهَو َوأ

َ
َيَْداِء أ

ْ
Iا َgَ ُلَيَْفِة َرِ»َب َراِحلَتَُه َح«. اْستَوَى

ْ
ا�

َقْعَدةِ 
ْ
  )أخرجه اIخاري. (وََذلَِك Èَِْمٍس بَِقَ\ ِمْن ِذي ال
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අ^3/ලාහ ්ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� තම 
�සෙකස් �kෙවළට සකස් ෙකොට තම ෙ(hBය හා 
උ¦කය ඇඳ එ�මා හා එ�මාෙl අ�ගා'ක
� 
මLනාෙව� �ට8 ව පා ගම&� ගම� කළහ. හමට ඇU 
ඇE SංSමං 'ශ ෙර]  හැර අෙනS8 උ¦කය හා ෙ(hB 
"�ව� තහන� ෙනොකළහ. පbව 3/ 5ෙල
ෆා න� 
ස්ථානයට පැ'$යහ. එ�මා අ/-බ
දා න� ස්ථානයට 
පැ'ෙණන ෙත� ඔ! �ට නැග ගම� කළහ. එ� L එ�මා 
හා එ�මාෙl අ�ගා'ක
� ත/�යා පවස�නට පට� 
ග8හ. තවද ඔ!වාට සලSq තැ|හ. එය  3/ කඃදා 
මාසෙ? ]න පහ� ඉE�ව E�ය Lය.   
    (�ලාශය: �හා�)  

ඉහර්ා� � කමය 
1- හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ෙ¬තනා තැ�මට අෙx�ෂා 

කරන අය ස්නානය කර ගැeම8 ���3 \ම8 පලYන 

ෙර]කඩට bවඳ ,ලC� ෙනොග/වා ශ#රයට පමණ� 

bවඳ ,ලC� ගැ/\ම8 මසා &ම ෙනොකළ උ¦කය 

හා ෙ(hBය යන b3 ෙර]කඩ ෙදක� ඇඳ ගැeම8 

පාවහ� පැලrම8 b�නාහ්ව". එෙම�ම කා�තාව 

ද ඇය ඔසx ෙහෝ &ෆාස් ත88වයක පb Cව ද 

ඉහ්රා� සඳහා ස්නානය කර ගැeම8 �8 ඇද ග�නා 

bV කැp ෙපෙනන ශ#රයට ඇලCq ඇ�� 

පැලrෙම� හා ��'� හා පE�ෙෂේපක
�ට ආෙ>ශ 
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ඇ�'� සැර:ෙම� වැළ� ශ#රය ආවරණය වන 

කවර ෙහෝ ඇ�ම� ඇඳ ගැeම8 අ8 හා )5q 

&රාවරණය "#ම8 b�නාව".  

2- පහbකම� ඇ8න� අ&වා�යය ෙහෝ අEෙ�ක 

සලාතය� ඉ! "#ෙම� පbව ඉහ්රා� තැ�ම 

b�නාහ්ව". හ� ෙහෝ උ�රාෙව� අෙx�ෂා 

ෙකෙරන වතාව� � &යැmම ස�බ�ධව තම �ෙත� 

අ]ට� කර ග&
. මස්�දෙ? සලාතය ඉ! "#ෙම� 

පbව ෙහෝ තම ඔ!වා මද� "^ලා ෙදසට හැ# �Bන 

අවස්ථාෙ( L ෙහෝ ඉහ්රා� සඳහා u ෙ¬තනාව තැ�ම 

b�නාහ්ව". එෙම�ම ත/�යා පැව:ෙම � &රත 

\මට ෙපර අ/හ�3 f/ලාහ් යැ
 පවසා අ/ලාහ්ව 

පශංසා "#ම8 b^හාන/ලාහ් යැ
 පවසා ඔ5ව 

�,�D "#ම8  අ/ලා5 අ�බ� යැ
 පවසා ඔ5ව 

උ8කෘෂ්ට "#ම8 b�නාහ්ව".   

3- ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තැ| ෙකෙනS ඔ5 ඉ! කර�නට 

යන නැම3ම ��ප8 කර ග&'� එය උ�රාව� න� 

.يَْك ُعمَرةً 
َ

I     ල^බ
� උ�රත�  

(උ�රා සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.) 

ය�ෙව� ද එය හ� න�  
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 .
َ

Iا يَْك َحج©      ල^බ
� හ�ජ� 

(හ� සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.) 

ය�ෙව� ද ඒ ෙදකම එකවර කර�ෙ� න�  

ا .يَْك ُعمَرًة وََحج©
َ

I    ල^බ
� උ�රත� 

වහ�ජ� 

(උ�රා හා හ� සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.) 

ය�ෙව� ද ඔ5 තම8�ඃ කමයට කර�ෙ� න�  

 .
َ

I ًيَْك ُعمَرة      ල^බ
� උ�රත�  

(උ�රා සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.) 

 ය�ෙව� ද පැව:ම b�නාහ්ව". හ� ඉ! කර�නා 
ෙමෙසේ පවස
. 

 َسْمَعةٌ 
َ
 ِرَياٌء ِفيَْها َوال

َ
ٌة ال   الل.ُهم. َهِذهِ َحج.

අ/ලා5�ම හා]� හ�ජ�� ලා �යාඋ� ¡හා වලා 
ස�අ8  

යා! අ/ලාහ්, ෙමය හ�ය. එ� "�3 �$¬චාව� 
ෙනොමැත.  

ෙනොවැළැ�%ය හැ= ෙහේ.ව� මත ව)�	ෙව) 
වZ! ඉව) [ෙ� �� ෙකො!ෙI\ 
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වැw,යට ප8 අෙයS හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� 
ෙ¬තනාව තැ�ෙ( න� එය ස���ණ "#ම ඔ5ට 
අ&වා�යය. න)8 වැw,යට ප8 ෙනොu දDෙවSට එෙසේ 
ස���ණ "#ම අ&වා�යය ෙනොෙ(. ෙහේ�ව ඔ5 වග�� 
දරණ වයස් :මාවක පb ෙනොවන බැ,&. එෙම�ම ඔ5  
වා�^ ෙහව8 අ&වා�යය "�ව� "#මට බැr ෙනොමැත. 
ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තැ| ෙකෙනS ෙරෝ�ෙයS ෙහෝ තස්ත 
�ය� ඇ8ෙතS \ න� ව8�kෙව8 වල ඉහ්රා� 
ෙ¬තනාෙව� 'ෙදන අවස්ථාෙ( පහත සඳහ� ප�] 
පැව:ම b�නාහ්ව". 

 َمِح�a َحيُْث َحبَْستoَِ إْن َحبََسoِْ َحابٌِس ف

ඉ� හබසe හා�b� ෆමහ/U හ
b හබස්තe. 
බාධකය� මා ෙවත බාධා කෙළේ න� මා ෙවත බාධා කළ 
ෙමෙහොෙ8 මම ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙව'. 
පbව ඔ5ව ය� බාධකය� වැළැ�uෙ? න� ෙහෝ ඔ5ෙl 
ෙරෝගය වැw uෙ? න� ෙහෝ ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙව
. ඒ 
ෙව�වට හ>� ෙහව8 සෙතS කැප "#ෙ� අවශjතාව� 
ඔ5 ෙකෙර� ෙනොමැත. ඉහ්රා� තැ|  >ගලෙයS එවැ& 
ෙකො�ෙ>�ය� ෙ¬තනා ෙනොකර පbව ඔ5ව ය� 
බාධකය� වැළැ�uෙ? න� සෙතS කැප "#ම 
අ&වා�යය ෙ(. අන�Dව �ස | ගෑෙම� පbව 
ඉහ්රාමෙය� 'ෙද
.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِْلُقوا 
َ

� 
َ

َهْدِي َوال
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ُعْمَرَة ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
َوأ

َهْدُي َ#ِل.هُ 
ْ
 رُُءوَسُكْم َح«. َفبْلَُغ ال
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�ඹලා හ� හා උ�රා අ/ලාහ ්ෙව�ෙව� ස���ණ කරC. 
(එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� ලැ�ෙ( න� 
හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb වන දෑ (�ඹලා ]ය 
��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප "#ම) එ� (වළ�ව� 
ලැ|) &ශ්�ත ස්ථානයට පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස ්
)¦ ෙනොකරC.    (අ/-S�ආ� 
2:196) 

2-   

ئَِشةَ  َ̄ ْت رr اهللا عنها  َقْن 
َ
ُ َعلَيِْه وََسل.َم gََ : قَال َدَخَل رَُسوُل اِهللا َصs. اب.

َبْ�ِ َفَقاَل لََها  َج. "ُضبَاَعَة بِنِْت الز6
ْ
رَْدِت ا�

َ
َعل.ِك أ

َ
ْت  "ل

َ
 وَِجَعةً "قَال

.
ِجُدِ¡ إِال

َ
 أ

َ
 "َواهللاِ ال

Íِ َوقُوÌِ الل. "َفَقاَل لََها  ä َواْشَ�ِ  )متفق عليه" (ُهم. َ#a�ِ َحيُْث َحبَْستoَِ ُح

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL.  
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
[බාඅ8 ��E bෙබ
� (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ෙවත 
යන ලL. එ,ට ඔබ හ� ඉ! "#මට අෙx�ෂා කර�ෙන� 
දැ?
 ඇ�හ. අ/ලාහ් මත ]Cරා පවස'. (මට අ8 \ 
Eෙබන) ෙමම ෙ(දනාව 'ස ෙවන "�ව� (හ� ඉ! 
"#මට බාධාව� ෙලස) ෙනොද"'. එ,ට එ�මාෙණෝ ඔබ 
හ� කර�න. ෙකො�ෙ>� පනවා ග�න. අ/ලා5�ම 
ම�/U හ
b හබස්තe (යා! අ/ලාහ්, මා හට බාධාව� 
ඇE u ෙමෙහොෙ8 මම ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙව'.) යැ
 
පවස�න.    (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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ඉහර්ා� අවසථ්ාෙR සලාතෙF ��ය 
හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තැ�මට 
අෙx�ෂා කර�නා සලාතයට පbව එෙසේ ඉහ්රා� 
ෙ¬තනාව තැ�ම b�නාහ්ව".  
එය අ&වා�යය සලාතයක ෙ(ලාව� න� එම අ&වා�ය 
සලාතය ඉ! කර පbව ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තබා එයට 
&ය'ත ඇ�ම ඇඳ ගe. එය අ&වා�යය සලාතයක 
ෙ(ලාව� ෙනොෙ( න� අEෙ�ක රකආ8 ෙදක� ඉ! කර 
පbව ඉහ්රා� බැඳ ගe.  
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා අ&වා�යය 
හා අEෙ�ක සලාතය�ට පbව 3/ 5ෙල
ෆා න� 
ස්ථානෙය � ඉහ්රා� බැඳ ග8හ. ෙමය
 ��ණ8වය 
ව�ෙ�.  
එබැ,� කවෙරS අ&වා�යය ෙහෝ අEෙ�ක සලාතයකට 
පbව ඉහ්රා� බැඳ ග8ෙ8 ද ඔ5 එම ,ෂයෙය � 
ෙකොටස� ඉ! කෙළේය.  කවෙරS අ&වා�යය ෙහෝ 
අEෙ�ක සලාතයකට පbව ඉහ්රා� ෙනොබැ�ෙඳේ ද ඔ5 
එම ,ෂය අ�ගමනය ෙනොකෙළේය. ෙහේ�ව ඉහ්රා� 
ෙ¬තනාව තබා එයට &ය'ත ඇ�ම ඇඳ ග8 අවස්ථාෙ( 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මා ¢යා කළ අ��� ෙමො5 ¢යා ෙනොකළ බැ,&. 

 َقب.اٍس رrََِ اُهللا َقنُْهَما َفُقوُل إِن.ُه َسِمَع ُقَمَر رrََِ اُهللا َقنُْه َفُقوُل  ابِْن َعِن 
َم بِ 

تَاِ¡ الل.يْلََة آٍت ِمْن َرaÎ َسِمْعُت اh.ِ~. َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.
َ
َعِقيِق َفُقوُل أ

ْ
َواِدي ال

ةٍ "َفَقاَل  ُمبَارَِك َوقُْل ُقْمَرًة vِ َحج.
ْ
َواِدي ال

ْ
 أخرجه اIخاري " (َصلvِ a َهَذا ال
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ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
ෙමෙසේ වා�තා කරන ලL. න� (ස/ලල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා අ�� න� 'Bයාවෙත � කළ 
පකාශයකට උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා සව� 3� 
බවට8 උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා එම පකාශය 
පැව:ම තම� අසා �B බවට8 ඉ^� අ^බාස් 
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  
රා®ෙය� මාෙl පරමාaපE ෙවE� ෙකෙනS මා ෙවත 
පැ'ණ ඔබ ෙමම භාගjම8 'Bයාවෙත � සලාතය ඉ! 
කර�න. උ�රත� ¡ හ�ජE� (හ� � උ�රාව�) යැ
 ද 
පවස�න. යැ
 පකාශ කර �Bෙ?ය. (�ලාශය: �හා�) 

ත�]යා පවසන කමය 
1- ඉහ්රා� බැඳ ග8 පb එෙම�ම අ/හ�3 f/ලාහ ්යැ
 

අ/ලාහ්ට පශංසා කර b^හාන/ලාහ් යැ
 අ/ලාහ්ව 

�,�D කර අ/ලා5 අ�බ� යැ
 අ/ලාහ්ව 

උ8කෘෂ්ටභාවයට ප8 කළ පbව පහත සඳහ� 

අ��� පැව:ම b�නාහ්ව".  

 
َ

َك ال
ْ
ُمل

ْ
َْمَد َواahْعَمَة لََك َوال

ْ
.يَْك إِن. ا� َI يَك لََك ِÏَ 

َ
.يَْك ال َI يَْك. َI .يَْك الل.ُهم. َI

 ِÏَ يَك لََك 

ෙල^බ
� අ/ලා5�ම ෙල^ෙබ
� ෙල^ෙබ
� 
ලාෂ#ක ලක ෙල^ෙබ
� ඉ�න/ හ�ද ව� &ඃමත 
ලක ව/ )/ක ලා ෂ#ක ලක 
මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'. යා! අ/ලාහ්, මම ඔබට 
පEචාර දැ�uෙය'. මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'. ඔබට 
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"�3 හC/ කDෙවS ෙනොමැත. මම ඔබට පEචාර 
දැ�uෙය'. සැබැ,�ම පශංසාව8 භාගjය8 ඔබ ස�ය. 
එෙම�ම පාලන බලය8 (ඔබ ස�ය) ඔබට "�3 
හC/කDෙවS ෙනොමැත.  

2-  

ِ� ُهَريَْرةَ 
َ
ِبيَِت  eََن ِمنْ : رr اهللا عنه قال َقْن أ

ْ
: اh~ صs اهللا عليه وسلم  تَل

.يَْك " َI aَق
ْ
َ ا�

َ
.يَْك إِ� َI "فق عليهمت  

 

අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ�ෙl ත/�යාව uෙ? 

.يَْك 
َ

I aَق
ْ
َ ا�

َ
.يَْك إِ� َI  

ල^ෙබ
� ඉලාහ/ හ�" ෙල^ෙබ
� 
(සැබෑ ෙද,යාට මම පEචාර දැ�uෙය'. මම පEචාර 
දැ�uෙය'.)  ය�ෙව&. (�ලාශය: අ�-නසාඉ, ඉ^� 
මාජා) 

ත�]යා පැව ෙ� ම�මය 
ඉහ්රා� ෙ¬තනාෙව� එයට &ය'ත ඇ�ම ඇඳ ග8 අය 
අaක ෙලස ත/�යා පැව:ම b�නාහ්ව". ත/�යා හ� 
හා උ�රාෙව � සංෙ�තය
. ��'� හා කා�තාව� එය 
හඬ නගා පවස
. කා�තාවට එය ගැට[ව� න� &හඬව 
පවස
. ඇතැ� ,ට ත/�යා පවස
. ඇතැ� ,ට ලා ඉලාහ 
ඉ/ල/ලාහ් ය�ෙව� තහ්U/ පවස
. ඇතැ� ,ට 
අ/ලා5 අ�බ� යැ
 ත��� පවස
.  
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හර� � අවස� :මාව� ෙවත �,:ෙම� උ�රාෙව � 
ත/�යා අවස� ෙව
. හ� � අCD3 ]න ජ�ර�/ 
අකබාවට ග/ ගැ:ෙම� පbව ත/�යා අවස� ෙව
. 

َما ِمْن ُمْسِلٍم يُلَ~a "قَاَل رَُسوُل اِهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم  َقْن َسْهِل بِْن َسْعٍد قَاَل 
ْو َمَدٍر َح«. َينَْقِطَع 

َ
ْو َشَجٍر أ

َ
ْو َقْن ِشَماِ�ِ ِمْن َحَجٍر أ

َ
Ð. َمْن َقْن يَِميِنِه أ

َ
 ل

.
إِال

رُْض ِمْن َهاُهنَ 
َ ْ
 )أخرجه ال�مذي وابن ماجه" (ا وََهاُهنَااأل

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ� පකාශ කළ බව සහ්/ ඉ^� සඅ> (රkය/ලා5 
අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  
කවර )ස්f�වරෙයS ත/�යා පවස�ෙ� ද ඔ5ෙl 
දS$� ෙහෝ ව'� ඇE ග/, ගස් හා ෙබොර[ එය 
ෙකතර� 3රට ද ය8 මහ ෙපොෙළොව අවස� වන ෙත� 
(එ� ඇE �ය/ල) ඔ5 ෙව�ෙව� ත/�යා පවස
.  
      
 (�ලාශය: E�'L, ඉ^� මාජා) 

හ� ව!දනා ක^ෙව> කළ _. අ/වා8යය දෑ 
හ� හා උ�රා ව�දනා කDව� තම�ෙl ව�දනාව 
යහප8 හා �k ග� ලැ| ව�දනාව� බවට ප8 කර ග� 
�$ස න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා ¢යා 
කළ අ��� එ�මාණ� අණ කළ ප�] එය �kප]'� ඒ 
අ�ව තම ව8 �kෙව8 ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙ(.   
එෙම�ම නැම3� ඉ! "#ෙම � හ� ව�දනා කDව� 
පමණ� ෙනොව ෙසb ජනයා ද කැප\ෙම� &රත \ම 
අ&වා�යය. එෙම�ම තහන� ෙද
� වැළ� �Bය ��
. 
ෙබොDෙව�, ෙ�ලා� පැව:ෙම�,  5 ත�කය�ෙග� 
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තම ]ව ආර�ෂා කර ගත ��
. 3ෂ්ච�තය�ෙග� ඉව8 
,ය ��
. දැහැ' තම�ට ස9ප '�ෙරS ෙතෝරා ගත 
��
. තම� ඉ! "#මට යන හ� හා උ�රා සඳහා u 
,යදම �,�D හලා/ )දf� ,ය ��
.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පවස
.  

 vِ ِجَداَل 
َ

 فُُسوَق َوال
َ

 َرفََث َوال
َ

َج. فَال
ْ
ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فََرَض ِفيِهن. ا�

َ
َج6 أ

ْ
ا�

اِد ا'.ْقَوى ُ َوتََزو.ُدوا فَإِن. َخْ�َ الز. َجa َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ َفْعلَْمُه اب.
ْ
َواي.ُقوِن يَا  ا�

َاِب 
ْ

I
َ ْ
وÌِ األ

ُ
 أ

හ� (ඉ! කළ �� ව�ෙ�) මැන,� හ�නන මාසය��ය. 
කවෙරS එ� හ� අ&වා�යය කර ග�ෙ� ද ඔ5ට හ� � 
fං�ක ඇbර ද පාපක� ද ෙනොමනා ත�ක ද (අ�මත) 
නැත. යහපෙත� �ඹලා කවර ෙදය� කළ ද එය අ/ලාහ ්
මැන,� ද�ෙ�ය. (හ� ෙව�ෙව�) අවශj කළමනා gස ්
කර ග&C. සැබැ,�ම අවශj කළමනා අ��� ෙශේෂ්ඨ 
ව�ෙ� �ය භ�Eම8කමය. තවද අවෙබෝධ කර 
ග�න&, �ඹලා මා හට �ය භ�Eම8 වC.  (අ/-
S�ආ� 2:197) 

• ඉහර්ා�� තහන� කරන ලද දෑ 

ඉහ්රා� � තහන� කරන ලද දෑ ය� ඉහ්රා� ෙ¬තනාව 
තැ�ම ෙහේ�ෙව� ඉහ්රා� තබ�නාට තහන� කරන ලද 
¢යාව� ෙ(.  

ُ َقنُْهَما ِ بِْن ُقَمَر رrََِ اب. بَُس  َقْن َقبِْد اب.
ْ
ِ َما يَل  قَاَل يَا رَُسوَل اب.

ً
ن. رَُجال

َ
أ

ُقُمَص وَ 
ْ
بَُس ال

ْ
 يَل

َ
ُ َعلَيِْه وََسل.َم ال ِ َصs. اب. ُمْحِرُم ِمْن اaÓيَاِب قَاَل رَُسوُل اب.

ْ
 ال

َ
ال
ُد َغْعلَْ\ِ  ِ%َ 

َ
َحٌد ال

َ
 أ

.
َِفاَف إِال

ْ
Èا 

َ
َ�َانَِس َوال

ْ
 ال

َ
ِت َوال

َ
اِويال َ .Çال 

َ
َعَمائَِم َوال

ْ
ال
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ُه  بَُسوا ِمْن اaÓيَاِب َشيْئًا َمس.
ْ
 تَل

َ
َكْعبَْ\ِ َوال

ْ
ْسَفَل ِمْن ال

َ
َْقَطْعُهَما أ

ْ
ْ\ِ َو�

بَْس ُخف.
ْ
يَل

ْ
فَل

ْو َورٌْس 
َ
ْقَفَراُن أ  الز.

 

අ^3/ලාහ් ඉ^� උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  
'&ෙසS න� �මාණ�ෙග� ‘අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, 
ඉහ්රා� ෙ¬තනා කළ අෙයS කවර ඇ�ම� ඇYය �8ෙ8 
දැ‘
 ,මbෙ(ය. එ,ට අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ‘ක'ස 
ඇYය ෙනො��
. ජටා ද සර� ද සාV ද සප8� ද පැලYය 
ෙනො��
. න)8 "�ෙවSට ෙසරx  ෙදක� 
ෙනොලැ�ෙ¯ න� එ,ට සප8� ඇඳ ග&8වා! ඒ ෙදක 
වළ[ කර ද�වා කපා හ�8වා! SංSමං ෙහෝ bවඳ ගැ/u 
"�3 ඇ�ම� ෙනොඇYය ��
.‘  (�ලාශය: 
�හා� හා )ස්f�) 

• '&ෙසS, තම�ට ෙසරx  ෙදක� ෙනොලැ�ෙ¯ 

න� 'ස ෙ�ස් ෙහෝ සප8� ඉහ්රා� වශෙය� පැලrම 

b3b කා�යය� ෙනොෙව
. එෙසේ ෙසරx  ෙදක� 

ෙනොලැ�ෙ¯ න� සප8� පැලඳ ගැeමට අ�මැEය 

ඇත. න)8 ඒ ෙදක කපා හැ#මට අවශjතාව� 

ෙනොමැත. එෙසේ කැpම ස�බ�ධ eEය පbව ෙවනස් 

කරන ලL. සප8� ය�ෙව� අදහස් ෙකෙර�ෙ? තම 

වළ[ කර ආවරණය වන ප�] පලYන පා පලඳනාව
.  

ඉහ්රා� &?යතය තැ| කතකට ෙ�ස් හා සප8� පැලrම 
අ�මතය. න)8 ඉහත � ප�Y ඉහ්රා� &?යතය තැ| 
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��'ෙයS ෙහෝ කා�තාව� ෙහෝ අ8 ආවරණය පැලrම 
b3b ෙනොෙව
.  

• ඉහ්රා� &?යතය තැ| ��'ෙයS ෙහෝ ෙ(වා 

කා�තාවක ෙහෝ ෙ(වා පහත සඳහ� දෑ "#ම ඔ5ට 

ෙහෝ ඇයට තහන�ය.  

1- �ස | ගෑම ෙහෝ ෙකොට "#ම 

2- &යෙපො� කැpම 

3- ��' අය �ස ආවරණය "#ම 

4- ��' අය මසා &ම කළ ඇ�� ඇrම 

මසා &ම කළ ඇ�� ෙලස අදහස් ෙකෙර�ෙ? 
I^බාව� වැ& ශ#රෙ? පමාණයටම මැ� ඇ�ම� 
ෙහෝ ක'සය� කfසම� වැ& ශ#රෙ? අඩක 
පමාණය� සඳහා මැ� ඇ�ම". එෙම�ම දෑතට අ8 
පලඳනා පාදයට සප8� �සට ෙතොx�ය� ෙහෝ 
ජටාව� වැ& ශ#ර අවයවයක පමාණයට මසන ලද 
පලඳනාව". 

5- bවඳ ,ලC� භා,තය ෙහෝ ශ#රයට ෙහෝ ඇ�මට ෙහෝ 

කවර ආකාරය"� Cව ද bවඳ 3� ඇ/Uම (සා�බා& 

ඇ/Uම) 

6- �fක වශෙය� අ�මත, කැලෑ ස�� මැ#ම ෙහෝ 

දඩය� "#ම. 
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7- ,වාහ �,b� ඇE කර ගැeම 

8- කා�තාව &කා^ ෙහෝ ��කා ම�� )5ණ ආවරණය 

"#ම අ8 ආවරණ පැලrම 

9- fං�ක ආශය"� ෙතොර Cව ද අµ සැ' ඇbර. එෙසේ 

හැ�#ෙම� ඔ5ෙl හ� ෙහෝ ඉහ්රාමය &ෂ්ඵල 

ෙනොuව ද ඔ5 මහා පා�ෙයS බවට ප8 ෙව
. එ,ට 

ඔ5 ස්නානය කර පbතැ,f \ පාප�ෂමාව අයැද �ට 

තම වතාව� ඉ! කළ ��
.  

10-  fං�ක ඇbර. ෙමය තහන� කරන ලද දෑ අ��� 

පාපෙය� බලව8 ,ෂයය".  

11-  3රාචාරෙය� පාපක'� ත�ක ,ත�ක හා වාද වf� 

වැළ� �oම 

• කවෙරS තහන� කරන ලැ| ෙමම ¢යාව� අ��� 

යම� ෙනොදැ�ව8ව ෙහෝ අමතක \ෙම� ෙහෝ බල 

"#ම"� ෙහෝ කර�ෙ� ද එ,ට ඔ5 ෙකෙර� 

පාපය� ෙනොමැත. ¶>යා ෙහව8 සෙත� කැප "#මට 

ද අවශj ෙනොමැත. න)8 ඔ5 තහන� කර� 

ලැ| ¢යාෙව� �ෂ$කව ඉව8 ,ය ��
.  

3රාචාරය�, පාප ¢යාව� හා ත�කය� හැර 
ෙකෙනSෙl අසeපය ෙහේ�ෙව� ෙහෝ බල "#ම� 
ෙහේ�ෙව� දැන දැනම උවමනාෙව�ම යෙමS කෙළේ න� 
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¶>යා ලබා Lම ඔ5 ෙකෙර� පැවෙ�. එ,ට ඔ5 ෙකෙර� 
පාපය� ඇE ෙනොෙව
. "�3 අවශjතාව� ෙහෝ 
ෙහේ�ව� ෙනොමැEව එෙසේ කෙළේ න� එ,ට ඔ5 පා�ෙයS 
ෙව
. ¶>යා �kබඳ සඳහ� කර ඇE අ��� ¶>යා ලබා 
Lම8 පbතැ,f \ සමාව අයැLම8 තම� කර'� �B 
තහන� දැ
� �ෂ$කව ඉව8 \ම8 ඔ5ෙl වග�ම". 

• ඉහර්ා� ත))වෙF \aය S සංස8ගෙF ෙය$න 

අයෙH ��ය 

කවෙරS හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� &?යතය 
තබා පbව ඔ5 ඉහ්රා� ත88වෙ? සංස�ගෙ? 
ෙය3ෙ¯ න� එයට අවස්ථා ෙදක� ඇත.  
පළ)වැ�න : '&ෙසS ෙනොදැ�ව8 ක'� ෙහෝ 
අමතක \ෙම� ෙහෝ බල "#ම"� ෙහෝ තම ��ය 
සමඟ සංස�ඝෙ? ෙය3ෙ¯ න� ඔ5 ෙකෙර� පාපය� 
ෙනොමැත. එෙම�ම ¶>යා ලබා Lෙ� අවශjතාව� ද 
ෙනොපව�. ඔ5ෙl හ� ක�තවjය &වැර]ය.  
ෙදවැ�න: ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L ��ය සමඟ 
උවමනාෙව�ම සංස�ගෙ? ෙය3ෙ¯ න� එ,ට ඔ5 
බරපතළ පාපය� �3 කළ අෙයS ෙව
. අ/ලාහ්ෙl 
:මාව� අ�බවා �ය ෙහ
� ද ඉහ්රා� � ෙගෞරවය 
ෙකෙල� ෙහ
� ද ව8 �kෙව8 වල �,�D කම 
"fB කළ ෙහ
� ද ඔ5ෙl ව�දනාමාන ෙකෙලසා 
ගැeම� බවට ප8 ෙව
.   

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  
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ْشُهٌر َمْعلُ 
َ
َج6 أ

ْ
 ِجَداَل vِ ا�

َ
 فُُسوَق َوال

َ
 َرفََث َوال

َ
َج. فَال

ْ
وَماٌت َفَمْن فََرَض ِفيِهن. ا�

اِد ا'.ْقَوى َواي.ُقوِن يَا  ُ َوتََزو.ُدوا فَإِن. َخْ�َ الز. َجa َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ َفْعلَْمُه اب.
ْ
ا�

َاِب 
ْ

I
َ ْ
وÌِ األ

ُ
 أ

හ� (ඉ! කළ �� ව�ෙ�) මැන,� හ�නන 
මාසය��ය. කවෙරS එ� හ� අ&වා�යය කර 
ග�ෙ� ද ඔ5ට හ� � fං�ක ඇbර ද පාපක� ද 
ෙනොමනා ත�ක ද (අ�මත) නැත. යහපෙත� �ඹලා 
කවර ෙදය� කළ ද එය අ/ලාහ් මැන,� ද�ෙ�ය. 
(හ� ෙව�ෙව�) අවශj කළමනා gස් කර ග&C. 
සැබැ,�ම අවශj කළමනා අ��� ෙශේෂ්ඨ ව�ෙ� 
�ය භ�Eම8 කමය. තවද අවෙබෝධ කර ග�න&, 
�ඹලා මා හට �ය භ�Eම8 වC.    
 (අ/-S�ආ� 2:197) 

2-  

ْت 
َ
ئَِشَة رrََِ اُهللا َقنَْها قَال َ̄ ْحَدَث vِ "َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم  اhِّ~6 قَاَل  َقْن 

َ
َمْن أ

 nيَْس ِفيِه َفُهَو رَد
َ
ْمِرنَا َهَذا َما ل

َ
  )متفق عليه" (أ

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පකාශ 
කළ බවට ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� 
වා�තා කරන ලL.  
කවෙරS අපෙl කDණ� ෙනොවන ¢යාව� කෙළේ ද 
එය පE�ෙෂේප කරන ල>ද".     
   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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• ඉහර්ා� ,ෂෙය� ��'ෙයS හා කා�තාවක අතර ඇE 

ෙවනස 

මසා &ම කළ ඇ�� ඇrම ස�බ�ධෙය� හැර ඉහත 
සඳහ� කළ ෙසb �ය[ම තහන� දෑ � කා�තාව ද 
��'යා ෙම�මය. එෙම�ම අනj ��'� ඉ]�ෙ? 
�Bය ද කා�තාව තම )5ණ ආවරණය වන ප�] 
&කා^ පැලrෙම� ද �ස ආරවණය "#ෙම� ද 
ෙමොhට�"fය )5ණ මත එ/Uමට සැලැස\්ෙම� ද 
වැළ� �Bය ��
. තවද අ8 වැb� පැලrෙම� ද 
වැළ� �Bය ��
. න)8 ආභරණ පැලrම ඇයට 
අ�මතය.  

• ව8�kෙව8 වf� 'Lෙ� ෙ(ලාව   

1- හ� � පථම 'Lෙම� අµසැ' fං�ක ඇbර හැර ෙසb 

�ය[ම තහන� ¢යාව�ෙග� ඔ5 'ෙද� ඇත. 

ෙමෙසේ 'Lම �3 ව�ෙ? අකබා න� ස්ථානෙ? ග/ 

ගසා �ස | ගෑෙම� පbවය. තවාෆ් "#ෙම� පbව 

ඉහ්රා� ෙහේ�ෙව� තහන� u �ය[ දැ
� 

ස���ණෙය�ම 'ෙද� ඇත.  

කවෙරSට හ>� ලබා Lමට �3 uෙ? ද එය ඔ5 ඉ! 
කරන ෙත� ග/ ගැ:ම හා �ස | ගෑම සමඟම 
ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙනො,ය ��
.  
2- උ�රාෙ( ඉහ්රාමෙය� 'ෙද�ෙ? තවාෆ් 

"#ෙම� සෆා ම�වා ක� අතර ]\ෙම� හා �ස ෙකස ්

කැpෙම� ෙහෝ �ස | ගෑෙම� පbවය.  
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• ඉහර්ා� ඇඳ ග) කා!තාව� ඔසD ත))වයට 

පG bෙF න� ඇයෙH ��ය 

තම8�ඃ කමයට හ� ව�දනාව ඉ! කරන කා�8ව� 
තවාෆ් "#මට ම8ෙත� ඔසx ත88වයට ප8 \ හ� 
අතපb ෙ(, යැ
 �ය� ඇයට ඇE u ,ටක හ� සඳහා 
ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තබා ග&'� උ�රාෙව � එය 
ඇ�ළ8 කර
. එ,ට ඇය "රා� කමය 
�kපY�&යSෙl ත88වයට ප8 ව�eය. ෙහේ� 
සහගත උද,ය ද ෙ� හා සමානය.  
ඔසx හා දD ප�ත Daර වහනය ඇE u කා�තාව 
අ/ලාහ්ෙl &වස තවාෆ් "#ම හැර ෙසb �ය[ 
වතාව� ඉ! කර�eය. තවාෆ් අතරවාරෙ? ඔසx 
ත88වයට ඇය ප8 uෙ? න� එ
� ඇය බහැර 
ව�eය. හ� සඳහා u කාලය ස9ප න� හ� සඳහා 
ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තබා ඇය එය උ�රාෙව � ඇ�ළ8 
කර
. එ,ට ඇය "රා� කමයට අය8 කා�තාව� 
ව�eය.  

• ඉහර්ා� ත))වෙF �සෙකස ් හා /යෙපො. 

කැcෙ� ��ය 

�ස ෙකස් කැpම ෙහෝ ශ#රෙ? ෙරෝම ඉව8 "#ම 
ෙහෝ &යෙපො� කැpම ෙහෝ ඉහ්රා� ත88වෙ? 
පbව�ෙනSට b3b ෙනොෙව
.  
�ස ෙකස් කැpම: එය ස���ණෙය� ෙනොකපා ඉE� 
"#ම නැම3ම". එෙම�ම ස���ණෙය�ම �ස )¦ 
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"#ම8 නැම3ම". ඒ �kබඳව උ8ත#තර අ/ලාහ් 
ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِْلُقوا 
َ

� 
َ

َهْدِي َوال
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ُعْمَرَة ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
َوأ

َهْدُي َ#ِل.هُ 
ْ
 رُُءوَسُكْم َح«. َفبْلَُغ ال

�ඹලා හ� හා උ�රා අ/ලාහ් ෙව�ෙව� ස���ණ 
කරC. (එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� 
ලැ�ෙ( න� හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb 
වන දෑ (�ඹලා ]ය ��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප 
"#ම) එ� (වළ�ව� ලැ|) &ශ්�ත ස්ථානයට 
පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස් )¦ ෙනොකරC. 
 (අ/-S�ආ� 2:196) 
&යෙපො� කැpම හා ශ#ර ෙරෝම ඉව8 "#ම: ඉහ්රා� 
ත88වෙ? තහන� කළ දැ
� '3� පbව අ/ලාහ් 
කරන ෙම� &ෙයෝග කර ඇE අ8-තෆb ෙහව8 
අ���3 දෑ ඉව8 "#මට අදාළ කDණ". 

َعتِيِق 
ْ
َيِْت ال

ْ
Iفُوا بِا و. َط.

ْ
ُوفُوا نُُذورَُهْم َو� َْقُضوا َيَفثَُهْم َو�ْ

ْ
 ُعم. �

පbව ඔC� ඔC�ෙl (&යෙපො� ෙරෝම වැ&) "fB 
ඉව8 කර8වා! ඔC�ෙl භාරය� ඉ! කර8වා  රාණ 
ගෘහය තවාෆ් කර8වා!  (අ/-S�ආ� 22:29)  
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� 
ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L &යෙපො� කැ� බවට ෙහෝ 
තම ශ#රෙ? ෙරෝම ඉව8 කළ බවට ෙහෝ &ය'ත 
සඳහන� පැ'ණ නැත. ඉහ්රා�  ත88වෙ? 
පbව�ෙනSට ය� ෙහේ� සාධකය� ඇ�වා 'ස තම 
ශ#රෙය� යම� ඉව8 "#ම අ�මත ෙනොෙව
.  
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يُْت اh.ِ~. َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم يَْرِ¢ gََ َراِحلَِتِه ر: "َقْن َجِ�ٍ رr اهللا عنه قال
َ
أ

ُخُذوا مَ 
ْ
ِ¿ يَْوَم اh.ْحِر َوَيُقوُل ِ'َأ ُحج6 َنْعَد َحج.

َ
 أ

َ
َع�a ال

َ
ْدرِي ل

َ
 أ

َ
نَاِسَكُكْم فَإِ¡a ال

  )أخرجه مسلم" (َهِذهِ 
 

ජා�� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා තම 
වාහනය මහ ඉඳ'� අCD3 ]න (අකබාෙව � 
ෙෂ
තා�ට)  ග/ ගස� මම 3!ෙව'. තව 3රට8 
එ�මා �ඹලාෙl (හ�) ව�දනාමාන �kබඳව 
මැන,� (අවෙබෝධයට) ග�න. මාෙl ෙමම හ� 
ව�දනාවට පbව නැවත හ� ඉ! කර�නට හැ" ෙ(, 
දැ
 මම ෙනොද&' යැ
 ද පකාශ කළහ.  
 (�ලාශය: )ස්f�) 

• ඉහර්ා� ඇඳ ග8 ෙකෙනSට අ�මත දෑ 

1. ෙගො,ෙපොළ ස�� SSළ� වැ& දෑ කැpම සඳහා 

ඉහ්රා� ත88වෙ? පbව�ෙනSට අ�මැEය ඇත. 

එෙම�ම හර� :මාව �ළ �ංහ
� වලb�  ෙකොB� 

ස�ප
� ෙගෝ�ස්ස� 9ය� වැ& හා&දායක මෘග 

පැව�� ඇE ස�� මරා දැ9මට8 අ�මැEය ඇත. 

එෙම�ම ·න� වැ& හා&දායක ස�� ද මරා දැ9මට 

අ�මැEය ඇත. එය එකවර පහර L මරා දැ9ම ඉතා 

උ��ය. ඒ සඳහා Sස/ �යය� �' ව� ඇත. 

එෙම�ම )5ෙද � මb� ඇ/Uම8 එය ආහාරයට 

ගැeම8 අ�මතය.  
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1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පවස
.  

 a�َ
ْ
مَ َعلَيُْكمْ َصيُْد ال aي.اَرةِ وَُحر ُكْم َولِلس.

َ
ً̄ ل َْحِر َوَطَعاُمُه َمتَا ْIُكْم َصيُْد ا

َ
ِحل. ل

ُ
 أ

ونَ  ُ¬َْ
ُ

ِْه �
َ

ِي إِ�
.

    َما ُدْمتُْم ُحُرًما َواي.ُقوا اَهللا ا2

(ඉහ්රා� ත88වෙ? �ඹලා �Bය L) �ඹලාට8 
�ඹලාෙl ම��ට8 z�E ,rම� වශෙය� )5ෙද � 
දඩය� "#ම �ඹලාට අ�මත කරන ලL. තවද �ඹලා 
ඉහ්රා� ත88වෙ? පb වන තා� ෙගොඩ�� ස�� 
දඩය� "#ම �ඹලා ෙකෙර� තහන� කරන ලL. 
�ඹලා �ය/ල තම� ෙවත එ�gස් කර� ලබන 
අ/ලාහ්ට �ය භ�Eම8 වC.     (අ/-S�ආ� 
5:96) 
2-  

ئَِشَة رrََِ اُهللا َقنَْها َ̄ َ�ٌْس فََواِسُق "َقْن اa~ِ.h َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم قَاَل  َقْن 
 َ
ْ
َن vِ ا�

ْ
َعُقورُ ُفْقتَل

ْ
ُب ال

ْ
Õَ

ْ
ُغَراُب َوال

ْ
َُدي.ا َوال

ْ
َعْقَرُب َوا�

ْ
َرةُ َوال

ْ
َفأ

ْ
  )متفق عليه" (َرِم ال

 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල� �මාණ� පකාශ කළ බව ආඉෂා 
(රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන ලL.  
න D ස�� පස් ෙදෙනS හර� �ළ මරq ලැෙ^. 
එන� ෙගෝ�ස්සා 9යා උSස්සා ක ටා �ස්b බ/ලා. 
  (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

2. ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තැ�වා
� පbව එෙසේ ඉහ්රා� 

ත88වෙ? පbව�නා ස්නානය කර ගැeමට8 තම 
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�ස හා ඇ�� ෙසෝදා ගැeමට8 ඉහ්රා� ඇ�� මාD 

"#මට8 අ�මැEය ඇත.   

ඉහ්රා� ත88වෙ? පbව�නා �L )3, ඇස් 
ක¯ණාw, ශවණ ය�ත, අ8 ඔරෙලෝb, ඉණ පB, හ� 
ෙසරx , ඒවා මසා &ම කර E�ණ ද පැලrමට 
අ�මැEය ඇත.  
තවද �වාල වලට ෙවV� පB බැrම, ක! ගැ:ම, 
Daරය ගැeම වැ& දෑ "#මට ද අ�මැEය ඇත.  

3. ඉහ්රා� ත88වෙ? �B�ෙනS bවඳ ආඝාණය 

"#මට8 ¹ඩාර� තනා ෙහෝ වාහනය �ළ ෙහෝ 

ෙහවණ පැ�මට8 �ස කැ:මට8 අ�මැEය ඇත. 

එෙසේ කළ ,ට ඉ� �සෙකස ්වැ!ණ ද වරද� ෙනොෙ(. 

• උ/�?යා ලබා Lමට අෙx�ෂා කළ අෙයS 3/ ��ජා 

මස ]න දහෙය� හ� ව�දනාෙව � &රත ව�ෙ� ද 

එ,ට ඉහ්රා� අවස්ථාෙ( L &යෙපො� හා ෙරෝම ඉව8 

"#ම අවශj කා�යය� ෙනොෙව
. න)8 �ස )¦ 

"#මට ෙහෝ තම8�ඃ කමයට හ� කර�ෙනS න� 

�සෙකස් ෙකොටස� කපා හැ#මට ෙහෝ පමණ� 

අ�මැEය ඇත. ෙහේ�ව �ස )¦ "#ම8 එය කපා 

හැ#ම8 හ� � ව8�kෙව8 වf� එක� බැ,&.  

• ඉහර්ා� ඇඳ ග) ෙකෙන> මරණයට ප) bෙF 

න� කළ _. දෑ 
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යෙමS හ� ෙහෝ උ�රා කර'� �Bය L මරණයට ප8 
ව�ෙ� ද හ� � ¢යාව� අ��� අතපb u "�ව� 
ඔ5 ෙව�ෙව� ඉ! "#මට අවශj ෙනොෙ(. ඔ5 කවර 
ඇ�ම"� සැර: �B�ෙ� ද ඒ ඇ�ෙම�ම වළ දම� 
ලැෙ^. ෙහේ�ව ඔ5 මළC� ෙකෙර� නැ�!ව� 
ලබන ]නෙය � ත/�යා පවස�ෙනS ෙලස අව] 
කරව� ලැෙ^.  
"�,ටක සලාතය ඉ! ෙනොකළ ත88වෙ? ෙකෙනS 
'ය �ෙ? න� ඔ5 ෙව�ෙව� හ� ඉ! "#මට ෙහෝ 
සදකා ලබා Lමට ෙහෝ b3b ෙනොෙව
. ෙහේ�ව ඔ5 
ආග'� බැහැර u අෙයS බැ,&.  

 َوقََصُه بَ  َقْن ابِْن َقب.اٍس رrََِ اُهللا َقنُْهمْ 
ً

ن. رَُجال
َ
ُْن َمَع اa~ِ.h َصs. اُهللا أ

َ
Öِع�ُهُ َو

َعلَيِْه وََسل.َم وَُهَو ُ#ِْرٌم َفَقاَل اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم اْغِسلُوُه بَِماٍء وَِسْدٍر 
َسُه فَإِن. اَهللا َفبْ 

ْ
ُروا َرأ aَم ُ× 

َ
وُه ِطيبًا َوال  تُِمس6

َ
نُوُه vِ ثَْوَبْ\ِ َوال aف

َ
ِقيَاَمِة َو»

ْ
َعثُُه يَْوَم ال

  )متفق عليه( ُملَبaيًا

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL. සැබැ,�ම අ� න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාණ� සමඟ �Bය L '&ෙසSව ඔ5ෙl 
ඔ!වා ඔ5 ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L ෙගලට පහර L 
මරා දැ9ය. එ,ට න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) ‘‘ඔබ ඔ5ව ජලය හා �>� න� ෙකොළ 
ව�ගය භා,ත කර'� නාව�න. ෙර] කඩ ෙදෙක� 
ඔ5ව කෆ� කර�න. ඔ5ට bවඳ ,ලC� 
ෙනොග/ව�න. ඔ5ෙl �ස ආවරණය ෙනොකර�න. 
සැබැ,�ම අ/ලාහ් මලC� ෙකෙර� නැ�!ව� 
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ලබන ]නෙ? ත/�යා පවස�ෙනS වශෙය� ඔ5 
අව] කරව� ඇත.      
  (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�)  
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4- අ/-¶>යා 
• ¶>යා ව�]ය ලබා Lම අ�ව ඉහර්ා� � තහන� කර� 

ලැ| දෑ ෙකොටස් �නකට ෙබෙ>.  

පළ)වැ�න: ¶>යා  ලබා Lමට අවශj ෙනොවන දෑ. එය 
,වාහ �,b� ඇE කර ගැeමය.  
ෙදවැ�න: ¶>යාව පEක�මය� වශෙය� ෙහෝ යම� 
ෙව�ෙව� ෙහෝ ලබා ]ය �� ෙදය� ෙලස ��ටන දෑ. 
එය ආහාරයට ග� ලබන ෙගොඩ �ම ෙවෙසන සෙතS 
මරා දැ9ම.  
��වැ�න: ¶>ය�/ අදා ෙහව8 අලාභය ��මැ:ම� 
වශෙය� ලබා ෙදන දෑ. එන� �ස )¦ "#ම bවඳ ,ලC� 
ගැ/\ම වැ& ඉහත සඳහ� කළ දෑ හැර ෙසb තහන� 
කරන ලද දෑ ෙ(. 
ෙකෙනS ෙරෝ�ෙයS න� ෙහෝ ෙහේ� සහගත යම� ඇE 
ෙකෙනS න� ෙහෝ ඉහ්රා� � තහන� කරන ලද 
සංස�ගෙ? &යැmෙ� කාරණාව හැර �ස )¦ "#ම මැ� 
ඇ�� ඇLම වැ& ෙදය� "#මට අවශjතාව� ඇE 
Cවෙහො8 එය ඔ5ට කළ හැ"ය. න)8 ඒ ෙව�ෙව� 
¶>ය�/ අසා ෙහව8 අ¦ ව �ය\ෙ� ව�]ය ලබා ]ය 
��
. 
 
 

• ¶>ය�/ අසා 
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¶>ය�/ අසා ෙහව8 අ¦ ව �ය\ෙ� ව�]ය 
ස�බ�ධෙය� ඉහ්රා� ත88වෙ? �B�නා ෙම� L 
කDq �&� එක� ෙතෝරා ගe. 
1- ]න �න� උපවාසෙ? &රත \ම 

2- ]k�ඳ� සය ෙදෙනSට ආහාර සැපºම. සෑම 

]k�ෙඳSටම E�» ෙහෝ හා/ ෙහෝ රට ඉY ෙහෝ 

එවැ& ආහාර දවjය�ෙග� සාඃ භාගය� ලබා ]ය 

�� ෙ(. එෙසේ ෙනොමැEන� b D3 ප�] සෑම 

Yෙළ�ෙඳSටම අවශj ආහාර දවj ලබා ]ය �� ෙ(.  

3- එෙසේ ෙනොමැE න� එVෙවS කැpම ෙ(.  

උපවාසය කවර ස්ථානයක ෙහෝ ෙ(වා ඉ! කළ හැක. 
න)8 ආහාර සැපºම8 එVෙවS කැප "#ම8 ඔ5 
ම�කාහ් :මාව �ළ �BයLම ම�කාහ්ෙ( ]k�ඳ�ට 
ලබා ]ය �� ෙ(.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِْلُقوا 
َ

� 
َ

َهْدِي َوال
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ُعْمَرَة ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
َوأ

ِسِه رُُءوَسُكْم حَ 
ْ
ًذى ِمْن َرأ

َ
ْو بِِه أ

َ
َهْدُي َ#ِل.ُه َفَمْن eََن ِمنُْكْم َمِريًضا أ

ْ
«. َفبْلَُغ ال

ْو نُُسٍك 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
 فَِفْديٌَة ِمْن ِصيَاٍم أ

හ� හා උ�රා අ/ලාහ් ෙව�ෙව� �ඹලා ස���ණ 
කරC. (එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� 
ලැ�ෙ? න� හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb 
වන දෑ (�ඹලා ]ය ��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප 
"#ම) එ� (වළ�ව� ලැ|) &ශ්�ත ස්ථානයට 
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පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස් )¦ ෙනොකරC. 
�ඹලාෙග� කවෙරS ෙරෝ�ෙයSව ෙහෝ එෙසේ8 
ෙනොමැE න� ඔ5ට තම �ෙස � ෙ(දනාව� ඇE u 
,ටක (එම�� �ස )¦ "#මට �3 Cවෙහො8 ඒ 
සඳහා) උපවාසෙය� ෙහෝ සදකාෙව� ෙහෝ ස8ව 
කැප "#ෙම� ව�]ය (ෙග,ය ��) ෙව
. ...  
 (අ/-S�ආ� 2:196) 

• ඉහර්ා� අවසථ්ාෙ( තහන� කර� ලැ| ¢යාව� 

කළ අයෙl eEය 

කවෙරS ඉහ්රා� ත88වෙ? තහන� කර� ලැ| 
¢යාව� ෙනොදැ�ව8ව ෙහෝ අමතක \ෙම� ෙහෝ බල 
"#ම"� ෙහෝ �3 කර� ලබ�ෙ� ද එ,ට ඔ5 ෙකෙර� 
පාපය� ෙනොපවE
. එෙම�ම ව�]ය� ෙග\මට ද 
අවශjතාව� ෙනොමැත. න)8 ඔ5 කර'� �B තහන� 
දැ
� බැහැර ,ය �� ෙව
.  
කවෙරS තම අවශjතාව උෙදසා උවමනාෙව�ම තහන� 
කළ යම� �3 කර�ෙ� ද අ/-S�ආ� � සඳහ� ප�] 
ඔ5 ව�]ය ලබා Lම අ&වා�යය ෙ(. ඔ5 ෙකෙර� 
පාපය� ෙනොපව�.  
"�3 ෙහේ�ව"� හා "�3 අවශjතාව"� ෙතොරව fං�ක 
ඇbDක� හැර තහන� කළ ෙසb දෑ කවෙරS 
උවමනාෙව�ම ඉ! කර�ෙ� ද ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. 
න)8 අ/-S�ආනෙ? සඳහ� ප�] �3Cq අ¦පා¦ව 
�ය\ම සඳහා ඔ5 ,�� ව�]ය ෙග,ය �� අතර පbව 
පbතැ,f \ පාප�ෂමාව අයැද �Bය ��
.  
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ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L ෙකෙනS fං�ක ඇbර"� 
ෙතොරව I�^ ත88වයට (ෙමෝචනයට) ප8 uෙ? න� 
ඔ5 ෙකෙර� පාපය� ෙනොමැත. එෙම�ම ¶>යා ලබා 
Lම� ද නැත. න)8 ඔ5 ස්නානය කර ඉE�ව පවEන 
වතාව� ස���ණ කළ �� ෙ(. 

• ෙගොඩ �ම සෙතS  දඬය� "#ම ෙව�ෙව� ලබා 

]ය �� ව�]ය.  

කවෙරS ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L ෙගොඩ �ම ෙවෙසන 
ස8වයS උවමනාෙව�ම දඬය� කර�ෙ� ද එම 
ස8වයා ෙගො,පළ ස��ට සමාන සෙතS න� ඒ හා 
සමාන ෙගො,පළ ස8වෙයS ව�] වශෙය� &S8 කර 
හර� � ෙවෙසන 3�ය�ට ආහාර ලබා Lමට ෙහෝ එෙසේ 
ෙනොමැEන� එය 'ල කර එ� වBනාකමට අ�ව ආහාර 
'ලට ෙගන 3�ෙයSට සාඃ භාගයක පමාණය� ලබා Lමට 
ෙහෝ එෙසේ8 ෙනොමැE න� සෑම 3�ෙයSෙl ආහාර 
ෙ(ලට ස�ලන ප�] උපවාසය� බැ�� ඉ! "#ම ෙහෝ 
යන කDq වf� එක� ෙතෝරා ගැeෙ� ස්වා½න8වය 
ඔ5 ස�ය.  
එම ස8වයා එව� සෙතS ෙනොෙ( න� දඬය� කළ 
ස8වයා 'ල කර ඒ අ�ව ආහාර ලබා Lම ෙහෝ එයට 
ස�ලන ප�] උපවාසෙ? &රත \ම ෙහෝ ඔ5ට ෙතෝරා ගත 
හැක.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

غْ 
َ
يَْد َوأ  َيْقتُلُوا الص.

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

.
َها ا2 ف6

َ
ًدا فََجَزاٌء يَا ك aتُْم ُحُرمٌ َوَمْن َقتَلَُه ِمنُْكْم ُمتََعم

اَرٌة  ْو َكف.
َ
َكْعبَِة أ

ْ
ِمثُْل َما َقتََل ِمَن اh.َعِم Áَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا بَاِلَغ ال
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ْمِرهِ َقَفا اهللاُ 
َ
ْو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما ِ�َُذوَق َوَباَل أ

َ
ا َسلََف َوَمْن َطَعاُم َمَساِكَ\ أ  َقم.

َد َفيَنْتَِقُم اُهللا ِمنُْه َواُهللا َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم  َ̄)ØÙ( 

,ශ්වාස කළC&, �ඹලා ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L 
�ඹලා දඬය� ස�� ෙනොමරC. �ඹලා අ��� කවෙරS 
ඕනෑක'� එය මරා දම�ෙ� ද �ඹලා අ��� 
��EගDක ෙදෙදෙනS ඒ �kබඳ ෙදන ��3ව අ�ව 
එයට පEක�මය ව�ෙ� මැ° සතාට සමාන ෙගො,පළ 
සෙතSය. එය කඃබාවට ලැ�ය �� ස8ව කැප "#ම� 
වශෙය&. එෙසේ ෙනොමැE න� පාපෙශෝදනය ව�ෙ� 
]k�ඳ�ට ආහාර සැපºම ෙහෝ එයට සමාන වන 
පමාණෙය� උපවාසෙ? &යැmමය. (ෙමය) ඔ5 කළ දෑ � 
ආLනව z�E ,rම� වශෙය&. ෙපර �3 u දෑට අ/ලාහ් 
සමාව 3�ෙ�ය. න)8 කවෙරS (එම වරද) නැවත8 
කර�ෙ� ද එ,ට අ/ලාහ් ඔ5ට පE�ංසාකා# දyව� 
ෙද�ෙ�ය. තවද අ/ලාහ් අEබලස�ප�නය. 
පE�ංසකය.  (අ/-S�ආ� 5:95) 

• දඬය� කළ ස)වයාට සමාන ස)වය! හා සමාන 

ෙනොවන ස)ව-!  

1- ෙගො,පළ ස�� අත�� දඬය� කළ සතාට සමාන 

ස8ව
� 

පැස්බරාට සමාන ෙගො,පළ සතා ඔ!වාය. :^රා, �& 
)වා, ෙකොටVවා වැ& ස��ට සමාන ෙගො,පළ සතා 
ගවයාය. හ
නාට සමාන සතා බැටVවාය. )වාට සමාන 
සතා එVවාය. රට හාවා  තලෙගොයා වැ& ස��ට සමාන 
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සතා එV¬�ය
. රට 9යාට සමාන සතා එV පැBයාය. 
හාවාට සමාන සතා ගැහැ� එV පැBයාය. පර,යා හා ඒ 
ඝනයට අය8 ස�නට සමාන ෙගො,පළ සතා එVවාය. ෙ� 
හැර ෙසb ස�� ස�බ�ධ
� ,>ව�� දරණ 
සාධාර�ය ��3ව මත ¢යා8මක ෙව
.  

2- සමාන කළ ෙනොහැ= දඩය� ස.!  

ෙමව� සෙතS දඬය� කෙළේ න� එම සතා 'ල කර, එ� 
වBනාකමට ස�ලන ප�] ආහාර 'ලට ෙගන, එ� එ� 
3�ෙයSට )>3 එක බැ�� ලබා ]ය ��
. එෙසේ ෙනොෙ( 
න� ඊට ස�ලන අ��� උපවාසෙ? &රත ,ය ��
.   

හර�  මාව .ළ �ෙබන ගස් කැcම හා එ� ස.! දඩය� 
=�ෙම� ��ය 
1- යෙමS ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය ද සාමානj ෙලස 

�Bය ද ෙපො3ෙ( ඔ5ට ම�කාහ්ෙ( හර� :මාව �ළ 

ඉ>හ� නමැE පැළෑBය හා '&ස් ශමෙය� �ටවන 

ලද ගස් හැර ෙසb පැළෑB ෙහෝ ගස් කැpම තහන� 

කරන ලL. එ� L ¶>යා ලබා Lම� අවශj ෙනොමැත. 

එය හර� :මාව �ළ ස�� දඬය� "#ෙ� eEය හා 

සමානය. එන� දඩය� කෙළේ න� එ,ට ¶>යා ලබා 

]ය �� ෙව
.  

2- මLනා හර� :මාව �ළ ද දඬය� "#ම හා ගස් කැpම 

තහන�ය. එ� L ¶>යා ලබා Lම� ෙනොමැත. න)8 

දඩය� කර�නා අවවාද කර� ලැෙ^. ඔ5ව දැ�ව8 

කර� ලැෙ^. එ� ඇE පැළෑB ආහාරයට අවශj 
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පමාණය� පමණ� ග� ලැෙ^. ෙමම පා�X>ධ 

ස්ථාන ෙදක හැර ෙලොෙව � ෙවන8 ෙකොතැනක ෙහෝ 

හර� ෙහව8 පා�X>ධ ස්ථානය� ෙනොමැත.  

• තහන� කරන ලද ෙදය� නැවත නැවත8 ඉ! 

කර�නාෙl eEය.  

කවෙරS තහන� කරන ලද කDණ� කර ¶>යා ෙනො3� 
ත88වෙ? එම කDණම නැවත නැවත8 කෙළේ න� එ� 
වතාව� පමණ� ¶>යා ලබා ෙද
. ෙමය දඩය� "#ෙ� 
eEයට පටහැ$ය.  
කවෙරS තහන� කරන ලද �ස | ගෑම bවඳ ,ලC� 
ගැ/\ම වැ& ,,ධ ව�ගයට අය8 තහනම� කර�ෙ� ද 
එ,ට ඔ5 ඒ සෑම ව�ගයකම තහන� දෑ සඳහා ¶>යා ලබා 
]ය �� ෙ(.  
ඉහ්රා� ත88වෙ? ,වාහය� �,ස ගැeම තහන�ය. එය 
eතj�¹ල ෙනොෙ(. එ� L ¶>යා ලබා Lම� ෙනොමැත. 
එෙම�ම පbව එය නැවත �,ස ගත හැක. 

• හ� හා උ�රාෙව � ස8ව කැප "#ෙ� ව�ග  

හ�� හා උ�රාෙව � අ&වා�යෙය�ම ද� ෙහව8 සෙතS 
කැප "#ෙ� ව�ග  හතර".  
පළ)වැ�න: තම8�ඃ හා "රා� ෙව�ෙව� ලබා ෙදන 
ස8ව කැප "#ම. ෙම
� හ� ව�දනාකDවා අ�භව 
කළ හැක. එ
� 3xප��ට ද ආහාර සපය
.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 

َهْدِي 
ْ
َجa َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال

ْ
 ا�

َ
ُعْمَرِة إِ�

ْ
 َفَمْن َيَمت.َع بِال
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... එ,ට කවෙරS උ�රාෙව� (පb) හ� වන ෙත� 
,ෙ(කය� ග�ෙ� ද ඔ5 හ>ෙය� පහb වන දෑ (]ය 
��ව) ඇත. ... (අ/-S�ආ� 2:196) 
ෙදවැ�න: ය� "� ෙහේ�ව� මත �ස | ගෑම මසා &ම 
කළ ඇ�� ඇrම වැ& ඉහ්රා� ත88වෙ? තහන� කර� 
ලැ| යම� කෙළේ න� ඒ සඳහා ව�]ය� වශෙය� 
��නමන ස8ව කැප "#ම. ¶>ය�/ අදා ෙහව8 අ¦ව 
�ය\ෙ� ව�]යක L උපවාසය ෙහෝ ආහාර සැපºම ෙහෝ 
සෙතS කැප "#ම යන කDq අ��� එක� ෙතෝරා 
ගැeෙ� &දහස ඉස්ලා� ��නමා ඇත.  
��වැ�න, හ� ව�දනාව� ස���ණව ඉ! "#ෙම� 
ෙහෝ බ
�/ලාහ්වට �,:ෙම� යෙමS වළ�ව� 
ලබ�ෙ� න� එ� අස���ණ8වය �ය\ම උෙදසා ලබා 
ෙද�නා u ස8ව කැප "#ම. ෙම� ෙකො�ෙ>� පැන\ම� 
ෙනොමැත.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِْلُقوا 
َ

� 
َ

َهْدِي َوال
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ُعْمَرَة ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
َوأ

ِسِه 
ْ
ًذى ِمْن َرأ

َ
ْو بِِه أ

َ
َهْدُي َ#ِل.ُه َفَمْن eََن ِمنُْكْم َمِريًضا أ

ْ
رُُءوَسُكْم َح«. َفبْلَُغ ال

ْو نُُسٍك  فَِفْديَةٌ 
َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
 ِمْن ِصيَاٍم أ

හ� හා උ�රා අ/ලාහ ්ෙව�ෙව� �ඹලා ස���ණ කරC. 
(එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� ලැ�ෙ? න� 
හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb වන දෑ (�ඹලා ]ය 
��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප"#ම) එ� (වළ�ව� ලැ|) 
&ශ්�ත ස්ථානයට පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස් )¦ 
ෙනොකරC. �ඹලාෙග� කවෙරS ෙරෝ�ෙයSව ෙහෝ 
එෙසේ8 ෙනොමැE න� ඔ5ට තම �ෙස � ෙ(දනාව� ඇE 
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u ,ටක (එම�� �ස )¦ "#මට �3 Cවෙහො8 ඒ සඳහා) 
උපවාසෙය� ෙහෝ සදකාෙව� ෙහෝ ස8ව කැප "#ෙම� 
ව�]ය (ෙග,ය ��) ෙව
. ... (අ/-S�ආ� 2:196) 
හතරවැ�න, ආහාරයට ග� ලබන ෙගොඩ�ම සෙතS 
දඬය� කර මරා දැ� අය එයට පEක�මය� වශෙය� 
ලබා ]ය �� ස8ව කැප "#ම.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ْغتُْم ُحُرمٌ َوَمْن َقتَلَُه ِمنُْكمْ 
َ
يَْد َوأ  َيْقتُلُوا الص.

َ
يَن آَمنُوا ال ِ

.
َها ا2 ف6

َ
ًدا فََجَزاٌء  يَا ك aُمتََعم

اَرٌة  ْو َكف.
َ
َكْعبَِة أ

ْ
ِمثُْل َما َقتََل ِمَن اh.َعِم Áَُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْديًا بَاِلَغ ال

ا َسلََف َوَمْن  ْمِرهِ َقَفا اُهللا َقم.
َ
ْو َعْدُل َذلَِك ِصيَاًما ِ�َُذوَق َوَباَل أ

َ
َطَعاُم َمَساِكَ\ أ

 ْ َد َفيَن  )ØÙ(تَِقُم اُهللا ِمنُْه َواُهللا َعِزيٌز ُذو انِْتَقاٍم َ̄

,ශ්වාස කළC&, �ඹලා ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bය L 
�ඹලා දඬය� ස�� ෙනොමරC. �ඹලා අ��� කවෙරS 
ඕනෑක'� එය මරා දම�ෙ� ද �ඹලා අ��� ��E 
ගDක ෙදෙදෙනS ඒ �kබඳ ෙදන ��3ව අ�ව එයට 
පEක�මය ව�ෙ� මැ° සතාට සමාන ෙගො,පළ 
සෙතSය. එය කඃබාවට ලැ�ය �� ස8ව කැප "#ම� 
වශෙය&. එෙසේ ෙනොමැE න� පාපෙශෝදනය ව�ෙ� 
]k�ඳ�ට ආහාර සැපºම ෙහෝ එයට සමාන වන 
පමාණෙය� උපවාසෙ? &යැmමය. (ෙමය) ඔ5 කළ දෑ� 
ආLනව z�E ,rම� වශෙය&. ෙපර �3 u දෑට අ/ලාහ් 
සමාව 3�ෙ�ය. න)8 කවෙරS (එම වරද) නැවත8 
කර�ෙ� ද එ,ට අ/ලාහ් ඔ5ට පE�ංසාකා# දyව� 
ෙද�ෙ�ය. තවද අ/ලාහ් අEබලස�ප�නය. 
පE�ංසකය.  (අ/-S�ආ� 5:95) 
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අවසානෙ? පකාශ කළ ස8ව කැප "#ෙ� ව�ග �න ය� 
"� නැම3මක අ¦පා¦ව� ෙව�ෙව� ෙහෝ ය� ¢යාව� 
අතහැ#ම ෙහේ�ෙව� �3 Cq අ¦පා¦ව� ෙව�ෙව� 
ෙහෝ එම අ¦පා¦ව �ර\ම �$ස  ෙද� ලබන ස8ව කැප 
"#�ය. එබැ,� එ
� අ�භව ෙනොකළ ��
. න)8 එය 
කැප කර තම� ම�කාහ්ෙ( �B�ෙ� න� එ� ඇE 
3�ය�ට අ�භව "#මට සැලැස්,ය �� ෙ(. තම� 
ම�කාහ්ෙව� බැහැරව �B�ෙ� න� ඔ5 ෙවෙසන 
ස්ථානෙ?ම අ�භව කර�නට සලස්ව
.  
ෙපො3ෙ( හ� හා උ�රා නැම3� ඉ! "#ෙ� L හර� :මාව 
�ළ ෙවෙසන 3�ය�ට ධනව�� ,�� දාන මාන 
ප�තjාගය� �� නැ9ම b�නාහ්ව".  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ْمَوالَُهمْ 
َ
يَن ُفنِْفُقوَن أ ِ

.
ًذى لَُهْم  ا2

َ
 أ

َ
ْغَفُقوا َمن©ا َوال

َ
 يُتِْبُعوَن َما أ

َ
vِ َسِبيِل اِهللا ُعم. ال

 ُهْم Áََْزنُونَ 
َ

 َخوٌْف َعلَيِْهْم َوال
َ

ْجُرُهْم ِعنَْد َربaِهْم َوال
َ
 أ

අ/ලාහ්ෙl මා�ගෙ? තම�ෙl ස�ප8 ,යද� කර, පbව 
තම� ,යද� කළ දෑ �kබඳව "යා පෑම"� හා 
�ද\ම"� අ�ගමනය ෙනොකර�ෙ� ද ඔCනට ඔC�ෙl 
පEඵල ඔC�ෙl පරමාaපE අ�යස ඇත. තවද ඔCනට 
("��) �ය� ෙනොමැත. තවද ඔC5 3කට ප8 ව�ෙ� ද 
නැත.   (අ/-S�ආ� 2:262) 

• සෙතS ��නැම� ලැ�මට අ&වා�යය උද,ය 

මස්�3/ හරා� � වැ�ය�, එන� එ� ෙවෙසන �ය[ම 
වැ�ය� ෙම
� අදහස් ෙකෙ�. 



 

70 

මස්�3/ හරාමය අසල ප]ං�කDව�, එන� හර� 
:මාවට ස9පෙය� තම වාසස්ථාන ඇE උද,ය ෙවE. 
ඔC� ම�කාහ්ව අවට ඇE ග�මාන වල ප]ං�කDව� 
ෙම� ෙනොව ෙමොCනට හ>� ලබා Lම� ෙනොමැත. හර� 
වැ�ය� ෙම� තවාª/ ,දා ෙහව8 අවස� තවාෆ් 
"#ෙ� වග�ම ද ෙමොCනට ෙනොමැත.  
න)8 තම8�ඃ කමයට හා "රා� කමයට හ� උ�රා 
කරන උද,ය මස්�3/ හරා� අසල ෙනොෙව8 න� ඔC� 
හ>� ලබා ]ය ��ය. එය එVෙව". එෙසේ ෙනොමැE න� 
ඔ!ෙවS ෙහෝ ගවෙයSෙl හෙත� එකක ෙකොටස".  
කවෙරSට හ>� ලබා Lමට ෙනොලැ�ෙ¯ ද එෙසේ 
නැEන� එය ලබා Lමට ෙනොහැ" uෙ? ද අරෆාවට ෙපර 
ෙහෝ පb  හ�� ]න �න� ද එන� එ� අවසානය හ� මස 
13 වැ& ]නයට ෙයෙද
. ෙමය
 උ�� කමය ව�ෙ?. 
පbව තම &ෙවස් බලා පැ'ණ ]න හත� ද උපවාසෙ? 
&රත ,ය ��ය. න)8 ඉෆ්රා> කමයට හ� ඉ! කරන 
උද,යට හ>� ලබා Lම� නැත.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِْلُقوا 
َ

� 
َ

َهْدِي َوال
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ِ فَإِْن أ ُعْمَرَة ِب.

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
َوأ

ِسِه 
ْ
ًذى ِمْن َرأ

َ
ْو بِِه أ

َ
َهْدُي َ#ِل.ُه َفَمْن eََن ِمنُْكْم َمِريًضا أ

ْ
رُُءوَسُكْم َح«. َفبْلَُغ ال

َجa َفَما فَِفْديَ 
ْ
 ا�

َ
ُعْمَرِة إِ�

ْ
ِمنْتُْم َفَمْن َيَمت.َع بِال

َ
ْو نُُسٍك فَإَِذا أ

َ
ْو َصَدقٍَة أ

َ
ٌة ِمْن ِصيَاٍم أ

َجa وََسبَْعٍة إَِذا رََجْعتُْم 
ْ
ي.اٍم vِ ا�

َ
ثَِة ك

َ
ْد فَِصيَاُم ثَال َهْدِي َفَمْن لَْم َ%ِ

ْ
اْستَيÇََْ ِمَن ال

ةٌ eَِملٌَة ذَ  َك َعَ¬َ
ْ
َ تِل ََراِم َواي.ُقوا اب.

ْ
َمْسِجِد ا�

ْ
ْهلُُه َحاÚِِي ال

َ
لَِك لَِمْن لَْم يَُكْن أ

ِعَقاِب 
ْ
َ َشِديُد ال ن. اب.

َ
  )  ÛØÜ(َواْعلَُموا أ
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හ� හා උ�රා අ/ලාහ ්ෙව�ෙව� �ඹලා ස���ණ කරC. 
(එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� ලැ�ෙ( න� 
හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb වන දෑ (�ඹලා ]ය 
��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප "#ම) එ� (වළ�ව� 
ලැ|) &ශ්�ත ස්ථානයට පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස ්
)¦ ෙනොකරC. �ඹලාෙග� කවෙරS ෙරෝ�ෙයSව ෙහෝ 
එෙසේ8 ෙනොමැE න� ඔ5ට තම �ෙස � ෙ(දනාව� ඇE 
u ,ටක (එම�� �ස )¦ "#මට �3 Cවෙහො8 ඒ සඳහා) 
උපවාසෙය� ෙහෝ සදකාෙව� ෙහෝ ස8ව කැප "#ෙම� 
ව�]ය� (ෙග,ය ��ව) ඇත. �ඹලා (වළක� 
ලැ�ෙම�) bර��ත uෙ? න� එ,ට කවෙරS 
උ�රාෙව� (පb) හ� වන ෙත� ,ෙ(කය� ග�ෙ� ද 
ඔ5 හ>ෙය� පහb වන දෑ (]ය ��ව) ඇත. එය ��ණ ]න 
දහය". ෙමය (ෙමම eEය) මස්�> හරා� අ�යස තම 
පCල(වාස ¿'ය) ෙනොමැE අය සඳහාය. �ඹලා අ/ලාහට් 
�ය භ�Eම8 වC. සැබැ,�ම අ/ලාහ් දyව� ලබා Lෙම 
� දැw බව �ඹලා දැන ග&C.   (අ/-S�ආ� 
2:196) 

• හ>� ෙහව8 ස8වයා කැප "#ෙ� ස්ථානය 

සෑම ස8ව කැප "#ම�ම, ආහාර සැපºම�ම හර� 
:මාව �ළ �Bන 3�ය� ෙවත ,ය ��ය. එන� එය 
කැpම8 ෙබදා හැ#ම8 ඒ �ළ �3 ,ය ��
.  
¶>ය�/ අදා ෙහව8 අ¦ව �ර\ෙ� හා මසා &ම කළ 
ඇ�� ඇrෙ� ව�] වශෙය� ලබා ෙදන දෑ හා හ� 
"#ෙම� ෙහෝ බ
�/ලාහ්වට �,:ෙම� වළ�ව� 
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ලැ�ම ෙහේ�ෙව� ලබා ෙදන ස8ව කැප "#ම වැ& දෑ 
එ� ෙහේ� කාරණාව 3! අවස්ථාෙ(ම �3 කළ �� ෙ(.  
දඬය� "#ෙ� ෙහේ�ව මත එයට පEක�මය� වශෙය� 
ලබා ෙදන ස8ව කැප "#ම හර� :මාෙ( 3xප��ට ,ය 
��ය. න) උපවාසය කවර ස්ථානයක ෙහෝ ෙ(වා ඉ! 
කළ හැක.  
තම8�ඃ හා "රා� කමයට8 ෙපො3 කමයට8 ලබා ෙදන 
ස8ව කැප"#� හර� :මාව �ළ �3 ,ය ��ය. එ
� 
අ�භව කළ හැ" අතර එය ප�තjාග ද කළ හැක. එ
� 
හර� :මාව �ළ u 3�ය�ට ආහාර වශෙය� සලසා ]ය ද 
හැක.  
හ� "#ෙම� වළ�ව� ලබ�නා හ>ෙය� පහb වන දෑ 
කැප "#ම අ&වා�යය ෙ(. පbව ඔ5 �ස | ගස
. හ>� 
ලබා Lමට ෙනොලැ�ෙ¯ න� ඉහ්රාමෙය� 'ෙද
. ඔ5 
ෙකෙර� "�ව� ෙනොපැවෙර
. ෙහේ�ව එය ඉ! "#ෙ� 
හැ"යාව ෙනොලැ| &සා අ&වා�යය භාවෙය� ඔ5 '3q 
ෙහ
&.  

• හර� :මාව එ�ටට මස ්යැ\ෙ� eEය 

හ� ව�දනාකDව� ස�� කැප කරන ව�ග �න".  
පළ)වැ�න: තම8�ඃ හා "රා� ෙව�ෙව� හර� :මාව 
�ළ කැප "#ම. එ
� අ�භව කළ හැක. 3�ය�ට 
ආහාරව වශෙය� ��නැ'ය හැක. එෙම�ම හර� :මාව 
එ�ටට යැ,ය හැක.  
ෙදවැ�න: දඩයම ෙව�ෙව� පEක�මය� වශෙය� ද 
�ස )¦ "#ම ෙව�ෙව� ව�]ය� වශෙය� ද තහන� 
ෙදය� ෙව�ෙව� ¢යාවට නැං\ම� වශෙය� ද කැප 
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කරන ස��. ෙ� �ය/ල හර� :මාව �ළ �Bන 3�ය� 
ෙව�ෙව&. එ
� එය ලබා ෙද�නා අ�භව ෙනොකළ 
��
.  
��වැ�න: හ� "#ෙම� වළක� ලැ�ම ෙහේ�ෙව� 
ලබා ෙදන ස8ව කැප "#ම8 පEක�මයට ලබා ෙදන 
ස8ව කැප "#ම8 ඒවා හැර ෙවන8 දෑ සඳහා ලබා ෙදන 
ස8ව කැප "#ම8ය. ෙ�වා කපන ලද ස්ථානෙ?ම ෙබදා 
හ�� ලැෙ^. ෙවන8 තැනකට යැ\මට ද ඔ5ට අ�මැEය 
ඇත න)8 එ
� අ�භව කළ ෙනොහැක.  
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5- හ� ව!දනාෙR ව8ග 

හ� ව�දනාෙ( ව�ග �න". එන� අ8-තම8�ඃ, අ/-
"රා� හා අ/-ඉෆ්රා>  

1- තම8�ඃ කමය 

හ� මාසෙ? උ�රා සඳහා ඉහ්රා� තැ�ම
. (අ]ට� 
"#ම
) ෙමම කමෙ? අ]ටන වා�කව පවස� ලබ�ෙ?  

.يَْك ُقْمَرةً  َI 

ල^ෙබ
� උ�රත� ය�ෙව&.  

ෙ8Dම: උ�රාව� සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.  

උ�රාව අවස� කර ග8 පbව ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙව
. 
පbව ම�කාහ්ව �ළ ෙහෝ එයට ස9ප ස්ථානයක L ෙහෝ 
එම වසෙ�ම හ� සඳහා ඉහ්රා� තබ
.   

ෙමම කමෙ? අ]ටන වා�කව පවස� ලබ�ෙ?  

ا .يَْك َحج© َI 

ල^ෙබ
� හ�ජ� ය�ෙව&.  

ෙ8Dම: හ� සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'.  

තම� අCD3 ]න අකබා න� ස්ථානයට ග/ ගසා �ස )¦ 
කරන ෙත� එම ඉහ්රා� ත8තවෙ?ම පbෙව
. පbව ඔ5  
තම8�ඃ සඳහා u හ>� (සෙතS කැප "#ම) ලබා ]ය 
��
.  
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2- "රා� කමය 

හ� හා උ�රා එකවර ඉ! "#මට ෙහෝ පථමෙය� හ� ඉ! 
කර පbව උ�රාවට ප,ෂ්ට \මට ඉහ්රා� තැ�ම
. එ� L 
"රා� සඳහා u හ>�(ස8ව කැප"#ම) ලබා ]ය ��
. ඒ 
සඳහා වා�කව පවසන කමය ව�ෙ?  

ا .يَْك ُقْمَرًة وََحج© َI 

ල^ෙබ
� උ�රත� වහ�ජ�.  

ෙ8Dම: උ�රා හා හ� සඳහා මම ඔබට පEචාර 
දැ�uෙය'. 

ය� "� ෙනොවැළැ�,ය හැ" ෙහේ�ව� මත උ�රාවට 
&ය'ත තවාෆ් "#මට ෙපර එම උ�රාෙව�ම හ� 
ඇ�ළ8 "#මට අ�මැEය ඇත. උදාහරණ වශෙය� 
ඔසx ෙහෝ දD ප�ත Daර වහනය ඇE u ෙකෙනS, හ� 
ඉ! "#ෙ� කාලය  ළං Cq ෙකෙනS වැ& අය ගත හැක.  

3- ඉෆ්රා> කමය 

හ� සඳහා පමණ� ඉහ්රා� තැ�ම ඒ සඳහා වා�කව 
පවසන කමය ව�ෙ?  

ا .يَْك َحج© َI 

ල^ෙබ
� හ�ජ� ය�ෙව&. 

ෙ8Dම: හ� සඳහා මම ඔබට පEචාර දැ�uෙය'. 

"රා� කමයට හ� ඉ! කර�නාෙl කමෙ(දය හා 
ඉෆ්රා> කමයට හ� ඉ! කර�නාෙl කමෙ(දය එක හා 
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සමානය. න)8 "රා� කමයට හ� ඉ! කර�නා 
ෙකෙර� හ>�(ස8ව කැප"#ම�) ලබා ]ය �� ෙ(. 
ඉෆ්රා> කමයට හ� ඉ! කර�නා ෙකෙර� හ>� ලබා 
Lම� ෙනොමැත.  

ඉෆ්රා> කමයට වඩා "රා� කමයට හ� ඉ! "#ම 
උ��ය. ඒ ෙදකටම වඩා තම8�ඃ කමයට හ� ඉ! "#ම 
උ��ය.  

b�නාහ්ව �වමාන "#ම �$ස8 දහෙම� පවEන 
,,ධ8වය ¢යාවට නැං\ම �$ස8 ,ෙටක තම8�ඃ 
කමයට8 ,ෙටක ඉෆ්රා> කමයට8 ,ෙටක ඉෆ්රා> 
කමයට8 අ]ට� කර ගැeම b�නාහ්ව". න)8 
තම8�ඃ කමය &තර �kපැ]ය ��
. ෙහේ�ව එය වඩා 
උ�� කමය� වන බැ,&.  

ْت 
َ
ئَِشَة رrََِ اُهللا َقنَْها قَال َ̄ َخرَْجنَا َمَع رَُسوِل اُهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم : َقْن 

ْن يُِهل. "َفَقاَل 
َ
َرادَ ِمنُْكْم أ

َ
يُِهل.  َمْن أ

ْ
ْن يُِهل. ÞَِجÝ فَل

َ
َرادَ أ

َ
يَْفَعْل َوَمْن أ

ْ
ÞَِجÝ َوُقْمَرةٍ فَل

َهل. رَُسوُل اُهللا 
َ
ئَِشُة رrََِ اُهللا َقنَْها فَأ َ̄ ْت 

َ
يُِهل. قَال

ْ
ْن يُِهل. بُِعْمَرٍة فَل

َ
َراَد أ

َ
َوَمْن أ

َهل. بِِه نَاٌس 
َ
َهل.  َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم ÞَِجÝ َوأ

َ
َجa َوأ

ْ
ُعْمَرِة َوا�

ْ
َهل. نَاٌس بِال

َ
َمَعُه َوأ

ُعْمَرةِ 
ْ
َهل. بِال

َ
نُْت ِفيَمْن أ

ُ
  )متفق عليه" (نَاٌس بُِعْمَرٍة َو»

 

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL. අ� අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� සමග �ට8 ව �ෙය). 
එ,ට එ�මා ඔබ අ��� කවෙරS ෙහෝ හ� හා උ�රා යන 
ෙදකට ත/�යා පවස�නට අෙx�ෂා කර�ෙ� ද ඔ5 
එය කර8වා! තවද කවෙරS හ� සඳහා පමණ� ත/�යා 
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පවස�නට අෙx�ෂා කර�ෙ� ද ඔ5 එෙසේ ත/�යා 
පවස8වා! කවෙරS උ�රා සඳහා පමණ� ත/�?යා 
පවස�නට අෙx�ෂා කර�ෙ� ද ඔ5 ද (ඒ සඳහා) 
ත/�යා පවස8වා ! ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� හ� සඳහා ත/�යා පැව�හ. 
එ�මාණ� සමඟම ඇතැ� ජනයා  එෙසේ ත/�යා පැව�හ. 
ඇතැ� ජනයා උ�රා හා හ� සඳහා ත/�යා පැව�හ. 
තව8 සමහD� උ�රා සඳහා ත/�යා පැව�හ. මම 
උ�රා සඳහා ත/�යා පවස�න� අ��� uෙය' යැ
 
ඇය පවසා �Bයාය.  (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

හ� ව!දනා කම අ.g! උ.�ම කමය 

සෑම හ� ව�දනාකDෙවSම තම8�ඃ කමයට හ� "#ම 
අවශj ෙව
. හ� ව�දනා කම අ��� වඩා8 ෙශේෂ්ඨ 
උ��ම කමය ව�ෙ? තම8�ඃ කමය
. ෙහේ�ව ෙ� කමය 
�kප]�නැ
 න� �මාෙණෝ තම '�ර�ට අණ කර ඇE 
අතර එ�මාණ�ෙl අවසාන හ� ව�දනාෙව� ව�] 
වශෙය� ස8ව කැප "#ම� ලබා ]ය �� අය හැර ෙසb 
අය ඉහ්රා� ගලව�නැ
 ඔCනට පවසා �B බැ,&.  

තම8�ඃ කමය හ� ව�දනා අ��� පහbම ෙලෙහ�ම 
කමය ෙ(. එෙම�ම පEඵලෙය� හා Sසf� ද අaකය.  

'&ෙසS "රා� කමයට ෙහෝ ඉෆ්රා> කමයට ෙහෝ 
ෙ¬තනාව තැ�ෙ( න� එ,ට වඩා8 ෙයෝගj ව�ෙ� තම 
ව�දනාව තම8�ඃ කමයට ප�ව�තනය කර� �$ස 
උ�රාව� ෙකෙර� ෙ¬තනාව හැර\ම
. එය, හ>� ලබා 
ෙනො]ය �� ත88වයක තවාෆ් හා සඃ�  "#ෙම� පbව 
පවා එෙසේ �3 කළ හැක. පbව න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
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වස/ල�) �මාෙl &ෙයෝගය �kපැLම� වශෙය� ඔ5 
තම �සෙකස් කපා ඉහ්රාමය ගලව
.  

කවෙරS හ>� ලබා ]ය �� ත88වයක පbෙව
 න� 
ඔ5 එම ඉහ්රාමෙ?ම �B
. ග/ ගසා අCD3 ]න �ස )¦ 
කරන ෙත� ඉහ්රාමය ෙනොගලව
.  

ئَِشةَ  َ̄  نَُرى : قالت رrََِ اهللاُ َقنَْها َقْن 
َ

َخرَْجنَا َمَع اa~ِ.h َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.مَ َوال
َمَر اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم َمْن 

َ
َيِْت فَأ

ْ
Iْفنَا بِا ا قَِدْمنَا َيَطو. َج6 فَلَم.

ْ
ن.ُه ا�

َ
 ك

.
لَْم إِال

نْ 
َ
َهْدَي أ

ْ
َهْدَي َونَِساُؤُه لَْم يَُسْقَن  يَُكْن َساَق ال

ْ
Áَِل. فََحل. َمْن لَْم يَُكْن َساَق ال

نَ 
ْ
ْحلَل

َ
 فَأ

 

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL.  

අ� න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා සමඟ 
�ට8ව �ෙය). එ�මාණ�ව හ� ඉ! කර�ෙනSව 'ස 
(ෙවන8 අ�ර"�) අ� ෙනො3!ෙව). පbව අප පැ'$ 
බ
�/ලාහ්ව තවාෆ් කළ ක/�, න� ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල� �මාෙණෝ ‘කවෙරS හ>� ලබා ]ය 
�� ෙනොව�ෙ� ද ඔC� ඉහ්රාමය ගලවා දමන ෙම� 
&ෙයෝග කළහ. ඒ අ�ව හ>� ලබා ෙනො]ය �� අය 
ඉහ්රාමය ගලවා දැ)ෙවෝය. එ�මාෙl ��ය� ද හ>� 
ලබා ෙනො]ය �� අය uහ. එබැ,� ඔC� ද ඉහ්රාමය 
ගලවා දැ)ෙවෝය. (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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ම�කාහව්ට �% ෙ� කමය 

හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා )ස්f�වරෙයS ඉහ්රා� ෙ¬තනාව 
තබා ඉහ්රා� ඇ�ම ඇ�ෙ> න� ඔ5 ත/�යා පවස'� 
ම�කාහ්ව අර)ණ කර ග&
. පහbකම� ඇ8න� 
ම�කාහ්ෙ( ඉහළ ෙකොට�� ඇ�V\ම8 ස්නානය 
කරගැeම8 b�නාහ්ව".  

පbව ඔ5 කවර පැ8ත"� ෙහෝ මස්�3/ හරා� ෙවතට 
�,ෙස
. මස්�3/ හරා� �ළට �,:මට ��ෙ( න� තම 
දSq කSල ඉ]�ෙය� තබා �,�ය ��
. පbව 
මස්�දයට �,:ෙ� L පවසන පා�ථානව පවස
.  

 
.
بَْواَب رَْ|َِتَك الل

َ
  ُهم. اْفتَْح ِ�ْ أ

අ/ලා5�මෆ්තහ් U අ^වාබ රහ්මEක (�ලාශය: )සf්�) 

ෙ8Dම: යා ! අ/ලාහ්, ඔබෙl කDණාෙ( ෙදොර! මා 
ෙව�ෙව� ,වෘත කර� මැනව.  

يْطَ  َقِديِم ِمْن الش.
ْ
َطانِِه ال

ْ
َكِريِم وَُسل

ْ
َعِظيِم َوبِوَْجِهِه ال

ْ
ُعوُذ بِاِهللا ال

َ
اِن أ

 الر.ِجيمِ 

අඌ3 �/ලා�/ අm� ව�ව��/ ක#� වb/තා&�/ 
කL� 'නෂ් ෙෂ
තා&� ර�� 

 

පලවා හ�න ලද ෙෂ
තා�ෙl හා&ෙය� ස�ව බලධා# 
අ/ලාහ්ෙl ආර�ෂාව පත'! එෙම�ම ඔ5ෙl 
ෙගෞරවeය )5ෙණ� (තෘxEෙය�) හා ඔ5ෙl සදා 
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පව8නා බලපරාකමෙ? නාමෙය� ආර�ෂාව පත'! 
       
 (�ලාශය: අ| දාu>)  

ෙකෙන> මස්#I හරමයට �%ෙසන %ට කළ _. දෑ  

හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� තැ| ෙකෙනS මස්�3/ 
හරාමය �ළට �,�ෙ? න� එම ෙමොෙහොෙ8ම තවාෆ් 
"#ෙම� කට�8ත ආර�භ කර
. න)8 අ&වා�යය 
සලාතය� ෙහෝ ජනාzසා සලාතය� ෙහෝ පැවෙත�ෙ� 
න� හැර. එ,ට එම සලාතය� ඉ! කර පbව තවාෆ් � 
&රත ෙව
.  

උ�රා පමණ� ඉ! කර�ෙනS ෙහෝ තම8�ඃ කමයට 
උ�රාව ඉ! කර�ෙනS ෙහෝ ෙ( න� ඔ5 උ�රාෙව� 
තවාෆෙය� ක!�� ආර�භ කර
. ඉෆ්රා> ෙහෝ "රා� 
කමයට උ�රා කර�ෙනS න� ඔ5 ම�කාහ්වට 
ස�පාxත\ෙ� තවාෆය ඉ! කර
. එය b�නාහ්ව". එය 
අ&වා�යය ෙදය� ෙනොව�ෙ�ය.  

ව!දනාෙව! Mෙදන ත))වය! 

ව�දනාෙව� 'Lම පහත සඳහ� අ��� �3 ෙ(.  

ව�දනාමානය� අවස� \ෙම� ... 

ෙකො�ෙ>� ස�ත ය� "� ෙහේ�ව� &සා ඉහ්රාමෙය� 
ඉව8 \ෙම�... 

බාධා "#ම� ෙහේ�ෙව� හ>� හා �ස )¦ "#ෙම� 
පbව ඉහ්රාමෙය� ඉව8 \ෙම�...  
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මස්�3/ හරාමය ෙවත �,:ෙ� ,නය 

�ය[ මස්�දය� අ/ලාහ්ෙl &ෙවස්ය. සෑම 
)ස්f�වරෙයSම එ� �,:මට8 එ� තම ගැ8ත� ,,ධ 
නැම3� වල &රත \මට8 ඔ5 ඇර�� කර
.  

තම &වසට �,:මට අ�මැEය ලබා 3� පරමාaපEෙl 
ශ�Eය හ�නා ගැeම8 ඔ5ව )ණ ගැ:මට �දාන� \ම8 
ඔ5ෙl ගD8වය හා ��Eය සමඟ බැ�q දැ
� ඔ5ෙl 
&වෙස� ,නයා�¹ලව හැ�#ම8 ඔ5ෙl මස්�දය� 
ෙකෙර� ආදරය දැ�\ම8 එය ම�මයට ප8 "#ම8 
එයට ෙගෞරවය "#ම8 ගැ8ෙතS ෙකෙර� පැවෙරන 
අ&වා�යය ¢යාව� අ��&. ෙහේ�ව ඒවා තම ගැ8තා 
ෙව�ෙව� ඔ5 ෙමෙන� "#මට8 ඔ5ට නැම3� 
"#මට8 ඔ5ෙl ග�ථය "ය\මට8 දහම හැදෑ#මට8 
ඉ] කර� ලැ| ඔ5ෙl &ෙවස්ය.  

අ�ලාහ්ෙH /ෙවස�් �	පැhය _. %නය! අ.g! 
... 

තම &ව�� CV ෙගන මස්�දය ෙවත බැහැර ව යෑම 
���3 අලංකාර ඇ�'� සැර: bවඳ ,ලC� ගැ/\ම 
අ`මානව8 ෙල�� ශා�ත දා�තව මස්�දයට පා 
ගම&� යෑම මස්�දයට �,� වහාම පyD වශෙය� 
රකආ8 ෙදක� සලාතය ඉ! "#ම.  

එෙම�ම තම සෙහෝදරයා සමඟ තරග වැද ඔC�ෙl �සට 
උw� පැන යෑෙම� තම සෙහෝදර
�ෙl දෑ8 අ
� 
ෙකොට ඉඩ ගැeෙම� වැළ"ය ��
. තවද Â� b3Â� 

වැ& සලා8 ඉ! කර�න� හා මල�වD� �kS/ කරන 
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3ඟද ෙ>ව/ අ�භව "#ෙම� වැළ"ය ��
. මස්�දෙ? 

�Bන උද,යට හඬ හා :� නාදෙය� හා&ය� ෙනොවන 

අ��� ජංගම 3රකතන ¢යා ,ර�ත "#ම ෙකළ, ෙසම, 
භා,ත කළ ෙ/�b වැ& දැ �k� මස්�ද �ළ අ���3 දෑ 
තැව#ෙම� වග බලා ගත ��
. ,�Vව අනවශj 

ෙස/ල�, අනවශj ෙලස කතා "#ම, අaක ෙලස කතා  
"#ම, හඬ නගා කතා "#ම, ත�ක ,ත�කවල &රත \ම, 
ග� ෙද� "#ම, නැE \ �ය ෙදය� ෙස\ම, ජනයාෙග� 
)ද/ ඉ/Uම වැ& දැ
� වැළ� �Bය ��ය. මස්�දය 
���3ව තබා ගැeමට8 එ� ඇE ෙමවල� හා අ/-
S�ආ� �ටප8 ආර�ෂා "#මට8 වග බලා ගත ��ය. 
කා�තාව� bවඳ ,ලC� ගැ/\ෙම� හා හැඩ අලංකාර 
කර ගැeෙම� වැළ"ය ��ය. කා�තාව�ට &යම කරන 
ලද ස්ථානෙය� සලාතය ඉ! කළ ��ය. වචනෙය� ෙහෝ 
¢යාෙව� ජනයාට අ��දකා# ෙල�� ෙනොහැ��ය 
��ය.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පවස
. 

 Áُِب6 
َ

وا إِن.ُه ال
فُ ِÇُْت 

َ
ُبوا َوال َÏْوا َوا

ُ
àَُمْسِجٍد َو aáُ آَدمَ ُخُذوا ِزينَتَُكْم ِعنَْد oَِيَا ب

ِف\َ  ِÇُْم
ْ
 ال

ආද�ෙl දDව&, bÃ> කරන සෑම ස්ථානයකම 
�ඹලාෙl (වස්ත) අලංකාරය ග&C. තවද අ�භව කරC. 
තවද පානය කරC. තවද නාස්E ෙනොකරC. සැබැ,�ම 
ඔ5 (අ/ලාහ්) නාස්E කර�න� ±ය ෙනොකර�ෙ�ය. 
       
 (අ/-S�ආ� 7:31)  
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 aُغُدو
ْ
ُ ِفيَها بِال

َ
ْن تُْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه يَُسبaُح �

َ
ِذَن اُهللا أ

َ
َصاِل  vِ ُنيُوٍت أ

ْ
 ،َواآل

eَِة َ�َافُوَن  ةِ َو�ِيتَاِء الز.
َ

ال ِر اِهللا َو�ِقَاِم الص.
ْ
 َنيٌْع َقْن ِذك

َ
ِهيِهْم ãَِاَرٌة َوال

ْ
 تُل

َ
رَِجاٌل ال

بَْصاُر 
َ ْ
ُقلُوُب َواأل

ْ
ْحَسَن َما َعِملُوا َوَيِزيَدُهْم  ،يَْوًما َيتََقل.ُب ِفيِه ال

َ
ِ�َْجِزَيُهُم اُهللا أ

 .ِلِه َواُهللا يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْ�ِ ِحَساٍب ِمْن فَْض 

&ෙවස් � උ8කෘෂ්ට කරව� ලැ�ම8 එ� තම නාමය 
ෙමෙන� කර� ලැ�ම8 අ/ලාහ් අ�මත කෙළේය. තවද 
එ� ඔ5ව උදෑසන හා සවස ��'� b,X>ධ කරE. 
ෙවළඳාම ෙහෝ වjාපාරය අ/ලාහ්ව ෙමෙන� "#ෙම� ද 
සලාතය ස්ථා�ත "#ෙම� ද zසකා8 ෙග\ෙම� ද 
ඔC�ව ෙනොහරව
. එ� හදව8 හා බැ/ම නkය'� 
පවEන ]නයට �ය ෙවE. ඔC� කළ දෑට ඉතා යහප8 දෑ 
අ/ලාහ් ඔCනට ��නම� �$ස ද ඔ5ෙl වරපසාදෙය� 
ඔCනට අaක කර� �$ස ද ෙ(. අ/ලාහ් තම� අ`මත 
කරන අයට "�3 ගණනය"� ෙතොරව ස�ප8 
��නම�ෙ�ය.      
 (අ/-S�ආ�: 24:36-38) 

  

ماَواُت  ِقيَاَمِة َوالس.
ْ
يًعا َقبَْضتُُه يَْوَم ال رُْض َ)ِ

َ ْ
َوَما قََدُروا اَهللا َحق. قَْدرِهِ َواأل

ونَ 
ُ
« ا يُْ¬ِ  َقم.

َ
 َمْطِوي.اٌت نِيَِميِنِه ُسبَْحانَُه َوَيَعا�

ඔC� අ/ලාහ්ට ෙගෞරවය කළ �� අ��� ෙගෞරවය 
ෙනොකෙළෝය. (මළC� ෙකෙර�) නැ�ටව� ලබන ]න 
)V '�තලයම ඔ5ෙl (අ8)'ට (�ළ)ය. තවද අහස් 
ඔ5ෙl දSණෙත� හSළ� ලැ| දෑ (බවට ප8)ෙ(. ඔ5 
�,�D ,ය. තවද ඔC� ආෙ>ශ කරන දැ
� ඔ5 
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උ8ත#තරය.      (අ/-
S�ආ� 39:67) 

 َ
ْ

Iبَْراِهيَم َمَ�َن ا نَا ِإلِ
ْ
أ ائِِفَ\ َو�ِذْ بَو. ْر بَيِْ¿َ لِلط. aتُْ¬ِْك ِ� َشيْئًا َوَطه 

َ
ْن ال

َ
يِْت أ

ُجودِ  ِع الس6 ك. َقائِِمَ\ َوالر6
ْ
 َوال

මට "�ව"� ආෙ>ශ ෙනොතබC. පැදSq (තවාෆ්) 
කර�න� සඳහා ද (නැම3� සඳහා) �ට ෙගන �B�න� 
සඳහා ද D¹උ කර�න� සඳහා ද bÃ> කර�න� සඳහා 
ද මාෙl &වස �ඹ ප,ත කරC යැ
 (පවසා) එම &ෙස� 
ස්ථානය අ� ඉබා��ට ෙව� කර 3� අවස්ථාව ��ප8 
කරC.      (අ/-S�ආ� 
22:26) 

 

 

6 - උ�රාෙව� ෙ8Dම හා එ� eEය. 

• උ�රා ය� බ
�/ලාහ් ෙහව8 අ/ලාහ්ෙl &වස 

වටා පැදSq "#ම8 සෆා හා ම�වා අතර සඃ� එන� 

මද ෙ(ගෙය� ඇ,ද යාම8 �ස )¦ "#ම ෙහෝ ෙකොට 

කර ගැeම8 ෙ(.    

• උ�රාෙව � eEය 

උ�රා වැදග8 b�නාහ්ව". වසෙර Sමන කාලයක 
ෙහෝ ඉ! "#ම b�නාහ්ව". න)8 වසෙර� ෙසb 
කාලය�ට වඩා හ� කාලෙ? ඉ! "#ම වඩා උ��ය. 
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රමළානෙ? උ�රා ඉ! "#ම හ� "#මට සමාන 
ව�ෙ�ය. එය නැවත නැවත "#ම ද අaකව "#ම ද 
b�නාහ්ව". එෙම�ම එය ප���ණ "#ම 
අ&වා�යය.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َهْدِي 
ْ
ُيْم َفَما اْستَيÇََْ ِمَن ال ْحِ¾ْ

ُ
ُعْمَرَة ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج. َوال

ْ
وا ا� تِم6

َ
 ...َوأ

හ� හා උ�රා අ/ලාහ් ෙව�ෙව� �ඹලා 
ස���ණ කරC. (එය ස���ණ "#ෙම�) 
�ඹලාව වළ�ව� ලැ�ෙ? න� හ>ෙය� (ස8ව 
කැප "#ම"�) පහb වන දෑ (�ඹලා ]ය ��ව) 
ඇත...       
 (අ/-S�ආ� 2:196) 

• න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ඉ! 

කළ උ�රා සංඛjාව 

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා උ�රා 
හතර� �3 කෙළේය. ඒ �ය/ල හ� මාසය��ය. 
එන�: 

5ෙද
�?යා උ�රාව කළා� උ�රාව Iඃරානා උ�රාව 
හා එ�මාණ�ෙl අවස� හ� සමඟ �3 කළ 
උ�රාව
. එ�මාණ�ෙl �ය[ උ�රාව� 3/ කඃදා 
මස �3 ,ණ.  

• උ�රාෙව� අ8කා! ෙහව) පධාන ක^j 

ඉහ්රා� තබා &ය'ත වස්8 රය ඇrම  
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තවාෆ් �3 "#ම 

සඃ� "#ම 

• උ�රාෙව� වා�බා8 ෙහව8 අ&වා�යය දෑ 

&ය'ත ෙ>ශ :මාෙව� ඉහ්රා� තැ�ම 

�ස )¦ "#ම ෙහෝ ෙකොට "#ම 

• අ/-බ
8 ෙහව8 අ/ලාහ්ෙl &වස වටා පැදSq 

"#ෙම� &වැර]තාව සඳහා u ෙකො�ෙ>� 

කඃබාව වටා තවාෆ් "#ම &වැර]\ෙම� ෙකො�ෙ>� 
පහත සඳහ� අ��&.  

කඃබාව වටා තවාෆ් "#ම &වැර] \මට න� bV හා 
මහා "fB වf� ���3ව �oම ෙකො�ෙ>�ය". එය 
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙl ¢යා 
�kෙවතට සාෙx��තය.  

එ�මාණ� තවාෆ් "#මට ෙපර CV ග8හ. එ
� 
�ය[ නැම3� ඉ! කරන ෙම� &ෙයෝග කළහ. 
එෙම�ම ඔසx කා�තාව� ���3 ත88වයට ප8 
වන ෙත� කඃබාව පැදSq "#ෙම� වැළSණහ.   

1-  

ئَِشة رrََِ اُهللا َقنَْهاَقْن   بِِه ِحَ\ قَِدَم اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه  َ̄
َ
ٍء بََدأ ْÉَ َل و.

َ
ن. أ

َ
أ

 ُعم. َطاَف 
َ
أ ن.ُه تَوَض.

َ
بُو بَْكٍر َوُقَمُر رrََِ اُهللا  وََسل.َم ك

َ
ُعم. لَْم تَُكْن ُقْمَرًة ُعم. َحج. أ

 )متفق عليه(  َقنُْهَما ِمثْلَهُ 
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ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ 
පැ'$ ෙමොෙහොෙ8 එ�මාණ� ආර�භ කළ )/ම 
¢යාව ව�ෙ? CV ෙගන පbව තවාෆ් "#මය. පbව 
උ�රාව� ෙනො\ය. පbව අ| බ�� උම� රkය/ලා5 
අ�5මා �ම�ලා ද එෙලසම හ� ඉ! කෙළෝය.  

(�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

2-  

ْت 
َ
ئَِشَة رrََِ اهللاُ َقنَْها قَال َ̄  نََرى َخرَْجنَا َمَع اa~ِ.h َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.مَ وَ  :َقْن 

َ
ال

. اh.ِ~6 َصs. اهللاُ  َäَ ْو قَِريبًا ِمنَْها ِحْضُت فََدَخَل
َ
َج. َح«. إَِذا ُكن.ا بÇََِِف أ

ْ
 ا�

.
 إِال

ُت َغَعْم قَاَل إِن. َهَذا 
ْ
ْت قُل

َ
َيَْضَة قَال

ْ
نَِفْسِت َفْعoِ ا�

َ
بِْكي َفَقاَل أ

َ
نَا أ

َ
َعلَيِْه وََسل.َم َوأ

ٌء َكتَبَُه ا ْÉَ َيِْت
ْ

Iبِا æَِيُطو 
َ

ْن ال
َ
َاج6 َلْ�َ أ

ْ
ُهللا gََ َننَاِت آَدَم فَاقçِْ َما َفْقçِ ا�

 )متفق عليه( َح«. َيْغتَِسِ� 

 

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL. අ� න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා 
සමග �ට8 ව �ෙය). හ� "#ම 'ස ෙවන "�ව� 
අ� ෙනො��ෙව). ස�ෆ් න� ස්ථානයට අප පැ'$ 
,ට ෙහෝ එයට ස9ප u ,ට මා ඔසx ත88වයට ප8 
Cෙණ'. මම හඬ'� �Bය L න� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ මා ෙවත පැ'ණ ඔබ 
ඔසx ත88වෙය� පbව�ෙන� දැ
 ,ම�හ. මම 
එෙසේය යැ
 �k�D 3&'. එ�මාෙණෝ සැබැ,�ම 
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ෙමය ආද�ෙl ගැහැ� දDව�ට අ/ලාහ් &යම කළ 
කDණ". හ� ව�දනා කDවා කරන දෑ ඔබ ද ඉ! 
කර�න. න)8 ඔබ ස්නානය කර ග�නා �D 
බ
�/ලාව පැදSq ෙනොකර�නැ
 පවසා �Bයහ. 
  (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

3-  

ئَِشَة  َوَقنْ  ن. َص  رrََِ اُهللا َقنَْهاَ̄
َ
ِفي.َة بِنَْت ُحÝèَ َزْوَج اa~ِ.h َصs. اهللاُ َعلَيْهِ وََسل.َم أ

ُت 
ْ
َحابَِستُنَا éَِ َفُقل

َ
وََداِع َفَقاَل اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم أ

ْ
ِة ال َحاَضْت vِ َحج.

َيِْت َفَقاَل 
ْ

Iفَاَضْت يَا رَُسوَل اِهللا َوَطافَْت بِا
َ
َها قَْد أ اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم  إِغ.

تَنِْفرْ 
ْ
  )متفق عليه( فَل

 

4- ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා 

කරන ලL. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 

�මාණ�ෙl ��ය� u ස¡?යා ��8 5ෙය
 

හ�ජ�/ ,දා අවස්ථාෙව� ඔසx ත88වයට ප8 

uවාය. එ,ට න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 

�මාෙණෝ ඇය අෙප� වැළ� �Bයා දැ
 ,ම�හ. 

එ,ට මම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, සැබැ,�ම ඇය 

ඔසx ත88වයට ප8 ,ය. ඇය බ
�/ලාහ්ව තවාෆ් 

කෙළේය. එ,ට න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 

එෙසේ න� අත හැර දම�නැ
 පවසා �Bයහ.  

(�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 
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7- උ�රා =�ෙම� කමය 

• න] (ස�ල�ලාl අෙල-� වස�ල�) .මාණ! ඉB 

කළ එෙම!ම පැහැhZ කළ උ�රාෙව� කමය   

උ�රාව� "#මට අෙx�ෂා කර�නා ඔ5 පා 
ගම&� ය�ෙ� න� &ය'ත 9කා8 ෙහව8 :මා 
මා
ෙම� ඒ සඳහා අ]ට� කර ගe. 9කා8 ෙනොවන 
ස්ථානයක \ න� ඔ5ට පහb අ��� ෙ¬තනා කර 
ගe.  

• ම�කාහ්වට රා®ෙ? ෙහෝ දහව/ කාලෙ? එ� ඉහළ 

පෙ>ශෙය� ඇ�V \මට පහbකම� ඇ8න� එෙසේ 

�,:ම ස�!දායකය. එෙම�ම �ට8 \ෙ� L ඊට 

පහළ පෙ>ශෙය� �ට8 \මට පහbකම� ඇ8න� 

එෙසේ �ට \ යාම ස�! දායකය. හර� :මාවට ස9ප 

u ,ට ත/�යා පැව:ම අවස� ෙව
.  

මස්�3/ හරාමයට �,ෙසන ,ට CV ෙධෝවනය කර 
ග8 ත88වෙ? �,ෙස
. තම ව� පැ8ත කඃබා 
ෙදසට ��ටන ෙසේ හජD/ අස්ව> න� ස්ථානෙය� 
තවාෆ් "#මට ආර�භ කර
.  

තවාෆ ්"#මට ෙපර ඉ/Eබාඃ කමය �kපැLම ��'� 
b�නාහ්ව". එන� �ය[ වටය� � උ¦ කෙය� මැද 
ෙකොටස දSq "�/ල යටට තබා එ� ෙකො� ෙදක 
ව� උර�ස තම ��ටන ෙසේ ඉහ්රාමය ඇrම
.  
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තවද ර�/ "#ම ද b�නාහ්ව". එන� හජD/ 
අස්ව> ස්ථානෙ? �ට නැවත එම ස්ථානයට 
පැ'ෙණන ෙත� u ආර�භක වට �ෙන� ]�ෙය� 
හා උන�3ෙව� ගම� "#මය. අවස� වට හතර 
සාමානj කමයට ගම� කර
.  

හ� � තවාෆ් අ/-S�� � හා උ�රා � තවාෆ් � 
ඉ/Eබාඃ හා ර�/ කමය කා�තාව�ට ෙනොව 
��'�ට පමණ� b�නාහ් u ¢යාව". 

• හජD/ අස්ව> ගලට  �රස් ව පැ'ෙණන ,ට එය 

අE� අ/ලා ),� �ප ගe. එයට හැ"යාව 

ෙනොලබ�ෙ� න� දSණත තබා  එය �ප ගe. එයට 

ද ශ�Eය ෙනොමැEන� අෙ8 ඇE බස්තම ෙහෝ 

හැර'Bය වැ& අධාරකය"� එය අ/ලා එය �ප 

ගe.  

එයට ද ශ�Eය ෙනොමැE u  ,ටක දSණE� ඒ 
ෙවත සංඥා කර පbව එය �ප ගe. එ� ෙනොනැව� 
]ගටම ගම� කර
. එයට �රස් ෙලස පැ'$ ,ට 
අ/ලා5 අ�බ� යැ
 වර� පවස
. ෙමෙලස සෑම 
වටයකම �3 කර
. පbව තම තවාෆ් අතරවාරෙ? 
දහ� ගත කළ පා�ථනා අ��� තම�ට කැමE 
ඕනෑම පා�ථනාව�ෙග� පා�ථනා කර
. අ/ලාහව් 
ෙමෙන� කර
. ඔ5ව ඒ�යභාවයට ප8 කර
. 
යහපත 'ස ෙවන "�ව� කතා ෙනොකර
.  

තවාෆ් හා සඃ� අතරවාරෙ? කැමE න� ආහාර 
අ�භව "#මට8 පානය "#මට8 අ�මැEය ඇත.  
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• D��/ යමා� න� ෙකොන අසf� ගම� ග�නා 

,ට පහbකම� ඇ8න� ත��� ෙනොපවසා �ප 

ගැeෙම� ෙතොරව සෑම වටයකම තම දSණE� 

අ/ල
. එය අ/ල�නට අපහb න� ත��� 

පැව:ෙම� හා සංඥා "#ෙම� ෙතොරව තම තවාෆ ්� 

]ගටම ගම� කර
.  

තවාෆ් හා ෙසb අවස්ථාව� වල ��' ෙසනග අතරට 
කා�තාව �,:ම තහන�ය.  

D�� යමා& හා හ�D/ අස්ව> න� ස්ථානය අතර 
ගම� කරන ,ට පහත සඳහ� අ��� පවස
. 

ِخَرِة َحَسنًَة َوقِنَا َعذَ 
ْ

ْغيَا َحَسنًَة َوæِ اآل  اَب اh.ارِ َرب.نَا آتِنَا vِ ا�6

අපෙl පරමාaපEයාණ&, ෙමෙලොව යහපත ද ම� 
ෙලොව යහපත ද අපට ��නම� මැනව! තවද අපව 
&රෙ? දyව'� ආර�ෂා කර� මැනව !  

කඃබාව හා හජ� පb ප�� �ට ෙමෙලස ස���ණ 
වට හත� ගම� කර
. හ�D/ අස්ව> න� 
ස්ථානයට �රස් ව පැ'ෙණන සෑම අවස්ථාවකම 
අ/ලා5 අ�බ� ය�ෙව� ත��� පවස
. 
පහbකම� ඇ8න� සෑම වටයකම එය ස්ප�ශ කර  
�ප ගe. ෙසb ෙකො� ෙදක ස්ප�ශ ෙනොකර
.  

තවාෆ් S�� තවාෆ් ,දා හා ෙසb තවාෆය�ට පbව 
පහbකම� ඇ8න� හජD/ අස්ව> ගල හා ෙදොර!ව 
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අතර gr �ට තම ප ව ද )5ණ ද තම අ8 ෙදක ද ඒ 
මත තබා පා�ථනා කර'� අ/ලාහ්ෙග� අයැද 
�B
.  

• තවාෆ් අවස� "#ෙම� පb ව තම දSq උර�ස 

ආවරණය කර මකා� ඉබා�� ෙදසට  

 ©sُذوا ِمْن َمَقاِم إِبَْراِهيَم ُمَص ِ
.

 َوا×

ෙ8Dම: ඉබා��ෙl ස්ථානය සලාතය ඉ! කරන 
ස්ථානය� ෙලස ග�න (අ/-S�ආ� 2:125 
ආයතෙ? සඳහ�) වදන පවසා ගම� කර
.  

• අන�Dව පහbකම� ඇ8න� මකා� ඉබා�� න� 

ස්ථානයට පbප�� �ට සැහැ/[ෙව� රකආ8 

ෙදක� සලාතය ඉ! කර
. ආර�භක රකආතෙ? 

�ර�/ ෆාEහාවට පbව අ/-S�ආනෙය� පහb 

ෙකොටස� පාරායනා "#ම ද ෙදවන රකආතෙ? ද 

�ර�/ ෆාEහාවට පbව අ/-S�ආනෙය� පහb 

ෙකොටස� පාරායනය "#ම ද b�නාහ්ව". පbව 

සලා� 3� පbව හැ# ය
.  

ෙමම රකආ8 ෙද"� පbව පා�ථනා "#ම දහ� ගත 
ෙනොuව". එෙම�ම මකා� ඉබා�� න� ස්ථානෙ? 
පා�ථනාෙ( &යmම ස�බ�ධෙය� "�3 �ලාශය� 
ෙනොමැත. කවෙරS න� �මාෙl b�නාහ්වට 
පටහැ$ව � �යා කර�ෙ� ද ඔ5 �>ආ� වැෙට� 
ඇත. 
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• සලාතය ඉ! "#ෙම� පbව පහbකම� ඇ8න� 

හජD/ අස්ව> න� ස්ථානය ෙවත ෙගොස් එය ස්ප�ශ 

"#ම b�නාහ්ව".  

• පbව සෆා ෙවතට ගම� කර
. එයට ස9පව පැ'$ 

,ට එ� වර� අ/-S�ආ� 2:158 වැ& වැ"ය 

පාරායනය "#ම b�නාහ්ව". 

ْن  إِن. 
َ
 ُجنَاَح َعلَيِْه أ

َ
ِو اْقتََمَر فَال

َ
َيَْت أ

ْ
Iَمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللاِ َفَمْن َحج. ا

ْ
َفا َوال الص.

َع َخْ�ًا فَإِن. اَهللا َشاِكٌر َعِليمٌ  و.َف بِِهَما َوَمْن َيَطو.  َفط.

සැබැ,�ම සෆා හා ම�වා අ/ලාහ්ෙl සංඥාව� 
අ��&. එබැ,� කවෙරS එම ගෘහය ෙවත හ� ෙහෝ 
උ�රා ඉ! කෙළේද ඒ ෙදක පැදSq "#ම ඔ5 
ෙකෙර� වරද� ෙනොමැත. කවෙරS අමතර 
යහපත� කෙළේ ද සැබැ,�ම අ/ලාහ් (ඒ ගැන) 
කෘතඥ��වකය. ස�වඥාeය. 

තව3රට8 .. 

 اُهللا بِهِ 
َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
  أ

ෙ8Dම: අ/ලාහ් කවර ,ෂය� ෙගන ආර�භ කෙළේ 
ද එය මම ද ආර�භ කර'. 

ය�ෙව� පවස
.  

සෆා ක�දට නැග ගෘහය ද"න ,ට "^ලා ෙදසට 
)5ණ ලා නැව� පා�ථනා "#ම සඳහා ද ]�� "#ම 
සඳහා ද අ/ල අහස ෙදසට ��ටන ෙසේ ෙදඅ8 ඔසවා 



 

94 

��වර� ත��� පවස
. එය සලාතෙ? ත��� 
පවසන අ��� ෙනොව එ� L පහත සඳහ� ප�] ඔ5 
අ/ලාහ්ව ඒ�ය භාවයට ප8 කර ත��� පවසා 
තහ්9> ද පවස
. එන�, 

ٍء قَِديٌر  ْÉَ aáُ َgَ َْمُد وَُهَو
ْ
ُ ا�

َ
ُك َو�

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
� ُ

َ
يَك � ِÏَ 

َ
 اُهللا وَْحَدهُ ال

.
َ إِال

َ
 إِ�

َ
  ،ال

َ
ال

 اهللاُ 
.

َ إِال
َ

ََز وَْعَدهُ  إِ�
ْ


َ
ْحَزاَب وَْحدَ  وَْحَدُه أ

َ ْ
  هُ َونََ¾َ َقبَْدُه وََهَزَم األ

ලා ඉලාහ ඉ/ල/ලා5 වහ්ද· ලා ෂ#ක ල5, ල5/ 
)/S වල5/ හ�3 ව5ව අලා S/f ෙෂ
ඉ� කL�, 
ලා ඉලාහ ඉ/ල/ලා5 වහ්ද· අ�ජස වඃද· වනස 
අ^ද· වහසම/ අහ්සාබ වහ්ද·. 

ෙ8Dම: අ/ලාහ් හැර ෙවන8 ෙද,ෙයS නැත. ඔ5 
එ�යය. ඔ5ට "�3 හC/කDෙවS ෙනොමත. �ය[ 
බලතල ඔ5 ස�ය. �ය[ පශංසා ඔ5ටමය. ඔ5 �ය[ 
දෑ ෙකෙර� ස�ව ශ�Eව�තය. අ/ලාහ් හැර 
ෙවන8 ෙද,ෙයS නැත. ඔ5 ඒ�යය. ඔ5ෙl 
ෙපොෙරො�3ව ඔ5 ඉ! කෙළේය. ඔ5ෙl ගැ8තාට උද( 
කෙළේය. ඔ5 ත&ව �ට ස�D ෙසේනාව� පරාජයට 
ප8 කෙළේය.  

පbව ඔ5 කැමE ෙදය� පා�ථනා කර
. පbව 
ෙදවන වරට8 ෙමම ]�රය පවස
. පbව තම� 
කැමE ෙදය� පා�ථනා කර
. පbව ��වැ& වරට 
එම ]�රය පමණ� නැවත පවස
. ]�රය හඩ නගා 
ද පා�ථනාව සැහැ/[ෙව� ද ඉ! කර
.  
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පbව ම�වා ෙදස බලා සෆා ඉතා යටහ8 පහ8ව 
පා�ථනා කර'� අ/ලාහ්ව ෙමෙන� කර'� සෆා 
ක�ෙදස් බැස ය
. ෙකොළ පැහැE සංඥාව ෙවතට 
පැ'ෙණන ෙත� ගම� කර
. එයට �රස් ව ��ටන 
,ට ෙදවන ෙකොළ පැහැE සංඥාව ද�වා මද� 
ෙ(ගෙය� ]ව ය
. පbව ම�වා ද�වා ගම� කර
. 
ෙ� හැම අවස්ථාවකම තහ්U/ ත��� පවසා 
පා�ථනාෙව� &රත ෙව
. කා�තාව b D3 ප�] 
�ය[ම සඃ� වාරය��ම ගම� කර
.  

• ම�වා ෙවතට පැ'$ ,ට එ� නැග "^ලා ෙදසට 

)5ණ ලා ෙදඅ8 ඔසවා ��වර� ත��� පවස
. 

එ� මද� නතර \ අ/ලාහ්ව ෙමෙන� කර 

පා�ථනාෙව� &යැෙළ
. සෆාෙව� පැව� 

පා�ථනාව� හා ]�� ෙම�L ද පවසා �B
. ඉහත � 

ප�] ��වර� එය ඉ! කර
.   

පbව ම�වා ක�ෙද� බැස සෆා ෙදසට ගම� කර
. 
මද ෙ(ගෙය� ගම� කළ �� ස්ථානෙය� මද 
ෙ(ගෙය� ගම� කර
. ෙමෙලස මද ෙවගෙය� 
ය'� ද නැවත මද ෙ(ගෙය� පැ'�ෙම� ද ස8 
වත� සඃ� ඉ! කර
. සෆා ක�ෙද� ආර�භ කර 
ම�වා ක�ෙද� අවස� කර
.  

සඃ� "#ම සඳහා CV හා අඛ¯ඩභාවය b�නාහව්". 
කා�තාව� තවාෆ් කළ පbව ඔසx ත88වයට ප8 
uෙ? න� ඇය සඃ� හා පb ඇE වතාව� ස���ණ 
කර
.  



 

96 

සඃ� "#ෙ� ස්ථානය තවාෆ් "#ෙම� පbවය. ඔසx 
කා�තාවකට ෙහෝ ෙවන8 අෙයSට සඃ� කර, ���3 
uවා
� පb තවාෆ් "#මට අ�මැEය නැත.  

පහළ මහෙ/ තවාෆ් හා සඃ� "#මය b�නාහ්ව 
ව�ෙ?. ය� "� ෙහේ�ව� ඇEව ෙහෝ නැEව ඉහළ 
මහ/ වල තවාෆ් හා සඃ� ඉ! "#ම eතj�¹ලය.  

පහbකම� ඇ8න� තවාෆ් හා සඃ� අතර 
අඛ¯ඩතාව g�ම b�නාහ්ව". මහ��ය වැ& 
ෙහේ�ව� මත ඒ ෙදක අතර ෙහෝ ඒ ෙදක �ළ ෙහෝ 
,ෙවක ගැeමට අ�මැEය ඇත. ෙනොවැළැ�,ය 
හැ" ෙහේ�ව� මත ෙහෝ CV ෙධෝවනය "#ම වැ& 
අ�මත ලද ෙහේ�ව� 'ස තවාෆ් හා සඃ� 
අතරවාරෙ? ඉ� බැහැරව ෙනොයා ��
. පbව 
�ෂ$කව නැවත එ� පැ'ණ අවස� කළ �� 
අ��� ස���ණ කළ ��
.  

තවාෆ් හා සඃ� � eEය ��'�ට හා කා�තාව�ට 
එක හා සමානය. න)8 ඇය තවාෆ් � ර�/ "#ම 
ෙහෝ සඃ
 � මද ෙ(ගය"� ]\ම ෙහෝ ෙනොකළ 
��
. තවද තම අලංකාරය එkදැ�\ෙම� ද ��'� 
අ�යස )5ණ &රාවරණය "#ෙම� ද උස් හw� 
කතා "#ෙම� ද ��' ෙසනග අසල ගැව:ෙම� ද 
වැළ� �Bය ��
.  

• සඃ� ස���ණ කළ පb �ස )¦ කර
. එෙසේ �ස )¦ 

"#ම වඩා උ��ය. එෙසේ ෙනොමැE න� �ය[ම �ස 

ෙකස් ෙකොට කර
. �ස )¦ "#ෙ� වඩා8 උ�� 
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ව�ෙ? දැk ��යක ආධාරෙය� �ය[ �සෙකස ්

ඉව8 "#මය. 

ය�තයක ආධාරෙය� �ස )¦ "#ම ස�බ�ධ ව 
න� �ෙස� ඇE �ය[ම �සෙකස් ඉව8 uෙ? න� 
එය �ස )¦ "#ම� ෙව
. න)8 බා�රව යම� 
ඉE� ව ඇ8න� එය ෙකොට "#ම".  

�ස )¦ "#ම හා �සෙකස් ෙකොට "#ම යන 
¢යාවfෙය� �සෙකස් �ය/ෙල�ම  එය �3 ,ය 
��
. කවෙරS ෙහෝ �සෙකස් � ෙකොටස� 
පමණ� )¦ කර ෙහෝ කපා හැර ෙහෝ තව8 සමහර� 
අත හැර දමා ඇ8න� එ,ට ඔ5 එ� අ&වා�යතාෙ( 
ෙකොටස� ¢යාවට නංවා ඇE අතර එය )¦ "#ම 
ෙකොට "#ම ය�ෙන� අ¦ව� ඇE කර�ෙනS ෙ(. 
එබැ,� තම පරමාaපEෙග� ස���ණ Sfය �' 
කර ගැeම �$ස අත හැර දැ� �ය/ල කපා හැ#ම 
වග�ම� ෙව
. )¦ �ස� ඇ8තාට �සෙකස් )¦ 
"#ම ෙහෝ ෙකොට "#ම යන eEය අදාළ ෙනොව� 
ඇත. දැk ��යක ආධාරෙය� තම �ස මත ෙගන යා 
��
 ය�න අ&වා�ය ෙනොමැත.  

කා�තාව� ස�බ�ධෙය� න� ඇය ඇයෙl 
�සෙකස් ෙකො&� අඟලක පමාණය� ෙකB කර 
ග�eය.  

ෙමය8 සමඟ උ�රාෙව � කට�� අවස� ව� ඇත.  
උ�රා ඉ! කර�නා ඔ5 ඉහ්රා� ත88වෙ? �Bන 
,ට මසා &ම කළ ඇ�� ඇrම bවඳ ,ලC� ගැ/\ම 
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,වාහ �,ස ගැeම වැ& ඔ5 ෙකෙර� තහන� කරන 
ලද �ය[ දෑ අ�මත ව� ඇත.  

• තවාෆ් ෙහෝ සඃ_ ඉB කරM! \aන ෙකෙන> 

ඉකාම) පවසන ලැn %කට >ම� \$ කළ _. 

ව!ෙ! ද? 

තවාෆ් ෙහෝ සඃ� ඉ! කර'� �Bය L සලාතය සඳහා 
ඉකාම8 පවස� ලැ�ෙ( න� එ,ට ඔ5 ස�හ 
සලාතෙ? �,ස සලාතය ඉ! කළ ��
. ��' 
පා�ශවය ��'� සමඟ ෙපළ සකස් කර ගe. 
කා�තාව කා�තාව� සමඟ ෙපළ සකස් කර ගe. 
සලාතය &මා u පb ඔ5 නතර කළ ස්ථානෙ? �ට 
වටය අවස� කර
. ආර�භ වටෙ? �ට නැවත ෙගන 
ඒම අවශj ෙනොෙව
. සලාතය ඉ! "#මට ෙපරම 
ඔ5 සලාතය ඉ! කර ඇ8න� ඔC� සමගම සලාතය 
ඉ! කර
. එය ඔ5ට අE��තය� බවට ප8 ෙව
.  

��'� සමඟ ෙපළ සකස් කර ගැeම කා�තාවට 
තහන� ෙව
. ඔC� සමඟ ෙපළ සකස් කර ග�e 
න� ඇය පා�ෙයS ව�eය. න)8 ඇයෙl සලාතය 
&වැර]ය.  

තදබදය ඉතා අaක න� ��'�ෙග� �ට8 ව යෑමට 
හැ"යාව ෙනොමැE න� ඇය �Bන ස්ථානෙ? �ටම 
සලාතය ඉ! කර
. එ,ට ඇයෙl සලාතය &වැD]ය. 
න)8 ඇය ෙකෙර� පාපය� ෙනොෙව
. ෙහේ�ව 
වැළැ�,ය ෙනොහැ" කාරණාව� ඇයෙl ශ�Eට 
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වඩා බලව8 u බැ,&. අ/ලාහ් "�3 ආ8මයකට 
එ� හැ"යාව අ�ව 'ස බර ෙනොපටව�ෙ�ය.  

• හ�^� අස්වI ගල \ප ගැ�ෙ� ��ය.  

හ�D/ අස්ව> ගල �ප ගැeම එය ස්ප�ශ "#ම ඒ 
ෙවත සංඥා "#ම ත��� පැව:ම D��/ යමා& 
න� ස්ථානය ස්ප�ශ "#ම යන �ය/ලම 
b�නාහ්ව� ෙ(. '� "�ව� "#මට ෙකෙනS 
අෙපොෙහොස8 \ ෙහෝ අමතක \ ෙහෝ එය අතහැර 
දමා ගම� කෙළේ න� ඔ5 ෙකෙර� පව� 
ෙනොපවE
 ඔ5ෙl තවාෆය &වැර]ය.  

තවාෆ් අවස්ථාෙ( හා තවාෆ් හා සඃ� අතරවාරෙ? 
පහbක� ඇ8ත�ට පමණ" හ�D/ අස්ව> ගල 
ස්ප�ශ "#ම8 එය �ප ගැeම8 b�න8 ව�ෙ?. 
ෙසනග අවස්ථාෙ( ද තවාෆ් කර�න�ට බාධාව� 
වන අවස්ථාෙ( එෙසේ �3 "#ම දහ� ගත කර නැත. 
එ,ට එය අත හැර දැ9ම වඩා8 උ�තය. ,ෙශේෂෙය� 
කා�තාව�ට. ෙහේ�ව ගල ස්ප�ශ "#ම8 එය �ප 
ගැeම8 b�නාව". න)8 '&b�ට හා& 
ප)q\ම තහන� බැ,&. එ&සා එම b�නාහ් ඉ! 
"#ම අවශj ව�ෙ� නැත. ඉහ්රා� ඇදග8 අය 
එකම අවස්ථාෙ( වරද කDව� බවට ප8 ,ය �� 
නැත.  

හ�D/ අස්ව> ගෙල� යථා�ථය ව�ෙ? එය "� 
ව�ණයට වඩා අaක b3 පැහැෙය� �8 ගල� ෙලස 
ස්ව�ගෙය� පහළ uව". ආද�ෙl දDව�ෙl 
පාපය� එය කV කර දැ9ය. අඥාන පාp ජනයා එය 
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ස්ප�ශ ෙනොකර E�ෙ¯ න� අංග,කල
� එය 
ස්ප�ශ කළ ද ඔ5ට bවය ලැෙබ� ඇත. අ/ලාහ් 
මළC� ෙකෙර� එය නැ�!වා එය සැබෑ ෙලස 
ස්ප�ශ කළ අය ෙකෙර� සා�� දර� ඇත. හ�D/ 
අස්ව> ගල හා D��/ යමා& න� ස්ථානය ස්ප�ශ 
"#ම පාපය� කමා කරව�ෙ�ය.  

• බ-) ෙහව) ගෘහය තවාෆ් =�ෙ� ම�මය. 

1- පරමාaපEට ගD �5ම� කර� �$ස8 අaක 

Sස/ gස් කර ග� �$ස8 )ස්f�වරෙයS අaක 

වශෙය� තවාෆ් "#ම ස�!දායකය.  

ن.هُ 
َ
َراَك  َقْن َقبِْد اِهللا بِْن ُقبَيِْد بِْن ُقَمْ�ٍ ك

َ
 أ

َ
بَاُه َفُقوُل ِالبِْن ُقَمَر َما ِ� ال

َ
َسِمَع أ

ْكَن  ْسوََد َوالر6
َ ْ
ََجَر األ

ْ
نَْ\ِ ا�

ْ
ك  َهَذيِْن الر6

.
ََماِ¡َ َفَقاَل اْنُن ُقَمَر إِْن تَْستَِلُم إِال ا�ْ

ْفَعْل َفَقْد َسِمْعُت رَُسوَل اِهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم َفُقوُل 
َ
َمُهَما Áَُط6 "أ

َ
إِن. اْستِال

ََطايَا
ْ
Èا"  

අ^3/ලාහ් ඉ^� උෙබ
> ඉ^� උෙම
� 
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  

තම �යාණ� ඉ^� උම� (රkය/ලා5 අ�5) 
�මාණ�ට කළ පකාශයට තම� සව� 3� බව 
පවසා �B
.  

හ�D/ අස්ව> ගල හා D��/ යමා& යන ෙදක 
හැර ෙවන "�ව� ඔබ ස්ප�ශ "#ම යහප8 යැ
 
මම ෙනො�ත'. එ,ට උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා  
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මම එෙසේ කෙළේ න�, 

එ,ට ඔ5 අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� කළ පකාශයකට 
මම සව� 3&'. එන� 

සැබැ,�ම ඒ ෙදක ස්ප�ශ "#ම පාපය� කමා 
කර
. 

ُ َكِعْدِل َرَقبَةٍ " :وََسِمْعتُُه َفُقوُل :  قَاَل 
َ

َعتَْ\ِ eََن �
ْ
ً̄ Áُِْصيِه وََصs. َر» ْسبُو

ُ
 "َمْن َطاَف أ

තව3රට8 එ�මාණ� කළ පකාශයට සව� 3&'. 
එන�: 

කවෙරS සE ගණ� කර'� තවාෆ් කර, රකආ8 
ෙදක� සලාතය ඉ! කර�ෙ� ද එය වහෙලS 
&දහස් "#මට සමාන ව�ෙ�ය.  

ُ َعْ¬ُ َحَسنَاٍت " :وََسِمْعتُُه َفُقوُل :  قَاَل 
َ

 ُكِتبَْت �
.

 وََضَعَها إِال
َ

َما َرَفَع رَُجٌل قََدًما َوال
 ُ
َ

  أخرجه أ|د وال�مذي"  َعْ¬ُ َدرََجاٍت وَُحط. َقنُْه َعْ¬ُ َسيaئَاٍت َوُرفَِع �

තව3රට8 එ�මාණ� කළ පකාශයට තම� සව� 
3� බව පවසා  

පය ඔසවා තබන  >ගලෙයSට Sස/ දහය� �' \ 
පාපය� දහය� මැ� ත88වය� දහය� ඔසව� 
ලබනවා 'ස නැත.  (�ලාශය: අහ්ම> E�'])  

2- රමළා� හ� වැ& කාල වල අමතර තවාෆ ්"#ෙම� 

ඉව8 \ අ>කා� අEෙ�ක සලාතය� අ/-S�ආ� 

පාරායනය යහපත ,ධානය �kS/ සහගත දැ
� 

වැළැ�\ම වැ& යහප8 ¢යාව� � &රත \ම වඩා8 
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ෙයෝගjය. ය� "� ෙහේ�ව� මත එය අතහ��නාෙl 

පEඵලය එය ඉ! කළ අෙයSෙl ෙම&.  

• තවාෆ් හා සඃ_ අතරවාරෙF කතා =�ෙ� ��ය 

තවාෆ් හා සඃ� ය� නැම3� ෙදක". ඒවා ]�� 
"#ෙ� හා පා�ථනා "#ෙ� ස්ථාන ෙදක". එබැ,� 
කවෙරS ෙහෝ කතා කර�ෙ� න� යහපත &ෙයෝග 
"#ම අයහපE� වැළැ�\ම ,මස�නාට �k�D Lම 
සලාමයට �k�D Lම වැ& අතjවශj යහප8 දෑ 
සඳහා 'ස ෙවන "�ව� කතා ෙනොකළ ��
.  

එම ස්ථානය� � ත�ක කර'� අමතර කතාබෙහ� 
ෙයLම ‘ෙමෙසේ "ය� ලැ�ෙ(ය‘ ‘එෙසේ "(ෙ(ය‘ 
ය�ෙව� පැව:ම ජංගම 3රකතන ඔසේසේ කතා "#ම 
වැ& දැ
� වැළ� �Bය ��
.  

ن. اh.ِ~. َصs. اُهللا َعلَيْهِ " َقْن ابِْن َقب.اٍس رrََِ اُهللا َقنُْهَما
َ
وََسل.َم َمر. وَُهَو َفُطوُف  أ

ٍء َلْ�ِ َذلَِك َفَقَطَعُه  ْëَِْو ب
َ
ْو ìَِيٍْط أ

َ
 إِنَْساٍن بَِسْ�ٍ أ

َ
ِة بِإِنَْساٍن َرَبَط يََدُه إِ�

َكْعبَ
ْ
بِال

  )أخرجه اIخاري" (قُْدُه نِيَِدهِ "اh.ِ~6 َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم نِيَِدهِ ُعم. قَاَل 

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL. ය� පBයක ෙහෝ ලqවක ෙහෝ ය� 
වස්�වක ආධාරෙය� බැඳ ග8 තව8 '&ෙසS සමග 
තම දෑ8 බැඳ ග8 '&ෙසS කඃබාව වටා පැදSq 
කර'� �Bය L න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාණ� ඔ5 අසf� ගම� කෙළේය. එ,ට 
එ�මාණ� තම දෑE� එය ,ස�a කර පbව 
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‘‘ඔ5ෙl දෑE� අ/ලා ග�නැ
 පැව�හ.‘ (�ලාශය: 
�හා�) 

 

• උ�රා වාර ගණනාව� ඉB =�ෙ� ��ය.  

තම පරමාaපEට ගD �5ම� කර� �$ස ද ඔ5ෙl 
සංඥාව� ගD �5ම� කර� �$ස ද ෙපො3ෙ( 
)ස්f� සමාජයට හ� හා උ�රා අaකව කරන ෙම� 
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ 
]�ග�වා ඇ8තාහ. එබැ,� තම ෙ>ශෙ? �ට ෙහෝ 
ෙවන8 ෙ>ශයක �ට ගම� කර'� වාර ගණනාව� 
හ� හා උ�රා ඉ! "#ම ස�!දායකය. එය 
b�නාහ්වට සාෙx�ෂව ෂ#ආව පතන කDණ". 
යහපත අaකව gස් කර ෙද�න". එෙම�ම තම 
යටහ8 පහ8 භාවය අaකව ඉස්ම� කර 
ෙප�ව�න".  

බ
�/ලා ෙහව8 අ/ලාහ්ෙl ගෘහය පමණ� තවාෆ ්
"#මට වඩා උ�රා ඉ! "#ම ඉතා ෙයෝගjය. ෙහේ�ව 
තවාෆ් "#ම ය� උ�රාෙව � එ� ෙකොටස� වන 
බැ,� ද උ�රාව� හා තව8 උ�රාව� අතර �3 වන 
වැර] වලට ව�]ය� බවට ��ටන බැ,� ද ෙ(. 
ම�කාහ් වැ�ය�ට8 ඒ ෙවත සපැ'$ය�ට8 වාර 
ගණනාව� උ�රා ඉ! "#ම ද එම�� තම�ට8 
තම� හැර ෙනොපැ'$, 'ය �ය සැමට8 අaක 
වශෙය� ඉ! "#ම ද දහ� ගත කර ඇත.   

1-  
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ِ� ُهَريَْرةَ رrََِ اُهللا َقنْهُ 
َ
ن. رَُسوَل اهللاِ َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم قَاَل  َقْن أ

َ
ُعمْ "أ

ْ
 ال

َ
َرةُ إِ�

َن.ةُ 
ْ
 ا�

.
ُ َجَزاٌء إِال

َ
يَْس �

َ
َمْ�ُوُر ل

ْ
َج6 ال

ْ
اَرٌة لَِما بَيْنَُهَما َوا� ُعْمَرِة َكف.

ْ
  )متفق عليه" (ال

 

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා පකාශ කළ බව අ| 5ෙර
රා 
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL. 
උ�රාවක �ට තව8 උ�රාව� ද�වා ඒ ෙදක අතර 
�3වන දෑට ව�]ය� ව�ෙ�ය. �kග� ලබන හ� 
ව�දනා එයට ස්ව�ගය 'ස ෙවන8 පEඵලය� 
ෙනොමැත.   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

2-  

ْت 
َ
غ.َها قَال

َ
ئَِشَة رrََِ اُهللا َقنَْها ك َ̄ ْصَحا َقْن 

َ
ْجِر َحجÝ يَا رَُسوَل اِهللا يَرِْجُع أ

َ
بَُك بِأ

َجa َفَقاَل لََها 
ْ
زِْد gََ ا�

َ
ُ�ِْدفِْك َقبُْد الر.ْ|َِن "َوُقْمَرٍة َولَْم أ

ْ
َمَر َقبَْد  "اْذَهِ~ َول

َ
فَأ

 َgْ
َ
ْن ُفْعِمَرَها ِمْن ا'.نِْعيِم فَاْغتََظَرَها رَُسوُل اِهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم بِأ

َ
الر.ْ|َِن أ

  )متفق عليه. (َة َح«. َجاَءْت َمك. 

 

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන 
ලL.  අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, ඔෙ^ '�ර� හ� හා 
උ�රාෙව� Sස/ සමඟ නැවත පැ'ෙණ�ෙ�ය. 
න)8 මම හ� ව�දනාවට වඩා අaකව "�ව� 
ෙනොකෙළ' යැ
 පැවbවාය. එ,ට එ�මාෙණෝ ඇයට 
ඔබ ය�න. අ^3� රහ්මා� ඔබ �!ප�� �o, යැ
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පැව�හ. පbව ත�ඊ� න� ස්ථානෙය� ඇයව උ�රා 
සඳහා කැ!ව යන ෙම� අ^3� රහ්මා�ට අණ කළහ. 
පbව ඇය නැවත පැ'ෙණන ෙත� ඉහළ ම�කාෙ( 
�ට අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ ඇයව 
බලාෙපොෙරො8�ෙව� �Bයහ.  

3-  

تَابُِعوا َنْ\َ "قَاَل رَُسوُل اِهللا َصs. اُهللا َعلَيِْه وََسل.َم  َقْن َقبِْد اِهللا بِْن َمْسُعوٍد قَاَل 
َِديِد 

ْ
ِكُ� َخبََث ا�

ْ
نُوَب َكَما َفنِْ� ال َفْقَر َوا62

ْ
ُهَما َفنِْفيَاِن ال ُعْمَرِة فَإِغ.

ْ
َجa َوال

ْ
ا�

 
.

وَرِة ثََواٌب إِال َمْ�ُ
ْ
ِة ال َحج.

ْ
يَْس لِل

َ
ِة َول ِفض.

ْ
َهِب َوال َن.ةُ َوا2.

ْ
أخرجه أ|د " ( ا�

 )وال�مذي

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) පකාශ කළ බව ඉ^� මස්ඌ> 
(රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා කරන 
ලL.  

හ� හා උ�රා ඉ! කර�න ෙහේ�ව සැබැ,�ම ඒ ෙදක 
ම
නහම යකඩ ර� හා �Lවල බැ�q අප,තය නැE 
කර�නා� ෙම� පාපය� හා ]k�භාවය නැE කර 
දම�ෙ�ය. �k ග� ලැ| හ� ව�දනාවට ස්ව�ගය 
හැර ෙවන8 Sසල� ෙනොමැත.   (�ලාශය 
අහ්ම>, E�']) 
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• උ�රාවට පGව තවාq� %දා ෙහව) සr ගැ�ෙ� 

තවාෆය ඉB =�ෙ� ��ය 

ම�කාහ් වැ�ය� හැර ෙසb සෑම හ� 
ව�දනාකDෙවSම තම ෙ>ශය බලා �ට8 \මට 
අෙx�ෂා කරන ,ට ස) ගැeෙ� තවාෆ් ඉ! "#ම 
අ&වා�යය ෙ(. උ�රා කර�නාට ස) ගැeම� නැත. 
ඔ5 ම�කාහ් වැ�ෙයS Cව ද ෙසb වැ�ය� Cවද එක 
හා සමානය.  

 

ْن يَُكوَن آِخرُ :  َقْن ابِْن َقب.اٍس رrََِ اُهللا َقنُْهَما قَاَل 
َ
ِمَر اh.اُس أ

ُ
َقْهِدِهْم  أ

َائِِض 
ْ
َف َقْن ا� aن.ُه ُخف

َ
 ك

.
َيِْت إِال

ْ
Iمتفق عليه. (بِا(  

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL.  

ජනයාෙl (හ��) අවස� කාලය බ
�/ලා ෙහව8 
ෙ>ව &වෙස� ,ය �� යැ
 ජනයාට අණ කරන ලL. 
න)8 එය ඔසx කා�තාවට පහb කරන ලL.  
   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�)  
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8 - හ� "#ෙ� කමය 

න] (ස�ල�ලාl අෙල-� වස�ල�) .මා පැහැhZ කළ 
අ_g! එ.මාණ! අණ කළ එ.මාණ!ෙH සහගාU! 
ඉB කළ හ� � කමය. 

• �	ග6 ලබන හ� � කමය 

�kග� ලබන හ� ය� එය උ8ත#තර අ/ලාහට් පමණ� 
අවංක ෙල�� ඉ! "#ම8, එය ඔ5ෙl �ත )හ�ම> 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� වචනෙය� 
හා ¢යාෙව� ෙප�වා 3� �kෙවළට අ�ව ඉ! "#ම8 
�,�D ධනෙය� ඉ! "#ම8 &ය'ත ෙ(ලාෙව� ]�� 
හා නැම3� වල &රත \ම8 යහෙ> ෙගන ,ධානය 
"#ම8 අයහ දැ
� වැළැ�\ම8 '&b� සමඟ 
ප�තjාග�Uව කට�� "#ම8 පාපකා# දැ
� හා 
ජනයාට හා& ප)qවන දැ
� ඉව8ව �oම8 ෙ(.  

• සංෙ�තය! අතරට �% ෙ� කමය 

1- 'නා )ස්තfෆා අරෆා න� ස්ථාන හ� � සංෙ�ත 

අ��&. එබැ,� එම ස්ථාන අ
E කර ගැeමට 

"�වSට �'කම� ෙනොමැත.  

කවෙරS 'නාවට කf� ය�ෙ� ද එය ඔ5ෙl 
ස්ථානය
. අ?යා)8 තෂ්#� � රා® ෙදක� ෙහෝ 
�න� නවාතැ� ෙනොෙගන අතහ��ෙ� ද එෙසේ 
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ෙනොමැE න� "�3 ෙහේ�ව"� ෙතොරව දහව/ 
කාලෙ? එ� gr �oම අතහැර දම�ෙ� ද එ,ට ඔ5 
පා�ෙයS බවට ප8 ෙව
. ඔ5ෙl ව�දනාව 
&වැර]ය. න)8 එ� අ¦ව� පවE
. එබැ,� ඔ5 
පශ්චා8තාප කර සමාව අයැද �Bය ��
.   

'නාෙව� ස්ථානය� ෙනොලැ�q ,ටක කවර 
පෙ>ශය"� Cව ද 'නා :මාෙව� අවස� ¹ඩාරම 
අසලට �,�ය ��
. එය 'නා :මාවට එ�B� 
��Bය ද වරද� ෙනොෙ(. ඒ ෙව�ෙව� ද� ෙහව8 
ස8ව කැප "#ම� ලබා Lමට අවශj ෙනොෙ(. ප]ක 
ෙ(]කාෙ( ෙහෝ මා�ගෙ? නවාතැ� ෙනොගත ��
. 
එ,ට තම�ට හා&ය� �3 ,ය හැ" අතර අ�� ද 
එ
� pඩාවට ල� ෙවE.  

2- 'නා )ස්දfෆා හා අරෆා8 යන ස්ථාන මස්�දය� 

ෙම� u සංෙ�තා8මක ස්ථානය� ය. එ� &වස� 

තනා Sfයට Lම ෙහෝ පෙ>ශය� ෙව� කර එය 

Sfයට Lම ෙහෝ "�ෙවS ,�� �3 ෙනොකළ ��
. 

එෙසේ කෙළේ න� ජනයාට Sස/ �' කර ගැeෙ� 

අවස්ථාව� අ�' ව� ඇත. එය ඔCනට බාධා ඇE 

කරව
. එ,ට එම පාපය එෙසේ අ8ප8 කරග8 අය 

ෙවත පැට ෙ(.  

3- එම සංෙ�තා8මක ස්ථාන වලට පැ'ෙණන ජනයාට 

b3b ප�] පහbක�, ආර�ෂාව හා ආෙරෝගjම8 
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ප�සරය� සකසා Lම )ස්f� පාලක
�ෙl 

වග�මය.  

ْصَحاِب ا��ِ�	 َص�� اُهللا 
َ
َقْن َقْبِد الر�ْ�َِن بِْن ُمَعاٍذ َقْن رَُجٍل ِمْن أ

َخَطَب ا��ِ�. َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم ا��اَس بِِمً+  َعلَْيِه وََسل�َم قَالَ 
 َ ل ُمَهاِجُروَن َها ُهَنا"ُهْم َمَناِزلَُهْم َفَقاَل َونَز�

ْ
َشاَر إَِ? َمْيَمَنِة  "ِ=َْ>ِْل ال

َ
وَأ

ِقْبلَِة 
ْ
نَْصاُر َها ُهَنا"ال

َ ْ
ِقْبلَِة ُعم�  "وَاأل

ْ
ةِ ال َGََشاَر إَِ? َمْي

َ
ِ=َْ>ِْل ا��اُس "وَأ

 )أخرجه أبو داود والنساL" (َحْولَُهمْ 

සහා�වD�ෙග� ෙකෙනS ,�� වා�තා කර� 
ලැබ, එය අ^3� රහ්මා� )ආස් �මා වා�තා කර
.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා 'නාෙව� 
�ට ජනයාට ෙ>ශනාව� පැව8 uහ. ඔC�ෙl 
නවාතැ� ගත �� ස්ථානය� � ඔC� ස්ථාන ගත 
කළහ.  

එ,ට එ�මා ‘)හා��වD� ෙම� නවාතැ� ග�න.‘  

පbව "^ලාවට දSq පැ8ත ෙප�වා ‘අ�සා�වD� 
ෙම� නවාතැ� ග�න.‘ 

පbව "^ලාෙව� ව� පැ8ත ෙප�වා ‘ඔC� අවට 
ෙසb ජනයා නවාතැ� ග�න‘ යැ
 පවසා �Bයහ. 
  (�ලාශය අ| දාu>, නසාඊ) 
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• ම�කාහ්ෙව� ප]ං�ව �B�න� ද ම�කාහ් වැ�ය� 

ද ���3 කර ගැeම8 සන්ානය කර ගැeම8 bවඳ 

,ලC� ග/වා ගැeම8 b�න8 ෙ(.  පbව ය()8 

ත�,යාහ් න� 3/ හ� මස 8 වැ& ]න දහව/ කාලයට 

ෙපර ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තබා ගe. )ස්f�වරයා තමා 

ප]ං�ව �Bන ස්ථානෙ? �ටම ඉහ්රා� ඇද ගe. ඔ5 

එෙසේ ඇඳ ග�නා ,ට  

ا Qْيْك َحج�Tَ       ෙල^ෙබ
� හ�ජ�  

ෙ8Dම: හ� සඳහා මම ඔබ අසලට පැ'$ෙය' 
යැ
 පවස
.  

"රා� හා ඉෆ්රා> කමයට හ� ඉ! කර�න� 
ස�බ�ධෙය� සලකා බලන ,ට ඔC� තම ඉහ්රා� 
� ]ගටම gr �ට ෙසb හ� ව�දනාකDව� සමඟ 
'නා ෙදසට �ට8ව යE.  

තම8�ඃ කමෙය� හ� ඉ! "#මට පැ'ෙණන අය 3/ 
හ� මස 8 වැ& ]න ෙපරවDෙ( ෙහෝ පbව ෙහෝ 
පැ'ෙණ�ෙ� න�, එ,ට ඔC� උ�රා ෙ¬තනා 
ෙනොකළ ��
. ෙහේ�ව හ� � කාලය ආර�භ \ ඇE 
බැ,&. එබැ,� ඔ5 තම ව�දනාව "රා� කමයට 
ප�ව�තනය කර ගe. පbව ඔ5 තවාෆ් හා සඃ� ඉ! 
කර �ෂ$කව 'නාවට �ට8ව ය
.  



 

111 

පbව "රා�, ඉෆ්රා> හා තම8�ඃ කමයට හ� "#මට 
අෙx�ෂා කළ �ය/ෙලෝම දහව/ කාලයට ෙපර 
ත/�යා පවස'� 'නාව ෙවත �ට8ව ය
. පbව එ� 
පහbක� ඇෙතො8 [හ� අස� මl�^ ඉෂා ෆ�� 
සලාතය� ෙකB කර'� ඒවා එ� ෙනොකර 
එ"ෙනකට ආෙ(&ක ෙ(ලාව� � ඉමා� සමඟ 
සලාතය ඉ! කර
.  එෙසේ "#මට අෙපොෙහොස8 න� 
තම� gr �Bන ස්ථානෙය�ම ස�හ වශෙය� 
සලාතය එකට එ� ෙනොකර ෙව� ෙව�ම ෙකB කර 
ඉ! කර
. එ]න රා®ය 'නාෙව� නවාතැ� ග&
.  

එ]න ත/�යා පැව:ම ]��  "#ම පා�ථනා "#ම 
සලා� පැව:ම එ"ෙනකාට උපෙදස් කර ගැeම 
යහපත ,ධානය "#ම අයහපE� වැළැ�\ම 
පහbක� ඇෙතො8 ආහාර සැපºම වැ& යහප8 
දැහැ' ¢යාව� � &රත ෙව
. 

• Mනාෙව�  මා මා-� 

බට�ෙර� ජ�ර�/ අකබා න� ස්ථානය ද 
නැෙගන�ෙර� වාL )හස්ස� න� ස්ථානය ද උ��� 
ජබ[/ අm)/ )�තෆඃ හා දS$� ඊට ඉ]�ෙය� 
ඇE ජබ[/ අm)/ )�තෆඃ න� ස්ථානය� ද ෙ(.  

• පbව නව වන ]න �D උදා u ,ට එන� අරෆා ]න 

'නාෙව� �ට අරෆා ෙවත ත/�යා පවස'� ත��� 

පවස'� තහ්U/ පවස'� ගම� කර
. දහව/ 

කාලය වන ,ට න'රා න� ස්ථානයට පැ'ෙණ
. එය 
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අරෆාවට ස9ප u ස්ථානය". එය අරෆාවට අදාළ 

ස්ථානය� ෙනොෙ(. න'රාව අරෆා ෙද�� වාL උරනා 

න� ස්ථානෙ? ෙකළව�� ��ටා ඇත.  

• අරෆාෙව�  මා මා-� 

බට�ෙර� වාL උරනා න� සථ්ානය ද නැෙගන�ෙර� 
අරෆා �Bය ෙදසට ෙනරා �ය �බා[/ )�තා න� ක� 
වැB ද උ��� වාL උරනා සමඟ බැr ඇE වාL ව:� ද 
දS$� මස්�> න'රාවට දS$� "ෙලෝ 9ටර 
එකහමාර� පමණ 3�� ද ��ටා ඇත. අරෆාෙව � 
:මාව� පැහැ]f කර'� සංඥා  වD ඉ] කර ඇත. 
ඒ ගැන හ� ව�දනාකDව� අවධානය ෙයො) කළ 
��
.  

• �D )3$� අවරට යන ,ට අරෆාෙව � )/ ෙකොටස 

ෙවත ගම� කර
. එන� අරෆා8 මස්�දය ��ටා ඇE 

ස්ථානය ෙවතටය. එම ස්ථානෙ? (උරනා 

අභj�තරෙ?) ෙකොණක ඉමා� ජනයාට ෙ>ශනාව� 

පව8ව
. දැ� එය මස්�දය �ළ පැවැ8ෙ(.  

පbව )අ>]� ,�� [හ� සලාතය සඳහා අදා� 
පවස� ලැෙ^. පbව ඉකාම8 පවස� ල3ව ඉමා� 
,�� [හ� හා අස� එ�ෙකොට රකආ8 ෙදක බැ�� 
ෙකB කර ජනයාට සලාතය ෙමෙහයව� ලබ
. එක 
අදානය� හා ඉකාම8 ෙදක"� ජ�උ ත�L� ෙහව8 



 

113 

ෙපරට ෙගන ඉ! "#ෙ� කමෙය� එම සලාතය� 
ෙදක එ� කර
.  

එෙසේ සලාතය ඉ! "#මට අෙපොෙහොස8 න� ෙපර � 
ප�] තම� gr �Bන ස්ථානෙ?ම තම සග
� සමඟ 
ස�හ වශෙය� සලාතය ජ�උ හා කස� කර'� ඉ! 
කර
.  

• ඉමා�ෙl ෙ>ශනාවට සව� Lම8 පbව අදා� 

පැව:ම8 ඉ� පb තම ස්ථානය� � සලාතය ඉ! 

"#ම8 ඔCනට b�නාහ්ව� ෙව
.  

පbව සලාතෙය� පb අරෆා8 ෙදසට යෑම8 ජබ[ 
අරෆා න� ක� අසල නැව�ම8 b�නාහ්ව". 
ම�ය�ට ඉඩ සැලෙසන ප�] "^ලාවට )5ණලා 
�B
. ක�ඳ මතට ෙනොන�
. ෙහේ�ව න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) එෙසේ �3 කෙළේ 
නැත. ක�ද මත න��නැ
 අණ කෙළේ ද නැත.  

ක3 පා)ල ඇE ග/ වැB මත gr �ට ඉතා යටහ8 
පහ8ව අ/ලාහ්ව ෙමෙන� කර
. ඔ5ව අමත
. 
පාප�ෂමාෙ( &රත ෙව
. ෙදඅ8 ඔසවා පා�ථනා 
කර
. ත/�යා පවස
. තහ්U/ පවස
. වාහනයක 
නැග �B'� ද ෙපොෙළොෙ( ඉඳග&'� ද එෙසේ gr 
�Bය හැක. න)8 වඩා8 ෙයෝගj ව�ෙ� ඔ5ෙl 
හදවතට වඩා8 බැEම8 එෙසේම �තට තෘxEය ෙගන 
ෙදන ආකාරෙය� කට�� "#මය.  
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අ/-S�ආ� � හා b�නාහ්ෙව � පැ'$ සාධක 
ස�ත පා�ථනාව� ද ඊට අදාළ තම� කැමE 
පා�ථනාව� ද අaකව එ� අය]� ලැෙ^. අaක 
වශෙය� තම� කළ පාපය�ට පbතැ,f \ම, සමාව 
අයැLම, ත��� පැව:ම, තහ්U/ පැව:ම, අ/ලාහ්ට 
පශංසා "#ම, න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාට සලවා8 පැව:ම වැ& දෑ �3 කර� ලැෙ^. එ� 
L තම යටහ8 භාවය අ/ලාහ්ට �k�µ කර
. 
පා�ථනා "#ෙම� ,ෙශේෂ අවධානය� ෙයො) කළ 
��
. තම පා�ථනාවට �' ,ය �� �k�D ගැන 
අනෙx��තව �Bය ෙනො��
. �D අවරට යන 
ෙත� ෙමෙසේ අ/ලාහ් ව ෙමෙන� කර'� 
පා�ථානෙව � &රත ෙව
.  

ක� පා)ල ග/ වැBය අසල �oමට ඔ5ට පහbකම� 
ෙනොමැE න� අරෆාෙව � තම� නවාතැ� ග8 
ස්ථානෙය� ම ෙහෝ එම :මාව �ළ ෙකොතැනක ෙහෝ 
gr �Bය හැක. උරනා අභj�තර පෙ>ශය හැර අරෆා 
)Vම$�ම gr �Bන ස්ථාන ෙ(.  

• අරෆාෙව � st \aන ෙRලාව 

අරෆාෙව � gr �oම අරෆා ]න �D අවරට යෑමට 
පට� ෙගන �D අවරට යන ෙත� u කාලය ද�වා 
ෙ(. න)8 දහ වැ&  ]න රා®ෙ? අ[යම උදාව ද�වා 
එය පව�. �D )3$� අවරට යෑමට ෙපර ෙහෝ අරෆා 
]න රා®ෙ? ෙහෝ අරෆා :මාවට �,�ෙ? න� එය 
අ�මතය. න)8 b�නාහ්ව ව�ෙ? දහව/ කාලයට 
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පb �,:මය. කවෙරS ෙහෝ අරෆාෙව � රා®ෙ? ෙහෝ 
දහවෙල � මද ෙ(ලාව� gr �Bය ද එය පමාණව8 
ෙව
. 

gr �oම ය� වාහනය� මත ෙහෝ ෙපොෙළොෙ( ෙහෝ 
gr �oමය. ෙදප
� නැ�ට �oම ෙම
� අදහස් 
ෙනොෙකෙ�.  

කවෙරS ෙහෝ අරෆාෙව� දහව/ කාලෙ? gr �ට, 
පbව �D බැස යාමට ෙපර එය අත හැර දමා ය�ෙ� 
ද ඔ5 අ&වා�යය කට�8ත� පැහැර හැ�ෙ?ය. එය 
අඥාන ජනයා �D බැස යෑමට ෙපර ගම� කළ 
අකාරයට සමාන ෙව
. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාෙl ¢යාවට ද පටහැ$ය. එ,ට ඔ5 
පා�ෙයS ෙව
. ඔ5 පාප�ෂමා අයැද �Bය ��
. 
ඔ5ෙl හ� ව�දනාව &වැර]ය. න)8 හ� ම^°� 
ෙහව8 &යම හ� ව�දනාව� ෙනොව� ඇත. 

ٍس ُعْرَوةُ  	Uَاهللا عنهْنُن ُم Xَيْيُت َرُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا :  قَالَ  ر
َ
أ

ةِ\ِ
َ

ال ُمْزَدلَِفِة ِحَ_ َخَرَج إَِ? الص�
ْ
ُت ف َعلَْيِه وََسل�َم بِال

ْ
يَا َرُسوَل اهللاِ :  ُقل

 ْ 	cِا  ْdَُت  ِجْئُت ِمْن َجَب
ْ
لَل

ْ
ك

َ
ٍئ أ ْيَعْبُت َغْفiِ َواهللاِ َراِحلَ َطي	

َ
َما kِ وَأ

 َوَقْفُت َعلَْيِه َفَهْل nِ ِمْن َحجl َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ 
�

ُت ِمْن َحْبٍل إِال
ْ
qتََر

َشِهَد َصالََيَنا َهِذهِ َوَوَقَف َمَعَنا َح�u نَْدَفَع، َص�� اهللاُ َعلَْيِه َوَسل�َم َمْن 
ْو َغَهاًرا َفَقدْ  َوقَْد َوَقَف بَِعَرفَةَ 

َ
 أ

ً
  َقْبَل َذلَِك َ=ْال

َ
ُه َوقzََ َيَفَثهُ أ  َيم� َحج.

  )أخرجه أبُْو داود وال|مذي(
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උ�ව ඉ^� )ළ��ස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

)ස්දfෆාෙව � �B අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) සලාතය ෙවත �ට 
ව යන ක/� මම එ�මාණ� ෙවත පැ'ණ 

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, සැබැ,�ම මම ත
 න� 
ස්ථානෙ? ක� ෙදක අ��� ඔබ ෙවත පැ'ණ 
ඇ8ෙත'. මාෙl වාහනය ෙවෙහසට ප8 ,ය. මම ද 
,ඩාවට ප8 uෙය'. අ/ලාහ් මත ]Cරා "ය'. මම 
වැf ක�ද� 3! ,ට එ� gr ෙනො�B'� එය අත 
හැර දැ)ෙ( නැත. එබැ,� මට හ� ලැෙ^, ද?  

එ,ට අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා කවෙරS අපෙl ෙමම සලාතයට 
සහභා� \ අප �ට8 ව යන ෙත� අප සමඟ gr 
�Bෙ? ද එෙම�ම ඊට ෙපර අරෆාෙව � රා® කාලෙ? 
ෙහෝ දහව/ කාලෙ? gr �Bෙ? ද එ,ට ඔ5 ඔ5ෙl 
හ� ස���ණ කෙළේය. තවද ඔ5ෙl නැම3ම ඔ5 ඉ! 
කෙළේය. (�ලාශය: අ| දාu>, E�']) 

• අරෆා ෙව� \ට ජන ගඟ ගලා යෑෙ� ෙRලාව 

�D බැස �ය ,ට අරෆාෙව � �ට )ස්දfෆා ද�වා හ� 
ව�දනාකDව� ත/�යා පවස'� තහ්U/ පවස'� 
ත��� පවස'� �ට8 ව යE. එ,ට ඉව:ම හා 
ශා�ත දා�ත Uලාව තම� �ළ E�ය �� ෙ(. තම� 
,�� ෙහෝ තම වාහනෙය� ෙහෝ තදබදය� ඇE 
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ෙනොකළ ��
. අවසථ්ාව� ලැ�q ,ට ඉ�ම$� යා 
��
.  

පbව )ස්දfෆාවට පැ'$ ,ට මl�^ සලාතෙ? 
රකආ8 �න ද ඊෂා සලාතය ෙකB කර'� එ� 
රකආ8 ෙදක ද එකම ෙ(ලාෙ( ජ�උ8 තඃ�� 
ෙහව8 පbවට ෙගන යෑෙ� කමය �kප]'� එක 
අදානය� හා ඉකාම8 ෙදක"� එම සලාතය� ඉ! 
කර
. එ� රා®ය ගත කර
. තහ�I> ,8� සලාතය� 
ද ඉ! කර
. පbව ෆ�� ෙ(ලාව පැ'$ පb එ� 
b�න8 සලාතය සමඟ ෆ�� සලාතය ද ඉ! කර
.  

• rස්දZෆාෙව �  මාව 

බට��� වා] )යස්ස� ද නැෙගන��� )¡/ 
අ/මඃ�ම
� අ/-ඝර� ද උ��� ස�� ක�ද ද 
දS$� එයට )5ණලා ඇE )#�?යා8 න� ක� 
වැB ද ෙ(. )ස්දfෆාෙව � :මාව� පැහැ]f කර� 
�$ස සටහ�  වD එම ස්ථානය� � �ටවා ඇත. 
හ� ව�දනාකDව� ඒ ෙදස අවධානය ෙයො) කළ 
��
.  

• rස්දZෆාෙව � st \vෙ� ෙRලාව 

හ� ව�දනාකD ෆ�� සලාතය ඉ! කළ ,ට මෂ්අ�/ 
හරා� ෙවතට පැ'ෙණ
. දැ� එය )ස්දfෆා මස්�දය 
ෙ(. එ� "^ලාවට )5ණ ලා gr �ට අහස කහ පැහැ 
ගැ�ෙවන �D අ/ලාහ් ව ෙමෙන� කර ඔ5ව 



 

118 

පශංසාවට ල� කර ඔ5ට තහU්/ පවසා ඔ5ට ත��� 
පවසා ත/�යා පවස
. පවාහ&කව ද ෙපොෙළොෙ( �ට 
ද පා�ථනාව� � &රත ෙවE.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َرَاِم َواْذُكُروهُ  َمْشَعِر ا�ْ
ْ
فَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا اَهللا ِعْنَد ال

َ
فَإَِذا أ

ال	_َ   َكَما َهَداُكْم َو�ِْن ُكْنُتْم ِمْن َقْبِلِه لَِمَن الض�

... අරෆා8 (න� ස්ථානෙය)� �ට �ඹලා (ජන ගඟ 
අ���) ගලා එන ,ට මෂ්අ�/ හරා� (න� 
ස්ථානෙය)� අ/ලාහ් ව ��ප8 කර පවසC. තවද 9ට 
ෙපර �ඹලා ෙනොමඟ �යC� අතෙර� �B 
ත88වෙ? �ඹලාට යහමඟ ෙප�වා 3� ෙහ
� 
�ඹලා ඔ5ව ��ප8 කර පවසC. (අ/-S�ආ� 
2:198) 

අ/-මෂ්අ�/ හරා� ෙවතට යෑමට පහbකම� 
ෙනොමැE න� )ස්දfෆාව ස���ණෙය�ම gr �Bය 
�� ස්ථානය බව අවධානයට ග�න. එබැ,� අහස 
මැන,� කහ පැහැ ගැ�ෙවන ෙත� එම ස්ථානෙ? 
�ටම "^ලාවට )5ණ ලා පා�ථනාව� � &රත 
ව�න.  

• rස්දZෆාෙව � \ට Mනාවට ගම! =�ෙ� ෙRලාව 

පbව )ස්දfෆාෙව� �ට �D උදාවට ෙපර 'නා ෙවත 
ගම� කර
. එ�L ද ඔ5 ශා�ත භාවය g"ය ��
.  
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උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පවස
.  

فَاَض ا��اُس َواْسَتْغِفُروا اَهللا إِن� اَهللا َلُفوٌر 
َ
ِفيُضوا ِمْن َحْيُث أ

َ
ُعم� أ

 رَِحيمٌ 

ඉ�පbව ජනයා (ජන ගඟ අ���) ගලා එන තැ&� 
�ඹලා ද එC. තවද �ඹලා අ/ලාහ්ෙග� සමාව 
අය]C. සැබැ,�ම අ/ලාහ් �ෂමා�Uය කDණා 
භ�තය.   (අ/-S�ආ� 2:199) 

පbව )හස්�� න� ස්ථානයට ළඟා u ,ට -එය 
)ස්දfෆා හා 'නා අතර u 'Bයාවත".  ඔ5 
'නාෙව� �Bය L ප]කව ද පවාහ&කව ද ග/ ගැ:ම 
සඳහා :ඝෙය� ගම� කර
. ජ�රා8 ෙහව8 ග/ 
ගැ�ය �� ස්ථානෙය � ෙහෝ ඒ ෙවතට යන 
අතරවාරෙ? ෙහෝ ග/ කැට හත� අ5ලා ගe. 
)ස්දfෆාෙව � ඒවා අ5ලා ග8ත ද එයට ද අ�මැEය 
ඇත. තවද ඔ5 යන මා�ගෙ? ත/�යා පවස'� ද 
ත��� පවස'� ද ගම� කර
. ජ�ර�/ අකබා න� 
ස්ථානයට ග/ ගසන ,ට ත/�යා පැව:ම අත හ�
.  

කා�තාව� හා ��'� අ��� 3�වල
�ට8 ෙහේ� 
සහගත උද,යට8 ඔC� සමඟ පැ'$ ඔC�ෙl 
ක¯ඩාය� සඳහා කැප \ �Bන උද,යට8 
)ස්දfෆාෙව � �ට 'නාව ෙවත ච�දයා බැස �ය ,ට 
ෙහෝ රා®ෙය� ,ශාල කාලය� ගත u ,ට එෙසේ ක/ 
ඇEව යෑමට අ�මැEය ඇත. පbව 'නාවට පැ'$ 
,ට ජ�ර�/ අකබාවට ග/ ,� කරE.   
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• ජ�ර.� අකබා න� ස්ථානයට ග�ගැ ෙ� 

ෙRලාව. 

හ� ව�දනාකDවා ජ�ර�/ අකබා න� ස්ථානයට 
පැ'$ ,ට එය 'නා පෙ>ශෙය� ��B ග/ ගසන 
ස්ථාන අ��� අවස� ස්ථානය
. �D උදා \ෙම� 
පbව 'නාව තම දSq පැ8තට8 ම�කාහ්ව තම ව� 
පැ8තට� ��ටන ෙසේ හැ# ග/ කැට 7� එයට ,� 
කර
. එෙසේ ,� කරන ,ට දSq අත ඔසව'� සෑම 
ග/ කැටය� පාසාම අ/ලා5 අ�බ� යැ
 ත��� 
පවසා ,� කර
.  

,� කරන ලද ග/ කඩල ඇටය� හා ෙහේස/ 
ෙගwය� අතර පමාණෙය� ,�කළ හැ" තරමට 
Sඩා \ම b�නතය".  

,ශාල ග/ ,� "#ම �b3bය. ග/ හැර පාවහ� 
ආභරණ හා ෙවන8 දවjය� ,� "#ම ද b3b නැත. 
එ
� තවෙකSට හා&ය� �3 ෙනො,ය ��
. ග/ 
,� කරන අවස්ථාෙ( ද ෙසb අවස්ථාව� � ද 
තදබදය� �3 ෙනො\ �oමට වගබලාගත ��
.  

• ග� %\ කළ පGව හ� ව!දනාක^ \$ කරන දෑ 

ග/ ,� "#ෙම� පbව තම8�ඃ කමයට හා "රා� 
කමයට හ� ඉ! කළ අය සෙතS කැප කර
. එෙසේ 
සතා කපන අවස්ථාෙ( L ෙහෝ ව�] වශෙය� ලබා 
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]ය �� සෙතS කපන අවස්ථාෙ( L ෙහෝ ස�� 
කපන ෙවන8 අවස්ථාෙ( L ෙහෝ  

 
ْ
ك

َ
ْ بِاْسِم اهللاِ وَاُهللا أ ، الل�ُهم� َيَقب�ْل ِم�	 ْ�َ  

�ස්'/ලා� ව/ලා5 අ�බ� අ/ලා5�ම තක^බ/ 
'�e. 

යැ
 පැව�ය ��
.  

ෙ8Dම: අ/ලාහ්ෙl නාමෙය&, අ/ලාහ් අE 
ෙශේෂ්ඨය. යා ! අ/ලාහ්, මෙග� ෙමය �kග� 
මැනව.!  

نٍَس 
َ
ُ َعلَْيِه َوَسل�َم  َض�� ا��ِ�. : "قَالَ َرXَِ اُهللا َقْنُه َقْن أ َص�� اب�

َ َوَوَضَع رِْجلَُه َ�َ  ��
َ
qَرَغْ_ِ َذَ�َُهَما نَِيِدهِ وََس�� َو

ْ
ق
َ
ْملََحْ_ِ أ

َ
بَِكْبَشْ_ِ أ
  )متفق عليه" (ِصَفاِحِهَما

අනස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� 
තම දෑE�ම අං ඇE කV හා b3 'ශ බැටVෙවS 
ෙගන එ�මාෙl පය උ� ෙදෙදනාෙl ගා8 මත තබා 
�ස්' පවසා ත��� පවසා කපා හැ�යහ. 
   (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�) 

එම ස8වයාෙl මස් අ�භව "#ම8 එ� ෙහො] රස 
,rම8 එම�� 3xප��ට ආහාර සැපºම8 
b�නාහ්ව� ෙ(. එය තම ෙ>ශයට ෙගන යාමට ද 
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අ�මැE ඇත. ඉෆ්රා> කමයට හ� ඉ! කර�නා ග/ 
,� කළ පbව �ස )¦ කර ග&
. ෙහේ�ව හ>� 
ෙහව8 ස8ව කැප "#ම� ලබා Lමට අවශj 
ෙනොමැE බැ,&. එෙලසම මස�්3/ හරා� ප]ං�ව �ට 
"රා� කමයට හා තම8�ඃ කමයට හ� ඉ! 
කර�න�ෙl ත88වය ඔC� ෙකෙර� ද හ>� ලබා 
Lම� ෙනොමැත.  

පbව හ>� ලබා Lෙම� අන�Dව ��'ෙයS න� තම 
�ස )¦ කර ගe. එෙසේ ෙනොමැE න� �සෙකස් 
ෙකොට කර ගe. න)8 �ස )¦ "#මය වඩා8 උ�� 
ව�ෙ�. කරනැවෑ'යා �ෙස� දSq ප�� ආර�භ 
"#ම b�නාහ්ව". කා�තාව ඇයෙl �සෙකස් 
අඟල� තර� ෙකොට කර ග�eය.  

අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

ِ� ُهَرْيَرةَ قَالَ 
َ
الل�ُهم� اْغِفْر "قَاَل َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه َوَسل�َم  َقْن أ

ُمَحل	ِق_َ 
ْ
ُمقَ  : قَالُوا "لِل

ْ
ِينَ يَا َرُسوَل اهللاِ َولِل

الل�ُهم� اْغِفْر " : قَالَ  ؟�	
ُمَحل	ِق_َ 

ْ
ِيَن قَالَ  : قَالُوا "لِل

ُمَق�	
ْ
الل�ُهم� اْغِفْر " : يَا َرُسوَل اهللاِ َولِل

ُمَحل	ِق_َ 
ْ
يَن قَاَل  : قَالُوا "لِل ِ

ُمَق�	
ْ
ِينَ : "يَا َرُسوَل اهللاِ َولِل

ُمَق�	
ْ
" َولِل

  )متفق عليه(

අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ ‘යා! අ/ලාහ්, �ස )¦ 
කර�න�ට සමාව ෙද� මැනව‘ යැ
 පකාශ කළහ. 
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අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, �ස ෙකස් ෙකොට 
කර�න�ට? යැ
 ඔC� ,මසා �Bෙයෝය. එ,ට ද 
‘යා! අ/ලාහ්, �ස )¦ කර�න�ට සමාව ෙද� 
මැනව! යැ
 පකාශ කළහ. නැවත8 අ/ලාහ්ෙl 
�තයාණ&, �සෙකස් ෙකොට කර�න�ට? යැ
 
,මbෙවෝය. එ,ට ද ‘යා! අ/ලාහ්, �ස )¦ 
කර�න�ට සමාව ෙද� මැනව! නැවත අ/ලාහ්ෙl 
�තයාණ&, �සෙකස ්ෙකොට කර�න�ට? යැ
 ඔC� 
,මසා �Bන ,ට (�(වැ& වරට) ‘�සෙකස් ෙකොට 
කර ග�න�ට8‘ යැ
 පකාශ කළහ.   
    (�ලාශය: �හා� හා )ස්f�)  

•  ඉහ්රාමෙය! ඉව) වන පළrවන අවස්ථාව 

ඉහත � ප�] හ� ව�දනාකDෙවS ඉ! කෙළේ න� 
අµසැ' fං�ක ඇbර හැර ෙසb �ය[ම තහන� 
කට�� ඔ5ට අ�මත ෙව
. ඒ අ�ව ඇ�� ඇrම, 
bවඳ ,ලC� ගැ/ \ම �ස ආවරණය "#ම වැ& 
ඉහ්රා� ත88වෙ? තහන� u දෑ �ය/ල දැ� ඔ5ට 
ඉ! කළ හැක. ජ�ර�/ අකබාවට ග/ ගසා �ස )¦ 
කෙළේ න� හ>� ලබා ෙනො3�න ද fං�ක ඇbර හැර 
ෙසb �ය[ම තහන� දෑ ඔ5ට අ�මත ෙව
. න)8 
¶>යා ලබා ]ය �� වරද� කළ අෙයS හැර. ඔ5 ග/ 
ගසා හ>� ලබා L �ස )¦ කරන ෙත� තහන� කරන 
ලද දෑ "#මට ඔ5ට අ�මැEය නැත.  

ය()� නහ්� ෙහව8 අCD3 ]න ජ�රා8 න� 
ස්ථානෙ? ජනයාට ඔC�ෙl ව�දනාව� �kබඳව 
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දැ�ව8 කර'� ද උ8ත#තර අ/ලාහ ්මත තැ�ය �� 
භ�Eය �kබඳව උපෙදස් ෙද'� ද යහපත හා 
බැEම8 කට��වල L එ"ෙනකා උපකාර කර 
ග�නා ෙම� ද අaක ෙලස අ/ලාහ් ව ෙමෙන� කර 
ඔ5 ෙවත කෘතඥතාව  ද කරන ෙම� ද ෙ>ශනාව� 
පැවැ8\ම ඉමා�වරයා ෙවත u b�නාහ්ව� ෙව
.  

• ඉහ්රාමෙය! ඉව) වන ෙදවන අවස්ථාව 

ග/ ,� කර හ>� ලබා L �ස )¦ "#ෙම� පb හ� 
ව�දනාකDවා තම අවශjතාව� ස රා ගe. ���3 
කර ගe. පbව ඔ5 සාමානj ඇ�� පැල�� ඇඳ ගe. 
bවඳ ,ලC� ග/ව
. උදෑසනම ම�කාහ ්ෙවත ෙගොස ්
තවාª/ හ�, තවාª/ ඉෆාලා, තවාªස් �යාරා යන 
නාමය�ෙග� හ�� ව� ලබන හ� � තවාෆය ඉ! 
කර
. එ� L ෙ(ගය� ගම� ෙනොකර
.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් පකාශ කර
.  

و�ُفوا َط� ُوُفوا نُُذوَرُهْم َو=ْ َْقُضوا َيَفَثُهْم َو=ْ َعتِيقِ  ُعم� =ْ
ْ
َْيِت ال ْTبِا 

පbව ඔC� තම�ෙl "fB ඉව8 කර ගත ��
. 
ඔC� තම�ෙl භාරය� ඉ! කළ ��
. තවද ඔC� 
ඉපැර$ &වස පැදSq කළ ��
.  (අ/-ක�ආ� 
22:29) 

පbව තම� තම8�ඃ කමයට හ� ඉ! කර�ෙනS 
න� සෆා හා ම�වා අතර සඃ� �3 කර
.  
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තම� "රා� ෙහෝ ඉෆ්රා> කමයට ඉ! කර�ෙනS 
න� තවාª/ S�� ෙහව8 සපැ'�ෙ� තවාෆය සමඟ 
සඃ� ෙනොකර ෙපො3ෙ( තම8�ඃ කමයට හ� ඉ! 
කර�නා� ෙම� හ� � තවාෆ් �3 කර සඃ� ඉ! 
කර
. තවාª/ S�� ඉ! "#ෙම� පbව සඃ� ඉ! 
කර�ෙ� න� එය
 වඩා8 උ�� ව�ෙ?. තවාª/ 
ඉෆාලාවට පbව ඔ5 ෙකෙර� නැවත සඃ� ඉ! "#ම� 
අවශj ෙනොෙ(. පbව හ� ව�දනාකDවා �ය[ම 
තහන� දැ
� එන� අµ සැ' ඇbර ද�වා ඇE 
�ය/ල ඔ5ට අ�මත ව� ඇත. 

• තවාq� ඉෆාලා ෙහව) හ� � තවාෆ් \$ =�ෙ� 

ආර�භක ෙRලාව 

තවාq� ඉෆාලා තවාqස් \යාරා නM! ද හැx! ෙR. 

අරෆාෙව � gr �B ෙහේ� සහගත උද,ය උෙදසා 
නහ� ]න එන� අCD3 ]න රා®ෙ? ,ශාල ෙකොටස� 
ෙග\ යෑම8 සමඟ ආර�භ ෙ(. හ� ව�දනාකD 
නහ� ]න එන� අCD3 ]න ෙපරවDෙ( තවාෆ ්
"#මය b�න8 ව�ෙ?. ඔ5ට එය පමාද කළ ද 
හැ"ය. න)8 වැළැ� ,ය ෙනොහැ" ෙහේ�ව� මත 
හැර 3/ ��ජා මස අවස� වන ෙත� පමාද කළ 
ෙනොහැක.  

• Mනා ෙවත නැවත පැMNෙ� ෙRලාව 
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පbව හ� ව�දනාකD 'නා ෙවත නැවත පැ'ෙණ
. 
පහbකම� ඇ8න� එ� [හ� සලාතය ඉ! කර
. 
අCD3 ]න ද අ?යා)8 තෂ්#� ]න �න ද එ� දහව/ 
හා රා® කාලය� එ�ම ගත කර
. එන� හ�මස 11, 
12, 13 යන ]නය� � එ� නවාතැ� ග&
. ඊට වඩා 
අaක Cවද වරද� නැත. එය වඩා8 උ��ය.  

එෙසේ රා®ය ගත "#මට අපහbතාවය� ෙවෙතො8 
රා®ෙය � අරා�භෙ? ෙහෝ මධjම රා®ෙ? ෙහෝ 
රා®ය අවසානෙ? ෙහෝ අaක ෙකොටස� 'නාෙව � 
නවාතැ� ගe. එය ද අපහb න� 'නාවට අසf� 
නවාතැ� ගe.  

• හ� ව�දනාකD මෂාඉ� ෙහව8 නවාතැ� ගත �� 

ස්ථානය�� නැව�ෙ� eEය.  

මෂාඉ� න� ස්ථානය� � හ� ව�දනාකDව� 
ඒකරා� \ම නැම3ම". ඔC�ෙl එම නැම3ම ඉ! 
කර� �$ස ඔC� එම ස්ථානෙ? gr �oම ෂ#ආව 
අෙx�ෂා කර
. එමÅ� ඔC� එ"ෙනකා හ�නා 
ගැeමට8 ඔC� එ"ෙනකාෙග� පෙයෝජන 
ලැ�මට8 ඔC� එ"ෙනකා අතර යහප8 කට�� වල 
හා �යබැEම8කම ඇE කරන කට�� වල උපකාර 
කර ගැeමට8 අවස්ථා� �' ව� ඇත.  

එබැ,� සෑම හ� ව�දනාකDෙවSම න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) ඉ! කර ෙප� 
uවා� ෙම� 'නා අරෆා )ස්දfෆා න� ස්ථානය� � 
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රා®ය හා දහවල ගත "#ම අ&වා�යය ෙව
. තවාෆ් 
ඉ! "#ම සඃ� ඉ! "#ම අතjවශj කDණ� ඉ! කර 
ගැeම වැ& ෙහේ�� මත 'ස හ� කාලය �ළ එම 
ස්ථානය� � �ට \ යෑම �b3bය. එව� සාධාර�ය 
ෙහේ�� මත �ට Cව ද තම අවශjතා අවස� u වහාම 
යk 'නාවට පැ'$ය ��
.  

• අ?යා)8 තෂ්#� ]නය�� ග/ ,� "#ෙ� ෙ(ලාව 

හ� ව�දනාකD මස්�3/ �ෆ් � සලාතය ඉ! "#මට 
පහbකම� ඇ8න� පස්ෙ(ල සලාතය� ස�හ 
වශෙය� එම සලාතය� එ� ෙනොෙකොට ෙකB කර 
ඉ! කර
. එෙසේ ෙනොමැE න� 'නාෙව � කවර 
ස්ථානයක ෙහෝ ෙ(වා සා)�කව සලාතය ඉ! කර
.  

දහව/ කාලෙය� පb අ?යා)8 තෂ්#� ]නය� � 
ග/ ගසන ස්ථාන වලට ග/ ,� කර
. 'නාෙව � 
කවර ස්ථානය"� Cව ද සෑම ]නකම ග/ කැට 
අ5ලා ගe. 

1-   ග/ ගසන ස්ථාන වලට පහbකම� ඇ8න� පා 

ගම&� යෑම b�නාහ්ව� ෙ(. 11 වැ& ]න දහව/ 

කාලෙය� පbව  ජ�ර�/ උ(ලා ෙහව8 මස්�3/ 

�ෆ් අසල ��B පථම ග/ ,� "#ෙ� ස්ථානයට ග/ 

කැට හත� එ"ෙනක ෙගන ,� කර
. ග/ කැට ,� 

කරන සෑම අවස්ථාවකම දSණත ඔසව
. "^ලා 

ෙදසට )5ණ ලෑමට පහbකම� ඇ8න� එෙසේ "^ලා 
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ෙදසට )5ණ ලා අ/ලා5 අ�බ� යැ
 පවස'� ,� 

කර
.  

අවස� u පb තම දSq පැ8ෙත� මද� හැ# ෙදඅ8 
ඔසවා "^ලා ෙදසට )5ණ ලා �B ගe. තම�ට හැ" 
පම$� එ� �ට L�ඝ ෙ(ලාව� පා�ථනාෙව � &රත 
ෙව
.  

2- පbව ජ�ර�/ Cස්තා ෙහව8 මධjෙ? ��B ග/ 

ගැ:ෙ� ස්ථානයට ගම� කර
. එ�L ද ෙපර � ප�] 

ග/ කැට හත� ,� කර
. ,� කරන සෑම ,ටකම 

අ/ලා5 අ�බ� යැ
 ත��� පවස'� දSණත ඔසවා 

ග/ කැට ,� කර
. පbව ඉ]�යට මද� ෙගොස ්ෙදඅ8 

ඔසව'� ජ�ර�/ ඌලාෙව � කළ පා�ථනාවට වඩා 

අ¦ෙව� L�ඝ ෙ(ලාව� �ට පා�ථනාෙව � &රත 

ෙව
.  

3- පbව ජ�ර�/ අ�බා ෙවත ගම� කර තම වමත 

ම�කා ෙදසට8 දSණත 'නා ෙදසට8 ��ටන ෙසේ 

ඉඳ ග/ කැට හත� ,� කර
. එම ස්ථානෙ? 

පා�ථනා සඳහා gr ෙනො�B
. ෙ� ආකාරෙය� ග/ 

කැට 21� ,� කර� ලැෙ^.  

ෙහේ� සහගත උද,ය 'නාෙව � රා®ය ගත 
ෙනො"#මට හා ]න ෙදකක ග/ ,� "#� එ� ]නක 
�3 "#මට ෙහෝ අ?යා)8 තෂ්#� ද�වා එය පමාද 
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"#මට ෙහෝ රා®ෙ? එය ,� "#මට ෙහෝ අ�මැEය 
ඇත.  

පbව 11 වැ& ]න �3 කළා� ෙම�ම 12 වැ& ]න ද 
ඉ! කර
. ඉහත � ප�]ම එ]න ද දහව/ කාලෙය� 
පbව ජ�රා8වලට ග/ ,� කර
.  

ජ�රා8 �නටම පහළ මහෙ/ �ට ග/ ,� "#ම 
b�නාහ් ෙ(. ඊට ඉහk� ඇE මහ/ වල �ට එෙසේ 
�3 "#මට අ�මැEය ඇත.  

• ෙකෙනS ]න ෙදක� අවස� කර කf� 

පැ'ෙණ�නට ±ය කර�ෙ� න� 12 වැ& ]න �D 

අවරට යෑමට ෙපර 'නාෙව� �ට8 ෙව
.  

13 වැ& ]න ද�වා පමාද කෙළේ න� ඔ5 ඉහත � ප�] 
දහව/ කාලෙය� පb ජ�රා8වලට ග/ ගස
. එය
 
වඩා8 උ�� ව�ෙ?. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා ෙප�වා 3�ෙ�ද එප�>ෙද&. ඉහත 
� කDq වල L කා�තාව ද ��'යා ෙම�මය.  

එය8 සමඟ හ� � නැම3� හ� ව�දනාකD අවස� 
කර ගe.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා එ� 
වතාව� පමණ� හ� ඉ! කර ඇත. එය හ�ජ�/ ,දා 
න� ස) ගැeෙ� හ� ව�දනාව
. එ� එ�මාණ� 
නැම3� ඉ! කළහ. අ/ලාහ් ෙවත ඇර�� කළහ. 
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අ/ලාහ් ෙවත කැඳ\ෙ� වග�ම තම ස�හයාට 
පැව°හ.  

දහම ස���ණ uෙ? අරෆාෙව� Lය. න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා ‘සහභා� 
uව� සහභා� ෙනොuව�ට ද�වා �B�න‘ ය�ෙව� 
කළ පකාශය අ�ව යC)� නහ්� ෙහව8 අCD3 ]න 
දහෙම � වග�ම සමාජයට පැව°හ.  

• නැම$� ඉB කළ පG අ�ලාහ් ව අyකව ෙමෙන� 

=�ම 

සලාතය හ� උපවාසය වැ& නැම3� ඉ! "#ෙම� 
පbව එම නැම3� ඉ! "#ෙ� භාගj අ/ලාහ ්
)ස්f�වරයාට ලබා 3� ෙහේ�ෙව� ඔ5 අ/ලාහ් ව 
අaක ෙලස ෙමෙන� "#ම8 තම වග�ම පහbෙව� 
ඉ! කර ගැeමට හැ"\ම ෙහේ�ෙව� ඔ5ට පශංසා 
"#ම8 එම නැම3� වල ය� අ¦පා¦ ඇE ව�නට ඉඩ 
ඇE ෙහේ�ෙව� ඒ ෙව�ෙව� ඔ5ෙග� සමාව 
අයැLම8 ආගමා�ගත කර ඇත. "�ෙවSට තම� 
කළ දෑ ස���ණ යැ
 "ව ෙනොහැක. ඉහත � අ��� 
කට�� "#ම �k� අ/ලාහ් එ� අ¦ පා¦ ස රා 
ෙද� ඇත.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

رًا 
ْ
َشد� ِذك

َ
ْو أ

َ
ْم آبَاَءُكْم أ

ُ
qِر

ْ
فَإَِذا قََضْيُتْم َمَناِسَكُكْم فَاْذُكُروا اهللاَ َكِذك

قٍ فَِمَن ا�� 
َ

ِخَرةِ ِمْن َخال
ْ

ُ ِ£ اآل
َ

ْغَيا َوَما ¤  ،اِس َمْن َفُقوُل َرب�َنا آتَِنا ِ£ ا¥.
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ِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا 
ْ

ِ̈ اآل ْغَيا َحَسَنًة َو َوِمْنُهْم َمْن َفُقوُل َرب�َنا آتَِنا ِ£ ا¥.
ا َكَسُبوا وَاُهللا َ©ِ  ،َعَذاَب ا��اِر  وªََِك لَُهْم نَِصيٌب ِمم�

ُ
َِساِب أ

ْ
  .يُع ا�

�ඹලාෙl (හ�) ව�දනාමාන අවස� කළ පb 
�ඹලාෙl )��'8ත� ��ප8 කළ අ��� ෙහෝ 
එයට8 වඩා දැw උන�3ෙව� අ/ලාහ්ව ��ප8 කර 
පවසC. අපෙl පරමාaපEයාණ&, ෙමෙලොෙව � (දෑ) 
ලබා ෙද� මැනව! යැ
 අය]න අය ජන
� අ��� 
�BE. ඔ5ට ම�ෙලොෙව � "�ම ෙකොටස� 
ෙනොමැත.  

තවද අපෙl පරමාaපEයාණ� අපට ෙමෙලොෙව � 
යහපත ද ම�ෙලොෙව � යහපත ද ලබා ෙද� මැනව ! 
තවද (&රා) ��ෙ� ෙ(දනාෙව� අපව ආර�ෂා 
කර� මැනව යැ
 අයැ]න අය ද ඔC� අතර �BE.  

ඔC�ටමය, තම� උපයාග8 දැ
� (අ/ලාහ ්ඔC�ට 
ෙව� කළ) ෙකොටස �' ව�ෙ�. තවද අ/ලාහ් 
,&ශ්චය ඉ�ම� කරව�නාය.    (අ/-
S�ආ� 2 : 200 – 202) 

13 වැ& ]න දහව/ කාලෙ? ග/ ගැ:ෙම� පbව 
'නාෙව� �ට8 ෙව
. පහbකම� ඇ8න� අ^තහ ්� 
ආෆා� න� ස්ථානයට පැ'�ම8 එ� [හ� අස� 
මl�^ ඉෂා සලාතය� ඉ! කර රා®ෙය � මද� gr 
�oම8 b�නාහ්ව".  
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• තවාq� %දා ෙහව) සr ගැ�ෙ� තවාෆ් ඉB =�ෙ� 

ෙRලාව  

හ� ව�දනාකD ම�කාහ ්වැ�ෙයS ෙනොෙ( න� ඔ5 
ම�කාහ්වට පැ'ණ තවාª/ ,දා ඉ! කර
. ඔසx 
ෙහෝ &ෆාස් කා�තාව� න� ඔC� ෙදපළ තවාª/ 
,දා ඉ! "#ම අවශj ෙනොෙ(. ෙකෙනS තවාª/ ,දා 
ඉ! කෙළේ න� ඔ5 තම ෙ>ශය බලා �ට8 ෙව
. 
අ/ලාහ් අ`මත කෙළේ න� පහbකම� ඇ8න� 
zස�zස� ජලය ඔ5ට gෙගන යා හැක.  

ග/ ගැ:ෙම� පb 'නාෙව� �ට8 \ පbව [හ� 
සලාතය ඉ! කර ඒ සමඟම තවාª/ ,දා ඉ! කර 
�ට8ව �ෙ? න� එයට අ�මැEය ඇත.  

ْن يَُكوَن آِخُر :   َقْنُهَما قَالَ َقْن ابِْن َقب�اٍس َرXَِ اهللاُ 
َ
ِمَر ا��اُس أ

ُ
أ

َائِِض 
ْ

َف َقْن ا� ن�ُه ُخف	
َ
 ك

�
َْيِت إِال ْTمتفق عليه( َقْهِدِهْم بِا( 

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL.  

ජනයා ඔC�ෙl (හ�)කාලෙ? අවස� භාගය 
(අ/ලාහ්ෙl) &වෙස � (කඃබ�/ලාහ් �) ,ය �� 
යැ
 අණ කර� ලැ|හ. න)8 එය ඔසx කා�තාවට 
f�/ කරන ලL.   (�ලාශය: �හා� හා 
)ස්f�) 

• තවාq� %දා මඟ හැ�ෙම� ��ය 
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හ� ව�දනාකD තවාª/ ඉෆාලා ෙහව8 හ� � 
තවාෆය පමාද ෙකොට ඔ5 �ට8 වන අවස්ථාෙව � 
තවාª/ ඉෆාලා ෙ¬තනාෙව� එම තවාෆය ඉ! කෙළේ 
න� තවාª/ ,දා ෙහව8 ස) ගැeෙ� තවාෆයට ද 
පමාණව8 ෙව
. එන)8 ඔ5 වඩා8 උ�� ෙදය අ�' 
කර ග&
. එන� එය යC)� නහ්� ෙහව8 අCD3 
]න තවාෆ් ඉ! "#ෙ� උ�� භාවය
. 

ෙකෙනS ෙවත තවාª/ ,දා අ&වා�යය \ එය ඉ! 
"#මට ම8ෙත� ඔ5 �ට8 ව �ෙ? න� නැවත8 
පැ'ණ තවාª/ ,දා ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙ(.  

න] (ස�ල�ලාl අෙල-� වස�ල�) .මා ඉB කළ 
හ� � කමය 

إِن� َرُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا : َقْن َجابِِر بِْن َقْبِد اهللاِ َرXَِ اُهللا َقْنُهَما قَالَ 
 َ ن� َعلَْيِه وََسل�َم َمَكَث تِْسَع ِسنَِ_ ل

َ
ةِ أ َعاِ°َ

ْ
ذ�َن ِ£ ا��اِس ِ£ ال

َ
ْم َ±ُج� ُعم� أ

ُهْم 
.
ٌ َكث³ٌِ ²ُ َ́ َ َمِديَنَة ب

ْ
َرُسوَل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه َوَسل�َم َحاج¶ َفَقِدَم ال

َيم� بِرَُسوِل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َويَْعَمَل ِمْثَل قَ 
ْ
ْن يَأ

َ
َتِمُس أ

ْ
َملِِه يَل

َد ْنَن  َم� ُ̧ ْسَماُء بِْنُت ُقَميٍْس 
َ
ْت أ َ ُلَْيَفِة فََو¥َ تَْيَنا َذا ا�ْ

َ
فََخرَْجَنا َمَعُه َح�u أ

ِ� بَْكرٍ 
َ
ْصَنعُ  أ

َ
ْرَسلَْت إَِ? َرُسوِل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َكْيَف أ

َ
 فَأ

ජා�� ඉ^� අ^3/ලාහ් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  
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සැබැ,�ම න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) හ� 
ෙනොකරම අCD3 නවය� gr �Bයහ. පbව දහ වැ& 
වසෙ�  අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� හ� කරන බව ජනයාට 
&ෙ(දනය කළහ. පbව '&b� ෙබොෙහෝමය� මLනාවට 
පැ'$යහ. ඔC� �ය/ෙලෝම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ව අ�ගමනය 
"#ම හා ඔ5ෙl ¢යාව ෙම�ම තම� ද ඉ! "#ම 
ස�බ�ධෙය� දැwව �kප]�නට ��හ. එබැ,� 3/ 
5ෙල
ෆා න� ස්ථානයට පැ'ෙණන ෙත� අ� 
එ�මාණ� සමඟ �ට8 ව �ෙය). අස්මා ��8 උෙම
ස ්
)හ�ම> ඉ^� අ� බ�ක� ව ප�ත කළාය. එ,ට තම� 
එය (හ�) ඉ! කළ �8ෙ8 ෙකෙසේදැ
 දැන ග� �$ස 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ෙවත ප$,ඩය� යැ(වාය.  

ْحِرºِ "قَاَل 
َ
فََص�� َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه  "اْغتَِسdِ وَاْستَْثِفرِي بَِثْوٍب وَأ

َقْصوَ 
ْ
َمْسِجِد ُعم� َرqَِب ال

ْ
َْيَداءِ وََسل�َم ِ£ ال ْTإَِذا اْسَتَوْت بِِه نَاَقُتُه َ�َ ا �uاَء َح

َغَظْرُت إَِ? َمد	 بََ�ِي َنْ_َ يََديِْه ِمْن َراكٍِب َوَماٍش وََقْن يَِمينِِه ِمْثَل َذلَِك 
ِفِه ِمْثَل َذلَِك َوَرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيهِ 

ْ
 وََقْن يََسارِهِ ِمْثَل َذلَِك َوِمْن َخل

ِويلَُه َوَما َعِمَل بِهِ ِمْن 
ْ
ُقْرآُن َوُهَو َفْعرُِف تَأ

ْ
ْظُهِرنَا َوَعلَْيِه َفْ>ُِل ال

َ
وََسل�َم َنْ_َ أ

َهل� بِا�Áوِْحيِد 
َ
َنا بِِه فَأ

ْ
ٍء َعِمل ْÂَ" يَك لََك ِ°َ 

َ
�Tَْيَك الل�ُهم� �Tَْيَك �Tَْيَك ال

َْمَد وَا�	ْعَمةَ   َ°ِيَك لََك  �Tَْيَك إِن� ا�ْ
َ

َك ال
ْ
ُمل

ْ
َهل� ا��اُس بَِهَذا  "لََك وَال

َ
وَأ

ِي يُِهل.وَن بِِه فَلَْم يَُرد� َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َعلَْيِهْم َشْيًئا ِمْنُه 
�

Ãا
بِيََتهُ 

ْ
  َولَزَِم َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم تَل
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ඔබ ස්නානය කර�න. ෙරY කඩ"� ත]� බැඳ ග�න. 
පbව ඉහ්රා� ෙ¬තනාව තබ�න යැ
 පැව�හ. පbව 
අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ මස්�දෙ? සලාතය ඉ! කළහ. 
කස්වා න� වාහනයට නැග ගම� අරඹා බ
දා න� 
ස්ථානයට තම ඔ!වා පැ'ෙණන ෙත� පවාහනය කළහ. 
දෑසට ෙපෙනන ෙත� මානයට පවාහ&ක
� ද ප]ක
� 
ද �B� මම 3!ෙව'. එ�මාෙl දSq ෙද�� ද එෙලසම 
,ය. එ�මාෙl ව� ෙද�� ද එෙලසම ,ය. එ�මාෙl 
පbප�� ද එෙලසම ,ය. අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ද අප 
අතර uහ. එ�මාණ� ෙවත S�ආ� පහළ ෙව'� 
E�$. එ� අදහස් ද අප කවර ෙදය� කළ �8ෙ8 ද 
ය�න එ�මාණ� දැන �Bයහ. පbව ඒ�ය පකාශය 
පැව�හ. එන�   

َْمَد وَا�	ْعَمَة لََك " يَك لََك �Tَْيَك إِن� ا�ْ ِ°َ 
َ

�Tَْيَك الل�ُهم� �Tَْيَك �Tَْيَك ال
 َ°ِيَك لََك 

َ
َك ال

ْ
ُمل

ْ
"وَال  

ෙ)^ම: යා! අ/ලාහ්, ඔබ අසලට පැ'$ෙය'. ඔබ 
අසලට පැ'$ෙය'. ඔබ අසලට පැ'$ෙය' . ඔබට 
"�3 හC/ කDෙවS ෙනොමැත. සැබැ,�ම �ය[ 

පශංසා ද භාගjය� ද පාලනය ද ඔබ ස�ය. ඔබට "�3 
හC/ කDෙවS ෙනොමැත.  

ජනයා කවර ෙදය� ෙගන තහ්U/ පැව�ය �8ෙ8 ද 
එයම ඔC5 පැව�හ. අ/ලාහේl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) ෙමයට වඩා ෙවන "�ව� ඔCනට 
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නැවත ෙනොපැවbහ. එෙම�ම අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ 
එ�මාණ� පැව� ත/�යාව අ&වා�යය කළහ.   

ُعْمَرةَ َح�u إَِذا  :قَاَل َجابٌِر َرXَِ اهللاُ َقْنهُ  
ْ
َج� لَْسَنا َغْعرُِف ال  ا�ْ

�
لَْسَنا َغْنوِي إِال

رْ 
َ
ا َوَمÄَ أ

ً
ث

َ
ال

َ
ْكَن َفَرَمَل ث َْيَت َمَعُه اْسَتلََم الر. ْTتَْيَنا ا

َ
َبًعا ُعم� َغَفَذ إَِ? َمَقاِم أ

 
َ
م َفَقرَأ

َ
ال ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِبْرَاِهيَم ُمَص�Q { إِبْرَاِهيَم َعلَْيِه الس�

�
Çفََجَعَل  }وَا

َْيِت  ْTَمَقاَم بَْيَنُه َوَبْ_َ ا
ْ
  ....ال

ජා�� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ෙමෙසේ පැව�හ. අ� හ� 
හැර ෙවන "�ව� ෙ¬තනා ෙනොකෙළ). එ�මාණ� 
සමඟ බ
�/ලාහ්ව ෙවත පැ'ෙණන ෙත� උ�රා 
"#ම� ස�බ�ධව ද ෙනොදැන �Bෙය). එ�මාණ� එම 
D�� ෙවත පැ'ණ වට �න� මද ෙ(ගෙය� ද වට 
හතර� ඇ,]'� ද තවාෆ් කළහ. පbව ඉබා�� 
අෙල
�ස් සලා� �මාෙl ස්ථානයට ළඟා uහ. එ,ට 

ُِذوا ِمْن َمَقامِ 
�

Çوَا  Qإِبْرَاِهيَم ُمَص�  (ඉබා��ෙl ස්ථානය නැම3� 

ස්ථානය� ෙලස ග�න) යන වැ"ය පාරායනය කළහ.  
පbව එම ස්ථානය එ�මාණ� හා බ
�/ලාහ්ව අතර ප8 
කෙළේය.  

ا َدنَا ِمْن  َفا فَلَم� َاِب إَِ? الص�
ْ

Tْكِن فَاْسَتلََمُه ُعم� َخَرَج ِمْن ا ُعم� رََجَع إَِ? الر.
 ا

َ
َفا قَرَأ َمْرَوةَ ِمْن َشَعائِِر اهللاِ { لص�

ْ
َفا وال  اُهللا بِهِ  }إِن� الص�

َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
  أ

පbව D�� ෙවත නැවත පැ'ණ එය ස්ප�ශ කර පbව 
එම ෙදොර!ෙව� සෆා ෙවත �ට8 ව �යහ. සෆාවට 
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ළංවනවා8 සමඟම  " َِمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهللا
ْ
َفا وال "ِإن. الص.  

(සැබැ,�ම සෆා හා ම�වා අ/ලාහේl සංඥාව� අ��&) 

යන වැ"ය පාරායනය කර   ِاُهللا بِه 
َ
 بَِما بََدأ

ُ
بَْدأ

َ
 අ/ලාහ්) أ

කවර ෙදය� ෙගන ආර�භ කෙළේ ද එය ෙගන මම ආර�භ 
කර') යැ
 පැව�හ.  

ِقْبلَ  
ْ
َْيَت فَاْسَتْقَبَل ال ْTى ا

َ
َفا فََرÊَِ َعلَْيِه َح�u َرأ  بِالص�

َ
َد اَهللا َفَبَدأ َة فَوَح�

َْمُد َوُهَو َ�َ  ُ ا�ْ
َ

ُك َو¤
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
¤ ُ

َ
 َ°ِيَك ¤

َ
 اُهللا وَْحَدهُ ال

�
َ إِال

َ
 إِ¤

َ
َهُ َوقَاَل ال ��

َ
qَو

ْحزَاَب 
َ ْ
ََز َوْعَدهُ َونََ�َ َقْبَدهُ َوَهَزَم األ

ْ
Ë

َ
 اُهللا وَْحَدهُ أ

�
َ إِال

َ
 إِ¤

َ
ٍء قَِديٌر ال ْÂَ 	Ìُ

َث َمر�اٍت وَْحَدهُ عُ 
َ

ال
َ
 م� َدÎَ َنْ_َ َذلَِك قَاَل ِمْثَل َهَذا ث

පbව සෆා ක�ෙද� ආර�භ කළහ. බ
�/ලාහ් 
ෙපෙනන තරමට ඒ මත නැlගහ. පbව "^ලා ෙදසට 
)5ණ ලා අ/ලාහ්ව එ�ය භාවයට ප8 කර ඔ5 
ෙශේෂ්ඨ8වයට ප8 කර ෙමෙසේ පැව�හ.  

 ِ°َ 
َ

 اُهللا وَْحَدهُ ال
�

َ إِال
َ

 إِ¤
َ

ٍء ال ْÂَ 	Ìُ َ�َ َْمُد َوُهَو ُ ا�ْ
َ

ُك َو¤
ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
¤ ُ

َ
يَك ¤

ْحزَاَب وَْحَدهُ 
َ ْ
ََز َوْعَدهُ َونََ�َ َقْبَدهُ َوَهزََم األ

ْ
Ë

َ
 اُهللا وَْحَدهُ أ

�
َ إِال

َ
 إِ¤

َ
 قَِديٌر ال

ෙ)^ම: නැම3මට b3ස්සා අ/ලාහ් හැර ෙවන8 
ෙද,ෙයS ෙනොමැත. ඔ5 එ�යය. ඔ5ට සමාන "�ෙවS 
ෙනොමැත. රාජj බලය ඔ5 ස�ය. �ය[ පශංසා ඔ5 ස�ය. 
ඔ5 �ය[ දෑ ෙකෙර� ශ�Eව�තය. අ/ලාහ් හැර 
ෙවන8 ෙද,ෙයS ෙනොමැත. ඔ5ෙl පEඥාව ඔ5 ඉ! 
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කෙළේය. ඔ5ෙl ගැ8තාට උපකාර කෙළේය. ඔ5 ත&ව �ට 
ස�D ෙසේනාව� පරාජයට ප8 කෙළේය. 

පbව ඒ අතර පා�ථනා ද කළහ. ෙමෙසේ ��වර� 
එ�මාෙණෝ පැව�හ.  

 Ïَوَاِدي َس
ْ
َمْرَوةِ َح�u إَِذا انَْصب�ْت قََدَماهُ ِ£ َنْطِن ال

ْ
َح�u إَِذا  ،ُعم� نََزَل إَِ? ال

َمْرَوةَ 
ْ
Ðَ ال

َ
َفا َح�u َصِعَدتَا َمÄَ َح�u أ َمْرَوةِ َكَما َفَعَل َ�َ الص�

ْ
َفَفَعَل َ�َ ال

َمْرَوةِ َفَقاَل إَِذا Ñََن آخِ 
ْ
ْمرِي َما "ُر َطوَافِِه َ�َ ال

َ
ُت ِمْن أ

ْ
c	 اْسَتْقَبل

َ
لَْو ك

ُتَها ُقْمَرةً 
ْ
َهْدَي وََجَعل

ْ
ُسْق ال

َ
ُ©َاقَةُ ْنُن َمالِِك بِْن ُجْعُشٍم  َفَقامَ  "اْسَتْدبَْرُت لَْم أ

بٍَد فََشب�َك  :َفَقالَ 
َ
ْم ِأل

َ
لَِعاِمَنا َهَذا أ

َ
َرُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ َعلَْيِه  يَا َرُسوَل اهللاِ أ

ْخَرى َوقَاَل 
ُ ْ
َصابَِعُه وَاِحَدةً ِ£ األ

َ
 "وََسل�َم أ

َ
َيْ_ِ ال َج	 َمر� ُعْمَرةُ ِ£ ا�ْ

ْ
َدَخلَْت ال

بَدٍ 
َ
بٍَد أ

َ
  "بَْل ِأل

පbව ම�වා ෙවත බැස �යහ. සආ 'Bයාවත �ළ තම 
ෙදපා g�&. අන�Dව ම�වා ද�වා තම පාද න��නට 
,ය. පbව තම තවාෆය ම�වාෙව � අවස� කරන �D 
සෆාෙව � �3 කළා� ෙම�ම ම�වාෙව� ද ඉ! කළහ. 
පbව ෙමෙසේ පකාශ කළහ. සැබැ,�ම මම මාෙl 
කDණ� ස�බ�ධව ඉ]�ප8 uෙ? න� එය මා පbපසට 
ෙනොතබ'. මම හ>� ලබා ෙනොෙද'. එය මම උ�රාව� 
බවට ප8 කර ගE'.  

එ,ට bරාකා ඉ^� මාf� �� IඃÇ� �මා නැ� �ට 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ&, අපෙl ෙමම වසෙර� පමණ� ද 
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එෙසේ ෙනොමැE න� සදහටම ද යැ
 ,මbෙ(ය. 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ� එ�මාණ�ෙl ඇÅ/ල� තව8 ඇÅ/ලක 
අ)ණා ෙගන ෙමෙසේ පැව�හ. උ�රාව ෙදවතාව� හ� � 
පෙ(ශ ,ය. නැත ෙමය ]�� ]ගටමය.  

  َXَِص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم فَوََجَد فَاِطَمَة َر 	�ََمِن بُِبْدِن ا��ِ
ْ

¶ ِمْن ا= ِÒَ َوقَِدَم
نَْكَر َذلَِك َعلَْيَها 

َ
َتَحلَْت فَأ

ْ
ْن َحل� َولَبَِسْت عَِيابًا َصبِيًغا وَاك اُهللا َقْنَها ِمم�

ِعرَاِق فََذَهْبُت إَِ? َرُسوِل َفَقالَ 
ْ
¶ َفُقوُل بِال ِÒَ َنÓََبَِهَذا قَاَل ف Ôَِمَر

َ
ِ� أ

َ
ْت إِن� أ

ِي َصنََعْت ُمْسَتْفتًِيا لِرَُسوِل 
َر	ًشا َ�َ فَاِطَمَة لِث� ُ̧ اهللاِ َص�� اهللاُ َعلَْيِه وََسل�َم 

نَْكْرُت َذلَِك اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه َوَسل�َم فِيَما َذكَ 
َ
c	 أ

َ
تُُه ك ْخَ�ْ

َ
َرْت َقْنُه فَأ

ُت الل�ُهم� 
ْ
َج� قَاَل ُقل َت ِحَ_ فََرْضَت ا�ْ

ْ
َعلَْيَها َفَقاَل َصَدقَْت َصَدقَْت َماَذا ُقل

َهل� بِِه َرُسولَُك قَاَل 
َ
ِهل. بَِما أ

ُ
ِل. "إcِ	 أ

َ
Ö 

َ
َهْدَي َفال

ْ
قَاَل فÓَََن  "فَإِن� َمِ×َ ال

 ُ Ðَ بِِه ا��ِ�. َص�� اب�
َ
ِي أ

�
Ãََمِن وَا

ْ
¶ ِمْن ا= ِÒَ ِي قَِدَم بِِه

�
Ãَهْدِي ا

ْ
Øََاَعُة ال

 ا��ِ�� َص�� اُهللا َعلَْيِه 
�

وا إِال ُ ُهْم َوقَ��
.
َعلَْيِه وََسل�َم ِمائًَة قَاَل فََحل� ا��اُس ²ُ

  يٌ وََسل�َم َوَمْن Ñََن َمَعُه َهدْ 

අU (රkය/ලා5 අ�5) �මා න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාෙl ඔ! �ට නැ� යම� ෙ>ශෙ? �ට 
පැ'$යහ. එ,ට ෆාEමා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ද 
ඉහ්රාමෙය� ඉව8 u අය අ��� �B� ඔ5 3!ෙ(ය. ඇය 
ව�ණව8 ඇ�ම� ඇඳ දෑසට bDමා ග/වා �Bයාය. එ,ට 
එ�මා ඒ ස�බ�ධ ව අපසාදය පළ කර �Bයහ.  



 

140 

එ,ට ඇය සැබැ,�ම මාෙl �යාණ� මට ෙමෙසේ අණ 
කළහැ
 පැවbවාය.  

ජා�� (රkය/ලාහ් අ�5) �මා තව 3රට8.. 

අU (රkය/ලා5 අ�5) �මා ඉරාකෙ? �Bය L ෙමෙසේ 
පැව:ය. මම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) �මා ෙවත ෆාEමා �'ය 
එ�මාණ�ෙl &ෙයෝගය ප�] කට�� කළ දෑ 
ස�බ�ධෙය� ,මස�නට �ෙය'. එ,ට ඇය එෙසේ "#ම 
ස�බ�ධෙය� තම අපසාදය පළ කර �Bයහ. එ,ට 
එ�මාෙණෝ ඇය සතj පකාශ කළාය. ඇය සතj පකාශ 
කළාය යැ
 පැව�හ. ජා�� �මා, ඔබට හ� අ&වා�යය 
වන ,ට ඔබ Sම� පැවbෙව� ද? මම යා ! අ/ලාහ් ඔෙ^ 
ර�/වරයා කවර ෙදය� ෙ¬තනා කෙළේ ද එයම මම8 
ෙ¬තනා කර' යැ
 පැවbෙව'. එ,ට සැබැ,�ම මා ස�ව 
හ>� ඇත. එබැ,� ඔබ ඉහ්රාමෙය� ඉව8 ෙනොව�න. 
යම� ෙ>ශෙ? �ට අU (රfය/ලා5 අ�5) �මාණ� 
ෙගන ආ හ>� වලට &යම u ��ස ද  න� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ෙගන ආ දෑ ද �ය/ල 
�යය� ,ය.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� හා 
කවෙරS හ>� ලබා ]ය �8ෙ8 ද ඔC� හැර ෙසb 
�ය[ම ජනයා ඉහර්ාමෙය� ඉව8 \ �සෙකස ්ෙකොට කර 
ග8ෙතෝය. 
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 ِ ُهوا إ ِويَِة تَوَج� ْ ا Ñََن يَْومُ ال|� َج	 َوَرqَِب َرُسوُل اهللاِ َص�� فَلَم� َهل.وا بِا�ْ
َ
َ? ِمً+ فَأ

َفْجَر ُعم� 
ْ
ِعَشاَء َوال

ْ
َمْغرَِب َوال

ْ
َعْ�َ وَال

ْ
ْهَر وَال اُهللا َعلَْيِه َوَسل�َم فََص�� بَِها الظ.

 ُ
َ

َمَر بُِقب�ٍة ِمْن َشَعٍر تUَُُْب ¤
َ
ْمُس وَأ  َح�u َطلََعْت الش�

ً
بَِنِمَرةَ  َمَكَث قَلِيال

ن�ُه وَاقٌِف ِعْنَد 
َ
 ك

�
 تَُشك. ُقَريٌْش إِال

َ
فََساَر َرُسوُل اهللاِ َص�� اهللاُ َعلَْيِه وََسل�َم َوال

َجاَز رَُسوُل اهللاِ َص�� 
َ
َاِهلِي�ةِ فَأ

ْ
Úنَْت ُقَريٌْش تَْصَنُع ِ£ اÑَ َرَاِم َكَما َمْشَعرِ ا�ْ

ْ
ال

 �uَل بَِها اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َح ُ بَِنِمَرةَ َفَ>َ
َ

َبْت ¤ ِÛُ ُقب�َة قَْد
ْ
Ðَ َعَرفََة َفوََجَد ال

َ
 أ

وَاِدي 
ْ
Ðَ َنْطَن ال

َ
ُ فَأ َقْصوَاءِ فَرُِحلَْت ¤َ

ْ
َمَر بِال

َ
ْمُس أ َح�u إَِذا زَاَغْت الش�

ْموَالَُكْم َحرَاٌم َعلَْيُكْم كَ 
َ
ُحْرَمِة فََخَطَب ا��اَس َوقَاَل إِن� ِدَماَءُكْم وَأ

َاِهلِي�ِة 
ْ

Úْمرِ ا
َ
ءٍ ِمْن أ ْÂَ .Ìُ 

َ
ال

َ
ُكْم َهَذا أ ْم َهَذا ِ£ بََتِ

ُ
qيَْوِمُكْم َهَذا ِ£ َشْهِر

َضُع ِمْن 
َ
َل َدٍم أ و�

َ
َاِهلِي�ِة َمْوُضوَعٌة َو�ِن� أ

ْ
Úَمْوُضوٌع َوِدَماُء ا �ºََْت قََد

َ
Ö

 َ
ْ

ارِِث Ñََن ُمْسَ|ِْضًعا ِ£ بَِ� َسْعٍد َفَقَتلَْتُه ُهَذيٌْل ِدَمائَِنا َدمُ ابِْن َربِيَعَة بِْن ا�
لِِب  ُمط�

ْ
َضُع رَِبانَا رَِبا َقب�اِس بِْن َقْبِد ال

َ
ُل رًِبا أ و�

َ
َاِهلِي�ِة َمْوُضوٌع وَأ

ْ
Úَورَِبا ا

َخْذُيُمو
َ
َ ِ£ الن	َساءِ فَإِن�ُكْم أ ُه فَاي�ُقوا اب�

.
َماِن اهللاِ فَإِن�ُه َمْوُضوٌع ²ُ

َ
ُهن� بِأ

 يُوِطÞَْ ُفُرَشُكْم 
َ

ْن ال
َ
ِ َولَُكْم َعلَْيِهن� أ ُتْم ُفُروَجُهن� بَِكلَِمِة اب�

ْ
وَاْسَتْحلَل

ٍح َولَُهن�  ًبا َل³َْ ُمَ�	 ْÛَ ُبوُهن� ِÛَْن َذلَِك فَا
ْ
َحًدا تَْكَرُهونَُه فَإِْن َفَعل

َ
أ

ُت فِيُكْم َما لَْن تَِضل.وا  َعلَْيُكْم ِرْزُقُهن� َوqِْسَوُيُهن� 
ْ
qَمْعُروِف َوقَْد تََر

ْ
بِال

ْغُتْم قَائُِلوَن قَالُوا 
َ
لُوَن َق�	 َفَما أ

َ
ْغُتْم تُْسأ

َ
ِ وَأ َنْعَدهُ إِْن اْقَتَصْمُتْم بِِه كَِتاُب اب�
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ب�  يَْت َونََصْحَت َفَقاَل بِإِْصَبِعِه الس� د�
َ
ن�َك قَْد بَل�ْغَت وَأ

َ
ابَِة يَْرَفُعَها إَِ? نَْشَهُد ك

َث َمر�اٍت 
َ

ال
َ
َماءِ َويَْنُكُتَها إَِ? ا��اِس الل�ُهم� اْشَهْد الل�ُهم� اْشَهْد ث  الس�

අCD3 ]නය u ,ට 'නා ෙදසට �ය/ල �යහ. පbව හ� 
සඳහා ත/�යා තැ�ෙවෝය. අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා ද ඒ ෙවත 
පවාහනය කර එ� L [හ� අස� මl�^ ඉෂා හා ෆ�� 
සලාතය� ඉ! කළහ. පbව �D උදාවන �D මද� gr 
�Bයහ. තවද න'රා න� ස්ථානෙ? ෙලො� ¹ඩාර� බැඳ 
ග�නා ෙම� &ෙයෝග කර අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ගම� 
කළහ. අඥාන �ගෙ? Sෙර
ෂ්වD �3 කළා� ෙම� 
මෂ්අ�/ හරා� න� ස්ථානෙ? එ�මාණ� gr �o, යැ
 
��හ. න)8 අ/ලාහේl �තයාණ� එය තරණය කර'� 
අරෆා ෙවත පැ'$යහ. න'රා න� ස්ථානෙ? ඉ] කළ 
¹ඩාර� 3!හ. එ� �,ස �D )3$� අවරට යන ෙත� 
නැව� �Bයහ. පbව කස්වා න� ඔ!වා ෙගන එන ෙම� 
අණ කළහ. එ�මාණ� පවාහනය "#ම �$ස එ�මා 
ෙවත ඌ ෙගන එන ලL. පbව 'Bයාවත මධjයට පැ'ණ 
ජනයාට ෙ>ශනාව� පැවැ8 uහ. එ� L එ�මා 

සැබැ,�ම ඔබෙl පාණය8 ඔබෙl ෙ>පළ8 ෙමම 
]නෙ? ෙමම මාසෙ? ෙමම නගරෙ? ඔබට තහන� 
ෙම�ම තහන� ෙව
. දැන ග�න. අඥාන කාලෙ? 
E�q �ය[ කට�� මාෙl ෙදපා මත තබන ලL.  

අඥාන �ගෙ? පාණ ඝාතන මාෙl ෙදපා මත තබන ලL. 
පාණ ඝාතනය�ෙග� අහකට තබ� ලැ| පථම පාණ 
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ඝාතනය බ© සඃ> ෙගොතෙ? හැ3� වැ¦q ඉ^� ර�ආ 
ඉ^� අ/හා�ස්ය. 5ෙස
/ ඔ5ව ඝාතනය කෙළේය.  

අඥාන �ගෙ? ෙපොfය ද (මාෙl පාදය යට) තබන ලL. 
අහකට දමන ලද අපෙl ෙපොU අ��� )/ම ෙපොfය 
ව�ෙ? අ^බාස ්ඉ^� අ^3/ )8තf^ෙl ෙපොfය
. එය 
ස���ණෙය�ම අහකට දමන ලL.  

එෙම�ම කා�තාව� ස�බ�ධෙය� අ/ලාහ්ට 
�යබැEම8 ව�න. ෙහේ�ව අ/ලාහ්ට 3� පEඥාව� 
අ�ව �ඹලා ඔC�ව ස� කර ග8ෙත5ය. අ/ලාහ්ෙl 
වද� �k� ඔC�ෙl පහස අ�මත කර ග8ෙත5ය. ඔබ 
ෙව�ෙව� ඔC� ෙකෙර� u වග�ම ව�ෙ? ඔබෙl &] 
යහෙන� ෙවන "�ෙවSට පහස ,rමට ඉඩ ෙනොLම
. 
ඔබ එය �kS/ කර�ෙන�ය.  

එෙම�ම ඔC� ෙව�ෙව� ඔබෙl ��කම ව�ෙ? 
ඔC�ෙl ආහාරය. ඔC�ෙl ඇ�� පැල�� &� අ��� 
ලබා Lම
. ඔබ අතර මම කDණ� අත හැර ය'. එය ඔබ 
ත]� ගහණය කර ග�ෙන5 න� ඉ� පbව ඔබ ෙනොමඟ 
ෙනොය�ෙ�මය. ඔබ සැම මෙග� ,මස�ෙන5ය. න)8 
ඔබ "�ව� ෙනොපවස�ෙන5ය.  

(එ,ට) ඔC5 සැබැ,�ම අපට ද�වා �B බවට8 ඔබ 
(ඔබෙl වග�ම) ඉ! කළ බවට8 (ඒ ගැන) ඔබ උපෙදස් 
3� බවට8 අ� සා�� දර�ෙන). යැ
 පැවbෙවෝය. 

එ,ට එ�මා තම දඹg�/ල අහස ෙදසට ඔසවා පbව එය 
ජනයා ෙවත හරවා, යා ! අ/ලාහ්, සා�� දර� මැනව ! 
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යා ! අ/ලාහ්, සා�� දර� මැනව ! යැ
 �� වර� පවසා 
�Bයහ.  

َعْ�َ َولَْم 
ْ
قَاَم فََص�� ال

َ
ْهَر ُعم� أ قَاَم َفَص�� الظ.

َ
ذ�َن ُعم� أ

َ
يَُصل	 بَْيَنُهَما َشْيًئا ُعم� أ

َمْوقَِف فََجَعَل َنْطَن 
ْ
Ðَ ال

َ
ُعم� َرqَِب َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َح�u أ

ُمَشاةِ َنْ_َ يََديِْه َواْسَتْقَبَل 
ْ
َخرَاِت وََجَعَل َحْبَل ال َقْصوَاءِ إَِ? الص�

ْ
نَاقَتِِه ال

ِقْبلََة فَلَْم يََزْل وَا
ْ
 َح�u ال

ً
ْفَرةُ قَلِيال ْمُس َوَذَهَبْت الص. قًِفا َح�u َغَرَبْت الش�

ُ َعلَْيِه وََسل�َم  ِ َص�� اب� َفُه َوَدَفَع َرُسوُل اب�
ْ
َساَمَة َخل

ُ
ْرَدَف أ

َ
ُقْرُص وَأ

ْ
áََب ال

َسَها َ=ُِصيُب َمْورِكَ 
ْ
َمامَ َح�u إِن� رَأ َقْصوَاءِ الز	

ْ
رَْحلِهِ َويَُقوُل نَِيِدهِ  َوقَْد َشَنَق لِل

ْرãَ لََها 
َ
َِباِل أ

ْ
 ِمْن ا�

ً
Ðَ َحْبال

َ
َما أ

�
ِكيَنَة ²ُ ِكيَنَة الس� ف.َها ا��اُس الس�

َ
ُْمَ+ ك ا=ْ

ُمْزَدلَِفَة 
ْ
Ðَ ال

َ
 َح�u تَْصَعَد َح�u أ

ً
  قَلِيال

පbව අදා� හා ඉකාම8 පවසා [හ� සලාතය ඉ! කළහ. 
පbව ඉකාම8 පවසා අස� සලාතය ඉ! කළහ. ඒ ෙදක 
අතර අමතර "�3 සලාතය� ඉ! කෙළේ නැත.  

පbව අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ වාහනයට නැග නවාතැ� 
ගැeෙ� ස්ථානය ද�වා පැ'$යහ. කස්වා න� 
එ�මාණ�ෙl ඔ! ෙදන ග/ ගැට මත තැ|හ. පාගම&� 
ආ ��ස් ද එ�මාණ� ඉ]�ෙ? තැ|හ. එ�මාෙණෝ 
"^ලාවට )5ණ ලෑහ. �D අවරට යන ෙත� එ� gr 
�oෙම� ඉව8 ෙනොuහ. කමෙය� එ� කහ gස් පහව 
�ෙ?ය. �Dෙl ෙගොලය ද අවරට ය�නට ,ය. උසාමා 
ඔ5 පbප�� ,ය. අ/ලාහේl �තයාණ� එතැ&� �ට8 
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uහ. කස්වා න� ඔ!වාට කwවාලම දැ�හ. උෙl �ස 
පහ8\ පවාහන අbන න��නට තර� ළඟා ,ය. තම 
දSණතට හැ# අෙහෝ ජන
&, ස�b�ව�න, ස�b� 
ව�නැ
 පවසා �Bයහ. වැf වැB අ��� වැf වැBයකට 
පැ'ෙණන සෑම ෙමොෙහොතකම එ� නැග මද� ,ෙ(ක 
ග8හ.  )ස්දfෆාවට පැ'ෙණන ෙත�ම එෙසේ �3 ,ය.  

َذاٍن وَاِحٍد َو�ِقَاَمَتْ_ِ 
َ
ِعَشاَء بِأ

ْ
َمْغرَِب وَال

ْ
 َولَْم يَُسب	ْح بَْيَنُهَما َشْيًئا فََص�� بَِها ال

َفْجُر َوَص�� 
ْ
ُعم� اْضَطَجَع َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َح�u َطلََع ال

 Ðَ
َ
َقْصَواَء َح�u أ

ْ
َذاٍن َو�ِقَاَمٍة ُعم� َرqَِب ال

َ
ْبُح بِأ ُ الص.

َ
¤ َ َفْجَر ِحَ_ تَبَ_�

ْ
ال

َرَ  َمْشَعَر ا�ْ
ْ
َدهُ فَلَْم يََزْل وَاقًِفا ال َهُ َوَهل�لَُه َووَح� ��

َ
qهُ َوÎَِقْبلََة فََد

ْ
امَ فَاْسَتْقَبَل ال

َفْضَل ْنَن َقب�اٍس 
ْ
ْرَدَف ال

َ
ْمُس وَأ ْن َيْطلَُع الش�

َ
ا فََدَفَع َقْبَل أ Qْسَفَر ِجد

َ
َح�u أ

ْنَيَض َوِسيًما فَلَم� 
َ
ْعرِ أ  َحَسَن الش�

ً
ِ َص�� اهللاُ َعلَْيِه َوåََن رَُجال ا َدَفَع رَُسوُل اب�

َفْضُل َفْنُظُر إَِ=ِْهن� فََوَضَع َرُسوُل اهللاِ 
ْ
وََسل�َم َمر�ْت بِِه ُظُعٌن æَِْريَن َفَطِفَق ال

ق	  َفْضُل وَْجَهُه إَِ? الش	
ْ
َل ال َفْضِل فََحو�

ْ
َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم يََدهُ َ�َ وَْجِه ال

َخِر 
ْ

ق	 اآل َل َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه َوَسل�َم يََدهُ ِمْن الش	 َخِر َفْنُظُر فََحو�
ْ

اآل
 ٍ

	Gَ ُ̧ Ðَ َنْطَن 
َ
َخرِ َفْنُظُر َح�u أ

ْ
ق	 اآل َفْضِل يَْ�ُِف وَْجَهُه ِمْن الش	

ْ
َ�َ وَْجِه ال

 
ً

  فََحر�َك قَلِيال

පbව එ� අදානය� හා ඉකාම8 ෙදක"� මl�^ හා 
ඉෂා සලාතය� ඉ! කළහ. ඒ ෙදක අතර "�3 තස�්හය� 
ෙනොකළහ. පbව අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ අ[යම උදාවන 
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�D එ� හා�� uහ. අ[යම උදා u පb එ� අදා� හා 
ඉකාම8 පවසා b^5 සලාතය ඉ! කළහ.  

පbව මෂ්අ�/ හරා� න� ස්ථානයට පැ'ෙණන ෙත� 
කස්වා න� වාහනෙ? නැග ගම� ග8හ. පbව "^ලා 
ෙදසට )5ණ ලා පා�ථනා කළහ ත��� පැව�හ. තහU්/ 
පැව�හ. ත(�> පැව�හ. අහස ෙහොY� කහ ගැ�ෙවන 
ෙත� එ� gr �oෙම� ඉව8 ෙනොuහ. පbව �D උදාවට 
ෙපර එතැ$� �ට8 uහ.  

එ�මාණ�ට පbප�� ෆළ්/ ඉ^� අ^බාස් ,ය. ඔ5 
අලංකාර b3 �ස ෙකස් ස�ත කඩවස�  >ගලෙයS ,ය. 
ඒ අසf� කා�තාව� ��ස� ගම� ග�නා ඔ! gල� 
ගම� ග8හ. ෆළ්/ ඔC� ෙදස බල�නට ,ය. 
අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ ෆළ්/ෙl )5ණට තම අත තබා 
ඔ5ෙl )5ණ අෙන� පැ8ත බලන ෙසේ හැරuහ. පbව 
අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ ෆළ්/ෙl )5ෙණ� අෙන� 
පැ8තට අත දමා ඔ5ෙl )5ණ තව8 පැ8ත� බලන ෙසේ 
හැරuහ. )හස්�� මධjයට පැ'ෙණන ෙත� එෙසේ �3 
කළහ. පbව මද� ගම� කෙළේය. 

َْمَرةَ  ْÚا Ðَ
َ
ُكْ�َى َح�u أ

ْ
َْمَرةِ ال ْÚُْرُج َ�َ ا َÇ kِوُْسَطى ال�

ْ
ِريَق ال ُعم� َسلََك الط�

َجَرةِ فَرَ  ُ َمَع Ìُ	 َحَصاٍة ِمْنَها ِمْثِل ال�kِ ِعْنَد الش� َماَها بَِسْبِع َحَصَياٍت يَُك�	
ا 

ً
ث

َ
ال

َ
َمْنَحِر َفَنَحَر ث

ْ
َف إَِ? ال َواِدي ُعم� انَْ�َ

ْ
َْذِف َرèَ ِمْن َنْطِن ال ْéا êََح

ُه ِ£ َهْديِِه 
َ
q َ°ْ

َ
ْقَطى َعلِيQا َفَنَحَر َما َلَ�َ وَأ

َ
َمَر ِمْن Ìُ	 وَِست	َ_ نَِيِدهِ ُعم� أ

َ
ُعم� أ

َبا ِمْن َمَرقَِها ِمَها َوَ°ِ ْ  ِمْن �َ
َ

َكال
َ
 بََدنٍَة بَِبْضَعٍة فَُجِعلَْت ِ£ قِْدٍر َفُطبَِخْت فَأ
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පbව ජ�ර�/ S^රා න� ග/ ගසන සථ්ානය ��ටා ඇE 
මැද මා�ගෙ? ගස අසල ��ටා ඇE ජ�රාව ද�වා ගම� 
ග8හ. පbව එයට ග/ හත� ,� කළහ. සෑම ග/ 
කැටය� සමඟම ත��� පැව�හ. එම ග/ කඩල ඇට 
තර� ,ය. එම 'Bයාවෙත � �ට ග/ ,� කළහ.  

පbව ස�� කැප "#ෙ� ස්ථානයට හැ# ෙගොස් තම 
දෑE�ම ඔ!ව� 63� කැප කළහ. පbව අU �මාට භාර 
3�හ. ඉE�ය එ�මා කපා හැ�යහ. ඔ5ෙl හ>යාෙව � 
එය එ� කළහ. පbව සෑම ඔ!ෙවSෙlම ෙකොටස� ෙගන 
භාජනයක දමන ෙම� &ෙයෝග කළහ. පbව එය �සන 
ලL. ෙදෙදනාම එ� මාංශ අ�භව කළ අතර එ� ෙහො] ද 
පානය කළහ.    

َة  َْيِت فََص�� بَِمك� ْTفَاَض إَِ? ا
َ
ُعم� َرqَِب َرُسوُل اهللاِ َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم فَأ

Ðَ بَِ� َقبْ 
َ
ْهَر فَأ لِِب يَْسُقوَن َ�َ َزْمزََم َفَقاَل انْزُِعوا بَِ� َقْبِد الظ. ُمط�

ْ
ِد ال

ْن َفْغلَِبُكْم ا��اُس َ�َ ِسَقايَتُِكْم لََ>َْعُت َمَعُكْم َفَناَولُوهُ 
َ
 أ

َ
لِِب فَلَْوال ُمط�

ْ
ال

َِب ِمْنهُ  َ́ وًا فَ
ْ
  )أخرجه مسلم. (َدل

පbව අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) පවාහනය කළහ. බ
�/ලාහ් ෙවතට 
පැ'$යහ. ම�කාහ්ෙ( [හ� සලාතය ඉ! කළහ. අ^3/ 
)8තf^ෙl දDව� zස� zස� ව�ර සපය�නට 
පැ'$ෙයෝය. එ,ට එ�මා අ^3/ )8තf^ ෙl දDව�ට 
(ජලය සැපºමට ඉඩ L) �ඹලා ඉව8 ව�න. �ඹලා ජලය 
සැපºම ස�බ�ධව ජනයා �ඹලාව අ�බවා ෙනොය�ෙ� 
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න� �ඹලා සමඟ මම ද සපය�ෙන' යැ
 පැව�හ. පbව 
ඔC� භාජනය� �kගැ� uහ. එ
� එ�මා පානය 
කළහ.        
 (�ලාශය: )ස්f�)  
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)හ්තස� අ/-¶�5/ ඉස්ලා9 
9 -   හ� උ�රාෙව� eE#E 
10- හ>� හා උ/�?යා 

11-  හ� හා උ�රාෙව � ගමන 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - හ� උ�රාෙව� eE#E 
• හ� � අ8කා! ෙහව) >{6. 

ඉහර්ා� &?ය8 තැ�ම.....  අරෆාෙව � gr �oම ..... 
තවාෆ් ඉ! "#ම..... සඃ� ඉ! "#ම. 

• හ� � වා#බා) ෙහව) අ/වා8යය ක^j 
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තම�ට අදාළ &ය'ත :මාෙව � ඉහර්ා� තැ�ම ජලය 
සැපºම ආර�ෂාව වැ& කට�� වල &රත ව�න� 
හැර අ
යා)8 තෂ්#� ]නය� � 'නාෙව � 
නවාතැ� ගැeම  අCD3 ]න රා®ෙය � )ස්දfවාෙව 
� රා®ය ගත "#ම එෙසේ ෙනොමැEන� රා®ෙය� 
වැw හ�ය� 3�වලතාව�ෙග� ෙපළන අය ගත "#ම 
ග/ ,� "#ම �ස )¦ "#ම ෙහෝ ෙකොට "#ම. 
ම�කාහ්ෙව� �ට වන ,ට ම�කාහ් වැ�ය� හැර 
ෙසb අය තවාª/ ,දා න� ස)ගැeෙ� තවාෆය ඉ! 
"#ම.  

• ව�දනාමාන අ��� යම� පැහැර හ��නාට 

ස� eEය 

1- කවෙරS ඉහර්ා� තැ�ම අතහැ�ෙ? ද ඔ5ෙl 

නැම3� එම�� 'ස ඉ! ෙනොෙ(. කවෙරS හ� 

ෙහෝ උ�රාෙව � අ�කා� ෙහව8 S[� වf� 

එක� අතහ��ෙ� ද එම�� 'ස ඔ5ෙl නැම3� 

එම�� 'ස ඉ! ෙනොෙ(.  

2- හ� ෙහෝ උ�රාෙව � වා�බා8 අ��� එ� 

වා�බය� -අ&වා�යය ෙදය�- උවමනාෙව�ම 

eEය �kබඳ දැන දැනම අතහ��ෙ� ද එ,ට ඔ5 

පා�ෙයS ෙව
. ෙහේ�ව ඔ5 අ/ලාහේl 

�තයාණ�ෙl ¢යාව�ට8 එ�මාණ�ෙl 
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අණට8 පටහැ$ව කට�� කර ඇE ෙහ
�ය. 

ඔ5ෙl නැම3� අස���ණ ය. �kග� ලැ|ව� 

ෙනොෙ(. න)8 ය� "� සාධාරණ ෙහේ�ව� මත 

එය අතහ��ෙ� ද අ/-S�ආ� � සඳහ� ප�] 

ඔ5 ¶>යා ලබා Lෙ� වග�ම ඔ5 මත පැන ෙව
.  

තවද කවෙරS b�නාහ්ව� පැහැර හ��ෙ� ද ඒ 
ෙව�ෙව� "�3 ව�]ය� ]ය �� නැත. න)8 
ඔ5 එ� ම�මය අ�' කර ග8ෙ8ය. b�න8 ය� 
D�� හා වා�^ ෙනොවන දෑය. එය වචනෙය� 
ෙහෝ ¢යාෙව� ෙහෝ ,ය හැක.  

• අCD3 ]න නැම3� ඉ! "#ෙ� කමය  

හ� ව�දනාකD අCD3 ]න එන� 3/ හ� මස 10 
වැ& ]න තම ¢යාව� පහත සඳහ� ප�] �kෙවළට 
සකස් කර ගැeම වඩා8 උ�තය එන� අකබාව�ට 
ග/ ගැ:ම හ>� ෙහව8 ස8ව කැප "#ම පbව �ස 
)¦ "#ම ෙහෝ ෙකොට "#ම පbව තවාෆ් "#ම පbව 
සඃ� "#ම.  
ෙමය
 b�නාහ් කමය ව�ෙ?. ෙ�වාෙය � �kෙවළ 
ෙවනස් uෙ? න� එ� වරද� ෙනොමැත. උදාහරණ 
වශෙය� ෙකෙනS හ>� ලබා Lමට ෙපර �ස )¦ 
"#ම ග/ ගැ:මට ෙපර තවාෆ් "#ම වැ& අCD3 ]න 
කරන ¢යාව� අ��� ෙප�වා ]ය හැක.  
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අCD3 ]න ෙහෝ අ?යා)8 තෂ#්� ]නය� � හ� 
ව�දනාකD උ�රා ඉ! "#ම ෙහෝ එය නැවත 
නැවත8 "#ම ෙහෝ ආගමා�ගත කර� 
ෙනොලැ|ව". තම ව�දනාමාන ස���ණ වන ෙත� 
අවස� වන ෙත� ෙසb හ� ව�දනාකDව� සමඟ 
හ� ව�දනාකD gr �Bය ��ය.  
ස8ව කැප "#ෙ� ෙ(ලාව අ?යා)8 තෂ්#� � 
අවස� ]න එන� 3/ හ� මස 13 වැ& ]න �D 
අවරට යන ෙත� L�ඝ ෙව
.  

َعاِص 
ْ
ن�  رX اهللا عنهما َقْن َقْبِد اهللاِ بِْن َقْمِرو بِْن ال

َ
أ

َوَداِع بِِمً+ 
ْ
ِة ال َرُسوَل اهللاِ َص�� اهللاُ َعلَْيِه وََسل�َم َوَقَف ِ£ َحج�

لُونَُه فََجاَءهُ رَُجٌل َفَقاَل 
َ
ْن "لِلن�اِس يَْسأ

َ
ْشُعْر فََحلَْقُت َقْبَل أ

َ
لَْم أ

ْذبَحَ 
َ
 َحَرجَ "َقاَل فَ  "أ

َ
ْشُعْر "فََجاَء آَخُر َفَقاَل  "اْذبَْح َوال

َ
لَْم أ

 َºِْر
َ
ْن أ

َ
 َحَرجَ "قَاَل  "َفَنَحْرُت َقْبَل أ

َ
َفَما ُسئَِل ا��ِ�.  "اْرِم َوال

 قَاَل 
�

َر إِال خ	
ُ
 أ

َ
َم َوال ٍء قُد	 ْÂَ اْفَعْل "َص�� اُهللا َعلَْيِه وََسل�َم َقْن

 َحَرجَ 
َ

 )فق عليهمت" (َوال

අ^3/ලාහ් ඉ^� අ�� ඉ^� අ/-ආස් (රkය/ලා5 
අ�5) �මාණ� ,�� වා�තා කරන ලL. අ/ලාහේl 
�තයාෙණෝ (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
හ�ජ�/ ,දා ෙහව8 ස)ගැeෙ� හ� � 'නාෙව � 
gr �Bයහ. එ,ට ජනයා එ�මාණ�ෙග� පශන් 
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ඇ�හ. '&ෙසS එ�මාණ� ෙවත පැ'ණ. මම 
ෙනොදැන �Bෙය'. ස8ව කැප "#මට ෙපර මම �ස 
)¦ කර ග8ෙත' යැ
 පවසා �Bෙ?ය. එ,ට එ�මා 
ඔබ ස8වයා කැප කර�. එ� වරද� ෙනොව�ෙ� 
යැ
 පැව�හ. පbව තව8 ෙකෙනS පැ'ණ මම 
ෙනොදැන �Bෙය'. ග/ ,� "#මට ෙපර මම ස8ව 
කැප"#ම ඉ! කෙළ' යැ
 පවසා �Bෙ?ය. එ,ට 
එ�මා ඔබ ග/ (දැ�) ,� කර�. වරද� ෙනොව�ෙ� 
යැ
 පැව�හ. ෙපර ෙහෝ පb �3 කළ යම� 
එ�මාණ�ෙග� ,මස� ලැ| ,ට එ�මාණ� කර�. 
එ� වරද� ෙනොමැ8ෙ8 යැ
 පැවbවා 'ස නැත. 
     (�ලාශය: �හා� හා 
)ස්f�) 

• තවාෆ් "#මට ෙපර සඃ� ඉ! "#ෙ� eEය 

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මාෙණෝ උ�රා හා හ� යන �ය[ 
ව�දනාමානය� � තවාෆ් ඉ! කර පbව සෆා හා 
ම�වා අතර සඃ� කර ඇ8තාහ. එබැ,� ෙපො3ෙ( 
තවාෆ් "#මට ෙපර සඃ� ඉ! "#ම b3b ෙනොෙ(. එය 
හ� � සඃ� ෙහෝ ෙ(වා උ�රාෙව � සඃ� ෙහෝ ෙ(වා 
eEය එකමය.  

• )ස්දfෆාවට යෑමට බාධා කර� ලැ| අයෙl හ� 

� eEය 
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හ� ව�දනාකD අරෆාෙව � �ට )ස්දfෆාවට ගම� 
කරන ,ට තදබල ෙසනඟ� ෙහේ�ෙව� ෙහෝ එවැ& 
ය� "� ෙහේ�ව� මත ෙහෝ වළ�ව� ලැබ ඉෂා 
සලාතෙ? ෙ(ලාව ද &�ම ය� ඇතැ
 �ය u ,ටක 
එම සලාතය එන මා�ගෙ?ම ඉ! කර
. )ස්දfෆාවට 
�,:මට ෙනොහැ"ව වළ�ව� ලැබ ෆ�� උදා\ෙම� 
පbව ෙහෝ �D උදා \ෙම� පbව 'ස සලාතය ඉ! 
ෙනොකෙළේ න� )ස්දfෆාෙව � මද� gr �ට පbව 
'නා ෙදසට ගම� කර
 එය පාපය� ෙනොෙ(. ඒ 
ෙව�ෙව� ව�] ෙග,ය �� ද නැත. ඔ5ෙl හ� 
ව�දනාව &වැර]ය.  

• 'නාෙව � නවාතැ� ගැeෙ� eEය 

අ
යා)8 තෂ#්� යන ]නය� � හ� 
ව�දනාකDව� ය� "� අතjවශj ෙහේ�ව� මත 
ෙහෝ නැම3ම� ඉ! "#ෙ� ෙහේ�ව� මත ෙහෝ 'ස 
'නාෙව� බැහැර ට ෙනොයා එ� රා®ය ගත "#ම8 
දහව/ කාලෙ? gr �oම8 අ&වා�යය ෙ(.  
අ½�ෂක
� හ� ව�දනාකDව�ෙl bබ සාධනය 
සඳහා &රත වන ආර�ෂාව සපය�න� �& &වන 
හ)දාව� ෛවදjවD� වැ& අය 'නාෙව � 
නවාතැ� ගත �� ]නය� � ඉ� ය� "� 
අවශjතාව� ඇE u ,ටක එෙසේ 'නාෙව� �ටත 
නවාතැ� ගැeමට අ�මැEය ඇත. ඔC� ෙකෙර� 
¶>යා ලබා Lම� අවශj ෙනොෙ(.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පවස
.  
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نِْفُقوا َخ³ًْا 
َ
ِطيُعوا وَأ

َ
فَاي�ُقوا اَهللا َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا وَأ

ُمْفلُِحونَ 
ْ
وªََِك ُهُم ال

ُ
ْغُفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشح� َغْفِسِه فَأ

َ
 ِأل

�ඹලාෙl ශ�Eයට අ�ව �ඹලා අ/ලාහට් �ය 
භ�Eම8 වC. සව� ෙදC. අවනත වC. තවද 
(අ/ලාහ්ෙl මා�ගෙ?) ,යද� කරC. (එය) �ඹලාට 
යහප8 ව�ෙ�ය. තවද කවෙරS තම හදවෙත � 
ඇE මbDක'� ආර�ෂා කර ග� ලබ�ෙ� ද 
ඔC5මය ජය ල>ෙදෝ.   (අ/-S�ආ� 
64:16) 
අ?යා)8 තෂ්#� ]නය� � ග/ ගැ:ෙ� eEය 

1- අCD3 ]න �ය[ම ග/ ගැ:� දහව/ 

කාලෙය� පbව �3 ,ය ��
. කවෙරS 

දහව/ කාලයට ෙපර ග/ ගස�ෙ� ද 

දහවෙල� පbව නැවත8 ග/ ,� "#ම 

අ&වා�යය ෙව
. ඔ5 එෙසේ නැවත ඉ! 

ෙනොකරම 13 වැ& ]න �D ද අවරට ෙගොස ්

ඇ8න� ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. ඔ5 ත(බා කළ 

��
. ග/ ගැ:ෙ� ෙ(ලාව &මා \ ඇE 

බැ,� නැවත ග/ ගැ:ම� අවශjය ෙනොෙ(. 

ඔ5ෙl නැම3ම &වැර]ය. න)8 එ� 

��ණ8වය8 ෙනොමැE අ¦ පා¦ ස�ත හ� 

ව�දනාව� ෙව
.  
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අ
යා)8 තෂ#්� ]නය� � හ� ව�දනාකD 
ග/ ,� කරන සෑම ]නයකම දහව/ 
කාලෙය� පbව කමා�¹ලව ග/ ,� කළ 
��ය. එන� පථමෙය� ජ�ර�ස් �lරා 
ෙදව�ව ජ�ර�/ Cසත්ා ෙතව�ව ජ�ර�/ 
S^රා න� සථ්ානය�ට ග/ ,� කර� ලැෙ^.  

2- අ?යා)8 තෂ්#� ]න �න ග/ ගැ:ම හා 

ස�බ�ධ ව සලකා බැUෙ� L එකම ]නය� 

ෙම�ය. ෙහේ� සාධක උද,ය එ]නට &ය'ත 

ග/ ගැ:ෙ� ¢යාවfය ඉ� පb ]නයක ඉ! 

කෙළේ න� එය �kග� ලැෙ^. ඔ5 "�ව� 

ලබා ]ය �� නැත. න)8 ඔ5 වඩා8 උ�� u 

¢යාව� මඟ හැ�ෙ?ය.  

කවෙරS ෙහෝ එකවර ග/ හතම ,� කෙළේ 
න� එය එ� වතාව� ෙලස ගණ� ග� 
ලැෙ^. ඉE� වාර හය ඔ5 ,�� ස���ණ 
කළ �� ෙ(.  
ග/ ,� කර� ලබන ස්ථානය ය� එය 
ෙප�වා Lම �$ස ��!වා ඇE �8Eය 
ෙනොෙ(. ග/ ෙගොඩ ගැ: ඇE ස්ථානය
.    

• සවස් කාලෙ? ග/ ,� "#ෙ� eEය 

අ?යා)8 තෂ#්� ]නය� � දහව/ කාලෙය� පb 
ජ�රා8 වලට ග/ ,� "#ම වඩා8 උ�තය. තදබල 
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ෙසනඟ ෙහේ�ෙව� ෙතරෙප� ඇතැ
 �ය uෙ? න� 
සවස් කාලෙ? එය ,� කළ හැක. ෙහේ�ව න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ ග/ ,� 
"#ෙ� ආර�භ ෙ(ලාව පවසා ඇE න)8 එ� අවස� 
ෙ(ලාව සඳහ� ෙනොකළ බැ,&. 

ُسئَِل ا��ِ�. َص�� اُهللا  َقْن ابِْن َقب�اٍس َرXَِ اُهللا َقْنُهَما قَالَ 
ْمَسْيُت َفَقاَل  :َعلَْيِه وََسل�مَ 

َ
 َحَرجَ "َفَقاَل َرَمْيُت َنْعَد َما أ

َ
" ال

 )عليه متفق(
 

ඉ^� අ^බාස් (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� ,�� 
වා�තා කරන ලL.  
‘සවස් කාලය උදා u පb මම ග/ ,� කෙළ' යැ
 
ෙකෙනS පවසා �oම ස�බ�ධෙය� න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ,මසන 
ලL. එයට එ� වරද� ෙනොමැත යැ
 එ�මාෙණෝ 
පැව�හ.       (�ලාශය: 
�හා� හා )සf්�) 

• ග/ ,� "#ම පමාද "#ෙ� eEය 

හ� ව�දනාකDට b�නාහ්ව ව�ෙ? න� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� ඉ! කළ 
අ��� &ය'ත ]නය� � &ය'ත ෙ(ලාෙව � 
ජ�රා8 වලට ග/ ,� "#ම
.  
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අ½�ෂක
�ට8 ෙරෝ��ට8 ෙහේ� කාරණා ඇE 
උද,යට8 එෙසේ8 ෙනොමැEන� ෙතරpෙම� තම�ට 
අන�ර� �3 ,ය හැ" අයට8 අ
යා)8 තෂ#්� 
]නය� � ග/ ,� "#ම 13 වැ& ]න ද�වා පමාද 
කළ හැ"ය. සෑම ]නකම �kෙවළට ග/ ගැ�ය 
��
. එන� 11 වැ& ]න පථමෙය� ජ�ර�/ 
උ(ලාට8 ෙදව�ව ජ�ර�/ Cස්තාට8 ෙතව�ව 
ජ�ර�/ අකබා8 ග/ ගස
. පbව 12 වැ& ]න ද 13 
වැ& ]න ද එෙලසම ඉ! කර
.  
"�3 ෙහේ� සාධකය� ෙනොමැEව ෙකෙනS 13 වැ& 
]නට පbව ද පමාද කෙළේ න� ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. 
ඔ5ෙl හ� ව�දනාව &වැර]ය. න)8 
ස���ණතාව� ෙනොමැE අ¦පා¦ක� ඇE හ� 
ව�දනාව� ව� ඇත. ය� "� සාධාරණ ෙහේ� 
සාධකය� මත එෙසේ එය පමාද කෙළේ න� ඔ5 
ෙකෙර� පාපය� ෙනොමැත. ෙමම ත88වය� 
ෙදෙක�ම &ය'ත කාලය ෙග\ ෙගොස් ඇE බැ,� 
ග/ ,� ෙනොකර
. න)8 ඔ5ෙl ව�දනාව 
&වැර]ය.  

• ග/ ,� "#ෙ� L ෙකෙනS &ෙයෝජනය 

"#ෙ� eEය 

��' කා�තා දDව� අ��� ග/ ,� "#මට 
ශ�Eය ෙනොමැE 3බල
� ෙව�ෙව� &ෙයෝජනය 
කර'� එෙසේ ග/ ,� "#මට අ�මැEය ඇත. එ,ට 
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එම &ෙයෝ�තයා සෑම ජ�රාවකම තම ස්ථානෙ? �ට 
ෙහෝ ෙවන8 සථ්ානයක �ට ෙහෝ පථමෙය� තම� 
ෙව�ෙව� ග/ ගසා පbව ඔ5ට පවර� ලැ| 
 >ගලයා ෙව�ෙව� ග/ ගස
.  

• තවාª/ ඉෆාලා පමාද "#ෙ� eEය 

හ� ව�දනාකD අCD3 ]න තවාª/ ඉෆාලා �3 
"#මය b�නාහ් ව ව�ෙ?. අ?යා)8 තෂ#්� ද�වා 
L�ඝ කළ හැක. එෙම�ම සාධාරණ ෙහේ� සහගත 
උද,යට හ� මස අවසානය ද�වා L�ඝ "#මට 
අ�මැEය ඇත. 
3/ හ� මසට පbව ද එය පමාද "#ම �3b3ය. න)8 
පා ගම&� ෙහෝ ඔසවා ෙගන ය� ලබ'� ෙහෝ 
තවාෆ් �3 "#මට ශ�Eය ෙනොමැ8ෙත�, තවාෆ ්
"#මට ෙපර &ෆාස් ත88වයට ප8 u කා�තාව� 
වැ& අයට එෙසේ පමාද කළ හැක.  
තවාª/ ඉෆාළා හ� � අ�කා� වf� වැදග8 
අංගය". කවෙරS ෙහෝ එය අතහැ�ෙ? න� ෙහෝ 
අමතක කර දැ)ෙ( න� නැවත එය ෙගන ඒමට 
අවශjතාව� ෙනොමැත. 
ඔසx කා�තාව� හා &ෆාස ් කා�තාව� තවාෆ ්
"#ෙ� eEය  

1- තවාª/ ඉෆාලා "#මට ෙපර කා�තාව� 

ඔසx ත88වයට ෙහෝ &ෆාස් ත88වයට ප8 

uවා න� ඇය ���3 වන ෙත� තවාෆ ්
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ෙනොකළ ��
. ඇය සන්ානය කර තවාෆ් ඉ! 

කරන ෙත� ම�කාහ්ෙ( gr �B� ඇත.  

ඇය ��ස� සමඟ �B�e න� ඔC� තවාෆ ්
"#ම සඳහා ඇයව බලාෙපොෙරො8�ෙව� 
ෙනො�Bය ��
. ඇයට ම�කාහ්ෙ( gr �Bය 
ෙනොහැ" න� තම�ට හා&ය� ෙනොවන ප�] 
හ
/ Daර වහනය වළ�වාUෙ� ෙබෙහ8 
පා,¬� කළ හැක. පbව ස්නානය කර තවාෆ ්
ඉ! කර�eය. ෙහේ�ව ඒ සඳහා ඇය බල 
කර� ලැ| ෙහ
&. අ/ලාහ ් "�ෙවSට 
තම� දැ�ය හැ" පමණට 'ස ෙවන "�ව� 
ෙනොපවර
. අ/ලාහ ් අ`මත කෙළේ න� 
ඇයෙl හ� &වැර]ය. න)8 ඇය ඔසx 
ත88වෙ? �Bය L බල කර� ලබ�e න�  
අ&වා�යය ෙකො�ෙ>�ය� මඟ හැෙරන 
බැ,� ඇයට "�ව� කර ගත ෙනොහැ" 
බැ,� එම ත88වෙ?ම තවාෆ ්ඉ! කර�eය.  

2- උ�රාව� සඳහා කා�තාව� ඉහර්ා� බැද 

පbව තවාෆ් "#මට ෙපර ඔසx ත88වයට 

ප8 uවා න� ඇය නව වැ& ]නට ෙපර ���3 

ත88වයට ප8 u ,ට ඇයෙl උ�රාව 

ස���ණ කර�eය. පbව හ� සඳහා ඉහ්රා� 

බැඳ ග&'� අරෆාවට �ට8 ව ය�eය.  
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අරෆා ]නට ෙපර ඇය ���3 ෙනොuවා න�  
ල^ෙබ
� හ�ජ� වඋ�රත� (හ� හා උ�රා 
සඳහා මම ඔබට පEචාර ද�ව') යැ
 
පවස'� හ� ව�දනාව උ�රාෙව � ඇ�ළ8 
කර�eය. එ,ට ඇයෙl එම ව�දනාව "රා� 
බවට ප8 ෙව
. ජන
� සමඟ මෂාඉ� 
(&ය'ත සංඥා ස�ත ස්ථානය� �) නැව� 
�B�eය. නැම3� ද ඉ! කර�eය. පbව ඇය 
���3 uවා න� ස්නානය කර බ
�/ලාහ්ව 
තවාෆ් කර පbව සඃ� ඉ! කර�eය.  

• ව�දනා කම ෙවනස් "#ෙ� eEය 

ඉෆර්ා> කමයට ෙහෝ "රා� කමයට ෙහෝ හ� 
ව�දනාව ඉ! කර�ෙනS ම�කාහව්ට පැ'ණ තවාෆ ්
�3 කර සඃ� ද ඉ! කෙළේ න� තම ව�දනාව තම8�ඃ 
කමයට ප�ව�තනය වන ප�] උ�රාව සඳහා තම 
ෙ¬තනාව ෙවනස් "#ම b�නාහ්ව ෙව
. එෙසේ ඔ5 
තම8�ඃ කමයට තම ව�දනාව ෙවනස් කළ �8ෙ8 
තවාෆ් "#මට ෙපරය.  
ඔසx ෙහේ�ෙව� ෙහෝ ය�"� සාධාරණ ෙහේ�ව� 
මත ෙහෝ හ� මඟ හැෙර� ඇතැ
 �ය uෙ? න� 
උ�රාෙව � &?යතය "රා� කමය ෙවත ෙවනස ්
"#මට ඔ5ට අ�මැEය ඇත. පbව ජනයා සමඟ gr 
�oමට ඔ5 අරෆා8 ෙදසට �ට8 ව ය�eය.  

• කඃබාවට �,:ෙ� eEය 
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කඃබාවට �,:ම හ� ෙහෝ උ�රාෙව � අ&වා�යය 
ෙහෝ b�න8 ¢යාව� ෙනොෙ(. පහbක� ඇE කවර 
ෙ(ලාවක ෙහෝ එ� �,:ම යහප8ය.  
කවෙරS එ� �,ෙස�ෙ� ද එ� සලාතය ඉ! "#ම8 
අ/ලාහ්ට ත��� පැව:ම8 ඔ5ෙග� පා�ථනා 
"#ම8 ස�! දායකය. ෙදොර!ෙව� �,b� ,ට 
ඉ]�යට ෙගොස් ඔ5 හා එ� �8Eය අතර බා5 �නක 
පමාණය� තම �!ප�� ෙදොර!ව ��ටන ෙසේ �ට 
පbව න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �3 
කළා� ෙම� රකආ8 ෙදක� ඉ! කර
.  

• හ�  හා උ�රාෙව � පා�ථනාව� සඳහා gr 

�oෙ� සථ්ාන 

හ� � පා�ථනාව� සඳහා gr �oෙ� ස්ථාන හය� 
ඇත.  

1- සෆා ක�ද මත gr �oම.  

2- ම�වා ක�ද මත gr �oම. සඃ� �3 කරන 

සෆා හා ම�වා � වට ගණ&� සෑම වටයක 

ආර�භෙ?ම එෙසේ �3 කර
.  

3- අරෆාෙව � gr �oම  

4- )ස්දfෆාෙව � gr �oම  

5- ජ�ර�/ උ(ලාවට පbව gr �oම  
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6- ජ�ර�/ Cසත්ාවට පbව gr �oම.    

උ�රාෙව � පා�ථනාව� සඳහා gr �oෙ� ස්ථාන 
ෙදක".  

1- සෆා ක�ද මත gr �oම.  

2- ම�වා ක�ද මත gr �oම. සඃ� �3 කරන 

සෆා හා ම�වා � වට ගණ&� සෑම වටයක 

ආර�භෙ?ම එෙසේ �3 කර
.  

• හ� � ඉෆාළා ෙහව8 ජනයා සමඟ එකට ගලා 

ඒෙ� අවස්ථාව� 

හ� � ඉෆාළා ෙහව8 ජනයා සමඟ එකට එ� 
\ ජන ගංගාව� ෙම� ගලා ඒෙ� අවසථ්ාව� 
�න". 

1- අCD3 ]න රා®ෙය� අරෆාෙව � �ට )සද්fෆා 

ෙවත පැ'�ම 

2- අCD3 ]න )ස්දfෆාෙව � �ට 'නා ෙවත 

පැ'�ම 

3- 'නාෙව � �ට තවාª/ ඉෆාළා ඉ! "#ම 

�$ස ම�කාහව් ෙවත පැ'�ම.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 
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ْن تَبَْتُغوا فَْضًال ِمْن َرب	ُكْم فَإَِذا 
َ
لَيَْس َعلَْيُكْم ُجَناٌح أ

فَْضُتمْ 
َ
َرَاِم  أ َمْشَعِر ا�ْ

ْ
َ ِعْنَد ال ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذُكُروا اب�

ال	_َ  ، وَاْذُكُروهُ َكَما َهَداُكْم َو�ِْن ُكْنُتْم ِمْن َقْبلِِه لَِمَن الض�
فَاَض ا��اُس َواْسَتْغِفُروا اَهللا إِن� اَهللا 

َ
فِيُضوا ِمْن َحْيُث أ

َ
ُعم� أ

  َلُفوٌر رَِحيٌم 
�ඹලාෙl පරමාaපEෙග� u භාගjය (වjාපා�ක 
කට�� වf�) ෙස\ම �ඹලාට වරද� නැත. අරෆා8 
(න� සථ්ානෙය)� �ට �ඹලා (ජන ගඟ අ���) ගලා 
එන ,ට මෂ්අ�/ හරා� (න� ස්ථානෙය)� අ/ලාහ්ව 
��ප8 කර පවසC. තවද 9ට ෙපර �ඹලා ෙනොමඟ 
�යC� අතෙර� �B ත88වෙ? �ඹලාට යහ මඟ 
ෙප�වා 3� ෙහ
� �ඹලා ඔ5ව ��ප8 කර පවසC.  
ඉ� පbව ජනයා (ජන ගඟ අ���) ගලා එන තැ&� 
�ඹලා ද එC. තවද �ඹලා අ/ලාහ්ෙග� සමාව 
අය]C. සැබැ,�ම අ/ලාහ් �ෂමා�Uය 
කDණාභ�තය.     (අ/-
S�ආ� 2: 198,199)  

2- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َ  ُعم� 
ْ

ُوُفوا َيَفَثُهمْ  ْقُضوا=
ْ

و�فُوا نُُذوَرُهمْ  َو= َط� َْيِت  َو=ْ ْTَعتِيقِ  بِا
ْ
  ال
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පbව ඔC� තම�ෙl Sq ඉව8 කර ගත ��
. 
ඔC� තම�ෙl භාරය� ඉ! කළ ��
. තවද ඔC� 
ඉපැර$ &වස පැදSq කළ ��
.  (අ/-S�ආ� 
22:29) 

• මඟ හැDq හා වළ�ව� ලැ| ,ටක eEය  

ෙරෝගාබාධය"� ෙහෝ ය� "� ෙහේ�ව"� ෙහෝ ය� 
"� බාධාව"� ෙහෝ ඔසx ෙහේ�ෙව� ෙහෝ )ද/ 
නැE \ම ෙහේ�ෙව� ෙහෝ ෙකෙනS හ� ඉ! 
"#ෙම� වැළSෙ¯ න� ඔ5 එෙසේ වැළ�මට 
ෙකො�ෙ>� පණව� ලැ|ෙවS ෙ( න� ඉහර්ාමෙය� 
ඉව8 ෙව
. එ,ට ඔ5 ෙකෙර� "�ව� 
ෙනොපැවෙර
. තම ඉහ්රාමෙය � ෙකො�ෙ>�ය� 
ඉව8 \ම ස�බ�ධ ව ෙකො�ෙ>�ය ෙනොපැන u 
ෙකෙනS න� ඔ5 තම�ට පහb අකාරෙ? ස8ව 
කැප "#ම� �3 කර
. පbව �ස )¦ ෙහෝ ෙකොට 
කර ග&
. පbව ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ෙව
. හ� "#ම 
ඔ5ෙl වග�ම න� ලබන වසෙ� හ� ඉ! "#ම ඔ5 
ෙකෙර� අ&වා�යය ෙ(.  
කවෙරSට අරෆාෙව � gr �oමට ෙනොහැ" uෙ? ද 
ඔ5ට හ� ව�දනාව මඟ හැ# ය
. ඔ5 උ�රා සඳහා 
ඉහර්ා� බැඳ උ�රා ව ඉ! කර
. එය පb කාලෙ? 
ඔ5ට අ&වා�යය ව�ෙ� න� එය ඉ! කර
. හ>� 
ලබා ෙද
. ඔ5 ෙකො�ෙ>� පනවා ග8ෙ8 න� ඔ5 
ඉහර්ාමෙය� 'ෙද
. එ,ට ඔ5 ෙකෙර� ව�]ය� 
ෙහෝ "�ව� ෙනොපැටෙව
.  
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ස�ෙරS ,�� ඔ5ව වැළැ�uෙ? න� හ>� (ස8ව 
කැප "#ම�) ලබා L පbව �ස )¦ ෙහෝ ෙකොට කර 
ග&
. පbව ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ෙව
. අරෆාෙව � 
වළ�ව� ලැ�ෙ( න� උ�රා ෙව�ෙව� ඉහර්ා� 
තබ
.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

تِم.و
َ
ُيْم َفَما اْسَتْيGََ ِمَن وَأ ْحِ�ْ

ُ
ُعْمَرةَ ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج� َوال ا ا�ْ

ِل�هُ  َ̧ َهْدُي 
ْ
ْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َح�u َفْبلَُغ ال

َ
Ö 

َ
َهْدِي َوال

ْ
 ال

�ඹලා හ� හා උ�රා අ/ලාහ් ෙව�ෙව� ස���ණ 
කරC. (එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� 
ලැ�ෙ( න� හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb 
වන දෑ (�ඹලා ]ය ��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප 
"#ම) එ� (වළ�ව� ලැ|) &ශ�්ත සථ්ානයට 
පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස් )¦ ෙනොකරC. 
 (අ/-S�ආ� 2:196) 
කා�තාව� හ� ෙහෝ උ�රා ව�දනාෙව � &රත \ 
�Bය L තම ස්වා'  Dෂයා 'ය යැ3ෙ� න� ඇය තම 
ව�දනාව ස���ණෙය�ම ඉ! කර�eය. ෙහේ�ව 
ව�දනාව ස���ණ "#ම අ&වා�යය බැ,&. 
එෙම�ම ව�දනාව හා ඉ>දා යන ෙදකම 
අ&වා�යභාවෙ? ද &ය'ත ෙ(ලාවක ඉ! "#ෙම� ද 
එක හා සමාන ස්ථාවරය� ග�නා බැ,� ඒ ෙද"� 
)f� �3 වන දෑට ප)ඛ8වය ලබා Lම අ&වා�යය 
ෙ(.  
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• හ� ෙහෝ උ�රා ඉ! "#ෙම� පbව නැවත 

හැ# එන ,ට පැව�ය �� දෑ 

 اهللاِ  َرُسوُل  Ñَنَ : قَالَ رX اهللا عنهما  ُقَمرَ  بْنِ  اهللاِ  َقْبدِ  َقنْ 
ُُيوِش  ِمنْ  َقَفَل  إَِذا وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  ْÚوْ  ا

َ
ايَا أ َ �Gوْ  ال

َ
 أ

َج	  وْ  ا�ْ
َ
ُعْمَرةِ  أ

ْ
ْوìَ  إَِذا ال

َ
نِي�ةٍ  َ�َ  أ

َ
وْ  ث

َ
َ  فَْدَفدٍ  أ ا َك��

ً
َالث

َ
 قَالَ  ُعم�  ث

 
َ

َ  ال
َ

  إِ¤
�

  وَْحَدهُ  اهللاُ  إِال
َ

يَك  ال ِ°َ  ُ
َ

¤  ُ
َ

ُك  ¤
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َو¤  َوُهوَ  ا�ْ

 َ�َ  	Ìُ  ٍء ْÂَ  ٌبُِدونَ  تَائُِبونَ  آيُِبونَ  قَِديرÎَ  ََنا َساِجُدون	لَِرب 
ْحزَاَب  َوَهَزمَ  َقْبَدهُ  َونََ�َ  َوْعَدهُ  هللاُ ا َصَدَق  َحاِمُدونَ 

َ ْ
 األ

  )متفق عليه" (وَْحَدهُ 
 

අ^3/ලාහ ්ඉ^� උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මාණ� 
,�� වා�තා කරන ලL. අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) ෙසේනාව"� ෙහෝ 
තැන"� ෙහෝ හ� &මා කර'� ෙහෝ උ�රා &මා 
කර'� ෙහෝ නැවත හැ# පැ'$ ,ට ස&?යා ෙහෝ 
ෆ>ෆ> න� උස් වැB මතට නැග �� වර� අ/ලා5 
අ�බ� යැ
 ත��� පවසා පbව  

 
َ

َ  ال
َ

  إِ¤
�

  وَْحَدهُ  اهللاُ  إِال
َ

يَك  ال ِ°َ  ُ
َ

¤  ُ
َ

ُك  ¤
ْ
ُمل

ْ
ُ  ال

َ
َْمدُ  َو¤  َوُهوَ  ا�ْ

 َ�َ  	Ìُ  ٍء ْÂَ  ٌتَائُِبونَ  آيُِبونَ  قَِدير  ِ  لَِرب	َنا َساِجُدونَ  ُدونَ Îَب
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ْحزَاَب  َوَهَزمَ  َقْبَدهُ  َونََ�َ  َوْعَدهُ  اهللاُ  َصَدَق  َحاِمُدونَ 
َ ْ
 األ

 "وَْحَدهُ 

ලා ඉලාහ ඉ/ල/ලා5 වහ්ද· ලාෂ#ක ල· ල5/ 
)/S වල5/ හ�3 ව5ව අලා S/f ෙෂ
ඉ� කL� 
ආ
|න තාඉ|න ආ��න සා��න fර^�නා හා'�� 
සදක/ලා5 වඃද· වනසර අ^ද· වහදම/ අහ්සාබ 
වහ්ද·. 
යන පා�ථනාව පැව�හ. 
ෙ8Dම: අ/ලාහ් හැර නැම3මට b3b ෙවන8 
ෙද,ෙයS ෙනොමැත. ඔ5ට "�3 හC/කDෙවS 
ෙනොමැත. ආaපතjය ස� ව�ෙ� ඔ5ටමය. �ය[ 
පශංසා ද ඔ5 ස�ය. ඔ5 �ය[ දෑ ෙකෙර� 
ශ�Eව�තය. අපෙl පරමාaපEට පශංසා කර'� ද 
bÃ> දර'� ද නම]'� ද පbතැ,f ෙව'� ද අ� 
නැවත පැ'$ෙය). අ/ලාහ් ඔ5ෙl පEඥාව සතjය 
කෙළේය. ඔ5ෙl ගැ8තාට උද( කෙළේය. ස�D 
ෙසේනාව� ඔ5 ත&ව �ට පරාජයට ප8 කෙළේය.  
   (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 
 
 
 
 
 

10 හ>� හා උ/�?යා. 
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• අ/-හ>� අ/ලාහ්ට ස9ප \ම �$ස පX 

Sලෙ? ස�� වන එV ගව ෙහෝ ඔ!ව� හර� 

� කැප "#ම හා තම8�ඃ හා "රා� කමයට 

හ� ඉ! "#ෙම� ෙහෝ ඉහ්සා� (හ� ඉ! 

"#ෙම� වළ�වාල� ලැ|) ෙහේ�ෙව� 

අ&වා�යෙය� කැpමට &යම වන දෑ 

• හ>� කැpෙ� ෙ(ලාව 

අ/-හ>� ව�ග ෙදක".  
පළ)වැ�න: තම8�ඃ හා "රා� ෙහේ�ෙව� ලබා 
ෙදන හ>�. එම ස8ව කැප "#ම �3 කරන ෙ(ලාව 
අCD3 ]න උදෑසන ආර�භ \ අ?යා)8 තෂ#්� 
]නය� � 13 වැ& ]න �D අවරට යන ෙත� L�ඝ 
ෙව
. එ
� අ�භව "#ම8 3� 3xප��ට ආහාර 
සැපºම8 ස�! දායකය.  
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ُْدنَ 
ْ

Tَناَها وَا
ْ
 َخ³ٌْ  فِيَها لَُكمْ  اهللاِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعل

  َعلَْيَها اهللاِ  اْسمَ  فَاْذُكُروا
�

 فíَُُوا ُجُنوُبَها وََجَبْت  فَإَِذا َصوَاف
ْطِعُموا ِمْنَها

َ
َقانِعَ  وَأ

ْ
ُمْعَ|�  ال

ْ
ْرنَا َكَذلَِك  َوال  لَُكمْ  َهاَسخ�

 تَْشُكُرونَ  لََعل�ُكمْ 
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තවද ඔ!ව� ද අ� උ� ව �ඹලා ට අ/ලාහ්ෙl 
සංෙ�තය� බවට ප8 කෙළ). ඒවාෙය � �ඹලා ට 
යහපත ඇත. එබැ,� �ඹලා ෙපළට ගස්වා E�ය L 
උ� මත අ/ලාහ්ෙl නාමය ��ප8 කරC. උ� පැE 
වලට (වැoම) &යම u ,ට �ඹලා ඉ� අ�භව කරC. 
අවශ ්යතාව ෙනොමැ8ත�ට8 අවශjතාව ඇ8ත�ට8 
ආහාර වශෙය� ලබා ෙදC. �ඹලා කෘතඥ ව� �$ස 
අ� ඒවා �ඹලාට වසඟ කර 3�ෙ� ෙමෙලසය. 
 (අ/-S�ආ� 22:36) 
ෙදවැ�න: හ� ඉ! "#ෙම� වළ�වාල� ලැ| 
අවස්ථාවක ලබා ෙදන හ>�. තම� ඉහ්රා� 
ත88වෙය � �Bය ද ඉහර්ා� ත88වෙ? ෙනො�Bය ද 
හ� ඉ! "#ෙ� බාධකය ඇE u අවස්ථාෙ( �ට එය 
ලබා Lෙ� ෙ(ලාව ඇරෙÉ. එය 3� 3xප��ට ආහාර 
වශෙය� පදානය කර� ඇත. එ
� "�ව� එය ලබා 
ෙද�න� ,�� අ�භව ෙනොකළ �� ෙ(.  

 َGَُيْم َفَما اْسَتْي ْحِ�ْ
ُ
ُعْمَرةَ ِبِ فَإِْن أ

ْ
َج� َوال وا ا�ْ تِم.

َ
ِمَن  وَأ

ِل�هُ  َ̧ َهْدُي 
ْ
ْلُِقوا ُرُءوَسُكْم َح�u َفْبلَُغ ال

َ
Ö 

َ
َهْدِي َوال

ْ
 ال

�ඹලා හ� හා උ�රා අ/ලාහ් ෙව�ෙව� ස���ණ 
කරC. (එය ස���ණ "#ෙම�) �ඹලාව වළ�ව� 
ලැ�ෙ( න� හ>ෙය� (ස8ව කැප "#ම"�) පහb 
වන දෑ (�ඹලා ]ය ��ව) ඇත. හ>ය (ස8ව කැප 
"#ම) එ� (වළ�ව� ලැ|) &ශ�්ත සථ්ානයට 
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පැ'ෙණන ෙත� �ඹලාෙl �ස් )¦ ෙනොකරC. 
    (අ/-S�ආ� 2:196) 

• අමතරව හ>� ලබා Lම 

1- හ>� ලබා Lමට හැ"යාව ඇE හ� 

ව�දනාකD හර� :මාෙව � �Bන 

3�ය�ට8 ෙසb අයට8 අaක ව හ>� ලබා 

Lම b�න8 ෙ(.  

 ِ £ صفة حجة ا�� ص�  –ِد اهللاِ َرXَِ اُهللا َقْنُه ِر بِْن َقبْ َقْن َجاب
ا وَِست	َ_ ُعم� " –وفيه  –اهللا عليه وسلم 

ً
َالث

َ
َمْنَحرِ َفنََحَر ث

ْ
انَْ�ََف إَِ? ال

 	Ìُ َمَر ِمْن
َ
ُه ِ£ َهْديِِه ُعم� أ

َ
q َ°ْ

َ
ْقَطى َعلِيQا َفَنَحَر َما َلَ�َ وَأ

َ
نَِيِدهِ ُعم� أ

َبا مِْن بَ  ِْمَها َوَ°ِ َكَال مِْن �َ
َ
َدنٍَة بَِبْضَعٍة فَُجِعلَْت ِ£ قِْدٍر َفُطبَِخْت فَأ

 )أخرجه مسلم" (َمَرقَِها

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� හ� 
ඉ! කළ කමය �kබඳව ජා�� (රkය/ලා5 අ�5) 
�මා ,�� වා�තා කළ හLසෙය� ෙමෙසේ සඳහ� \ 
ඇත.  

පbව එ�මාණ� ස�� කැප "#ෙ� සථ්ානයට හැ# 
ෙගොස් තම දෑE� ම ඔ!ව� 63� කැප කළහ. පbව 
අU �මාට භාර 3�හ. ඉE�ය එ�මා කපා හැ�යහ. 
ඔ5ෙl හ>යාෙව � එය එ� කළහ. පbව සෑම 
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ඔ!ෙවSෙlම ෙකොටස� ෙගන භාජනයක දමන 
ෙම� &ෙයෝග කළහ. පbව එය �සන ලL. ෙදෙදනාම 
එ� මාංශ අ�භව කළ අතර එ� ෙහො] ද පානය කළහ.   
   (�ලාශය: )සf්�) 

2- උ�රා කර�ෙනS තම ග'� ෙහෝ ප]ං� 

ස්ථානය ස9පෙය� ෙහෝ හ>� සඳහා ස�� 

ද�කාෙගන යෑම8 එය හර� � 3� 3xප�� 

හා ෙසb අයට ප�තjාග "#ම8 b�නාහව්".  

 

ِمْسَوِر  َقنْ 
ْ
 َص��  ا��ِ�.  َخَرجَ  :هللا عنه قالرX ا îََْرَمةَ  بْنِ  ال

َُديْبَِيةِ  َزَمنَ  َوَسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َمِديَنةِ  ِمنْ  ا�ْ
ْ
ةَ  بِْضعَ  ِ£  ال َ ْ́  َع

ْصَحابِهِ  ِمنْ  ِمائَةً 
َ
ُلَْيَفةِ  بِِذي Ñَنُوا إَِذا َح�u  أ َ  ا�ْ  َص��  ا��ِ�.  َقت�

 ُ َهْديَ  وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اب�
ْ
  ال

َ
ْحَرمَ  ْشَعرَ وَأ

َ
ُعْمَرةِ  وَأ

ْ
أخرجه ( بِال

  )مسلم

අ/-'ස්ව� ඉ^� ම�රමා (රkය/ලා5 අ�5) �මා 
,�� වා�තා කරන ලL.  

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාෙණෝ 
5ෙද
�
යා සමෙ? මLනාෙව � �ට සහා�වD දස 
දහසක පමාණය� සමඟ �ට8 ව �යහ. b/ 
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5ෙල
ෆා න� ස්ථානයට පැ'$ය8ම හ>� 
(ස8ව
�) සඳහා මාල දමා සලSq ෙය�හ. උ�රා 
සඳහා ඉහ්රා� ෙ¬තනා තැ|හ.   
 (�ලාශය: �හා�)  

3- ගෙ� ප]ං�කDව� හර� ෙවත හ>� සඳහා u 

ස�� එ\ම b�න8 ෙ(.  

ُت  :قَالَْت  َقْنَها اهللاُ  َرÎَ  َXِئَِشةَ  َقنْ 
ْ
 ِ�	 ا��  َهْديِ  قََالئِدَ  َفَتل

ْشَعَرَها ُعم�  وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َص�� 
َ
َها أ َ وْ  َوقَت�

َ
ُيَها أ ْ  َنَعَث  ُعم�  َقت�

َْيِت  إَِ?  بَِها ْTقَامَ  ا
َ
َمِديَنةِ  َوأ

ْ
ءٌ  َعلَْيهِ  َحُرمَ  َفَما بِال ْÂَ  َنÑَ  ُ

َ
¤ 

  )متفق عليه(ِحل¶ 

ආඉෂා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා 
කරන ලL. 

මම න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ�ෙl හ>� සඳහා u මාල ෙග�ෙව'. පbව 
එ�මා ඒවාට සලSq තබා ඒවාෙය � ෙගෙල � 
දැ�හ. -මම ඒවාෙය � ෙගලට දැ)ෙව' - පbව එ�මා 
ඒවා බ
�/ලාහ්ව ෙවත යැuහ. එ�මා මLනාෙව � 
නතර uහ. එ�මාණ� අ�මත "�ව� එ�මාණ� 
ෙකෙර� තහන� ෙනො\ය.    
 (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 
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අ/-උ/�?යා : උ/�?යා ය� අ/ලාහ්ට 
�kගැ�\ම� වශෙය� ඔ! ගව හා එVව�ෙග� 
සෙතS උ/�?යා ]නය� � කපා හැ#ම
.  

උ/�?යාෙව � eEය: උ/�?යා ලබා Lමට ශ�Eය 
ඇE �ව�� අතර �Bන සෑම )සf්�වරෙයS 
ෙකෙර� ම u වැදග8 b�නාහව්".  

�ව8 ව �Bන ෙකෙනS ෙව�ෙව� උ/�?යා ලබා 
Lම b�නාහ්ව". උ/�?යා ලබා Lමට 
බලාෙපොෙරො8�ෙව� �B 'ය�ය ඇ8ෙතS 
ෙව�ෙව� එෙසේ උ/�?යා ලබා Lමට අ�මැEය 
ඇත. ඔ5 ඒ සඳහා අ�Eම කැම8ෙත � පකාශ කර 
Eෙ^ න� පම$.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ْقَطْيَناكَ  إِن�ا
َ
رَ  أ

َ
َكْوث

ْ
َرْ  لَِرب	َك  َفَصل	   ، ال

ْ
ðوَا.  

සැබැ,� ම අ� �ඹට ක(සරය (භාගjය�) �� 
නැ)ෙව). එබැ,� �ඹ �ෙÉ පරමාaපEට 
සලාතයට ඉ! කර සෙතS කැප කරC. (අ/-S�ආ� 
108:1,2) 

• උ/�?යා ස�� කැpෙ� ෙ(ලාව 
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උ/�?යා ස�� කැpෙ� ෙ(ලාව අCD3 සලාතෙය� 
පb ආර�භ \ අ?යා)8 තෂ#්� අවස� ]න ද�වා 
L�ඝ ෙව
. එන� උ/�?යා ස�� කැpෙ� ]න 
ගණන හතර". අCD3 ]න හා ඉ� පb ]න �න". 

උ/�?යාෙව � මාංශ අ�ව "#ම8 එ
� ෙකොටස� 
ෙබදා Lම8 3� 3xප��ට ප�තjාග "#ම8 ස�! 
දායකය.  

උ/�?යා ලබා Lෙම� ෙබොෙහෝ ම�මය� �' ෙ(. 
එ� L අ/ලාහ් ෙවත ස9ප ,ය හැක. එය ෙබදා 
හැ#ෙම� පC/ ස�බ�ධතාව� වැw ]�q කර ගත 
හැක. 3� 3xප�� එම�� පෙයෝජනය ලැ�ය හැක. 
ඥා� ස�බ�ධක� පව8වා ගැeම අවසථ්ාව� 
එළැෙඹ� ඇත. නෑදෑ �ත'�ර� හා අස/වැ�ය� 
සමග උපකාර�U ව කට�� "#ෙ� අවකාශය 
ලැෙබ� ඇත.  

• හ>� හා උ/�?යා ලබා Lෙ� ෙකො�ෙ>� 

හ>� හා උ/�?යා ලබා Lෙ� L පහත සඳහ� 
ෙකො�ෙ>� පනව� ලැෙ^.  

1. හ>�, උ/�?යා හා අ�කා යන අවසථ්ා වල 

ස�� කැප "#ෙ� L ඔ!ව� ලබා ෙද�ෙ� 

න� අCD3 පහ� ෙහෝ ඊට වැw ‘සe‘ න� 

ගණයට අය8 ඔ!ව� ෙහෝ... ගව
�ෙග� 
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ලබා ෙද�ෙ� න� අCD3 ෙදක� ෙහෝ ඊට 

වැw සe ගණයට අය8 ගව
� ෙහෝ... 

බැටVව�ෙග� ලබා ෙද�ෙ� න� මාස 

හය� ෙහෝ ඊට වැw ජසඋ න� ගණයට අය8 

බැටVව� ෙහෝ ... එVව�ෙග� ලබා ෙද�ෙ� 

න� වසර� ෙහෝ ඊට වැw සe ගණෙ? 

එVව� ෙහෝ ලබා ]ය හැක. සෙතS උ/�?යා 

ෙව�ෙව� &යම කෙළේ න� එය ,"�ම ෙහෝ 

එය ප�තjාග "#ම ෙහෝ b3b නැත. ඊට වඩා 

ෙහොද සෙතS ඒ ෙව�ෙව� ලබා 3�ෙ� න� 

හැර.  

2. උ/�?යා ෙහෝ අ�කා ෙහෝ හ>� ලබා 

ෙද�ෙ� න� එ� L ලබා ෙදන ස8ව
� පX 

Sලයට අය8 ඔ! ගව හා එV ව�ගෙ? ස�� 

\ම8 උ� ඉස්ලා� පැව� සැල"/ලට ගත 

�� වයස් :මාෙව � පb\ම8 අ¦පා¦ වf� 

ෙතොර \ම8 අ&වා�යය ෙ( එම ස��ෙග� 

වඩා8 උ�� ව�ෙ� වඩා8  ෂ්Bම8 තම 

පCෙ/ වඩා8 උසස් Sලෙ? ස��ය.  

එ� එVෙවS එ� අෙයS ෙව�ෙව� ද එ� 
ඔ!ෙවS හ8 ෙදෙනS ෙව�ෙව� ද එ� 
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හරෙකS හ8 ෙදෙනS ෙව�ෙව� ද ලබා ]ය 
හැක. එෙම�ම එVෙවS ෙහෝ ඔ!ෙවS ෙහෝ 
හරෙකS තම� ෙව�ෙව� ද තම පCෙ/ 
�ව�� අතර �Bන හා �ව�� අතර ෙනොමැE 
අය ෙව�ෙව� ද ]ය හැක.  

අ/ලාහ්ෙl &වසට පැ'ෙණන හ� 
ව�දනාකDව� ට උපකාර කර� �$ස ද 3� 
3xප��ට ආහාර ෙ(ල� ව� �$ස ද තම� 
ෙවත අaක පEඵල හා Sස/ �' කර ග� 
�$ස ද හ>� සඳහා u ස�� අaක ව 
ප�තjාග "#ම හැ"යාව ඇE හ� 
ව�දනාකDව� ට ස�! දායකය.  

• උ/�?යා ලබා Lමට අෙx�ෂා කළ අයට 

තහන� දෑ  

උ/�?යා ලබා Lමට අෙx�ෂා කළ ෙකෙනS 3/ 
හ� මස ආර�භක ]න දහෙ? �සෙකස් කැpම ශ#ර 
ෙරෝම ඉව8 "#ම &යෙපො� කැpම වැ& "�ව� �3 
"#ම තහන�ය. එෙසේ යම� කෙළේ න� ඔ5 
පාප�ෂමාෙව� &රත ,ය ��
. ඒ සඳහා ව�]ය� 
]ය �� ෙනොෙ(. 
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م	  َقنْ 
ُ
ن� رX اهللا عنها  َسلََمةَ  أ

َ
 وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  ِ�� ا��  أ

ُ  َدَخلَْت  إَِذا: " قَالَ  ْ́ َع
ْ
َرادَ  ال

َ
َحُدُكمْ  َوأ

َ
نْ  أ

َ
َ  أ 	ñَفَمس�  فََال  يَُض 

ِ  ِمنْ  ِ  َشَعرِه ِه َ́ َ   )أخرجه مسلم(" َشْيًئا َوب

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පැව� බව 
උ�) සලමා (රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා 
කරන ලL.  

(හ� �) ]න දහය පෙ(ශ \ ඔබ අ��� ෙකෙනS 
උ/�?යා ලබා Lමට අෙx�ෂා කෙළේ න� තම ෙරෝම 
වf� "�ව� ෙහෝ තම ශ#රෙය� "�ව� ෙහෝ 
ඉව8 ෙනොකළ ��
.    (�ලාශය: )සf්�) 

• ස�� කැpෙ� කමය.  

ඔ!වා කැpෙ� L b�නාහ ්ව ව�ෙ? ඌව වමට �!වා 
තබා උෙl ෙගල �Lමය. ඔ!වා හැර ෙවන8 ස�� 
කැpෙ� L b�නාහ් ව ව�ෙ? පැ8තකට ඇල කර 
දමා ෙගල කපා හැ#මය. ෙපො3ෙ( � කමයට 
පE,D>ධ ෙල�� ස�� කපා හැ#මට ද අ�මැEය 
ඇත. ඔ!වාෙl ෙගල �rම �3 ,ය �8ෙ8 උෙl ළය 
ෙපෙදසට ස9ප ව ෙගෙල� පහළ ෙකොට�&.  

ගව
� එVව� වැ& ස��ෙl ෙගල �rම �3 ,ය 
�8ෙ8 �සට ස9ප ව ෙගෙල � උ¦ ෙකොට�&. එ� L 
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සතාව ව� පැ8තට ඇල කර තම දSq කSල උෙl 
ගා8 මත තබා පbව උෙl �ස අ/ලා කපා හ�� 
ලැෙ^. ෙගල �Lෙ� L ෙහෝ කපා හැ#ෙ� L 

َ�ْ الل� 
ْ
ك

َ
ْ ُهم� يَ بِاْسِم اهللاِ، َواُهللا أ َقب�ْل ِم�	  

�ස්'/ලා� ව/ලා5 අ�බ� අ/ලා5�ම තක^බ/ 
'�e. 

ෙ8Dම: අ/ලාහ්ෙl නාමෙය&, අ/ලාහ් අE 
ෙශේෂ්ඨය යා ! අ/ලාහ්, මෙග� ෙමය �kග� මැනව. 
!  

 

1- 
උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ُْدنَ 
ْ

Tَناَها وَا
ْ
 َخ³ٌْ  فِيَها ُكمْ لَ  اهللاِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  لَُكمْ  َجَعل

  َعلَْيَها اهللاِ  اْسمَ  فَاْذُكُروا
�

 فíَُُوا ُجُنوُبَها وََجَبْت  فَإَِذا َصوَاف
ْطِعُموا ِمْنَها

َ
َقانِعَ  وَأ

ْ
ُمْعَ|�  ال

ْ
ْرنَاَها َكَذلَِك  َوال  لَُكمْ  َسخ�

 تَْشُكُرونَ  لََعل�ُكمْ 

තවද ඔ!ව� ද අ� උ�ව �ඹලාට අ/ලාහ්ෙl 
සංෙ�තය� බවට ප8 කෙළ). ඒවාෙය� �ඹලාට 
යහපත ඇත. එබැ,� �ඹලා ෙපළට ගස්වා E�ය L 
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උ� මත අ/ලාහ්ෙl නාමය ��ප8 කරC. උ� පැE 
වලට (වැoම) &යම u ,ට �ඹලා ඉ� අ�භව කරC. 
අවශjතාව ෙනොමැ8ත�ට8 අවශjතාව ඇ8ත�ට8 
ආහාර වශෙය� ලබා ෙදC. �ඹලා කෘතඥ ව� �$ස 
අ� ඒවා �ඹලාට වස� කර 3�ෙ� ෙමෙලසය. 
 (අ/-S�ආ� 22:36) 
2-  

نٍَس رX اهللا عنه َقنْ 
َ
 َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  ا��ِ�.  َض�� : "َقالَ  أ
ْملََحْ_ِ  بَِكْبَشْ_ِ  وََسل�مَ 

َ
َرَغْ_ِ  أ

ْ
ق
َ
َ  َوَس��  نَِيِدهِ  َذَ�َُهَما أ ��

َ
qَو 

 )عليهمتفق " (ِصَفاِحِهَما َ�َ  رِْجلَهُ  َوَوَضعَ 
 

අනස් (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL.  
න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා b3 හා 
කV ව�ණෙය� )b u අං ඇE බැටVව� ෙදෙදෙනS 
උ/�?යා වශෙය� ලබා 3�හ. එ�මා තම පාදය උ� 
ෙදෙදනාෙl ගා8 මත තබා �ස්' පවසා අ/ලා5 
අ�බ� යැ
 පවසා ඒ ෙදක තම දෑE�ම කපා 
හැ�යහ.      (�ලාශය: 
�හා� හා )සf්�) 
3- හ>� හා උ/�?යා යන කට�� වල L තම� 
,�� ම ඒවා කපා හැ#ම b�නාහ් ෙව
. &වැර] 
ෙල�� කපා හැ�ය ෙනොහැ" න� ෙවන8 
ෙකෙනSට පවරා එ� සහභා� ෙව
. ඉ� ෙකොටස� 
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Sfය වශෙය� ලබා ෙනො]ය ��
. එම ස8වයා 
කCD�ෙl ද කCD� ෙව�ෙව� ද කපා හ��ෙ? ද 
ය�න ස8වයා කපන අවසථ්ාෙ( න'� සඳහ� කළ 
�� ෙ(.  
සෙතS කපා හැ#ම� අ�මත ව�ෙ? උdD ද¯ඩ 
(ගලනාලය) අ�නෙසෝතය හා Ëරාව� ෙදකම ෙහෝ 
එක� ෙහෝ කපා හැර එම�� Daරය ගලා යෑෙම&.  

• හ>� හා උ/�?යා ලබා Lමට �b3b දෑ  

)ස්f�වරෙයS උ/�?යා ෙහෝ හ>� ෙහෝ එවැ& 
ස8ව කැප "#ම� �3 කර ඔ5 කපා හැ#ෙම� පbව 
ඌ ෙරෝ� සෙතS බව දැන ග8ෙ8 න� එය අ�මත 
ෙනොව�ෙ�ය. ෙහේ�ව එ� අෙx��ත දෑ මඟ හැDq 
බැ,&.  

නැhට ෙහෝ ඉ� ෙකොටස� කැ � ෙමො/fය කැ � 
අ�ධ ගා8 කැ � ස8ව
� �ය/ල හ>� ෙහෝ 
උ/�?යා ෙහෝ එවැ& කැප "#ම� ෙව�ෙව� ලබා 
Lම �b3bය.  

َ�َاء
ْ
 اهللاُ  َص��  Îَزٍِب رX اهللا عنه أنه سمع ا�� بْن َقْن ال
ْرَبَعةٌ " :يقول وََسل�مَ  َعلَْيهِ 

َ
َضاòِ	  æَِْزْيَن ِ£  الَ  أ

َ ْ
َعْوَراءُ : األ

ْ
 ال
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ُ َعَوُرهَ  	_َTَمِريَضةُ  اا
ْ
ُ َمَرُضَها َوال 	_Tََعرَْجاءُ  ا

ْ
ُعَها َوال

ْ
ُ َظل 	_Tَا 

َكِس³ُ 
ْ
 )أخرجه أبو داود والنساL" (َيْنóَ  الَ  ال�kِ  َوال

සැබැ,�ම න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මා කළ පකාශයකට තම� සව� 3� බව අ/-
බ�රා ඉ^� ආ�^ (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

ස�� �(ෙදෙනS උ/�?යා කට�� වලL අ�මත 
ෙනොව�ෙ�ය. අඳ බව පැහැ]f u අ�ධයා ෙරෝ� බව 
පැහැ]f u ෙරෝ�යා ෙකොර බව පැහැ]f u ෙකොරා හා 
යථා ත88වයට ප8 ෙනොවන අස්Ì කැ¦� 
අ^බගාතයා    (�ලාශය අ| දාu> නසාඊ) 

• හ>� හා උ/�?යා ලබා Lමට වඩා b3b දෑ 

හ>� හා උ/�?යා ලබා Lමට වඩා b3b ව�ෙ� 
ප���ණ ඔ!ෙව". පbව ප��රණ ගවෙය". පbව 
ප��රණ එVෙව". පbව ස8 ෙදෙනS එ� \ 
ඔ!ෙවS ෙහෝ ගවෙයS කැpමය. 

අ�කාව� න� ඔ!ෙවS ෙහෝ ගවෙයS ෙහෝ 
එVෙවS එ� අෙයS ෙව�ෙව� පමණ� ලබා ]ය 
�� ෙ(. එVෙවS ලබා Lම ස�බ�ධෙය� 
b�නාහ්ෙව � සඳහ� බැ,�   ඔ!ෙවSට වඩා 
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එVෙවS ලබා Lම උ��ය. එ
� ද ��' සෙතS ලබා 
ෙද�ෙ� න� වඩා8 උ�තය.  

 

 

11- හ� හා උ�රාෙව � ගමන 

• ගම� බලපත හා \සා ප8 ලබා ගැeෙ� 

eEය 

හ� හා උ�රාෙව � බලපත ගම� බලප8 ර හා \සා 
ප8 &S8 "#� හ� ව�දනාකDව� සංඛjාව :මා 
"#� යන �ය/ල හ� ව�දනාව පහbෙව� හා 
ෙලෙහ�ෙය� ඉ! "#ම �$ස සැලb� කර�නා u 
වැඩ �kෙවළ". එය හ� වළ�වාUම� ෙහෝ එය ඉ! 
ෙනොකරන අ��� බැඳ දැ9ම� ෙහෝ ෙනොෙ(. එය ද 
හ� අ&වා�යය \ම සඳහා u අවශj ෙමවල� හා 
ගම� පහbක� ලබා E�ම වැ& ෙකො�ෙ>�ය". ෙ� 
ෙහේ�� මත කවෙරS ෙහෝ හ� ඉ! "#ෙම� 
වළ�ව� ලැ�ෙ( න� ඒ සඳහා ව�] ෙහෝ ¶>යා 
"�ව� ලබා ]ය �� නැත.  

හ� � බලපතය ෙහෝ එ� \සා ප®කා ,"�ම 
තහන� ෙ(. ඒවා කවෙරS ෙවත ��නම� ලැ�ෙ( ද 
ඔ5 හැර ෙවන "�ෙවS එය භා,ත "#ම b3b නැත. 
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හ� ගමෙන � �kපැ]ය �� eතj�¹ල �kෙවල 
අ�ගමනය ෙනොකර'� වංචා සහගත ෙලස සංචාරක 
බලපත \සා ගම� බලපත භා,ත කර'� එය ඉ! 
"#ම �b3bය. ෙහේ�ව ෙමව� වංචා සහගත �ය[ 
කට�� අංශ භාර පධා&යාට ,D>ධ ව කට�� 
"#ම". )සාව". අරාජක8වෙ? ෙදොර! ,වෘත 
"#ම". ,ශ්වාසය කඩ "#ම". තහන� කරන ලද 
ඉපැ�ම".  

• හ� ව�දනාකDව�ෙl පැ'�ම :මා "#ෙ� 

eEය 

�fක වශෙය� හ� හා උ�රා නැවත නැවත8 ඉ! 
"#ම ස�! දායකය. එෙම�ම එකම වසෙ� උ�රා 
වාර ගණන� �3 "#ම ද ස�! දායකය. ෙහේ�ව 
අEෙ�ක සලාතය� අEෙ�ක උපවාසය� වැ& 
ෙ(ලාව &යම ෙනොකරන ලද නැම3� නැවත නැවත8 
වාර ගණනාව� ඉ! "#ම ස�!දායක වන බැ,&.  

න)8 හ� හා උ�රාෙව � දැw ෙසනඟ තදබදය� 
පවEන අවසථ්ාවක හ� ෙහෝ උ�රා අෙx�ෂා කර'� 
පැ'ෙණන හ� ව�දනා කDව�ට ඉතා පහbෙව� 
සැහැ/[ෙව� හා ශා�ත දා�ත ව තම නැම3� ඉ! 
"#මට හැ" වන ප�] පහbක� සලසා ෙද� �$ස 
ෙමෙසේ පැ'ෙණන ජනයා :මා "#ම අංශ භාර 
පධා&යා ෙවත පැවෙරන වග�ම".   
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එෙම�ම ව�දනා කDව�ෙl යහපත උෙදසා 
පවEන ෙසනඟ අ¦ "#ම වස් කf� හ� ඉ! කළ 
අයට නැවත හ� ඉ! "#ම සඳහා අCD3 පහක ෙහෝ 
එවැ& ය� :මා කාලය� &යම "#ම අංශ භාර 
පධා&යාෙl වග�ම
. න)8 හ� ව�දනා 
කDව�ෙl අ½�ෂණය "#මට8 ඔC� ව ආර�ෂා 
"#මට8 ඔCනට මඟ ෙප�\මට8  &යම කරන ලැ| 
,>ව�� ආග'ක පචාරක
� ෛවදjවD� 
ආර�ෂක &ලධා#� වැ& අය ෙ� &යමෙය� ඉව8 
ෙවE.  

ෙමම ෙපො3 fයාප]ං�ය තහCD "#ම �$ස අංශ 
භාර පධා&යාෙl සහය ඇEව ,,ධ රටව/ වල 
ෙවෙසන ජනයා e�ඥ
� හා ත& >ගල
� 
කට�� "#ම අ&වා�යය.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِ�	  َ�َ  َوَيَعاَونُوا
ْ
  ىَوا�Áْقوَ  ال

َ
مِ  َ�َ  َيَعاَونُوا َوال

ْ
ث ِ

ْ
ُعْدوَانِ  اإل

ْ
 َوال

ِعَقاِب  َشِديدُ  اهللاَ  إِن�  اهللاَ  وَاي�ُقوا
ْ
 ال

යහපත ෙකෙර� ද �ය බැEභාවය ෙකෙර� ද �ඹලා 
එ"ෙනකා උද( කර ග&C. පාපය ෙකෙර� ද :මාව 
ඉ�ම\ම ෙකෙර� ද එ"ෙනකා උදC කර ෙනොග&C. 
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තවද අ/ලාහ් ට �ය බැEම8 වC. සැබැ,�ම 
අ/ලාහ් දyව� Lෙම�  දැwය.  (අ/-S�ආ� 5:2) 

� හ� හා උ�රා ක¯ඩාය� ෙගන යෑෙ� 

eE 

ආග'ක eE #E වලට අ�¹ලව හ� හා උ�රා සඳහා 
ක¯ඩාය� ෙගන යෑම �kබඳ ව &ෙ(දනය� "#ම 
එයට අදාළ ආයතන හා මධස්ථානවලට අ�මැEය 
ඇත.  

හ� ව�දනා කDව�ෙl අ
Eය bg�ම �$ස ද 
ඔC� සමඟ එකඟතාෙව� ��ව ව�දනාමානය� 
ඉ! "#ම �$ස ද හ� ක¯ඩාය� ෙගන යන ආයතන 
ෙහෝ මධjසථ්ාන ෙහෝ එම රජෙය� බැංS ර�ෂණ 
ඉ/ලා �oමට ද අ�මැEය ඇත.  

හ� ව�දනා කDව� හ� ෙහෝ උ�රා ව�දනාව� � 
eE #E පෙ(ශ'� ඉ! කර� �$ස ද ඔCනට දහම 
�kබඳ මඟ ෙප�\ම �$ස ද ආග'� ,>ව�� හා 
ආග'ක පචාරක
� හ� හා උ�රා ක¯ඩාය� සමඟ 
මෘ3 ෙලස කට�� "#ම ආගමා� ගත කර ඇත. "�3 
ෙකො�ෙ>�ය"� ෙතොරව ඔC� "�ය� )දල� ෙහෝ 
ප�තjාගය� ලබා 3� ,ට එය ඔ5ට ලබා ගත හැක.  

Sස/ හා පEඵල අෙx�ෂා කරන )ස්f�වරෙයS 
ෙශෝභන ෙලස පමණට වඩා )ද/ අය කර හ� හා 
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උ�රා ක¯ඩාය� ෙමෙහයවන ආයතන සමඟ හ� 
ඉ! "#ම b3b ෙනොෙ(.  ෙහේ�ව එ� නාස්Eය හා 
ෙශෝභනය ගැ^ ව ඇE බැ,� හා න� (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) �මා හා තම සහගා9� තම 
පරමාaපEට දැ� u යටහ8 පහ8 භාවෙ? හා 
]k�භාවෙ? මඟ ෙප�\මට ද පටහැ$ බැ,&.  

• රාජj අ�ගහෙය� හ� ඉ! "#ෙ� eEය.  

හ� � ෙසේවෙ? &යැෙළන �ය[ම ක�කDව�ට 
රාජj අ�ගහෙය� හ� ඉ! "#මට අ�මැEය ඇත. 
එෙම�ම එ� අවශjතා ස රා ගැeම �$ස ඉසල්ා9ය 
,ය�� ධ�ම පචාරක
� හා අ�මැEය ල8 ෙසb 
ජනයාට ද එෙසේ රාජj අ�ගහෙය� හ� ඉ! "#මට 
අ�මැEය ඇත.   

හ� ව�දනා කDව�ෙl ෙසේවය �$ස එ� සහභා� 
වන ආර�ෂක භට
� ෛවදjවD� ක�කDව� 
ෙසේවකය� වැ�න� ඔC� ව ෙග�වා ග8 අය ෙහෝ 
ඔ5ට භාර ව �Bන අය අවසර ෙනො3� ත88වෙ? 
ඔ5 අ&වා�යෙය�ම හ� ඉ! "#මට අaෂඨ්ාන කෙළේ 
න�, එෙසේ හ� ඉ! "#ෙම� ඔ5 &රත වන ෙසේවෙ? 
ය� පැහැර හැ#ම� �3 ෙනොව�ෙ� න� 
භාරකDව�ෙl අ�මැEෙය� ෙතොරව එෙසේ හ� ඉ! 
"#මට අ�මැEය ඇත. න)8 තම� ඉ! කරන හ� 
ෙහේ�ෙව� තම�ට පැවDq ෙසේවෙ? අතපb\� 
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ෙහෝ බාධාව� �3 ෙ(, න�, තම� ඇE කර ග8 
ෙසේවා �,bෙම � පෙයෝජනය ෙගන ෙද� �$ස 
භාරකDෙl ෙහෝ ඔ5 ව ෙග�වා ග8 අයෙl 
අ�මැEෙය� ෙතොරව එෙසේ හ� ඉ! "#ම b3b 
ෙනොෙ(.  

හ� � ෙසේවාව� � භාරකාර8වය දර�ෙනS හ� 
සඳහා ඉහර්ා� තැ�ෙ( න� ඒ සඳහා තම� ව ෙග�වා 
ග8 අය ඔ5ට අවසර 3�ෙ� න� තම හ� වතාව�ට 
ඉ! කර'�ම තම ෙසේවෙ? &රත ෙව
. ඒ සඳහා 
අ�මැEය ෙනොලැ�ණ න)8 ඔ5 තම� ෙකෙර� හ� 
ඉ! "#ම �kබඳ ව (ය� "� බාධාව� මා 
වැළැ�uෙ? න� එම ෙමොෙහොෙ8ම මම ඉහර්ාමෙය� 
ඉව8 ෙව') යැ
 ෙකො�ෙ>� පනවා ග8ෙ8 න� ඔ5 
ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ෙව
. ඒ සඳහා හ>� ලබා Lම� 
අවශj ෙනොෙ(. එෙසේ ෙකො�ෙ>�ය� ෙනොතබා හ� 
වග�ම ඉ! කරන බවට අaෂඨ්ාන කර E�ෙ¯ න� 
හ>�/ )5ස� න� හ� වළ�වා ලැ| ෙහේ�ෙව� 
ලබා ]ය �� හ>� ලබා L පbව �ස )¦ ෙකොට පbව 
ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ,ය ��
.  

හ� සමෙ? ෙසේවාව� සඳහා &යම කරන ල>ද� 
ඔC� හ� ඉ! "#මට අෙx�ෂා කර ඇත8 එෙසේ හ� 
ඉ! "#මට තම�ට අවසරය Eෙ^ ද නැ>ද ය�න ඔ5 
ෙනොද�ෙ� න� 9කා8 ෙහව8 :මා මා
� � 
ඉහර්ා� තැ�ම ඔ5ට අ&වා�යය ෙනොෙ(. පbව ඔ5ට 
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අ�මැEය ෙද� ලැ� ඇE බවට දැන ග�නට 
ලැ�ෙ¯ න� තම�ට අ�මැEය ලැ�q සථ්ානෙ? ම 
ඉහර්ා� තබා ගe.  

• හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා කා�තාව� ගම� 

"#ෙ� eEය 

මහර්� ෙහව8 ,වාහ \මට අ�මැE ෙනොමැE අය 
සමඟ 'ස හ� උ�රා ෙහෝ ෙවන8 ෙහේ�ව� මත 
කා�තාව� ගම� "#ම b3b ෙනොෙ(. ඇය ආග'ක 
පචා�කාව� Cව ද ෛවදj වරෙය� Cව ද 
ෙසේ,කාව� Cව ද එෙම�ම ඇය Sඩා Cව ද වැw�B 
අෙයS Cව ද eEය ෙපො3ය.   

ෙකෙනSට ෙහ]ය� ෙහෝ ෙසේ,කාව� ෙහෝ �B�e 
න� ඔ5 හ� ෙහෝ ෙවන8 කට�8ත� සඳහා ඇය 
සමඟ යෑමට අෙx�ෂා කෙළේ න� ඔ5 අසf� ඇය 
සමඟ �B�නට මහර්� ෙකෙන� ෙනොමැE u ,ටක 
එෙම�ම ඇයට ආර��ත ස්ථානය� ඇE ,ටක 
ඇයව පමණ� රඳවා ගැeෙ� ෙනොවැළැ�,ය හැ" 
අවස්ථාව� උදා u ,ටක ඔ5ට ද එෙසේ �3 "#මට 
ෙහේ� uෙ? න� ෙමය එ� අතjවශj අවසථ්ාව". 
එ,ට ෙදෙදනා ,�� �3 ,ය හැ" ෙÍදජනක �>½� 
�3 ,ය හැ" පාපය�ෙග� තම� වළ�වා ග� 
�$ස තම පCල සමඟ ඇයව ද කැ!වා ෙගන යෑමට 
අ�මැEය ඇත.   
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• :මා මා
� වලට පැ'�ම 

හ� හා උ�රා සඳහා ඉහර්ා� ඇrෙ� :මා මා
� : 3/ 
5ෙල
ෆා, I5ෆා, ක��/ මනා�/, සා� ඉ�� ෙ(. 

�>දාව අභj�තර :මා මා
ම". එ� ප]ං�කDව� 
හා එ� අර)ණ කර ග&'� පැ'$ අය හැර ෙවන 
"�ෙවSට එ� L හ� ෙහෝ උ�රා සඳහා ඉහ්රා� 
තැ�ම b3b ෙනොෙ(.  

කවෙරS ෙහෝ හ� "#ම �kබඳ ව &වැර] අර)ණ� 
ෙනොමැE ව හ� � ඉහර්ා� තැ�ෙ� :මා මා
� පb 
කර'� ෙගොස් පb ව ඉහ්රා� තැ�ෙ( ද එ,ට ඔ5ෙl 
හ� &වැර]ය. න)8 �kග� ලැ| හ� ව�දනාව� 
බවට ප8 ෙනොෙ(. එෙසේ �3 "#ම තහන� ¢යාව�. 
ෙහේ�ව 9කා8 ෙහව8 :මා මා
� � ඉහ්රා� 
ෙනොතබ'� අ/ලාහ්ෙl &යමය� අ�බවා කට�� 
කළ ෙහ
� ද  ,ෂයයට අදාළ කDණට පටහැ$ව 
කට�� කළ ෙහ
� ද ෙ(. 

හ� ඉ! "#ෙ� පැහැ]f අර)ණ"� ෙතොරව එෙසේ 
හ� ඉ! "#මට පෙ(ශ \ පbව හ� � ඉහ්රාමය තබා 
පbව එය ගලව�නට බලකර� ලැ�ෙ( න� එ,ට 
ඔ5 එය ගලවා සාමානj ඇ�ම� ඇඳ ගe. පbව ඇE 
Cq බලපෑම ඉව8 \ �ය ,ටක නැවත ඔ5 ඉහර්ාමය 
බැඳ ගe. ෙමය හදවE� තබ�නා u ඉහ්රාමය
. 
පbව ඔ5 ඉහර්ා� ඇ�ම අr
. එ,ට ඔ5ෙl වතාව� 



 

191 

&වැර] Cව ද )Vම&�ම �kග� ෙනොලැ| අ¦පා¦ 
ඇE ෙදය� බවට ප8 ෙව
. ,ෂයය අදාළ ෙනොවන 
ඊට පටහැ$ව කට�� කළ ෙහ
� පා�ෙයS බවට 
ප8 ෙව
. එෙම�ම මසා &ම කළ ඇ�� ඇrම 
ෙහේ�ෙව� ඔ5 ¶>යා ලබා ]ය �� ෙ(. 

කවෙරS ෙහෝ හ� හා උ�රා සඳහා ඉහර්� බැද පbව 
"�ය� ෙහේ�ව"� තම වතාව� ඉ! "#මට 
තහං�ය� පව� ලැ| ,ටක ඔ5 ‘මා බාධා කර� ලැ| 
,ටක ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ෙව' යැ
 ෙකො�ෙ>� 
පනවා ග8ෙ8 න� ඔ5 එ
� 'ෙද
. ඒ ෙව�ෙව� 
"�3 ¶>යාව� ලබා ]ය �� නැත.  

එෙසේ ඔ5 "�3 ෙකො�ෙ>�ය� පනවා ෙනොග8ෙ8 
න� ඔ5 ඉහ්සා� ත88වයට ප8ෙ(. ඔ5 ඉහ්සා� 
ෙහව8 හ� ව�දනාව ඉ! "#ෙම� වළ�ව� ලැ| 
ෙහේ�ෙව� ලබා ]ය �� හ>� ��නම
. පbව �ස 
)¦ කර ඉහර්ාමෙය� ඉව8 ෙව
. හ>� ලබා Lමට 
"�ව� ෙනොලැ| ,ටක ෙහෝ හ]� ලබා Lමට 
ෙනොහැ" u ,ටක �ස )¦ කර ඉහර්ාමෙය� 'ෙද
. 
ඒ ෙව�ෙව� "�3 ව�]ය� ලබා ]ය �� නැත.  

• ඉහර්ා� ස�බ�ධ ,ෙශේෂ අවසථ්ා 

ඉහර්ා� තබා ග8 ෙකෙනS තම ශ#රය හා ඇÎ� 
ෙසෝදා ග�නා bවඳැE සබ� ෂැ�ෙපො වැ& දෑ හා 
එයට ආෙ(&ක ෙවන8 bවඳ දවj භා,ත "#මට 
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අ�මැEය ඇත. න)8 එය ස3� කස�්� අ�බ� වැ& 
�ල දවjය�ෙග� ෙතොර uව� ,ය ��
. 

'�¬ ෙකොළ, SංSමං ෙහෝ පල�D �ෂ වැ& මනා 
bවඳ� ඇE ආහාර හා පානය ගැeම ඉහර්ා� පැලඳ 
ග8 ෙකෙනSට වරද� ෙනොෙව
.  

bවඳ ගැ� u පb ,යk ව ඇE ෙ/�b භා,තයට ද 
අ�මැEය ඇත. න)8 bවඳ ගැ� u පb 
ෙතතමනෙය� �8 දෑ භා,ත "#ම �b3bය.  

ඉහර්ා� ත88වෙ? �B ෙකෙනS තවාෆ ්කර හ�D/ 
අස්ව> ගල ෙහෝ D��/ යමාe න� ස්ථානය �ප 
ගැeමට ෙහෝ සප්�ශ "#මට අෙx�ෂා කෙළේ න� ඔ5 
bවඳ ,ලC� ගැ/ u ෙතතමනෙය� �8 ත88වෙ? 
පbෙ( න� එෙසේ සප්�ශ "#ම ෙහෝ �ප ගැeම b3b 
ෙනොෙ(. න)8 ,යk ව පව� න� එෙසේ "#ම �kබඳ 
ව වරද� ෙනොෙව
.  

ඉහර්ා� බැඳ ග8 අෙයS කා�තාව�ෙl සායට 
සමාන ඉහළ ෙකොටස බැඳ දමන ලැ| අමතර ෙර] 
කඩ� පැලrම b3b ෙනොෙ(.   

ඉහර්ා� ත88වෙ? �Bය L අවශjතාව� ඇE u 
,ටක කන නාසය ආවරණය කළ හැ" වැස්ම� 
භා,ත "#මට ද  �D රශ්'ෙය� ෙහවණ ලබ�නට 
Sඩය� භා,ත "#මට ද අ�මැEය ඇත.  
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• තවාෆ් හා සඃ� ස�බ�ධ ,ෙශේෂ අවසථ්ා 

පළ) මහෙ/ ෙහෝ ඊට ඉහk� ඇE මහ/ � තවාෆ ්
හා සඃ� ඉ! "#මට අ�මැEය E�ණ ද b�නාහව් හා 
වඩා8 ෙයෝගj ව�ෙ? පහළම මහෙ/ තවාෆ ්හා සඃ� 
ඉ! "#මය. 

තවාෆ් හා සඃ� පා ගම&� ඉ! "#ම b�නාහ් ව ෙ(. 
ෙකෙනS ට ය� බාධාව� E�ණ ද එෙසේ ෙනොE�ණ 
ද ෙරෝද  !ව� මත ෙහෝ ෙමෝටර  !ව� මත ෙහෝ 
පවාහ&කව තවාෆ් හා සඃ� ඉ! "#මට අ�මැEය 
ඇත. ෙහේ�ව න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මා පා ගම&� ද පවාහ&කව ද තවාෆ් කර ඇE 
බැ,&.  

සඃ� කරන සථ්ානය සංෙÍතව8  ස්ථානය". එයට 
පමණ� ආෙ($ක u එ� eE දැක ගත හැක. දැ� 
එය කඃබා මස�්දය �ළට ප8 ව ඇත. එබැ,� සඃ� 
ඉ! කරන අවසථ්ාෙ( L හ� හා උ�රා සඳහා සඃ� ඉ! 
කරන ස්ථානය". න)8 ඒ හැර ෙවන8 අවසථ්ාවල L 
එය මස්�දෙ? eEය අ�ගමනය ෙකෙ�.  

මස�්3/ හරාමයට �ටE� පවEන එkමහ� පෙ>ශය 
සලාතය සඳහා සැලb� කරන ල>ද". එබැ,� 
මස�්3/ හරා� � eEයට ආදළ  �ය[ම eE #�� 
එයට ද අදාළ ෙව
.   
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කා�තාවකට අවශj u ,ටක ඇය ඔසx ත88වෙ? 
පbව�e න� ඔසx ත88වය වළ�වාලන ෙබෙහ8 
භා,තෙය� තම�ට "�3 හා&ය� �3 ෙනොව�ෙ� 
න� තම ව�දනාමානය� ස���ණ කර� �$ස 
ඔසx ත88වය පාලනය කරන ෙබෙහ8 භා,ත 
"#මට අ�මැEය ඇත. අ&වා�යය තවාෆය සඳහා 
ඔසx ත88වය පාලනය කරන ෙබෙහ8 භා,ත "#ම 
කා�තාවකට අවශ ්යය. එය ඇය එෙසේ ගැeෙම� 
ස���ණෙය� Daර වහනය නැව� ප,තභාවය 
ද"න ,ටකය. එ,ට සලාතය ඉ! "#මට ද තවාෆ් �3 
"#මට ද අ�මැEය ලැෙ^. න)8 නැවත වතාව� 
එෙසේ Daරය වහනය ව�ෙ� න� එය නතර වන 
ෙත� හ
/ ත88වෙ?ම ඇය පb ව�eය. 

කවෙරS අප,තය� උbලා තවාෆ් කර�ෙ� ද 
එෙම�ම කවෙරSට &තර මල �තා ෙහෝ වාතය 
ඇEව�ෙ� ද  එ,ට එව� අයෙl සලාතය ද තවාෆය 
ද සඃ� ද &වැර] ෙ(. ෙහේ�ව එම ෙකො�ෙ>�ය ඉ! 
"#ෙ� හැ"යාව ඔ5ට ෙනොලැබq අවසථ්ාවක එම 
අ&වා�යය ෙකො�ෙ>�ය අතහැර දැ9මට ෙහේ� u 
බැ,&.  

තවාෆ් � ද සඃ� � ද පා�ථනාව� � &රත \ෙ� 
�fක කමය ව�ෙ? සෑම ෙකෙනSම ත&ත&ෙය� 
පා�ථනාව� � &රත \මය. තවාෆ් � හා සඃ� � 
එකම හඬ"� සා)�ක ව පා�ථනාව� � &රත \ම 
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�>අ8 ෙහව8 ආගමට බැ�q නව ¢යාවfය". 
කවෙරS ෙහෝ b�නාහ්ව ට පටහැ$ව කට�� 
කර�ෙ� ද ඔ5 �>හාෙව � වැෙට� ඇත.  

පා�ථනාෙව � �fක කමය එය &හඩතාෙව� ��ව 
ඉ! "#ම
. තවාෆ් � ෙහෝ සඃ� � ෙහෝ හඬ නඟා 
පා�ථනා "#ම අවශj ෙනොව�න". ෙහේ�ව එම�� 
තවාෆ් කර�න� හට එය බාධාව� වන බැ,&. 
එෙහ
� &හඬතාෙව� ��ව පා�ථනා "#ම අවශj 
ෙව
.  

�fකම කDණ ව�ෙ? සෑම ක¯ඩායම� ම ත& 
ත&වම අ/-S�ආ� හා b�නාහ් ව �k� 
ආගමා�ගත කර� ලැ| තම�ට පහb පා�ථනාව� 
ෙගන පා�ථනා "#ම
. අ/-S�ආ� හා b�නාහේව 
� සඳහ� ෙනොවන එයට ආෙ($ක පා�ථනාව� ද 
පා�ථනා "#මට ද අ�මැEය ඇත. 

තවාෆ් � හා සඃ� � &රත ව�න�ෙග� SU ලබා 
ගැeම අ[E� ඇE u �>aය". එය දහම ,Sණා 
ෙලොව 'ලට ග�නා� ෙම&. ඒ ෙහේ�ෙව� ත�ක 
,ත�ක ගැ!� ෙනොමනා හඬ තවාෆ ්කර�න�ට බාධා 
ඇE \ම වැ& ෙනොස�bතාවය ඇE ෙ(. එෙසේ 
කට�� "#ම )සf්�වරෙයSට b3b ෙනොෙ(. තවාෆ ්
�3 "#ෙ� �fක ¢යාදාමය ව�ෙ? ��'� හා 
කා�තාව� යන සෑම ෙකෙනSම සව්යංව ඉ! 
"#ම
. එෙසේ ,ශාල ෙසනඟ� ඇE u ,ටක 
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)ස්f�වරයා එම කලබලකා# හා ,ශාල ෙසනඟ ඇE 
ස්ථානෙය� 3රස් ව ය� ඇත.  

සෆා හා ම�වා ද සංෙ�තව8 සථ්ාන ෙදක". සඃ� ඉ! 
කරන ස්ථානය ඇ8ෙ8 ඒ ෙදක අතරය. සෆා හා 
ම�වා ක� වලට නැ�ම b�නාහ්ව". අ&වා�යය 
ව�ෙ? සඃ� ඉ! කරන අවස්ථාෙ( ඒ ෙදක ආවරණය 
වන ප�] සඃ� "#ම
.  

සඃ� ඉ! කරන ස්ථානෙ? 3ර 9ටර 394� එ� පළල 
9ටර 40".   

සඃ� ඉ! කරන සථ්ානෙ? �ස )¦ "#ම ෙහෝ �ස 
ෙකස් කැpම ෙහෝ �3 ෙනොකළ ��ය. ෙහේ�ව එය 
ව�දනාමානය� නැම3� සලාතය ඉ! කරන 
ස්ථානය� වන බැ,&. එ&සා එම ස්ථානය ���3 ව 
තබා ගැeම8 ෙකස් ෙහෝ අප,ත දෑ පැEර යෑෙම� 
වළ�වා ගැeම8 අ&වා�යය ෙ(. කවෙරS ෙහෝ �ස 
)¦ "#මට අෙx�ෂා කෙළේ න� මස්�දයට �ටE� 
ඇE �ස )¦ කරන ස්ථානය ෙවත � ��ය.  

• අරෆාෙව � ,ෙශේෂ අවස්ථාව�  

අරෆාෙව � ¿' පමාණය ව�ග "ෙලෝ 9ටර 10". 
න'රා නමැE මස�්දය අරෆා ස්ථානයට බට��� 
��ටා ඇත. එ� වාහ/කඩ උරනා 'Bයාවෙත� ද එ� 
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පbපස ෙපෙදස අරෆාෙව� ද ��ටා E�ම දැක ගත 
හැක.  

කවෙරS ෙහෝ එ� වාහ/කඩ ඉ]�ෙ? ලැ»� ග�ෙ� 
ද ඔ5 අරෆාෙව � gr �B ෙලස සලක� ෙනොලැෙ^. 
ඔ5 අරෆාව ට ප,ෂ්ට ෙනොuෙ? න� ඔ5ෙl හ� 
ව�දනාව &වැර] ෙනොෙ(.  

කවෙරS ෙහෝ අරෆාෙව � gr �ට පbව ��,ක/ 
uෙ? ද එ,ට ඔ5ෙl හ� ව�දනාව &වැර]ය. 
එෙම�ම ��,ක/ \  ෙමොෙහොත� ෙහෝ 
පැහැ]fතාව� ඇE ෙනොu ත88වෙ? �Bන 
ෙකෙනS අරෆාව ට �,�ෙ? න� ඔ5ෙl අරෆා g�ම   
&වැර] ෙව
.   

• )ස්දfෆාෙව � b,ෙශේ� අවසථ්ා 

හ� ව�දනාකD අCD3 ]න රා®ෙ? )ස්දfෆාෙව � 
ගත "#ම අ&වා�යය ෙ(. කවෙරSට ෙහෝ �D උදා 
වන ෙත�ම ෙරෝගය� ෙහේ�ෙව� ෙහෝ ෙසනඟ 
ෙහේ�ෙව� ෙහෝ එ� �,:මට ෙනොහැ" uෙ? න� ඒ 
අසf� ගම� කර
. පා�ථනාෙව � &රත ෙව
. 
ඔ5ෙl හ� &වැර]ය. ඔ5 ෙකෙර� පාපය� 
ෙනොමැත. ෙහේ�ව ෙනොවැළැ�,ය හැ" බාධකය� 
ඔ5ට ඇE u බැ,&. 
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යෙමS ෙසනඟ ෙහේ�ෙව� තම වාහනෙ? 
)ස්දfෆාෙව � නතර "#මට ෙනොහැ"ව එය පb කර 
�ෙ? න� ෙහෝ ඉ� �ටත ෙගොස් නැවත පැ'�මට 
ෙනොහැ" uෙ? න� ෙහෝ ඒ හරහා ගම� "#ම 
පමාණව8 ෙව
. අ/ලාහ් අ`මත කෙළේ න� ඔ5ෙl 
හ� ව�දනාව &වැර] ෙ(.  

යෙමS "�3 ෙහේ�ව"� ෙතොරව ඉ�ම$� යෑෙ� 
අර)$� එ� ෙනොනැව� එය පb කර ය�ෙ� න� 
එ,ට ඔ5 අ&වා�යය කට�8ත� අතපb කෙළේය. 
ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. ඔ5ෙl හ� ව�දනාව &වැර] 
Cව ද ��ණව8 ෙලස �k ග� ෙනොලැ| අ¦පා¦ක� 
වf� �8 හ� ව�දනාව� ෙව
.  

ආර�ෂක භට
� �& &වන භට
� ෛවදjවD� 
වැ�න� හ� ව�දනා කDව�ෙl ෙසේවය සඳහා 
&රත ව �Bන බැ,� ඔCන ට )ස්දfෆාෙව � grමට 
ෙනොහැ" u ,ටක රා®ෙය� අඩ� ෙග\ යන ෙත� 
gr �Bෙ? න� ෙරෝ�� හා 3�වල ජනයා ෙම�ම 
'නාව ෙවත ඉෆාළා ෙහව8 ජන ගංගාව සමඟම 
ගම� කර
.  

තම ක¯ඩායම අතරමං ෙ(, නැEන� ය� 
අබැ>]ය� �3 ෙ(, යන �ය ෙහේ� ෙකොට ෙගන 
කවෙරS )ස්දfෆාෙව � gr ෙනො�B�ෙ� ද එවැ� 
අය එකම වාහනයක �B�ෙ� න� එෙම�ම ඔC� 
සමඟ 3බල
� ද �B�ෙ� න� වඩා8 යහප8 
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ව�ෙ� �ය/ෙලෝම එකට �oමය. 3බල අයට එෙසේ 
නැව�මට හැ"යාව� ෙනොමැE න� ෙසb අය ද 
ඔC� සමඟ එ� ,ය ��ය. ෙහේ�ව එෙසේ ෙව� ව 
යෑෙම� ඔCනට 3ෂ්කරතාවලට )5ණ පෑමට �3 වන 
බැ,&.  

යන ��ස වාහන "�පයක ෙව8 න� ශ#ර bවය හා 
ශ�Eය ඇ8තC� ගම� කරන වාහනය එ� gr �ට 
3බල ජනයා ද ඔC� සමඟ u ෙසb අය ද �Bන 
වාහනය )ස්දfෆාෙව � gr ෙනො�ට 'නා ෙවත 
ගම� කර
.   

b�නාහ් ව ව�ෙ? )ස්දfෆාෙව � මl�^ හා ඊෂා 
ජ�උ තඃ�� ෙහව8 )/ සලාතය පb සලාතය ද�වා 
පමාද ෙකොට ෙදකම එකට ඉ! "#ෙ� කමය 
�kපැLම
. "�3 ෙහේ�ෙව"� ෙතොරව ෙකෙනS 
)ස්දfෆාව පැ'�මට ෙපර සලාතය ඉ! කෙළේ ද ඔ5 
b�නාව� පැහැර හැ�ෙ?ය. න)8 ඔ5ෙl සලාතයට 
පEඵල �' ෙ(.  

ඉසා සලාතෙ? ෙ(ලාව පැ'�මට ෙපර "�ෙවS 
ෙහෝ )ස්දfෆාවට �ෙ? න� b�නාහ් ව ව�ෙ? ඉෂා 
සලාතෙ? ෙ(ලාව පැ'ෙණන ෙත� 
බලාෙපොෙරො8�ෙව� �oමය. පbව ජ�උ තඃ�� 
කමයට ඔC� සලාතය ඉ! කරE. ජ�උ ත�L� 
කමයට සලාතය ඉ! "#මට ද ෙමොCනට අ�මැEය 
ඇත. 
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හ� ව�දනාකDෙවS තම�ට ඇE u වැළැ�,ය 
ෙනොහැ" කDණ� ෙහේ�ෙව� )ස්දfෆාවට යෑමට 
ෙපර ඉෂා සලාතෙ? ෙ(ලාව අත පb ෙ(, යැ
 �ය� 
ඇE u ,ටක ඉෂා සලාතෙ? ෙ(ලාව ඉS8 \මට 
ෙපර මl�^ හා ඉෂා සලාතය� තම� එන මා�ගෙ? 
ම ඉ! "#ම අ&වා�යය ෙ(.  

කවෙරSට ෙහෝ වැල�q ෙරෝගය� ෙහේ�ෙව� ෙහෝ 
වැළැ�,ය ෙනොහැ" කDණ� ෙහේ�ෙව� සලාතය 
ඉ! "#ම සඳහා තම� ගම� කරන වාහනෙය� 
බ��නට ෙනොහැ" uෙ? න� එම වාහනෙ? ම 
අවස්ථා�¹ලව සලාතය ඉ! කර
. යෙමS ෙසනඟ 
තදබලයට �ය \ රා®ෙය� අඩ� ගත \මට ෙපර 
ෙහෝ ඊට පbව ෙහෝ 'නාෙව� හැ# ය�ෙ� ද ඔ5 
b�නාහව් ට පටහැ$ කට�8ත� �3 කෙළේය. එෙසේ 
කවෙරS කෙළේ ද ඔ5 නැවත එම ස්ථානයට පැ'�ම 
අ&වා�යය ෙ(. එෙසේ ෙනොපැ'$ෙ? න� ඔ5 
පා�ෙයS ෙ(. ඔ5ෙl හ� ව�දනාව ස���ණව �k 
ග� ෙනොලැ| අ¦පා¦ ස�ත හ� ව�දනාව� ව� 
ඇත. 3�වල
�ට ෙහෝ ෙසb අයට ෙහෝ රා®ෙය� 
අඩ� ගත \මට ෙපර එෙසේ හැ#යාම අ�මත ෙනොෙ(. 
ෙනොවැළැ�,ය හැ" ෙහේ�� ඇE උද,ය b^5 
සලාතය හා අහස කහ ව�ණ ගැeෙම� පbව 'ස 
'නාවට ජන ගංගාව සමඟ යෑම �b3bය.  

• 'නාෙව � b,ෙශේÏ අවස්ථා 
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'නාෙව� ¿' භාගය සාමානjෙය� ව�ග "ෙලෝ 
9ටර 4"� ��තය. එය ,ශාල ¿' භාගය". ඒ අවට 
උ��� හා දS$� ,ශාල ක� ෙදක� ��ටා Eෙ^.  

• ම�කාහ් ¿'ය �ළ වjාපාර �3 "#මට8 එ� 

ෙගොඩනැ�f ඉ] "#මට8 ඒවා Sfයට 

Lමට8 අ�මැEය ඇත. ව�දනාමාන ඉ! 

කරන සථ්ානය� හා සංෙ�තව8 කරන 

ස්ථානය� ව�ෙ? 'නා )ස්දfෆා හා අරෆා 

ෙ(. එම ස්ථානය� � වjාපාර �3 "#ම8 

Sfයට Lම8 අ�මත ෙනොෙ(. ෙහේ�ව එම 

ස්ථානය� මස�්> ෙම� නැම3� ඉ! "#මට 

�ය[ )සf්� වD�ට ස� නැම3� සථ්ානය". 

)ස්f� වD�ෙl අෙx�ෂාව� හා අ
�� 

gෙකන ප�] 'නා ක� පා )ල ෙගොඩනැ�f 

ඉ] කර එ
� පෙයෝජන ලබ�න� හට 

Sfයට Lමට රජයට අ�මැEය ඇත. ෙහේ�ව 

එම ස්ථානයට අමතර ඉඩ� එම�� ලැෙබන 

බැ,� හා ජනයාට පහbක� සැලෙසන 

බැ,&.  

• මෂාඉ� ෙහව8 සංෙ�තව8 සථ්ානය� � 

¹ඩාර� ඉ] ෙකොට Sfයට ලබා Lෙ� eEය 



 

202 

හ� ව�දනා කDව�ෙl යහපත හා ෙපො3 යහපත 
සැල"/ලට ෙගන මෂාඉ� ෙහව8 සංෙ�තව8 
ස්ථානය� � ¹ඩාර� ඉY "#ම රජයට අ�මැEය 
ඇත.  

තම� කළ ,යදම ��මසා ග�නා ෙත� එම ¹ඩාර� 
වf� Sfය� අය "#මට අ�මැEය ඇත. පbව එ� 
ආර�ෂාව හා ෙසේවාව� සඳහා පමණ� අය "#� �3 
කළ ��ය.  

හ� ව�දනාකD හා හ� යාතා ෙමෙහයව�න� තම 
අවශjතාවය ට වඩා ,ශාල ¹ඩාර� ලබා ගැeම 
අ�මත ෙනොෙ(. තම�ට අමතර යම� ඇ8න� 
Sfයට ලබා 3� අය ෙවත නැවත එය භාර ]ය ��ය. 
එෙසේ පැව#මට ෙනොහැ" u ,ටක තම Sfෙ? 
වBනාකම �යවා ගැeම �$ස එය ෙවන8 
ෙකෙනSට Sfයට ලබා ]ය හැක. එ� අමතර 
ෙසේවාදාය"
� ෙයොදා ඇ8න� එම ෙසේවාව�ට 
ෙග,ය �� වBනාකම �ය\මට පමණ� ඊට ස�ලන 
Sfය� ලබා ගැeමට අ�මැEය ඇත.  

න)8 ¹ඩාර� ඉY කර ඇE සථ්ාන අමතර ආදාය� 
ලබන මා�ගය� ෙනො,ය ��ය. ෙහේ�ව ඉ� Sfය� 
අය කර� ලබ�ෙ? ¹ඩාර� ඉY "#ම සඳහා වැය u 
)දල ��මසා ගැeම �$ස 'ස ¿' භාගය 
ෙව�ෙව� ෙනොෙ(. 'නාෙව � ආර�භෙ? �ට 
අවසානය ද�වා ¹ඩාර� එකහා සමාන ව ��ට
.  
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¹ඩාර� ෙබදා හ�� ලබ�ෙ? Sසප8 කමයටය. 
ෙකොටස� ෙපෞ>ගfකව සහEක කළ අයට ද තව8 
ෙකොටස� හ� ව�දනා කDව� ෙගන එ�න� හා 
එම ආයතන අතර ෙබදා හ�� ලැෙ^.  

SU ෙග\ම"� 'ස 'නාෙව � gr �oමට ෙවන8 
ස්ථානය� ෙනොලබ�ෙනS න� ඔ5ට Sfය� ලබා 
Lමට  හැ" න� එෙම�ම රජෙ? පාලන 'ලට ෙහෝ 
ඊට ස9ප 'ලකට එම Sfය ��ට�ෙ� න� එ,ට 
එෙසේ Sfයට ලබා ගැeම ඔ5ට අ&වා�යය ෙ(.  

එ� Sfය පාලන 'ලට වඩා අaක න� එෙසේ Sfයට 
ලබා ගැeම අ&වා�යය ෙනොෙ(. ,ෙශේෂෙය� 
අසාධාරණ ෙලස එෙසේ අaක 'ල� පවE න� 
)ස්දfෆා වැ& ෙහෝ 'නා අවට ඇE සථ්ානයකට 
ෙගොඩ බ�
.  

අසාධාරණ ෙලස පවEන අaක 'ල ෙග\ෙ� 
හැ"යාව තම�ට ඇ8න� එෙසේ Sfය ෙග\මට 
හැ"ය. එ,ට පාපය පවE�ෙ� එය අසාධාරණ ෙලස 
ග8 උද,යටය.  

හ� ව�දනාකD 'නාෙව � අ?යා)8 තෂ#්� ෙහව8 
හ� මස 13,14 හා 15 වැ& ]නය� � රා®ය ගත 
"#ම අ&වා�යය. එෙසේ �oමට ස්ථානය� 
ෙනොලැ�q ,ටක )සද්fෆා වැ& 'නාවට ස9පෙය� 
��B සථ්ානයක රා®ය ගත "#ම අ&වා�යය ෙ(. 
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ෙහේ�ව හ� � අර)q ව�ෙ? හ� ව�දනා කDව� 
�ය/ෙලෝම එකම සථ්ානයක gස ්\ තම නැම3� තම 
ඇ�� හා නවාතැ� � ඒකාකා# ස්ව°පය� 
&°පණය කර'� එ"ෙනකා )ණ ගැ: දැන හැ]න 
ගැeමය.  

'නාෙව � �fක කDණ ව�ෙ? සෑම හ� ව�දනා 
කDෙවS ම එ� රා® හා දහව/ කාලය ගත "#මය. 
තවාª/ ඉෆාළා සඃ� වැ& නැම3� ඉ! "#ම ෙහෝ 
හ>� ලබා Lම ෙහෝ තම අතjවශj කDණ� ස රා 
ගැeම වැ& ෙහේ�� මත 'ස 'නාෙව� �ටත යෑම 
අ�මත ෙනොෙ(. එෙසේ �ය ද රා®ය ගත "#ම සඳහා 
එ� නැවත පැ'$ය ��ය.  න)8 ය� ෙරෝගය� 
වැලrෙම� ෙහෝ ෙසනඟ තදබදය� ඇE \ෙම� ෙහෝ 
නැම3මක &රත \ �oෙම� ෙහෝ ෙනොවැළැ�,ය 
හැ" කDණ� ඇE u ,ටක පමාද \ම වරද� 
ෙනොෙ(.  

හ� ව�දනා කDව� 'නාෙව � මා�ගය� � ද ප]ක 
ෙ(]කාව� � ද පාල� වල ද රා®ය ගත "#ම අ�මත 
ෙනොෙ(. ෙහේ�ව තම�ට8 ෙසb අයට8 එ� ගම� 
කරන අයට8 pඩාකා# ත88වය� එම�� ඇE වන 
බැ,&.  

න)8 ජනයා ගම� ෙනොකරන එ� නවාතැ� 
ගැeෙම� ෙසසස්�ට හා&ය� ෙනොවන මා�ගය� 
ෙව8 න� එවැ& මා�ගයක නවාතැ� ගැeම වරද� 
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ෙනොෙ(. ෙහේ�ව එය ද 'නා :මාව ට අදාළ වන 
බැ,&. 

ෙරෝ�� ෛවදjවD� හ�ව�දනා කDව�ෙl 
bබසාධනය සඳහා බැr �Bන ආර�ෂක භට
� 
වැ�න� ෙනොවැළැ�,ය හැ" ෙහේ�� මත රා®ෙ? 
ෙහෝ දහවෙල � තම අවශjතාව� ට අ�ව 'නාෙව� 
�ට8ව යෑමට �3 uෙ? න� එෙසේ �ට \ යෑමට 
අ�මැEය ඇත. පbව ඔ5 එම සථ්ානයට නැවත 
පැ'$ය �� ෙ(.  

• ජ�රා8 � ග/ ගැ:ෙ� b,ෙශේÏ අවසථ්ා 

3බල
� හා ඔC�ට සා8� සxපාය� කර�න� 
අCD3 ]න ච�දයා උදා \ රා®ෙය� අඩක කාලය� 
ගත \ෙම� පbව ජ�ර�/ අකබාවට ග/ ගැ:මට 
අ�මැEය ඇත. කවෙරS ෙහෝ ඊට කf� ග/ ,� 
කෙළේ න� නැවත එය ඉ! "#ම ඔ5 ෙවත පැවෙ�.  

අ
යා)8 තෂ#්� ]නය� � මධjහ්නට පbව ග/ 
,� "#ම b�නාහ්ව". ෙසනඟ තදබදයට �ය \ 
මධjහ්නට කk� ග/ ,� "#ම "�ෙවSට b3b 
ෙනොෙ(.  ජ�රා8 � ෙසනඟ තද බදය පාලනය "#ම 
�$ස ,ශාල මහ/ වf� �8 පාල� "�පය� දැ� 
තනා ඇත. අ/හ�3 f/ලාහ් ! 
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ගමන� ෙහෝ නවාතැ� ස්ථානය� ෙව� කර ගැeම 
තම�ට පැවDq වග�� සඳහා ෙහේ�ව� කර ගැeම 
ෙහෝ අ?යා)8 තෂ්#� ]නය� � මධjහ්නය ෙපර 
ග/ ගැ:ම අ�මත කර ගැeම ෙහෝ b3b ෙනොෙව
. 
ෙහේ�ව අෙන� කDq වලට වඩා හ� � 
ව�දනාමානය� ඉ! "#මට )/ තැන ]ය �� 
ෙහ
&. තම� ඒ ෙවත පැ'$ෙ? ද ඒ ෙහේ�ෙව&. 
එබැ,� එය ස���ණ "#ම අවශj ෙ(.  

ෙරෝද  !ව� වැ& ආධාරය� මත නැග ෙහෝ පහළ 
මහෙ/ �ට ෙහෝ ඊට ඉහk� ඉ] කර ඇE මහ/ 
පාල� වල �ට ෙහෝ ග/ ගැ:මට අ�මැEය ඇත. 
අකබාවට ග/ ගැ:ෙ� b�නාහ ්ව ව�ෙ? තම දSq 
ෙපෙදස 'නා ෙදසට ද ව� ෙපෙදස ම�කාහ් ෙදසට ද 
��ටන ෙසේ �ට ග/ ගැ:ම
. 5ෙල
ෆා ෙද�� එන� 
උ�D ෙද�� ග/ ,� කර�නා ග/ ,� කළ �� 
ස්ථානයට &වැර]ව ,� කර�ෙ� න� එය අ�මත 
ල>ද". ෙහේ�ව ෙම� L සැල"/ලට ග�ෙ? ග/ ,� 
කර� ලබන සථ්ානය බැ,&. ]ශාව ස�බ�ධ ව 
සඳහ� කර�ෙ� න� ඒ ස�බ�ධෙය� u කDණ 
 V/ය.  

ග/ ,� කර� ලබන ස්ථානය. එය කqව� වටා u 
තටාකය". එම කqව එ� සාධකය
. එයට u 
සංෙ�තය
.  
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කqෙ( �8Eය ග/ ගස� ලබන ස්ථානයට වඩා 
,ශාලය. �ය[ම මහ/ වලට බැෙඳන ෙසේ එය ��ටා 
ඇත. එම මහ/ වf� ෙපරෙළන ග/ &ය'ත 
ස්ථානය ට වැෙටන ෙසේ ඉ] කර ඇත. එන� එය 
පහk� ��ටා ඇE �ය[ ග/, ෙගොඩ ගැෙසන 
ස්ථානය
. එෙසේ ,ශාල කර ඇ8ෙ8 ග/ වැෙටන 
ස්ථානෙ? කවයට ග/ වැෙටන ප�] 'ස අw හයක 
,ශාල8වෙය� �8 ග/ වැෙට� ලබන කටාරම 
ෙනොෙ(. එය ඒ පමාණෙය�ම පව� එය ,ශාල කර 
ෙනොමැත.   

ග/ ගැ:ම සඳහා ෙකෙනS ප8 ෙකොට පbව ග/ 
ගැ:මට ෙපර ග/ ගැ:ම සඳහා ප8 කළ අය 
ස)ග8ෙ8 න� ෙහෝ ගම� කෙළේ න� ෙහෝ 

ඔ5 "�3 සාධාරණ ෙහේ�ව"� ෙතොරව එෙසේ ප8 
කෙළේ න� එම පැවDම ෙහෝ ග/ ගැ:ම &වැර] 
ෙනොෙ(. එ,ට ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. ඔ5ෙl හ� 
ව�දනාව ��ණ ෙලස �kග� ෙනොලැ| එක� බවට 
ප8 ෙව
. ඔ5ෙl ස)ගැeම ද &වැර] ෙනොෙ(.  

ය� "� සාධාරණ ෙහේ�ව� මත එෙසේ ප8 කෙළේ න� 
එම පැවDම &වැර]ය. න)8 ස) ගැeම &වැර] 
ෙනොෙ(. ෙහේ�ව තවාª/ ,දා න� ස)ගැeෙ� තවාෆ ්
ඉ! කළ �8ෙ8 ස���ණෙය�ම ග/ ,� කර 
අවස� කළ පbවය. ය� "� ෙරෝගය� ෙහේ�ෙව� 
ෙහෝ ඔසx ෙහේ�ෙව� ෙහෝ තවාª/ ඉෆාලා ඉ! 
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ෙනොකරන ගම� කෙළේ න� තම� ෙහේ� u බාධකය 
ඉව8 u පbව එම තවාෆය ඉ! කර
 එය 3/ ��ජා 
මාසෙ? අවසානයට පbව පවා �3 කළ හැක. න)8 
තවාª/ ඉෆාළා ඉ! කරන ෙත�  තම ��ය සමඟ 
සංස�ගෙ? &රත \ෙම� වැළ� �Bය ��ය.   

"�3 සාධාරණ ෙහේ�ව"� ෙතොරව එෙසේ පමාද 
කර�ෙ� න� ඔ5 පා�ෙයS ෙව
. එ,ට ත(බා 
"#ම8 එය නැවත ඉ! "#ම8 ඔ5 ෙකෙර� 
පැවෙර� ඇත. ෙහේ�ව එම තවාෆය හ� � පධාණ 
S[� වf� එක� වන බැ,&. එය �3 ෙනොකර හ� 
ස���ණ ෙනොෙව
.  

හ� ව�දනා කDව� ආරෆා )ස්දfෆා 'නා න� 
ස්ථානය� � gස\්මට8 තවාෆ ්ඉ! "#මට8 ජ�රා8 
වලට ග/ ගැ:මට8 පහb වන අ��� ඔC�ෙl 
අaක8වය හා තදබල ෙසනඟ අවධානය ට ෙගන 
ඔC� ව කමව8 ව ෙපළ ගැස්\� ,ෂය භාර 
&ලධා�යාෙl වග�ම ෙ(. එය ම�කාහ්ෙ( හා 
මෂාඉ� ෙහව8 සංෙ�තා8මක සථ්ානය� � යහපත 
හා සාමය තහCD කර�න� ෙ(. �ය[ම හ� 
ව�දනා කDව� හා හ� ෙමෙහයවන ආයතනය� 
එම bබවාL වාතාරවණය  ස්ථා�ත කර� �$ස එම 
&ලධා�යාට සහය \ම අ&වා�යය ෙ(.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  
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ف.َها يَا
َ
ِينَ  ك

�
Ãِطيُعوا آَمُنوا ا

َ
  اهللاَ  أ

َ
وõِ  الر�ُسولَ  ِطيُعواوَأ

ُ
ْمرِ  وَأ

َ ْ
 األ

ءٍ  ِ£  َيَنازَْقُتمْ  فَإِنْ  ِمْنُكمْ  ْÂَ  ُوه  إِنْ  َوالر�ُسولِ  اهللاِ  إَِ?  فَُرد.
َْومِ  بِاهللاِ  تُْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  ِخرِ  َوا=ْ

ْ
ْحَسنُ  َخ³ٌْ  َذلَِك  اآل

َ
ِويًال  وَأ

ْ
 تَأ

,ශව්ාස කළC&, අ/ලාහ් ට අවනත වC. තවද ර�/ 
වරයාට ද �ඹලා අතර u පධාe�ට ද අවනත වC. 
�ඹලා අ/ලාහ් ව ද අවස� ]නය ද ,ශ්වාස 
කර�න� ව �B�ෙ� න� ය� කDණක �ඹලා 
අතර මත ගැ!� ඇE Cවෙහො8 �ඹලා අ/ලාහ් ෙවත 
ද ර�/වරයා ෙවත ද එය ෙයො) කරC. එය යහප8ය. 
තවද අවස� &ගමනෙය� ඉතා අලංකාරය.  (අ/-
S�ආ� 4:59) 

• හ>� ලබා Lෙ� b,ෙශේ� අවසථ්ා 

තම8�ඃ හා "රා� කමයට හ� ඉ! කර�න� හ>� 
ලබා Lම අ&වා�යය ෙ(. ඔC� එ
� අ�භව "#ම8 
එය අ� අයට ෙබදා හැ#ම8 ස�! දායක කDණ".  

හ>� ලබා ෙදන ස�� තම� ,�� ම කපා හැ#ම 
අE උ��ය. ෙමම කා�යය සඳහා ,ශ්වාසeය 
 >ගලෙයSට ෙහෝ එම කට�� �3 "#ම සඳහා ෙපe 
�Bන ආයතන වලට පැව#මට අ�මැEය ඇත.  
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)V හර� :මාව �ළ ම හ>� ලබා Lම ආගමා�ගත 
කර ඇත. හර� :මාවට �ටE� හ>� ලබා Lම 
අ�මත ෙනොෙ(. වඩා8 ෙයෝගj ව�ෙ? 'නා හා ඒ 
අවට ඇE පෙ>ශ වල කපා හැ#ම
. එය කපා 
හැ#මට8 ආහාරය සඳහා ගැeමට8 හ� ව�දනා 
කDව� හා 3�ය�ට ඒවා ෙබදා හැ#මට8 පහb වන 
බැ,&.  

මස් ෙබදා හැ#ෙ� �fක කDණ ව�ෙ? හර� :මාව 
�ළ �Bන 3�ය�ට ෙබදා හැ#ම
. අවශjතාව අ�ව 
හර� :මාෙව� එ�ට එය ෙගන යෑමට අ�මැEය 
ඇත.  

• �ස )¦ "#ම හා ෙකස ්ෙකොට "#ෙ� ,ෙශේෂ 

අවස්ථා 

�සෙකස් ෙකොට "#මට වඩා �ස )¦ "#ම වඩා8 
උ��ය. �ස )¦ "#ෙ� ෙයෝගjතම කමය ව�ෙ? 
දැf ��ය"� | ගෑමය. ය�තය"� �ස )¦ "#ම 
ය� එම�� �ය[ම ෙකස් ඉව8 ව�ෙ� න� එය | 
ගෑම� ෙලස සැලෙ�. එෙසේ ෙනොමැE ව යම� 
ෙපෙන�නට ඉE� ව ඇ8න� එය �සෙකස් ෙකB 
කර ගැeම".  

�ස )¦ "#ම ෙහෝ �ස ෙකස් ෙකොට "#ම යන 
නැම3ෙම�  �ස ෙකස් �ය/ල ආවරණය වන ප�] 
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�3 ,ය ��ය. කවෙරS ෙහෝ :'ත ෙකොටස� 
පමණ� )¦ කර නැEන� කපා හැර, ඉE� ය එෙසේ 
Eෙබ�නට හ��ෙ� න� එම )¦ "#ෙම � හා 
ෙකොට "#ෙම � අ¦පා¦ පව�. අතහැර දැ� දෑ 
ස���ණ "#ම ඔ5ෙl වග�ම".  

• තවාª/ ,දා ෙව� b,ෙශේ� අවස්ථා 

හ� ව�දනා කD තවාª/ ,දා න� ස)ගැeෙ� 
තවාෆය �3 ෙනොකර'� ම�කාහේව� �ට8 ව �ෙ? 
න� ඔ5 එය ඉ! "#ම �$ස නැවත පැ'�ම 
අ&වා�යය ෙ(. ඔ5 ඒ ගැන ෙනොදැ�ව8 න� ෙහෝ 
අමතක \ න� ෙහෝ ඔ5 ෙකෙර� පව� ෙනොෙ(.  

තම ව�දනාමාන ස���ණ "#මට ෙපර ය� "� 
ෙනොවැළැ�,ය හැ" ෙහේ�ව� මත ගම� කර පbව 
නැවත පැ'ණ තම ව�දනාමානය� ස���ණ කෙළේ 
න� එ,ට ඔ5 ෙකෙර� පව� ෙනොෙ(. 

යෙමS ස)ගැeම සඳහා තවාෆ් කර පbව ජ�රා8 
වලට ග/ ගසා තම ගමරට බලා �ට8 uෙ? න� ඔ5 
ග/ ගැ:ම &වැර] වන අතර තවාª/ ,දා &වැර] 
ෙනොෙ(. ෙහේ�ව තවාª/ ,දා කළ �8ෙ8 හ� � 
�ය[ ව�දනාමානය� අවස� කළ පbවය.  

යෙමS දැw ෙලස ෙරෝගා�ර \ ඒ ෙහේ�ෙව� 
පාගම&� ෙහෝ පවාහ&කව ෙහෝ උbලා ග� ලබ'� 
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ෙහෝ තවාෆ් "#මට හැ"යාව ෙනොමැ8ෙ8 න� 
තවාª/ ,දාෙව � වග�ම ඔ5ෙග� ඉව8 ව� ඇත. 
ෙහේ�ව ෙනොහැ"යාව ෙහේ�ෙව� වා�බය ඉව8 වන 
බැ,&.  

කවෙරS ෙහෝ ස)ගැeෙ� තවාෆය ඉ! කෙළේ න� 
පමාද ෙනොකර ම�කාහ්ෙව� �ට8 \ම ඔ5ෙl 
වග�මය. ෙරෝ� භාවය නැE Cq ෙදය� ෙස\ම තම 
ක¯ඩායම පැ'ෙණන ෙත� බලාෙපොෙරො8�ෙව� 
�oම අaක &�දට ප8 \ම වැ& ෙහේ�� මත 'ස 
තවාෆ් "#ෙම� පb එ� නැව� ෙනො�Bය ��ය.  

• �ඝව හ� ඉ! "#ෙ� eEය 

�ඝව හ� ඉ! "#ම ය� හ� ව�දනාකD අරෆා ]න 
රා®ෙය � පැ'ණ එ� gr �ට පbව )ස්දfෆාවට 
ෙගොස් පbව රා®ෙය� අඩ� &�ම යන ෙත� එ� 
ගත කර පbව 'නාව ෙවත ෙගොස් ජ�ර�/ අකබාවට 
ග/ ගසා �ස )¦ කර එෙසේ ෙනොමැEන� ෙකොට කර 
පbව තම ඉහර්ාමෙය� 'L පbව ම�කාහ් ව ෙවත 
ෙගොස් එකම තවාෆය"� තවාª/ ඉෆාළා හා 
තවාª/ ,දා ඉ! "#ෙ� ෙ¬තනාෙව� තවාෆ් ෙකොට 
ඒ සමඟ සඃ� ද ඉ! කර පbව අ?යා)8 තෂ#්� 
]නය� � ග/ ගැ:ම සඳහා තව8 ෙකෙනSට පවරා 
පbව අCD3 ]න ගම රට බලා �ට8 ව යෑමය. ෙමය 
3�වල
�ෙl හ� ය�ෙව� සඳහ� කර
. ෙමම හ� 
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කමය &වැර] ෙනොෙ(. ෙහේ�ව අ/ලාහ් පැන 
u :මාව� අ�බවා ෙගොස් කට�� කළ බැ,� ද 
ෂ#ආහ් eEය ,�Vවට ග8 බැ,� ද එ� 
&ෙයෝගය�ට පටහැ$ව කට�� කළ බැ,� ද 
අ/ලාහ්ෙl �ත (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මාණ�ෙl මඟ ෙප�\ම ඉ�මවා ෙගොස් කට�� 
කළ බැ,� ද ෙ(.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

َيْحَذِر 
ْ
ِينَ  فَل

�
Ãَقنْ  ُ÷َالُِفونَ  ا  ِ ْمرِه

َ
نْ  أ

َ
وْ  فِْتَنةٌ  تُِصيَبُهمْ  أ

َ
 أ

ِ=مٌ  َعَذاٌب  يُِصيَبُهمْ 
َ
   أ

එබැ,� ඔ5ෙl &ෙයෝගයට ,D>ධ ව කට�� 
කර�න� වන ඔCනට වjසනය� ඇE \ම �kබඳව 
ෙහෝ ෙ(දeය දyවම� ඇE \ම �kබඳව අවවාදෙය� 
�B8වා !       
 (අ/-S�ආ� 24:63) 

2-  

 اهللاُ  َص��  اهللاِ  وُل َرسُ  قَالَ  قَالَْت  َقْنَها اهللاُ  َرÎَ  َXِئَِشةَ  َقنْ 
ْحَدَث  َمنْ " وََسل�مَ  َعلَْيهِ 

َ
ْمِرنَا ِ£  أ

َ
" َرد¶  َفُهوَ  فِيهِ  لَيَْس  َما َهَذا أ

  )متفق عليه(
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සැබැ,�ම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල� �මා පකාශ කළ බව ආඉෂා 
(රkය/ලා5 අ�හා) �'ය ,�� වා�තා කරන ලL.  

‘කවෙරS අපෙl ,ෂයය� � එ� ෙනොමැE ෙදය� 
අ[E� ඇE කර�ෙ� ද එය පE�ෙෂේප කර� 
ලැ|ව". (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

• හ� � සංෙ�තව8 ස්ථානය සංර�ෂණය 

"#ෙ� eEය 

හ� � සංෙ�තා8මක සථ්ානය සංර�ෂණය "#ම අප 
ෙකෙර� පැවෙරන අ&වා�යය වග�ම". ඒවා න� 
අරෆා )ස්දfෆා හා 'නා ෙ(. එම සථ්ානය� ���3 ව 
තබා ගැeම එ� සාමකා9 වාතාවරණය� පව8වා 
ගැeම එ� ම�මය g�ම පාපකා# ¢යාව� �3 
"#ෙම� හා පාපකා# වද�  ෙතපUෙම� වැළ� 
�oම වැ& දෑ සැල"/ලට ෙගන එ� ෙගෞරවය ර"න 
ප�] කට�� "#ම ද අපෙl වග�ම ෙ(. 

හ� ෙනොවන කාල වල L එම ස්ථානය� � gr �oමට 
අ�මැEය ඇත. එෙසේ අ�මැEය ලැෙබ�ෙ? ඒවාෙය 
� පාපකා# තහන� ¢යාව� "#ෙම� වැළ� �oෙ� 
ෙකො�ෙ>�ය මතය. ෙහේ�ව එම සංෙ�තව8 ස්ථාන 
ද මස්�දය� ෙම�මය. තහන� කර� ලබන ෙ>ව/ 
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වලට වැදග8 කම� ෙද� ලබ�ෙ? එම සථ්ානෙ? 
ෙගෞරවය සැල"/ලට ෙගනය.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

مْ  َوَمنْ  َذلَِك  ُقلُوِب  َيْقَوى ِمنْ  فَإِغ�َها اهللاِ  َشَعائِرَ  ُفَعظ	
ْ
 ال

(අ/ලාහ්ෙl &ෙයෝගය ව�ෙ�) ෙමය
. තවද 
කවෙරS අ/ලාහ්ෙl සංෙ�තය� ගD �5ම� 
කර�ෙ� ද සැබැ,�ම එය හදව8 � ඇE �ය 
භ�Eම8 භාවෙය&. (අ/-S�ආ� 22:32) 

• හ� සමෙ? පල ෙනළා ග�ෙ? ෙකෙසේ ද 

හ� ව�දනාකD තම�ට පෙයෝජනව8 වන ප�] ද 
ෙසb අයට පෙයෝජනව8 වන ප�] ද එම වBනා 
කාලය ගත "#ම අවශjය ෙ(.  

ආග'ක ,>ව�� හා පචාරක
� හ� ව�දනා 
කDව�ෙl නවාතැ� හා ¹ඩාර� වලට �,ස ඔCනට 
උපෙදස් L මඟ ෙප�වා &වැර] අ��� හ� ඉ! කරන 
කමය දැ�ව8 කර එම නැම3� ඔC� &වැර] ව ඉ! 
"#මට හැ" වන ප�] උග�වා එම�� තම� ද 
පෙයෝජනය ලබා ගැeම අවශj ෙව
. එෙම�ම හ� 
ව�දනාකDව� ද එම ,>ව�� හා පචාරක
�ෙග� 
උප�ම ඵල පෙයෝජන ලබා අaක ෙලස යහපත 
"#මට ඉ]�ප8 ,ය ��
.  
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හ� ව�දනාකDව� සංෙ�තා8මක සථ්ානය� හා 
ම�කාහ් අතර සථ්ාන ගත \ෙ� L L�ඝ ෙ(ලාව� 
වාහනෙ? ගත "#මට �3 ෙ(. ඒ අතර වාරෙ? හා 
3��ෙය� ගම� කරන අතර වාරෙ? ජනයාට 
පෙයෝජනව8 වන ප�] ඔCනට උපෙදස ්Lම ද ඔCනට 
යහපත හා ත�වා ව ව�ධනය කරන ¢යාව� � 
&රත \මට ආශාව ඇE "#ම ද dණව8 භාවෙය� 
හැ�ෙරන ෙම� හා තම� �Bන ෙමම �,�D 
ස්ථානෙ? ,නයා� ¹ලව හැ�ෙරන ෙම� උපෙදස ්
Lම ද ආග'ක ,>ව�� හා පචාරක
� වග�ම ෙ(. 

හ� ව�දනා කDව� '�තලෙ? ,,ධ ෙ>ශය� � 
�ට පැ'$ අ/ලාහ්ෙl ��සය. එබැ,� ඔC� 
ම�කාහ්ෙ( හා සංෙ�තව8 ස්ථානය� � gr �Bන 
කාලය  රා ඔCනට ආහාර පාන නවාතැ� වැ& දෑ 
සපයා ධනව�� ඔCනට උපකාර කළ ��ය. 
ගැ8ෙතS තම සෙහෝදරයාට උපකාර කර'� �Bන 
කාලය  රාවට අ/ලාහ් එම ගැ8තාට උපකාර 
කර'� �B
.  

1- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِ�	  َ�َ  َوَيَعاَونُوا
ْ
  َوا�Áْقَوى ال

َ
مِ  َ�َ  َيَعاَونُوا َوال

ْ
ث ِ

ْ
ُعْدوَانِ  اإل

ْ
 َوال

ِعَقاِب  َشِديدُ  اهللاَ  إِن�  اهللاَ  وَاي�ُقوا
ْ
 ال
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යහපත හා �ය භ�Eය ෙකෙර� �ඹලා එ"ෙනකා 
උද( කර ග�න. පාපය හා :මාව ඉ�\ම ෙකෙර� 
එ"ෙනකා උද( ෙනොකර�න. තවද අ/ලාහ්ට �ය 
භ�Eම8 ව�න. සැබැ,�ම අ/ලාහ් දyව� ලබා 
Lෙම� දැwය.  (අ/-S�ආ� 5:2) 

2- උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 

ِكَتاَب  ُيَعل	ُمونَ  ُكْنُتمْ  بَِما َرب�انِي	_َ  ُكونُوا َولَِكنْ 
ْ
 ُكْنُتمْ  َوبَِما ال

"تَْدُرُسونَ 

එන)8 �ඹලා  සත්කය උග�ව'� ද ඉෙගන 
ග&'� ද ර^බාeවD (උග8 �>aම8 හා �ය/ල 
ඉවසා දරා ගත හැ" අ/ලාහ්ට අවනත වන ආග'ක 
eE ,ශාරද
�) ව�. (අ/-S�ආ� 3: 79) 

 

 

12 මස්�> �ෙන � b,ෙශේÏභාවය 

• මස�්> �ෙන � b,ෙශේÏභාවය 
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මස�්> �න ය� ම�කාහ්ෙ( ��B මස්�3/ හරා� 
මLනාෙව � ��B මස�්3� නබ\ හා පලස�්නෙ? 
��B මස�්3/ අ�සා ෙ(.  

1- මසජ්3/ හරා� : ෙමය න� ඉබා�� හා ඉස්මාඊ/ 

(අෙල
�මස් සලා�) යන උ8තමය� ,�� ඉ] 

කරන ල>ද". එය )ස්f� වD�ෙl "^ලා 

ෙහව8 නැම3� ]ශාව
. ඒ ෙවත )ස්f�වD හ� 

ඉ! කරE. ජනයා සඳහා &යම කර� ලැ| )/ 

ෙ>වස්ථානය එය ෙ(. ෙලෝ වැ�ය�ට මඟ 

ෙප�\ම� හා අ`වෘ>aය� ෙලස අ/ලාහ් එය 

ප8 කෙළේය.  

මස�්3� නබ, : ෙමය න� )හ�ම> (ස/ල/ලා5 
අෙල
� වස/ල�) හා එ�මාණ�ෙl '�ර� 
,�� ඉ] කරන ලL. ෙමය ෙ>ව �ය බැEම8 කම 
පදන� කරග&'� ස්ථාපනය කරන ල>ද". 
ෙලොෙව � ෙමම මස�්දය� ෙදක හැර ෙවන8 
පා�X>ධ ස්ථානය� ෙනොමැත.  

මස�්3/ අ�සා: ෙමය යඃ¹^ (අෙල
�ස් සලා�) 
�මා ,�� ඉ] කරන ලL. )ස්f�වD�ෙl 
"^ලාව� ෙදෙක� ආර�භක "^ලාව ෙමය ෙ(. 
අ/ලාහ්ෙl �ත )හ�ම> (ස/ල/ලාහ් අෙල
� 
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වස/ල�) �මාණ� ඒ ෙවත ඉසර්ා ගම&� ගම� 
කළහ. 

2- ෙමම මස්�දය� �ෙන � ඉ! කර� ලබන 

සලාතයට පEඵල පdණ කර ෙද� ලැෙ^. එබැ,� 

ෙ�වා ෙසb මස්�දය�ට වඩා b,ෙශේÏ සථ්ානය� 

�' කර ඇත. Sස/ බලාෙපොෙරො8� ෙව'� 

ව�දනා චා�කාව� �ය ද එෙසේ යෑමට අ�මැEය 

ඇ8ෙ8 ෙමම මස�්දය� �න ෙවත පමණය.  

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

لَ  إِن�  و�
َ
ِي لِلن�اِس  ُوِضعَ  َنْيٍت  أ

ةَ  لَث�  َوُهًدى ُمَباَرåً  بَِبك�
َعالَِم_َ 

ْ
 لِل

සැබැ,�ම ජනයා ෙව�ෙව� (නැම3ම සඳහා) 
තබ� ලැ| පළ) වන &වස අ`වෘaය ල8 හා 
සමසත් ෙලෝ වැ�යනට මඟ ෙප�\ම� වන 
ම�කාහ්ෙ( ��ටා ඇ8ත".    (අ/-
S�ආ� 3:96) 

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
. 

َس  لََمْسِجدٌ  س	
ُ
لِ  ِمنْ  ا�Áْقَوى َ�َ  أ و�

َ
َحق.  يَْومٍ  أ

َ
نْ  أ

َ
  فِيهِ  َيُقومَ  أ
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(න�වරය නැම3�) සථ්ා�ත "#මට වඩ උ�ත 
ව�ෙ� )/ ]න පට8 �ය භ�Eය පදන� කර'� 
ඉ] කරන ලද මස්�දය
.  (අ/-S�ආ� 
9:108) 

උ8ත#තර අ/ලාහ් ෙමෙසේ පකාශ කර
.  

ِي ُسْبَحانَ 
�

Ãى ا َ©ْ
َ
َمْسِجدِ  ِمنَ  َ=ًْال  بَِعْبِدهِ  أ

ْ
َرَامِ  ال  إَِ?  ا�ْ

َمْسِجدِ 
ْ
êَ  ال

ْ
ق
َ ْ
ِي األ

�
Ãَنا ا

ْ
qبَاَر  ُ

َ
 هُ إِن�  يَاتَِناآ ِمنْ  لøُِِيَهُ  َحْو¤

ِميعُ  ُهوَ  َِص³ُ  الس� ْTا 

මස�්> අ/-හර� � �ට අපෙl සාධක ඔ5ට අප 
ෙප�ව� �$ස අවට අප අ`වෘ>aම8 කළ 
මස�්> අ/-අ�සා ෙවත එ� රා®යක තම ගැ8තා 
ව කැ!වා ෙගන �ය ඔ5 අE �,�Dය. සැබැ,� ම 
ඔ5 ස�ව ශාවකය. ස�ව &#�ෂකය. (අ/-
S�ආ� 17:1) 

3-  

ِ�  َقنْ 
َ
 َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  ا��ِ�	  َقْنُه َقنْ  اهللاُ  َرXَِ  ُهَرْيَرةَ  أ
 " قَالَ  وََسل�مَ 

َ
  الر	َحاُل  تَُشد.  ال

�
ةِ  إَِ?  إِال

َ
َالث

َ
َمْسِجدِ  َمَساِجدَ  ث

ْ
 ال
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َرَامِ   َوَمْسِجدِ  وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  الر�ُسولِ  َوَمْسِجدِ  ا�ْ
 êَ

ْ
ق
َ ْ
 )تفق عليهم" (األ

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මාණ� 
පකාශ කළ බව අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) 
�මාණ� ,�� වා�තා කරන ලL.  

මස�්3/ හරා� මස්�3� ර�/ හා මස�්3/ අ�සා 
න� මස�්දය� �න ෙවත 'ස (ෙවන "�3 
මස�්දයකට Sස/ බලාෙපොෙරො8� ෙව'�) 
ව�දනා චා�කා ¢යා8මක කර� ලැෙ^.  
(�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

• ෙමම මස්�දය� �ෙන � සලාතය ඉ! "#ෙ� 

ම�මය 

1-  

 وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ  َص�� ا��ِ�	  َعنِ  َقْنهُ  اهللاُ  َرXَِ  بِن ُعمر َقنْ 
َضُل  َهَذا َمْسِجِدي ِ£  َصَالةٌ : " قَالَ 

ْ
ِف  ِمنْ  أف

ْ
ل
َ
 فِيَما ةٍ َصَال  أ

  ِسَواهُ 
�

َمْسِجدَ  إِال
ْ
ََرامَ  ال   )متفق عليه" (ا�ْ
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න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පකාශ 
කළ බව ඉ^� උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� 
වා�තා කරන ලL.  

මාෙl ෙමම මස්�දෙ? ඉ! කර� ලබන සලාතය 
මස�්3/ හරා� හැර ෙවන8 තැ� � ඉ! කර� 
සලාතයට වඩා දහස් වාරය"� උ��ය.  
 (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

2-  

 َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  اهللاِ  رX اهللا عنه أن� َرُسولَ  َجابِرٍ  َقنْ 
َضُل  َهَذا َمْسِجِدي ِ£  َصَالةٌ : "قَال  وََسل�مَ 

ْ
ف
َ
ِف  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
 َصَالةٍ  أ

  ِسوَاهُ  فِيَما
�

َمْسِجدَ  إِال
ْ
َرَامَ  ال َمْسِجدِ  ِ£  َالةٌ َوَص  ا�ْ

ْ
َرَامِ  ال  ا�ْ

َضُل 
ْ
ف
َ
ِف  ِمائَةِ  ِمنْ  أ

ْ
ل
َ
أخرجه أ�د وابن " (ِسوَاهُ  فِيَما  َصَالةٍ  أ

  )ماجه

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා පකාශ කළ බව ජා�� (රkය/ලා5 
අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL.  

මාෙl ෙමම මස්�දෙ? ඉ! කර� ලබන සලාතය 
මස�්3/ හරා� හැර ෙවන8 තැ� � ඉ! කර� 
සලාතයට වඩා දහස් වාරය"� උ��ය. මස්�3/ 
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හරා� � ඉ! කර� ලබන සලාතය ඒ හැර ෙවන8 
තැ� � ඉ! කර� ලබන සලාතයට වඩා �ය දහස ්
වාරය"� උ��ය. (�ලාශය අහම්> ඉ^� මාජා)  

3- 

ِ�  َقنْ 
َ
 رسول عند وðن تََذاكرنا:  قال ، نهع اهللا رX ذر أ

 اهللا رسول مسجد:  أفضل كي.هما وسلم عليه اهللا ص� اهللا
 رسول فقال ، اùقدس بيت مسجد أم وسلم؟ عليه اهللا ص�
 أفَضُل  َهذا َمْسِجِدي َصالةٌ £ «:  وسلم عليه اهللا ص� اهللا
ْرَبِع َصلَواٍت  ِمن

َ
 )خرجه ا�اكمأ" (الُمَص��  َوَ�ِْعمَ  ، فِْيهِ  أ

අ| ද� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL. අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� ඉ]�ෙ? අප �Bය L 
අ/ලාහ්ෙl �තයාණ�ෙl මස්�දය උ�� ද එෙසේ 
ෙනොමැEන� බ
�/ )ක>]ස් න� මස�්දය උ�� 
දැ
 අ� එ"ෙනකා කතා කර'� �Bෙය). එ,ට 
අ/ලාහ්ෙl �තයාෙණෝ  

මාෙl ෙමම මස්�දෙ? ඉ! කර� ලබන සලාතය එ� 
ඉ! කර� ලබන සලාතයට වඩා හතර dණය"� 
උ��ය. එබැ,� සලාතය ඉ! කර� ලබන ෙමම 
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ස්ථානය යහප8 ,ය. (ඉමා� හා"� ෙමය ද�වා 
�B
) 

• මස�්3/ Sබාෙව� ඉ! කර� ලබන සලාතෙ? 

ම�මය.  

1-  

 َعلَْيهِ  اهللاُ  َص��  ا��ِ�.  قَاَل Ñَنَ  َقْنُهَما اهللاُ  َرXَِ  ُقَمرَ  ابْنِ  َقنْ 
ûِ  وََسل�مَ 

ْ
متفق . (�Ìُ َسْبٍت َماِشًيا َو َراكًِبا ُقَباءٍ  َمْسِجدَ  يَأ

   )عليه

ඉ^� උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා 
කරන ලL. න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) 
�මා සෑම ෙසනbරාදාවකම පාගම&� හා 
x රවාහ&කව මස්�> Sබා ෙවත පැ'ෙණ�ෙනS 
uහ. (�ලාශය: �හා� හා )සf්�) 

2- 

قال رسول اهللا : وََقْن سهل بن حنيف رX اهللا عنه قال
Ðَ َمْسِجَد ُقَباَء : "ص� اهللا عليه وسلم

َ
َر ِ£ْ بَيْتِِه ُعم� أ َمْن َيَطه�
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ْجِر قُ 
َ
ُ َكأ

َ
أخرجه النساL "  (ْمَرةٍ فََص�� فِْيِه َصالَةً، Ñََن ¤

 )وابن ماجه

අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා) පකාශ කළ බවට සහ/ ඉ^� හeෆ ්
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන ලL. 
ෙමම &වස කවෙරS ප,ත කර පbව මස්�> Sබා 
ෙවත පැ'ණ එ� සලාතය ඉ! කර�ෙ� ද ඔ5ට 
උ�රාව� ඉ! කළ Sසල� �' ව� ඇත.    
(අ�නසාඊ ඉ^� මාජා යන අය ,�� ෙමය වා�තා 
කර ඇත.) 

• මLනා නගරෙ? පා�X>ධ පෙ>ශෙ? :මාව� 

බට��� අ/-හ�ර�� ග��?යා න� ස්ථානය ද  
නැෙගන��� අ/-හ�ර�ෂ ්ෂ�"?යා න� සථ්ානය ද  
උ��� උහ> ක�දට �!ප�� ��ටා ඇE ස(� 
ක�ද ද  දS$� අ
� ක�ද ද ෙ(. එම ක�දට ව� 
ෙද�� අ�� 'Bයාවත ��ටා Eෙ^.  

මLනාෙ( හර� :මාව ඉතා පා�X>ධය. එ� වැ� ඇE 
ගස් කැpම ද එ� ඇE ස�� දඩය� "#� ද 
තහන�ය. ම�කාහේ( දඬය� "#ම පාපය හා පEඵල 
ෙගන ෙද�න". න)8 මLනාෙව � දඬය� "#ම 
පාපකා# වන න)8 පEඵල ලබා ෙනොෙද�න".  
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َقْن Ò بن أ� طالب َرXَِ اُهللا َقْنُه َعِن ا��ِ�	 َص�� اُهللا 
َمِديَنةُ : "َعلَْيِه وََسل�َم قَاَل 

ْ
 َمنْ  َكَذا إَِ?  Îَئِرٍ  َنْ_َ  َما َحَرمٌ  ال

ْحَدَث 
َ
ا فِيَها أ

ً
وْ  َحَدث

َ
ا آَوى أ

ً
ِْدث  اهللاِ  لَْعَنةُ  َفَعلَْيهِ  ُ̧

َمَالئَِكةِ 
ْ
Øَِْع_َ  وَا��اِس  َوال

َ
  أ

َ
ٌف  ِمْنهُ  ُفْقَبُل  ال ْüَ  

َ
 َعْدٌل  َوال

ةُ  َوقَالَ  ُمْسلِِم_َ  ِذم�
ْ
ْخَفرَ  َفَمنْ  َواِحَدةٌ  ال

َ
 لَْعَنةُ  َفَعلَْيهِ  ُمْسلًِما أ

َمَالئَِكةِ  اهللاِ 
ْ
Øَِْع_َ  وَا��اِس  َوال

َ
  أ

َ
ٌف  هُ ِمنْ  ُفْقَبُل  ال ْüَ  

َ
 َوال

 اهللاِ  لَْعَنةُ  َفَعلَْيهِ  َمَواِ=هِ  إِْذنِ  بَِغ³ِْ  َقْوًما تََو�ý  َوَمنْ  َعْدٌل 
َمَالئَِكةِ 

ْ
Øَِْع_َ  وَا��اِس  َوال

َ
  أ

َ
ٌف  ِمْنهُ  ُفْقَبُل  ال ْüَ  

َ
" َعْدٌل  َوال

  )متفق عليه(

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පකාශ 
කළ බව අU ඉ^� අ� තාf^ (රkය/ලා5 අ�5) 
�මා ,�� වා�තා කරන ලL.  

මLනාව අ
� න� ස්ථානය හා ෙ� ද�වා අතර u 
ස්ථානය ඉතා පා�X>ධය. කවෙරS ෙම� නව ෙදය� 
�� කර�ෙ� ද නැතෙහො8 නව ෙදය� gෙගන 
එ�ෙ� ද ඔ5 ෙකෙර� අ/ලාහේl ද මල�වD�ෙl 
ද '&b� �ය[ ෙදනාෙl ද ශාපය ඇE ෙ(වා ! 
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ඔ5ෙග� "�3 හැ#ම� ෙහෝ ව�]ය� ෙහෝ භාර ග� 
ෙනොලැෙ^.  

තව3රට8 එ�මාෙණෝ ෙමෙසේ පවසා �Bයහ. 

)ස්f�වD�ෙl ෙගෞරවය එක සමානය. එබැ,� 
කවෙරS ෙහෝ )ස්f�වරෙයSව පහ8 ෙකොට 
සලක�ෙ� ද ඔ5 ෙකෙර� ද අ/ලාහේl ද 
මල�වD�ෙl ද '&b� �ය[ ෙදනාෙl ද ශාපය 
ඇE ෙ(වා ! ඔ5ෙග� "�3 හැ#ම� ෙහෝ ව�]ය� 
ෙහෝ භාර ග� ෙනොලැෙ^. කවෙරS තම සව්ා'යාෙl 
අ�මැEෙය� ෙතොරව ��ස� භාර ග�ෙ� ද ඔ5 
ෙකෙර� ද අ/ලාහ්ෙl ද මල�වD�ෙl ද '&b� 
�ය[ ෙදනාෙl ද ශාපය ඇE ෙ(වා. ඔ5ෙග� "�3 
හැ#ම� ෙහෝ ව�]ය� ෙහෝ භාර ග� ෙනොලැෙ^. 
    (�හා� හා )සf්�) 

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පකාශ 
කළ බව ජා�� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� දැ�� 
ෙදන ලL.  

සැබැ,�ම ඉබා�� ම�කාහ් පා�X>ධ කෙළේය. 
සැබැ,�ම මLනාව එ� ක3 ෙදක අතර u ¿'ය මම 
පා�X>ධ කෙළ'. එ� ඇE අ� කපා ෙනොහ��න. 
එ� ඇE ස�� දඬය� ෙනොකර�න.  (�ලාශය: 
)ස්f�) 
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• මස�්3� නබ\ බැහැ දැ�ෙ� eEය 

1- මස�්3� නබ,ය බැහැ දැ�ම b�නාහ්ව". 

එ� �,bq ,ට මස්�දයට පyර� වශෙය� 

රකආ8 ෙදක� ඉ! කර
. න� (ස/ල/ලා5 

අෙල
� වස/ල�) �මාෙl ක^� අසලට 

ෙගොස් එම ක^�ය ඉ]�ෙ? �ටෙගන   

تُهُ 
َ
Z6 َورَْ|َُة اِهللا َوَبَر~ِ.hَها ا ف6

َ
 الّسَالُم َعلَيَْك ك

අස්සලා) අෙල
ක අ?�හ�-න�?� 
වරහ්ම�/ලා� වබරකා�5   

ෙ8Dම: අෙහෝ ! න�වරයාණ&, ඔබ ෙකෙර� 
සාමය ද අ/ලාහ්ෙl කDණාව ද �' ෙ(වා !  

ය�ෙව� සලා� පවස
.  

පbව ඊට දSණ ප�� �යවර� ඉ]�යට ෙගොස ්
ඒ අ���ම අ| බ�� (රkය/ලා5 අ�5) 
�මා ෙවත සලා� පවස
. පbව ඊට දSq 
ප�� තව8 �යවර� ඉ]�යට ෙගොස් ඒ 
අ���ම උම� (රkය/ලා5 අ�5) �මා ෙවත 
සලා� පවස
.  
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ِ�  َقنْ 
َ
ن�  ُهَرْيَرةَ  أ

َ
 َص��  اهللاِ َرُسوَل  رX اهللا عنه أ

َحدٍ  ِمنْ  َما" :قَالَ  وََسل�مَ  َعلَْيهِ  اهللاُ 
َ
�  يَُسل	مُ  أ َÒَ  

�
 َرد�  إِال

 ُ �  وََجل�  َعز�  اب� َÒَ  òُِرو  �uُرد�  َح
َ
َالمَ  َعلَْيهِ  أ " الس�

  )أخرجه أ�د وأبو داود(

සැබැ,�ම අ/ලාහ්ෙl �තයාණ� 
(ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා පකාශ 
කළ බව අ| 5ෙර
රා (රkය/ලා5 අ�5) 
�මා ,�� දැ�� ෙදන ලL.  

මා ෙවත සලා� පවසන "�ෙවS ෙහෝ ෙ(වා 
ඔ5ට මා සලා� පැව:ම සඳහා අ/ලාහ් මාෙl 
පාණය මට නැවත ලබා ෙද�ෙ�ය.  (�ලාශය 
අහ්ම>, අ| දාu>) 

න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� වස/ල�) �මා 
මරණයට ප8 u ක/ � එ�මාණ� ව වළ 
දැ)ෙ( එ�මාණ�ෙlම &වෙසේLය. 
එ�මාණ� �ස්�දෙ? වළ දැ)ෙ( නැත. 
මස�්දය ක^� ස්ථානය මත ඉ] කර ෙනොමැත. 
න)8 මස්�දය ඉY කර� ලැ�ෙ( 
එ�මාණ�ෙl �,ත කාලෙ?Lමය. දැ� 
ක^රය ��ටා ඇ8ෙ8 මස�්දෙ? ෙනොව 
මස�්දෙය� ෙව� u ෙවනම ත& SBයකය.  



 

230 

2- මLනාෙ( ��B න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 

වස/ල�) �මාෙl මස�්දය බැහැ දැ�ම හ� 

ෙහෝ උ�රාෙව � නැම3� අ��� එක� 

ෙනොෙ(. එය ෙනොමැEවම හ� හා උ�රා 

ස���ණ ෙව
. කවර ෙ(ලාවක ෙහෝ එය 

බැහැ දැක එ� සලාතය ඉ! "#ම 

b�නාහව්".  

සැබැ,�ම න� (ස/ල/ලා5 අෙල
� 
වස/ල�) �මා පකාශ කළ  බව අ| 5ෙර
රා 
(රkය/ලා5 අ�5) �මා ,�� වා�තා කරන 
ලL.  

මාෙl &වස හා මාෙl '�බරය (ෙ>ශන 
ෙ(]කාව) අතර u පෙ>ශෙය� සව්�ගෙ? 
උය� අ��� උයන� ඇත. මාෙl '�බරය 
��ටා ඇ8ෙ8 මාෙl තටාකය මතය. 
 (�ලාශය : �හා� හා )ස්f�) 

බ�ඃ ෙහව8 ෙසොෙහො� �Bය උහ> � 
ෂ�>වD� වළ දැ� සථ්ානය බැහැ දැක ඔC� 
ෙවත සලා� පැව:ම8 ඔCනට පා�ථනාව� 
හා පාප�ෂමාව අයැද �oම8 b�නාහව්". 
ක^� ස්ථාන බැහැ ද"න ,ට ෙමෙසේ පකාශ 
"#ම b�න5ව".  

1.  
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مُ ا"
َ

ال ْهِل  gََ  لس.
َ
يَارِ  أ aُمْؤِمنِ\َ  ِمنْ  ا�

ْ
ُمْسِلِم\َ َوا ال

ْ
 اهللاُ  َويَرَْحمُ  ل

ُمْستَْقِدِم\َ 
ْ
ِخِرينَ  ِمن.ا ال

ْ
ُمْستَأ

ْ
 بُِكمْ  اهللاُ  َشاءَ  إِنْ  َو�ِن.ا َوال

ِحُقونَ 
َ

  )أخرجه مسلم" (لَال
 

අස්සලා) අලා අහ්f> ]යා� 'න/ )ඃ'e� ව/-
)ස්f9� වය�හ)/ලා5/ )ස්ත�]9න '�නා 
ව/-)සත්ඃ"#න, වඉ�නා ඉ�ෂා අ/ලා5 �S� 

ලලා�¹� 

ෙ8Dම : )ඃ'� වD� හා )ස්f� වD� අ��� u 
&වැ�ය&, ඔබ ෙකෙර� ශා�Eය හා සමාදානය අ8 
ෙ(වා! අප අත�� ෙපර �යC�ට8 පbව ය�නට 
�B�න�ට8 අ/ලාහ ් කDණා කර8වා! අ/ලාහ ්
අ`මත කළා න� සැබැ,�ම අ�ද ඔබ සමඟ 
ස�බ�ධ ව�න� ෙව).    (�ලාශය: )ස්f�) 

2.  

مُ "
َ

ال ْهَل  َعلَيُْكمْ  الس.
َ
يَارِ  أ aُمْؤِمِن\َ  ِمنْ  ا�

ْ
ُمْسِلِم\َ  ال

ْ
 َو�ِن.ا َوال

ِحُقونَ  اهللاُ  َشاءَ  إِنْ 
َ

ُل  لَال
َ
ْسأ

َ
َا اهللاَ  أ

َ
h  ُْكم

َ
َعاِفيَةَ  َول

ْ
أخرجه " (ال

  )مسلم
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අස්සලා) අෙල
S� අහ්ල> ]යා� 'න/ )ඃ'eන 
ව/ )ස්f9� වඉ�නා ඉ�ෂා අ/ලා5 ලලා�¹� 

අස්අ[/ලාහ ලනා වලS)/ ආ¶යා 

ෙ8Dම : )ඃ'� වD� හා )ස්f� වD� අ��� u 
&වැ�ය&, ඔබ ෙකෙර� ශා�Eය හා සමාදානය අ8 
ෙ(වා! අ/ලාහ් අ`මත කළා න� සැබැ,�ම අ�ද 
ඔබ සමඟ ස�බ�ධ ව�න� ෙව). අපට ද ඔබට ද 
bවය ලබා ෙදන ෙම� මම අ/ලාහ්ෙග� පත'. 
 (�ලාශය: )සf්�) 

 රාණ නටµ� වලට ගD �5ම� "#ම 

ඉEහාසය සංෙ�තව8 කරන නට�� වලට ගD 
�5ම� "#ම ෙ>ව පE�ෙෂේ�ත
�ෙl ��තය. එය 
තහන� කර ල>ද". එෙසේ තහන� කර� ලැ�මට 
ෙහේ�ව ව�ෙ? එ� :මාව ඉ�මවා ය'� ෙ>ව 
ආෙ>ශය ෙවත නැµD වන අ�ථව8 ෙනොමැE දෑ 
ඇ�ළ8ව ඇE බැ,� ද අ/ලාහ්ෙl සංෙ�තව8 
ස්ථාන ෙනොවන දෑ ෙව�ෙව� ගD �5ම� කරන 
බැ,� ද ජනයා තම දහෙම � වjා¹ල භාවය� ද"න 
බැ,� ද ජනයාෙl වස්�ව අ��E සහගත ෙලස 
උපයා අ�භව කරන බැ,�  ද ෙ(. 

ඔෙ^ අදහස් පහත සඳහ� f�නයට එව�න. 

e.mail} Sinhala@islamhouse.com 




