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msßisÿlu
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ْﺖ َرﺳ
ُ َﺎل َﺳ ِﻤﻌ
َ ْﺺ ﻋ َﻤ َﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ
ٍ ( َﻋ ْﻦ أ ِﻣ ْﻴ ِﺮ اﻟﻤ ُْﺆِﻣﻨِﻴﻦ أﺑﻲ ﺣﻔ1
 َوإِﻧﱠﻤَﺎ ِﻻ ْﻣ ِﺮ ٍئ ﻣَﺎ-  ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ:ﱠﺎت – وﻓﻲ رواﻳﺔ
ِ َﺎل ﺑِﺎﻟﻨﱢـﻴ
ُ ُﻮل إِﻧﱠﻤَﺎ ْاﻷَ ْﻋﻤ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـﻘ
َ
َﺖ ِﻫ ْﺠ َﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ
ْ َﺖ ِﻫ ْﺠ َﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَرﺳُﻮﻟِ ِﻪ ﻓَ ِﻬ ْﺠ َﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَرﺳُﻮﻟِ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ ﻛَﺎﻧ
ْ ﻧـَﻮَى ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻛَﺎﻧ
(ُدﻧْـﻴَﺎ ﻳُﺼِﻴﺒُـﻬَﺎ أ َْو ا ْﻣ َﺮأَةٍ ﻳَـﺘَـ َﺰﱠو ُﺟﻬَﺎ ﻓَ ِﻬ ْﺠ َﺮﺗُﻪُ إِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻫَﺎ َﺟ َﺮ إِﻟَْﻴ ِﻪ )ﺑﺧﺎري
1’ w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< njg y*aid ;=ñhf.a mshdKka jQ
l;a;dí ;=udKkaf.a mq;Kqjka jQ úYajdijka;hskaf.a kdhlhd jQ Wu¾
;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’
^ish¨ l%shdjka fÉ;kdjka wkqjh’ iEu flfkl=u is;k oE Tyqg
we;’ ljfrl=f.a foaY;rKh w,a,dya fjkqfjka yd Tyqf.a O¾u
¥;hdKka fjkqfjka msysáfha o Tyqf.a foaY;rKh w,a,dya fjkqfjka
yd Tyqf.a O¾u ¥;hdKka fjkqfjka msysáh’ ljfrl=f.a foaY;rKh
fuf,dj ,nkakd jQ hï fohla fjkqfjka msysáfha o tfia fkdue;skï
ldka;djla újdy lr .ekSu fjkqfjka msysáfha o Tyq ljr foa
fjkqfjka foaY;rKh lf<a o th ta fjkqfjkau msysfgkq we;’&

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ )) َﻻ ﻳَـ ْﻘﺒَ ُﻞ
َ ﷲ
ِ ْل ا
ُ ﻗﺎل َرﺳُﻮ
َ :( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل2
((َﺿﺄ
َﻮ ﱠ
َ َث َﺣﺘﱠﻰ ﻳَـﺘـ
َ اﻟﻠﱠﻪُ ﺻ ََﻼةَ أَ َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ إِذَا أَ ْﺣﺪ

2’ w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< njg wnQ yqfrhsrd r<sh,a,dyq
wkayq ;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’ ^Tn w;=ßka flfkl=g ls¨g
we;s jQ úgl Tyq jq¿ fOdajkh lrk f;la Tyqf.a i,d;h w,a,dya
ms<s fkd.kafkah’&

1

َﺎل
َ  ﻗ: ( ﻋَﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص وأَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ وﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ ﻗﺎﻟﻮا3
َﺎب ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ِ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوﻳْ ٌﻞ ﻟ ِْﻸَ ْﻋﻘ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ َرﺳ

3’ w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< njg wíÿ,a,dya bíkq wï¾ bíkq
wdia ;=udKka” wnQ yqfrhsrd ;=udKka yd wdhsId ;=ñh úiska jd¾;d
lrk ,§’ ^-jq¿ lsÍfï§ c,h fkd;ejrekq- ú¨Uq j,g ksrfha
úkdYh we;s fõjd’&

َﺿﺄ
َﺎل إِذَا ﺗـ ََﻮ ﱠ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  أَ ﱠن َرﺳ:( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ4
ﻆ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
َ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺠ َﻌ ْﻞ ﻓِﻲ أَﻧِْﻔ ِﻪ ﻣﺎءً ﺛُ ﱠﻢ ﻟِﻴَ ْﺴﺘَـ ْﻨﺜِ ْﺮ َوَﻣ ْﻦ ا ْﺳﺘَ ْﺠ َﻤ َﺮ ﻓَـ ْﻠﻴُﻮﺗ ِْﺮ َوإِذَا ا ْﺳﺘَـ ْﻴـ َﻘ
.َُﺖ ﻳَ ُﺪﻩ
ْ  ﻓَِﺈ ﱠن أَ َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺪرِي أَﻳْ َﻦ ﺑَﺎﺗ.ْﺧﻠَﻬَﺎ ﻓِﻲ اﻹﻧﺎء ﺛﻼﺛﺎ
ِ ْﺴ ْﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳُﺪ
ِ ﻧـ َْﻮِﻣ ِﻪ ﻓَـ ْﻠﻴَـﻐ

((ْﺸ ْﻖ
ِ ﺿﺄَ ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺴﺘَـﻨ
ْﺨ َﺮﻳْ ِﻪ ﻣِﻦ اﻟﻤَﺎ ِء(( وﻓﻲ ﻟﻔﻆ )) َﻣ ْﻦ ﺗـ ََﻮ ﱠ
ِ ْﺸ ْﻖ ﺑِ َﻤﻨ
ِ  ))ﻓَـ ْﻠﻴَ ْﺴﺘَـﻨ: وﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ
4’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< nj wnQ yqfrhsrd
r<sh,a,dyq wkayq ;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’ ^Tn w;=ßka
flfkl= jq¿ .kakd úg Tyqf.a kdih ;=<g c,h f.k miqj msßisÿ
l< hq;=hs’ ljfrl= ^msßisÿ lsÍu i|yd& .,a Ndú;d lrkafka o Tyq
T;af;a ixLHdjla wkq.ukh l< hq;=hs’ Tn w;=ßka flfkl= kskafoka
wjÈ jQ úg ;u fow;a Ndckhg oeóug fmr fidaod .; hq;=hs’
ieneúkau ;u oE;a rd;%sfha ;ekam;a jQfha fld;ekloehs Tn w;=ßka
lsisfjl= fkdokafkah’&
uqia,sïys i|yka m%ldYhl ^;u l=vd weÕs,af,ka c,h f.k kdih
msßisÿ l< hq;=& hehs i|yka ù we;’
;j;a m%ldYhl ^ljfrl= jq¿ fodajkh lrkafka o Tyq kdih msßisÿ
l< hq;=hs’&

َﺎل )) َﻻ ﻳَـﺒُﻮﻟَ ﱠﻦ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
َ ﷲ
ِ  أن رﺳﻮل ا:ُ( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َرﺿِﻲ اﷲُ َﻋﻨْﻪ5
َﺴ ْﻞ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﺎ ِء اﻟﺪﱠاﺋ ِِﻢ
ِ  )) َﻻ ﻳَـﻐْﺘ:َﺴ ُﻞ ِﻣﻨْﻪُ(( وﻟﻤﺴﻠﻢ
ِ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓِﻲ اﻟْﻤَﺎ ِء اﻟﺪﱠاﺋ ِِﻢ ﺛُ ﱠﻢ ﻳَـﻐْﺘ

((ُﺐ
ٌ ُﻮ ُﺟﻨ
َ َوﻫ

2

5’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< nj wnQ yqfrhsrd ;=ud
§úiska jd¾;d lrk ,§’ ^Tn w;=ßka lsisfjl= fkd.,d hk /
&’mj;sk c,fha uQ;%d fkdl< hq;=h’s wk;=rej Tyq thska fidaod .kS
uqia,sïys i|yka ;j;a m%ldYhl ^Tn w;=ßka flfkl= ls,sá
&’;;a;ajfha isáh§ /£ we;s c,fha iakdkh fkdl< hq;=hs

َﺎل)) :إِذَا
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ َ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ
َﺎل :إِ ﱠن َرﺳ َ
َ (6ﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗ َ
ﱡﺮاب((.
ْﺴ ْﻠﻪُ َﺳ ْﺒـﻌًﺎ(( وﻟﻤﺴﻠﻢ ))أُوﻻَ ُﻫ ﱠﻦ ﺑِﺎﻟﺘ ِ
ْﺐ ﻓِﻲ إِﻧَﺎ ِء أَ َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَـ ْﻠﻴَـﻐ ِ
ِب اﻟْ َﻜﻠ ُ
َﺷﺮ َ

6’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< nj wnQ yqfrhsrd
;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’ ^Tn w;=ßka lsisfjl=f.a Ndckfhys
&’iqkLfhl= mdkh lf<a kï th i;a j;dj;a fiaÈh hq;=hs
&uqia,sïys i|yka m%ldYhl ^tajdhska tla j;djla mia uÕska úh hq;=h
’;hehs i|yka ù we

َﺎل)) :إِذَا
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ َ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ
ﱠﻞ أَ ﱠن َرﺳ َ
 (7وَﻟﻪُ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ َﻋﺒْ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﺑْ ِﻦ اﻟْ ُﻤﻐَﻔ ِ
َاب
ْﺴﻠُﻮﻩُ َﺳ ْﺒـ ًﻌﺎ َو َﻋ ﱢﻔﺮُوﻩُ اﻟﺜﱠﺎ ِﻣﻨَﺔَ ﻓِﻲ اﻟﺘﱡـﺮ ِ
اﻹﻧَﺎ ِء ﻓَﺎﻏ ِ
ْﺐ ﻓِﻲ ِْ
َوﻟَ َﻎ اﻟْ َﻜﻠ ُ

7’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< nj uqia,sïys
=wíÿ,a,dya ìka uq>*a*,a ;=udf.a y§ihl ^Ndckhla ;=< iqkLhl
f,j lE úgl th i;aj;djla fidaokak’ wg jeks j;dfjys miska th
’;.,ajkak& hehs i|yka ù we

غ َﻋﻠَﻰ
َ (8ﻋ ْﻦ ُﺣ ْﻤﺮَا َن ﻣ َْﻮﻟَﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎ َن ﺑْ ِﻦ َﻋﻔﱠﺎ َن أَﻧﱠﻪُ َرأَى ﻋُﺜْﻤَﺎ َن ﺑْ َﻦ َﻋﻔﱠﺎ َن َدﻋَﺎ ﺑ َِﻮﺿُﻮٍء ﻓَﺄَﻓْـ َﺮ َ

َﺾ
ﻀﻤ َ
ﱠات ﺛُ ﱠﻢ أَ ْد َﺧ َﻞ ﻳَﻤِﻴﻨَﻪُ ﻓِﻲ اﻟ َْﻮﺿُﻮِء ﺛُ ﱠﻢ ﺗَ َﻤ ْ
ث َﻣﺮ ٍ
ﺴﻠَ ُﻬﻤَﺎ ﺛ ََﻼ َ
ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ِﻣ ْﻦ إِﻧَﺎﺋِِﻪ ﻓَـﻐَ َ

ﺴ َﻞ
ﺴ َﺢ ﺑَِﺮأ ِْﺳ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ ﻏَ َ
ﺴ َﻞ َو ْﺟ َﻬﻪُ ﺛ ََﻼﺛًﺎ َوﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ إِﻟَﻰ اﻟْﻤ ِْﺮﻓَـ َﻘ ْﻴ ِﻦ ﺛ ََﻼﺛًﺎ ﺛُ ﱠﻢ َﻣ َ
ﺸ َﻖَ ا ْﺳﺘَـ ْﻨﺜَـ َﺮ ﺛُ ﱠﻢ ﻏَ َ
وَا ْﺳﺘَـ ْﻨ َ

ﺎل
ْﻮ ُوﺿُﻮﺋِﻲ َﻫﺬَا َوﻗَ َ
ﺿﺄُ ﻧَﺤ َ
َﻮ ﱠ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـﺘـ َ
ْﺖ اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ َ
َﺎل َرأَﻳ ُ
ْﻞ ﺛ ََﻼﺛًﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﻗ َ
ُﻛ ﱠﻞ ِرﺟ ٍ

3

ﺴﻪُ ﻏَ َﻔ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ﻣَﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم
َ ﱢث ﻓِﻴ ِﻬﻤَﺎ ﻧَـ ْﻔ
ُ ﺻﻠﱠﻰ َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﻴ ِﻦ َﻻ ﻳُ َﺤﺪ
َ ْﻮ ُوﺿُﻮﺋِﻲ َﻫﺬَا ﺛُ ﱠﻢ
َ ﺿﺄَ ﻧَﺤ
َﻣ ْﻦ ﺗـ ََﻮ ﱠ

ِﻣ ْﻦ ذَﻧْﺒِ ِﻪ

8’ Wiaudka bíkq w*a*dka ;=udf.a fiajlfhl= jQ yqïrdka ;=ud ;uka
Wiaudka ;=udKkaj fufia ÿgq njg jd¾;d lrk ,§’ ^ieneúkau
Wiaudka r<sh,a,dyq wkayq ;=ud c,h f.k tk fuka b,a,d isáfhah’
miqj tu n÷fkka foda;g c,h f.k ;=ka jrla fiaÿfõh’ miqj
t;=udf.a ol=K; c,fhys oud wk;=rej lg l,;ajd kdihg c,h
fhdod msßisÿ lf<ah’ miqj ;u uqyqK ;=kajrla fidaod ;u oE;a
je<ñg olajd ;=kajrla fiaÿfõh’ miqj ;u ysi c,fhka ;ejÍh’
miqj ;u fomd fiaÿfõh’ miqj t;=ud kì;=udKka fï ud l< jq¿
fOdajkh fuka jq¿ lrñka fufia m%ldY lrkq uu ÿgqñ’ ^fï ud l<
jq¿ fOdajkh fuka ljfrl= jq¿ fOdajkh lr wk;=rej tys § jq¿
wj,x.= fkdjQ ;;a;ajfhka rlwd;a folla bgq lf<a o mdmlï w;=ßka
fmr l< oE fjkqfjka w,a,dya Tyqg iudj fokq we;’&

ﺴ ٍﻦ َﺳﺄ ََل َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ َﻦ َزﻳْ ٍﺪ َﻋ ْﻦ ُوﺿُﻮِء
َ ْت َﻋ ْﻤﺮَو ﺑْ َﻦ أَﺑِﻲ َﺣ
ُ ( َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤﺮٍو َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴ ِﻪ َﺷ ِﻬﺪ9
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﺿﺄَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ُوﺿُﻮءَ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
َﻮ ﱠ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَ َﺪﻋَﺎ ﺑِﺘـ َْﻮٍر ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎ ٍء ﻓَـﺘـ
َ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ

َﺾ
َ ﻀﻤ
ْ ﺴ َﻞ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ﺛ ََﻼﺛًﺎ ﺛُ ﱠﻢ أَ ْد َﺧ َﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ﻓِﻲ اﻟﺘـ ْﱠﻮِر ﻓَ َﻤ
َ ََو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﺄَ ْﻛ َﻔﺄَ َﻋﻠَﻰ ﻳَ ِﺪﻩِ ِﻣ ْﻦ اﻟﺘـ ْﱠﻮِر ﻓَـﻐ
ﺴ َﻞ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َﻣ ﱠﺮﺗَـ ْﻴ ِﻦ
َ َﺴ َﻞ َو ْﺟ َﻬﻪُ ﺛ ََﻼﺛًﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﻏ
َ ََﺎت ﺛُ ﱠﻢ أَ ْد َﺧ َﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ﻓَـﻐ
ٍ ث ﻏَ َﺮﻓ
َ ﺸ َﻖ وَا ْﺳﺘَـ ْﻨﺜَـ َﺮ ﺛ ََﻼ
َ وَا ْﺳﺘَـ ْﻨ

ﺴ َﻞ ِر ْﺟﻠَﻴْ ِﻪ
َ ََاﺣ َﺪةً ﺛُ ﱠﻢ ﻏ
ِ ﺴ َﺢ َرأْ َﺳﻪُ ﻓَﺄَﻗْـﺒَ َﻞ ﺑِ ِﻬﻤَﺎ َوأَ ْدﺑَـ َﺮ َﻣ ﱠﺮةً و
َ إِﻟَﻰ اﻟْﻤ ِْﺮﻓَـ َﻘ ْﻴ ِﻦ ﺛُ ﱠﻢ أَ ْد َﺧ َﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ﻓَ َﻤ

َﺐ ﺑِ ِﻬﻤَﺎ إِﻟَﻰ ﻗَـﻔَﺎﻩُ ﺛُ ﱠﻢ َر ﱠد ُﻫﻤَﺎ إِﻟَﻰ
َ  ﺑَ َﺪأَ ﺑِ ُﻤ َﻘﺪِﱠم َرأ ِْﺳ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ ذَﻫ:إِﻟَﻰ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَـ ْﻴ ِﻦ وﻓﻲ رواﻳﺔ
ُاﻟْ َﻤﻜَﺎ ِن اﻟﱠﺬِي ﺑَ َﺪأَ ِﻣﻨْﻪ

9’ wï¾ ìka hyahd w,a-udiskS ;=udKka ;u mshdKka úiska jd¾;d
lrk ,o y§ihla fufia jd¾;d lrhs’
uu wï¾ ìka wì,a yika ;=udj uqK .eiqfKï’ t;=ud wíÿ,a,dya
ìka fihsoa ;=udKkaf.ka w,a,dyaf.a ¥;hdKka jq¿ fOdajkh l<
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whqre ms<sn|j úuiQfõh’ miqj l=vd c, n÷kla f.kajd f.k
w,a,dyaf.a riQ,ajrhdKka jq¿ fOdajkh l< whqre Tjqkg Tyq jq¿
fOdajkh lr fmkajQfhah’ Tyq l=vd n÷k we,lr ;u foda;g c,h
jlalr ;u fow;a ;=kajrla fidaod .;af;ah’ miqj l=vd n÷k ;=<g
fo w;a oud w¨ ;=kla c,h f.k lg l,;ajd fidaod kdihg c,h
hdug I,iajd th neyer lr msßisÿ lr .;af;ah’ miqj ;u oE;
l=vd n÷kg oud ;u uqyqK o ;=kajrla fidaod .;af;ah’ miqj ;u
oE; tu l=vd n÷kg oud fow;a je<ñg olajd fidaod .;af;ah’ miqj
;u oE; tu l=vd n÷kg oud thska ;u ysi msßueoafoah’ tla jrla
oE;a bÈßfhka wdrïN lr miqmig f.k .sfhah’ wk;=rej fomd
fidaod .;af;ah’
;j;a jd¾;djl ;u ysfiys bÈßmiska wdrïN lr msgq mi olajd
f.k f.dia kej;;a wdrïN l< ia:dkh olajd f.k wdfõh hehs
i|yka ù we;’

ْﺠﺒُﻪُ اﻟﺘﱠـﻴَ ﱡﻤ ُﻦ ﻓِﻲ ﺗَـﻨَـﻌﱡﻠِ ِﻪ َوﺗَـ َﺮ ﱡﺟﻠِ ِﻪ
ِ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـُﻌ
َ  ﻛَﺎ َن اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ:َﺖ
ْ ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟ
َ ِ( َﻋ ْﻦ ﻋَﺎﺋ10
َوﻃُﻬُﻮِرﻩِ َوﻓِﻲ َﺷﺄْﻧِِﻪ ُﻛﻠﱢ ِﻪ

10’ wdhsId r<sh,a,dyq wkayd ;=ñh úiska jd¾;d lrk ,§’ w,a,dyaf.a
¥;hdKka t;=ud mdjyka me,£fï § o ysiflia ieliSfï § o msßisÿ
lsÍfï § o tfukau ^fiiq& ish¨ lghq;=j, § o ol=K; m%sh
lrkafkl= jQy’

ُﻮل )إِ ﱠن أُ ﱠﻣﺘِﻲ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳـَﻘ
َ ( َﻋ ْﻦ ﻧـُ َﻌﻴ ٍْﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺠ ِﻤ ِﺮ ﻋﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻋﻦ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ11
ﺴ َﻞ َو ْﺟ َﻬﻪُ َوﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ ﻛَﺎ َد ﻳَـ ْﺒـﻠُ ُﻎ
َ َﺿﺄُ ﻓَـﻐ
َﻮ ﱠ
َ ْﺖ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻳَـﺘـ
ُ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ( وﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ َرأَﻳ

ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ْﺖ َرﺳ
ُ َﺎل َﺳ ِﻤﻌ
َ ﺴ َﻞ ِر ْﺟﻠَﻴْ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َرﻓَ َﻊ إِﻟَﻰ اﻟﺴﱠﺎﻗَـ ْﻴ ِﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻗ
َ َاﻟْ َﻤ ْﻨ ِﻜﺒَـ ْﻴ ِﻦ ﺛُ ﱠﻢ ﻏ

ُﻮل
ُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـﻘ

ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ﻳُﻄِﻴ َﻞ ﻏُ ﱠﺮﺗَﻪُ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ
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11’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka m%ldY l< nj wnQ yqfrhsrd
r<sh,a,dya wkayq úiska o t;=udf.ka kqwhsï w,a-uqcAñ¾ úiska o
jd¾;d lrk ,§’
^ieneúkau udf.a iuQyh jq¿fjys i,l=Kq fya;=fjka u<jqka flfrka
ke.sgqjkq ,nk Èkfha w;amd §ma;sfhka o uqyqKq §ma;sfhka o le|jkq
,n;s’ Tn w;=ßka ljfrl= ;u §ma;sh §¾> lr .ekSug yelshdj
we;af;a o Tyq th lr;ajd”&
uqia,sï ys fufia i|yka ù we;’ wnQ yqfrhsrd r<sh,a,dyq wkayq ;=ud
jq¿ fOdajkh lrkq uu ÿáñ’ t;=ud ;u uqyqK yd oE;a Wrysig
ióm jk f;la fiaÿfõh’ miqj ;u fomd flKavh olaj tifjk
f;la fiaÿfõh’ wk;=rej w,a,dyaf.a ¥;hdKka ^ieneúkau udf.a
iuQyh jq¿fjys i,l=Kq fya;=fjka u<jqka flfrka ke.sgqjkq ,nk
Èkfha w;amd §ma;sfhka o uqyqKq §ma;sfhka o le|jkq ,n;s’& hehs
m%ldY lrkq uu ÿáñ’ tneúka Tn w;=ßka ljfrl= ;u uqyqfKys
§ma;sh yd w;amd ys §ma;sh §¾> lr .ekSug yelshdj we;af;a o Tyq
th lr;ajd” hehs m%ldY lf<ah’

ْﺤ ْﻠﻴَﺔُ ِﻣ ْﻦ
ِ ُﻮل ﺗَـ ْﺒـﻠُ ُﻎ اﻟ
ُ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـﻘ
َ ْﺖ َﺧﻠِﻴﻠِﻲ
ُ  َﺳ ِﻤﻌ:ﻟﻔﻆ ﻟﻤﺴﻠﻢ
ٍ ( وﻓﻲ12
ُْﺚ ﻳَـ ْﺒـﻠُ ُﻎ اﻟ َْﻮﺿُﻮء
ُ اﻟْﻤ ُْﺆِﻣ ِﻦ َﺣﻴ

12’ uqia,sïys i|yka ;j;a jd¾;djl” ^jq¿ fOdajkh - YÍrfha ljr
m%foaYhla - wdjrKh lrkafka o ta wkqj uq#ñkajrfhl=f.a yev
w,xldrh o ,efnkq we;’& hehs udf.a ñ;% i,a,,a,dyq wf,hsys
ji,a,ï ;=udKka m%ldY lrkq uu wid we;af;ñ’
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mdvu - 02
jeisls<shg msúiSu yd c,h mßyrKh ms<sn|j mdvu
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻛَﺎ َن إِذَا َد َﺧ َﻞ
َ  ا ﱠن اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ: ُﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪ
ِ ِﻚ َر
ٍ َﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣَﺎﻟ
ِ ( َﻋ ْﻦ أَﻧ13
ِﺚ
ِ ُﺚ وَاﻟْ َﺨﺒَﺎﺋ
ِ ِﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟْ ُﺨﺒ
َ َﺎل اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِﻧﱢﻲ أَﻋُﻮذُ ﺑ
َ َﻼءَ ﻗ
َ اﻟْﺨ

13’ ieneúkau kì i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï ;=udKka m%ldY l<
nj wkia bíkq ud,sla r<sh,a,dyq wkayq ;=ud úiska jd¾;d lrk ,§’
^t;=udKka jeisls<shg msúfik úg w,a,dyqïu bkakS wW!ÿìl ñk,al=íis j,a-lndbis hkqfjka mjikafkl= jQy’&
f;areu(- hd w,a,dya” kmqre mqreI n,fõ.fhka o kmqre ia;%S
n,fõ.fhka o wdrlaIdj Tfnka m;ñ’

:ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
َ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ:ي رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل
ﱡﻮب ْاﻷَﻧْﺼَﺎ ِر ﱢ
َ ( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ أَﻳ14
 وََﻻ ﺗَ ْﺴﺘَ ْﺪﺑِﺮُوﻫَﺎ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َﺷ ﱢﺮﻗُﻮا أ َْو ﻏَ ﱢﺮﺑُﻮا،ْل
ٍ ِﻂ َوﻻَ ﺑـَﻮ
ٍ ﻂ ﻓ ََﻼ ﺗَ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒِﻠُﻮا اﻟْ ِﻘ ْﺒـﻠَﺔَ ﺑﻐَﺎﺋ
َ ِإِذَا أَﺗَـ ْﻴﺘُ ْﻢ اﻟْﻐَﺎﺋ

َِف َوﻧَ ْﺴﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪ
ُ َﺖ ﻗِﺒَ َﻞ اﻟْ ِﻘ ْﺒـﻠَ ِﺔ ﻓَـﻨَـ ْﻨ َﺤﺮ
ْ ﺾ ﺑُﻨِﻴ
َ َاﺣﻴ
ِ ﺸﺎ َم ﻓـ ََﻮ َﺟ ْﺪﻧَﺎ َﻣﺮ
ﱡﻮب ﻓَـ َﻘ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ اﻟ ﱠ
َ َﺎل أَﺑُﻮ أَﻳ
َﻗ

ﺗَـﻌَﺎﻟَﻰ

14’ w,a,dyaf.a ¥;hdKka i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï m%ldY l< nj
wnQ whahQí w,a-wkaidß r<sh,a,dyq wkayq ;=ud úiska jd¾;d lrk ,§’
^^Tn u<my lssÍug meñfKkafka kï u<my lrk úg § fyda uQ;%d
lrk úg § lsí,d Èidjg uqyqK fkdmdkq’ ;jo thg miqmi
fkdmdkq’ kuq;a kef.kysr foig fyda ngysr foig uqyqK mdkq’&&
wms isßhdjg meñKsfhuq’ tys l#nd foig uqyqK ,d ;kk ,o
jeisl<
s s wms ÿgqfjuq’ thska wm yeÍ lS¾;su;a f.!rjhg md;%
w,a,dyaf.ka iudj wheo isáfhuq’

ْﺖ
ُ ﺼﺔَ ﻓَـ َﺮأَﻳ
َ ْﺖ َﺣ ْﻔ
ِ ْﺖ ﻳﻮﻣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺑَـﻴ
ُ  َرﻗِﻴ:َﺎل
َ ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬﻤَﺎ ﻗ
ِ ( َﻋ ْﻦ َﻋﺒْ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َر15
ﺸﺄِْم
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻳَـ ْﻘﻀِﻲ ﺣَﺎ َﺟﺘَﻪُ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺪﺑَِﺮ اﻟْ ِﻘ ْﺒـﻠَ ِﺔ ُﻣ ْﺴﺘَـ ْﻘﺒِ َﻞ اﻟ ﱠ
َ اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ
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15’ wíÿ,a,dya bíkq Wu¾ bíkq w,a-l;a;dí r<sh,a,dyq wkayqud ;=ud
úiska jd¾;d lrk ,§’ Èkla uu y*aidf.a ksjig f.dv jQfhñ’ túg
kì;=udfKda isßhd foaYhg uqyqK,dñka o l#nd foig miqmi,dñka o
<;u ^leisl
’s s& wjYH;dj bgq lrkq ÿgqfjñ hehs m%ldY lf<ah

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ
َﺎل :ﻛَﺎ َن َرﺳ ُ
ِﻚ َرﺿِﻲ اﷲُ ﻋَﻨﻪُ أَﻧﱠﻪُ ﻗ َ
َﺲ ﺑْ َﻦ ﻣَﺎﻟ ٍ
َ (16ﻋ ْﻦ أَﻧ ِ
ْﺠﻲ ﺑِﺎﻟْﻤَﺎ ِء
َاوةً ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎ ٍء َو َﻋﻨَـ َﺰةً ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَـﻨ ِ
َﻼءَ ﻓَﺄَ ْﺣ ِﻤ ُﻞ أَﻧَﺎ َوﻏ َُﻼ ٌم ﻧَ ْﺤﻮِي إِد َ
ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ اﻟْﺨ َ

’§16’ wkia bíkq ud,sla r<sh,a,dyq wkayq ;=ud úiska jd¾;d lrk ,
w,a,dyaf.a ¥;hdKka jeisl,
s shg msúiqky’ túg uu o nd, jhfia
miqjQfhñ’ ud iuÕ c,fhka jQ l=vd n÷kla o yñka ksu lrk ,o
’l=vd c, Wrhla o ;sìK’ t;=ud c,fhka msßisÿ lr .;ay

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ
ي رﺿِﻲ اﷲُ َﻋ ْﻨـ ُﻬﻤَﺎ أَ ﱠن اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ َ
ِث ﺑﻦ ِرﺑْ ِﻌ ﱢﻲ اﻷﻧﺼﺎر ﱢ
َ (17ﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ﻗَـﺘَﺎ َدةَ اﻟﺤَﺎر ِ

َﻼ ِء ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِ ِﻪ وََﻻ
ﺴ ْﺢ ِﻣ ْﻦ اﻟْﺨ َ
ُﻮل وََﻻ ﻳَـﺘَ َﻤ ﱠ
ُﻮ ﻳَـﺒ ُ
ْﺴ َﻜ ﱠﻦ أَ َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ذَ َﻛ َﺮﻩُ ﺑِﻴَﻤِﻴﻨِ ِﻪ َوﻫ َ
َﺎل َﻻ ﻳُﻤ ِ
َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ َ
اﻹﻧَﺎ ِء
ﱠﺲ ﻓِﻲ ِْ
ﻳَـﺘَـﻨَـﻔ ْ

17’ ieneúkau w,a,dyaf.a ¥;hdKka i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï
m%ldY l< nj wnQ l;dod w,a-ydßia bíkq ßíB r<sh,a,dyq wkayq
’§;=ud úiska jd¾;d lrk ,
’^flfkl= uQ;%d lrk úg § ol=K;ska ;u ,sx.h we,a,sh fkdhq;=hs
<;u ol=K;ska jeisl
s s .sh miq fiaÈh fkdhq;=hs’ Ndckh ;=< fkdmsôh
&’hq;=hs

َﺎل إِﻧـﱠ ُﻬﻤَﺎ ﻟَﻴُـﻌَ ﱠﺬﺑَﺎ ِن َوﻣَﺎ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑَِﻘ ْﺒـ َﺮﻳْ ِﻦ ﻓَـﻘ َ
َﺎل َﻣ ﱠﺮ اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ َ
ﱠﺎس ﻗ َ
َ (18ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒ ٍ

ْﺸﻲ ﺑِﺎﻟﻨﱠ ِﻤﻴ َﻤ ِﺔ
ْل َوأَﻣﱠﺎ ْاﻵ َﺧ ُﺮ ﻓَﻜَﺎ َن ﻳَﻤ ِ
ﻳـُ َﻌ ﱠﺬﺑَﺎ ِن ﻓِﻲ َﻛﺒِﻴ ٍﺮ أَﻣﱠﺎ أَ َﺣ ُﺪ ُﻫﻤَﺎ ﻓَﻜَﺎ َن َﻻ ﻳَ ْﺴﺘَﺘِ ُﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟْﺒـَﻮ ِ

ْﺖ
ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟِ َﻢ ﻓَـ َﻌﻠ َ
َاﺣ َﺪةً ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َرﺳ َ
ﺼ َﻔﻴْ ِﻦ ﻓَـﻐَ َﺮَز ﻓِﻲ ُﻛ ﱢﻞ ﻗَـ ْﺒ ٍﺮ و ِ
ﺸ ﱠﻘﻬَﺎ ﻧِ ْ
ﺛُ ﱠﻢ أَ َﺧ َﺬ َﺟﺮِﻳ َﺪةً َرﻃْﺒَﺔً ﻓَ َ

ﱢﻒ َﻋ ْﻨـ ُﻬﻤَﺎ ﻣَﺎ ﻟَ ْﻢ ﻳَـ ْﻴﺒَﺴَﺎ
َﺎل ﻟَ َﻌﻠﱠﻪُ ﻳُ َﺨﻔ ُ
َﻫﺬَا ﻗ َ
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18’ wíÿ,a,dya bíkq wíndia r<sh,a,dyq wkayq ;=ud úiska jd¾;d
lrk ,§’
kì i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï ;=udKka lí¾ ^ñKSj<j,a& folla
wi,ska .uka l<y’ túg fï fofokd ieneúkau fõokd lrkq ,n;s’
kuq;a fï fofokd uyd mdmhka ksid fõokd fkd,n;s’ Tjqka
fofokdf.ka flfkl= Tyq uQ;%d lrk úg wdjrKhla fkdi,id .;a
flfkls’ wfkld fla,dï lshñka .uka l< wfhls’ wuq .il w;a;la
f.k th folg brd lí¾ foflysu ysfgõfõh’ túg w,a,dyaf.a
¥;hdKks” Tn fufia lf<a wehs oe@hs iydìjre wid isáhy’ ta fol
úh<sj fkdmj;sk l,a;dla Tjqka fofokd ^o~qjñka& ,sys,a lrkq
,nkakg mq¿jk’

mdvu - 03
wia-isjdla ^o;a msßisÿ lsÍu&
َﺎل ﻟَﻮَْﻻ أَ ْن أَ ُﺷ ﱠﻖ
َ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻋَﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨْﻪُ أَ ﱠن َرﺳ
ِ ( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َر19
ٍَﻼة
َ َاك َﻣ َﻊ ُﻛ ﱢﻞ ﺻ
ِ ﱠﺎس ﻷََﻣ َْﺮﺗُـ ُﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟﺴﱢﻮ
ِ َﻋﻠَﻰ أُﱠﻣﺘِﻲ أ َْو َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ

19’ w,a,dyaf.a ¥;hdKka i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï m%ldY l< nj
wnQ yqfrhsrd r<sh,a,dyq wkayq ;=ud úiska jd¾;d lrk ,§’
udf.a iuQyhdg wiSre ld¾hhla fkdjQfha kï iEu i,d;hl§u o;a
msßisÿ lrk fuka uu Tjqkg wK lr isáñ’

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ إِذَا
َ  ﻛَﺎ َن اﻟﻨﱠﺒِ ﱡﻲ:َﺎل
َ ( َﻋ ْﻦ ُﺣ َﺬﻳْـ َﻔﺔَ ﺑﻦ اﻟﻴَﻤﺎن رﺿِﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗ20
َاك
ِ ص ﻓَﺎﻩُ ﺑِﺎﻟﺴﱢﻮ
ُ ﻗَﺎ َم ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠﻴ ِْﻞ ﻳَﺸُﻮ

20’ kì i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï ;=udKka rd;%sfha wjÈ jQ úg
;u lg isjdlfhka ^nqreiqfjka& uÈkafkl= jQy’ hehs yqfohs*d bíkq
hudka r<sh,a,dyq wkayq ;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’
9

ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َوأَﻧَﺎ
َ ﺸﺔَ َد َﺧ َﻞ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ﺑْ ُﻦ أَﺑِﻲ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻋَﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
َ ِ( َﻋ ْﻦ ﻋَﺎﺋ21

ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ ْﺐ ﻳَ ْﺴﺘَ ﱡﻦ ﺑِ ِﻪ ﻓَﺄَﺑَ ﱠﺪﻩُ َرﺳ
ٌ َاك َرﻃ
ٌ ﺻ ْﺪرِي َوَﻣ َﻊ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﻦ ِﺳﻮ
َ ُﻣ ْﺴﻨِ َﺪﺗُﻪُ إِﻟَﻰ

ُﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ
َ ﻀﺘُﻪُ َوﻃَﻴﱠْﺒﺘُﻪُ ﺛُ ﱠﻢ َدﻓَـ ْﻌﺘُﻪُ إِﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺒِ ﱢﻲ
ْ ﺼ ْﻤﺘُﻪُ َوﻧَـ َﻔ
َ َاك ﻓَـ َﻘ
َ ْت اﻟﺴﱢﻮ
ُ ﺼ َﺮﻩُ ﻓَﺄَ َﺧﺬ
َ ََﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﺑ
ﺴ َﻦ
َ ﻂ أَ ْﺣ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ا ْﺳﺘَ ﱠﻦ ا ْﺳﺘِﻨَﺎﻧًﺎ ﻗَ ﱡ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ْﺖ َرﺳ
ُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓَﺎ ْﺳﺘَ ﱠﻦ ﺑِ ِﻪ ﻓَﻤَﺎ َرأَﻳ
َﺎل ﻓِﻲ
َ ﺻﺒَـﻌَﻪُ ﺛُ ﱠﻢ ﻗ
ْ ِﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َرﻓَ َﻊ ﻳَ َﺪﻩُ أ َْو إ
َ ُﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ُ غ َرﺳ
َ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَﻤَﺎ ﻋَﺪَا أَ ْن ﻓَـ َﺮ
َﺎت ﺑَـ ْﻴ َﻦ ﺣَﺎﻗِﻨَﺘِﻲ َوذَاﻗِﻨَﺘِﻲ
َ ُﻮل ﻣ
ُ َﺖ ﺗَـﻘ
ْ ِﻴﻖ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ﺛ ََﻼﺛًﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﻗَﻀَﻰ َوﻛَﺎﻧ
ِ اﻟ ﱠﺮﻓ

21’ wdhsId r<sh,a,dyq wkayq ;=udKka úiska jd¾;d lrk ,§’
wíÿ¾ ryaudka bíkq wî nla¾ wia-isoa§la r<sh,a,dyq wkayqud ;=ud
kì i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï ;=udKka fj; msúiqky’ uu o
t;=udKkaj udf.a mmqjg ;=re,a lrñka isáfhñ’ wíÿ¾ ryaudka
i;=j lg msßisÿ lrk wuq ñiajdla ^lgmsßisÿ lrk& oeyeáhla úh’
w,a,dyaf.a riQ,ajrhdf.a ne,au ta foig È.= úh’ túg uu tu
oeyeáh f.k th lmd msßisÿ lr kì i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï
;=udKkag Ndr ÿksñ’ tu.ska t;=ud o;a msßisÿ lr .;ay’ óg jvd
fyd¢ka w,a,dyaf.a riQ,ajrhdKka o;a uÈkq lsisúgl ud oel ke;’

َاك
ٍ ِﺴﻮ
ِ ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻓـ ََﻮ َﺟ ْﺪﺗُﻪُ ﻳَ ْﺴﺘَ ﱡﻦ ﺑ
َ ْﺖ اﻟﻨﱠﺒِ ﱠﻲ
ُ َﺎل أَﺗَـﻴ
َ ( َﻋ ْﻦ أَﺑِﻲ ﺑـ ُْﺮ َدةَ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴ ِﻪ ﻗ22
َُﻮع
َاك ﻓِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ َﻛﺄَﻧﱠﻪ ﻳَـﺘَـﻬ ﱠ
ُ ع وَاﻟﺴﱢﻮ
ْ ُع أ
ْ ُُﻮل أ
ُ ﺑِﻴَ ِﺪﻩِ ﻳـَﻘ

22’ wnQ uQid w,a-wIawÍ ^r<sh,a,dyq wkayq& ;=ud úiska jd¾;d lrk
,§’ kì ^i,a,,a,dyq wf,hsys ji,a,ï& ;=udKka wuq oeyeáhlska uqj
msßisÿ lrñka isáh § uu t;=udKka bÈßhg meñKsfhñ’ oeyeáfha
me;a;la t;=udf.a Èj u; ;sìK’ t;=udfKda zw’’’ w’’’’ hkqfjka
mejiQy’ jukh lrk y~la ksl=;a lrkakla fuka ;sìK’ oeyeáh o
t;=udKkaf.a uqfõ ;sìK’

10

පාඩම - 04
පා අවරණ මත පිරිමැදීම
23

23. ල්-මුඝීරා ඈබ්නු ෂුඃබා රළියල්ලාහු න්හු විසින් වාර්තා කරන ලදී.
මම නබි සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සමඟ ගමනක
සිටියෙමි. එතුමාගේ පා අවරණ ගැලවීම සඳහා මම නැමුනෙමි. එවිට
එතුමාණෝ මෙසේ පැවසහ, “ඒ දෙක තහැර දමන්න, සැබැවින්ම ඒ
දෙක පිරිසිදු තත්ත්වයෙන් ආතුල් කර (පැලඳ) ආත්තෙමි යැයි පැවසහ,
පසුව ඒ දෙක මත පිරි මැද්දාහ.“

24

24. හුදෙයිෆා බින් ල්-යමාන් රළියල්ලාහු න්හු විසින් වාර්තා කරන
ලදී. මම නබි සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් සමඟ වීමි
.
එතුමා මත්රා කළහ. වළු ධෝවනය කළහ. එතුමාගේ පා අවරණ දෙක
මත (ජලයෙන්) පිරිමැද්දාහ. (සාරාංශගතව ඈදිරිපත් කර ආත.)

පාඩම - 05
මදී හා සෙසු දෑ

11
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25. ලී ඈබ්නි බී තාලිබ් රළියල්ලාහු න්හු තුමාණන් විසින් වාර්තා
කරන ලදී . මම ධිකව මදී (මැලියම් සහිත දියරය ) හටගන්නෙකු වෙමි .
නබි (සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් ) තුමාණන්ගේ දියණිය මා සමඟ
සිටින බැවින් එතුමාගෙන් (මේ ගැන ) විමසීමට ලැජ්ජා වුණෙමි . එබැවින්
මම මික්දාද් ඈබ්නු ල්-ස්වද්ට (එය සන ) මෙන් ණ කළෙමි . එතුමා
ඒ පිළිබඳව ආසුවේය . එවිට එතුමාණෝ ඔහුගේ ලිංගය සෝදා ගත
යුතුය.ි තවද වුළු ධෝවනය කරගත යුතුයැ යි පැවසහ.
බුහාරියේ සඳහන් වාර්තාවක වුළු ධෝවනය කරගන්න
ලිංගය සෝදාගන්න ’ යැයි සඳහන් වී ආත.

. තවද ඔබේ
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26. බ්දුල්ලාහ් බින් සෙයිද් බින් අසිම් ල්-මාසිනීය්යි රළියල්ලාහු
න්හු විසින් ද ඔහුගෙන් ඊබ්බාද් ඈබ්නු තමීම් විසින් ද වාර්තා කරන
ලදී.
සැබැවින්ම තමන්ට සලාතයේ කිසිවක් හටගැනුනේ යැයි තමන්
කෙරෙහි කුතුහලය ආති කරගත් මිනිසෙකු පිළිබඳව නබි සල්ලල්ලාහු
ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් වෙත පැමිණිලි කරනු ලැබීය
. එවිට
එතුමාණෝ (ඔහු හඬ ආසෙන තෙක් හෝ වාතය (දුඟද ) දැනෙන තෙක්
හැරී නොයා යුතුය.) යැයි පැවසහ.
12

)27

27. මිහ්සන් ල්-සදිය්යාගේ දියණිය ව ඊම්මු කයිස් තුමිය විසින්
වාර්තා කරන ලදී . (අහාර නුභව නොකරන තම කුඩා බිළිඳා සමඟ
ල්ලාහ්ගේ රසල්වරයාණන් වෙත පැමිණියාය . එතුමාණෝ එතුමාගේ
ඊකුලෙහි ඔහුව වාඩි කරවීය . ඔහු එතුමාගේ වස්ත්රයේ මත්රා කළේය .
ජලය ගෙන එන මෙන් ඈල්ලා සිටි එතුමා පසුව තම වස්ත්රය මත එය
ඈසුවේය. නමුත් එතුමා එය සේදුවේ නැත.)

) 28
28. විශ්වාසවන්තයින්ගේ මෑණියන් ව අයිෂා රළියල්ලාහු න්හා තුමිය
විසින් වාර්තා කරන ලදී . (කුඩා බිලිඳෙකු නබි සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි
වසල්ලම් තුමාණන් වෙත ගෙන එනු ලැබීය . ඔහු එතුමාගේ වස්ත්රයේ
මත්රා කළේය . ජලය ගෙන එන මෙන් ඈල්ලා සිටි එතුමා පසුව එම
ස්ථානය පමණක් පිරිසිදු කළේය.)
මුස්ලිම් හි එන තවත් වාර්තාවක (ඔහුගේ මත්රා තැවරුනු කොටස
පමණක් පිරිසිදු කළේය. නමුත් එතුමා එය (වස්ත්රය) නොසේදුවේය.)
) 29

29. නස් ඈබ්නු මාලික් රළියල්ලාහු න්හු තුමා විසින් වාර්තා කරන
ලදී. (ගැමි රාබි ජාතිකයෙකු පැමිණ මස්ජිදයේ එක් කොනක මුත්රා
කළේය. ජනයා ඔහුව පලවා හැරියහ . එවිට එතුමාණෝ ඔවුන්ව
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වැළැක්ව හ. ඔහු මුත්රා කර වසන් කළ පසුව ජල බ ඳුනක් ගෙන එන
මෙන් ණ කළහ. පසුව ඒ මත එය වක් කරනු ලැබීය .

) 30
30 බ හුරෙයිරා රළියල්ලාහු න්හු තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී
’
(ල්-ෆිත්රා නම් පාරම්පරිකව පැවත එන පිරිසිදුකම් පහකි
’
චර්මඡෙදනය, යටි රැවුල වැවීම ඊඩු රැවුල කපා හැරීම , නියපොතු
කැපීම, කිහිලි (හා රහසඟ) රෝම ඈවත් කිරීම.

පාඩම - 06
ජනාබත්(මහා කිලිට)ි හේතුවෙන් ස්නානය කිරීම.
) 31

31. බ හුරෙයිරා රළියල්ලාහු න්හු තුමාණන් විසින් වාර්තා කරන ලදී .
සැබැවින්ම නබි සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ඔහුව (බ
හුරෙයිරාව) මදීනාවෙහි සමහර වීදිවල දුටුහ
. ඔහුද ජනාබත්
තත්ත්වයේ පසුවිය . එතුමා මෙසේ පැවසීය . ‘මම එතුමාගෙන් ඇත්වී
ගියෙමි. පසුව දිය නෑවෙමි . නතුරුව (එතුමා වෙතට ) පැමිණියෙමි . එවිට
එතුමාණෝ ඕ බ හුරෙයිරා ! ඔබ කොහේ සිටියේ දැ ?යි විමසහ . මම
ජනාබත් තත්ත්වයේ පසුවීමි . එබැවින් ඔබ සමඟ සුන් ගන්නට මම
කමැති වයෙමි . තවද මම පිරිසිදු කමින් තොරව සිටියෙමි
. එවිට
නබිතුමාණෝ, (සුබ්හානල්ලාහ් ල්ලාහ් ති පිවිතුරුය . සැබැවින්ම
මුස්ලිම්වරයෙකු තවත් වාර්තාවක මුඃමින්වරයෙකු පිරිසිදු
නොවන්නේය) යැයි පැවසහ.
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) 32

32. අයිෂා රළියල්ලාහු න්හා තුමිය විසින් වාර්තා කරන ලදී
.
ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් ජනාබත් හේතුවෙන් ස්නානය කිරීම සඳහා යන
විට තම දෙත් සෝදා ගෙන පසුව සලාතය සඳහා ඔහු වුළු ගන්නාක්
මෙන් වුළු ධෝවනය කර ගනිති . නතුරුව තම දෑතින් තම රෝම
තුල්ලා සෝදති. තම ශරීරය (තුල්ලා) සම්පර්ණ කළ බවට එතුමාණන්
හැඟුනු විට ඒ මත තුන් වරක් ජලය ගලා යාමට සලස්වති . නතුරුව
තම ශරීරයේ සෙසු කොටස්ද සෝදා හරිති.

) 33

33. ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් සමඟ මම ද එකම භාජනයක ස්නානය
කරන්නෙකු වීමි . පි දෙදෙනාම එයින් ආද ස්නානය කරන්නන් වීමු
.
යැයි ආය (අයිෂා රළියල්ලාහු න්හා) තවදුරටත් ප්රකාශ කර සිටියාය.

)34
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34. නබි සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ගේ භාර්යාවක් ව
මයිමනා බිනත
් ් හාරිස් තුමිය විසින් වාර්තා කරන ලදී .
මම ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් වෙනුවෙන් ජනාබත් ස්නානය සඳහා ජලය
ගෙනැවිත් තැබුවෙමි . එතුමාණන් දෙවරක් හෝ තුන්වරක් තම
දකුණතින් ගෙන තම වම් පැත්තට බඳුන ආල කර (ජලය වක්කර
)
ගත්තේය. නතුරුව තම ලිංගය සෝදා ගත්තේය නතුරුව එතුමාගේ
දෑත බිම හෝ බිත්තියකද දෙවරක් හෝ තුන්වරක් ගැසුවේය . නතුරුව
කට කලත්වා පිරිසිදු කර ගනිමින් නාසයද පිරිසිදු කර ගත්තේය . තවද
තම මුහුණ හා තම දෑත් සෝදා ගත්තේය . පසුව එතුමාණන් තම හිස
මත ජලය වක්කර ගත්තේය . පසුව තම ශරීරයේ සෙසු පැතිද සෝදා
ගත්තේය පසුව නැමී තම පාදද සෝදා ගත්තේය
. මම එතුමාණන්
වෙත තුවායක් ගෙන අවෙමි නමුත් එතුමා එය ප්රිය කළේ නැත එතුමා
තම තින් ජලය පිස දැමහ.
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35. බ්දුල්ලාහ් ඈබ්නු ඊමර් රළියල්ලාහු න්හු තුමාණන් විසින් වාර්තා
කරන ලදී.
සැබැවින්ම ඊමර් ඈබ්නු කත්තාබ් තුමා ල්ලාහ්ගේ
දතයාණනි! ප
තුරින් කෙනෙකු ජනාබත් තත්ත්වයේ සිටියදී නිදා ගනීවි දැයි
විමසුවේය. එවිට එතුමා (එසේය ) නුඹලා තුරින් කෙනෙකු වුළු
ධෝවනය කර ගත්තේ නම් නිදාගනිත්වා)
) 36
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36. නබි තුමාණන්ගේ භාර්යාවක් ව ඊම්මු සලමා රළියල්ලාහු න්හා
තුමිය විසින් වාර්තා කරන ලදී . බ තල්හාගේ බිරිය ඊම්මු සුලෙයිම්
ල්ලාහ්ගේ රසල්වරයාණන් වෙත පැමිණ මෙසේ පැවසුවාය
.
ල්ලාහ්ගේ දතයාණනි! සැබැවින්ම සත්යය පිළිබඳව ල්ලාහ් ලැජ්ජා
නොවන්නේය. එබැවින් කාන්තාවක් ආය මෝචනය ව විටක ස්නානය
කිරීම ආයට නියම වන්නේ ද? එවිට එතුමාණන් (එසේය, ආය ජලය දුටු
විට) යැයි පැවසහ.

) 37

37. අයිෂා රළියල්ලාහු න්හා තුමිය විසින් වාර්තා කරන ලදී
.
ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන්ගේ
වස්ත්රයෙන් මම ජනාබත් සඳහා ස්නානය කරන්නියක් වවෙමි
’
එතුමාණන් සලාතය සඳහා පිටත් වහ . සැබැවින්ම එතුමාගේ වස්ත්රය
ජලයෙන් තෙත් වී තිබිණ.ළු
මුස්ලිම් සතු වාර්තාවක , ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් සල්ලල්ලාහු ලෙයිහි
වසල්ලම් තුමාණන්ගේ වස්ත්රයෙන් (එහි තිබ පැල්ලම් ) මම හොඳින්
සීරුවෙමි. එතුමාණන් එහි (ඒ ආඳුමෙහි ) සලාතය ඈටු කළේය’

) 38

38. බ හුරෙයිරා රළියල්ලාහු න්හු තුමාණන් විසින් වාර්තා කරන ලදී .
(ආයගේ (රාගික ) ස්ථාන හතරක ඈද , පසුව ආය හා වෙර දැරුවේ නම්
ස්නානය නිවාර්ය විය.)
17

මුස්ලිම්හි සඳහන් වාර්තාවක (ඔහුට ශුක්රාණු පිට නොවව ද
සඳහන් වී ආත’

) යැයි

) 39

39. බ ජඃෆර් මුහම්මද් ඈබ්නු ලී ඈබ්නු ල්-හුසෙයින් ඈබ්නු ලී
රළියල්ලාහු න්හුමා තුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී
. එතුමාණන් හුසෙයින් තුමා- හා එතුමාණන්ගේ පියා - ලී තුමා ජාබිර් ඈබ්නු
බ්දුල්ලාහ් රළියල්ලාහු න්හුමා සමඟ වහ . එතුමා ඈදිරියේ පිරිසක්
විය. ඔවුහු එතුමාණන්ගෙන් ස්නානය පිළිබඳව විමසහ . එවිට එතුමාණන්
ඔබට සාඃ එකක ප්රමාණයක් ප්රමාණවත් වෙයි . එවිට මිනිසෙකු නැගිට
මා හට එය ප්රමාණවත් නොවන්නේය යැයි පැවසුවේය . එවිට ජාබිර්
රළියල්ලාහු න්හු තුමා ඔබට වඩා
ශ්රේෂ්ට හැඟුම් බරින් ඔබට
පරිපර්ණ යටම එය ප්රමාණවත් විය යැයි පැවසුවේය . - එයින් ඔහු
දහස් කළේ ල්ලාහ්ගේ රසල්වරයාවය
. - පසුව රෙදි කඩකින්
අවරණය කර ගත්තේය.
ල්ලාහ්ගේ දතයාණෝ තම හිසට තුන්වරක් ජලය වක්කර ගන්නෙකුව
සිටියහැයි තවත් වදනක සඳහන් වී ආත.

පාඩම - 07
තයම්මුම්
) 40
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40. ඈම්රාන් ඈබ්නු හුසෙයින් රළියල්ලාහු න්හු තුමා විසින් වාර්තා
කරන ලදී . සැබැවින්ම ල්ලාහ්ගේ දතයාණෝ “පිරිසක් සමඟ සලාතය
ඈටු නොකර (හකට වී ) සිටින මිනිසෙකු දුටුහ . එවිට එතුමාණෝ ඕ
මනුෂ්යය! පිරිසත් සමඟ නුඹ සලාතය ඈටු නොකර සිටීමට නුඹව
වැළැක්වයේ කුමක් ද ? එවිට ඒ මිනිසා ඕ ල්ලාහ්ගේ දතයාණනි! මට
ජනාබත් (නම් ස්නානය නිවාර්ය කරවන මහ කිලිට්ට) ආති වී ආත .
(පිරිසිදු කර ගැනීමට ) ජලය ද නොමැත . යැයි පැවසුවේය . එවිට
එතුමාණෝ ඔබට සඉද් (පිරිසිදු දවිලි සහිත පස් ) ආත. සැබැවින්ම එය
ඔබට ප්රමාණවත් වෙයි.

) 41

41. ම්මාර් ඈබ්නු යාසිර් රළියල්ලාහු න්හුමා විසින් වාර්තා කරන ලදී .
වශ්යතාවක් සඳහා ල්ලාහ්ගේ දතයාණන් මා යැවහ . එවිට මා කිලිටි
තත්ත්වයට පත් වුණෙමි
. ජලය ද මා නොලැබුවෙමි
. සතුන්
පෙරළෙනවාක් මෙන් මම පස්හි පෙරළුණෙමි
. නතුරුව මම නබි
සල්ලල්ලාහු ලෙයිිහි වසල්ලම් තුමාණන් වෙත පැමිණියෙමි
. මෙබව
එතුමාණන්ට පැවසුවෙමි . එවිට එතුමා (ඔබේ ත් දෙකින් මෙසේ කිරීම
ඔබට ප්රමාණවත් වන්නේය .) නතුරුව එතුමා තම දෙත් එක් වරක්
පොළොවට ගසා පසුව වමතින් දකුණත පිරිමැද්දේය තවද තම
(මැණික් කටුව දක්වා ව) දෙත් බාහිරව ද තම මුහුණ ද පිරි මැද්දේය.
) 42
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42. ජාබිර් ඈබ්නු බ්දිල්ලාහ් රළියල්ලාහු න්හුමා තුමාණන් විසින්
වාර්තා කරන ලදී . සැබැවින්ම නබිතුමාණෝ මෙසේ ප්රකාශ කළහ .
(මට පෙර ව නබිවරුන් තුරින් කිසිවෙකුට ලබා නොදුන් කරුණු පහක්
මට දෙනු ලැබීය . මසක් ගමන් කරන දුර ප්රමාණයට (මා කෙරෙහි
සතුරන් තුළ ව ) බියෙන් මට ඊදව් කරනු ලැබීය
. මා වෙනුවෙන්
මහපොළොව නැමදුම් කරන ස්ථානයක් බවට ද පිරිසිදු බවට ද පත්
කරනු ලැබීය . මාගේ සමහයේ කවර මිනිසෙකු වුව ද සලාතය තමන්ට
පැමිණ විට සලාතය ඈටු කළ යුතුයි . යුද්ධයෙන් ත්පත් කර ගත්
ඝනීමා වස්තුව මට නුමත කරනු ලැබීය . මට පෙර කිසිවෙකුටත් එය
නුමත කරනු නොලැබීය . (ජනයා වෙනුවෙන් ) මැදිහත්වීම ද මට දෙනු
ලැබීය. නබි තුමාණන් තම ජනයාට විශේෂයෙන් එවනු ලැබවෙකු ව
තර පොදුවේ මිනිස් සමහයා වෙත එවනු ලැබවෙකු වහ .
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