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බුලූගුල් මරාම් 
අතිරර්ක උපවාස පිළිබඳ පාඩම 

باب املياه -الطهارة  كتاب  

 

1-පරිච්ඡේදය පිරිසිදුකම පිළිබඳ ඡපොත - ජලය පිළිබඳ 

පාඩම 

)1 ( َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  - ِبي ُهَريَْرَة رَِضي
َ
َعْن أ

ِلُّ َميحتَُتهُ "وََسلىَم ، ِفي اْْلَْحري 
ح

ُهوُر َماُؤهُ ، اْل ْخرََجهُ   "ُهَو الطَّ
َ
ِبي شي  أ

َ
ْرَبَعُة ، َواْبُن أ

َ
يْبََة، اْْل

َحُه اْبنُ  ْْحَُد [ . َواللىْفُظ ََلُ ، وََصحى
َ
ُّ َوأ افيِعي يٌك َوالشى يُّ ، ] َوَرَواُه َمال ذي مي ْ ُخَزيَْمَة َوالِّتر  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සාගරය සම්බන්ධරයන් පවසා සටිය දී එහි ජලය පිරිසදුය. එහි (ඇති 
ජීවීන් අතුරින්) මිය ගිය දෑ ද ආහාරයට අනුමතය යැයි පැවසූ බව 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(මූලශ්රය: අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා, ඉබ්නු අබී 
රෙයිබා, ඉබ්නු කුරසයිමා, මාලික්, ොෆි හා අහ්මද්. 

රමහි සඳහන්ව ඇත්රත් ඉබ්නු අබී රෙයිබා වාර්තා කළ 
වදන් රපළයි. ඉබ්නු කුරසයිමා හා තිර්මිදී රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.) 

සටහන: එහි ජලය පිරිසදුයි යන්රනන් අදහස් කරනුරේ, 
මුහුදු ජලය බීමට ගත රනොහැකි නමුත් එයින් වුළු රධෝවනය 
කිරීමටත් ස්නානය කිරීමටත් අනුමැතිය ඇති බවය.  

َ اهلُل َعنُْه قَاَل قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهلُل وَ  - (2) يٍد اْْلُْدريير رَِضي ِبي َسعي
َ
َعْن أ

ءٌ "َعلَيْهي وََسلىَم  ُسُه ََشح حَماَء َطُهوٌر ََل ُيَنجِّ ْْحَُد . "إنَّ ال
َ
َحُه أ ْخرََجُه اثلىاَلثَُة وََصحى

َ
أ  

සැබැවින්ම ජලය පිරිසදුය. එය කිසවක් අපිරිසදු රනොකරනු 
ඇතැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
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පැවසූ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි. ඉමාම් අහ්මද් රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳන් කරයි.) 

සටහන: ජලය පිරිසදුයි යනුරවන් අදහස් කරනුරේ අහසන් 
පහළ වන මිහිතලරයන් පිටාර ගලන වර්ණරේ රහෝ සුවරේ රහෝ 
ගරඳ හි රහෝ කිසදු රවනසක් රනොවූ සයලු වර්ගරේ ජලයයි. නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රගන් පුද්ගලරයකු 
පැමිණ රපොරළොව යටින් ගලා යන ගිංගාවක් රහේතුරවන් ජලය 
නිතර රවනස් රවමින් පැවතුණු මදීනාරව හි පිහිටි බිළාආ නම් ළිඳ 
පිළිබඳ විමසා සටිය දී එතුමාරණෝ පිළිතුරු වශරයන් රමම හදීසය 
ප්රකාශ කළහ.   

َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهلُل  -( 3) ر رَِضي َماَمَة اْْلَاهيِلي
ُ
ِبي أ

َ
َوَعْن أ

ٌء ،": َعلَيْهي وََسلىمَ  ُسُه ََشح حَماَء ََل ُيَنجِّ نِهِ  إنَّ ال ِمِه َولَوح حيِِه َوَطعح ْخرََجُه  "إَلَّ َما َغلََب لََعَ رِ
َ
أ

بُو َحاتيٍم.
َ
َفُه أ  اْبُن َماَجْه ، وََضعى
සැබැවින්ම ජලය එහි දුඟඳ සුවය හා වර්ණය ඉක්මවා ගිය 

රදයකින් හැර රවන කිසවක් එය අපිරිසදු රනොකරයි. යැයි 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් පැවසූ බව අබූ උමාමා අල්-බාහිලී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමාණන් විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(මූලාශ්රය: ඉබ්නු මාජා, අබූ හාතිම් රමය දුර්වල හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.)  

ر  –( 4)  يلْبَيَْهقي وح لَوح " َول
َ
ُمُه ، أ وح َطعح

َ
حيُُه ، أ َ رِ حَماُء َطُهوٌر إَلَّ إنح َتَغَّيَّ نُُه، ال

"بَِنَجاَسٍة ََتحُدُث فِيهِ   
එහි සදු වුණු අපවිත්රයකින් එහි දුඟඳ රහෝ එහි සුවය රහෝ 

වර්ණය රවනස් රනොවූරේ නම් එම ජලය පිරිසදු යැයි බයිහකී හි 
සඳහන් වී ඇත.  
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َ اهلُل َعنُْهَما قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى  -( 5) َوَعْن َعبْدي اهللي بْني ُعَمَر رَِضي
ََبَث" َعلَيْهي وََسلىَم : اهللُ  ِ لَمح حَيحِملح اْلح حَماُء قُلََّتْيح "َوِفي لَْفٍظ  "إَذا ََكَن ال  "لَمح َينحُجسح

بىاَن .  ُم َواْبُن حي َحُه اْبُن ُخَزيَْمَة َواْْلَاكي ْرَبَعُة ، وََصحى
َ
ْخرََجُه اْْل

َ
 أ

ජලය කුල්ලරතයින් (ප්රමාණරයන්) වී නම්  එය අපිරිසදු දෑ 
රනොඋසුලයි. -තවත් ප්රකාශයක- එය අපිරිසදු රනොරවයි යැයි 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා, තිර්මිදි. ඉබ්නු 
කුරසයිමා, අල්-හාකිම්, ඉබ්නු හිබ්බාන් යන අය රමය පූර්ව සාධක 
හදීසයක් යැයි සඳහන් රකොට ඇත.)  

සටහන: කුල්ලත් යනු එකල අරාබි වරුන් භාවිත කළ මිනුම් 
ඒකකයකි. එය එළු හමකින් මසා නිම කළ මල්ලකි. එවැනි මලු 
රදකක් පුරවන ලද ජල ධාරිතාව කුල්ලරතයින් යනුරවන් හැඳින් 
රේ.   

ِبي ُهَريْ  -( 6) 
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهلُل َوَعْن أ َرَة رَِضي

ائِِم َوُهَو ُجُنٌب "َعلَيْهي وََسلىَم  حَماءِ ادلَّ َحُدُكمح ِِف ال
َ
تَِسلح أ ْخرََجُه ُمْسليٌم. "ََل َيغح

َ
أ  

තමන්ට ස්නානය අනිවාර්යය වූ තත්ත්වරේ ඔබ අතුරින් 
කිසරවකු රැඳී පවතින ජලරේ ස්නානය රනොකළ යුතුයි යනුරවන් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

සටහන: රැඳී පවතින ජලය යනු ජලය රැස් රකොට 
සිංරක්ෙණය කරන ජල තටාක, සත්වයින්රේ පානය සඳහා තනා 
ඇති කුඩා ටැිංකි, වතුර වළ වල් වැනි දෑ උදාහරණ වශරයන් සඳහන් 
කළ හැක.  
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يلْبَُخاريير  -( 7) ِي ََل ََيحرِي، ُثمَّ "َول ائِِم اَّلَّ حَماءِ ادلَّ َحُدُكمح ِِف ال
َ
ََل َيُبولَنَّ أ

تَِسُل فِيهِ    "َيغح
ඔබ අතුරින් කිසරවකු රනොගලා රැඳී පවතින ජලරය හි මූත්රා 

කර  පසුව ඔහු එහි  ස්නානය රනොකළ යුතු යැයි බුහාරි හී සඳහන්ව 
ඇත.  

ِبي َداوُد -( 8)
َ
نُْه ، َوْلي يُمْسليٍم مي ََنابَةِ ":  َول تَِسُل فِيِه ِمنح اْلح "َوََل َيغح  

ජනාබත් රහේතුරවන් -ස්නානය අනිවාර්යය වූ තත්ත්වරේ - 
එහි (රැඳී පවතින ජලරයහි) ඔහු සන්ානය රනොකළ යුතු යැයි මුසල්ිම් 
හි ද අබූ දාවූද් හි ද සඳහන් ව ඇත.  

ى َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل :  -( 9) َب انلىِبي َنََه رَُسوُل اهللي "َوَعْن رَُجٍل َصحي
ةي ، 

َ
ْو الرىُجُل بيَفْضلي الَْمْرأ

َ
ُة بيَفْضلي الرىُجلي ، أ

َ
َل الَْمْرأ ْن َتْغتَسي

َ
َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم أ

يع   فَا مَجي يٌح . "اَويْلَْغَِّتي ُّ َوإيْسنَاُدُه َصحي بُو َداوُد َوالنىَساِئي
َ
ْخرََجُه أ

َ
أ  

පිරිමියා ස්නානය රකොට ඉතිරි කළ ජලරයන් කාන්තාව 
ස්නානය කිරීමත් කාන්තාව ස්නානය රකොට ඉතිරි කළ ජලරයන් 
පිරිමියා ස්නානය කිරීමත් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තහනම් කළහ. එරමන්ම 
(අවශයතාවක් ඇති වූ විටක) රදරදනාම ඉන් ඇද සන්ානය කළ යුතු 
යැයි ප්රකාශ කළ බව සහාබි වරරයකු විසන් වාර්තා කරන ලදී.    

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්, නසාඊ, රමම හඳීස් වාර්තා 
සම්බන්ධතාව  පූර්ව සාධක සහිත යැයි සඳහන්ව ඇත.) 

َ اهلُل َعنْ  -( 10) ى َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم "ُهَما : َوَعْن ابْني َعبىاٍس رَِضي نى انلىِبي
َ
أ

َ اهلُل َعنَْها ُل بيَفْضلي َميُْمونََة رَِضي ْخرََجُه ُمْسليٌم .  "ََكَن َيْغتَسي
َ
. أ  

(උම්මුල් මුුඃමිනීන්) මයිමූනා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
ස්නානය කර, ඉතිරි වී ජලරයන් ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් සන්ානය කරන්රනකු වූහ යැයි ඉබ්නු 
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අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
      (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

ر َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  -( 11) ْزَواجي انلىِبي
َ
ََني : اْغتََسَل َبْعُض أ ْصَحابي السُّ

َ
َوْلي

نَْها ، َفَقالَْت : إينر ُكنْت ُجنُب ا، َفَقاَل : وََسلىَم ِفي َجْفنٍَة ، فَجَ  ُل مي حَماَء ََل "اَء َيْغتَسي إنَّ ال
يُّ ، َواْبُن ُخَزيَْمَة . "ََيحُنُب  ذي مي ْ َحُه الِّتر وََصحى  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රේ 
භාර්යාවන්රගන් රකරනකු විශාල භාජනයක ස්නානය කරමින් 
සටියාය. එතුමාණන් ද එයින් ස්නානය කිරීමට පැමිණියහ. එවිට 
ඇය සැබැවින්ම මම ජුනුබ් -ස්නානය අනිවාර්යය වූ- තත්ත්වරේ 
පසුරවමි යැයි පැවසුවාය. එවිට එතුමා සැබැවින්ම ජලය කිසවිටක 
අපිරිසදු රනොවන්රන්ය යැයි පැවසූහ.  

(මූලාශ්රය: තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා, අබූ දාවූද්, නසාඊ. තිර්මිදි හා 
ඉබ්නු හුරසයිමා යන අය රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කර ඇත.) 

ُ َعلَيْهي  -( 12) َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اَّللى ِبي ُهَريَْرةَ رَِضي
َ
َوَعْن أ

ِسلَُه َسبحَع َمرَّاٍت " :وََسلىمَ  نح َيغح
َ
َحِدُكمح إَذا َولََغ فِيِه الحََكحُب أ

َ
وََلُهنَّ ُطُهوُر إنَاءِ أ

ُ
 ، أ

َاِب  ْخرََجُه ُمْسليٌم . َوِفي لَْفٍظ ََلُ   "بِالُّتُّ
َ
ير  " َفلحَُّيِقحُه "أ ذي مي ْ وََلُهنَّ "، َوليلِّتر

ُ
وح أ

َ
َراُهنَّ ، أ خح

ُ
. " أ  

ඔබ කිසරවකුරේ භාජනයක් සුනඛයා රලව කෑ විට එය 
පිරිසදු වනුරේ සත් වරක් රසේදීරමනි. ඉන් ප්රථම වාරය පසන් විය 
යුතු යැයි අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
පුකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

සටහන: මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වදන එය හළා දමන්නැයි 
සඳහන් වී ඇත. තිර්මිදී හි සඳහන් වදනක ප්රථම වාරරේ රහෝ 
අවසන් වාරරේ පසන් රසෝදන්නැයි සඳහන් වී ඇත.  
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ي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  -( 13) نى رَُسوَل اَّللى
َ
َ اهلُل َعنُْه، أ ِبي َقتَاَدَة رَِضي

َ
َوَعْن أ

ةي  -وََسلىَم قَاَل  رى وَّافَِْي َعلَيحُكمح ":  -ِفي الْهي َها لَيحَستح بَِنَجٍس، إنََّما ِِهَ ِمنح الطَّ  "إنَّ
 
َ
ْخرََجُه اْْل

َ
يُّ َواْبُن ُخَزيَْمَة .أ ذي مي ْ َحُه الِّتر ْرَبَعُة ، وََصحى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
බළලා පිළිබඳව ප්රකාශ කිරීරම් දී, සැබැවින්ම ඌ අපිරිසදු 
රනොරවයි. ඌ නිතර ඔබ අවට ගැවරසන්නන් අතුරිනි යැයි පැවසූ 
බවු අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා. තිර්මිදි 
හා ඉබ්නු හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් 
කර ඇත.) 

َ اهلُل َعنُْه ، َقاَل :  -( 14)  نَسي بْني َماليٍك رَِضي
َ
ٌّ َفبَاَل ِفي "َوَعْن أ ْعَراِبي

َ
َجاَء أ

ا قَََض بَْوََلُ َطائيَفةي ا ُّ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ، فَلَمى دي ، فَزََجَرهُ انلىاُس ، َفنََهاُهْم انلىِبي لَْمْسجي
يَق َعلَيْهي  ْهري

ُ
ْن َماٍء ؛ فَأ َم بيَذنُوٍب مي

ُّ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى َمَر انلىِبي
َ
ُمتىَفٌق َعلَيْهي .  "أ  

ගැමි අරාබි ජාතිකරයකු පැමිණ මස්ජිදරේ එක් පැත්තක 
මූත්රා  කරළේය. ජනයා ඔහුව ඵළවා හරින්නට තැත් කළහ. එවිට 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ඔවුන්ව 
වැළැක්වූහ. ඔහු මූත්රා රකොට අවසන් වූ කල් හි ජල බඳුනක් රගන 
එන රමන් නිරයෝග රකොට පසුව ඒ මත එය වක්කරනු ලැබීය. යැයි 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරනු ලැබීය. 
    (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

َ اهلُل َعنُْهَما قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهلُل  -( 15)  َوَعْن ابْني ُعَمَر رَِضي
حَميحتََتانِ "َعلَيْهي وََسلىَم  ا ال مَّ

َ
ِحلَّتح ََلَا َميحتََتاِن َوَدَماِن. َفأ

ُ
ا  أ مَّ

َ
ُوُت ، وَأ ََراُد َواْلح : َفاْلح

َحاُل َوالحَكبِدُ  َماِن : َفالطِّ ْْحَُد ، َواْبُن َماَجْه ، َوفييهي َضْعٌف . "ادلَّ
َ
ْخرََجُه أ

َ
أ  

මළ දෑ රදවර්ගයක් හා රුධිර රදවර්ගයක් අපට අනුමත 
කරන ලදී. මළ දෑ රදවර්ගය නම්, ජරාද් නම් පළගැටි වර්ගයා හා 
මත්සයාය. රුධිර රදවර්ගය නම් පීකුදු හා ඇලදිව යැයි අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු 
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උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
 (මූලාශ්රය: අහ්මද්, ඉබ්නු මාජා) 

රමම හදීසරේ වාර්තා සම්බන්ධතාරේ දුර්වලතාවක් ඇති 
බව සඳහන් රේ. 

ِبي ُهَريَْرةَ قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعنْ  -( 16) 
َ
إَذا َوَقَع ":  أ

َخِر  َحِد َجَناَحيحِه َداًء َوِِف اْلح
َ
ُه َفإِنَّ ِِف أ ِعح ُه ، ُثمَّ ِِلَْنح ِمسح َحِدُكمح َفلحَيغح

َ
اِب أ بَاُب ِِف ََشَ اَّلُّ

بُ  "ِشَفاءً 
َ
ْخرََجُه اْْلَُخارييُّ ، َوأ

َ
اءُ "و َداوُد. َوَزاَد أ ِي فِيِه ادلَّ "َوإِنَُّه َيتَِِّق ِِبََناِحِه اَّلَّ  

ඔබ කිසවකුරේ පානයට මැස්රසකු වැටුණු විට එය එහි 
ගිල්වා පසුව එය ඉවත් කරන්න. රහේතුව සැබැවින්ම උරේ තටු 
රදකින් එකක රරෝගය ඇත. අරනරකහි නිවාරණය ඇතැයි 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ 
කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

(මූලාශ්රය: බුහාරි, අබූ දාවූද්) 

ඇත්රතන්ම එය රරෝග සහිත උරේ තට්රටන් ආරක්ොව 
සලසාලයි යැයි ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා අමතරව සඳහන් රකොට ඇත.  

(17 )-  َ ر رَِضي ِبي َواقيٍد اللىيِْثي
َ
ُّ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي َوَعْن أ  اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل انلىِبي

َِهيَمِة "وََسلىَم  ،  "َفُهَو َميٌِّت  -َوِِهَ َحيٌَّة  -َما قُِطَع ِمنح اْلح يُّ ذي مي ْ بُو َداوُد َوالِّتر
َ
ْخرََجُه أ

َ
أ

نَُه ، َواللىْفُظ ََلُ .  وََحسى
සේපාවුන් ජීවත් ව සටිය දී උන්රගන් රවන් කරනු ලැබූ 

රකොටස් මළ දෑය යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව අබූ වාකිද් අල්-රලයිසේ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉම්මා තිර්මිදි රමම හදීසය 
හසන් නම් තත්ත්වරේ පසුවන්නක් බව සඳහන් කරයි. රමහි 
සඳහන් වදන් රපළ ද ඔහු සතු වූවකි.) 
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බුලූගුල් මරාම් - 2 

نَِيةِ  بَاُب اْلح
2- පරිච්ඡේදය

පාත්ර(භාජන) පිළිබඳ පාඩම 

(18) -  ُّ َ اهلُل َعنُْهَما، قَاَل: قَاَل انلىِبي َصَّلى اهلُل َعْن ُحَذْيَفَة بْني ايْلََماني رَِضي
ُبوا ِِف آنَِيِة اَّلَّ " َعلَيْهي وََسلىمَ  َ ُكلُوا ِِف ِصَحافَِها، َفإِنََّها لَُهمح ِِف ََل تَْشح

ح
ِة، َوََل تَأ َهِب والحِفضَّ

ِخَرةِ  "  مُ تىَفٌق َعلَيْهي  َيا، َولَُكمح ِِف اْلح نح  . ادلُّ
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ 

කළ බව හුරදයිෆා ඉබ්නු අල්-යමාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ රන් හා රිදී පාත්ර වල පානය රනොකරන්න. එම තැටි වල 
අනුභව රනොකරන්න. රහේතුව සැබැවින්ම එය (රද්ව 
ප්රතික්රෙේපකයින් වන) ඔවුනට රමරලොරවහිය. ඔබට මතු 
රලොරවහිය. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

(19) -  َ مر َسلََمَة رَِضي
ُ
َوَعْن أ َصَّلى اهللُ َعلَيْهي  اهللي اهللُ َعنَْها، قَالَْت: قَاَل رَُسوُل  

ُر ِفي َبْطنيهي نَاَر َجَهنىمَ " وََسلىمَ  َما ُُيَرْجي ةي إينى ي يَْْشَُب ِفي إينَاءي الْفيضى ي .  "اَّلى ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්)  
ප්රකාශ කළ බව උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු රිදී බඳුනක පානය කරන්රන් ද ඔහුරේ කුරසහි 
පුරවා ගනුරේ නිරරේ ගින්නයි.  (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුසල්ිම්) 

)20( َ اهلُل َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  - َصَّلى اهلُل وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي
هَ  " َعلَيْهي وََسلىمَ  ِ

ْخرََجُه ُمْسليٌم.  "اُب َفَقدح َطُهَر إَِذا ُدبَِغ اْلح
َ
أ  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී හම් පදම් කරනු ලැබුරේ නම් එය පිරිසදු වනු ඇත.
     (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

(21) نَْد ا - : وَعي ْرَبَعةي
َ
يَُّما إَِهاٍب ُدبَِغ  "ْْل

َ
.   "أ 

අබූ දාවූද්, තිර්මිදි නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ග්රන්ථයන් හි 
කවර හමක් වුව ද එය පදම් කරනු ලැබුරේ නම් (පිරිසදු වනු ඇත) 
යැයි සඳහන් වී ඇත. 

(22) َصَّلى  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن َسلََمَة بْني الُْمَحبرقي  -
حَميحَتِة ُطُهوُرهاَ " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  بىاَن.    "ِدبَاُغ ُجلُوِد ال َحُه اْبُن حي َصحى 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව සලමා ඉබ්නු අල්-මුහබ්බික් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාණන් විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මිය ගිය සතුන්රේ හම් පදම් කළ විට එය පිරිසදු රවයි. 

ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

(23) َ اهلُل َعنَْها، قَالَْت:  - َصَّلى اهلُل َمرى رَُسوُل اهللي "َوَعْن َميُْمونََة رَِضي
وَنَها، َفَقاَل  َعلَيْهي وََسلىمَ  يَشاٍة َُيُرُّ ُتمح إَِهاَبَها: "ب َخذح

َ
َها َميْتٌَة، َفَقاَل: لَوح أ ؟" َفَقالُوا: إينى

حَماُء َوالحَقَرُظ " ُرَها ال    "ُيَطهِّ
َ
ْخرََجُه أ

َ
.  بُو دَ أ ُّ اوَُد، َوالنىَساِئي  

මයිමූනා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. ඔවුන් විසන් ඇද රගන යන ලබන එළුරවකු අසලින් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ ගමන් කළහ. එවිට එතුමා ‘උරේ හම 
ගත්තා නම්‘ යැයි පැවසූහ. එවිට ඔවුන් සැබැවින්ම ඌ මිය රගොස් 
ඇතැයි ප්රකාශ කරළෝය. ජලය හා කරල් එය පිරිසදු කරයි යැයි 
පැවසූහ. (මූලාශ්රය අබූ දාවූද් අන්-නසාඉ)

කරල් යනු පිරිසදු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන ගසක රකොළ 
වර්ගයකි. එය සලම් නම් ගසක රකොළ වර්ගයක් බව අදහස ්රකරර්.    
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(24) - ر  ِبي َثْعلَبََة اْْلَُشِني
َ
قُلُْت: يَا رَُسوَل اهللي،  قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن أ

ْم؟ ُكُل ِفي آنييَتيهي
ْ
َفنَأ

َ
ْهلي كيتَاٍب، أ

َ
رْضي قَْوٍم أ

َ
نح ََل ََتُِدوا َقاَل: " إينىا بيأ

َ
ُكلُوا فِيَها، إَِلَّ أ

ح
ََل تَأ

ِسلُوَها، َوُُكُوا فِيَهاغَ  ََها، فَاغح ُمتىَفٌق َعلَيْهي .    " َّيح 

අබූ සුඃලබා අල්-හුෙනියියි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, සැබැවින්ම අපි ආගම් ලත් 
ජනයාරේ ප්රරද්ශයක සටින්රනමු. එබැවින් ඔවුන්රේ පාත්ර වල අපි 
අනුභව කරන්නදැයි විමසුරවමු. ඒ හැර රවන කිසවක් ඔබට 
රනොලැබුරේ නම් මිස එහි ඔබ අනුභව රනොකරන්න. එවිට ඔබ එය 
රසෝදා එහි අනුභව කරන්නැයි එතුමාරණෝ පැවසූහ.   
   (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

(25) َ اهلُل َعنُْهَما - ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ رَِضي ى  ،َوَعْن عي نى انلىِبي
َ
يْهي َصَّلى اهلُل َعلَ أ

َكٍة. وََسلىمَ  ٍة ُمْْشي
َ
ْن َمَزاَدةي ايْمَرأ ئُوا مي ْصَحابَُه تَوَضى

َ
يٍل .     َوأ يٍث َطوي ، ِفي َحدي ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි තුමාණන් හා එතුමාරේ 
අනුගාමිකයින් ආරද්ශ තබන කාන්තාවක් (භාවිත කර) ඉතිරි කළ 
ජලරයන් වුළු රධෝවනය කරළෝය. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
රමය දීර්ඝ හදීසයක පැමිණි සඳහනකි. 

(26) نَسي بْني َماليٍك  -
َ
ر   رِض اهلل عنهَوَعْن أ نى قََدَح انلىِبي

َ
َصَّلى اهلُل َعلَيْهي أ

ْخرََجُه اْْلَُخارييُّ 
َ
ٍة.   أ ْن فيضى لَة  مي لْسي ْعبي  سي ََذ َمََكَن الشى ، فَاَّتى . وََسلىمَ  اينَْكََسَ

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි තුමාණන්රේ පාත්රය බිඳුණි. හිඩැස් ඇති 
එම ස්ථානයට රිදී කැබැල්ලක් තැබුහ.  (මූලාශ්රය: බුහාරි) 



 



 

 

මරාම් 

 

12 

اَسِة َوَبَيانَِهابَاُب إَِزالَِة اََلَّجَ  -3  
3- පරිච්ඡේදය

අපවිත්ර දෑ ඉවත් කිරීම හා එය විස්තර කිරීම

(27) نَسي بْني َماليٍك  -
َ
َصَّلى اهلُل ُسئيَل رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  رِض اهلل عنهَعْن أ

ْخرََجُه ُمْسلي   {. "ََل"قَاَل:  ؟َعْن اْْلَْمري ُتتىَخُذ َخاًل  َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
مذي، وقال ٌم، والِّتأ

  حديث حسن صحيح

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්රගන් මත් පානය පිළිබඳව, එය විනාකිරි රලස ගත හැකි 
දැයි? විමසන ලදී. එයට එපා යැයි පැවසූහ.   

(මූලාශ්රය: මුස්ලිම් හා තිර්මිදි. රමය පූර්ව සාධක හසන් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.) 

(28) ا ََكَن يَْومُ َخيَْبَ  }َوَعنُْه قَاَل:  - َمَر رَُسوُل اهللي  ،لَمى
َ
 َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ أ

بَا َطلَْحةَ 
َ
[] ْْلُُمري َفنَاَدى: "إينى اهللَ َورَُسوََلُ َينَْهيَانيُكْم َعْن ُْلُومي ا ،أ ْهلييىةي

َ
فَإينىَها ريْجٌس"  ،اَْْل

 ُمتىَفٌق َعلَيْه.  {

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

කයිබර් යුද දිනය පැමිණි කල්හි අබූ තල්හා තුමාණන්ට 
විධානය කරළේය. එවිට ඔහු (ජනයා) අමතා සැබැවින්ම අල්ලාහ් හා 
ඔහුරේ රසූල් වරයා යන රදරදනාම බූරු මස් පිළිබඳව ඔබට 
තහනම් කර ඇත්රත්ය. රහේතුව සැබැවින්ම එය අපවිත්ර බැවිනි. යැයි 

නිරේදනය කරළේය.   (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්( 
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(29) َصَّلى َخَطبَنَا رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن َعْمريو بْني َخاريَجَة  -
ن   اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  لَتيهي ، بيمي .  ،وَُهَو لََعَ َراحي يُل لََعَ َكتيََفى ْْحَُد,   {َولَُعاُبَها يَسي

َ
ْخرََجُه أ

َ
أ

حَ  يُّ وََصحى ذي مي ْ .   هُ َوالِّتر  
අම්ර් ඉබ්නු හාරිජා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් තම වාහනරේ(ඔටුවා මත) සටිමින් මිනාරවහි 
අපට රද්ශනාවක් කළහ. එවිට උරේ රකළ මාරේ උරහිස මත 
ගලමින් තිබිණ. 

(මූලාශ්රය: අහ්මද්, තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව 
එතුමා සඳහන් කර ඇත.) 

(30) َ اهللُ َعنَْها - يَشَة رَِضي يْهي َصَّلى اهللُ َعلَ ََكَن رَُسوُل اهللي  }قَالَْت:  ،َوَعْن ََعئ
ى  وََسلىمَ  ُل الَْمِني يَك اثلىوْبي  ،َيْغسي اَلةي ِفي َذل ثَري الُْغْسلي فييهي  ،ُثمى ََيُْرُج إيََل الصى

َ
ْنُظُر إيََل أ

َ
نَا أ

َ
َوأ

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي .   { 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන  ලදී. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (තැවරී තිබූ) ශුක්රාණු රසෝදා ගනිමින් පසුව 
එම ඇඳුරමන්ම සලාතය රවත පිටත් ව ගියහ. එවිට මම එහි රසේදූ 
සලකුණ දිටිමි.   (මූලාශ්රය: බුහාරි, මුස්ලිම්) 

(31) يُمْسليٍم:  - ْن ثَوٍْب رَُسولي اهللي  }َول فُْرُكُه مي
َ
َصَّلى اهلُل َعلَيْهي لََقْد ُكنُْت أ

.  {َفُيَصِلر فييهي  ،فَْرَك   وََسلىمَ  

මුස්ලිම් හි සඳහන් හදීසයක

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරේ ඇඳුරමහි තැවරී ඇති එය (රේළුණු ශුක්රාණුව) මම රහොදින් 
හීරුරවමි. පසුව එතුමා එහිම (එම ඇඳුම ඇඳරගනම) සලාතය ඉටු 
කරළේය.   

(32) ا بيظُ  }َوِفي لَْفٍظ ََلُ:  -  يس  ُه يَاب
ُحكُّ

َ
ْن ثَْوبيهي لََقْد ُكنُْت أ .   {ُفريي مي 

මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක, 
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සැබැවින්ම මම එතුමාරේ ඇඳුරම හි එය (ශුක්රාණු) රේළී 
තිබිය දී මාරේ ඇඟිල්රලන් හූරන්රනකුව සටිරයමි. 

(33) ْمحي  - ِبي السى
َ
ُّ  رِض اهلل عنهَوَعْن أ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ قَاَل: قَاَل انلىِبي

َارِيَةِ  }
ح

ِل اَْل َسُل ِمنح بَوح ِل اَلحُغََلِم  ،ُيغح بُو َداوُدَ   {َويَُرشُّ ِمنح بَوح
َ
ْخرََجُه أ

َ
ُّ  ،أ  ،َوالنىَساِئي

م.   َحُه اَْْلَاكي وََصحى
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට අබූ 

සම්හ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ගැහැනු ළදරුවාරේ මූත්රාව (තැවරුණු තැන) රසෝදනු ලැරබ්. 
පිරිමි ළදරුවාරේ මූත්රාව (තැවරුණු තැන) පිස දමනු ලැරබ්.

(මූලාශ්රය: අබූ දාවූද් නසාඊ, ඉමාම් හාකිම් විසන් රමය පූර්ව 
සාධක හදීසක් බව සඳහන් කර ඇත.) 

(34) َ اهلُل َعنُْهَما  - ِبي بَْكٍر رَِضي
َ
ْسَماَء بينْتي أ

َ
نى  ،َوَعْن أ

َ
ى أ َصَّلى اهلُل  انلىِبي

يُب اثلىوَْب -قَاَل  َعلَيْهي وََسلىمَ  ُرُصُه بِالحَماءِ  ،"ََتُتُّهُ  }: -ِفي َدمي اَْْلَيْضي يُصي ُثمَّ  ،ُثمَّ َتقح
.  َعلَيْه يُمتىَفٌق   { ُثمَّ تَُصِّلِّ فِيِه" ،َتنحَضُحهُ   

අස්මා බින්ත් අබී බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ඇඳුරම හි තැවරුණු හයිල් රුධිරය පිළිබඳව රමරසේ 
පැවසූහ. 

ඔබ එය හූරා දමා පසුව එය ජලරයන් අතුල්ලා පසුව එය 
පිරිසදු කර පසුව එම ඇඳුරමහි ම සලාතය ඉටු කරන්න. 

(මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්)

(35) ِبي   -
َ
 ،يَا رَُسوَل اهللي  }قَاَل: قَالَْت َخْولَُة:  رِض اهلل عنه ُهَريَْرَة َوَعْن أ

مُ  إيْن لَْم يَْذَهْب ادلى
حَماءُ قَاَل:  ؟فَ ِفيِك ال ثَرُهُ" ،"يَكح

َ
ِك أ يُّ   { َوََل يَُُضُّ ذي مي ْ ْخرََجُه اَلِّتر

َ
وََسنَُدُه  ،أ

 َضعييف .  



 

 

මරාම් 

 

15 

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. කවලා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය රමරසේ ප්රකාශ කළාය. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, රුධිරය ඉවත්ව රනොගිරේ නම් (මක් 
කරන්න) දැයි විමසුවාය. (එවිට) එතුමා 

ඔබට ජලය ප්රමාණවත් රවයි. එහි  සලකුණ ඔබට හානියක් 
රනොරවයි.  

(මූලාශ්රය: තිර්මිදි රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව දුර්වලය.) 
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බුලූගුල් මරාම් - 4

حُوُضوءِ  -4 بَاُب اَل 

වුළු ඡ ෝවනය පිළිබඳ පාඩම 
(36) ِبي ُهَريَْرةَ   -

َ
 صَّل اهلل عليه وسلمَعْن رَُسولي اهللي  رِض اهلل عنهَعْن أ

َواِك َمَع ُُكِّ ُوُضوءٍ  }قَاَل:  ُتُهمح بِالسِّ َمرح
َ
ِِت ََل مَّ

ُ
ُشقَّ لََعَ أ

َ
نح أ

َ
ََل أ ْخرََجُه مَ   { لَوح

َ
يٌك أ ْْحَدُ  ،ال

َ
 ،وأ

 ُّ َحُه ايْبُن ُخَزيَْمة. ،َوالنىَساِئي وََصحى اْلخاري تعليقا.وذكره     
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මාරේ සමූහයාට ඉතා දුේකර කාර්යයක් රනොරේ නම් වුළු 
රධෝවනය කරන සෑම අවසථ්ාවකම කට පිරිසදු කරන්නැයි ඔවුනට 
මම විධානය කර ඇත්රතමි.  

(මාලික්, අහ්මද්, නසාඊ හා ඉබ්නු හුරසයිමා විසන් රමය 
රහළිදරේ කර ඇත. රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව ඉබ්නු 
හුරසයිමා සඳහන් කරයි. බුහාරි තුමා රමයම එම පාඩරම් මාතෘකාව 
රලස සඳහන් කර ඇත.)

(37) نى ُعثَْماَن  } موىل عثمان رِض اهلل عنه: َوَعْن ُْحَْرانَ  -
َ
رِض اهلل عنه أ

اٍت  ،َدََع بيوَُضوءٍ  يْهي ثاََلَث َمرى ُثمى َغَسَل  ،َواْستَنَْثَ  ،َواْستَنَْشَق  ،ُثمى َمْضَمَض  ،َفَغَسَل َكفى
اٍت  اٍت ُثمى َغَسَل يََدُه ايَْلُْمَن إيََل اَ  ،وَْجَهُه ثاََلَث َمرى ْرفَقي ثاََلَث َمرى ثَْل ُثمى اَلْيَُْسَى مي  ،لْمي

يَك  هي  ،َذل سي
ْ
اٍت  ،ُثمى َمَسَح بيَرأ ُثمى اَلْيَُْسَى  ،ُثمى َغَسَل ريْجلَُه ايَْلُْمَن إيََل اَلَْكْعبَْْيي ثاََلَث َمرى

يَك  ثَْل َذل يُْت رَُسوَل اهللي َصَّلى َعلَيْهي وََسلىَم تَ  ،مي
َ
 ََنَْو وُُضوِئي َهَذا. ُثمى قَاَل: َرأ

َ
أ ُمتىَفٌق   {وَضى

.  َعلَيْه ي 
හුම්රාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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ඇත්රතන්ම උස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් 
(මරගන්) ජලය ඉල්ලා සටියහ. පසුව ඔහු තම රදඅත්ල තුන් වරක් 
රසෝදා පසුව කට කලත්වා නාසයට ජලය රයොදා පිරිසදු කළහ. 
පසුව තම මුහුණ තුන් වරක් රසේදූහ. පසුව තම දකුණත වැළමිට 
දක්වා තුන් වරක් රසේදූහ. පසුව වමත ද ඒ අයුරින්ම විය. පසුව තම 
හිස (ජලරයන්) පිරිමැද්දාහ. පසුව තම දකුණු කකුල වළලු කර 
දක්වා තුන් වරක් රසේදූහ. පසුව වම් කකුල ද ඒ අයුරින්ම විය. පසුව 
එතුමා මා රම් කළ වුළු රධෝවනය රමන් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා වුළු කළ සැටි මා දුටුමි යැයි 
පැවසූහ.    (මූලාශ්රය: බුහාරි, මුස්ලිම්) 

(38) -  ٍّ ر َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ - رِض اهلل عنهَوَعْن لََعي َفةي وُُضوءي انلىِبي  -ِفي صي
هي وَ  }قَاَل:  سي

ْ
َدة . َوَمَسَح بيَرأ بُو َداوُد  {احي

َ
ْخرََجُه أ

َ
يُّ بيإيْسنَاٍد أ ذي مي ْ ُّ والِّتر ْخرََجُه النىَساِئي

َ
، وأ

: إينى  يُّ ذي مي ْ يٍْح، بَْل قَاَل الِّتر .َصحي ْ اْْلَابي ٍء ِفي َصحُّ ََشْ
َ
ُه أ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා වුළු කළ 
ආකාරය විස්තර කිරීරම් දී අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා රමරසේ 
දන්වා සටිරේය. 

එතුමා තම හිස එක් වරක් ජලරයන් පිරි මැද්දාහ.

(අබූ දාවූද් විසන් රමය රහළිදරේ කරන ලදී. එරමන්ම 
නසාඊ හා තිර්මිදි පූර්ව සාධක සහිත වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් 
යුතුව රමය රහළිදරේ කර ඇත. තිර්මිදි තුමා පවසා සටින්රන් රමම 
විෙය සම්බන්ධ හදීසයන් අතුරින් රමය වඩාත් පූර්ව සාධක 
හදීසයක් බවය.) 

(39) ٍم  - يَد بْني ََعصي َفةي الْوُُضوءي - رِض اهلل عنهَوَعْن َعبْدي اهللي بْني يَزي  -ِفي صي
هي  صَّل اهلل عليه وسلمَوَمَسَح  }قَاَل:  سي

ْ
ْدبََر.  ،بيَرأ

َ
ْقبََل بييََديْهي َوأ

َ
ُمتىَفٌق َعلَيْه.   {فَأ 

වුළු රධෝවනරයහි ක්රමය පිළිබඳ පැවසීරම් දී අබ්දුල්ලාහ ්
ඉබ්නු යසීද් ඉබ්නු ආසම් තුමා රමරසේ දන්වා සටියි.
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එතුමාණන් තම හිස (ජලරයන්) පිරි මැද්දාහ. එවිට තම 
රදඅත් ඉදිරිරයන් තබා පසුපසට රගන ආහ.    
     (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුසල්ිම්) 

(40) هي  }:  َوِفي لَْفٍظ  -  سي
ْ
مي َرأ  بيُمَقدى

َ
َما إيََل َقَفاهُ حَ  ،بََدأ ُهَما  ،َّتى َذَهَب بيهي ُثمى رَدى

نُْه   مي
َ
ي بََدأ ي . {إيََل اَلَْمََكني اََّلى 

තවත් ප්රකාශයක 

එතුමාණන්රේ හිරස හි ඉදිරිරේ සට පටන් රගන ඒ රදක 
තම ගලවලුව (රගල පිටුපස) දක්වා රගන රගොස් පසුව නැවතත් ඒ 
රදක එතුමාණන් කිනම් සථ්ානරයන් පටන් ගත්රත් ද එම සථ්ානය 
දක්වා රගන ආහ. 

(41) َ اهلَلُ َعنُْهَما  - َفةي اَلْوُُضوءي -َوَعْن َعبْدي اهللي بْني َعْمٍرو رَِضي  }قَاَل:  -ِفي صي
هي  صل اهلل عليه وسلمُثمى َمَسَح  سي

ْ
ُذَنيْهي  ،بيَرأ

ُ
بىاَحتَْْيي ِفي أ ْدَخَل إيْصبََعيْهي السى

َ
َوَمَسَح  ،َوأ

ذُ 
ُ
َر أ . بيإيْبَهاَميْهي َظاهي بُ   {َنيْهي

َ
ْخرََجُه أ

َ
ُّ َوالنىَسا ،و َداوُدَ أ َحُه ايْبُن ُخَزيَْمة.  ،ِئي وََصحى 

වුළු රධෝවනරේ ක්රමය පිළිබඳ ප්රකාශ කිරීරම් දී අබ්දුල්ලාහ ්
ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන 
ලදී.

පසුව එතුමා හිස (ජලරයන්) පිරිමැද්දාහ. තවද එතුමාරේ 
දබරැගිලි රදක තම රදකන් හි ඇතුල් කර එතුමාරේ මහරපොට 
ඇගිලි රදකින් තම කනට පිටපැත්රතන් පිරිමැද්දාහ. 

(අබූ දාවූද් හා නසාඊ රමය රහළිදරේ කර ඇත. රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා සඳහන් කරයි.)

ِبي ُهَريَْرةَ  -(42)
َ
 َصَّل اهلل عليه وُل اهللي قَاَل: قَاَل رَسُ  رِض اهلل عنهَوَعْن أ
يحَطاَن يَبِيُت لََعَ  }وسلم  تَنحِِثح ثَََلثًا, َفإِنَّ اَلشَّ َحُدُكمح ِمنح َمَناِمِه َفلحيَسح

َ
تَيحَقَظ أ إَِذا اِسح

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي .  { َخيحُشوِمهِ  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

ඔබරගන් රකරනකු තම නින්රදන් අවදි වූ විට නාසරයන් 
තුන් වරක් හුස්ම පිට කරන්න. රහේතුව රෙයිතාන් තම නාස් පුඩුරව 
හි රාත්රි ගත කරනු ඇත.   (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

َحُدُكمح ِمنح  }َوَعنُْه:  -(43)
َ
تَيحَقَظ أ نَاءِ  إَِذا اِسح ِ

ِمُس يََدهُ ِِف اَْلح ِمِه َفََل َيغح نَوح
يحَن بَاتَتح يََدهُ 

َ
رِي أ ِسلََها ثَََلثًا فَإِنَُّه ََل يَدح . وََهَذا لَْفُظ ُمْسليم ٍ.   { َحَّتَّ َيغح ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

ඔබ අතුරින් රකරනකු තම නින්රදන් අවදි වූ විට තම අත් 
තුන් වරක් රසෝදා හරින රතක් රදඅත් බඳුනට රනොගිල්වන්න. 
රහේතුව සැබැවින්ම ඔහු තම අත් රාත්රිරයහි රකොතැනක තිබුරේ 
දැයි රනොදන්නා බැවිනි. 

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමය ඉමාම් මුස්ලිම්රේ 
වදනකි.)  

ةَ  -(44) يطي ْبُن َصْبَ صَّل اهلل  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  نه،رِض اهلل ع َوَعْن لَقي
نح تَُكوَن  }عليه وسلم، 

َ
تِنحَشاِق, إَِلَّ أ َصابِِع, َوَبالِغح ِِف اََِلسح

َ َ اََلح حُوُضوَء, وََخلِّلح َبْيح بِغح اَل سح
َ
أ

َحُه ايْبُن ُخَزيْمَ   {َصائًِما  ْرَبَعُة, وََصحى
َ
ْخرََجُه اَْْل

َ
ة.أ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ලකීත් ඉබ්නු සබ්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

වුළු රධෝවනය සම්පූර්ණ කරන්න. ඇඟිලි කරු අතර 
අතුල්ලා රසෝදන්න. කට පිරිසදු කිරීරමහි එය කලත්වන්න. නමුත් 
ඔහු උපවාසරේ නිරත වන්රනකු නම් හැර.

ِمضح  {  -(45) َت َفَمضح
ح
أ ِبي َداوُ َد ِفي ريَوايٍَة: } إَِذا تََوضَّ

َ
.   َوْلي

ඉමාම් අබී දාවූද් සතු වාර්තාවක 
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ඔබ වුළු රධෝවනය කරන්රන හි නම් කට පිරිසදු කරන්න. 
යැයි සඳහන් වී ඇත.  

ى  } رِض اهلل عنه،َوَعْن ُعثَْماَن  -(46) نى انَلىِبي
َ
ََكَن  صَّل اهلل عليه وسلمأ

ْيَتَهُ  َحُه ايْبُن ُخَزيَْمة.    {ِفي اَلْوُُضوءي  َُيَلرُل ْلي , وََصحى يُّ ذي مي ْ ْخرََجُه اَلِّتر
َ
أ 

උසම්ාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වුළු 
කිරීරමහි දී තම යටි රැවුල රහොදින් අතුල්ලා රසෝදන්රනකු වූහ. 
 (මූලාශ්රය: තිර්මිදි, රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
ඉබ්නු හුරසයිමා රළියල්ලාහු අන්හු තුමා සඳහන් කරයි.) 

ى  } رِض اهلل عنهَوَعْن َعبْدي اهلَلي بْني َزيٍْد  -(47) نى انَلىِبي
َ
صَّل اهلل عليه أ

َراَعيْهي  وسلم , فََجَعَل يَْدلُُك ذي ََت بيثُلَُِثْ ُمدٍّ
َ
ْْحَ   {أ

َ
ْخرََجُه أ

َ
َحُه ايْبُن ُخَزيْمَ أ ة.ُد, وََصحى 

රසයිද් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා මුද්දු එකකින් තුරනන් රදකක ප්රමාණයක් 
රගනැවිත් තම බාහු රදක අතුල්ලන්නට ගත්හ. 

(මූලාශ්රය: අහ්මද්, රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා සඳහන් කර ඇත.)

ى  }َوَعنُْه,  -(48) ى انَلىِبي
َ
نىُه َرأ

َ
ُذَنيْهي َماء   صَّل اهلل عليه وسلمأ

ُ
ُخُذ ْلي

ْ
يَأ

 . هي سي
ْ
يَرأ َخَذ ل

َ
ي أ ي اَلَف اَلَْماءي اََّلى ي   {خي ْخرََجُه اَْْلَيَْهقي

َ
.أ 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තම හිසට 
ගත් ජල(ප්රමාණ)යට රවනස ්අයුරින් තම කන් රදකට ජලය ගැනීම 
තමන් දුටු බව රසයිද් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  (මූලාශ්රය: බයිහකී) 

سي 
ْ
ْن َهَذا اَلْوَْجهي بيلَْفٍظ: َوَمَسَح بيَرأ نَْد "ُمْسليٍم" مي , وَُهَو عي هي بيَماٍء َغْْيَ فَْضلي يََديْهي

وَُهَو اَلَْمْحُفوظ.  
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රමය ඉමාම් මුස්ලිම් හි රම් අයුරින්ම රවනත් වදනකින් 
සඳහන් වී ඇත. (එනම්) තම දෑතට ගත් ප්රමාණරයන් රතොර වූ 
ජල(ප්රමාණ)රයන් හිස පිරි මැද්දාහ. රමය මහ්ෆූල් ගණරේ 
හදීසයකි. 

ِبي ُهَريَْرَة  -(49)
َ
ْعَت رَُسوَل اهللي  عنهرِض اهلل َوَعْن أ صَّل اهلل قَاَل: َسمي

حُوُضوءِ, َفَمنح َيُقوُل: عليه وسلم  ثَِر اَل
َ
لَِْي, ِمنح أ تُوَن يَوحَم اَلحِقَياَمِة ُغرًّا ُُمَجَّ

ح
ِِت يَأ مَّ

ُ
"إِنَّ أ

. َعلح تَُه َفلحَيفح نح يُِطيَل ُغرَّ
َ
َتَطاَع ِمنحُكمح أ ي   "اِسح , َواللىْفُظ ل ُمْسليم .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් කළ ප රකශයකට මම සවන් දුනිමි. 
සැබැවින්ම මාරේ සමූහය මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනරේ වුළු රධෝවනරයන් ඇති වූ අත් හා මුහුණු බැබරළමින් 
පැමිරණති. එබැවින් ඔබ අතුරින් කවරරකු තම දීපතිය දිගු 
කරන්නට හැකියාව ලබන්රන් ද ඔහු එය කරත්වා!  
  (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්, රමය ඉමාම් මුස්ලිම් 
සතු වදනකි.)

(50)-  َ يَشَة رَِضي ُّ "َعنَْها قَالَْت:  اهللُ َوَعْن ََعئ  صَّل اهلل عليه وسلمََكَن انلىِبي
, َوتَ  ليهي ُن ِفي َتنَعُّ بُُه اتلىيَمُّ .ُيْعجي نيهي ُُكرهي

ْ
, َوُطُهوريُه, َوِفي َشأ ليهي ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.    " رَجُّ 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තම පාවහන් 
පැලදීරමහි ද තම හිස පීරීරමහි ද තමන්ව පිරිසදු කර ගැනීරමහි ද 
එරමන්ම තම සයලුම කටයුතුවල දී දකුණතට ප්රමුකත්වය ලබා දීම 
එතුමාණන්ට ප්රිය ජනක විය. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)

ِبي ُهَريَْرةَ  -(51)
َ
صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ

ُتمح فابدأوا بَِمَياِمنُِكمح " وسلم
ح
أ ْرَبَعةُ   "إَِذا تََوضَّ

َ
ْخرََجُه اَْْل

َ
َحُه ايْبُن ُخَزيْمَ أ  ة., وََصحى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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ඔබ වුළු රධෝවනය කරන විට ඔබරේ දකුණතින් ආරම්භ 
කරන්න. 

මූලාශ්රය: අබූ දාවුද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා. රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා සඳහන් 
කරයි.   

َْيةي بْني ُشْعبَةٍ  -(52) ى  } رِض اهلل عنه َوَعْن الُْمغي نى انلىِبي
َ
صَّل اهلل عليه أ

.  وسلم ْْيي َماَمةي َواْْلُفى , ولَََعَ اَلْعي يَتيهي , َفَمَسَح بينَاصي
َ
أ ْخرََجُه ُمسْ   {تَوَضى

َ
ٌم.لي أ 

අල්-මුගීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි තුමාරණෝ වුළු රධෝවනය කළහ. එවිට තම 
(නළරලහි පිහිටි) ඉදිරි රකසන් ද ජටාව හා රම්ස ් සපත්තු මතු 
පිටින් ද පිරිමැද්දාහ.   (මූලාශ්රය: මුස්ලිම්) 

َ اهلُل َعنُْهَما  َوَعْن َجابيٍر بْني َعبْدي  -(53) ر َصَّلى -اهللي رَِضي َفةي َحجر انلىِبي ِفي صي
 اهلُل بِهِ "صَّل اهلل عليه وسلم قَاَل  -اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

َ
,   "اِبحَدُؤوا بَِما بََدأ ُّ ْخرََجُه النىَساِئي

َ
أ

نَْد ُمْسليٍم بيلَْفظي اْْلََبي  ْمر  وَُهَو عي
َ
.َهَكَذا بيلَْفظي اْْل 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා හජ් 
හි ක්රමය සම්බන්ධව පැවසීරම් දී කවර රදයක් අල්ලාහ ්ආරම්භ 
කරළේ ද එයින් ඔබ ද ආරම්භ කරන්න. 

මූලාශ්රය: නසාඊ රමය විධානයක ස්වරූපරයන් පිහිටා ඇති 
අතර මුස්ලිම් හි සඳහන් වී ඇත්රත් පුවතක ස්වරූපරයනි.   

ُّ  }َوَعنُْه قَاَل:  -(54) َدارَ الَْماءَ لََعَ   صَّل اهلل عليه وسلمََكَن انلىِبي
َ
 أ
َ
أ إيَذا تَوَضى

 . ُّ بيإيْسنَادي َضعييف ٍ .    {ُمْرَفَقيْهي اَرُقْطِني ْخرََجُه ادلى
َ
أ 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ වුළු කරන විට ජලය තම වැළමිට වටා ගලා යෑමට 
සලස්වන්රනකු වූහ.   
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(රමම වාර්තා සම්බන්ධතාරව හි දුර්වලකමක් ඇති ව ඉමාම් 
දාරකුත්නි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.) 

ِبي ُهَريَْرةَ  -(55)
َ
صَّل اهلل عليه َل: قَاَل رَُسوُل اهللي قَا رِض اهلل عنهَوَعْن أ
َم اهللِ َعلَيحهِ "وسلم:  ُكِر اِسح بُو َداوَُد, َواْبُن َماَجْه,   "ََل ُوُضوَء لَِمنح لَمح يَذح

َ
ْْحَُد, َوأ

َ
ْخرََجُه أ

َ
أ

بيإيْسنَاٍد َضعييف ٍ . 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු (වුළු ගන්නා විට) ඒ රකරරහි අල්ලාහර්ේ නාමය 
රනොපැවසුරේ ද ඔහුට වුළු රනොමැත.

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවක් සහිතව අහ්මද් අබූ දාවූද් 
ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් රහළිදරේ කර ඇත.)

يدي بْني  َزيْد ٍ  -(56) ير َعْن َسعي ذي يلِّْتمي ْْحَُد: ََل يَثْبُُت  َول
َ
يٍد ََنْوُ ه  . وَ قَاَل أ ِبي َسعي

َ
َوأ

ءٌ  فييهي ََشْ
රමම හදීසය සඊද් බින් රසයිද් තුමා හා අබූ සඊද් තුමා යන 

අයරේ වාර්තාව අනුව තිර්මිදි හි සඳහන් වී ඇත. රම් 
සම්බන්ධරයන් වාර්තා වන කිසදු හදීසක් ස්ථාවර රනොමැති බව 
ඉමාම් අහ්මද් තුමා පවසා සටියි.  

هي قَاَل:   -(57) , َعْن َجدر بييهي
َ
يُْت رَُسوَل اهللي }َوَعْن َطلَْحَة بْني ُمََصرٍف, َعْن أ

َ
 َرأ

ْستينَْشاقي  صَّل اهلل عليه وسلم ُل َبْْيَ الَْمْضَمَضةي َواَلي بُو َداوَُد بيإيْسنَادي   {َيْفصي
َ
ْخرََجُه أ

َ
أ

َضعييف ٍ .  
තල්හා ඉබ්නු මුසර්රිෆ් තුමා තම සීයා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසය තම පියාරගන් ලබා රගන වාර්තා කරන ලදී. කට කලත්වා 
පිරිසදු කිරීම හා නාසයට ජලය රයොදා පිරිසදු කිරීම අතර  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් රවන් කරනු මම දුටුරවමි යැයි පැවසූහ. 
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දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවක් සහිතව අහ්මද් අබූ දාවූද් 
තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. 

(58)-  ٍّ َفةي الْوُُضوءي - رِض اهلل عنهَوَعْن لََعي صَّل اهلل ُثمى َتَمْضَمَض  } -ِفي صي
نْهُ الَْماءَ  عليه وسلم ُخُذ مي

ْ
ي يَأ ي ْن الَْكفر اََّلى ُ مي ُض َوَينْثي ْخرََجُه   {َواْستَنَْثَ ثاََلث ا, ُيَمْضمي

َ
أ
بُو َداوَُد َوالنى 

َ
ي .  أ َساِئي 

වුළු රධෝවනය සම්බන්ධරයන් ප්රකාශ කිරීරම් දී අලී 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. පසුව 
එතුමාරණෝ තුන් වරක් කට කලත්වා නාසය ද පිරිසදු කළහ. ජලය 
අහුරා ගත් අල්රලන් තම කට හා නාසය පිරිසදු කළහ.  
  (අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන අය විසන් රමම හදීසය 
රහළිදරේ කර ඇත.)

َفةي الْوُُضوءي - رِض اهلل عنهَعْن َعبْدي اهللي بْني َزيٍْد وَ   -(59) ُثمى  }   -ِفي صي
ْدَخَل 

َ
َدٍة, َيْفَعُل َذليَك صَّل اهلل عليه وسلم  أ ْن َكفٍّ َواحي يََدُه, َفَمْضَمَض َواْستَنَْشَق مي

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.   {ثاََلث ا  

වුළු රධෝවනය සම්බන්ධරයන් ප්රකාශ කිරීරම් දී අබ්දුල්ලාහ ්
ඉබ්නු රසයිද් තුමා රමරසේ වාර්තා කරයි. පසු එතුමා(සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තම අත (ජල බඳුනට) දමා  පසුව එකම 
අල්රලන් කට හා නාසය පිරිසදු කළහ. රමය එතුමා තුන් වරක් 

කරළේය.    (මූලාශ් රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

نٍَس  -(60)
َ
ى ا }قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
ُّ َرأ  صَّل اهلل عليه وسلمنلىِبي

بُْه الَْماُء. َفَقاَل:  ْفري لَْم يُصي ثُْل الظُّ هي مي , َوِفي قََدمي ِسنح ُوُضوَءَك"رَُجال  حح
َ
ْخرََجُه   { "اِرحِجعح َفأ

َ
أ
بُو َداوَُد, َوالنى 

َ
 .َساِئي أ

අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් මිනිරසකුව දුටුහ. 
ඔහුරේ පාදරේ නියරපොත්තක තරම් ජලය තැවරී රනොතිබුණි. එවිට 
එතුමා ඔබ නැවත රගොස් ඔරබ් වුළු රධෝවනය අලිංකාර කර ගන්න.  
  (අබූ දාවූද් හා නසාඊ රමම හදීසය රහළිදරේ කර ඇත.)
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, َيَتوَضى  صَّل اهلل عليه وسلم ََكَن رَُسوُل اهللي  }َوَعنُْه قَاَل:  -(61)  بيالُْمدر
ُ
أ

ْمَداٍد 
َ
اعي إيََل ََخَْسةي أ ُل بيالصى ُمتىَفٌق َعلَيْه ي .    {َوَيْغتَسي 

අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) මුද්දු 
එකක ජල ප්රමාණකින් වුළු ගන්රනකු වූහ. එරමන්ම එක් සාුඃ 
එකක ජල ප්රමාණරේ සට මුද්දු පහක ප්රමාණය දක්වා වූ ජල 
ධාරිතාවකින් ස්නානය කරන්රනකු වූහ.   
     (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 صَّل اهلل عليه وسلمقَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن ُعَمَر  -(62)
بُِغ الحُوضُ " , َفيُسح

ُ
أ َحٍد َيَتَوضَّ

َ
َدهُ ََل َما ِمنحُكمح ِمنح أ نح ََل إََِلَ إَِلَّ اهللُ وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
وَء, ُثمَّ َيُقوُل: أ

َنَِّة" بحَواُب اْلح
َ
ًدا َعبحُدهُ َوَرُسوَُلُ, إَِلَّ فُتَِحتح ََلُ أ نَّ ُُمَمَّ

َ
َهُد أ شح

َ
ْخرََجُه ُمْسلي   ََشِيَك ََلُ, وَأ

َ
 م أ

يُّ  ذي مي ْ َعلحِِن ِمنح ا"َوَزاَد:  َوالِّتر ِريَن اَللَُّهمَّ اجح حُمَتَطهِّ َعلحِِن ِمنح ال "تلَّوَّابَِْي, َواجح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු වුළු රධෝවනය කර පසුව එම වුළු රධෝවනය 
අලිංකාර කරමින් අනතුරුව අේහදු අන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
වහ්දහූ ලා ෙරීක ලහූ වඅේහදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලුහු 
යැයි පවසන්රන් ද ඔහුට ස්වර්ගරේ රදොරටු විවෘත කරනු ලැරබ්.    

(රමය ඉමාම් මුස්ලිම් හා තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.)

රත්රුම: නැමදුමට සුදුසස්ා අල්ලාහ ්හැර රවනත් රදවිරයකු 
රනොමැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට කිසදු හවුල් කරුරවකු රනොමැති 
බවට මම සාක්ෂි දරමි. තවද සැබැවින්ම මුහම්මද් තුමා ඔහුරේ 
ගැත්තා බවට ද ඔහුරේ දූතයා බවට ද මම සාක්ෂි දරමි.  

තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කළ හදීසරේ අමතර වශරයන් 

අල්ලාහුම්ම ඉජ්අල්නී මිනත් තේවාබීන වජ්අල්නී මිනල් 
මුත තහ්හිරීන් යනුරවන් සඳහන් වී ඇත. 
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රත්රුම: යා! අල්ලාහ,් පශ්චාත්තාපරේ නියැරළන්නන් 

අතුරින් මා පත් කරනු මැනව. තවද පවිත් ර වූවන් අතුරින් ද මා පත් 
කරනු මැනව.   
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 ِ ْيح ُفَّ
ح

ِح لََعَ اَْل بَاُب الحَمسح
සපත්තු රම්ස ්මත පිරිමැදීම 

بَاُب نََواقِِض الحُوُضوءِ 
වුළු ඡ ෝවනය අවලංගු වීම 

َاَجةِ  بَاُب َقَضاءِ 
ح

اْل 

ස්වභාවික අවශ්යතාවන් ඉටු කිරීම

සපත්තු රම්ස් මත පිරිමැදීම 
(63) - َْيةي بْني ُشْعبََة  ر  قَاَل:رِض اهلل عنه َعْن اَلُْمغي صَّل اهلل ُكنُْت َمَع انلىِبي

, َفَقاَل: " عليه وسلم يْهي نْزيَع ُخفى
َ
ْهَويُْت ْلي

َ
, فَأ

َ
أ َخلحتُ َفتَوَضى دح

َ
ُهَما, فَإِِّنِّ أ " َدعح ِ ُهَما َطاِهَرَتْيح

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.    "َفَمَسَح َعلَيحِهَما 

මුගීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
සටිරයමි. එවිට එතුමා වුළු රධෝවනය කරන්නට වූහ. මම එතුමාරේ 
රම්ස් සපත්තු රදක ගලවා දමන්නට නැමුරනමි. ඒ අවස්ථාරේ 
එතුමා ඒ රදක අත හරින්න. රහේතුව සැබැවින්ම ඒ රදක පිරිසදු 
තත්ත්වරේ තිබිය දී මම එය දැමුරවමි. පසුව ඒ රදක මත 
එතුමාරණෝ පිරිමැද්දාහ.   (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුසල්ිම්)  

ى (64) نى انَلىِبي
َ
: أ ى ْربََعةي َعنُْه إيَلى النىَساِئي

َ
يْْل ْسَفلَهُ .  - َول

َ
لَْعَ اَْْلُفر َوأ

َ
 َمَسَح أ

هي َضْعف.  َوِفي إيْسنَادي
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

සපත්තු රම්ස ්මතු පිටින් ද එහි යටි පැත්රතන් ද පිරි මැද්දාහ. රමම 
වාර්තා සම්බන්ධතාරේ දුර්වලකමක් ඇත. 
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(65) -  ٍّ ْسَفُل  }: قَاَل أنه   رَِضي اهلل عنهَوَعْن لََعي
َ
يي لَََكَن أ

ْ
أ يُن بيالرى لَْو ََكَن ادلر
يُْت رَُسوَل اهللي 

َ
ْعاَلُه, َوقَْد َرأ

َ
ْن أ ْوىَل بيالَْمْسحي مي

َ
َيْمَسُح لََعَ  صَّل اهلل عليه وسلماْْلُفر أ

يْهي  ري ُخفى بُو َداوَُد بيإيْسنَ   {َظاهي
َ
ْخرََجُه أ

َ
اٍد َحَسٍن . أ 

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
දහම (තම සව්) මතය අනුව පිහිටිරේ නම් රම්ස් සපත්තු පිරිමැදීම 
එහි මතු පිටට වඩා පහළ රකොටස උතුම් වන්නට තිබුණි යැයි පවසා 
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තම රම්ස් සපත්තු මතුපිටින් පිරිමදිනු මම දුටුරවමි යැයි 
පැවසූහ. 

අබූ දාවූද් විසන් යහ වාර්තා සබඳතාවකින් රමය රහළිදරේ 
කර ඇත.    

 - (66) الٍ  صَّل ََكَن رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  رِض اهلل عنه َوَعْن َصْفَواَن بْني َعسى
َُهنى  اهلل عليه وسلم يىاٍم َويَلَايلي

َ
َفاَفنَا ثاََلثََة أ ْن ََل َنْْنيَع خي

َ
ا أ ُمُرنَا إيَذا ُكنىا َسْفر 

ْ
ْن يَأ , إيَلى مي

ْن ََغئيٍط, َوَبْوٍل, َونَْوٍم  ْن مي يُّ َواللىْفُظ ََلُ, َواْبُن   {َجنَابٍَة َولَكي ذي مي ْ , َوالِّتر ُّ ْخرََجُه النىَساِئي
َ
أ

َحاه. ُخَزيَْمَة وََصحى
  සෆ්වාන් ඉබ්නු අස්සාල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරණෝ අපි යම් ගමනක රයදී සටියරහොත් අපරේ 
රම්ස් සපත්තු දින තුනකට රනොගලවන රමන් අණ කරන්රනකුව 
සටියහ. නමුත් ජුනුබ් තත්ත්වරේ පසු වූරේ නම් හැර නමුත් මළ 
මූත්රා කිරීරමන් හා නින්ද යෑරමන් (වරදක් රනොවන්රන්ය.)

නසාඊ තුමා හා තිර්මිදි තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. රමය 
තිර්මිදි තුමා සතු වචන රපළයි. ඉබ්නු හුරදයිමා ද එය පූර්ව සතය 
සහගත හදීසයක් බව තහවුරු කර ඇත.  
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(67) ِبي َطاليٍب  -
َ
ر بْني أ َ اهلل َعنه َوَعْن لََعي ُّ  }قَاَل:  رِضي صَّل اهلل َجَعَل انلىِبي

يلُْمسَ  عليه وسلم َُهنى ل يىاٍم َويَلَايلي
َ
يمي ثاََلثََة أ يلُْمقي ا َويَلْلَة  ل , َوَيْوم  : ِفي الَْمْسحي لََعَ  - افيري َيْعِني

ْْيي  ْخرََجُه ُمْسليمٌ   {اْْلُفى
َ
.  أ 

අලී ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා මගියාට දහවල් 
තුනක් හා රාත්රී තුනක් ද පදිිංචිකරුවාට දහවලක් හා රාත්රියක් ද පත් 
කරළේය. රමයින් අදහස ් කරනුරේ රම්ස් සපත්තු මත පිරිමැදීම 
සම්බන්ධවය.   

මුස්ලිම්තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.

َمَرُهمْ - َوَعْن ثَْوَباَن رِض اهلل عنه قَاَل: } َبَعَث رَُسوُل اهللي (68)
َ
, فَأ يىة   ََسي

ْن َيْمَسُحوا لََعَ 
َ
: الْ  - الَْعَصائيبي أ ْيي -َعَمائيَم َيْعِني : اْْليَفاَف  -َوالتىَساخي ْْحَُد,   {َيْعِني

َ
َرَواهُ أ

م.   َحُه اْْلَاكي بُو َداوَُد, وََصحى
َ
َوأ

සේබාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් සරියාවට රසේනාවක් යැවූහ. එවිට 
එතුමා ඔවුනට අසාඉබ් රහවත් ජටාවන් මත ද තසාහීන් රහවත් 
රම්ස් සපත්තු මත ද පිරිමදින රමන් අණ කළහ. 

(අහ්මද් තුමා හා අබූදාවූද් තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. 
ඉමාම් හාකීම් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර 
ඇත.)

(69) و -َمْوقُوف ا-َوَعْن ُعَمَر  - ] نٍَس َعْن[ 
َ
َحُدُكمح " }: -َمْرفُوَع  -أ

َ
 أ
َ
أ إَِذا تََوضَّ

ُهَما إِنح َشاَء إَِلَّ ِمنح َجَنابٍَة" َُصلِّ فِيِهَما, َوََل ََيحلَعح َسحح َعلَيحِهَما, َوِلح يحِه َفلحَيمح   { َولَبَِس ُخفَّ
َحه. ُم وََصحى , َواْْلَاكي ُّ اَرُقْطِني ْخرََجُه ادلى

َ
أ

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ද අනස ්(රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් ද රමරසේ වාර්තා කරන ලද්දාහ. 
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ඔබ අතුරින් රකරනකු වුළු රධෝවනය කර තම රම්ස් 
සපත්තු පැලඳ ඇත්නම් එවිට ඔහු ඒ රදක මත පිරි මැද ඒ 
රදරකහිම සලාතය ඉටු කරත්වා! ඔබ අභිමත කළ ද අනිවාර්යය 
ස්නානයක රහේතුරවන් මිස ඒ රදක රනොගලවන්න. 

(දාරුකුත්නි තුමා හා හාකිම් තුමා විසන් රහළිදරේ කරන 
ලදී. හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කර ඇත.)

(70) ِبي بَْكَرةَ  -
َ
ر   رِض اهلل عنهَوَعْن أ نىهُ  }صَّل اهلل عليه وسلم َعْن انلىِبي

َ
أ

ا َويَلْ  يمي يَْوم  يلُْمقي , َول َُهنى يىاٍم َويَلَايلي
َ
يلُْمَسافيري ثاََلثََة أ َص ل ْن رَخى

َ
: أ يْهي َر فَلَبيَس ُخفى , إيَذا َتَطهى لَة 

َما  ْخرََجُه ادلى   {َيْمَسَح َعلَيْهي
َ
, وََصحى أ ُّ .َحُه ايْبُن ُخَزيْمَ اَرُقْطِني   ةي

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පිළිබඳව 
අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම එතුමා මගියාට දහවල් තුනක් හා රාත්රීන් තුනක් 
ද පදිිංචිකරුවාට දහවලක් හා රාත්රියක් ද ඔහු පිරිසදු වී තම රම්ස් 
සපත්තු පැලඳ ඇත්නම් ඒ රදක මත පිරිමදින්නට අවකාශය ලබා 
දුන්හ.   

දාරුකුත්නී තුමා විසන් රහළිදරේ කරන ලදී. ඉබ්නු 
හුරසයිමා විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර 
ඇත.  

(71) َماَرةَ  - َِبر بْني عي
ُ
نىُه قَاَل:  رِض اهلل عنه َوَعْن أ

َ
ْمَسُح لََعَ  }أ

َ
يَا رَُسوَل اهللي أ

ْْيي  ا ?اْْلُفى  ?قَاَل: "َنَعْم", قَاَل: َوثاََلثَة   ?قَاَل: "َنَعْم", قَاَل: َوَيْوَمْْيي  ?قَاَل: "َنَعْم" قَاَل: يَْوم 
بُو َداوَُد, َوقَاَل: لَيَْس بيالَْقويير قَاَل: "َنَعْم, َوَما شي 

َ
ْخرََجُه أ

َ
. {ئَْت" أ 

සැබැවින්ම තමන් රමරසේ පැවසූ බව උරබයි ඉබ්නු ඉමාරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

‘අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම රම්ස් සපත්තු මත මස්හ ්
කරන්න ද? (එවිට) එතුමා ‘එරසේය, යැයි පවසා සටිරේය. දිනකට 
යැයි විමසා සටි විට එතුමා එරසේය, යැයි පවසා සටියහ. දින 
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රදකකට යැයි විමසා සටි විට එතුමා එරසේය, යැයි පවසා සටියහ. 
දින තුනකට යැයි විමසා සටි විට එරසේය, ඔබ කැමති වූරේ නම් 
යැයි පවසා සටියහ. 

අබූ දාවූද් තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කරන ලදී. ඔහු 
තවදුරටත් රමය බලවත් හදීසයක් රනොවන බව සඳහන් කරයි. 



بَاُب نََواقِِض الحُوُضوءِ 
වුළු ඡ ෝවනය අවලංගු වීම 

 -(72) يٍك  نَسي بْني َمال
َ
ْصَحاُب رَُسولي اهللي  }قَاَل:   رِض اهلل عنهَعْن أ

َ
 ََكَن أ

هي - صَّل اهلل عليه وسلم َق ُرُؤوُسُهْم, ُثمى  -لََعَ َعْهدي َشاَء َحَّتى ََّتْفي ُروَن الْعي يَُصلُّوَن  يَنْتَظي
ئُوَن  ُّ   {َوََل َيتَوَضى اَرُقْطِني َحُه ادلى بُو َداوَُد, وََصحى

َ
ْخرََجُه أ

َ
ْصلُُه ِفي ُمْسليمٍ أ

َ
.  . َوأ  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රේ සහගාමීහු එතුමාණන් රේ 
කාලරේ තම හිස් නින්රදන් වැරනන තරමට ඉො සලාතය 
බලාරපොරරොත්තුරවන් සටින්නන් වූහ. පසුව ඔවුහු සලාතය ඉටු 
කළහ. නමුත් (නැවත) වුළු රනොගත්හ. 

අබූ දාවූද් තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. එය අද්-
දාරුකුත්නී විසන් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවට තහවුරු කර 
ඇත. රමහි මූලාශ්රය මුස්ලිම්හි ද සඳහන් ව ඇත. 

සටහන: නිදා ගනිමින් රහෝ යම් කිස වස්තුවක් මත ඇලවී 
රහෝ දෑත් රපොරළොවට බර කරමින් රහෝ නිදා ගත් විට පමණය වුළු 
අවලිංගු වනුරේ. රපොරළොවට මත ආධාරයකින් රතොරව රහොදින් ඉඳ 
සහි කල්පනාරවන් යුතුව මද නින්රදන් පසු වන්රන් නම් වුළු 
අවලිංගු රනොවනු ඇත. 
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 -(73) َ اهللُ َعنْهَ  يَشَة رَِضي ِبي ُحبَيٍْش  }ا قَالَْت: َوَعْن ََعئ
َ
َمُة بينُْت أ َجاَءْت فَاطي

ر  ْطُهُر,   َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمإيََل انلىِبي
َ
ْستََحاُض فاََل أ

ُ
ٌة أ

َ
َفَقالَْت: يَا رَُسوَل اهللي! إيينر ايْمَرأ

اَلةَ  َدُع الصى
َ
فَأ

َ
ٌق, َولَيحَس ِِبَيحٍض, قَاَل:  ?أ َبلَتح َحيحَضُتِك َفَدِِع "ََل. إِنََّما َذلَِك ِعرح قح

َ
َفإَِذا أ

َم, ُثمَّ َصِّلِّ  ِسِِّل َعنحِك ادلَّ بََرتح َفاغح دح
َ
ََلَة, َوإَِذا أ . ُمتىَفٌق َعلَيْهي   { الصَّ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

හුරබයිේරේ දියණිය ෆාතිමා නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණ අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම නිතර 
රුධිරය වහනය වන කාන්තාවකි. එබැවින් මම පිරිසදු රනොරවමි. 
මට සලාතය අතහැර දැමිය හැකිදැ?යි විමසුවාය.  එතුමාරණෝ 
‘නැත. එය ස්නායු ආබාධයකි. ඔසප රුධිරය රනොරවයි. ඔබ ඔරබ් 
නියමිත ඔසප කාලයට මුහුණ රදන්නී නම් එවිට ඔබ සලාතය අත 
හරින්න. එය පසු වූ විට එම රුධිරය ඔබ රසෝදා හැර, පසුව සලාතය 
ඉටු කරන්න.  

 මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

-(74)   : يلْبَُخاريير ِِئ لُُِكِّ َصََلةٍ  }َول نىُه َحَذَفَها { ُثمَّ تََوضَّ
َ
َشاَر ُمْسليٌم إيََل أ

َ
. َوأ

ا.   َعْمد 
පසුව ඔබ සෑම සලාතයකට පසුවම වුළු රධෝවනය කර 

ගන්න.

යැයි පැවසූ බව ද බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත. 

රමම පදය හම්මාද් නම් වාර්තාකරු විසන් උවමනාරවන්ම  
ඉවත් කර ඇති බව ඉමාම් මුස්ලිම් රපන්වා රදයි.  

 -(75) ِبي َطاليٍب 
َ
ر بْني أ َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن لََعي ,  }قَاَل:   رَِضي اء  ُكنُْت رَُجال  َمذى

ْسوَ 
َ
ْقَداَد ْبَن اْْل َمْرُت الْمي

َ
ى فَأ َل انلىِبي

َ
ْن يَْسأ

َ
ََلُ  َصَّلى اهلل عليْهي وََسلىم. دي أ

َ
"فِيِه َفَقاَل:  ?فََسأ

حُوُضوءُ  .    { "ال يلْبَُخارييي , َواللىْفُظ ل ُمتىَفٌق َعلَيْهي  
අලී ඉබ්නු අබූ තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 
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මම අධිකව කාම දියර පිටවන්රනකු රලස සටිමි. රම් 
පිළිබඳව නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රගන් 
විමසන රමන් මික්දාද් බින් අල්-අස්වද්ට මම නිරයෝග කරළමි. 
එවිට ඔහු එතුමාණන්රගන් විමසා සටියහ. එවිට එතුමාරණෝ

එම විෙයරයහි වුළු ප්රමාණවත් රේ යැයි පැවසූහ.

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වචන 
රපළකි.  

 -(76) َ اهلُل َعنَْها;  يَشَة, رَِضي ى  }َوَعْن ََعئ نى انلىِبي
َ
َقبىَل   صَّل اهلل عليه وسلم:أ

 
ْ
أ اَلةي َولَْم َيتَوَضى , ُثمى َخَرَج إيََل الصى يَسائيهي َفُه اْْلَُخارييُّ   {َبْعَض ن ْْحَُد, وََضعى

َ
ْخرََجُه أ

َ
.  أ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ එතුමාණන්රේ බිරියන් අතුරින් ඇතැරමකුව සප ගත්හ. 
පසුව වුළු රනොරගනම සලාතය සඳහා පිටත් ව ගියහ. 

ඉමාම් අහ්මද් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් බුහාරි 
රමය දුර්වල හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.

සටහන: කාන්තාවක් ස්පර්ශ කිරීරමන් රහෝ සප ගැනීරමන් 
වුළු අවලිංගු රනොරේ. නමුත් එරසේ කරන විට කාම හැඟීම් ඇති 
වන්රන් නම්, වුළු අවලිංගු වී යයි.  

 -(77) ِبي ُهَريَْرةَ 
َ
صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ
نِهِ " } وسلم: َحُدُكمح ِِف َبطح

َ
َُكَ َعلَيحهِ  إَِذا وََجَد أ شح

َ
مح ََل  ،َشيحًئا, َفأ

َ
ٌء, أ َخَرَج ِمنحُه ََشح

َ
فَََل  ?أ

حيًا وح ََيَِد رِ
َ
تًا, أ َمَع َصوح ِجِد َحَّتَّ يَسح ْخرََجُه ُمْسلي   { ََيحرَُجنَّ ِمنح الحَمسح

َ
   ٌم.أ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බවට අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ තම කුරසහි යමක් දැක, පසුව 
ඉන් යමක් (වාතයක්) පිටවූරේ ද? නැති ද? යන්රනන් සැකයක් ඇති 
වූ විටක, ඔහු එහි හඬ කනට වැරටන තුරු රහෝ දුර්ගන්ධය දැරනන 
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තුරු රහෝ එම මස්ජිදරයන් (සලාතය අතහැර දමා) පිට වී 
රනොයන්න. 

මුස්ලිම් විසන් එය රහළිදරේ කර ඇත.  
 -(78)  ٍّ َ اهلل عنهَوَعْن َطلْقي بْني لََعي قَاَل رَُجٌل: َمَسْسُت َذَكريي  }قَاَل:   رَِضي

َعلَيْهي وُُضوٍء 
َ
اَلةي, أ ْو قَاَل الرىُجُل َيَمسُّ َذَكَرهُ ِفي الصى

َ
ُّ  ?أ  صَّل اهلل عليه وسلمَفَقاَل انلىِبي

َعٌة ِمنحَك  "ََل, إِنََّما بىا  { ُهَو بَضح َحُه ايْبُن حي ْخرََجُه اْْلَْمَسُة, وََصحى
َ
.ني أ   : ر يِني َوقَاَل ايْبُن الَْمدي

َة.  يثي بَُْسَ ْن َحدي ْحَسُن مي
َ
 ُهَو أ

තල්ක් ඉබ්නු අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

පුද්ගලරයකු ‘මාරේ ලිිංගය මම ස්පර්ශ කරළමි‘ යැයි රහෝ 
මිනිරසකු තම සලාතරේ දී තම ලිිංගය ස්පර්ශ කරළේය යැයි රහෝ 
පවසා ඔහු වුළු ගැනීම අනිවාර්යය දැයි විමසීය. එවිට නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 

නැත, සැබැවින්ම එය ඔරබන්ම වූ මස් කැබැල්ලකි යැයි 
පැවසූහ. 

ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
උතුමන්ලා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත. ඉබ්නු 
අල්-මදනී තුමා පහත සඳහන් බුස්රා විසන් වාර්තා කළ හදීසයට 
වඩා යහපත් යැයි සඳහන් කරයි.  

 -(79) َ اهلُل َعنَْها; ةَ بينْتي َصْفَواَن رَِضي نى رَُسوَل اهللي  } َوَعْن بَُْسَ
َ
صَّل اهلل  أ

"قَاَل:  عليه وسلم
ح
أ ,   { "َمنح َمسَّ َذَكرَهُ َفلحَيَتَوضَّ يُّ ذي مي ْ َحُه الِّتر ْخرََجُه اْْلَْمَسُة, وََصحى

َ
أ

بىان .  ،َواْبُن حي ٍء ِفي َهَذا اْْلَابي َصحُّ ََشْ
َ
: ُهَو أ َوقَاَل اْْلَُخارييُّ  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව බුසර්ා බින්ත් සෆව්ාන් (රළියල්ලාහු 
අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.
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කවරරකු තම ලිිංගය ස්පර්ශ කරළේ ද එවිට ඔහු වුළු 
රධෝවනය කරත්වා!

ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, බුස්රා බින්ත් සෆ්වාන් යන 
උතුමන්ලා විසන් රහළි දරේ කර ඇත.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් විසන් පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. ඉමාම් බුහාරි තුමා 
රමම පාඩම ආශ්රිතරයන් පැමිණි වඩාත් නිවැරදිතම රද් රමය යැයි 
පවසා ඇත්තාහ. 

සටහන: ලිිංගික අවයවය කාමාශාරවන් යුතුව ඇඳුමට මතු 
පිටින් රහෝ ඍජුව රහෝ කවර අයුරකින් රහෝ රේවා ස්පර්ශ කරළේ 
නම් වුළු අවලිංගු රවයි. කමුක හැඟීමකින් රතොරව ස්පර්ශ කරළේ 
නම් වුළු අවලිංගු රනොරවයි. 78 හා 79 වැනි හදීසයන් එකිරනකට 
පටහැණි රලසන් රපරනයි. නමුත් එය පටහැණි රනොරවයි. ලිිංගික 
අවයවය තමන්රේ රසසු ශරීරරේ රකොටසක් යන සතුවිල්රලන් 
ස්පර්ශ කරළේ නම් වුළු ගැනීරම් අවශයතාවක් ඇති රනොරවයි. වැරදි 
සතුවිල්ලකින් ලිිංගික අවයවය සප්ර්ශ රකොට එමඟින් කාමුක 
හැඟීම් උද්දීපනය වන්රන් නම් 79 වැනි හදීසරේ සඳහන් කළ 
අයුරින් නැවතත් වුළු රධෝවනය කළ යුතු රවයි. 

-(80) نى رَُسوَل اهللي َصَّلى َعلَيْهي  
َ
َ اهلُل َعنَْها; أ يَشَة رَِضي  }وََسلىَم قَاَل:  َوَعْن ََعئ

ِ لََعَ َصََلتِِه,  , ُثمَّ ِِلَْبح
ح
أ ٌي َفلحَينحََصِفح َفلحَيَتَوضَّ وح َمذح

َ
وح َقلٌَس, أ

َ
وح ُرََعٌف, أ

َ
ٌء أ َصابَُه ََقح

َ
َمنح أ

ْخرََجُه ايْبُن َما  { َوُهَو ِِف َذلَِك ََل َيَتََكَّمُ 
َ
ْْحَُد َوَغْْيُُه.  جه، أ

َ
َفُه أ وََضعى  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) 
තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකුට (සලාතරේ දී) වමනය රහෝ නාසරයන් රල් 
ගැලීම  රහෝ ඔක්කාරය රහෝ කාම දියර පිටවීම වැනි අවස්ථාවක් 
ඇති වන්රන් ද ඔහු සලාතරයන් හැරී රගොස් වුළු රධෝවනය 
කරත්වා. ඔහු එම අවසථ්ාරේ කිසරවකු සමඟ කතා රනොකර සටිරේ 
නම් තම සලාතය (අත්හල ස්ථානරේ සටම) රගොඩ නගත්වා.
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රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් 
අහම්ද් හා රවනත් අය විසන් රමය දුර්වල හදීසයක් බව සඳහන් කර 
ඇත.

 -(81) َ اهللُ  ى  } َعنُْهَما; َوَعْن َجابيري بْني َسُمَرةَ رَِضي َل انلىِبي
َ
نى رَُجال  َسأ

َ
 صَّل أ

ْن ُْلُومي الَْغنَمي  اهلل عليه وسلم:  مي
ُ
أ تَوَضى

َ
بيلي  إِنح ِشئحَت قَاَل:  ?أ ْن ُْلُومي اْْلي  مي

ُ
أ تَوَضى

َ
 ?قَاَل: أ
ْخرََجُه ُمْسلي   { َنَعمح قَاَل: 

َ
.  مٌ أ 

ජාබිර් බින් සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) යන අය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම මිනිරසකු නබි සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම් 
තුමා රවත පැමිණ එළු මස් රහේතුරවන් මම වුළු රධෝවනය කළ යුතු 
දැයි විමසුරේය. එතුමාරණෝ ඔබ කැමති නම් යැයි පිළිතුරු දුන්හ. 
ඔටු මස් රහේතුරවන් මම වුළු රධෝවනය කළ යුතු දැයි විමසුරේය. 
එවිට එතුමාරණෝ එරසේය යැයි පිළිතුරු දුන්හ. 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. 

 -(82) ِبي ُهَريَْرةَ 
َ
صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي   رِض اهلل عنهَوَعْن أ
  } وسلم

ح
أ , َوَمنح ََحَلَُه َفلحَيَتَوضَّ تَِسلح َل َميحًتا َفلحَيغح ُّ   { َمنح َغسَّ ْْحَُد, َوالنىَساِئي

َ
ْخرََجُه أ

َ
, أ

نَهُ  يُّ وََحسى ذي مي ْ ٌء.    .َوالِّتر حُّ ِفي َهَذا اْْلَابي ََشْ ْْحَُد: ََل يَصي
َ
َوقَاَل أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.

කවරරකු මෘත රද්හයක් සන්ානය කරන්රන් ද ඔහු සන්ානය 
කරත්වා. කවරරකු එය ඔසවන්රන් ද ඔහු වුළු ගනිත්වා 

ඉමාම් අහ්මද්, අන්-නසාඊ, තිර්මිදි, යන අය විසන් රමය 
රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් තරාතිරරම් පවතින 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. රම් පාඩම ආශ්රිතව කිසදු හදීසයක් 
නිවැරදි නැතැයි ඉමාම් අහ්මද් පවසා සටියි.  
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 -(83) َُه اهلُل;  ِبي بَْكٍر رَْحي
َ
ي َكتَبَُه  }َوَعْن َعبْدي اهللي بْني أ ي تَابي اَّلى نى ِفي الْكي

َ
أ

آَن إَِلَّ َطاِهٌر ليَعْمريو بْني َحْزٍم:  صَّل اهلل عليه وسلم رَُسوُل اهللي  نح ََل َيَمسَّ الحُقرح
َ
َرَواُه   {أ

 ُّ يٌك ُمرَْسال , َووََصلَُه النىَساِئي بىاَن, وَُهَو َمْعلُوٌل.  َمال , َواْبُن حي  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබී බක්රින් (රහ්මතුල්ලාහි අරලයිහි) 

තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් අම්ර් ඉබ්නු හසම් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාණන්ට යැවූ ලිපියක, අල්-කුර්ආනය පිවිතුරු අරයකු 
මිස ස්පර්ශ රනොකළ යුතු යැයි සඳහන්ව තිබිණි.

රමය ඉමාම් මාලික් තුමා විසන් මුර්සල් නම් තරාතිරරම් 
පිහිටන හදීසයක් රලස රහළිදරේ කර ඇත. එය අන්-නසාඊ ඉබ්නු 
හිබ්බාන් අය අය විසන් ද සඳහන් කර ඇත. රමය මුඃලූල් නම් 
තරාතිරරම් පවතින හදීසයකි.  

َ اهللُ َعنَْها قَالَْت:   (84)- يَشَة رَِضي  صَّل اهلل عليه رَُسوُل اهللي  ََكنَ  }َوَعْن ََعئ
ْحيَانيهي  وسلم

َ
.  َرَواُه ُمْسليٌم, وََعلىَقُه اَْْلَُخارييُّ  {يُْذُكُر اهلَل لََعَ ُُكر أ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම් 
තුමා සෑම අවස්ථාවකම අල්ලාහ්ව රමරනහි කරන්රනකු වූහ. 

ඉමාම් මුසල්ිම් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් බුහාරි 
රමය මුඅල්ලක් නම් තරාතිරරම් පවතින හදීසයක් යැයි සඳහන් කර 
ඇත. 

සටහන: අල්ලාහ් ව රමරනහි කරන සයලුම අවස්ථාවන් හි 
වුළු සමඟ පසුවීම ඉතා උතුම්ය. නමුත් වුළු සමඟ පසු වූරේ නම් 
පමණි රදවියන් ව රමරනහි කළ යුත්රත් යැයි අදහස ්කිරීම වැරදිය. 

نَسي (85)- 
َ
يٍك بْني  َوَعْن أ ى  }  رِض اهلل عنهَمال نى انلىِبي

َ
 صَّل اهلل عليه وسلمأ

 
ْ
أ , َولَْم َيتَوَضى , َويَلىنَهُ   {ايْحتََجَم وََصَّلى ُّ اَرُقْطِني ْخرََجُه ادلى

َ
. أ  
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අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

ඇත්රතන්ම නබි සල්ලල්ලාහු (අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් විත් ඇඳ පසුව වුළු රනොකරම සලාතය ඉටු කළහ.

ඉමාම් දාරුකුත්නී රමය රහළිදරේ කර එය දුර්වල හදීසයක් 
බව ද සඳහන් කර ඇත.   

-(86) يَةَ    وسلمهللي صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا  رَِض اهلل عنهَوَعْن ُمَعاوي
لََق  } َتطح ِه, َفإَِذا نَاَمتح الحَعيحَناِن اِسح ُ وََِكُء السَّ حِوََكُء االحَعْيح ُّ   {ل َبَايني ْْحَُد, َوالطى

َ
َرَواُه أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව මුආවියා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
දැනුම් රදන ලදී. 

ගුද මාර්ගරේ ගැටය (අවදි ව තිරබන) දෑසය. දෑස් නින්දට 
ගිය විට ගැටය ලිහී යන්රන්ය. 

ඉමාම් අහ්මද්, තබරානි යන අය විසන් රමය රහළිදරේ කර 
ඇත. 

-(87)   }َوَزاَد  
ح
أ ِبي   { َوَمنح نَاَم َفلحَيَتَوضَّ

َ
نَْد أ يثي عي َياَدُة ِفي َهَذا اْْلَدي هي الزر وََهذي

 ٍّ يثي لََعي ْن َحدي ي: َداوَُد مي ََكُء  } ُدوَن قَْوَلي َ اْْليْسنَاَديْني َضعْ   {ايْستَْطلََق الْوي . ٌف َوِفي لِكي 

ඉහත ප්රකාශයට අමතරව

කවරරකු නින්දට වැටුරේ ද ඔහු වුළු රධෝවනය කරත්වා.

යනුරවන් සඳහන් වී ඇත. 

රමම අමතර ප්රකාශය අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසරය හි ඉස්තත්ලකල් විකා - ගැටය ලිහී යන්රන්ය 
යන ප්රකාශය සඳහන් කිරීමකින් රතොරව අබූ-දාවූද් හි සඳහන් වී 
ඇත. ඉහත සඳහන් හදීසයන් හි වාර්තා සබඳතාවන් රදකම 
දුර්වලය. 



 

 

මරාම් 

 

39 

-(88) ا, َعْن ايبْني َعبىاٍس   يْض 
َ
ِبي َداوَُد أ

َ
:  رِض اهلل تعاَل عنهما َوْلي  }َمْرفُوَع 

َما الْوُُضوُء لََعَ َمْن  ا إينى ع  ا.  {نَاَم ُمْضَطجي يْض 
َ
هي َضْعٌف أ َوِفي إيْسنَادي  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
අබූ දාවූද් හි සඳහන් තවත් හදීසයක් රමරසේය   

කවරරකු ඇල වී නිදා ගන්රන් ද ඔහු මතය වුළු රධෝවනය 
(අනිවාර්යය) වනුරේ. 

රමහි ද වාර්තා සම්බන්ධතාව දුර්වලය.

 -(89) نى رَُسوَل اهللي 
َ
َ اهلُل َعنُْهَما; أ  صَّل اهلل عليه وََعني ايبْني َعبىاٍس رَِضي

نَُّه  }قَاَل:  وسلم
َ
َعَدتِِه َفُيَخيَُّل إَِِلحِه أ يحَطاُن ِِف َصََلتِِه, َفَينحُفُخ ِِف َمقح َحَدُكُم الشَّ

َ
ِِت أ

ح
يَأ

, َفإَِذا وََجَد َذلَِك َفََل يَ  َدَث, َولَمح حُيحِدثح حح
َ
حيًاأ وح ََيَِد رِ

َ
تًا أ َمَع َصوح   { نحََصُِف َحَّتَّ يَسح

ارُ  ْخرََجُه الََْبى
َ
. أ  

ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් රකරනකුරේ සලාතරේ දී ඔහු රවතට 
රෙයිතාන් පැමිරණයි. ඔහුරේ අසුන් ගන්නා ස්ථානයට පිඹ තමන් 
කිල්ලට හසු වූරේ ද නැද්ද යන්රනන් ඔහු තුළ කුතුහලය ඇති 
කරවයි. එවැන්නක් ඔහු දුටුරේ නම් ඔහු එහි හඬ කනට වැරටන 
තුරු රහෝ දුර්ගන්ධය දැරනන තුරු රහෝ (සලාතරයන්) බැහැර ව 
රනොයන්න. 

රමය ඉමාම් අල්-බස්සාර් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.

-(90) يثي َعبْدي اهللي بْني َزيْ   ْن َحدي يَحْْيي مي حي ْصلُُه ِفي الصى
َ
. دٍ َوأ  

රමහි මූලික වදන් රපළ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු රසයිද් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ වාර්තාව සමග බුහාරි හා මුස්ලිම් හි 
සඳහන් වී ඇත.  

 -(91) ِبي ُهَريَْرَة 
َ
يُمْسليٍم: َعْن أ ُه. ََنْوُ رِض اهلل تعاَل عنه َول  
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රමහි 89 වැනි හදීසය රමන්ම අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් වී ඇත.  

 -(92)  : يٍد َمْرفُوَع  ِبي َسعي
َ
. َعْن أ مي يلَْحاكي يحَطاُن,  }َول َحَدُكُم الشَّ

َ
إَِذا َجاَء أ

: َكَذبح  َدثحَت, َفلحَيُقلح حح
َ
:   {َت َفَقاَل: إِنََّك أ بىاَن بيلَْفظي ْخرََجُه ايْبُن حي

َ
ِسهِ  }َوأ . { َفلحَيُقلح ِِف َنفح

 
අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසය හාකිම් හි රමරසේ සඳහන් වී ඇත. 

ඔබ අතුරින් රකරනකු රවත රෙයිතාන් පැමිණ සැබැවින්ම 
ඔහු කිල්ලට හසු වී ඇත්රත හි යැයි පැවසූ විට නුඹ රබොරු 
පවසන්රන හි යැයි පවසවු. 

රමය ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා විසන් ‘තම සතට පවසවු.‘ යන 
අමතර වචන රපළක් සමඟ රහළිදරේ කර ඇත.  

සටහන:  රමයින් අදහස් කරනුරේ වුළු රනොබිඳුණු 
තත්ත්වරේ වුළු බිඳී ඇත යන සතුවිල්ල ඇති වූරේ නම් යන්නය. 

َاَجةِ 
ح

بَاُب َقَضاءِ اْل
ස්වභාවික කෘතයයන් ඉටු කිරීම

 -(93) يٍك  نَسي بْني َمال
َ
صَّل اهلل ََكَن رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  رِض اهلل عنه َعْن أ

ْرَبَعُة, وَُهَو َمْعلُو  {إيَذا َدَخَل اْْلاََلَء وََضَع َخاَتَمُه  عليه وسلم
َ
ْخرََجُه اْْل

َ
ٌل.أ  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා වැසකිළියට පිවිරසන විට එතුමාණන්රේ මුද්ද එතුමා ගලවා 
තබන්රනකු වූහ. 

රමය අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත. රමම හදීසය මුඃලූල් නම් තරාතිරරම හි 
පවතින්නකි.



 

 

මරාම් 

 

41 

 -(94) نَسي بْني َما َوَعنْ 
َ
يٍك أ صَّل ََكَن رَُسوُل اهللي  }قَاَل: رِض اهلل تعاَل عنه  ل

ََبائِِث إيَذا َدَخَل اْْلاََلَء قَاَل: " اهلل عليه وسلم ُُبِث َواْلح
ح

ُعوُذ بَِك ِمنح اْل
َ
  {" اَللَُّهمَّ إِِّنِّ أ

بَْعةُ  ْخرََجُه السى
َ
.  أ  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් වැසකිළියට යන විට...

ََبائِِث " ُُبِث َواْلح
ح

ُعوُذ بَِك ِمنح اْل
َ
"اَللَُّهمَّ إِِّنِّ أ 

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් කුබ්ස වල් කබාඉස

රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, (ජින්වරුන් අතර සටින) නපුරු 
බලරේගයන් ඇති පිරිමින් හා නපුරු බලරේගයන් ඇති සත්්රීන්රගන් 
ආරක්ොව මම ඔරබන් පතමි !

යන ප්රාර්ථනාව පවසන්රනකු වූහ.

ඉමාම් බුහාරි, මුසල්ිම්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ 
හා අහ්මද් යන උතුමන්ලා රමය රහළිදරේ කර ඇත. 

 -(95) يٍك  َوَعنْ  نَسي بْني َمال
َ
صَّل ََكَن رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  َل عنهرِض اهلل تعا أ

ة , فَيَْستَنِْجي  اهلل عليه وسلم ْن َماٍء َوَعَْنَ نَا وَُغاَلمٌ ََنْويي إيَداَوة  مي
َ
ُل أ ْْحي

َ
يَْدُخُل اْْلاََلَء, فَأ

.  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   {بيالَْماءي   
අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමන් විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා තම (ස්වභාවික අවශයතාවන් සපුරා ගැනීමට) වැසකිළියට 
පිවිසන විට මා හා මා රමන්ම තවත් දරුරවකු ජල උරයක් හා තිත් 
ඇති රිටක් ඔසවා රගන යන්රනමු. එවිට එතුමාණන් ජලරයන් 
පිරිසදු කර ගනී.   

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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 -(96) َْيةي بْني ُشْعبََة  وََعني  ُّ  }قَاَل:  رِض اهلل عنهالُْمغي صَّل اهلل قَاَل يلي انلىِبي
َداَوةَ " عليه وسلم ِ

, َفَقََض َحاَجتَُه ُخِذ اْلح .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   {". فَاْنَطلََق َحَّتى تََوارَى َعِنر  
මුගීරත් ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ජල උරය අතට 
ගන්නා රමන් පවසා මට රනොරපරනන දුරට රගොස් තම අවශයතාව 
සපුරා ගත්හ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

ِبي ُهَريَْرةَ  (97)- 
َ
صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي رِض اهلل عنه َوَعْن أ

عي اي  } وسلم ْم نَ تىُقوا الالى هي
لر ْو ِفي ظي

َ
, أ يقي انلىاسي ي َيتََخَّلى ِفي َطري ي . َرَواُه ُمْسليمٌ   {َْي: اَّلى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ජනයා යන එන මරඟහි ද ඔවුනට රහවණ රගන රදන තැන් 
හි ද වැසකිළි අවශයතාවන් සපුරා ගැනීරමන් ඇති වන ශාපයන් 
රදකට බිය වවු.  

 -(98) بُو َداوَُد, َعْن ُمَعاٍذ: 
َ
.{َوالَْمَواريدَ  }َزادَ أ ولفظه: "اتقوا املالعن اثلالث:  

 الباز ِف املوارد، وقارعة الطريق، والظل". 

මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක 
ඉහත සඳහන් කරුණු වලට අමතර ව අල්-මවාරිද් (ජලය ලබා 
ගන්නා ස්ථාන) යනුරවන් සඳහන් ව ඇත. 

එම වදන් රපළ රමරසේය. 

ඔබ ජලය ලබා ගන්නා ස්ථානයන් හි ද රපොදු මාර්ගයන් හි ද 
රහවරණ හි ද වැසකිළි අවශයතාවන් සපුරා ගැනීරමන් ඇති වන 
ශාප තුනට බිය වවු.   
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 -(99)  
َ
ْو َنْقعي َماٍء  }: رِض اهلل عنهما  ْْحََد; َعني ابْني َعبىاٍس َوْلي

َ
َما   {أ َوفييهي

 َضْعٌف.  
එරමන්ම ‘නැතරහොත් ජලය රැඳී පවතින ස්ථානයන් හි 

යනුරවන් සඳහන් වන ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කළ හදීස ය අහ්මද් හි සඳහන් වී ඇත.

ඉහත සඳහන් කළ වාර්තා රදකම දුර්වලය. 

 -(100) ُّ انلىْْهَ َعنْ  َبَايني ْخَرَج الطى
َ
ةي انلىْهري  َوأ َرةي, وََضفى ْشَجاري الُْمثْمي

َ
ََتْتي اْْل

يٍف.   يَسنٍَد َضعي يثي ايبْني ُعَمَر ب ْن َحدي  اْْلَاريي. مي
පල රදන ගස් යට ද ගලා යන ගිං ඉවුරර හි ද තම ස්වභාවික 

අවශයතාවන් ඉටු කර ගැනීරම් තහනම සම්බන්ධ හදීසය ඉමාම් 
තබරි විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉබ්නු උමර් තුමාරගන් වාර්තා වන 
හදීසරේ සම්බන්ධාතව දුර්වල බව ද අවධාරණය කරයි.  

 -(101)  صَّل اهلل عليه وسلمقَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن َجابيرٍ 
ثَا. َفإِنَّ اهلَل إَِذا َتَغوََّط الرَُّجََلِن َفلحَيَتَواَر ُُكُّ َوا } ِحٍد ِمنحُهَما َعنح َصاِحبِِه, َوََل َيَتَحدَّ

ُقُت لََعَ َذلَِك  ْْحَدَرَواُه   { َيمح
َ
, وَُهَو َمْعلُوٌل أ اني , َواْبُن الَْقطى َكني َحُه ايْبُن السى .  . وََصحى 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

මිනිසුන් රදරදරනකු වැසකිළි අවශයතාවන් සපුරා ගැනීමට 
යන්රන් නම් ඔවුන් රදරදනාරගන් සෑම රකරනකුම අන් 
සරහෝදරයාරගන් (රනොදකින තරමට) ආවරණය විය යුතුය. එකි 
රනකා කතා රනොකළ යුතුය. රහේතුව රමරසේ කිරීරමන් සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් රකෝපයට පත් වන බැවිනි. 

ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් 
ඉබ්නුස්-සකන් හා ඉබ්නුල් කත්තාන් යන අය රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරති. නමුත් රමය අඩු පාඩු ඇති 
මුඃලූල් නම් තරාතිරරම් පවතින හදීසයකි.    
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 -(102) ِبي َقتَاَدةَ 
َ
صَّل اهلل عليه َل رَُسوُل اهللي قَاَل: قَا رِض اهلل عنهَوَعْن أ
نَّ ََل  } وسلم َََلءِ بَِيِمينِِه,  يَمسَّ حح ِمنح اْلح َحُدُكمح َذَكرَهُ بَِيِمينِِه, َوُهَو َيُبوُل, َوََل َيَتَمسَّ

َ
أ

نَاءِ  ِ
سح ِِف اْلح يُمْسليمٍ   { َوََل يَتََنفَّ , َواللىْفُظ ل .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු මූත්රා කරන විට තම දකුණතින් තම 
ලිිංගය ස්පර්ශ රනොකරන්න. වැසකිලි අවශයතාවන් සපුරා ගත් පසු 
තම දකුණතින් පිරිසදු රනොකරන්න. (ජලය පානය කරන 
අවස්ථාරේ) ජලයට රනොපිඹින්න. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වදන් රපළයි.  

 -(103) صَّل اهلل لََقْد َنَهانَا رَُسوُل اهللي  }قَاَل:   رَِض اهلل عنهَوَعْن َسلَْمانَ 
ْن نَْستَنْ  عليه وسلم

َ
ْو أ

َ
ْو بَْوٍل, أ

َ
بْلََة بيَغائيٍط أ ْن نَْستَْقبيَل الْقي

َ
َ "أ ْن نَْستَنِْجي

َ
ْو أ

َ
, أ ْيي َ بيايْلَمي ِجي

ْو َعْظٍم" 
َ
يٍع أ َ بيرَجي ْن نَْستَنِْجي

َ
ْو أ

َ
ْحَجاٍر, أ

َ
ْن ثاََلثَةي أ قَلى مي

َ
. َرَواُه ُمْسليمٌ   {بيأ  

සල්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මල රහෝ මූත්රා කරන අවස්ථාරේ දී කිබ්ලාව මුහුණලෑම ද 
දකුණතින් අල්ලා පිරිසදු කිරීම ද ගල්කැට තුනට වඩා අඩු 
ප්රමාණයකින් පිරිසදු කිරීම ද රවළුණු රගොම හා ඇටකටු වලින් 
පිරිසදු කිරීමට ද අපට තහනම් කළහ. 

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රමය රහළිදරේ කර ඇත. 

 -(104) نْ  بَْعةي مي يُّوَب َوليلسى
َ
ِبي أ

َ
يثي أ بْلَةَ  } رِض اهلل عنه َحدي ََل تَْستَْقبيلُوا الْقي

ُبوا  ْو َغرر
َ
قُوا أ ْن ََشر .  {بيَغائيٍط َوََل بَْوٍل, َولَكي  

(එළිමහරන්) මල පහ කිරීරම් දී රහෝ මූත්රා කිරීරම් දී රහෝ 
කිබ්ලාවට ඔබ මුහුණ රනොලන්න. නමුත් නැරගනහිරට රහෝ 
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බටහිරට (කිබ්ලාව රනොපිහිටන දිශාවට) මුහුණ ලන්නැයි නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව සඳහන් කරන 
අබූ අේයූබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ හදීසය..

බුහාරි, මුස්ලිම්, අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ හා ඉබ්නා මාජා 
යන ග්රන්ථයන් හි සඳහන් ව ඇත.   

 -(105) َ اهللُ َعنَْها; يَشَة رَِضي ى  َوَعْن ََعئ نى انلىِبي
َ
 }قَاَل: صَّل اهلل عليه وسلم أ

 ْ ََت الَْغائيَط فَلْيَْستَِّتي
َ
بُو َداوَُد.    {َمْن أ

َ
َرَواُه أ  
නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු මල පහ කිරීමට පැමිරණන්රන් ද ඔහු (අන් අයට 
රනොරපන පරිදි) ආවරණය කර ගනිත්වා! 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා රහළිදරේ කර ඇත. 

 -(106) َ اهللُ َعنَْها;  يَشَة رَِضي ى  }َوَعْن ََعئ نى انلىِبي
َ
ََكَن   صَّل اهلل عليه وسلمأ
ْن الَْغائيطي قَاَل:  َرانََك"إيَذا َخَرَج مي ْخرََجُه اْْلَمْ   { "ُغفح

َ
بُو َحاتيٍم, أ

َ
َحُه أ َسُة. وََصحى

مُ  .  َواْْلَاكي  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

මලමූත්රා කර බැහැර වන විට  َرانََك  ගුෆ්රානක - ඔරබන් සමාව ُغفح

පතමි යැයි පවසන්රනකු වූහ. 

ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන 
උතුමන්ලා රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

 -(107) ُّ  }قَاَل:  رِض اهلل عنهوََعني ابْني َمْسُعوٍد  ََت انلىِبي
َ
صَّل اهلل عليه أ

ْد ثَ  وسلم جي
َ
, َولَْم أ ْحَجاٍر, فَوََجْدُت َحَجَريْني

َ
ْن آتييَُه بيثاََلثَةي أ

َ
َمَرِني أ

َ
تَيْتُُه الَْغائيَط, فَأ

َ
اثلي ا. فَأ
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ْوثََة, َوقَاَل: "َهَذا ريْكٌس"  لََْق الرى
َ
َخَذُهَما َوأ

َ
ْخرََجُه اْْلَُخارييُّ   {بيَرْوثٍَة. فَأ

َ
ْْحَُد, أ

َ
. َزاَد أ

 : ُّ اَرُقْطِني .  {ائْتيِني بيَغْْييَها  }َوادلى  
ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා මලපහ කිරීමට 
පැමිණියහ. එවිට ඔහු රවත ගල් කැට තුනක් රගන එන රමන් මට 
අණ කළහ. මට ලැබුරේ ගල් රදකකි. තුන්වැනි ගල රසොයා 
ගන්නට රනොහැකි විය. එබැවින් මම රේළුණු රබට්ටක් එතුමාණන් 
රවත රගන ආරවමි. එවිට එතුමා ඒ රදක රගන රේළුණු රබට්ට විස 
කර දමා රමය අපිරිසදු යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා රහළිදරේ කර ඇත. අහ්මද් හා 
දාරකුත්නී යන උතුමාන්ලා විසන් මීට අමතරව ‘රම් හැර රවන 
එකක් රගන එන්නැ‘යි යනුරවන් සඳහනක් රගන හැර දක්වා ඇත.  

 -(108) ِبي ُهَريَْرَة 
َ
نى رَُسوَل اهللي  } رِض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
يه صَّل اهلل علأ

"  وسلم َراني ُهَما ََل ُيَطهر ْو َروٍْث" َوقَاَل: "إينى
َ
ْن يُْستَنََْج بيَعْظٍم, أ

َ
ُّ   {َنََه "أ اَرُقْطِني َرَواُه ادلى

َحهُ  .  وََصحى  
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) රේළුණු රබට්ටකින් රහෝ ඇටකටු කැබැල්ලකින් පිරිසදු 
කිරීම තහනම් කර සැබැවින්ම ඒ රදක පිරිසදු රනොකරන බව ප්රකාශ 
කළහ.

දාරකුත්නි විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇති අතර රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීයක් බවද සහතික කර ඇත.  

-(109) ِبي ُهَريَْرةَ 
َ
صَّل اهلل عليه رَُسوُل اهللي قَاَل: قَاَل  رِض اهلل عنهَوَعْن أ

ْن اْْلَْولي  } وسلم نُْه  ،ايْستَْْنيُهوا مي َة َعَذابي الَْقْبي مي إينى ََعمى
ي   {فَ اَرُقْطِني .َرَواُه ادلى  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ මූත්රා කිරීරමන් පසු පිරිසදු කර ගන්න. මිනීවරළ හි 
රේදනාරවන් බහුතරයක් වනුරේ එමගිනි. 

දාරු කුත්නි තුමා රමය දැනුම් දී ඇත. 

 -(110)  : مي يلَْحاكي ْن اْْلَْولي  }َول ْكَثُ َعَذابي الَْقْبي مي
َ
يُح اْْليْسنَادي   {أ .  وَُهوَ َصحي  

හාකිම් හි රමරසේ සඳහන් රේ.

මිනී වළ රේදනාරවන් බහුතරය මූත්රා (කර පිරිසදු රනොකළ)  
රහේතුරවනි.

රමය නිවැරදි වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුත් හදීසයකි.  

 -(111) يٍك  اقََة بْني َمال صَّل َعلىْمنَا رَُسوُل اهللي  }قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن َُسَ
نى َنْقُعَد لََعَ الْيَُْسَ  اهلل عليه وسلم

َ
: " أ َب ايَْلُْمَن"  ،ِفي اْْلاََلءي ُّ   {َوَننْصي َرَواُه اْْلَيَْهقي

يٍف  يَسنٍَد َضعي   .ب
සුරාකා බින් මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

වැසකිළි අවශයතාව සපුරා ගන්නා විට අප වම් කකුල මත 
වාඩි වී දකුණු කකුල සටවා තබා ගන්නට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් අපට ඉගැන් වූහ. 

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව ඉමාම් බයිහකී තුමා 
රමය දැනුම් දී ඇත.  

 - (112) يََس بْني يَزَْدادَ  بييهي قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  ،َوَعْن عي
َ
صَّل اهلل َعْن أ

َحُدُكْم فَلْيَنْ  } عليه وسلم
َ
اٍت   َذَكَرهُ ُِّتْ إيَذا بَاَل أ يَسنٍَد   {ثاََلَث َمرى َرَواُه ايْبُن َماَجه ب

يٍف  .َضعي  
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ඊසා ඉබ්නු යසද්ාද් තම පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා කරන 
ලදී.

නුඹලාරගන් කිසරවකු මූත්රා කරළේ නම් (වමතින්)  තම 
ලිිංගය තුන් වරක් තදින් මිරිකා අදින්න. 

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව ඉමාම් ඉබ්නු මාජා 
තුමා රමය දැනුම් දී ඇත.  

 - (113) َ اهلُل َعنُْهَما ى  } : وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي نى انلىِبي
َ
صَّل اهلل عليه  أ

ْهَل ُقبَاءٍ  وسلم
َ
َل أ

َ
  {َفَقالُوا: إينىا نُتْبيُع اْْليَجاَرَة الَْماَء  ، فَقاََل إنى اهلَل يُثَْن َعلَيُْكْم.  َسأ

يَسنَ  اُر ب يٍف َرَواُه الََْبى ِبي َداوُدَ  .ٍد َضعي
َ
ْصلُُه ِفي أ

َ
  ، والِّتمذيَوأ

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ කුබා වැසයන්රගන් අල්ලාහ් ඇත්රතන්ම ඔබ ගැන 
ප්රශිංසා කරන්රන් (ඇයි) යැයි විමසා සටියහ. එවිට ඔවුහු සැබැවින්ම 
අපි (වැසකිළි අවශයතාවන් සපුරාගත් පසු) ගලින් පිරිසදු කර පසු 
ජලය ද භාවිත කරන්රනමු යැයි පවසා සටියහ. 

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව ඉමාම් අල් - බසස්ාර් 
තුමා රමය දැනුම් දී ඇත. රමහි මුල් පදය අබූ දාවූද් හා තිරිමිදි හි ද 
සඳහන් වී ඇත.  

 - (114) ِبي ُهَريَْرةَ 
َ
يثي أ ْن َحدي َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة مي بيُدوني  رِض اهلل عنهوََصحى

ْكري اْْليَجاَرةي  .ذي  
ඉහත සඳහන් හදීසරේ ගල් පිළිබඳව සඳහනක් රනොකර අබූ 

හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කරන හදීසය ඉබ්නු 
හුරසයිමා විසන් වාර්තා කර එය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කර ඇත.    
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බුලූගුල් මරාම්

5 වැනි රකොටස



ُُنبِ  ِم اْلح ِل وَُحكح  بَاُب الحُغسح
ස්නානය හා ස්නානය අනිවාර්යය වූවන්රේ 

නීතිය 

مِ   بَاُب اتلََّيمُّ
තයම්මුම් පිළිබඳ පාඩම 

َيحِض  بَاُب اْلح
ඔසප පිළිබඳ පාඩම 

 (115) يٍد اْْلُْدريير  - ِبي َسعي
َ
صَّل : قَاَل رَُسوُل اهللي قَاَل  رِض اهلل عنهَعْن أ

ْن الَْماءي " اهلل عليه وسلم ْصلُُه ِفي اَْْلَُخاريير َرَواُه ُمْسليمٌ   {الَْماُء مي
َ
. َوأ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ජලය (පිටවීරමන් පිරිසදු වනුරේ) ජලරයනි 

(ඉම්මා මුස්ලිම් තුමා විසන් රමය දැනුම් දී ඇත. රමය 
බුහාරිරේ සඳහන් මූලයයි)  

සටහන: ශුක්රාණු එක් ද්රාවණයකි. එබැවින් එය රමහි ජලය 
රලස හඳුන්වා ඇත. එරසේ ශ්රක්රාණු පිට වීරමන් ඇතිවන කිල්රලන් 
පිරිසදු වීමට  නම් සාමානය ජලරයන් ස්නානය කර ගත යුතුයි. 
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(116) ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
 صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل رِض اهلل عنهَوَعْن أ
, ُثمى َجَهَدَها, َفَقْد وََجَب الُْغْسُل "وسلم:  ْرَبعي

َ
. هي ُمتىَفٌق َعلَيْ   "إيَذا َجلََس َبْْيَ ُشَعبيَها اْْل  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු (තම බිරිය වන) ඇයරේ (රද අත් හා 
රදපා යන) අවයවයන් හතරරහි ඉඳ, පසුව ඇය සමඟ සිංවාසරේ 
නිරත වූරේ නම් ස්නානය අනිවාර්යය විය. 

   (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

(117) ْل ".   -  َزاَد ُمْسليٌم: "َوإيْن لَْم ُيْْني 

‘(ශුක්රාණු) පිට රනොවූවත්‘ යැයි ඉමාම් මුස්ලිම් අමතර ව 
සඳහන් කර ඇත. 

(118) نَسي  -
َ
َوَعْن أ يٍك بْني    صَّل اهلل قَاَل رَُسوُل اهللي قَاَل:  رِض اهلل عنه َمال

َها َما يََرى الرىجُ عليه وسلم  ةي تََرى ِفي َمنَامي
َ
ُل"  -ُل ِفي الَْمْرأ . (ُمتىَفٌق َعلَيْه)قَاَل: "َتْغتَسي  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

පිරිමිරයක් (නින්රද් දී පිටවනු) දකින දෑ තම නින්රද් දී දුටු 
කාන්තාවක් සම්බන්ධරයන් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කර සටිය දී ඇය ස්නානය 
කළ යුතු රේ යැයි පැවසූහ.   (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුසල්ිම්)

සටහන: පිරිමිරයක් දකින දෑ යනු නින්රද් දී රමෝචනය 
වීරමන් ඔහු දකින දෑය. රමරලස කාන්තාවක් ද එම තත්වයට 
භාජනයන වන්නීය. 

مُّ ُسلَيْمٍ  -(119) 
ُ
ْن  ؟اوََهْل يَُكوُن َهذَ " َزاَد ُمْسليٌم: َفَقالَْت أ قَاَل: "َنَعْم فَمي

بَهُ  ْيَن يَُكوُن الشى
َ
.  "?أ  
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එය එරසේ සදු රේවි දැයි උම්මු සුරලයිම් පවසා සටි විට  
එතුමාරණෝ එරසේය, එරසේනම් (දරුවාරේ) රපනුම (මවරේ රපනුම 
රමන්) ඇතිවන්රන් රකොතැන් සටදැ?යි පවසා සටියහ. 

(120) َ اهللُ َعنَْها قَالَْت: - يَشَة رَِضي رَُسْوُل اهللي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي َن َكَ "َوَعْن ََعئ
ْن ُغْسلي الَْميرتي  وََسلىمَ  , َومي ْن اْْليَجاَمةي , َومي , َوَيْومَ اْْلُُمَعةي ْن اْْلَنَابَةي ْربٍَع: مي

َ
ْن أ ُل مي   {َيْغتَسي

َحُه ايبْ  بُو َداوَُد, وََصحى
َ
.ُن ُخَزيَْمةي َرَواُه أ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහර්ේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ජනාබත් 
රහේතුරවන් ද ජුමුආ දිනරේ ද විත් ඇදීම රහේතුරවන් ද මිනියක් 
නෑවීම රහේතුරවන් ද යන කාරණා හතර මත ස්නානය කරන්රනකු 
වූහ.   

(අබූ දාවුද් තුමා රමය දැනුම් දී ඇති අතර ඉබ්නු හුරසයිමා 
තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.)  

(121) ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
نَْدَما - رِض اهلل عنهَوَعْن أ ثَاٍل, عي

ُ
ةي ُثَماَمَة بْني أ ِفي قيصى

ْسلَم
َ
ُّ  -أ َمَرهُ انلىِبي

َ
َل  صَّل اهلل عليه وسلمَوأ ْن َيْغتَسي

َ
زىاقي   {أ ْصلُُه ُمتىَفٌق َرَواهُ َعبُْد الرى

َ
. َوأ

.  هي َعلَيْ   
සුමාමා ඉබ්නු උසාල් නමැත්තා ඉස්ලාමය වැලඳ ගත් 

අවස්ථාරේ ඔහුට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ස්නානය කර ගන්නැයි නිරයෝග කළ සද්ධිය අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(රමය අබ්දුර් රසස්ාක් විසන් දන්වා සටි අතර රමහි මූලය පද 
බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.) 

(122) يٍد  - ِبي َسعي
َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ نى رَُسوَل اهللي  اْْلُْدريير رَِضي

َ
صَّل اهلل أ

ٌب لََعَ ُُكر حُمْتَليمٍ "قَاَل: عليه وسلم  بْعَ   "ُغْسُل اْْلُُمَعةي َواجي ْخرََجُه السى
َ
  ةُ أ
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සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රී 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

වැඩිවියට පත් සෑම රකරනකු රකරරහි ජුමුආ දින සන්ානය 
අනිවාර්යය රේ.   

(බුහාරි, මුස්ලිම්, අහ්මද්, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ, තිර්මිදි හා අබූ 
දාවූද් යන උතුමන්ලා විසන් රමය දන්වා ඇත.)

(123) صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي   رَِض اهلل عنهَوَعْن َسُمَرةَ  -
فَْضُل " وسلم:

َ
 يَْومَ اْْلُُمَعةي فَبيَها َونيْعَمْت, َوَمْن ايْغتََسَل فَالُْغْسُل أ

َ
أ َرَواهُ اْْلَْمَسُة,   "َمْن تَوَضى

 . يُّ ذي مي ْ نَُه الِّتر  وََحسى
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

කවරරකු රහෝ ජුමුආ දිනරේ වුළු රධෝවනය කරන්රන් ද එය 
(ඔහුට) යහපතක්ම රේ. කවරරකු ස්නානය කරන්රන් ද එම 
ස්නානය වඩා උතුම්ය.

(අහ්මද්, නසාඊ, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන අය 
විසන් රමය දන්වා ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණයට අයත් 
හදීසයක් යැයි පවසයි.)   

(124) -  ٍّ  صَّل اهلل عليه وسلمََكَن رَُسوُل اهللي "قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن لََعي
ُئنَا الُْقْرآَن َما لَْم يَُكْن ُجنُب ا نَُة, َرَواُه اْْلَْمَسُة, وََهَذا لَفْ   "ُيْقري ير وََحسى ذي مي ْ ُظ الِّتر

بىا َحُه ايْبُن حي ني وََصحى  
අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ජුනුබ් රහවත් සන්ානය අනිවාර්යය රනොවූ තත්ත්වරේ අප හට අල්-
කුර්ආනය පාරායනා කර රපන්වන්රනකු වූහ. 
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(අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, හා ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් 
රමය දන්වා ඇත. රමම වදන් රපළ ඉමාම් තිර්මිදි සතුය. 
එතුමාණන් රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. ඉමාම් 
ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.) 

(125) يٍد اْْلُْدريير  - ِبي َسعي
َ
صَّل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  هرِض اهلل عن َوَعْن أ

 بَيْنَُهَما وُُضوء ااهلل عليه وسلم : "
ْ
أ ْن َيُعوَد فَلْيَتَوَضى

َ
َراَد أ

َ
ْهلَُه, ُثمى أ

َ
َحُدُكْم أ

َ
ََت أ

َ
  "إيَذا أ

ٌم. َرَواُه ُمْسلي   
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

ඔබ අතුරින් කිසරවකු තම බිරිය රවතට රගොස් (අඹු සැමි 
ඇසුරරහි නිරත වී) පසුව නැවත වාරයක් (අඹු සැමි ඇසුරට) යාමට 
අරපක්ො කරන්රන් නම් ඒ රදක අතර ඔහු වුළු රධෝවනය කර 
ගනිත්වා! 

(ඉමාම් මුස්ලිම් රමය දන්වා සටියි.) 

(126) ُم: زَ  - يلَْعوْدي "اَد اْْلَاكي نَْشُط ل
َ
إينىُه أ

"فَ 

රහේතුව සැබැවින්ම එය (එරසේ වුළු රධෝවනය කිරීම) නැවත 
රයොමු වීමට දිරිය වඩවන්නකි.

යන වදන් රපළ ඉමාම් හාකිම් විසන් අමතරව සඳහන් කර 
ඇත. 

َ اهلُل َعنَْها قَالَْت  -(127) يَشَة رَِضي ْربََعةي َعْن ََعئ
َ
يْْل صَّل اهللي ََكَن رَُسوُل : "َول

ْن َيَمسى َماء   اهلل عليه وسلم
َ
ْن َغْْيي أ ٌل.وَُهَو َمْعلُو  "َينَاُم وَُهَو ُجنٌُب, مي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ස්නානය අනිවාර්යය වී සටිය දී (වුළු රධෝවනය කරනු පිණිස) ජලය 
ඇල්ලීරමන් රතොරව නින්දනට යන්රනකු වූහ.
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(අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා සතු හදීසයකි. 
එරමන්ම එය අඩුපාඩුකම් සහිත හදීසයකි)  

َ اهللُ َعنَْها قَالَْت:  -(128) يَشَة رَِضي صَّل اهلل عليه ََكَن رَُسوُل اهللي "َوَعْن ََعئ
ْن اْْلَنَابَةي  وسلم ُل  إيَذا اْغتََسَل مي , َفَيْغسي ي َماَلي ينيهي لََعَ شي , ُثمى ُيْفريُغ بييَمي ُل يََديْهي  َفيَْغسي

ُ
َيبَْدأ

سي 
ْ
, ُثمى َحَفَن لََعَ رَأ ْعري ُصولي الشى

ُ
َصابيَعُه ِفي أ

َ
ُل أ ُخُذ الَْماَء, َفيُْدخي

ْ
, ُثمى يَأ

ُ
أ هي فَرَْجُه, ُثمى َيتَوَضى

فَاَض لََعَ َسا
َ
هي, ُثمى َغَسَل ريْجلَيْهي ثاََلَث َحَفنَاٍت, ُثمى أ , َواللىْفُظ   "ئيري َجَسدي ُمتىَفٌق َعلَيْهي

يُمْسلي  ٍم.ل  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ජනාබත් රහේතුරවන් ස්නානය කිරීමට ආරම්භ කළ විට 
තම දෑත් රසෝදා ගනී. පසුව තම දකුණු අතින් වමතට ජලය වක්කර 
තම ලිිංගික අවයවය රසෝදා ගනී. පසුව වුළු කර ගනී. පසුව ජලය 
රගන රකස් යටට තම ඇගිලි ඇතුළු කර පසුව තම (රදෝතින් ජලය 
රරගන)  හිස මතට ජල රදොත් තුනක් වක් කර ගනී. පසුව ශරීරරේ 
රසසු අවයන් මත ද ජලය ගලා යාමට සලස්වයි. පසුව තම රදපා 
රසෝදා ගනී. 

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමම වදන් රපළ ඉමාම් 
මුස්ලිම් සතු වූවකි.) 

يثي َميُْمونََة: -(129) هي " َولَُهَما ِفي َحدي فَْرغَ لََعَ فَرْجي
َ
ي  ، ُثمى أ َماَلي يشي ُثمى  ، َفَغَسلَُه ب

رَْض 
َ
   "ََضََب بيَها اْْل

බුහාරි හා මුස්ලිම් යන රදදනා විසන් දන්වා සටින මයිමූනා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) විසන් වාර්තා කළ හදීසයක රමරසේ සඳහන් 
රවයි. 

පසුව එතුමාණන් තම ලිිංගික අවයවය මත ජලය වක්කර 
තම වමතින් එය රසෝදා හරියි. පසුව එය (තම වමත) රපොරළොවට 
ගසා (අතුල්ලා) ගනී.  
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َابي "َوِفي ريَوايٍَة:  -(130) ريهي: " َفَمَسَحَها بيالِّتُّ تَيْتُهُ "َوِفي آخي
َ
يلي ُثمى أ نْدي هُ,   " بيالْمي فَرَدى

 : هي "َوفييهي .  "وََجَعَل َينُْفُض الَْماَء بييَدي  
තවත් වාර්තාවක 

(ලිිංගික අවයවය රසෝදා හැරීරමන්) පසුව එතුමා එය (තම 
අත) පස ්වල අතුල්ලා ගනී. 

එහි අවසානරේ දී 

පසුව මම එතුමාණන් රවත රල්න්සුවක් රගන ආරවමි. 
එවිට එතුමාණන් එය මට නැවත ලබා දුන්හ. 

තව දුරටත් එහි දී

එතුමාණන් තම දෑතින් ජලය පිස දමන්නට වූහ. 

َ اهلُل َعنَْها قَالَْت:  -(131) مر َسلََمَة رَِضي
ُ
إيينر ! قُلُْت: يَا رَُسوَل اهللي "َوَعْن أ

ْنُقُضُه ليُغْسلي اْْلَنَابَةي 
َ
فَأ

َ
, أ ِسي

ْ
ُشدُّ َشْعَر َرأ

َ
ةٌ أ

َ
يلْ َوِفي ريَوايٍَة: وَ  ?ايْمَرأ َفَقاَل: "ََل, إينىَما  ?َضةي َحيْ ل

كي ثاََلَث َحثَيَاٍت"  سي
ْ
ْن ََتِْثي لََعَ َرأ

َ
يكي أ ٌم.َرَواُه ُمْسلي   {يَْكفي  

උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, සැබැවින්ම මම කාන්තාවක් රවමි. 
මම මාරේ හිස රකස් බැඳ ගන්රනමි. එනිසා අනිවාර්යය ස්නානය 
සඳහා එය මා ලිහා දැමිය යුතු දැයි විමසා සටිරයමි. - තවත් 
වාර්තාවක ඔසප සඳහා යැයි සඳහන් ව ඇත. - එවිට එතුමාරණෝ,

නැත, ඔරබ් හිස මතට තුන් වරක් ජලය වක් කිරීම ඔබට 
ප්රමාණවත් රේ යැයි පැවසූහ. 

(මුස්ලිම් තුමා රමය දන්වා සටියි)

(132)-  َ يَشَة رَِضي صَّل اهلل عليه  اهلُل َعنَْها قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهللي َوَعْن ََعئ
َائيٍض َوََل ُجنٌُب " وسلم َد ْلي لُّ الَْمْسجي حي

ُ
َحُه ايْبُن ُخَزيْمَ   "إيينر ََل أ بُو َداوَُد, وََصحى

َ
  ة.َرَواهُ أ
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බවට ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ඔසප කාන්තාවට හා ජුනුබ් තත්ත්වරේ පසුවන්නාට 
මස්ජිදරේ රැඳී සටීමට සැබැවින්ම මම අනුමත රනොකරමි. 

(අබූ දාවූද් තුමා රමය දන්වා සටියි. ඉමාම් ඉබ්නු හුරසයිමා 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.) 

نَا َورَُسوُل اهللي "قَالَْت:  هلل عنهاَعئشة رِض ا َوَعنْ  -(133)
َ
ُل أ ْغتَسي

َ
ُكنُْت أ

َن اْْلَنَابَةي  صَّل اهلل عليه وسلم ينَا فييهي مي يْدي
َ
ٍد, ََّتْتَليُف أ ْن إينَاٍء َواحي . ُمتىَفٌق َعلَيْ   "مي َزاَد هي

  . بىاَن: َوتَلْتَقي  ايْبُن حي
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

ජනාබත් රහේතුරවන් මා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) සමඟ එකම භාජනයක ස්නානය 
කරමින් සටිරයමි. අපරේ අත් ද එම භාජනරේ මාරුරවන් මාරුවට 
පත් විය.

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

අපරේ අත් එකිරනක මුණ ගැරසමින් පැවතුණි යැයි ඉබ්නු 
හිබ්බාන් තුමා මීට අමතර වශරයන් දන්වා ඇත.

ِبي ُهَريَْرةَ  -(134)
َ
صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ
ْنُقوا الْبََْشَ " وسلم:

َ
ْعَر, َوأ لُوا الشى , فَاْغسي بُو َداوَُد,   "إينى ََتَْت ُُكر َشْعَرٍة َجنَابَة 

َ
َرَواُه أ

َفا يُّ وََضعى ذي مي ْ هُ َوالِّتر  
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

නියත වශරයන්ම සෑම රරෝමයක යටින් ම ස්නානය 
අනිවාර්යය භාවය පිහිටයි. එබැවින් එම රරෝම රසෝදා හරින්න 
ශරීරය පිරිසදු කර ගන්න. 
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(අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි විසන් රමය දන්වා සටියි. රදරදනා ම 
රමය දුර්වල හදීයක් බව සඳහන් කරයි.) 

يَشةَ  -(135) ْْحََد َعْن ََعئ
َ
ََنُْوُه, َوفييهي َراٍو ََمُْهول رِض اهلل عنها َوْلي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලද 
රම් හා සමාන හදීසයක් අහ්මද් හි සඳහන් ව ඇත. එහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාරේ නාඳුනන වාර්තාකරුරවකු ද දකින්නට ඇත. 

مِ   بَاُب اتلََّيمُّ
තයම්මුම් පිළිබඳ පාඩම 

ى  -(136) نى انلىِبي
َ
ُ َعنُْهَما; أ َ اَّللى ي رَِضي صَّل اهلل عليه َعْن َجابيري بْني َعبْدي اَّللى

ْ "قَاَل: وسلم  : نَُصي َحٌد َقبِْلي
َ
ا لَْم ُيْعَطُهنى أ يُت ََخْس  ْعطي

ُ
لَْت أ َْيةَ َشْهٍر, وَُجعي ُت بيالرُّْعبي َمسي

اَلُة فَلْيَُصلر  ْدَرَكتُْه الصى
َ
َما رَُجٍل أ يُّ

َ
ا َوَطُهور ا, فَأ د  رُْض َمْسجي

َ
ي  "يلي اْْل .  ثي وََذَكَر اْْلَدي  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

මට රපර කිසරවකු ට පිරි රනොනැමූ කරුණු පහක් මට 
පිරිනමනු ලැබීය. මහරපොරළොව මුළුමණින්ම නමදින ස්ථානයක් 
රලස ද පිරිසදු ස්ථානයක් රලස ද පත් කරන ලදී. මිනිරසකු 
රකොතැනක සටියත් ඔහුට සලාතරේ රේලාව පැමිණිරේ නම් ඔහු 
සලාතය ඉටු කරත්වා!

(මූලාශ්රය: අහ්මද්, බයිහකී)

සටහන: පිරිනමනු ලැබූ කරුණ පහ නම් : 1) මසක 
කාලයක් (ඇවිදින) දුරට සතුරන්රේ සත් තුළ මා ගැන බියමුසු 
හැඟීමක් ඇති කරවීරමන් මම උදේ කරනු ලැබුරවමි. 2) 
මහරපොරළොව මුළුමණින්ම නමදින ස්ථානයක් රලස ද පිරිසදු 
ස්ථානයක් රලස ද පත් කරන ලදී. මිනිරසකු රකොතැනක සටියත් 
ඔහුට සලාතරේ රේලාව පැමිණිරේ නම් ඔහු සලාතය ඉටු කරත්වා ! 
3) යුද රමවලම් මට අනුමත කරන ලදී. 4) මතු රලොරව හි මැදිහත් 
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වී කතා කිරීරම් අයිතිය පිරිනමා ඇත. 5) නබිවරුන් තම ජන 
සමූහයාට පමණක් එවනු ලද්රදෝය. නමුත් මම සයලු ජනයාට 
රපොදුරේ එවනු ලැබුරවමි. 

يثي ُحَذْيَفَة  -(137) نَْد ُمْسليٍم: َوِفي َحدي لَْت تُْرَبتَُها نَلَا َطُهور ا, إيَذا لَمْ "عي وَُجعي
دي الَْماءَ  . "ََني  

මුසල්ිම් හි සඳහන් හුරදයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක රමරසේ සඳහන් රේ. 

අපට ජලය රනොලැබුණු විටක එහි(මහරපොරළොරව හි) පස් 
අපට පිරිසදු බවට පත් කරන ලදී.  

(138)-  ٍّ ْْحََد:  رِض اهلل عنهَوَعْن لََعي
َ
نَْد أ َاُب يلي َطُهور ا "عي َل الِّتُّ .  "وَُجعي  

අහ්මද් හි සඳහන් අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් රමරසේ සඳහන් රේ. 

පස මා හට පිරිසදු බවට පත් කරන ලදී. 

(139)-  ُ َ اَّللى ٍ رَِضي اري بْني يَاَسي ُّ "بَ  َعنُْهَما قَاَل: َوَعْن َعمى صَّل اهلل َعثَِني انلىِبي
ْجنَبُْت  ،ِفي َحاَجةٍ  عليه وسلم

َ
دي الَْماءَ  ،فَأ جي

َ
ُغ  ،فَلَْم أ يدي َكَما َتَمرى عي َفتََمرىْغُت ِفي الصى

ابىةُ  ى  ،ادلى َتيُْت انلىِبي
َ
يَك ََلُ, َفَقاَل: "إينىَما صَّل اهلل عليه وسلمُثمى أ يَك  فََذَكرُْت َذل ََكَن يَْكفي

َدة   َبة  َواحي رَْض ََضْ
َ
ْن َتُقوَل بييََديَْك َهَكَذا" ُثمى ََضََب بييََديْهي اْْل

َ
َماَل لََعَ  ،أ ُثمى َمَسَح اَلشر

ْيي  يْهي َووَْجَههُ  ،ايْلَمي َر َكفى يُمْسليمٍ  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "َوَظاهي .َواللىْفُظ ل  
අම්මාර් ඉබ්නු යාසර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

අතයවශය කරුණක් සඳහා නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් මාව යැවූහ. එවිට මට ස්නානය අනිවාර්යය 
විය. මම ජලය ද රනොලැබුරවමි. සතුන් රපරරළනවාක් රමන් මම ද 
පස් මත දිගා වී රපරළුරණමි. පසුව මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් රවත පැමිණිරයමි. ඒ ගැන මම එතුමාණන්ට 
පවසා සටිරයමි. එවිට එතුමාරණෝ
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ඔරබ් දෑතින් රමරසේ සදු කරළේ නම් ඔබට ප්රමාණවත් රේ 

යැයි පැවසූහ. පසුව එතුමාණන් එක් වරක් තම දෑත් 
මහරපොරළොවට ගසා මැණික් කටුව දක්වා දකුණතින් වමත පිස 
දැමූහ. පසුව තම මැණික් කටුවට පිටතින් ද මුහුණ ද පිරිමැද්දාහ. 

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) රමය මුස්ලිම් හි සඳහන් වචන 
රපළයි. 

رَْض  -(140)
َ
يْهي اْْل : َوََضََب بيَكفى يلْبَُخاريير َما ،َوِفي ريَوايٍَة ل ُثمى  ،َوَنَفَخ فييهي

يْهي  َما وَْجَهُه َوَكفى .َمَسَح بيهي  
බුහාරිරේ සඳහන් වාර්තාවක රමරසේ සඳහන් රේ. 

තම අත්ල රපොරළොවට ගසා ඒ රදක පිඹ පසුව තම මුහුණ හා 
මැණික් කටුව පිසදැමූහ. 

ي  -(141) ُ َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى َ اَّللى صَّل اهلل عليه  وََعني ايبْني ُعَمَر رَِضي
يلْوَْجهي وسلم: " َبٌة ل بَتَاني ََضْ ُم ََضْ ْرَفقَ  ،اتلىيَمُّ يلْيََديْني إيََل الْمي َبٌة ل ُّ   "ْْيي َوََضْ اَرُقْطِني  ،َرَواهُ ادلى

ُة َوْقَفهُ  ئيمى
َ
َح اَْْل .وََصحى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

තයම්මුම් යනු පියවර රදකකි. පියවරක් මුහුණටය. පියවරක් 
වැළමිට දක්වා අත් රදකටය.

දාරුකුත්නී විසන් රහය වාර්තා කර ඇත. රමය මේකූෆ් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බව ඉමාම් වරු තහවුරු කර ඇත. (එනම් 
රමය ඉබ්නු උමර් රළියල්ලාහු අන්හු තුමාණන් කියූ වදනකි) 

ِبي ُهَريَْرةَ  -(142)
َ
ي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
يُد وُُضوُء الُْمْسليمي " :وسلم عي نيْيَ  ،الصى دي الَْماَء َعْْشَ سي َفإيَذا وََجَد الَْماَء فَلْيَتىقي  ،َوإيْن لَْم َُيي
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تَهُ  ُه بََْشَ سى , َويْلُمي َ ارُ   "اَّللى اني  ،َرَواُه الََْبى َحُه ايْبُن الَْقطى ،وََصحى ُّ و  اَرُقْطِني ْن َصوىَب ادلى لَكي
. إيرَْساََلُ   

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

වසර දහයකට ජලය රනොලැබුණ ද පිරිසදු පස 
මුස්ලිම්වරරයකුරේ වුළු රධෝවණය(ට විකල්පයක්) රේ. නමුත් 
ජලය ලැබුණු විටක ඔහු අල්ලාහ්ට බියරවත්වා ! ඔහු තම ශරීරය 
එයින් (ජලරයන්) පිසදමත්වා !

(රමය බස්සාර් විසන් දන්වා ඇත. ඉබ්නු කත්තාන් තුමා 
රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත. නමුත් 
දාරුකුත්නි තුමා රමය මුර්සල් ගණයට අයත් හදීසයක් බව පැවසීම 
නිවැරදි යැයි සඳහන් කරයි.)

ِبي َذرٍّ  -(143)
َ
: َعْن أ ير ذي مي ْ َحهُ  ،ََنُْوهُ َوليلِّتر اوََصحى   واْلاكم أيْض 

රම් හා සමාන හදීසයක් අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමාණන් විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි සඳහන් වී ඇත. එය 
ඉමාම් තිර්මිදි හා හාකීම් පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරති.  

يٍد اْْلُْدريير  -(144) ِبي َسعي
َ
َخَرَج رَُجاَلني ِفي "قَاَل: عنه رِض اهلل َوَعْن أ

اَلَة  ،َسَفرٍ  ا َطيرب ا -َولَيَْس َمَعُهَما َماءٌ -فََحََضَْت الصى يد  َما َصعي ُثمى وََجَدا  ،فََصلىيَا ،َفتَيَمى
اَلَة َوالْوُُضوءَ  َحُدُهَما الصى

َ
ََعَد أ

َ
. فَأ دي اْْلَخرُ  ،الَْماَء ِفي الَْوقْتي َتيَا ،َولَْم يُعي

َ
ي  ُثمى أ رَُسوَل اَّللى

يَك ََلُ  صَّل اهلل عليه وسلم تَْك  ،فََذَكَرا َذل
َ
ْجَزأ

َ
نىَة َوأ َصبَْت السُّ

َ
ْد: "أ ي لَْم يُعي ي َفَقاَل ليَّلى

 " َتْْيي ْجُر َمرى
َ
: "لََك اْْل يْْلَخري بُو َداوُدَ   َصاَلتَُك" َوقَاَل ل

َ
ي و، َرَواُه أ . النىَساِئي  

අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මිනිසුන් රදරදනකු ගමනක් ගියහ. එවිට සලාතරේ රේලාව 
පැමිණිරේය. ඔවුන් රදරදනාට ජලය රනොවීය. එරහයින් ඔවුන් 
රදරදනා පිරිසදු පසන් තයම්මුම් කර රගන සලාතය ඉටු කරළෝය. 
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පසුව එම රේලාරවහි ම ඔවුන් රදරදනාට ජලය ලැබිණ. ඔවුන් 
රදරදනාරගන් එක් අරයකු වුළු රගන සලාතය නැවත ඉටු කරළේය. 
අරනකා නැවත ඉටු කරළේ නැත. පසුව රදරදනා ම අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවත 
පැමිණ එතුමාණන්ට ඒ ගැන පවසා සටියහ. නැවත සලාතය ඉටු 
රනොකළ පුද්ගලයා රදස බලා ඔබ සුන්නාහ් ව හිමි කර ගත්රතහිය. 
ඔබරේ සලාතය ඔබට අනුමත විය. අරනක් අය රදස බලා ඔබට 
රදවතාවක් ප්රතිඵල හිමිය යැයි පැවසූහ.

අබූ දාවූද් නසාඊ යන අය විසන් රමය දන්වා ඇත. 

ي  -(145) ُ َعنُْهَما ِفي قَْوَلي َ اَّللى َوإيْن ُكنْتُْم عز وجل " وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي
ْو لََعَ َسَفرٍ 

َ
َراحَ  "َمْرََض أ ي َوالُْقُروحُ قَاَل: "إيَذا ََكنَْت بيالرىُجلي اْْلي  ،َفيُْجنيُب  ،ُة ِفي َسبييلي اَّللى

ُّ َمْوقُوف ا اَرُقْطِني َم" . َرَواهُ ادلى ْن َيُموَت إيْن ايْغتََسَل: َتيَمى
َ
َحُه  ،َفيََخاُف أ اُر, وََصحى َوَرَفَعهُ الََْبى

. مُ ايْبُن ُخَزيَْمَة, َواْْلَاكي   
‘ඔබ රරෝගී ව රහෝ ගමනක රහෝ සටී නම් (අල්-කුර්ආන් 

4:43) යන අල්ලාහ්රේ වැකිය සම්බන්ධ ව ඉබ්නු (අබ්බාස් 
රළියල්ලාහු) අන්හු තුමා විසන් කරන ලද වාර්තාරව හි 

පුද්ගලරයකු අල්ලාහ්රේ මාර්ගරේ සටිය දී ඔහුට කැපීමක් 
තුවාලයක් ඇති වී පසුව ස්නානය අනිවාර්ය තත්තවය පත් ව ඔහු 
තමන් ස්නානය කරළේ නම් මරණයට පත් වනු ඇතැයි බිය වන්රන් 
නම් ඔහු තයම්මුම් කර ගනීවි යැයි පවසා සටියහ. 

ඉමාම් දාරු කුත්නී රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බවත් ඉමාම් අල්-බර්රාස් රමය මර්ෆූ ගණයට අයත් බවත් වාර්තා 
කරයි. ඉබ්නු හුරසයිමා හා අල්-හාකිම් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව දන්වා සටියි. 

 (146)-  ٍّ لَْت "قَاَل:   عنهرِض اهللَوَعْن لََعي
َ
اينَْكََسَْت إيْحَدى َزنَْديى فََسأ

ي  ْمَسَح لََعَ اْْلَبَائيري صَّل اهلل عليه وسلم رَُسوَل اَّللى
َ
ْن أ

َ
َمَرِني أ

َ
يَسنٍَد َواهٍ " َفأ َرَواهُ ايْبُن َماَجه ب

دً  ا.جي  
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අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මාරේ අත් රදකින් එකක මැණික්කටුව බිදිණි. අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන්රගන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) විමසා සටිරයමි 
එවිට එතුමා රවළුම් පටිය මත (රතත් අතින්) පිසදමන්නැයි අණ 
කළහ. 

ඉබ්නු මාජා තුමා රමය ඉතා දුර්වල හදීස් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් වාර්තා වී ඇති බව දන්වා සටියි.  

يي ُشجى  َوَعْن َجابيرٍ  -(147) ُ َعنُْهَما ِفي الرىُجلي اَّلى َ اَّللى -فَاْغتََسَل َفَماَت  ،رَِضي
مَ  ْن يَتَيَمى

َ
يهي أ َما ََكَن يَْكفي ْرقَة   ،: "إينى هي خي َب لََعَ ُجرْحي َل  ،َوَيْعصي ُثمى َيْمَسَح َعلَيَْها َوَيْغسي

هي"  يَسنٍَد فييهي َضْعٌف َسائيَر َجَسدي بُو َداوَُد ب
َ
  .َوفييهي ايْختياَلٌف لََعَ ُرَواتيهي ، َرَواُه أ

හිස පැළුනු ලැබ පසුව ස්නානය කර මිය ගිය මිනිරසකු 
සම්බන්ධරයන් ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. ඔහු තයම්මුම් කර තම තුවාලයට රරදිකඩකින් රවළුම් 
රයොදා ඒ මත පිස දමා තම ශරීරරේ රසසු රපරදස් රසෝදා 
ගත්රත්නම් ප්රමාණවත් ය. 

රමහි වාර්තාකරුවන් සම්බන්ධරයන් විවිධ මත රේද ඇති 
බැවින් රමය දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවක් ඇති හදීසයක් බව අබූ 
දාවූද් තුමා රමය දන්වා සටියි.  

ُ َعنُْهَما قَاَل:  -(148) َ اَّللى َ "وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي ْن ََل يَُصِلر
َ
نىةي أ ْن السُّ مي

َدة  الرىُجُل بيا مي إيَلى َصاَلة  َواحي ْخَرى ،تلىيَمُّ
ُ
اَلةي اْْل ُم ليلصى ُّ بيإيْسنَاٍد   "ُثمى يَتَيَمى اَرُقْطِني َرَواُه ادلى

دً  يٍف جي ا.َضعي  
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.

තයම්මුම් රගන එක් සලාතයක් පමණක් ඉටු කිරීම සුන්නාහ ්
අතුරින් එකකි. පසුව අරනක් සලාතයට තයම්මුම් කර ගනී.

ඉතා දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවක් සහිත ව දාරුකුත්නි 
තුමා රමය දන්වා සටියි. 
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َيحِض  بَاُب اْلح
ඔසප පිළිබඳ පාඩම 

ُ َعنَْها قَالَْت:  -(149) َ اَّللى يَشَة رَِضي ِبي ُحبَيٍْش "َعْن ََعئ
َ
َمَة بينَْت أ إينى فَاطي

ي ، ُض ََكنَْت تُْستََحا ْسوَُد  صَّل اهلل عليه وسلم:َفَقاَل رَُسوُل اَّللى
َ
"إينى َدَم اْْلَيْضي َدٌم أ

اَلةي  ،ُيْعَرُف  َن الصى ِكي مي ْمسي
َ
يَك فَأ إيَذا ََكَن َذل

ئي  ،فَ إيَذا ََكَن اْْلَخُر َفتَوَضى
"، فَ بُو  وََصِلر

َ
َرَواُه أ

ُّ  ،َداوُدَ  بىا ،َوالنىَساِئي َحُه ايْبُن حي مُ  ،نَ وََصحى بُو َحاتي  ،َواْْلَاكي
َ
   ٍم.َواْستَنَْكَرُه أ
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින් ම අබූ හුරබයිේරේ දියණිය වූ ෆාතිමා නිතර ඔසප 
තත්ත්වරේ පසුවන්නියක් වූවාය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්

සැබැවින්ම ඔසප තත්ත්වරේ වහනය වන රුධිරය කළු පැහැ 
රුධිරරයන් හඳුනා ගනු ලැරබ්. එය වී නම් ඔබ සලාතරයන් 
වැළරකන්න. රවනත් රදයක් වී නම් ඔබ වුළු රධෝවනය කර රගන 
සලාතරේ නිරත වන්න.

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු දන්වා ඇත. ඉබ්නු 
හිබ්බාන් සහ අබූ හාතිම් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. නමුත් අබූ හාතිම් තුමා රමය මුන්කර් 
ගණරේ හදීසයක් බව අදහස් කරයි.  

ِبي َداوَُد: -(150)
َ
نَْد أ ْسَماَء بينْتي ُعَميٍْس عي

َ
يثي أ َْجليْس ِفي " َوِفي َحدي تلي

ْرَكٍن  ْت ُصْفَرة  فَْوَق الَْماءي  ،مي
َ
ْهري َوالْعَ  ،فَإيَذا رَأ يلظُّ ْل ل افَلْتَْغتَسي د  ْل  ،َْصي ُغْسال  َواحي َوَتْغتَسي

ا د  َشاءي ُغْسال  َواحي يلَْمْغريبي َوالْعي يلَْفْجري ُغْسال   ،ل ْل ل يَك  ،َوَتْغتَسي يَما َبْْيَ َذل  في
ْ
أ   .َوَتتَوَضى

අබූ දාවූද් හි සඳහන් අස්මා බින්තු උරමයිස් තුමිය 
සම්බන්ධරයන් වූ හදීසයක 
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ඇය අපුල්ලන බාල්දියක වාඩිරවත්වා ! ජලයට ඉහළින් කහ 
වර්ණය දුටුවරහොත් ඇය ලුහර් හා අස්ර් සඳහා එක් වරක් ස්නානය 
කරත්වා ! මේරිබ් හා ඉො සඳහා එක් වරක් ස්නානය කරත්වා ! 
ෆජ්ර් සඳහා එක් වරක් ස්නානය කරත්වා ඒවා අතර වුළු කරත්වා  

ْستََحاُض َحيَْضة  َكبيْيَ "َوَعْن َْحْنََة بينْتي َجْحٍش قَالَْت:  -(151)
ُ
ة  ُكنُْت أ

يَدة   ى  ،َشدي َتيُْت انلىِبي
َ
ْستَْفتييهي  صَّل اهلل عليه وسلمفَأ

َ
َن  ،أ َ َرْكَضٌة مي َفَقاَل: "إينىَما ِهي

يَْطاني  يىامٍ  ،الشى
َ
تىَة أ ْو َسبَْعة   ،َفتََحيىِضي سي

َ
ِلي  ،أ ْربََعة   ،ُثمى ايْغتَسي

َ
تي فََصِلر أ

ْ
إيَذا اْستَنَْقأ

فَ
ينَ  ْْشي ْو ثاََلثَ  ،وَعي

َ
ينَ أ ْْشي ئَُك  ،وَُصوِمي وََصِلر  ،ة  وَعي يَك ُُيْزي إينى َذل

يَك فَاْفَعِلي َكَما  ،فَ َوَكَذل
ِلي الَْعَْصَ  ،ََتييُض النرَساءُ  ْهَر َوُتَعجر ريي الظُّ

ْن تُؤَخر
َ
وييتي لََعَ أ

إيْن قَ
َْي  ،فَ ِلي حي ُثمى َتْغتَسي

ْهَر َوالَْعَْصي مَجي  يَن َوتَُصلرَْي الظُّ اَتْطُهري َشاءي  ،يع  ليَْي الْعي يَن الَْمْغريَب َوُتَعجر ري
ُثمى  ،ُثمى تُؤَخر

اَلَتْْيي  َْي َبْْيَ الصى ليَْي َوََتَْمعي بْحي َوتَُصلرَْي. قَاَل: وَُهَو  ،َتْغتَسي ليَْي َمَع الصُّ . َوَتْغتَسي فَاْفَعِلي
ْمَريْني إييَلى 

َ
ْعَجُب اْْل

َ
ى َرَواهُ اْْلَْمَسُة إيَلى النى   "أ يُّ  ،َساِئي ذي ْمي َحهُ الِّتر نَهُ اَْْلَُخارييُّ  ،وََصحى .وََحسى  

හම්නා බින්ත් ජහ්ේ (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මම දරුණු රලස අධිකව ඔසප රුධිර වහනය වන්නියක් වීමි. 
එබැවින් මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවත 
පැමිණ ඒ ගැන ආගමික නීතිය කුමක්දැයි විමසුරවමි. එවිට එතුමා

එය රෙයිතාන්රේ ක්රියාවලියකි. (රපොදුරේ) දින හයක් රහෝ 
හතක් රහෝ ඔබ ඔසප තත්වරේ කාලය රලස සලකන්න. පසු ව ඔබ 
ස්නානය කරන්න. ඔබ පිරිසදු වන්නී නම් දින විස හතරක් රහෝ දින 
විස තුනක් සලාතරය හි නිරත වන්න. උපවාසරේ නිරත වන්න. 
සලාතය ඉටු කරන්න. සැබැවින් ම එය ඔබට ප්රමාණවත් ය. සෑම 
මසකම රසසු කාන්තාවන් ඔසප සම්බන්ධ ව කටයුතු කරන අයුරින් 
ඔබත් කටයුතු කරන්න. ලුහර් සලාතය ප්රමාද කර අසර් සලාතය 
කළින් සදු කිරීමට ඔබට හැකි නම් ඔබ පිවිතුරු වූ විටක ස්නානය 
කර ලුහර් හා අසර් එකවර ඉටු කරන්න. පසුව මේරිබ් සලාතය 
ප්රමාද රකොට ඉො සලාතය රපරට රගනැවිත් ස්නානය කර පසුව ඒ 
රදක ද එකවර ඉටු කරන්න. රමරසේ ඔබ ඉටු කරන්න. සුබ්හු 
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රේලාරේ සන්ානය කර සලාතය ඉටු කරන්න. රමම කරුණු රදකින් 
රමය මා රවත ඉතා ප්රියමනාප රදයකි. 

අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා හා අහ්මද් යන ඉමාම්වරුන් 
විසන් රමය දන්වා ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් රලස ද ඉමාම් බුහාරි හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් රලස 
ද දන්වා සටියි.  

ُ َعنَْها -(152) َ اَّللى يَشَة رَِضي مى َحبييبََة بينَْت َجْحٍش َشَكْت إيََل  :َوَعْن ََعئ
ُ
نى أ

َ
أ

ي   ،َم, َفَقاَل: "اُْمُكِثي قَْدَر َما ََكنَْت ََتْبيُسكي َحيَْضتُكي ادلى  صَّل اهلل عليه وسلمرَُسولي اَّللى
ُل ُُكى َصاَلٍة  " فَََكنَْت َتْغتَسي ِلي ٌم.َرَواُه ُمْسلي   "ُثمى ايْغتَسي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
සැබැවින්ම උම්මු හබීබා බින්ත් ජහ්ේ (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
රුධිරය පිළිබඳ අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් රවත පැමිණිලි කළාය. එවිට එතුමා 

ඔබරේ ඔසප ප්රමාණයක් සලාතරයන් වැළකී තත්ත්වය ඔබ 
ව වළක්වාලන කාලයක සටින්න. පසුව ස්නානය කරන්නැයි 
පැවසූහ. 

පසුව එතුමිය සෑම සලාතයක් සඳහාම සන්ානය කරන්නියක් 
වූවාය. 

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් රමය දන්වා ඇත.  

(153)-  : يلْبَُخاريير ئي ليُُكر َصاَلةٍ "َوِفي ريَوايٍَة ل ِبي َداوَُد َوَغْْييهي   "َوتَوَضى
َ
َ ْلي َوِهي

ْن وَْجٍه آَخَر.    مي
බුහාරි හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක 

ඔබ සෑම සලාතයක් සඳහාම වුළු රධෝවනය කර ගන්න. 

යැයි සඳහන් වී ඇත. රමය අබූ දාවූද් තුමා හා රසසු අය 
විසන් විසන් ද රවනත් වූහයකින් වාර්තා වී ඇත.  
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ُ َعنَْها قَالَْت:  -(154) َ اَّللى يىَة رَِضي مر َعطي
ُ
ْفَرةَ "َوَعْن أ ُكنىا ََل َنُعدُّ الُْكْدَرةَ َوالصُّ

ْهري َشيْئ ا بُو َداوُ  ،َرَواُه اْْلَُخارييُّ " َبْعَد الطُّ
َ
.َد َواللىْفُظ ََلُ َوأ  

උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අප (ඔසප තත්වරයන්) පිරිසදු වූවායින් පසු (වහනය වන 
රුධිරරේ) පසට සමාන වර්ණය රහෝ කහ වර්ණය ගණන් ගත්රත් 
නැත. 

බුහාරි හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම් වරුන් විසන් රමය දන්වා 
ඇත. රමය අබූ දාවූද් සතු වදන් රපළයි.  

نٍَس  -(155)
َ
ُة لَْم  رِض اهلل عنه، َوَعْن أ

َ
نى ايْلَُهوَد ََكنُوا إيَذا َحاَضْت الَْمْرأ

َ
أ

ُوَها ُّ  ،يَُؤاُكي ءٍ إيَلى انلرََكَح"  صَّل اهلل عليه وسلمَفَقاَل انلىِبي .َرَواهُ ُمْسليمٌ   {"ايْصنَُعوا ُُكى ََشْ  
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

යුරදේවන් කාන්තාවක් ඔසප තත්ත්වයට පත් වූවා නම් ඇය 
සමඟ ඉඳ අනුභව කරන්නන් රනොවූහ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

සිංසර්ගය හැර ඔබ (කැමති) අන් සයලු දෑ කරන්නැයි ප්රකාශ 
කළහ.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.  

ُ َعنَْها قَالَْت: َوَعْن ََع  -(156) َ اَّللى يَشَة رَِضي ي "ئ صَّل اهلل عليه ََكَن رَُسوُل اَّللى
زيرُ  وسلم:

تى
َ
ُمُرِني فَأ

ْ
نَا َحائيٌض ، يَأ

َ
ِني َوأ ُ .ُمتىَفٌق َعلَيْ   "َفيُبَاَشي هي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මට අණ කළ විට මම යට ඇඳුම ඇඳ ගන්රනමි. පසුව එතුමා 
මා වැලඳ ගන්රනකු වූහ.   

(බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
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ُ َعنُْهَما -(157) َ اَّللى ر  ، وََعني ايبْني َعبىاٍس رَِضي  صَّل اهلل عليه وسلمَعني انلىِبي
َ َحائيٌض - تَُه َوِهي

َ
ِتي ايْمَرأ

ْ
ي يَأ ي ينَارٍ يَ "قَاَل:  -ِفي اَّلى ُق بيدي ينَارٍ  ،تََصدى ْو نيْصفي دي

َ
َرَواُه   "أ

اني  ،اْْلَْمَسةُ  ُم َواْبُن الَْقطى َحُه اْْلَاكي َح َغْْيَُهَما َوْقفَ  ،وََصحى ُه.َورَجى  
ඔසප තත්ත්වරේ පසු වූ තම බිරිය සමඟ අඹු සැමි ඇසුරරහි 

රයදුනු පුද්ගලරයකු සම්බන්ධරයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා රමරසේ ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔහු එක් දීනාරයක් රහෝ දීනාර භාගයක් රහෝ දන් රදත්වා !

අහම්ද්, තිර්මිදි, අබූ දාවූද්, නසාඊ, හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් 
වරුන් විසන් රමය වාර්තා කරන ලදී.  හාකිම් හා ඉබ්නු කත්තාන් 
යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරයි. රමොවුන් රදපළ හැර රසසු අය රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

يٍد  -(158) ِبي َسعي
َ
ي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى

لَيَْس إيَذا َحاَضْت لَْم تَُصلر َولَْم تَ وسلم "
َ
ي  ؟ " ُصمْ أ ٍث طويٍل.ُمتىَفٌق َعلَيْهي ِفي َحدي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.

කාන්තාවකට ඔසප තත්ත්වය ඇති වූ විටක සලාතය ඉටු 
රනොකළ යුතුයි උපවාසරේ නිරත රනොවිය යුතුයි රන්ද? 

දීර්ඝ හදීසයක සඳහන් රමම හදීසය ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් 
විසන් වාර්තා කර ඇත.  

ُ َعنَْها قَالَْت:  -(159) َ اَّللى يَشَة رَِضي ْضُت  "َوَعْن ََعئ ئْنَا ََسيَف حي ا جي َفَقاَل  ، لَمى
 ُّ ْن ََل َتُطوِفي بياْْلَيْتي َحَّتى َغْْيَ ، "ايْفَعِلي َما َيْفَعُل اْْلَاجُّ  صَّل اهلل عليه وسلم:انلىِبي

َ
 أ

يٍث   َتْطُهريي"   طويٍل.ُمتىَفٌق َعلَيْهي ِفي َحدي
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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අපි සරිෆ් නම් ස්ථානයට පැමිණි විට මම ඔසප තත්වයට 
පත් වූරයමි. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා

හජ් වන්දනාකරුවා ඉටු කරන දෑ ඔබ ද ඉටු කරන්න. නමුත් 
ඔබ පිරිසදු භාවයට පත් වන තුරු තවාෆ් රනොකරන්න. 

දීර්ඝ හදීසයක සඳහන් රමම හදීසය ඉමාම් බුහාරි හා මුසල්ිම් 
විසන් වාර්තා කර ඇත.  

ى رِض اهلل عنه: "َوَعْن ُمَعاذٍ  -(160) َل انلىِبي
َ
نىُه َسأ

َ
َما صَّل اهلل عليه وسلم أ

تيهي ََييلُّ 
َ
ني ايْمَرأ يلرىُجلي مي َ َحائيٌض  ، ل " قَاَل  ؟َوِهي َزاري فَ   : "َما َفْوَق اَْْلي بُو َداوَُد وََضعى

َ
ُه.َرَواُه أ 

මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

එතුමා නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්රගන් තම බිරිය ඔසප තත්ත්වරේ පසුවන්නී නම් 
ඇයරගන් මිනිරසකුට අනුමත වන්රන් කුමක් දැයි විමසා සටිරේය. 
එවිට එතුමාරණෝ

යට ඇඳුමට ඉහළින් ඇති සයල්ලය යැයි ප්රකාශ කළහ. 

රමම හදීසය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් දන්වා ඇති අතර එය 
දුර්වල වර්තා සම්බන්ධතාවක් ඇති හදීසයක් රලස ද සඳහන් කරයි. 

(161)-  َ مر َسلََمَة رَِضي
ُ
ُ َعنَْها قَالَْت: َوَعْن أ ََكنَتي انلَُّفَساءُ َتْقُعُد ِفي َعْهدي " اَّللى

ي  ْرَبعيْيَ  صَّل اهلل عليه وسلمرَُسولي اَّللى
َ
َها أ ى   "َبْعَد نيَفاسي  ،َرَواُه اْْلَْمَسُة إيَلى النىَساِئي

ِبي َداوُ 
َ
.َواللىْفُظ ْلي  دي

උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
රේ කාලරේ දරු ප්රසූතිරයන් පසුව රුධිර වහනය වන කාන්තාවන් 
ඇයරේ ප්රසූතිරයන් පසු දින හතළිහක් රැඳී සටින්නියන් වූහ. 

අබූ දාවූද්, අහ්මද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් වරු 
විසන් රමය දන්වා ඇත. රමහි සඳහන් වදන් රපළ අබූ දාවූද් හි 
සඳහන් වූවකි. 
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සටහන: ප්රසූතිරයන් පසු දින හතළියක් රුධිර වහනය වීම 
සෑම කාන්තාවකටම විය රනොහැක්කකි. ඇත්රතන් ම රමය 
එකිරනකාරේ ශරීර ස්වභාවයට අනුව සදුවන්නකි.  එබැවින් රමහි 
දින හතළිහ සැලකිය යුත්රත් අවම දින ගණන් රලස රනොව රුධිර 
වහනය වන උපරිම දින ගණන් වශරයනි. 

ُّ "َوِفي لَْفٍظ ََلُ:  -(162) ُمْرَها انلىِبي
ْ
بيَقَضاءي َصاَلةي صَّل اهلل عليه وسلم  َولَْم يَأ

مُ  " انلرَفاسي  َحُه اْْلَاكي .وََصحى 

ඉමාම් අබූ දාවුද් හි සඳහන් තවත් වදන් රපළක

දරු ප්රසූතිරයන් පසු රුධිර වහනය වන කාන්තාවන්ට 
සලාතය නැවත ඉටු කිරීම සම්බන්ධරයන් නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා කිසදු නිරයෝගයක් කර රනොමැත. 

ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.
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ََلةِ   كَِتاُب الصَّ

සලාතය පිළිබඳ ඡපොත 
الَْمَواقييتي بَاُب   

රේලාවන් පිළිබඳ පාඩම 
ي بْ  -(163) ي صَّل اهلل َعْن َعبْدي اَّللى ى اَّللى نى نَِبي

َ
ُ َعنُْهَما; أ َ اَّللى ٍو رَِضي ني َعْمري

ي َما لَْم ََيَُْضْ  لُّ الرىُجلي َكُطوَلي ْمُس، َوََكَن ظي ْهري إيَذا َزالَْت الشى عليه وسلم قَاَل: "َوقُْت الظُّ
ْمُس، َوَوقُْت َصاَل  ,  َوَوقُْت الَْعَْصي َما لَْم تَْصَفرى الشى َفُق، الَْعَْصُ ْب الشى ةي الَْمْغريبي َما لَْم يَغي

ْن ُطلُوعي الَْفْجري  بْحي مي ، َوَوقُْت َصاَلةي الصُّ وَْسطي
َ
َشاءي إيََل نيْصفي اللىيْلي اْْل َوَوقُْت َصاَلةي الْعي

ْمُس"  َرَواُه ُمْسليٌم.    َما لَْم َتْطلُْع الشى
  

අල්ලාහ්රේ නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පැවසූ බව අබ්දුල්ලා ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ලුහර් හි රේලාව හිරු මුදුණින් අවරට රගොස ්පුද්ගලරයකුරේ 
රහවණැල්ල ඔහුරේ උසට සමාන ව පිහිටා අසර් හි රේලාව 
රනොපැමිණි රතක් වූ කාලයයි. අසර් හි රේලාව හිරු කහවන් රනොවී 
පවතින කාලයයි. මේරිබ් සලාතරේ රේලාව රගොම්මන් කාලය 
අවරට රනොවී පවතින කාලයයි. ඉො සලාතරේ රේලාව මධයම 
රාත්රිරයහි අඩක කාලයක් දක්වා වූ කාලයයි. සුබ්හ් සලාතරේ 
රේලාව අලුයම උදා වී හිරු උදා රනොවී පවතින කාලයයි.   
   රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දැනුම් දී 
ඇත.  

  

يثي  -(164) ْن َحدي :َوََلُ مي يىةٌ " بَُريَْدَة ِفي الَْعَْصي ْمُس َبيَْضاُء نَقي ".َوالشى  
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අසර් රේලාව සම්බන්ධරයන් බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

එය පරිපූර්ණ සුදු වර්ණරයන් පිහිටා තිබීරම් අවස්ථාවයි. 

යනුරවන් සඳහන් වී ඇත.  
يثي  -(165) ْن َحدي ِبي ُموََس: َومي

َ
َعةٌ " أ ْمُس ُمْرتَفي   "َوالشى

මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ මූසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් අනුව, 

එය හිරු ඉහළින් පිහිටා තිබිරම් අවස්ථාවයි. යනුරවන් 
සඳහන් වී ඇත. 

ر قَاَل  -(166) ْسلَِمي
َ
ِبي بَْرَزةَ اْْل

َ
ي " :َوَعْن أ   صَّلى اهلل عليه وسلم:ََكَن رَُسوُل اَّللى

ْمُس َحيىةٌ  ،يَُصِلر الَْعَْصَ  ينَةي  َوالشى قََْص الَْمدي
َ
َحُدنَا إيََل رَْحليهي  ِفي أ

َ
ُع أ َوََكَن   ،ُثمى يَرْجي

َشاءي  ْن الْعي َر مي ْن يُؤَخر
َ
بُّ أ يَث َبْعَدَها  ،يَْستَحي َن َينَْفتيُل َوَكَ   ،َوََكَن يَْكَرهُ انلىْومَ َقبْلََها  َواْْلَدي

َْي َيْعريُف الرىُجُل َجلييَسهُ  ْن َصاَلةي الَْغَداةي حي ائَةي   ،مي ترَْي إيََل الْمي  بيالسر
ُ
.ُمتىَفٌق َعلَيْه  "َوَيْقَرأ  

අබූ බර්සා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් අසර් 
සලාතය ඉටු කරති. පසුව අප අතර නගරාන්තරේ විසූ පුද්ගලරයකු 
තම නිවස බලා හැරී යයි. එවිට ද හිරු ප්රාණිකව පවතී. එතුමාණන් 
ඉො සලාතය ප්රමාද කිරීමට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වූහ. ඊට රපර නිදා 
ගැනීම හා ඊට පසු කතා කිරීම පිළිකුල් කරන්රනකු වූහ. මිනිරසකු 
තමා අසල වාඩි වී සටින්නා කවරරකු දැයි හඳුනා ගත හැකි කාලරේ 
සුබ්හ් සලාතය අවසන් කර ගන්නාහ. තවද එතුමාණන් අල්-
කුර්ආනරේ වැකි 60 සට 100 දක්වා තරමට පාරායනය කරන්රනකු 
වූහ.      (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුසල්ිම්) 
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يثي َجابيٍر:  -)167( ْن َحدي نَْدُهَما مي ْحيَان ا"وَعي
َ
َشاَء أ ُمَها، َوالْعي ْحيَان   ُيَقدر

َ
 اَوأ

ُرَها، خر
َ
َل  يُأ رَ  ،إيَذا َرآُهْم ايْجتََمُعوا َعجى خى

َ
ْبَطئُوا أ

َ
بْحَ   ،َوإيَذا َرآُهْم أ ى  :َوالصُّ  َصَّلى اهلُل ََكَن انلىِبي

.يَُصلريَها بيَغلٍَس  َعلَيْهي وََسلىمَ   
බුහාරි මුස්ලිම් හි සඳහාන් ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් රමරසේය.  

එතුමාණන් ඇතැම් විට ඉො සලාතය කල් ඇති ව ඉටු කරති. 
ඇතැම් විට එය ප්රමාද කරති. ජනයා එක් රැස් වී සටිනු දුටු විට 
ඉක්මණින්ම සලාතය ඉටු කළ අතර ඔවුන් ප්රමාද ව පැමිරණනු දුටු 
විට එය ප්රමාද කරති. සුබ්හු සලාතය එය කළුවර පවතින අලුයම 
ආරම්භරේම ඉටු කරති.   

ِبي ُموََس: وَ  -(168)
َ
يثي أ ْن َحدي يُمْسليٍم مي َْي اينَْشقى الَْفْجرُ "ل قَاَم الَْفْجَر حي

َ
 ،فَأ

ا     "َوانلىاُس ََل يََكاُد َيْعريُف َبْعُضُهْم َبْعض 
අබූ මූසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලද 

මුස්ලිම් හි සඳහන් හදීසයක් රමරසේය.  

අලුයම උදා වූ අවස්ථාරේ ෆජ්ර් සලාතය ඉටු කරළේය. එවිට 
ජනයා (අන්ධකාරය රහේතුරවන්) ඇතරමකු ඇතරමක් කවරරකු 
දැයි හඳුනා ගත රනොහැකි ව තිබිණි.  

يٍج َقاَل:  -(169) ر "َوَعْن َرافيعي بْني َخدي  صَّل اهلل ُكنىا نَُصِلر الَْمْغريَب َمَع انلىِبي
ُ َمَواعليه وسلم  َحُدنَا َوإينىُه يَلُبَْصي

َ
.ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "قيَع َنبْليهي َفيَنََْصيُف أ  

 

රාෆිුඃ බින් හදීජ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අපි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
මේරිබ් සලාතය ඉටු කර පසුව අප අතුරින් කිසරවකු රහෝ හැරී ගිය 
විට (ඔහු විස කළ) ඔහුරේ හී පහරර් ස්ථානය (එම රේලාරේ 
අරලෝකය රහේතුරවන්) දකිනු ඇත  යැයි පැවසූහ.  
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(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
ُ َعنَْها قَالَْت:  -(170) َ اَّللى يَشَة رَِضي ي "َوَعْن ََعئ ْعتََم رَُسوُل اَّللى

َ
صَّل اهلل أ

ُة اللىيْلي  ،َذاَت يَلْلٍَة بيالَْعَشاءي  عليه وسلم َوقَاَل: "إينىُه  ،فََصَّلى  ،ُثمى َخَرجَ   ،َحَّتى َذَهَب ََعمى
"   َرَواُه ُمْسليٌم .   ِتي مى

ُ
ُشقى لََعَ أ

َ
ْن أ

َ
 لََوْقتَُها لَْوََل أ

රාත්රිරයන් වැඩි කාලයක් ගත වන රතක් එක් රාත්රියක 
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඉො 
සලාතය ප්රමාද කළහ. පසු ව පිටත ට පැමිණ සලාතය ඉටු කර 
රමරසේ පැවසූහ. සැබැවින් ම මාරේ ජනයාට අසීරු කාර්යයක් 
රනොරේ නම් රමය එහි රේලාවයි. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.  

ِبي ُهَريَْرةَ  -(171)
َ
ي  رِض اهلل عنهَوَعْن أ صَّل اهلل عليه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى

اَلةي وسلم : " بْريُدوا بيالصى
َ
ْن َفيْحي َجَهنىمَ فَ  ،إيَذا ايْشتَدى اْْلَرُّ فَأ ةَ اْْلَرر مي دى .    "إينى شي ُمتىَفٌق َعلَيْهي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

උේණත්වය දැඩි ව පවතින විට සසලස රගන රදන 
රේලාරව හි සලාතය ඉටු කරන්න. සැබැවින් ම දැඩි උේණත්වය 
නිරරේ ගිනි ජාලාවන් අතුරිනි.     (බුහාරි 
මුස්ලිම්)  

(172) يٍج  - ي  رِض اهلل عنهَوَعْن َرافيعي بْني َخدي صَّل اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
ُكمْ عليه وسلم: " ُجوري

ُ
ْعَظُم ْلي

َ
إينىُه أ

بْحي فَ ْصبيُحوا بيالصُّ
َ
َحُه  ،َسةُ َرَواُه اْْلَمْ   "أ وََصحى

يُّ  ذي مي ْ بىاَن.   ،الِّتر َواْبُن حي  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව රාෆිුඃ බින් කදීජ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  



 

 

මරාම් 

 

74 

අලුයම් රේලාරේ සුබ්හු සලාතය ඉටු කරන්න. සැබැවින් ම 
එය ඔබරේ ප්රතිඵල සඳහා මහඟු රදයකි.  

අබූ දාවූද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා නසාඊ හා අහ්මද් යන 
ඉමාම්වරු විසන් රමය දැනුම් දී ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉබ්නු 
හිබ්බාන් යන අය රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

(173) ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
ي   رِض اهلل عنه قالَوَعْن أ نى رَُسوَل اَّللى

َ
عليه صَّل اهلل أ

بَْح, َوَمْن "قَاَل: وسلم  ْدرََك الصُّ
َ
ْمُس َفَقْد أ ْن َتْطلَُع الشى

َ
بْحي َرْكَعة  َقبْلي أ ْن الصُّ ْدرََك مي

َ
َمْن أ

مْ  ْن َتْغُرَب الشى
َ
ْن الَْعَْصي َقبَْل أ ْدرََك َرْكَعة  مي

َ
ْدرََك الَْعَْصَ أ

َ
(ُمتىَفٌق َعلَيْهي )  "ُس َفَقْد أ  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු හිරු උදාවීමට රපර සුබ්හු සලාතරයන් එක් 
රකආතයක් හිමි කර ගත්රත් ද ඔහු සුබ්හු සලාතය (එහි නියමිත 
රේලාව) හිමි කර ගත්රත්ය.  කවරරකු හිරු අවරට යෑමට රපර 
අසර් සලාතරයන් එක් රකආතයක් හිමි කර ගත්රත් ද ඔහු අසර් 
සලාතය (එහි නියමිත රේලාව) හිමි කර ගත්රත්ය.  

මූලාශ්රය: බුහාරි, මුස්ලිම් 

(174) يَشَة ََنَْوهُ  - يُمْسليٍم َعْن ََعئ ". ُثمى قَاَل: ، َول َوقَاَل: "َسْجَدة " بََدَل "َرْكَعة 
َ ال ْجَدُة إينىَما ِهي ْكَعُة  .  َوالسى رى  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලද 

රමවැනි ම හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් වී ඇත. එහි රකආතයක් 
යන රයදුම රවනුවට සජදා යන රයදුම භාවිත වී තිබිණ. පසුව 
සජදාව යනු රකආතයකි යැයි ප්රකාශ කළ බව සඳහන් වී ඇත.   

(175) يٍد اْْلُ  - ِبي َسعي
َ
ي  رِض اهلل عنه ْدريير َوَعْن أ ْعَت رَُسوَل اَّللى قَاَل: َسمي

ْمُس َوََل َصاَلَة "  َيُقوُل:  صَّل اهلل عليه وسلم بْحي َحَّتى َتْطلَُع الشى ََل َصاَلَة َبْعَد الصُّ
ْمُس  يَب الشى (ُمتىَفٌق َعلَيْهي )  "َبْعَد الَْعَْصي َحَّتى تَغي  
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"  َصاَلةي الَْفْجري ََل َصاَلَة َبْعدَ  "َولَْفُظ ُمْسليٍم:   
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා කළ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. එනම් 

සුබ්හු සලාතරයන් පසු හිරු උදා වන රතක් රවනත් කිසදු 
සලාතයක් රනොමැත. එරමන් ම අසර් සලාතරයන් පසු හිරු අවරට 
යන රතක් රවනත් කිසදු සලාතයක් රනොමැත.  

(මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

මුස්ලිම් හි සඳහන් වදන් රපරළහි 

ෆජ්ර් සලාතය පසු රවනත් කිසදු සලාතයක් රනොමැත යන 
රයදුරමන් සඳහන් වී ඇත.  

(176) ٍر:  - ي ثاََلُث َساََعٍت َكَ " َوََلُ َعْن ُعْقبََة بْني ََعمي صَّل اهلل َن رَُسوُل اَّللى
نى  عليه وسلم ْن نَُصِلر فييهي

َ
ْمُس بَازيَغة   ، َينَْهانَا أ َْي َتْطلُُع الشى نى َمْوتَانَا: حي ْن َنْقُبَ فييهي

َ
َوأ

عَ  هي  ، َحَّتى تَْرتَفي َْي َيُقوُم قَائيُم الظى ْمُس َْيةي َحَّتى تَُزوَل  الوَحي َْي َتتََضيىُف  الشى  ، شى ْمُس وَحي
يلُْغُروبي  . "ل  

මුසල්ිම් හි සඳහන් උක්බත් ඉබ්නු ආමිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමාණන් විසන් වාර්තා කරන ලදී හදීසයක් රමරසේය.  

රේලාවන් තුනක් ඇත. ඒවාරයහි අප සලාතය ඉටු කිරීමත් 
අප අතුරින් මිය ගිය ඇත්තන් වළ දැමීමත් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තහනම් කරන්රනකු 
වූහ. එනම් 

හිරු රහළි පිට උදා වී එය ඉහළ ට නැිංවීම දක්වා වූ කාලය.  

හිරු මුදුණින් පිහිටා එය අවරට බැස යන දක්වා වූ කාලය. 

හිරු අවරට යෑම සඳහා පහත් ව යන කාලය.  
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(177) -  " ر افيِعي نَْد "الشى  رْحه اهلل تعاَل َواْْلُْكُم اثلىايني عي
َ
يثي أ ْن َحدي ِبي مي

يٍف. َوَزاَد:  يَسنٍَد َضعي " .إيَلى يَْوَم اَْْلُْمَعةي  "ُهَريَْرَة ب  
සලාතය තහනම් කරනු ලැබූ රේලාවන් හි රදවන නීතිය 

(වන හිරු මුදුණින් පිහිටා එය මුදුණින් අවරට බැස යන දක්වා වූ 
කාලය) පිළිබඳ විස්තරය ොෆිඊ හි අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය දුර්වල හදීස් 
සම්බන්ධතාවකින් යුතුව වාර්තා වී ඇත. එහි ඊට අමරත ව ජුමුආ 
දිනය හැර යන වචන මාලාව ද සඳහන්ව ඇත.  

සටහන: ජුමුආ දිනරය හි පමණක් හිරු මුදුණින් අවරට 
බසන අවස්ථාරේ සලාතය ඉටු කළ හැකි බව රමමගින් අවධාරණය 
කළ හැක.  

(178) ِبي َداوَُد: عَ   -
َ
ِبي َقتَاَدَة ََنُْوُه. َوَكَذا ْلي

َ
ْن أ  

රමරලස අබූ කතාදා විසන් වාර්තා කළ රමවැනි ම හදීසයක් 
අබූ දාවූද් හි සඳහන් ව ඇත.  

(179) ٍم  - ي  رِض اهلل عنهَوَعْن ُجبَْْيي بْني ُمْطعي صَّل اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
ا ، يَا بَِني َعبْدي َمنَاٍف  " عليه وسلم َحد 

َ
يىَة َساَعٍة  ََل َتْمنَُعوا أ

َ
َطاَف بيَهَذا اْْلَيْتي وََصَّلى أ

ْن يَلْلٍ  وْ  َشاَء مي
َ
أ يُّ وََصحى  ، َرَواُه اْْلَْمَسةُ   "َنَهاٍر   ذي مي ْ بىاَن . ، َحُه الِّتر    َواْبُن حي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ජුරබයිර් ඉබ්නු මුත්ඉම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අබ්දු මනාෆ් ජනයිනි, රමම නිවස පැදකුණු කරන රාත්රිරේ 
රහෝ දහවරලහි කවර රහෝරාවක රහෝ සලාතය ඉටු කරන කිසරවකු 
ඔබ රනොවළක්වන්න.  

අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් 
වරුන් විසන් රමය දන්වා ඇති අතර තිර්මිදි හා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන 
ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරති.   
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(180) ُ َعنُْهَما - َ اَّللى ر  :َوَعْن ايبْني ُعَمَر رَِضي  صَّل اهلل عليه وسلمَعْن انلىِبي
َفُق اْْلُْمَرُة  "قَاَل:  َح ايْبُن ُخَزيَْمَة َوَغْْيُُه َوقْ   "الشى ُّ وََصحى اَرُقْطِني َفُه.  َرَواُه ادلى  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ෙෆක් යනු රගොම්මන් රේලාවයි. 

ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා රමය දන්වා සටි අතර ඉබ්නු 
හුරසයිමා තුමා රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 
රසසු අය රමය ඉබ්නු උමර් තුමා කළ ප්රකාශයක් යැයි සඳහන් 
කරයි.  

 (181) ي  - ُ َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى َ اَّللى صَّل اهلل َوَعْن ايبْني َعبىاٍس رَِضي
اَلةُ  : " عليه وسلم َعاَم َوََتيلُّ فييهي الصى ُم الطى : فَْجٌر َُيَرر  َوفَْجٌر ََتُْرُم فييهي  ،الَْفْجُر فَْجَراني

اَلُة  بْحي  -الصى ْي: َصاَلُة الصُّ
َ
َعامُ َوََييلى فييهي  -أ مُ  ،ْبُن ُخَزيَْمةَ َرَواُه اي   "  الطى  ، َواْْلَاكي

َحاهُ  .   وََصحى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ෆජ්ර් (රහවත් අලුයම් කාලය) රදකක් ඇත. එනම් එක් 
ෆජ්රයක් එහි ආහාර අනුභවය තහනම් කර ඇති අතර සලාතය 
අනුමත කර ඇත. අරනක් ෆජ්රය එහි සලාතය - එනම් සුබ්හු 
සලාතය - තහනම් කර ඇති අතර එහි ආහාර අනුභවය අනුමත කර 
ඇත.  

ඉබ්නු හුරසයිමා හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු රදපළ විසන් 
රමය වාර්තා කර ඇති අතර ඔවුන් රදරදනා ම රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත.  

 (182) يثي َجابيٍر  - مي ِفي َحدي يلَْحاكي ي  ، ََنُْوهُ  رِض اهلل عنهَول ي َوَزاَد ِفي اَّلى
َعاَم:  ُم الطى فُقي  "َُيَرر

ُ
يال  ِفي اْْل :   "إينىُه يَْذَهُب ُمْستَطي َْحان إينىُه َكذَ  "َوِفي اْْلَخري .  "نَبي الَسر  
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රම් හා සමාන (සහර්) ආහාරය ගැනීම තහනම් කළ එම 
රේලාව පිළිබඳ ව හාකිම් හි අමතර වශරයන් සඳහන් ජාබිර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් දන්වා ඇති හදීසය රමරසේය.  

සැබැවින් ම එය ක්ෂිතිජරය හි දීර්ඝ රලසන් ඉර විහිදී පවතී.  

තවත් වාර්තාවක 

වෘකයාරේ සුදු පැහැති වලිගය රමන් පවතී.  
 (183) ي  رِض اهلل عنهَوَعْن ايبْني َمْسُعوٍد  - صَّل اهلل قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى

لي َوقْتيَها" عليه وسلم: وى
َ
اَلُة ِفي أ ْعَمالي الصى

َ
فَْضُل اْْل

َ
يُّ   " أ ذي مي ْ ُم.  ، َرَواُه الِّتر َواْْلَاكي

يَحْْيي  حي ْصلُُه ِفي "الصى
َ
َحاُه. َوأ ".  وََصحى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ක්රියාවන් අතුරින් උතුම් වනුරේ සලාතය එහි නියමිත 
රේලාරේ ආරම්භරේම ඉටු කිරීමය.  

තිර්මිදි හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු රදපළ මගින් රමය දන්වා 
ඇති අතර ඔවුන් රදපළ රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ද 
සඳහන් කරති. රමහි මූලය බුහාරි හා මුස්ලිම්හි ද සඳහන් ව ඇත. 

(184) ِبي حَمُْذوَرَة  -
َ
ى  رِض اهلل عنهَوَعْن أ نى انلىِبي

َ
 صَّل اهلل عليه وسلمأ

ُ  "قَاَل:  ُل الَْوقْتي ريْضَواُن اَّللى وى
َ
وَْسُطُه رَ  ، أ

َ
ي َوأ ْخرََجُه  ، ْْحَُة اَّللى

َ
ي {  أ ُرُه َعْفُو اَّللى َوآخي

ًدا.  يٍف جي يَسنٍَد َضعي ُّ ب اَرُقْطِني  ادلى
සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ මහ්සූරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ආරම්භ රේලාව අල්ලාහ්රේ තෘපතිය හිමි වන රේලාවයි. 
එහි මධයස්ථය අල්ලාහ්රේ කරුණාව ආශිර්වාදය හිමි වන 
රේලාවයි. එහි අවසානය අල්ලාහ් රේ සමාව හිමි වන රේලාවයි.  
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ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා විසන් ඉතා දුර්වල හදීස් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතුව රමය දන්වා ඇත. 

يثي ايبْني عُ  -) 185( ْن َحدي ير مي ذي مي ْ وَْسطي  ، َمَر ََنُْوهُ َوليلِّتر
َ
وَُهَو  ، ُدوَن اَْْل

ا  يْض 
َ
يٌف أ .َضعي  

රම් හා සමාන ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි සඳහන් ව ඇත. නමුත් එහි මධයස්ථ 
රේලාව සම්බන්ධරයන් සඳහන් වී රනොමැත. එය ද දුර්වල ඝණරේ 
හදීසයකි. 

(186) ي  َوَعْن ايبْني  - نى رَُسوَل اَّللى
َ
ُ َعنُْهَما أ َ اَّللى صَّل اهلل عليه ُعَمَر رَِضي

ْخرََجُه اْْلَْمَسةُ   "ََل َصاَلَة َبْعَد الَْفْجري إيَلى َسْجَدَتْْيي  "قَاَل:  وسلم
َ
ُّ  .  ، أ إيَلى النىَساِئي  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ෆජ්ර් රේලාරවන් පසුව සුජූද් රදකක් (රකආත් රදකක්) හැර 
රවනත් කිසදු සලාතයක් රනොමැත.  

අහ්මද් අබූදාවූද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා. 

 : زىاقي . ََل َصاَلَة َبْعَد ُطلُوعي  "َوِفي ريَوايَةي َعبْدي الرى الَْفْجري إيَلى َرْكَعَِتْ الَْفْجري  
ෆජ්ර් හි රේලාව පැමිණි විට ෆජ්ර් හි නියමිත අතිරර්ක 

රකආත් රදක හැර රවනත් (කිසදු අතිරර්ක) සලාතයක් රනොමැති 
බව අබ්දුර් රස්සාක් හි සඳහන් ව ඇත.  

සටහන: සුබුලුස් සලාම් හි සඳහන් වන පරිදි එය ෆජ්ර් හි 
රේලාව උදා වීරමන් පසුව අතිරර්ක රකාආත් රදක සමඟ ෆජ්ර් හි 
නියම වූ රකආත් රදක හැර රවනත් කිසදු සලාතයක් රනොමැති බව 
රමම හදීස ය අදහස් කරන බව සඳහන් ව ඇත.  

187 -  . وي بْني الَْعاصي ي َعْن ايبْني َعْمري اَرُقْطِني ثْلُُه ليدلى َومي  
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අම්ර් ඉබ්නු ආස් (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් වාර්තා කළ 
රමවැනි ම හදීසයක් දාරුකුත්නි හි ද සඳහන් ව ඇත.  

188 ُ َعنَْها قَالَْت:  َوَعْن أمُّ  - َ اَّللى ي  "َسلََمَة رَِضي صَّل اهلل عليه َصَّلى رَُسوُل اَّللى
تْلُهُ  ، َفَصَّلى َرْكَعتَْْيي  ، ُثمى َدَخَل بَيِْتي  ، الَْعَْصَ  وسلم

َ
لُْت َعْن َرْكَعتَْْيي  َفَقاَل: " ، فََسأ ُشغي

ْهري  َما إيَذا  ، " فََصلىيْتُُهَما اَْْلنَ  ، َبْعَد الظُّ يهي َفنَْقضي
َ
ْْحَُد.  ََل  قَاَل: " ؟ فَاتَتْنَاُقلُْت: أ

َ
ْخرََجُه أ

َ
"  أ  

උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අසර් සලාතය ඉටු කළ පසුව මාරේ නිවසට ඇතුළු වී රකආත් 
රදකක් ඉටු කළහ. එවිට මම ඒ ගැන විමසා සටිරයමි. එයට එතුමා 
ලුහර් සලාතයට පසු අමතර රකආත් රදකක් ඉටු කළ රනොහැකි 
තරමට (අබ්දුල් කයිස්රේ දූත පිරිස පැමිණ මා සමග සාකච්ඡා කළ 
බැවින්  ඔවුන් සමඟ එම සාකච්ඡාරව හි) මම නිරත වී සටිරයමි. 
එබැවින් දැන් එම රකආත් රදක ඉටු කරළමි. එරසේ නම් අපට මඟ 
හැරුණු විට  අප ද ඒ රදක ඉටු කරන්න දැයි විමසා සටිරයමි. එයට 
එතුමා එපා යැයි පිළිතුරු දුන්හැයි එතුමිය පවසා සටියාය.  

ඉමාම් අහ්මද් විසන් රමම හදීසය දන්වා ඇත.  
189 يَشةَ  - ِبي َداوَُد َعْن ََعئ

َ
بيَمْعنَاُه.   رِض اهلل عنها َوْلي  

රමම අදහසන් යුතුව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවූද් හි ද සඳහන් ව ඇත.  
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َذاني بَاُب 
َ
اَْْل  

අදාන් පිළිබඳ පාඩම 

ي بْني َزيْدي بْني َعبْدي َربرهي  -190 -َطاَف ِبي  "قَاَل:  رِض اهلل عنه َعْن َعبْدي اَّللى
نَا نَائيمٌ 

َ
ْكَبُ  : َتُقوُل  رَُجٌل َفَقاَل  -َوأ

َ
ي أ ْكَبَ اَّللى

َ
ُ أ بييع اتلىْكبيْيي  -فََذَكَر اْْلَذاَن  ، : "اَّللى بيَِّتْ

يعٍ  اَلةُ  ، َواْْليقَاَمَة فَُراَدى ، بيَغْْيي تَرْجي َتيُْت رَُسوَل  -إيَلى قَْد قَاَمتي الصى
َ
ْصبَْحُت أ

َ
ا أ قَاَل: فَلَمى

ي  ْْحَدُ َفَقاَل:  صَّل اهلل عليه وسلماَّللى
َ
ْخرََجُه أ

َ
يَث. أ ..."   اْْلَدي َها لَُرْؤَيا َحقٍّ بُو َداوُدَ  ، "إينى

َ
 َوأ

يُّ  ، ذي مي ْ َحُه اَلِّتر َواْبُن ُخَزيَْمَة .  ، وََصحى  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු රසයිද් ඉබ්නු අබ්දු රබ්බිහි (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මම නිදමින් සටිය දී මිනිරසකු මා වටා පැමිණ ඔබ අල්ලාහු 
අක්බර් අල්ලාහු අක්බර් යනුරවන් හඬ පහත් රනොකර උස් හඬින් 
පවසන්නැයි අදානය ඉගැන්නුරේය.  

ඉකාමතය ද කද් කාමතිස් සලාත් යන වදන හැර රසසු 
කියමන් තනි තනි ව කියන රමන් ද ඉගැන්නුරේය.  

පසුව උදෑසන අවදිරවත් ම මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණිරයමි. එවිට 
එතුමා සැබැවින් ම එය සැබෑ සහිනයකි යැයි පැවසූහ.  

රමය දීර්ඝ හදීසයක රකොටසකි.  

 අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් රමය රහළිදරේ 
කර  ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි හා හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරති.  

191 َة قَْولي بياَلٍل ِفي َوزَ  - ريهي قيصى ْْحَُد ِفي آخي
َ
: أادَ أ َن  "َذاني الَْفْجري اَلةُ َخْْيٌ مي الصى

.  "انلىْومي   
සුබ්හු අදානය පිළිබඳ ව බිලාල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ 

ප්රකාශය සහිත රමම කතා වස්තුව අවසානරේ අමතර වශරයන් 
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අස්සලාතු කයිරුම් මිනන් නවුම් (නින්දට වඩා සලාතය උතුම් ය) 
යනුරවන් සඳහන් වී ඇත.  

192 بْني ُخَزيَْمةَ   - نٍَس قَاَل  َوَلي
َ
نىةي إيَذا قَاَل الُْمؤَذرُن ِفي الَْفْجري  ":  : َعْن أ ْن السُّ  مي

َن انلىْومي  قَاَل ،  لََعَ الَْفاَلحي  : َحى  اَلُة َخْْيٌ مي ." : الصى  
ඉබ්නු හුරසයිමා හි සඳහන් අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් රමරසේය.  

මුඅද්දින් (සලාතය සඳහා කැඳවුම්කරු) ෆජ්ර් හි හයිය අලල් 
ෆලාහ් (ජයග්රහණය සඳහා විගස පැමිරණන්න) යනුරවන් පවසා 
අස්සලාතු කයිරුම් මිනන් නේම් (නින්දට වඩා සලාතය උතුම්ය) 
යනුරවන් පැවසීම සුන්නාහ්රවන් (නබි චරිතරයන්) එකකි.  

193 ِبي حَمُْذوَرَة  -
َ
ى  " رِض اهلل عنه ،َعْن أ نى انلىِبي

َ
 صَّل اهلل عليه وسلمأ

يَع  ، َعلىَمُه اْْلَذانَ  ْجي َتْْيي  "َفَذَكَر فييهي الِّتى ي َمرى َلي وى
َ
ْن َذَكَر اتلىْكبيْيَ ِفي أ ْخرََجُه ُمْسليٌم. َولَكي

َ
أ

ا.  َوَرَواُه اْْلَْمَسُة فََذَكُروُه ُمَربى  َفَقْط  .  ع   
අබූ මහ්සූරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔහුට 
අදානය ඉගැන්වූහ. එවිට එතුමාණන් එහි දී හඬ නගා ප්රකාශ කළහ.  

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රමම හදීසය දන්වා ඇත. නමුත් එහි 
ආරම්භරේ තක්බීර් රදවතාවක් රලස පමණක් සඳහන් රේ.  

අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් 
වරු ද රමම හදීසය දන්වා ඇති අතර එහි තක්බීර් හතරක් රලස 
සඳහන් ව ඇත.  

194 نَسي  -
َ
َوَعْن أ يٍك   ْن يَْشَفَع اْْلَذانَ  ":  قَاَل  رِض اهلل عنه بْني َمال

َ
َر بياَلٌل أ مي

ُ
 أ

اَلةُ  َيْعِني قَْوََلُ ،  إيَلى اْْليقَاَمةَ  ، َمةَ َوُيوتيَر اْْليقَا ، َولَْم يَْذُكْر  ، ُمتىَفٌق َعلَيْهي   ": قَْد قَاَمتي الصى
ْستيثْنَاَء.   ُمْسليٌم اَلي

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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අදානය රදක බැගින් ද කද් කාමතිස් සලාත් (සලාතය 
ක්රියාත්මක විය)  යන පදය හැර ඉකාමතය (එහි රසසු වදන්) එක 
බැගින් ද පැවසීමට බිලාල් තුමා අණ කරන ලද්රද් ය.  

(බුහාරි හා මුස්ලිම්.)  

කද්කාමතිස් සලාත් යන පදය හැර යන පද මාලාව ඉමාම් 
මුස්ලිම් තුමා විසන් සඳහන් කර රනොමැත.  

195 ر   - يلنىَساِئي ُّ  ":  َول َمَر انلىِبي
َ
. " بياَلَل   ليه وسلمصَّل اهلل عأ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා බිලාල් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට අණ කරළේය. යනුරවන් නසාඊ හි 
සඳහන් වී ඇත.   

196 ِبي ُجَحيَْفَة  -
َ
تَتَبىُع فَاهُ  "قَاَل:  رِض اهلل عنهَوَعْن أ

َ
يُْت بياَلَل  يُؤَذرُن َوأ

َ
 ، َرأ

ُذَنيْهي  ، َهاُهنَا وََهاُهنَا
ُ
ْْحَدُ   "َوإيْصبََعاُه ِفي أ

َ
َحُه  .  ، َرَواُه أ يُّ وََصحى ذي مي ْ َوالِّتر  

අබූ ජුරහයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

බිලාල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් අදාන් පැවසීමත් 
එවිට එතුමාරේ මුඛය (දකුණට හා වමට) එහා රමහා යෑමත් 
එතුමාරේ ඇගිලි එතුමාරේ කන් තුළ තිබීමත් දුටුමි.   

ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසන් රමය වාර්තා කර ඇත. ඉමාම් 
තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව දැනුම් දුන්හ.  

197 -   . ُذَنيْهي
ُ
بْني َماَجْه: وََجَعَل إيْصبََعيْهي ِفي أ  َوَلي

ඉබ්නු මාජා හි සඳහන් හදීසරේ එතුමා තම ඇගිලි රදක 
රදකන් හි තබා ගත්හ යැයි සඳහන් වී ඇත.  

ِبي َداوَُد:  -198
َ
َماَل  َولَمْ  ، لََوى ُعنَُقهُ  " َوْلي ين ا وَشي اَلةي " يَمي ا بَلََغ "َحى لََعَ الصى لَمى

ْر  يَحْْيي  . " يَْستَدي حي ْصليهي ِفي الصى
َ
.   َوأ  

අබූ දාවූද් හි සඳහන් පරිදි   
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හේය අලස ්සලාත් (සලාතය රවත විගස පැමිරණන්න) යැයි 
පවසන විට එතුමාරේ රගල දකුණටත් වමටත් හැර වූ නමුත් තම 
ශරීරය එරසේ රනොහැරරේරේය.  

රමම හදීසරේ මූල වාකයය බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් ව 
ඇත.  

199 ِبي حَمُْذوَرَة  -
َ
ى  رِض اهلل عنه "َوَعْن أ نى انلىِبي

َ
 صَّل اهلل عليه وسلمأ

ْعَجبَُه َصْوتُهُ 
َ
.   َرَواُه ايْبُن ُخَزيَْمةَ   "َذاَن  اْْل َفَعلىَمهُ  ، أ  

අබූ මහ්සූරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් හට 
ඔහුරේ (බිලාල් තුමාරේ) කට හඬ ඉමිහිරි ව තිබිණි. එබැවින් එතුමා 
ඔහුට අදානය ඉගැන් වූහ.  

ඉබ්නු හුරදයිමා තුමා රමය දන්වා ඇත.  

200 ُ َعنُْهَما قَاَل:  - َ اَّللى ر  "َوَعْن َجابيري بْني َسُمَرةٍ رَِضي صَّل َصلىيُْت َمَع انلىِبي
يَديْني  اهلل عليه وسلم َتْْيي  ، الْعي ٍة َوََل َمرى َذاٍن َوََل إيقَاَمٍة  ، َغْْيَ َمرى

َ
َرَواُه ُمْسليٌم.   "بيَغْْيي أ  

ජාබිර් ඉබ්නු සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ වරක් 
රනොව රදවරක් රනොව (කිහිප වතාවක් ම) අදාන් රහෝ ඉකාමත් 
පැවසීරමන් රතොර ව රදඅවුරුදු සලාතයන් ඉටු කර ඇත්රතමි.  

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රමය දන්වා ඇත.  
201 ُ َعنُْهَماَوََنُْوُه ِفي الُْمتىفَ  - َ اَّللى : َعْن ايبْني َعبىاٍس رَِضي َوَغْْيُُه  .  ، قي  
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) හා රවනත් අය විසන් 

වාර්තා කරන ලද රමවැනිම හදීසයන් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් 
ව ඇත.  
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202 يلي  - وي يثي الطى ِبي َقتَاَدةٌ ِفي اْْلَدي
َ
اَلةي ِفي نَْومُهمْ  " ، َوَعْن أ ذىنَ  - َعْن الصى

َ
ُثمى أ

ي  ، بياَلٌل  َرَواهُ ُمْسليٌم .    "َكَما ََكَن يَْصنَُع ُُكى يَْوٍم  صَّل اهلل عليه وسلمفََصَّلى رَُسوُل اَّللى  
විටක සලාතරේ රනොරයදී සයලු රදනා නින්ද ට ගිය 

අවස්ථාව පිළිබඳ ව සඳහන් වන දීර්ඝ හදීසය අබූ කතාදා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. ඉන් රකොටසක් 
රමරසේය.  

පසුව බිලාල් තුමා අදාන් පැවසූහ. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් සෑම දිනක ම සදු 
කරනවාක් රමන් ම සලාතය ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් වාර්තා කර ඇත.  
203 ى  " هلل عنهرِض ا َوََلُ َعْن َجابيرٍ  - نى انلىِبي

َ
ََت  صَّل اهلل عليه وسلمأ

َ
أ

ٍد َوإيقَاَمتَْْيي  َذاٍن َواحي
َ
َشاَء, بيأ  بيَها الَْمْغريَب َوالْعي

.    "الُْمزَْدليَفَة فََصَّلى  
මුස්ලිම් හි සඳහන් ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසයක් රමරසේය.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
මුස්දලිෆාවට පැමිණ එහි මේරිබ් හා ඉො එක අදානයකින් හා 
ඉකාමත් රදකකින් ඉටු කළහ.  

204 ُّ َصَّل اهلل عليه وسلم مَجََع  ": رِض اهلل عنه  َوََلُ َعْن ايبْني ُعَمرَ  - انلىِبي
َدٍة  َشاءي بيإيقَاَمٍة َواحي بُ  . "َبْْيَ الَْمْغريبي َوالْعي

َ
 "و َداوَُد: } ليُُكر َصاَلٍة { . َوِفي ريَوايَةي ََلُ: َزاَد أ

نُْهَما  َدٍة مي .   "َولَْم ُينَادي ِفي َواحي  
මුස්ලිම් හි සඳහන් උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කළ හදීසයක් රමරසේය.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා එක 
ඉකාමතයකින් මේරිබ් හා ඉො සලාතයන් අතර සම්බන්ධ කළහ.  

අබූ දාවූද් තුමා ඊට අමතර ව සෑම සලාතයක් සඳහාම එක් 
ඉකාමතයක් යැයි සඳහන් කර ඇත.  
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අබූ දාවූද් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක ඒ රදක අතර කිසදු 
සලාතයක අදාන් කැඳවුමක් රනොකළහ යැයි ද සඳහන් ව ඇත.  

සටහන: ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කළ හදීසය 
අනුව නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා එක් අදානයක් 
හා ඉකාමත් රදකක් පවසා මේරිබ් හා ඉො සලාතයන් එක් රකොට 
මුස්දලිෆාරව හි ඉටු කර ඇති බව සඳහන් රේ. ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ වාර්තාව අනුව අදාන් රනොමැතිව ම 
සෑම සලාතයක් සඳහා ම ඉකාමතය බැගින් ඉකාමත් පවසා සලාතය 
ඉටු කළ බව  සඳහන් රේ. බුහාරි හි ඉබ්නු මස්ඌද් තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලද හදීසරය හි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මුස්දලිෆාරවහි එක් අදානයක් හා ඉකාමතයක් පවසා මේරිබ් 
සලාතය ද එක් අදානයක් හා ඉකාමතයක් පවසා ඉො සලාතය ඉටු 
කළ බව සඳහන් රේ.  

සලාතය සඳහා අදාන් ඉතා අතයවශය කරුණකි. එබැවින් 
මේරිබ් හා ඉො සලාතයන් සඳහා එක් අදානයක් සමඟ ඉකාමත් 
රදකක් පැවසීම රහෝ අදාන් රදකක් හා ඉකාමත් රදකක් පැවසීම 
රහෝ යන්රනන් ගැනීම ඉතා නිවැරදි ක්රමය රේ.  

205 ي  ، َوَعْن ايبْني ُعَمرَ  - يَشَة قَاََل: قَاَل رَُسوُل اَّللى  " سلمصَّل اهلل عليه ووَََعئ
ُن بيلَيْلٍ 

مر َمْكتُوٍم" ، إينى بياَلَل  يُؤَذر
ُ
َي ايْبُن أ ُبوا َحَّتى ُينَادي ْعََم ََل   فَُُكُوا َواَْشَ

َ
َوََكَن رَُجال  أ

ْصبَْحَت  ، ُينَاديي
َ
ريهي إيْدَراٌج.  َحَّتى ُيَقاَل ََلُ: أ . َوِفي آخي ْصبَْحَت {  ُمتىَفٌق َعلَيْهي

َ
, أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා සහ 
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම බිලාල් රාත්රිරය හි අදාන් පවසයි. ඉබ්නු උම්මි 
මක්තූම් අදාන් පවසන රතක් ඔබ ආහාර ගන්න පානය කරන්න. 

එතුමා අන්ධ මිනිරසකු විය. එබැවින් එතුමාට උදෑසන අවදි 
වී ඇත. උදෑසන අවදි වී ඇත යැයි පවසනු ලබන රතක් අදාන් 
රනොපවසනු ඇත.  

(බුහාරි හා මුස්ලිම්.)  
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රමම හදීසය අවසානරේ නබි තුමාණන් රනොපැවසූ අමතර 
වදන් රපළක් එක් කර ඇත. එය එතුමා අන්ධ මිනිරසකි යන පද 
රයදුමය.   

206 ذىَن َقبَْل الَْفْجري  رِض اهلل عنه " َوَعْن ايبْني ُعَمرَ  -
َ
ُّ  ، إينى بياَلَل  أ َمَرهُ انلىِبي

َ
فَأ

عَ  صَّل اهلل عليه وسلم ْن يَرْجي
َ
ََل إينى الَْعبَْد نَاَم  َفيُنَادييَ  ، أ

َ
َفُه.   ": "أ بُو َداوَُد وََضعى

َ
َرَواُه أ  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

ඇත්රතන් ම බිලාල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා (කල් ඇති ව) 
අදාන් පවසා සටියහ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා එතුමා ට ‘දැන ගන්න. ගැත්තා නින්දට රගොස් ඇතැයි නැවත 
නිරේදනය කරන  රමන් අණ කළහ.  

ඉමාම් අබූ දාවූද් රමය දැනුම් දී ඇති අතර එය දුර්වල 
හදීසයක් බව ද සඳහන් කර ඇත.   

207 يٍد اْْلُْدريير  - ِبي َسعي
َ
ي  قَاَل  رِض اهلل عنهَوَعْن أ صَّل اهلل : قَاَل رَُسوُل اَّللى

ْعتُْم انلرَداءَ  " عليه وسلم ثَْل َما َيُقوُل الُْمؤَذرُن  ، إيَذا َسمي .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "َفُقولُوا مي  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අදාන් කැඳවුමට සවන් රදන්රන් නම් එවිට කැඳවුම් 
කරු පවසන රද්ම ඔබ ද පවසන්න. 

( බුහාරි හා මුස්ලිම්.) 

208 يَةَ  - : َعْن ُمَعاوي يلْبَُخاريير ثْلُهُ َول .  رِض اهلل عنه مي  
මුආවියා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

රමවැනි ම හදීසයක් බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත.  
209 يُمْسليٍم: َعْن ُعَمَر  - ِفي فَْضلي الَْقْولي َكَما َيُقوُل اَلُْمؤَذرُن رِض اهلل عنه َول

وَى اْْلَيَْعلَتَْْيي  ، َُكيَمة  َُكيَمة   ةَ  ، سي "َفيَُقوُل: "ََل َحْوَل َوََل قُوى ي  بياَّللى
.    إيَلى  
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මුඅද්දින් පවසන වචනයක් වචනයක් පාසා එරලසම ප්රකාශ 
කිරීරම් මහිමය පිළිබඳ උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් කරන 
ලද වාර්තා ව මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත. නමුත් හයියඅලස් සලාත් 
හයිය අලල් ෆලාහ් යන වදන් රදක හැර. එවිට ඔහු ලා හේල වලා 
කූේවත ඉල්ල බිල්ලාහ් (අල්ලාහ්රගන් හැර කිසදු ශක්තියක් රහෝ 
කිසදු චලනයක් රහෝ රනොමැත) යැයි පැවසය යුතුය.  

සටහන: කවරරකු අදාන් හඬ අසා එහි වදන් නැවත 
පවසන්රන් ද ඔහු එය මනසන් පවසා ඇත්නම් ඔහු ස්වර්ගයට 
පිවිරසනු ඇතැයි රමම හදීසය අවසානරේ සඳහන් ව ඇත. එයයි 
රමම යහ ක්රියා දාමරේ මහිමය වනුරේ. හේයඅලස් සලාත් 
යනුරවන් ද හේය අලල් ෆලාහ් යනුරවන් ද පවසන විට එයම 
නැවත රනොපවසා ලා හවුල වලා කුේවත ඉල්ලා බිල්ලාහ ්යනුරවන් 
පැවසය යුතු රේ.  (වැඩි විස්තර සඳහා සුබ්ලුස් සලාම් යන ග්රන්ථය 
බලන්න.) 

210 ِبي الَْعاصي  -
َ
نىهُ  رِض اهلل عنه "َوَعْن ُعثَْماَن بْني أ

َ
ي أ  قَاَل : يَا رَُسوَل اَّللى

نَْت إيَماُمُهْم  ايْجَعلِْني إيَماَم قَْوِمي . قَاَل : "
َ
ْم  ،أ هي ْضَعفي

َ
ُخُذ لََعَ  ،َواْقتَدي بيأ

ْ
ْذ ُمؤَذرن ا ََل يَأ ي َوايَّتى

ا  ْجر 
َ
َذانيهي أ

َ
ْخرََجُه اْْلَ   ،أ

َ
نَ  ،ْمَسُة أ يُّ وََحسى ذي مي ْ مُ  ،ُه الِّتر َحُه اْْلَاكي   .  وََصحى

උස්මාන් ඉබ්නු අබිල් ආස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදෑ.  

එතුමා අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මාරේ පිරිසට මා 
ඉමාම්වරරයකු (රමරහයුම් කරු) රලස පත් කරනු මැනව යැයි 
ඉල්ලා සටියහ. එවිට එතුමා  

ඔබයි ඔවුන්රේ ඉමාම්. ඔවුන් අතර සටින දුර්වලයින් පිළිබඳ 
සැලකිල්ලට ගනු. අදාන් ඇරයුම සඳහා ඒ රවනුරවන් කිසවක් අය 
රනොකරන මුඅද්දින් වරරයකු පත් කර ගනු. 

යැයි නබි තුමාරණෝ පැවසූහ. 

අහ්මද් තිර්මිදි නසාඊ හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් 
රමම හදීසය වාර්තා කර ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි විසන් රමය හසන් 
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ඝණරේ හදීසයක් බව ද ඉමාම් හාකිම් විසන් රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව ද සඳහන් කර ඇත.  

211 ُّ  رِض اهلل عنهَوَعْن َماليكي بْني اْْلَُويْريثي  - صَّل اهلل قَاَل : قَاَل نَلَا انلىِبي
ْخرََجُه  " عليه وسلم :

َ
يَث أ َحُدُكْم . . . {  اْْلَدي

َ
اَلُة فَلْيُؤَذرْن لَُكْم أ َوإيَذا َحََضَتي الصى

بَْعُة .   السى
සලාතරේ රේලාව පැමිණි විට ඔබ අතුරින් රකරනකු ඔබ 

රවනුරවන් අදාන් පවසත්වා  

යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා අපට 
පැවසූ බව මාලික් ඉබ්නු හුවයිරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

රමය බුහාරි, මුස්ලිම්, අහ්මද්, නසාඊ, තිර්මිදි, අබූ දාවූද් හා 
ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් දැනුම් දී ඇත.  

212 ي  رِض اهلل عنهَوَعْن َجابيٍر  - نى رَُسوَل اَّللى
َ
قَاَل  صَّل اهلل عليه وسلمأ

ياَلٍل :  ْل  "ْلي ذىنَْت َفَِّتَسى
َ
َقْمت فَاْحُدْر  ،إيَذا أ

َ
َذانيَك َوإيقَاَمتيَك قَْدَر َما  ،َوإيَذا أ

َ
َواْجَعْل َبْْيَ أ

ْكليهي َيْفُرغُ 
َ
ْن أ ُ مي يَث . َرَواُه  " اْْلُكي َفُه .  اْْلَدي يُّ وََضعى ذي مي ْ الِّتر  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා බිලාල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට ප්රකාශ කළ බව 
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අදාන් පැවසුරව හි නම් එය කඩින් කඩ පවසන්න. ඔබ 
ඉකාමත් පවසන්රන හි නම් එය ඉක්මණින් පවසන්න. ආහාර 
ගන්රනකු තම ආහාරය රගන අවසන් කරන කාලරේ තරමට ඔරබ් 
අදාන් හා ඔරබ් ඉකාමත් අතර කාලය පවත්වා ගන්න.  

213 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
ى  رِض اهلل عنهَوََلُ : َعْن أ نى انلىِبي

َ
اَل قَ  صَّل اهلل عليه وسلمأ

ٌئ  ":  ا  .    "ََل يُؤَذرُن إيَلى ُمتَوَضر يْض 
َ
َفُه أ وََضعى  
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සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

වුළු ගත් අරයකු මිස (රවන කිසරවකු) අදාන් රනොපැවසය 
යුතුයි.  

එය දුර්වල හදීසයක් යැයි තව දුරටත් තිර්මිදි තුමා සඳහන් 
කරයි.   

214 َيادي بْني اْْلَاريثي  - ي  رِض اهلل عنهَوََلُ : َعْن زي صَّل قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
يُم  " اهلل عليه وسلم ذىَن َفُهَو يُقي

َ
ا.   "َوَمْن أ يْض 

َ
َفُه أ وََضعى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව සයාද් ඉබ්නු අල් - හාරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි රමරසේ සඳහන් රවයි.  

කවරරකු අදාන් පවසන්රන් ද ඔහු ඉකාමත් ද පවසනු ඇත.  

රමය ද දුර්වල හදීසයක් බව ඉමාම් තිර්මිදි තුමා තව දුරටත් 
දැනුම් රදයි.  

215 ي بْني َزيْدٍ  - يثي َعبْدي اَّللى ِبي َداوَُد: ِفي َحدي
َ
نَا  رِض اهلل عنه َوْلي

َ
نىُه قَاَل : أ

َ
أ

ْيتُُه 
َ
َذاُن  -َرأ

َ
ا.  -َيْعِني : اْْل يْض 

َ
نَْت " َوفييهي َضْعٌف أ

َ
قيْم أ

َ
يُدُه . قَاَل : "فَأ ري

ُ
نَا ُكنُْت أ

َ
َوأ  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු රසයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවූද් හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

මම අදාන් පැවසීමට අරපක්ොරවන් සටිය දී අදාන් 
පැවසීරම් ක්රමය මම හීරනන් දුටිමි. එතුමා (බිලාල් තුමාට ඔබ එය 
උගන්වා) ඔබ ඉකාමත් පවසන්නැයි පැවසූහ.  

රමම හදීසය ද දුර්වල හදීසයක් බව සඳහන් රේ.  

216 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
ي رِض اهلل عنه َوَعْن أ صَّل اهلل عليه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
َذاني  " وسلم :

َ
ْملَُك بياْْل

َ
ْملَُك بياْْليقَاَمةي  ،الُْمؤَذرُن أ

َ
َفُه .   ،َواْْليَماُم أ يٍّ وََضعى َرَواُه ايْبُن َعدي  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මුඅද්දින් අදාන් පැවසීමට වඩා උරුමය ඇත්තාය. ඉමාම් 
ඉකාමත් පැවසීමට වඩා උරුමය ඇත්තාය.  

ඉබ්නු අදී තුමා විසන් රමය දැනුම් දී ඇති අතර එය දුර්වල 
හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි.  

සටහන: එනම් සලාතරේ රේලාව පැමිණිරේ නම් ඒ ගැන 
සැලකිලිමත් වී අදාන් පැවසීරම් වගකීම මුඅද්දින් දැරිය යුතුයි.  
සලාතය සඳහා සට ගත් විට ඉමාම් වරයා ඉකාමත් හි වගකීම දැරිය 
යුතුයි.  

217 -  ٍّ ر ََنُْوُه : َعْن لََعي يلْبَيَْهقي ي.  رِض اهلل عنه َول ْن قَْوَلي مي  
 අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් තමන්රේ ම වචනරයන් 

වාර්තා කළ එවැනි ම හදීසයක් බයිහකී හි සඳහන් වී ඇත.  

218 نٍَس  -
َ
ي  رِض اهلل عنه َوَعْن أ  صَّل اهلل عليه وسلم: "قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى

َذاني َواْْليقَاَمةي 
َ
ََعُء َبْْيَ اْْل ُّ    ،ََل يَُردُّ ادلُّ َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة .وََصحى  ،َرَواُه النىَساِئي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අදාන් හා ඉකාමත් අතර පවතින ප්රාර්ථනාව ප්රතික්රෙේප 
කරනු රනොලැරබ්.  

ඉමාම් නසාඊ විසන් රමය දැනුම් දී ඇති අතර ඉබ්නු 
හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් රලස සඳහන් කරයි.  

ُ َعنْهُ  -َوَعْن َجابيرٍ  -219 َ اَّللى ي  -رَِضي نى رَُسوَل اَّللى
َ
قَاَل   صَّل اهلل عليه وسلمأ

ةي  ":  ْعَوةي اتلىامى هي ادلى َْي يَْسَمُع انلرَداَء : اللىُهمى رَبى َهذي اَلةي اَلْقَ ، َمْن قَاَل حي آتي  ،ائيَمةي َوالصى
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يلََة  يلََة َوالَْفضي ا الْوَسي د  ي وََعْدتَُه  ،حُمَمى ي ا اَّلى ا حَمُْمود  َحلىْت ََلُ َشَفاَعِتي يَْوَم ،  َواْبَعثُْه َمَقام 
يَاَمةي  ْرَبَعُة .   "الْقي

َ
ْخرََجُه اَْْل

َ
أ  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු අදානයට සවන් දුන් විට  

අල්ලාහුම්ම රබ්බ හාදිහිද් දුඃවතිත් තාම්මා වස්සලාතිල් 
කාඉමා ආති මුහම්මදනිල් වසීලත වල් ෆළීලා වබ්අස්හු මකාමන් 
මහ්මූදනිල්ලදී වඅද්තා 

(රමම පරිපූර්ණ කැඳවුරම් හා සථ්ාවර සලාතරේ පරමාධිපති 
වන යා ! අල්ලාහ්, මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ට වසීලා රහවත් ගැලවුරම් මාර්ගයත් භාගයයත් 
පිරිනමනු මැනව ! තවද ඔබ ප්රතිඥා කළ ප්රශිංසාවට ලක් ස්ථානරේ 
ඔහු ව අවදි කරනු මැනව ! ) 

යැයි පවසන්රන් ද මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනරේ ඔහු රවනුරවන් වූ මාරේ මැදිහත් වීම ඔහුට ලැරබනු ඇත.  

අබූ දාවූද්, තිර්මිදි නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
රමය දන්වා ඇත.  
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බුලූගුල් මරාම්

ََلةِ   بَـــاُب ُشــُروِط الصَّ
සලාතරේ රකොන්රද්ස පිළිබඳ පාඩම 

 

حُمَصــِّلِّ  ةِ ال َ  بَـــاُب ُســُّتح
සලාතය ඉටු කරන ස්ථානයට ඉදිරිරයන් 

බාධකයක් තැබීරම් පාඩම 

ََلةِ   بَـــاُب ُشــُروِط الصَّ
සලාතරේ රකොන්රද්ස පිළිබඳ පාඩම 

220 ر بْني َطلٍْق  - ي  رِض اهلل عنهَعْن لََعي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
َحُدُكْم ِفي اصَّل اهلل عليه وسلم " 

َ
اَلةي فَلْيَنََْصيْف إيَذا فََسا أ  ،لصى

 
ْ
أ ْد الصى  ،َويْلَتَوَضى بىاَن .  ،َرَواُه اْْلَْمَسُة   "اَلَة َويْلُعي َحُه ايْبُن حي وََصحى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අලී ඉබ්නු තල්කි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් කිසරවකු ට සලාතරේ දී වාතය පිට කළ විට 
ඔහු එය අත හැර දමා වුළු රධෝවනය රකොට නැවත සලාතය ඉටු 
කරත්වා !   

අහ්මද්, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා, තිර්මිදි හා අබූ දාවූද්. ඉබ්නු 
හිබ්බාන් තුමන් රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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يَشَة  -221 ر  ني عَ  رِض اهلل عنهاَوَعْن ََعئ صَّل اهلل عليه انلىِبي
ُ  "قَاَل :  وسلم َماٍر  ََل َيْقبَُل اَّللى ي َرَواُه اَْْلَْمَسُة إيَلى   "َصاَلَة َحائيٍض إيَلى ِبي

 , ُّ َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة. النىَساِئي وََصحى  
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්)තුමා ප්රකාශ කළ බව 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(හිස රබල්ල පපු රපරදස ආවරණය කරන) 
රමොට්ටැක්කිලිය රනොමැති ව වැඩිවියට පත් කාන්තාවකරේ 
සලාතය අල්ලාහ් පිළි රනොගන්රන්ය. 

රමය තිර්මිදි, අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා හා අහ්මද් යන ඉමාම් 
වරුන් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හුරදයිමා රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

222 ى  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن َجابيٍر  - نى انلىِبي
َ
صَّلى اهلُل عليهي أ

"ثلى إيْن ََكَن ا "قَاَل ََلُ:  وسلىم ْف بيهي ا فَاتْلَحي ع  اَلةي َيْعِني : ِفي ا -  وُْب َواسي لصى
يُمْسليٍم :  - ْر بيهي "  -"فََخاليْف َبْْيَ َطَرَفيْهي َول زي

ا فَاتى . ُمتىَفٌق   َوإيْن ََكَن َضيرق 
 َعلَيْهي .

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ඇඳුම විශාල ව පවතින්රන් නම් එමගින් (තම ශරීරය 
සම්පූර්ණරයන්) රපොරවා ගනිත්වා !  

රමයින් අදහස් කරනුරේ සලාතරේ දී ආවරණය කළ යුතු 
ප්රරද්ශයයි.   

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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(ඇඳුම විශාලව පවතින්රන් නම්) තම රදපැත්රතහි දමා 
(එනම් ඉන් එක් රකොණක් දකුණු උරහිස මත ද අරනක් රකොණ වම් 
උරහිස මත ද දමා) පලදිත්වා ! ඇඳුම කුඩා නම් එය ඉරණහි බැඳ 
ගනිත්වා.  

යනුරවන් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  
223 ِبي ُهَريْ  -

َ
يثي أ ْن َحدي ََل يَُصِلر  " رَِضي اهلُل َعنهُ َرةَ َولَُهَما مي

َحُدُكْم ِفي ا
َ
ٌء وْبي اثلى أ نُْه ََشْ هي مي دي لَيَْس لََعَ ََعتيقي "لَْواحي  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

ඔබ අතුරින් කිසරවකු තම උරහිස මත කිසවක් රනොමැතිව 
එකම ඇඳුමක් ඇඳ සලාතය ඉටු රනොකරත්වා !  

224 مر َسلََمَة  -
ُ
ُ َعنَْها -َوَعْن أ َ اَّلَلى لَْت ا -رَِضي

َ
َها َسأ نى

َ
ى ; أ  نلىِبي

َاٍر " صَّل اهلل عليه وسلم ْرٍع وََخي ُة ِفي دي
َ
تَُصِلر الَْمْرأ

َ
قَاَل :  ؟بيَغْْيي إيَزارٍ  ،أ

ْرُع َسابيغ   بُو دَ   "ي ُظُهوَر قََدَميَْهاا ُيَغطر "إيَذا ََكَن ادلر
َ
ْخرََجُه أ

َ
َح  ، اوُدَ أ وََصحى

ُة َوْقَفُه . ا ئيمى
َ
ْْل  

කාන්තාවක් යට සායක් රනොමැති ව රමොට්ටැක්කිලිය හා 
කබායක් ඇඳ සලාතය ඉටු කළ හැකි දැයි නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරගන් තමන් විමසා සටි බව උම්මු සලමා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. එවිට   

රදපා මත මුළුමණින්ම ආවරණය වන පරිදි එම කබාය පිහිටි 
විට (එරසේ සලාතය ඉටු කළ හැකි) යැයි එතුමාණන් පවසා සටියහ.   

225 ري بْني َربييَعَة  - ُكنىا َمَع  "قَاَل :  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن ََعمي
ر ا ْشَُكَ  ، يَلْلٍَة َمْظلََمٍة ِفي  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم نلىِبي

َ
بْلَُة ْت َعلَيْنَا افَأ  ،لْقي
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ْمُس إيَذا ََنْ  ا َطلََعتي الشى يْنَا إيََل َغْْيي افََصلىيْنَا . فَلَمى
لَْت بْلَ لْقي ُن َصلى ةي , َفَْنَ

ي  ْينََما تَُولُّوا َفثَمى وَْجُه اَّللى
َ
َفهُ   " ( : )فَأ يُّ وََضعى ذي مي ْ ْخرََجُه الِّتر

َ
  . أ

ආමිර් බින් රබීආ (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

ඝනාන්ධකාරරයන් පිරුණු රාත්රියක අපි නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ සටිය දී අපට කිබ්ලා දිශාව 
ප්රශ්නයක් විය. පසු ව අපි සලාතය ඉටු කරළමු. හිරු උදා වූ කල්හි 
එවිට කිබ්ලා රනොවන දිශාව ට අප සලාතය ඉටු කර තිබුණි. එවිට 
ඔබ කවර දිශාවක ට හැරුණ ද එහි අල්ලාහ්රේ මුහුණ වන්රන්ය 
යන අදහස රගන රදන වැකිය පහළ විය.   

ඉමාම් තිර්මිදි රමම හදීසය රහළිදරේ කර ඇති අතර එය 
දුර්වල ඝණරේ හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි.  

226 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
ي  قَاَل : قَاَل  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن أ رَُسوُل اَّللى

قي َوالَْمْغريبي قيبْلٌَة " صَّلى اهللُ عليهي وسلىم   يُّ   "َما َبْْيَ اَلَْمْْشي ذي ْمي َرَواهُ الِّتر
اُه ا ، ْْلَُخارييُّ . َوقَوى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නැරගනහිර හා බටහිර අතර කිබ්ලාව පිහිටා ඇත. 

ඉමාම් තිර්මිදි රමය වාර්තා කර ඇති අතර ඉමාම් බුහාරි 
රමය බලවත් හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

ري بْني َربييَعَة  -227 يْ  "قَاَل :  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن ََعمي
َ
ُت َرأ

ي رَُسوَل ا َهْت بيهي  م صَّلى اهلُل عليهي وسلى َّللى لَتيهي َحيُْث تَوَجى  "يَُصِلر لََعَ َراحي
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هي  "ْْلَُخارييُّ : َزاَد اُمتىَفٌق َعلَيْهي .    سي
ْ
ُئ بيَرأ َولَْم يَُكْن يَْصنَُعُه ِفي  ،يُومي

"لَْمْكتُوَبةي ا  
 

ආමිර් බින් රබීආ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් තම වාහනය කවර රදසකට හැරී තිබුරේ ද ඒ රවත 
සලාතය ඉටු කරන්රනකු වූහ.   

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

ඉමාම් බුහාරී තුමා මීට අමතර ව එතුමාණන් තම හිසන් 
සිංඥා කළ බවත් එය අනිවාර්යය සලාතයන් හි ඉටු රනොකළ බවත් 
පවසා ඇත්තාහ.  

228 ِبي  -
َ
نٍَس : َوْلي

َ
يثي أ ْن َحدي نْ  " َداوُدَ : مي

َ
َرادَ أ

َ
ََكَن إيَذا َسافََر فَأ

َع ايْستَ  بْلَةَ َيتََطوى َ  ، ْقبََل بينَاقَتيهي الْقي ََكبيهي  ،فََكبى  "ُثمى َصَّلى َحيُْث ََكَن وَْجَه ري
َوإيْسنَاُدُه َحَسٌن .     

අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 
අබූ දාවූද් හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

එතුමාණන් යම් ගමනක් ගිය විට අතිරර්ක සලාතයක් ඉටු 
කිරීම ට අරපක්ො කරළේ නම් තම ඔටුවා කිබ්ලා රදසට හරවා 
ආරම්භ තක්බීරය පවසයි. පසුව තම ඔටුවා කවර දිශාවක හැරී 
සටින්රන් ද ඒ අනුවම සලාතය ඉටු කළහ.  

රමම හදීසරේ වාර්තා සම්බන්ධතාව හසන් ගණරේ පිහිටා 
ඇත.  
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يٍد  -229 ِبي َسعي
َ
ر رَِضي اهلُل َعنُه َعْن اَوَعْن أ صَّلى اهلُل نلىِبي

 " عليهي وسلىم 
َ
ٌد إيَلى ااْْل امَ رُْض ُُكَُّها َمْسجي ةَ َواْْلَمى يُّ َرَواهُ ا  "لَْمْقَبَ ذي مي ْ لِّتر

لىٌة .  ، َوََلُ عي  
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 

අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කබ්ර් ස්ථාන හා වැසකිලි හැර මහ රපොරළොව මුළුමණින්ම 
නැමදුම් කරන ස්ථානයකි.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කර ඇති නමුත් වාර්තා 
සම්බන්ධතාරවහි අඩුපාඩු ඇත.  

230 ُ عَ  -َوَعْن ابْني ُعَمَر  - َ اَّللى -نُْهَمارَِضي ُّ َنََه ا ":   قَاَل   نلىِبي
ْن يَُصَّلى  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم 

َ
َن : اأ  ،َوالَْمْجَزَرةي  ،لَْمْزَبلَةي ِفي َسبْعي َمَواطي

ةي  يقي َوقَاريَعةي ا، َوالَْمْقَبَ ري امي  ،لطى ني ا ،َواْْلَمى بيلي َوَمَعاطي َوفَْوَق َظْهري  ،ْْلي
ي َبيْتي ا َفُه  .  اُه اَروَ   "َّللى يُّ وََضعى ذي مي ْ لِّتر  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

ස්ථාන හතක සලාතය ඉටු කිරීම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ තහනම් කළහ. එනම් 1. කැළි කසළ 
දමන ස්ථානය 2. සතුන් කපන ස්ථාන 3. මිනී වළ දැමූ ස්ථාන 4. 
රපොදු මාවත 5. නාන කාමරය 6. ඔටුවන් බඳින සථ්ාන 7. (කුඃබාව 
රහවත්) අල්ලාහ්රේ ගෘහය උඩ. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර එය 
දුර්වල ගණරේ හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි.  
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231 ِبي َمْرثٍَد الَْغنَويير  -
َ
ْعُت َوَعْن أ  رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : َسمي
ي رَُسوَل ا وا إيََل الُْقبُو "َيُقوُل :   عليهي وسلىم صَّلى اهللُ َّللى

ري , َوََل ََل تَُصلُّ
َرَواُه ُمْسليٌم .    "ََتْليُسوا َعلَيَْها  

ඔබ කබ්ර් ස්ථානවල සලාතය ඉටු රනොකරන්න. ඒ මත 
අසුන් රනොගන්න යනුරවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා කළ ප්රකාශයට තමන් සවන් දුන් බව අබූ මර්සද් අල්-ගනවීයි 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රමය රහළිදරේ කර ඇත.  
232 يٍد  - ِبي َسعي

َ
ي  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن أ قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى

َحُدُكْم ا " صَّلى اهللُ عليهي وسلىم 
َ
َد إيَذا َجاءَ أ ى  فَإينْ  ،فَلْيَنُْظرْ  ،لَْمْسجي

َ
َرأ

ْو قََذر ا فَلْيَْمَسْحُه 
َ
ذ ى أ

َ
َما  ،ِفي َنْعلَيْهي أ يهي بُو دَ   "َويْلَُصلر في

َ
ْخرََجُه أ

َ
 ، اوُدَ أ

َحُه ايْبُن ُخَزيَْمةَ       . وََصحى
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ මස්ජිදයට පැමිණි විට ඔහු 
සැලකිලිමත් විය යුතුය. එවිට ඔහු ඔහුරේ පාවහන් හි යම් 
හානිදායක රදයක් රහෝ අපවිත්රයක් දුටුරේ නම් ඔහු එය පිස දමත්වා 
! පසුව ඒ රදක පැළඳ සලාතය ඉටු කරත්වා. ! 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉමාම් 
ඉබ්නු හුරසයිමා පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ප්රකාශ කරයි.  
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233 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
ي رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ َّللى

يْهي َفَطُهورُُهَما  " صَّلى اهلُل عليهي وسلىم  ُفى َذى ِبي
َ
َحُدُكْم اْْل

َ
َئ أ إيَذا َوطي

اُب  َ بُ   "الِّتُّ
َ
ْخرََجُه أ

َ
بىانَ أ َحُه ايْبُن حي . و َداوَُد وََصحى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ තම රම්ස සපත්තුරවන් 
අපවිත්රයක් පෑගූ විට ඒ රදක පිරිසදු කරනුරේ පසය.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හිබ්බාන් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.     

234 َيَة بْني ا - رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل ْْلََكمي َوَعْن ُمَعاوي
ي رَُسوُل ا اَلَة ََل يَْصلُ  : "صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى هي الصى يَها إينى َهذي ُح في

مي ا ْن لَِكَ ٌء مي َما ُهَو ا ، نلىاسي ََشْ {  َوقيَراَءةُ الُْقْرآني  ،َواتلىْكبيُْي  ، لتىْسبييحُ إينى
.   َرَواُه ُمْسليمٌ    

 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව මුආවියා ඉබ්නු අල්-හකම් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින් ම සලාතය එහි මිනිස් ප්රකාශ කිසවක් තිබීම සුදුසු 
රනොවන්රන්ය. එරසේ නම් එය තස්බීහ් (රහවත් සුබ්හානල්ලාහ් -
අල්ලාහ් අතිපිවිතුරුය යැයි පවසීම) ද තක්බීර් (රහවත් අල්ලාහු 
අක්බර් අල්ලාහ් අති රශ්රේේඨ යැයි පැවසීම) ද අල්-කුර්ආන් 
පාරායනය කිරීම ද රේ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  
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235 ْرَقَم  -
َ
إيْن ُكنىا نَلَتََُكىمُ  "قَاَل :  رَِضي اهللُ َعنهُ َوَعْن َزيْدي بْني أ

اَلةي لََعَ َعْهدي اِفي ا ر لصى بَُه  صَّلى اهللُ عليهي وسلىم نلىِبي َحُدنَا َصاحي
َ
يَُكلرُم أ

َاَجتيهي  اَلةي ا: )َحافيُظوا لََعَ اَحَّتى نََزلَْت ، ِبي لََواتي َوالصى ْ لصى ْسَطى وُ ل
ي قَانيتيْيَ  ى ُكوتي  ، (238اْْلََقَرة : " )َوقُوُموا َّللي ْرنَا بيالسُّ مي

ُ
ينَا َعْن  ،فَأ َونُهي

مي ا يُمْسليٍم  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   (للََْكَ .َواللىْفُظ ل  
රසයිද් ඉබ්නු අර්කම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රේ 
කාලරේ සලාතරේ දී අපි කතා කරන්නන් වූරයමු. සලාතයන් හා 
මධයම සලාතය ආරක්ො කරනු. තවද අල්ලාහ ් ට යටත් වූවන් 
රලසන් නැගී සටිනු යන අර්ථය රගන රදන අල්-කුර්ආන් 238 වැනි 
පරිච්රේදය පහළ වන රතක් ම අප අතුරින් රකරනකු තම 
අවශයතාවන් තවත් රකරනකු සමග කතා කරළේය. පසුව නිහඩතාව 
නිරයෝග කරනු ලැබුරවමු. එරමන් ම කතා කිරීම තහනම් කරනු 
ලැබුරවමු.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් රමම වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් 
සතුය.  

236 ِبي ُهَريَْرَة  - 
َ
ي وُل ارَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَسُ َوَعْن أ َّللى

يلنرَساءي  ،التىْسبييُح ليلررَجالي "  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم  يُق ل ُمتىَفٌق  "َواتلىْصفي
 َعلَيْهي .  

اَلةي {  .َزاَد ُمْسليٌم } ِفي ا لصى  
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  
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(සලාතරේ දී රමරහයුම්කරුට යම් වරදක් සදු වූ විට) 
පිරිමින් සුබ්හානල්ලාහ් යැයි තස්බීහ ්කිව යුතුය. කාන්තාවන් අතින් 
තට්ටු කළ යුතුය. 

මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම් 

ඉමාම් මුස්ලිම් ‘සලාතරේ දී‘ යන රයදුම අමතර ව සඳහන් 
කර ඇත. 

237 ْيي ررفي بْني َعبْدي اَوَعْن ُمطَ  -
خر ي بْني الشر َّللى بييهي قَاَل :  ، 

َ
َعْن أ

ي  " يُْت رَُسوَل اَّللى
َ
يٌز َوِفي  ،يَُصِلر  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َرأ زي

َ
 َصْدريهي أ

يزي ا زي
َ
رَْجلي َكأ ْن ا ، لْمي ْخرََجُه ا  " ْْلََُكءي مي

َ
 ،إيَلى ايْبَن َماَجْه  ،ْْلَْمَسُة أ

َحهُ  بىاَن .     وََصحى ايْبُن حي  
තම පියාණන් පැවසූ බව මුතර්රිෆ් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් ඉබ්නු 

අේ-ෂිහ්හීර් තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා සලාතය ඉටු කරනු මම දිටිමි. එතුමාණන්රේ ඇඬීම 
රහේතුරවන් ජල බඳුනක් උතුරන හඬ රමන් එතුමාණන්රේ පපුරව හි 
හඬක් විය.  

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු 
රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

සටහන : නිරරේ වද රේදනාවන් නිරූපණය කරන අල්-
කුර්ආන් වාකයයන් පාරායනය කරන විට නබි තුමාරණෝ අඬති. 
එරසේ ඇඬීම සලාතයට හානි රනොකරනු ඇත යන්න රමයින් 
අවරබෝධ රේ.  
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238  -  ٍّ ي ََكَن يلي َمَع رَُسولي ا "قَاَل :  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن لََعَ َّللى
تَيْتُُه َوُهَو يَُصِلر َتنَْحنََح  ، صَّلى اهلُل عليهي وسلىم  َمْدَخاَلني 

َ
فَُكنُْت إيَذا أ

ُّ   "يلي  َجْه .  َواْبُن َما ،َرَواُه النىَساِئي  
අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා රවත පිවිසීම ට මට අවස්ථා රදකක් තිබිණ. එතුමාණන් 
සලාතය ඉටු කරමින් සටි අවස්ථාවක එතුමාණන් රවත ට මම ගිය 
විට එතුමාණන් මට අහ් අහ් යනුරවන් හඬක් නැගූහ.  

ඉමාම් නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු රමය රහළිදරේ 
කර ඇත්තාහ.  

239 َ ا -َوَعْن ايبْني ُعَمَر  - ُ َعنُْهَمارَِضي -َّللى ياَللٍ قُلْ  )قَاَل :   ُت ْلي
يَْت 

َ
ى  : َكيَْف َرأ َْي يَُسلرُموَن  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم انلىِبي ْم حي يَُردى َعلَيْهي

بُو َداوَُد  ،قَاَل : َيُقوُل َهَكَذا  ؟يَُصِلر َوُهَو  ،َعلَيْهي 
َ
ْخرََجُه أ

َ
ُه {  أ َوبََسَط َكفى

َحُه    َوا ، يُّ وََصحى ذي مي ْ لِّتر  
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ඔවුන් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත 
සලාම් පවසන විට එතුමාණන් ඔවුනට පිළිතුරු රදනු ඔබ දැක 
ඇත්රත් රකරසේ දැයි මම බිලාල් තුමාරගන් ඇසුරවමි. තම අත දිගු 
හැර රමරසේ පවසා සටිරේ යැයි පැවසුරේය.  

අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු රමය රහළිදරේ කර 
ඇත්තාහ. ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.   
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240 ِبي َقتَاَدةَ  -
َ
ي  "قَاَل :  رَِضي اهلُل َعنهُ  َوَعْن أ ََكَن رَُسوُل اَّللى

َماَمَة بينْتي َزيْنََب  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم 
ُ
ٌل أ إيَذا َسَجَد  ،يَُصِلر َوُهَو َحامي

فَ
يُمْسليٍم :   "َوإيَذا قَاَم َْحَلََها ، وََضَعَها  نلىاَس ِفي مُّ اَوُهَو يَؤُ  "ُمتىَفٌق َعلَيْهي .  َول

دي الْمَ  " ْسجي  
 

අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රසයිනබ්රේ 
දියණිය උමාමා ව වඩා ගනිමින් සලාතය ඉටු කරන්රනකු වූහ. එවිට 
එතුමා සජදා කළ විට ඇය ව බිම තැබූහ. එතුමා නැගිටන විට නැවත 
ඇය ව ඔසවා ගත්හ.   

බුහාරි හා මුස්ලිම්  

එතුමාණන් මස්ජිදරේ ජනයාට සලාතය රමරහයවමින් සටි 
බව මුස්ලිම් හි තවදුරටත් සඳහන් ව ඇත.  

241 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
ي  رَِضي اهلُل َعنهُ َوَعْن أ قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى

 اُْقتُلُوا ا"  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم 
َ
اَلةي : الْسوََديْني ِفي اْْل الَْعْقَرَب { , وَ ْْلَيىةَ صى

ْخرََجُه ا 
َ
بىاَن   .  أ َحُه ايْبُن حي ْرَبَعُة , وََصحى

َ
ْْل  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ සලාතරේ දී සර්පයා හා රගෝනුස්සා යන කළු පැහැති 
සතුන් රදරදනා (දුටරහොත්) මරා දමන්න. 

රමය අබූ දාවූද් තිර්මිදි නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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සටහන : සලාතය ඉටු කරමින් සටිය දී ජීවිතයට හානි 
පමුණුවන යමක් තිබූ විට එය වැළැක්විය යුතුය. එරසේ රනොවළක්වා 
සටීම සුදුසු රනොරේ.  

حُمَصــِّلِّ  ةِ ال َ  بَـــاُب ُســُّتح
සලාතය ඉටු කරන ස්ථානයට ඉදිරිරයන් 

බාධකයක් තැබීරම් පාඩම 

242 ِبي ُجَهيْمي بْني ا -
َ
رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل ْْلَاريثي َعْن أ
ي رَُسوُل ا ْ  : "صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى َمارُّ َبْْيَ يََديي الُْمَصِلر لَْو َيْعلَُم ال

ْن َيُمرى 
َ
ْن أ ا ََلُ مي َْي َخْْي  ْرَبعي

َ
َف أ ْن يَقي

َ
ثْمي لَََكَن أ ْن اْْلي  َبْْيَ َماَذا َعلَيْهي مي

يلْبَُخاريير .  ، ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "يََديْهي  ْن وَْجٍه َوَوَقَع ِفي "اَواللىْفُظ ل " مي اري لََْبى
ْرَبعيْيَ  "آَخَر : 

َ
ا أ يف  " َخري  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ ජුරහයිම් අල් - හාරිස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී .  

සලාතය ඉටු කරන්රනකු ඉදිරිරේ හරහට ගමන් කරන්නා 
තමන් ට අත්වන පාපය කුමක් දැයි දැන ගන්රන් නම් එරසේ ඉදිරිරේ 
හරහ ට ගමන් කරනවා ට වඩා රැඳී සටිම ඔහුට හතළිස් වාරයක් 
යහපත් වන්රන්ය.   

බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වදන් රපළයි. 
අල්-බස්සාර් හි තවත් වූහයකින් වසර හතළිහක් යැයි සඳහන් ව 
ඇත.  
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243 يَشَة  - َ ا -َوَعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي  ُسئيَل رَُسوُل  " قَالَْت : -َّللى
ي ا ةي ا -َوةي َتبُوَك ِفي َغزْ  - صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى لُْمَصِلر . َفَقاَل َعْن ُسِّْتَ

َرةي الرىْحلي  ثُْل ُمؤْخي ْخرََجُه ُمْسليٌم .    ": "مي
َ
أ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ තබූක් යුද පිටිරේ සලාතය ඉටු කරන්නා ට ඉදිරිරයන් 
තබන ලද බාධකය සම්බන්ධරයන් විමසනු ලද්දාහ. එවිට එතුමා 

ඔටු රදෝලාරවහි පසුපසන් ඇති රිටක ප්රමාණයක් යැයි පවසා 
සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
244 َة بْني َمْعبٍَد اوَ  - ر َعْن َسْبَ رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل  ْْلَُهِني

ي رَُسوُل ا َحُدُكْم ِفي َصاَلتيهي َولَْو  : "صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى
َ
ْ أ لييَْستَِّتي

يَسْهٍم  ُم   "ب ْخرََجُه اْْلَاكي
َ
.أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව සබ්රා බින් මුඃබද් අල්-ජුහනී (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් රකරනකු තම සලාතරේ දී හීයකින් රහෝ 
බාධකයක් සටවා ගනිත්වා ! 

රමය ඉමාම් අල් - හාකිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
245 ِبي َذرٍّ  - 

َ
ي رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ صَّلى َّللى

إيَذا لَْم يَُكْن َبْْيَ يََديْهي  -لُْمْسليمي َصاَلةَ الَْمرْءي ا َيْقَطعُ  " اهلُل عليهي وسلىم 
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َرةي الرىْحلي  ثُْل ُمؤْخي ةُ  -مي
َ
ْسوَدُ . . . " اَوا ،َواْْليَماُر  ،الَْمْرأ

َ
يَث . لَُْكُْب اْْل ْْلَدي

ْسوَدي َشيَْطاٌن " َوفييهي  
َ
ْخرََجُه ُمْسليٌم  .   "الَُْكُْب اَْْل

َ
. أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ඔටු රදෝළාවක පිටුපසන් ඇති රිටක් තරම්වත් යමක් තමන් 
ඉදිරිරේ රනොමැති නම් මුසල්ිම් පුද්ගලරයකුරේ සලාතය කාන්තාව 
බූරුවා කළු සුනඛයා යන දෑ නිේඵල කරනු ඇත.  

තවදුරටත් එම හදීසරය හි කළු සුනඛයා රෙයිතාන් වන්රන් 
යැයි ද සඳහන් ව ඇත.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
246 ِبي ُهَريَْرةَ  -

َ
" رَِضي اهللُ َعنُه ََنُْوهُ ُدوَن : "اَوََلُ : َعْن أ لَُْكْبي

  
සුනඛයා යන රයදුම භාවිත රනොකර අබූ හුරරයිරා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ රමවැනි ම තවත් 
හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත. 

ِبي َداوَُد  -247
َ
ر : َعْن ايبْني َعبىاٍس  ،َوْلي ُ  -َوالنىَساِئي َ اَّللى رَِضي

َة بياْْلَائيضي    .  -َعنُْهَما
َ
ريهي . َوَقيىَد الَْمْرأ ََنُْوُه , ُدوَن آخي  

එහි අවසන් රකොටස සඳහන් රනොකර කාන්තාව රවනුව ට 
ඔසප ඇතිවන්නියක් යන රයදුම සඳහන් කරමින් ඉබ්නු අබ්බාස් 
(රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවූද් හා 
නසාඊ හි සඳහන් ව ඇත.  

248 يٍد اَوعَ  - ِبي َسعي
َ
قَاَل : قَاَل رَُسوُل  رَِضي اهللُ َعنهُ ْْلُْدريير ْن أ

ي  َحُدُكمْ  : " عليهي وسلىم صَّلى اهللُ اَّلَلى
َ
ْن  إيَذا َصَّلى أ ٍء يَْسُِّتُُه مي إيََل ََشْ
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ْن َُيْتَاَز َبْْيَ يََديْهي فَلْيَْدَفْعُه  ،نلىاسي ا
َ
َحٌد أ

َ
َراَد أ

َ
ََب  ،فَأ

َ
 ،َقاتيلُْه فَلْيُ فَإيْن أ

َما ُهَو َشيَْطاٌن  إينى
إينى  "ُمتىَفٌق َعلَيْهي .  َوِفي ريَوايٍَة :   "فَ

يَن فَ .  " َمَعُه اَلَْقري  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ මිනිසුනට ආවරණය වන පරිදි 
යමක් (බාධකයක්) ඉදිරිරේ සලාතය ඉටු කරන අවස්ථාවක ඒ 
අතරින් රකරනකු හරහට යන්නට සතුරේ නම්  ඔහු ව (තම අතින්) 
වැළැක්විය යුතුය. එයට ඔහු පිටුපෑරේ නම් ඔහු සමඟ සටන් වැදිය 
යුතුය. සැබැවින් ම ඔහු රෙයිතානුරවකි.  

බුහාරි හා මුස්ලිම් 

තවත් වාර්තාවක සැබැවින් ම ඔහු සමඟ ඔහුරේ සගයා 
සටින්රන් යැයි වාර්තා වී ඇත.  

249 ِبي  -
َ
ي رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اُهَريَْرَة  َوَعْن أ َّللى

هي َشيْئ ا  " صَّلى اهللُ عليهي وسلىم  َحُدُكْم فَلْيَْجَعْل تيلَْقاءَ وَْجهي
َ
 ،إيَذا َصَّلى أ

ا  ْب َعص  ْد فَلْيَنْصي إيْن لَْم َُيي
إيْن لَْم يَُكْن فَلْيَُخطى َخًطا  ،فَ

ُه  ،فَ ُثمى ََل يََُضُّ
ْْحَُد َواْبُن َماَجْه   "ْن َمرى َبْْيَ يََديْهي مَ 

َ
ْخرََجُه أ

َ
بىاَن  ،أ َحُه ايْبُن حي  ،وََصحى

نىُه ُمْضَطريٌب 
َ
ْب َمْن َزَعَم أ بَْل ُهَو َحَسٌن .     ،َولَْم يُصي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ සලාතය ඉටු කරන විරටක 
තමන් ඉදිරිරේ යමක් තබා ගනිත්වා ! එවිට කිසවක් රනොලැබුරේ 
නම් රිටක් සටවත්වා ! එය ද රනොවී නම් ඉරක් අදිත්වා ! පසුව 
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තමන් ඉදිරිරේ ගමන් කරන්නා විසන් කිසදු හානියක් තමන් ට ඇති 
රනොරේ.  

අහ්මද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් රමය රහළිදරේ 
කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. රමය ගැටලු සහගත යැයි සතන්නන් 
පැහැදිලි රලස කිසවක් පවසා නැත. නමුත් රමය හසන් ගණයට 
අයත් හදීසයකි.   

250 يٍد ا - ِبي َسعي
َ
رَِضي اهللُ َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل  ْْلُْدريير َوَعْن أ

ي ا ءٌ ََل َيْقَطُع ا " صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى اَلةَ ََشْ  َما ا ،لصى
ْ
ْستََطْعَت َواْدَرأ

بُو َداوَُد   "
َ
ْخرََجُه أ

َ
هي َضْعٌف .  ،أ َوِفي َسنَدي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(ඉදිරිරයන් ගමන් කරන) කිසවක් සලාතය කපපාදු  
රනොකරයි. ඔබට හැකි පමණින් වළක්වා ගන්න. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් රහළිදරේ කර ඇත්තාහ. රමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාරව හි දුර්වලකමක් ඇති බව  සඳහන් රේ.  

ََلةِ  ُُشوِع ِِف الصَّ
ح

َثِّ لََعَ اْل  بَاُب اْلح
සලාතරේ දී යටහත් පහත් භාවය පිළිපදින 

රමන් දිරිගැන්වීම 

251 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
ي  "قَاَل :  رَِضي اهلُل َعنهُ َعْن أ َنََه رَُسوُل اَّللى

َ ا ْن يَُصِلر
َ
ا صَّلى اهلُل عليهي وسلىم  أ َواللىْفُظ ، لَيْهي ُمتىَفٌق عَ   "لرىُجُل ُُمْتََصي 

يُمْسليٍم .   ل
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تيهي   َ ْن َُيَْعَل يََدُه لََعَ َخاِصي
َ
 َوَمْعنَاُه : أ

ඉණට අත තැබූ තත්ත්වරේ මිනිසා සලාතරේ නිරත වීම 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) වැළකූ බව අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමම වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු 
වූවකි.  

252 يَشَة َوِفي ا - ُ َعنَْها -ْْلَُخاريير : َعْن ََعئ َ اَّللى نى َذليَك  -رَِضي
َ
أ

 فيْعُل ايْلَُهودي  
සැබැවින් ම එය යුරදේවන්රේ ක්රියාවක් යන වග ආඉො 

(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හි 
සඳහන් ව ඇත.  

253 نٍَس  -
َ
َ ا -َوَعْن أ ُ َعنْهُ رَِضي نى رَُسوَل ا -َّللى

َ
ي أ صَّلى اهلُل َّللى

مَ الَْعَشاُء فَابَْدءُ " قَاَل :  عليهي وسلىم  ْن تَُصلُّوا اإيَذا قُدر
َ
لَْمْغريَب وا بيهي َقبَْل أ

ُمتىَفٌق َعلَيْهي .   "  
සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රාත්රි රභෝජනය පිළිගන්වනු ලැබුරේ නම් මේරිබ් සලාතය 
ඔබ ඉටු කිරීමට රපරම එය (එම ආහාරය) රගන ආරම්භ කරන්න.  

බුහාරි හා මුස්ලිම්  

254 ِبي َذرٍّ  -
َ
ي اَل رَُسوُل ارَِضي اهلُل َعنُه  قَاَل : قَ َوَعْن أ صَّلى َّللى

اَلةي فَاَل َيْمَسحي ا " اهللُ عليهي وسلىم  َحُدُكْم ِفي الصى
َ
فَإينى  ،ْْلَََص إيَذا قَامَ أ
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ُهُه ا ْْحَُد :َرَواهُ ا  "لرىْْحََة تَُواجي
َ
يٍح  َوَزاَد أ ْو "وَ  ْْلَْمَسُة بيإيْسنَاٍد َصحي

َ
َدة  أ احي

 َدْع"  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු සලාතරය හි නැගී සටිය දී (සුජූද් 
කරන සථ්ානරේ ඇති) කුඩා ගල් කැට පිස රනොදැමිය යුතුය. රහේතුව 
සැබැවින් ම ආශිර්වාදය එය රවළා ගන්රන්ය.  

අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු පූර්ව නිවැරදි වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව රමය 
වාර්තා කර ඇත.  

ඉමාම් අහ්මද් මීට අමතර ව එක් වරක් (සදු කරන්න) එරසේ 
රනොමැතිනම් අතහැර දමන්න යන රයදුම් එකතු කර ඇත.  

255 يٍب ََنُْوُه بي َوِفي "ا -  " َعْن ُمَعيْقي يحي حي َغْْيي َتْعلييٍل.  لصى  

(අල්ලාහ්රේ ආශිර්වාදය) යන රහේතුව සඳහන් කිරීරමන් 
රතොරව මුඅයිකීබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් සහීහ ්හි රමවැනි 
ම හදීසයක් සඳහන් වී ඇත.  

يَشَة  - 256 ُ َعنَْها--َعْن ََعئ َ اَّللى لُْت رَُسوَل  "قَالَْت :  --رَِضي
َ
َسأ

ي ا اَلةي تْليَفاتي ِفي اَلي وسلىم  َعْن اصَّلى اهلُل عليهي َّللى ُهَو َفَقاَل : " ؟لصى
ْن َصاَلةي ا يَْطاُن مي ْْلَُخارييُّ .  َرَواُه ا  "لَْعبْدي ايْختياَلٌس ََيْتَليُسُه الشى  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සලාතරේ දී හැරීම පිළිබඳ ව මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රගන් විමසුරවමි. එවිට 
එතුමාරණෝ එය ගැත්තාරේ සලාතරය හි රෙයිතාන් විසන් සදු 
කරන  විංචා සහගත ක්රියාවකි.  
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ඉමාම් බුහාරි විසන් රමය වාර්තා කර ඇත. 
نٍَس 

َ
ير : َعْن أ ذي مي ْ َحُه  -َوليلِّتر تْليَفاَت ِفي  " –وََصحى إييىاَك َواَلي

اَل  إينىُه َهلََكٌة , فَ اَلصى
"تلىَطوُّعي إيْن ََكَن فَاَل بُدى فََفي اةي , فَ  

සලාතරේ හැරීම සම්බන්ධරයන් මම ඔබට අවවාද කරමි. 
සැබැවින් ම එය විනාශකාරී රදයකි. එය අවශයම රදයක් නම් 
අමතර සලාතරය හි සදු කළ හැක.  

යැයි අනස් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් 
තිර්මිදි හි සඳහන් ව ඇත. තවදුරටත් එතුමා එය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි.  

257 نٍَس  -
َ
ي رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ صَّلى َّللى

َحُدُكْم ِفي ا " اهلُل عليهي وسلىم 
َ
إينىُه ُينَاِجي َربىُه إيَذا ََكَن أ

اَلةي فَ فاََل  ،لصى
َقنى  ينيهي َيَْبُ هي  ،َبْْيَ يََديْهي َوََل َعْن يَمي ي ََتَْت قََدمي َماَلي ْن َعْن شي   "َولَكي

 ُمتىَفٌق َعلَيْهي  
هي  "َوِفي ريَوايٍَة :  ْو ََتَْت قََدمي

َ
"أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ සලාතරේ දී සටිය දී සැබැවින් ම 
ඔහු තම පරමාධිපති සමඟ කතා කරන්රන්ය. එබැවින් තම 
ඉදිරිරයන් රහෝ තම දකුණු රදසන් රකළ රනොගසන්. නමුත් තම 
පාදයට යටින් වම් රදසන් රකළ ගසත්වා !  

බුහාරි හා මුස්ලිම් 

තවත් වාර්තාවක එරසේ රනොමැතිනම් තම පාදයට යටින් 
යනුරවන් සඳහන් ව ඇත.  
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සටහන : නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්රේ කාලරේ මස්ජිද් භූමි වැලි වලින් සමන්විත ව තිබූ 
බැවින් එහි සලාතය ඉටු කරන විට රහෝ අවශයතාවක් ඇති වූ විටක 
රහෝ රකළ ගැසීමට අනුමැතිය තිබිණ. අද පවතින නූතන මස්ජිද් 
භූමියන් හි  රකළ ගසා එය වැසීමට හැකියාවක් රනොමැත. එබැවින් 
යම් කිස අවශයතාවක් වූ විටක රල්න්සුවක රකළ ගසා පසුව එය 
පිරිසදු කර ගත හැක.  

258 يَشَة  "َوَعنُْه قَاَل :  - ُ َعنَْها-ََكَن قيَراٌم ليَعائ َ اَّللى  -رَِضي
 ُّ ي عَ  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َسَِّتَْت بيهي َجانيَب بَيْتيَها َفَقاَل انلىِبي يطي مي

َ
نىا أ

يُرُه َتْعريُض يلي ِفي َصاَلِتي  إينىُه ََل تََزاُل تََصاوي
َرَواُه   "قيَراَمكي َهَذا , فَ

.ْْلَُخارييُّ ا  
අනස් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමියට තිර රරද්දක් තිබිණ. 
ඇයරේ නිවරසේ පැත්තක් එමගින් ආවරණය කර තිබිණ. එවිට නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔරබ් රම් තිරය අපරගන් 
ඉවත් කරන්න. රහේතුව සැබැවින් ම එහි ඇති රූප මාරේ සලාතරේ 
දී මට බාධා කරන්රන්ය.   

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා කර ඇත.  

ِبي َجْهٍم , َوفي  -259
َ
نْبيَجانييىةي أ

َ
ةي أ يثيَها ِفي قيصى َفَقا لََعَ َحدي  يهي :َواتى

لَْهتِْني َعْن َصاَلِتي  "
َ
َها أ إينى

    " فَ
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ට අබූ 

ජහ්ම් පිරිනැමූ රූප සහිත රපොරරෝණයක් වැනි රරදි කඩ 
සම්බන්ධරයන් පවසන විට  

සැබැවින් ම එය මාරේ සලාතරයන් මා රවනතකට හැරවීය 
යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව ආඉො 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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බුහාරි හා මුස්ලිම් 
260 رَِضي اهلُل َعنُه قَاَل : قَاَل رَُسوُل َوَعْن َجابيري بْني َسُمَرٍة  -

ي ا َماءي  " صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى بَْصارَُهْم إيََل السى
َ
َْيى قَْومٌ يَْرَفُعوَن أ يَلَنْتَهي

ْم  َع إييَلْهي ْو ََل تَرْجي
َ
اَلةي أ َرَواُه ُمْسليٌم .   "ِفي الصى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව ජාබිර් ඉබ්නු සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සලාතරේ දී තම බැල්ම අහස රවතට රයොමු කරන පිරිස 
එයින් වැළකිය යුතුය. එරසේ රනොරේ නම් එය (එම බැල්ම) ඔවුන් 
රවත නැවත රනොඑන්නට පුළුවන 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත්තාහ.  

සටහන : මුසල්ලා රහවත් සලාතය සඳහා භාවිත කරන 
ඇතිරිලි පින්තූරු වලින් යුක්ත වූරේ නම් ඒ මත සලාතය ඉටු 
රනොකළ යුතු යැයි රමම හදීසරයන් පැහැදිලි රවයි.  

261 يَشَة ََلُ وَ  - َ ا- : َعْن ََعئ ُ َعنْهَ رَِضي ْعُت  -اَّللى قَالَْت : َسمي
ي رَُسوَل ا ةي َطَعاٍم  "َيُقوُل :  صَّلى اهلُل عليهي وسلىم َّللى ََْضَ َوََل  ،ََل َصاَلةَ ِبي

ْخبَثَاني 
َ
"ُهَو يَُدافيُعُه اْْل  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පැවසූ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව ආඉො (රළියල්ලාහු 
අන්හා) තුමිය දැනුම් දුන් හදීයක් මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් ව ඇත.  

ආහාර පිළිගැන් වූ විට රහෝ (මළ මූත්රා යන) අසහනකාරී 
කරුණු රදක තමන් ව වළක්වන විට රහෝ (එම අවශයතා ඉටු 
රනොරකොට) කිසදු සලාතයක් රනොමැත.  
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262 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
ى  رَِضي اهللُ َعنهُ  َوَعْن أ نى انَلىِبي

َ
صَّلى اهللُ عليهي أ

ْن اا "قَاَل :  وسلىم  يَْطاني فَإيَذا َتثَاَءَب تلىثَاُؤُب مي ْم َما لشى َحُدُكْم فَلْيَْكظي
َ
 أ

يُّ   "ْستََطاَع ا ذي مي ْ اَلةي  "َوَزاَد :  ،َرَواُه ُمْسليٌم  َوالِّتر .    "ِفي الصى  
සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ඈනුම රෙයිතාන්රගනි. ඔබ අතුරින් කිසරවකු ඈනුම් 
ඇරිරේ නම් තමන් ට හැකි පමණින් එය පාලනය කර ගනිත්වා ! 

රමය ඉමාම් මුසල්ිම් හා ඉමාම් තිර්මිදි විසන් වාර්තා කර ඇති 
අතර ඊට අමතර වශරයන් සලාතරේ දී ඈනුම් අරින්නා යනුරවන් 
සඳහන් ව ඇත.  

 

බුලූගුල් මරාම් (හදීස් 263-323) 
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حَمَساِجدِ   بَاُب ال
මස්ජිද් සම්බන්ධ පාඩම 

 

اَلةي بَاُب  َفةي الصى صي  

සලාතය ඉටු කරන ක්රමය පිළිබඳ පාඩම 

 

حَمَساِجدِ   بَاُب ال
මස්ජිද් සම්බන්ධ පාඩම 

263 يشَ  - َ ا-َة َعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي َمَر رَُسوُل ا قَالَْت :  -َّللى
َ
ي أ َّللى

َم بيبينَاءي ا
وري َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلى دي ِفي ادلُّ َف  ،لَْمَساجي ْن ُتنَظى

َ
 " َوُتَطيىَب  ،َوأ

ْْحَُد  
َ
بُو َداوَُد  ،َرَواُه أ

َ
يُّ  ،َوأ ذي مي ْ َح إيرَْساََلُ  ،َواَلِّتر . وََصحى  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නිරවස් පිහිටා ඇති ප්රරද්ශයන් හි මස්ජිද් ඉදි කිරීම ද එය 
පිරිසදු කරනු ලැබීම ද එයට සුවඳ විලවුන් ගල්වනු ලැබීම ද 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) අණ 
කළහ.  

අහ්මද්، අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් රමය 
රහළිදරේ කර ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි තුමා මුර්සල් ඝනයට අයත් 
සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.     
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264 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ ي رَِضي َّللى

َُذوا قُ قَاتََل ا " َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  ُ ايْلَُهودَ : ايَّتى َد َّللى ْم َمَساجي نْبييَائيهي
َ
بُورَ أ

َوَزاَد ُمْسليُم } َوانلىَصارَى {   ُمتىَفٌق َعلَيْه ي   "  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

යුරදේවන් ව අල්ලාහ් විනාශ කරත්වා ! ඔවුන් ඔවුන්රේ 
නබි වරුන්රේ මිනී වළවල් නැමදුම් කරන ස්ථානයන් බවට රගන 
ඇත්රතෝය.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා  කිතුනුවන් යන පදය ද සමඟ වාර්තා 
කර ඇත.  

265 يَشَة َولَُهَما : مي  - يثي ََعئ َ ا-ْن َحدي ُ َعنَْهارَِضي  ََكنُوا ":  -َّللى
ْم اإيَذا َماَت في  ا يهي د  اليُح َبنَْوا لََعَ َقْبيهي َمْسجي   "َوفييهي :   "لرىُجُل الصى

ُ
وََليَك أ

اُر اْْلَلْقي  َ      "َشي
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ බුහාරි 

හා මුස්ලිම් සතු තවත් හදීසයක් රමරසේය.  

ඔවුන් අතර දැහැමි මිනිරසකු මරණයට පත් වූ විට ඔහුරේ 
මිනී වළ මත නැමදුම් කරන ස්ථානයක් ඉදි කරළෝය.  

තවදුරටත් එහි ඔවුන් ය මැවීම් අතුරින් නපුරු වන්රන් යැයි 
සඳහන් ව ඇත.  
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266 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن أ ُّ َبَعَث ا ": قَاَل  رَِضي َصَّلى نلىِبي

ي فََرَبطُ  ،فََجاَءْت بيرَُجٍل  ،َخياْل   اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ْن َسَواريي وُه ب َيٍة مي َساري
دي ا يَث . ُمتىَفٌق َعلَيْهي .    "لَْمْسجي اَْْلَدي  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ අශ්ව 
රසේනාවක් එවීය. එවිට මිනිරසකු (සරකරුරවකු රලස) රගන එන 
ලදී. මස්ජිදරේ කණු අතුරින් එක් කණුවක ඔවුහු ඔහු ව බැඳ 
දැමුරවෝය.  

රමය දීර්ඝ හදීසයකින් රකොටසකි. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. 
267 َ اهلُل َعنْهُ َوَعنُْه  - نى ُعَمَر  " رَِضي

َ
َ اهلُل َعنُْه مَ أ رى رَِضي
دي  اَن يَنُْشُد ِفي الَْمْسجي َسى نُْشُد َفَقاَل : "قَْد ُكنُْت  ،فَلََحَظ إييَلْهي  ،ِبي

َ
 ،أ

نَْك  . ُمتىَفٌق َعلَيْهي .    "َوفييهي َمْن ُهَو َخْْيٌ مي  
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

මස්ජිදරේ කවි කියමින් සට හස්සාන් අසලින් උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ගමන් කරළේය. පසුව එතුමා ඔහු රදස 
අවධානය රයොමු කරළේය. එවිට ඔහු ඔබ ට වඩා රශ්රේේඨ රකරනකු 
එහි සටිය දී  මම කවි කියමින් සටිරයමි.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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268 ي َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اوَ  - َمْن  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى
َع رَ  دي فَ ُجال  يَنُْشُد َضالىة  ِفي اَسمي َها الَْمْسجي ُ َعلَيَْك لْيَُقْل : ََل رَدى إينى َّللى

، فَ
َد لَْم ُتْبَ ا يَهَذا لَْمَساجي     .َرَواُه ُمْسليمٌ   " ل

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු රහෝ මස්ජිදරේ නැති වුණු රදයක් ගැන රබරිහන් 
රදමින් රසොයන මිනිරසකු දුටුරේ නම් ලා රද්දහල්ලාහු අරලයික 
(ඔබ ට අල්ලාහ් එය නැවත ලබා රනොරදත්වා) යනුරවන් පවසත්වා 
!  සැබැවින්ම මස්ජිදයන් ඒ සඳහා ඉදි කරනු රනොලැබුරේය. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත.   

269 نى رَُسوَل ا -
َ
ي َوَعنُْه : أ ْيتُْم  " َسلىمَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وَ َّللى

َ
إيَذا َرأ

ْو يَبْتَاُع ِفي ا
َ
دي َمْن يَبييُع، أ ْرَبَح افَ  ،لَْمْسجي

َ
َاَرتََك ُقولُوا : ََل أ ُ َتي َرَواُه   "َّللى

 ُّ نَُه . وَ  ،النىَساِئي يُّ وََحسى ذي مي ْ الِّتر  
සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මසජ්ිදරේ (වයාපාරරේ නිරත වන) විකුණන්රනකු රහෝ මිල 
දී ගන්රනකු ඔබ දුටුරවහු නම් ‘ලා අබ්රහල්ලාහු තිජාරක‘ -ඔරබ් 
වයාපාරරය හි අල්ලාහ් ලාභය ඇති රනොකරත්වා- යනුරවන් 
පවසත්වා !  

රමය ඉමාම් නසාඊ හා ඉමාම් තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කර 
ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ඝනයට අයත් හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කරයි.  
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270 يمي بْني  - َزاٍم قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن َحكي ي حي َصَّلى اهلُل َّللى
دي ُدوُد ِفي اْْلُ ََل ُتَقاُم ا " َعلَيْهي وََسلىمَ  يَها  ،لَْمَساجي َرَواُه   "َوََل يُْستََقاُد في

ْْحَُد 
َ
يٍف وَ  ،أ يَسنٍَد َضعي بُو َداوَُد ب

َ
  .أ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව හකීම් ඉබ්නු හිසාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මස්ජිදයන් හි (මහා) දඬුවම් ක්රියාත්මක කරනු රනොලැරබ්. 
තවද එහි මරණ දඬුවම ද රදනු රනොලැරබ්.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් දුර්වල හදීස ්
වාර්තාවකින් රහළිදරේ කර ඇත්තාහ.  

271 يَشَة  - َ ا-َوَعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي يَب َسْعٌد  "قَالَْت :  -َّللى صي
ُ
أ

ي  ،يَْوَم اْْلَنَْدقي  ِفي َخيَْمة   َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ فَََضََب َعلَيْهي رَُسوُل اَّللى
دي  يٍب  ،الَْمْسجي ري

ْن قَ َُعوَدُه مي ُمتىَفٌق َعلَيْهي .   "يلي  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

හන්දක් රහවත් අගල් යුද්ධරේ සුඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා තුවාල විය. එවිට සමීපරයන් සට ඔහුරේ සුව දුක් විමසීම 
සඳහා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මස්ජිදරේ කූඩාරමක් ඉදි කළහ.   

බුහාරි හා මුස්ලිම්  
272 يُْت  "َوَعنَْها قَالَْت :  -

َ
ي رَُسوَل ا َرأ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى

ِني  ْنُظُر إيََل ايَْسُِّتُ
َ
نَا أ

َ
دي . . . ، َوأ يَث . اْْلَدي  " ْْلَبََشةي يَلَْعبُوَن ِفي الَْمْسجي

 ُمتىَفٌق َعلَيْهي .  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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මස්ජිදරේ ක්රීඩා කරමින් සටි ඇබීසීනියානුවන් ව නරඹමින් 
සටිය දී අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
මාව ආවරණය කර රගන සටිනු මම දුටිමි. දීර්ඝ හදීසයක 
රකොටසකි 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

සටහන : රම් පිළිබඳ විස්තර සඳහා බුහාරි ග්රන්ථරේ 
454,455,950,988,2906,3529,3931,5190,5236 හා මුස්ලිම් 
ග්රන්ථරේ 892 වැනි අනු අිංක වලට අදාළ හදීස් බලන්න. 

دي  "َوَعنَْها :  -273 بَاٌء ِفي الَْمْسجي َدة  َسوَْداَء ََكَن لََها خي نى َويلي
َ
 ،أ

تييِني فَ 
ْ
ي . . .  ،ََكنَْت تَأ نْدي ُث عي ٌق َعلَيْ ا  "َفتََحدى يَث. ُمتىفي هي .ْْلَدي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම කළු ජාතික වහල් කතකට මසජ්ිදරේ කූඩාරමක් 
විය. ඇය මා රවත පැමිරණයි. මා අසලින් සට කතා කරයි.  

දීර්ඝ හදීසයක රකොටසකි. 

මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

274 نٍَس  -
َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ ي  رَِضي َصَّلى قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى

اُق ِفي اا " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اَرُتَها َدْفنَُها لَُْبَ يئٌَة َوَكفى دي َخطي ُمتىَفٌق   "لَْمْسجي
 َعلَيْهي .  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මස්ජිදරේ රකළ ගැසීම වරදකි. එයට වන්දිය වනුරේ එය 
වළ දැමීම ය.  

බුහාරි හා මුස්ලිම්  
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275 ي  - ََل  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
اَعُة َحَّتى يَتَبَاََه ا َتُقومُ  دي انلىاُس ِفي السى ْخرََجُه ا "لَْمَساجي

َ
ْمَسُة إيَلى ْْلَ أ

يُّ ا ذي مي ْ َحُه ايْبُن ُخَزيَْمة  ،لِّتر .وََصحى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ජනයා මස්ජිදයන් හි අහිංකාරකම් පාන රතක් (රලොව 
අවසන්) රහෝරාව ඇති රනොවන්රන්ය.  

අහ්මද්,  අබූ දාවූද්, නසාඊ, හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් රමම හදීසය දන්වා ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හුරසයිමා රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

සටහන : මසජ්ිදයන් ඉදි කරන විට අනවශය වියදම් ඇති වන 
පරිදි ඉදි රනොකළ යුතුය. එය කියාමත් දිනය රහවත් රලොව අවසන් 
වන දිනරේ සලකුණකි.  

276 َ ا-َعْن ايبْني َعبىاٍس وَ  - ُ عَ رَِضي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -نُْهَماَّللى
ي ا ْرُت بيتَْشيييدي  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى مي

ُ
دي  اَما أ بُ   "لَْمَساجي

َ
ْخرََجُه أ

َ
و أ

بىاَن .   ،َداوَُد  َحُه ايْبُن حي وََصحى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මස්ජිදයන් උසට ඉදි කර අලිංකාරමත් කරන රලස මා අණ 
කරනු රනොලැබුරවමි.  

ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් රමය දන්වා ඇත. ඉබ්නු හිබ්බාන් 
තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  
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277 نٍَس  -
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ ي رَِضي َصَّلى َّللى

ِتي  " اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  مى
ُ
ُجورُ أ

ُ
ى أ ُل لرىجُ ، َحَّتى الَْقَذاةُ َُيْريُجَها اُعريَضْت لََعَ

ْن ا دي مي بُو َداوَُد   "لَْمْسجي
َ
يُّ َواْستَْغَرَبُه  ،َرَواُه أ ذي مي ْ َحُه ايْبُن َصحى ، وَ َوالِّتر

. ُخَزيَْمةَ   
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මාරේ ජන සමූහරේ ප්රතිඵල මට රපන්වනු ලැබීය. එය 
රකතරම් දුරට ද යත් මිනිරසකු මස්ජිදරයන් කුණු රරොඩක් ඉවත් 
කිරීම පවා (රපන්වනු ලැබීය.) 

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා විසන් වාර්තා කර ඇත. ඉමාම් 
තිර්මිදි රමය ගරීබ් ඝනයට අයත් හදීසයක් රලසත් ඉමාම් ඉබ්නු 
හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් රලසත් දන්වා සටිති.   

278 ِبي َقتَاَدَة  -
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ ي رَِضي َّللى

َد  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َحُدُكْم الَْمْسجي
َ
فَاَل َُيْليْس َحَّتى إيَذا َدَخَل أ

ُمتىَفٌق َعلَيْهي .    "َرْكَعتَْْيي  يَُصِلر   
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ මස්ජිදය ට පිවිසරේ නම් 
රකආත් රදකක් සලාතයට ඉටු කරන රතක් වාඩි රනොවන්න.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 
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اَل بَاُب  َفةي الصى ةي صي  

සලාතය ඉටු කරන ක්රමය පිළිබඳ පාඩම 

279 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
نى اَعْن أ

َ
َ اهلُل َعنُْه أ ى رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي

سْ إيََل ا إيَذا ُقْمَت  "قَاَل :  وََسلىمَ 
َ
اَلةي فَأ بْلََة  ،لْوُُضوَء بيغي الصى  ،ُثمى ايْستَْقبيلي الْقي

 ْ  ُثمى ايقْرَ  ،فََكبر
ْ
ْن ا أ َ َمَعَك مي ى  ُثمى  ،لُْقْرآني َما تَيََسى ايْرَكْع َحَّتى َتْطَمِئي

ا  ا  ،َراكيع  َل قَائيم  ا  ،ُثمى ايْرَفْع َحَّتى َتْعتَدي د  ى َساجي  ،ُثمى اُْسُجْد َحَّتى َتْطَمِئي
ا  ى َجاليس  ى َسا ،ُثمى ايْرَفْع َحَّتى َتْطَمِئي اُثمى اُْسُجْد َحَّتى َتْطَمِئي د  ُثمى ايْفَعْل  ،جي

ْخرََجُه ا  "َك ُُكرَها َذليَك ِفي َصاَلتي 
َ
بَْعُة أ يلْبَُخاريير   ،لسى .َواللىْفُظ ل  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ සලාතය සඳහා නැගී සටි විට වුළු රධෝවනය සම්පූර්ණ 
කරන්න. පසු ව කිබ්ලා දිශාව ට මුහුණලන්න. පසු ව අල්ලාහු 
අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසන්න. පසු ව අල්-කුර්ආනරයන් ඔබ ට 
පහසු රකොටසක් පාරායනය කරන්න. පසු ව රුකූඋ කරන්රනකු 
රලස ඔබ රැඳී සටින තරම ට රුකූඋ කරන්න. පසු ව සට ගැනීරම් 
ඉරියේව ට ඔබ සමාන්තර වන රසේ නැගී සටින්න. පසු ව සුජූද් 
කරන්රනකු රලස ඔබ රැඳී සටින තරම ට  සුජූද් කරන්න. පසු ව 
වාඩිරවන්රනකු රලස ඔබ රැඳී සටින තරම ට නැගී සටින්න. පසු ව 
සුජූද් කරන්රනකු රලස ඔබ රැඳී සටින තරම ට සුජූද් කරන්න. පසු 
ව ඔරබ් සෑම සලාතයක් ම රමරලස ඉටු කරන්න.  
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බුහාරි මුසල්ිම් අහම්ද් අබූදාවූද් තිර්මිදි නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා 
යන ඉමාම් වරුන් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

ا {  ى قَائيم  بْني َماَجْه بيإيْسنَادي ُمْسليٍم : } َحَّتى َتْطَمِئي  َوَلي

‘පසු ව සට ගැනීරම් ඉරියේව ට ඔබ සමාන්තර වන රසේ 
නැගී සටින්න. යන ප්රකාශය රවනුව ට සට ගන්රනකු රලස ඔබ රැඳී 
සටින තරම ට නැගී සටින්න යන වදන භාවිත කරමින් ඉබ්නු 
මාජාරව හි මුස්ලිම් හි සඳහන් වාර්තා සම්බන්ධතාව සමඟ සඳහන් 
වී ඇත. 

 280 فَاَعَة  - يثي ري ثْلُُه ِفي َحدي ْْحََد بن رافع بن مالك َومي
َ
نَْد أ عي

ا ى قَائيم  بىاَن  } َحَّتى َتْطَمِئي { َوابْني حي  

‘ඍජු ව නැගී සටින තරම ට‘ යනුරවන්   රවනස්කම් සහිත 
ව රිෆාආ ඉබ්නු රාෆිුඃ ඉබ්නු මාලික් තුමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක් අහ්මද් හා ඉබ්නු හිබ්බාන් හි රමරලස සඳහන් ව ඇත.  

281 قيْم ُصلْبَ  -
َ
ْْحََد : } فَأ

َ
َع اَوِفي لَْفٍظ ْلي َظامُ {   َك َحَّتى تَرْجي لْعي  

අස්ථි නිවැරැදි තැන ට නැවත රයොමු වන රතක් ඔරබ් 
රකොන්ද රකළින් තබා ගන්න යනුරවන් අහ්මද් හි  ප්රකාශයක 
සඳහන් ව ඇත. 

282 ر  - يلنىَساِئي فَاَعَة بْني َرافيٍع : }  ،َول يثي ري ْن َحدي ِبي َداوَُد مي
َ
َوأ

َمرَ 
َ
ُكْم َحَّتى يُْسبيَغ الْوُُضوَء َكَما أ َحدي

َ
َها لَْن  تَتيمُّ َصاَلةُ أ ُ إينى هُ اَّللى ،  تعاَل 

َ ا َ ُثمى يَُكبر يَها  } فَإيْن ََكَن  ،َوََيَْمَدُه  ، تعاَل َّللى َ َعلَيْهي { .  َوفي َوُيثِْني
 َ  َوإيَلى فَاْْحَدي اَّللى

ْ
ُْه  ،َمَعَك قُْرآٌن فَاقَْرأ وهلرلُْه {  ،َوَكبر  

රිෆාආ ඉබ්නු රාෆිුඃ විසන් සඳහන් කළ හදීසයක් නසාඊ හා 
අබූ දාවූද් හි රමරසේ සඳහන් රවයි.  
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සැබැවින් ම කරුණ නම් ඔබ අතුරින් රකරනකු උත්තරීතර 
අල්ලාහ්  නිරයෝග කළ පරිදි වුළු රධෝවනය කර පසු ව උත්තරීතර 
අල්ලාහ් ට තක්බීර් පවසා ඔහු ව පැසසුමට ලක් කර ඔහු රකරරහි 
ප්රශිංසා කරන රතක් සලාතය සම්පූර්ණ රනොවන්රන්ම ය.   

එහි සඳහන් තවත් රකොටසක 

ඔබ සමඟ අල්-කුර්ආනය තිරබ් නම් (අල්-කුර්ආනරයන් 
රකොටසක් පාඩම් ඇත්නම්) එවිට එය පාරායනය කරන්න. එරසේ 
රනොමැති නම් අල්ලාහ් ට ප්රශිංසා කර අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් 
පවසා ඔහු ට තහ්ලීල් (ලා ඉලාහ ඉල්ලලාහ් - නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොවන බවට) පවසන්න.  

283 -   
َ
ُ {   َوْلي مر اَلُْقْرآني َوبيَما َشاَء اَّلَلى

ُ
 بيأ

ْ
ِبي َداوَُد : } ُثمى ايقَْرأ  

පසුව උම්මුල් කුර්ආන් (සූරතුල් ෆාතිහාව) ද (ඔබ පාරායනය 
කිරීම ට) අල්ලාහ් අභිමත කළ දෑ ද පාරායනය කරන්න යැයි අබූ 
දාවූද් හි සඳහන් ව ඇත.  

284 ئَْت   - بىاَن : } ُثمى بيَما شي بْني حي   {   َوَلي

පසුව ඔබ අභිමත දෑ (පාරායනය කරන්න) යැයි ඉබ්නු 
හිබ්බාන් හි සඳහන්ව ඇත. 

285 َ اهلُل َعنُْه قَاَل :  - ير رَِضي دي اعي ِبي ُْحَيٍْد السى
َ
يُْت  "َوَعْن أ

َ
َرأ

بَيْهي ، َوإيَذا َ َجَعَل يََديْهي َحْذَو َمنْكي َم إيَذا َكبى
ى َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى  انلىِبي

إيَذا
ْن ُرْكبَتَيْهي ، ُثمى َهََصَ َظْهريهي ، فَ ْمَكَن يََديْهي مي

َ
َسُه ايْستََوى  َرَكَع أ

ْ
َرَفَع َرأ

َحَّتى َيُعوَد ُُكُّ َفَقاٍر َمََكنَُه ، فَإيَذا َسَجَد وََضَع يََديْهي َغْْيَ ُمْفَِّتيٍش َوََل 
َصابيعي ريْجلَ 

َ
ْطَرافي أ

َ
َما ، َواْستَْقبََل بيأ هي ابيضي

بْلََة ، َوإيَذا َجلََس ِفي قَ يْهي الْقي
ْكَعتَْْيي َجلََس لََعَ ريْجليهي  الْيَُْسَى َونََصَب ايْلُْمَن ، َوإيَذا َجلََس ِفي الرى
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ْخَرى ، َوَقَعَد لََعَ 
ُ
َم ريْجلَُه الْيَُْسَى َونََصَب اْْل َْيةي قَدى خي

َ
ْكَعةي اْْل الرى

ْخرََجُه اْْلَُخاري   "َمْقَعَدتيهي 
َ
يُّ  أ  

අබූ හුරමයිද් අස්-සාඉදී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් අල්ලාහු 
අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසන විට තම දෑත් තම උරහිස් රදක ට 
සමාන්තර ව තැබූහ. එතුමා රුකූඋ කරන විට තම දෑත් තම දණහිස් 
මත තැබූහ. පසු ව තම පිට නැමූහ. පසු ව තම හිස එස වූ විට සයලුම 
අසථ්ි නියමිත සථ්ානය ට නැවත පැමිරණන රතක් සමාන්තර ව සට 
ගත්හ. පසු ව සුජූද් කරන විට තම දෑත් ඈත් රනොකර එරමන්ම ළිං 
රනොකර ද තැබූහ. තව ද තම රදපා ඇගිලි තුඩු කිබ්ලා රදස ට 
මුහුණලන රසේ තැබූහ. රකආත් රදකක වාඩි වූ විට තම වම් පාදය 
මත වාඩි වී දකුණ සටවා තැබූහ. අවසන් රකආතරේ වාඩි වූ විට 
තම දකුණු කකුල ඉදිරියට දමා අරනක සටවා තැබූහ. තමන් වාඩි 
රවන ස්ථානරේ ඉඳ ගත්හ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් රහළි දරේ කරන ලදී.   

286 ِبي َطاليٍب  - 
َ
ر بْني أ َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن لََعي ي اَعْن رَُسولي  رَِضي َّللى

  "اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َصَّلى 
َ
اَلةي قَاَل : نىُه ََكَن إيَذا قَامَ إيََل اأ ْهُت وَْجْهي لصى "وَجى

ي َفطَ  ي مَ ليَّلى َْي اَر السى ْن الُْمْسليمي ي : "مي نَْت  ،َواتي " . . . إيََل قَْوَلي
َ
اللىُهمى أ

نَْت 
َ
نَا َعبْدُ  ،الَْمليُك ََل إيََلَ إيَلى أ

َ
نَْت َرِّبر َوأ

َ
ريهي . َرَواُه أ َك . . . {  إيََل آخي

.  نى َذليَك ِفي َصاَلةي اإي ُمْسليٌم  َوِفي ريَوايٍَة ََلُ :  للىيْلي  
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පිළිබඳ ව අලී 

ඉබ්නු අබූ තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා 
කරන ලදී. 
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සැබැවින් ම එතුමාරණෝ සලාතය සඳහා සට ගත් විට 
“වජ්ජහ්තු වජ්හි ලිල්ලදී ෆතරස ්සමාවාති යන ප්රකාශරේ සට මිනල් 
මුසල්ිමීන් දක්වා පැවසූහ. තවදුරටත් අල්ලාහුම්ම අන්තල් මලිකු ලා 
ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත, අන්ත රබ්බී වඅන අබ්දුක සට එහි අවසානය 
දක්වා පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඔහු සතු 
තවත් වාර්තාවක සැබැවින් ම එය රාත්රී කාල සලාතරය හි විය. යැයි 
සඳහන් ව ඇත.  

සටහන: සම්පූර්ණ ප්රර්ථනාව  

ُت  هح ِهَ  وَجَّ ِي وَجح َماَواِت  َفَطرَ  لَِّلَّ رحَض  السَّ
َ نَا َوَما َحنِيًفا َواَلح

َ
ِكِْيَ  ِمنح  أ

 إِنَّ  الحُمْشح
ِ  َوَمَماِِت  َوَُمحَيايَ  َونُُسِك  َصََلِِت  ِمرحُت  َوبَِذلَِك  ََلُ  ََشِيَك  ََل  الحَعالَِمْيَ  َربِّ  لِِلَّ

ُ
نَا أ

َ
 ِمنح  َوأ

لِِمْيَ  نحَت  اللَُّهمَّ  الحُمسح
َ
حَملُِك  أ نحَت  إَِلَّ  إََِلَ  ََل  ال

َ
نحَت  أ

َ
نَا َرّبِّ  أ

َ
ُت  َعبحُدكَ  َوأ ِس  َظلَمح َُّتَفحُت  َنفح  َواعح

ِفرح  بَِذنحِب  ِفرُ يَ  ََل  إِنَّهُ  ََجِيًعا ُذنُوِّب  ِل  َفاغح نُوَب  غح نحَت  إَِلَّ  اَّلُّ
َ
ِدِِّن  أ َسنِ  َواهح حح

َ
ََلقِ  َِل خح

َ ِدي ََل  اَلح  َيهح
َسنَِها حح

َ
نحَت  إَِلَّ  َِل

َ
ِفح  أ ُِف  ََل  َسيَِّئَها َعِنِّ  َواْصح نحَت  إَِلَّ  َسيَِّئَها َعِنِّ  يََصح

َ
َديحَك  َْلَّيحَك  أ ُ  َوَسعح ََّيح  َواْلح

ُّ  يََديحَك  ِِف  ُُكُّهُ  ِ  لَيحَس  َوالْشَّ نَا َِلحَك إ
َ
َت  َوإَِِلحَك  بَِك  أ ِفُركَ  َوَتَعاَِلحَت  َتَباَركح َتغح سح

َ
تُوُب  أ

َ
إَِِلحَك  َوأ  

රත්රුම: අහස් හා මහ රපොරළොව මැවූ අය ට අවිංක ව මාරේ 
මුහුණ හරවමි. තව ද මම ආරද්ශ තබන්නන්රගන් රකරනකු 
රනොරවමි. සැබැවින් ම මාරේ සලාතයත් මාරේ නැමදුමත් මාරේ 
ජීවිතයත් මාරේ මරණයත් රලෝකයන් හි පරමාධිපති වන අල්ලාහට් 
ම සතු ය. ඔහු ට කිසදු හවුල් කරුරවකු රනොමැත. රම් පිළිබඳ ව මම 
අණ කරනු ලද්රදමි. තව ද මම මුස්ලිම් වරුන් අතුරින් රවමි.  

අරහෝ ! අල්ලාහ,් ඔබය රජු. ඔබ හැර රවනත් රදවිරයකු 
රනොමැත. ඔබ මාරේ පරමාධිපතිය. මම ඔරබ් ගැත්තා රවමි. මම 
මට ම අපරාධ කර ගත්රතමි. මාරේ පාපය මම පිළිගත්රතමි. 
එබැවින් මාරේ සයලු පාපයන් ට මට සමාව රදනු මැනව ! ඔබ හැර 
පාපයන් කමා කිරීමට රවන කිසරවකු රනොමැත. යහපත් සාරධර්ම 
රවත ට මට මඟ රපන්වනු මැනව ! ඔබ හැර යහපත් සාරධර්ම 
රවතට මඟ රපන්වන කිසරවකු රනොමැත. එහි නපුරරන් මා හරවනු 
මැනව ! ඔබ හැර එහි නපුරරන් මා හරවන්නට රවනත් කිසරවකු 
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රනොමැත. මම ඔබ ට පිළිතුරු දුනිමි. මම ඔබ රවත පැමිණිරයමි. 
සයලු යහපත ඔබ අරතහි ය. නපුරක් ඔබ රවත රනොමැත. මා 
ඔබරගන්ය. ඔබ රවතමය. ඔබ උත්කෘේටය. උත්තරීතරය. මම 
ඔරබන් සමාව අයැදිමි. ඔබ රවත පශ්චාත්තාප රවමි.  

 

287 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : َوَعْن أ ي ََكَن رَُسوُل ا " رَِضي َّللى

اَلةي َسَكَت ُهنَيىة   َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َ ليلصى   ،إيَذا َكبى
َ
ْن َيْقَرأ

َ
 ،َقبْلي أ

تْلُُه 
َ
قُوُل : اَفَقاَل  ،فََسأ

َ
ْد بَيِْني َوَبْْيَ َخطَ : "أ َما بَاَعْدَت اَي كَ ايَ للىُهمى بَاعي

قي َوالَْمْغريبي  اَبْْيَ  ِني مي ، الَْمْْشي ثلىوُْب ْن َخَطايَاَي َكَما ُينََقى اللىُهمى نقر
نَسي  ْن ادلى ْبيَُض مي

َ
ْن َخَطايَاَي بيالَْماءي َواثلىلْجي َوالَْبَدي ، ااْْل لِْني مي للىُهمى ايْغسي

 {  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සලාතය සඳහා අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පැවසූ විට පාරායනය 
කිරීමට රපර මද රේලාවක් නිහඩ ව සටිති. එවිට මම එතුමාරගන් ඒ 
ගැන විමසුරවමි. එයට එතුමා  

ْد بَيِْني َوَبْْيَ َخَطايَاَي  ْن  اللىُهمى بَاعي ِني مي قي َوالَْمْغريبي ، اللىُهمى نقر َكَما بَاَعْدَت َبْْيَ الَْمْْشي
ْن َخَطايَاَي بيالَْماءي َواثلىلْجي  لِْني مي نَسي ، اللىُهمى ايْغسي ْن ادلى ْبيَُض مي

َ
  َوالَْبَدي َخَطايَاَي َكَما ُينََقى اثلىوُْب اْْل

අල්ලාහුම්ම බාඉද් බයිනී වබයින කතායාය කමා බාඅද්ත 
බයිනල් මේරිකි වල්-මේරිබි. අල්ලාහුම්ම නක්කිනී මින් කතායාය 
කමා යුනක්කස් සේබුල් අබ්යලු මිනද් දනස්. අල්ලාහුම්මේසල්නී 
මින් කතායාය බිල්මාඉ වස්සල්ජි වල්බරද් යැයි පවසන්රනමි යැයි 
පිළිතුර පැවසූහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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සටහන : රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, නැරගනහිර හා බටහිර 
අතර ඔබ දුරස් කළාක් රමන් මා හා මාරේ පාපයන් අතර දුරස ්
කරනු මැනව ! යා ! අල්ලාහ්, සුදු වස්ත්රයක කිලිටි පිරිසදු කරනු 
ලබනවාක් රමන් මාරේ පාපයන්රගන් මා පිරිසදු කරනු මැනව ! 
ජලය පිනි කැට හිම තුළින් මාරේ පාපයන් රගන් මා රසෝදා හරිනු 
මැනව ! 

288 َ اهلُل َعنْهُ ْن ُعَمَر َوعَ  - نىُه ََكَن َيُقوُل :  رَِضي
َ
ُسبَْحانََك "أ

َك ا َْمدي َك  ،َتبَارََك ايْسُمَك  ،للىُهمى َوِبي َرَواُه   "َغْْيَُك  ، َوََل إيََل َوَتَعاََل َجدُّ
ٍع  يَسنٍَد ُمنَْقطي ُّ َموُْصوَل  َوُهَو َمْوقُوٌف   ،ُمْسليٌم ب اَرُقْطِني َوادلى  

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
රමරසේ ප්රාර්ථනා කළහ.  

َك ، َوََل إيََل َغْْيُكَ  َك ، َتبَارََك ايْسُمَك ، َوَتَعاََل َجدُّ َْمدي  ُسبَْحانََك اللىُهمى َوِبي

සුබ්හානකල්ලාහුම්ම වබිහම්දික තබාරක ඉසම්ුක, වතආලා 
ජද්දුක, වලා  ඉලාහ ගයිරුක. 

රමය ඉමාම් මුසල්ිම් විසන් බිඳුණු වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් 
යුතු ව වාර්තා කර ඇති අතර ඉමාම් දාරුකුත්නි මේසූල් හා මේකූෆ් 
ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

සටහන : රත්රුම :  අරහෝ ! අල්ලාහ්, ඔබ ඔරබ් ප්රශිංසාව 
තුළින් සුවිශුද්ධ ය. ඔරබ් නාමය උත්කෘේට ය. ඔරබ් නිලය අති 
උසස් ය. ඔබ හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත. 

289 يٍد  - ِبي َسعي
َ
نَْد ااْلدري َوََنُْوُه َعْن أ  ْْلَْمَسةي . َمْرفُوَع  عي

َن  "تلىْكبيْيي : يهي : َوََكَن َيُقوُل َبْعَد اَوفي  يعي الَْعلييمي مي مي ي السى ُعوُذ بياَّللى
َ
أ

يَْطاني ا يمي الشى ْن َهْمزيهي  ،لرىجي هي  ،مي    "َوَنْفثيهي  ،َوَنْفخي
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අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කළ රම් හා සමාන මර්ෆූුඃ ගණයට අයත් හදීසයක් අහම්ද් අබූ දාවූද් 
තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා හා නසාඊ හි සඳහන් ව ඇත.  

එහි තක්බීර්යට පසු ව එතුමාණන්  

ي السى  ُعوُذ بياَّللى
َ
هي ، َوَنْفثيهي أ ْن َهْمزيهي ، َوَنْفخي يمي ، مي يَْطاني الرىجي َن الشى يعي الَْعلييمي مي مي  

අඌදු බිල්ලාහිස ්සමීඉල් අලීම් මිනෙ ්රෙයිතානිර් රජීම් මින් 
හම්සහි වනෆ්හිහි වනෆ්සහි  

යනුරවන් පැවසූ බව සඳහන් ව ඇත.  

රත්රුම: පළවා හරින ලද රෙයිතාන්රගන් ද ඔහුරේ 
රපළඹවීරමන් ද ඔහුරේ උඩඟුභාවරයන් ද ඔහුරේ නීච 
ගායනාවන්රගන් ද ආරක්ොව සර්ව ශ්රාවක සර්ව ඥානී 
අල්ලාහ්රගන් පතමි.  

290 يَشَة  - ُ -َوَعْن ََعئ َ اَّللى ََكَن  "قَالَْت :  -َعنَْها  تعاَلرَِضي
اَلةَ بياتلىْكبيْيي ، ي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَْستَْفتيُح الصى َراَءةَ :  رَُسوُل اَّللى والْقي

 
ْ
ْص َرأ َْي ( َوََكَن إيَذا َرَكَع لَْم يُْشخي ي رَبر الَْعالَمي ى َسُه ، َولَْم بـي )اْْلَْمُد َّللي

ْن َبْْيَ َذليَك . َوََكَن إيَذا َرَفَع  بُْه ، َولَكي َسُه يَُصور
ْ
ُكوعي لَْم يَْسُجْد َرأ ْن الرُّ مي

ا . َوإيَذا َرَفعَ  ُجودي لَْم يَْسُجْد َحَّتى يَْستَويَي َحَّتى يَْستَويَي قَائيم  ْن السُّ  مي
ا . َوََكَن َيُقوُل ِفي ُُكر َرْكَعتَْْيي  يىَة . َوََكَن َيْفريُش ريْجلَُه الْيَُْسَى َجاليس  اتلىحي

ْن َيْفَِّتيَش 
َ
يَْطاني ، َوَينََْه أ ُب ايْلُْمَن . َوََكَن َينََْه َعْن ُعْقبَةي الشى َوَينْصي

اَلةَ بيالتىْسلييمي  الرىُجُل  بُعي . َوََكَن َُيْتَُم الصى َاَش السى ْخرََجُه   "زيَراَعيْهي ايفِّْتي
َ
أ

لىةٌ  .ُمْسليٌم ، َوََلُ عي  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පැවසීරමන් ද (අල්හම්දු ලිල්ලාහි 
රබ්බිල් ආලමීන් - සූරාහ් ෆාතිහා - ) පාරායනය කිරීරමන් ද සලාතය 
ආරම්භ කරන්රනකු වූහ. එතුමාණන් රුකූඋ කළ විට තම හිස උස් 
රනොකළ අතර පහත් ද රනොකළහ. නමුත් ඒ රදක අතර මධයසථ් ව 
තබා ගත්හ. තවද තම හිස රුකූඋරව හි සට ඔස වන විට සෘජු ව 
සමතුළිත ව සට ගන්නා රතක් සුජූද් කරන්රනකු රනොවූහ. සුජූද් හි 
සට නැගිටී විට සමතුළිත ව වාඩි රවන රතක් සුජූද් කරන්රනකු 
රනොවූහ. සෑම රකආත් රදකකම අත්තහේයාත් පවසන්රනකු වූහ. 
තවද එහි තම වම් කකුල මත වාඩි වී දකුණු කකුළ ඇණ තියා ගත්හ. 
රෙයිතාන්රේ ඉඳුරමන් වැළරකන්රනකු වූහ. තවද මෘග සතුන් ඉඳ 
ගන්නාක් රමන් තම දෑත් (බිම) තබා වාඩිවීරමන් ද 
වැළරකන්රනකු වූහ. තව ද අසස්ලාමු අරලයිකුම් යනුරවන් 
තස්ලීම් පවසා සලාතය අවසන් කරන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

රමය මුඃලූල් ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් රේ.  

291 َ ا-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  - ُ رَِضي نى ا " -َعنُْهَماَّللى
َ
ى أ َصَّلى اهللُ نلىِبي

بَيْهي إيَذا اْفتَتََح اََكَن يَْرَفُع يََديْ  َعلَيْهي وََسلىمَ  اَلةَ هي َحْذَو َمنْكي َ  ،لصى َوإيَذا َكبى
ُكوعي  ْن اليلرُّ َسُه مي

ْ
ُكوعي ، َوإيَذا َرَفَع َرأ يْهي  َعلَ  ُمتىَفٌق   "لرُّ  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සලාතය ආරම්භ කරන විට ද රුකූඋ සඳහා අල්ලාහු 
අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසන විට ද රුකූඋරව හි සට තම හිස ඔස 
වන විට ද තම දෑත් තම උරහිස ට සමාන්තර ව ඔසවන්රනකු වූහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

292 ِبي ُْحَيٍْد  -
َ
يثي أ ِبي َداوُدَ :  ،َوِفي َحدي

َ
نَْد أ يَْرَفُع يََديْهي َحَّتى  "عي

بَيْهي  َما َمنْكي َي بيهي َ  ،َُيَاذي   "ُثمى يَُكبر
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අබූ දාවූද් හි අබූ හුරමයිද් විසන් වාර්තා කළ හදීසයක 
රමරසේ සඳහන් රවයි. 

එතුමාරණෝ තම දෑත් තම උරහිස් රදකට සමාන්තර වන 
රතක් තම දෑත් එසවූහ. පසුව අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පැවසූහ.  

293 يُمْسليٍم َعْن َماليكي بْني اْْلَُويْريثي  - َ اهلُل َعنْهُ َول ََنُْو  رَِضي
يثي ايبْني ُعَمَر  ْن قَاَل :  ،َحدي ُذَنيْهي  "َولَكي

ُ
َما فُُروَع أ َي بيهي .  " َحَّتى َُيَاذي  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ හදීසය රමන් 
මාලික් ඉබ්නු අල්-හුරවයිරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි ද සඳහන් ව ඇත. නමුත් එහි 
සඳහන් ව ඇත්රත් 

තම රදඅත් තම රදකන් රපති වලට සමාන්තර වන රතක් 
යන්න ය. 

294 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َوائيلي بْني ُحْجٍر  - َصلىيُْت َمَع  "اَل : قَ  رَِضي
ر ا هي ايْلُ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم فَوََضَع يََدُه انلىِبي لْيَُْسَى لََعَ ْمَن لََعَ يَدي

ْخرََجُه ايْبُن ُخَزيَْمَة   "َصْدريهي 
َ
.أ  

වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
සලාතය ඉටු කරළමි. එවිට එතුමාරණෝ තම දකුණත වමත මත 
තබා තම පපුව මත තැබූහ.  

රමය ඉබ්නු හුරදයිමා තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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تي َوَعْن ُعبَاَدَة بْني ا -295 امي َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل لصى رَِضي
ي رَُسوُل ا يَمنْ  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى مر ا ََل َصاَلَة ل

ُ
 بيأ

ْ
  "لُْقْرآني لَْم َيْقَرأ

 ُمتىَفٌق َعلَيْهي  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව උබාදත් ඉබ්නු අස-්සාමිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්-කුර්ආනරේ මව (සූරතුල් ෆාතිහා ව) පාරායනය 
රනොකරන අය ට සලාතය (වලිංගු) නැත.  

මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්. 
296 بىاَن َواَوِفي ريَوايٍَة  - بْني حي ر : َلي اَرُقْطِني  ََل ََتْزيي َصاَلةٌ ََل  "دلى

َةي ا  فييَها بيَفاَتي
ُ
تَابي ُيْقَرأ     "لْكي

ඉබ්නු හිබ්බාන් හා දාරකුත්නී හි සඳහන් හදීසයක 

රද්ව ග්රන්ථරේ ආරම්භකය (සූරා ෆාතිහා ව) එහි කියවනු 
රනොලැබූ සලාතය සුදුසු රනොවන්රන් ය.  

297 ْخَرى  -
ُ
ِبي َداوُدَ  ،َوِفي أ

َ
ْْحََد َوأ

َ
ير ، َواْلي ذي مي ْ بىانَ  ،لِّتر َوابْني حي

ُكْم  ":  َتْفَعلُوا ْعَم . قَاَل : "ََل " قُلْنَا : نَ  ؟لََعلىُكْم َتْقَرُءوَن َخلَْف إيَمامي
 بيفَ 

َةي اإيَلى تَابي اَتي  بيهَ  ،لْكي
ْ
يَمْن لَْم َيْقَرأ "ا فَإينىُه ََل َصاَلةي ل  

අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු හිබ්බාන් හි සඳහන් තවත් 
හදීසයක 

ඔබ ඔබරේ ඉමාම්රේ පිටුපස සට කුර්ආනය කියවනවා ඇති 
රන්ද? අපි එරසේය යැයි පැවසුරවමු. එවිට එතුමා එරසේ සදු 
රනොකරන්න. රද්ව ග්රන්ථරේ ආරම්භකය (සූරතුල් ෆාතිහාව) හැර. 
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රහේතුව කවරරකු එය පාරායනය රනොකරන්රන් ද (එම) සලාතය 
අනුමත රනොවන්රන්ය.   

298 نٍَس  -
َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ نى ا " رَِضي

َ
ى أ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي

بَا بَْكٍر وَ  وََسلىمَ 
َ
اَلةي بـي )اَوأ ي رَبر مْ ْْلَ ُعَمَر ََكنُوا َيْفتَتيُحوَن الصى ى ُد َّللي

َْي ( ا .ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "لَْعالَمي  
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ද අබූ බක්කර් උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) යන 
උතුමන්ලා ද -අල්හම්දු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන්- යනුරවන් 
සලාතය ආරම්භ කරන්නන් වූහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
299 ي الرىْْحَني ا " َزادَ ُمْسليٌم: - يمي ( ِفي ََل يَْذُكُروَن : )ِمْسِب اَّللى لرىحي

ريَها  لي قيَراَءٍة َوََل ِفي آخي وى
َ
.    "أ  

ඔවුහු එය පාරායනය කිරීම ආරම්භරේ රහෝ එහි අවසානරේ 
රහෝ -බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම්- යන්න රමරනහි රනොකළහ. 
යැයි ඉමාම් මුස්ලිම් අමතර ව සඳහන් රකොට ඇත.  

300 ْْحََد  -
َ
ر َوابْني ُخَزيَْمَة :  ،َوِفي ريَوايٍَة ْلي ََل َُيَْهُرونَ  "َوالنىَساِئي

يم  ي الرىْْحَني الرىحي "بيبيْسمي اَّللى  
ඔවුහු බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ානිර් රහීම් ශබ්ද නඟා පාරායානය 

රනොකළහ. 

යැයි අහ්මද් නසාඊ හා ඉබ්නු හුරසයිමා හි සඳහන් ව ඇත. 
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301 بْني ُخَزيَْمَة :  - ْخَرى َلي
ُ
وَن  "َوِفي أ ُّ ولَََعَ َهَذا .  "ََكنُوا يَُسي

َوايَةي ُمْسليٍم َُيَْمُل ا َعلىَها.    ،نلىَْفُ ِفي ري
َ
يَمْن أ اَلف ا ل خي  
ඉබ්නු හුරසයිමා හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක, 

ඔවුහු එය හඬ රනොනඟා පාරායනය කරන්නන් වූ හැයි 
සඳහන් ව ඇත.  

සටහන: ඉමාම් මුස්ලිම්රේ (අිංක 299 දරණ හදීසරේ 
පාරායනය ආරම්භරේ රහෝ එහි අවසානරේ බිස්මිල්ලාහිර් රහම්ාන් 
යැයි ඔවුහු රමරනහි රනොකරළෝය) යන වාර්තාරව හි අඩු පාඩු 
දක්වන්නන් ට පටහැණිව එය වැරදි සහගත රනොවන බව රම් (ඉහත 
සඳහන් රකොට ඇති අරනකුත් වාර්තාවන්) අනුව පැහැදිලි රවයි. 
(ඔවුහු රමරනහි රනොකරළෝය යනු ඔවුහු හඬ නඟා රමරනහි 
රනොකරළෝය යන අදහස මිස බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් 
පාරායනය රනොකරළෝය යන අදහස ගැනීම වැරදි සහගතය)  

302 ري مي جْ َوَعْن ُنَعيٍْم الْمُ  - ِبي ُهرَ  "قَاَل :  
َ
يَْرَة َصلىيُْت َوَراَء أ

َ اهلُل َعنْهُ  ي الرىْْحَني ا رَِضي  : )ِمْسِب اَّللى
َ
مر الرى َفَقَرأ

ُ
 بيأ

َ
( . ُثمى قََرأ يمي  ،لُْقْرآني حي

الرَْي( َّتى إيَذا بَلََغ : )َوََل احَ  َْي" َوَيُقوُل ُُكىَما َسَجَد، َوإيَذا قَاَل : "آمي  ،لضى
ْن اْْلُلُوسي : ا ْكَبُ . ثُ قَامَ مي

َ
ُ أ هي إيينر مى َيُقوُل إيَذا َسلىَم : َواَّللى ي َنْفِسي بييَدي ي َّلى

 
َ
ي ْشبَُهُكْم َصاَلة  بيرَُسولي اَْل ُّ   " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى َرَواُه النىَساِئي

 َواْبُن ُخَزيَْمَة  

නුඅයිම් අල්-මුජ්මිර් තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මම අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා පසුපසන් සට 
සලාතය ඉටු කරළමි. එවිට එතුමා -බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්- 
පාරායනය කළහ. පසුව කුර්ආනරේ මව (වන සූරතුල් ෆාතිහා)ව -
වලල්ළාල්ලීන් දක්වා පාරායනය කළහ. පසුව ආමීන් පැවසූහ.  
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සුජූද් කරන සෑම අවස්ථාවක ම ඉඳුරමන් නැගිටින සෑම 
අවස්ථාවක ම එතුමා අල්ලාහු අක්බර් යැයි පවසා සටියහ. අනතුරු 
ව  සලාම් දුන් පසු ව මාරේ ආත්මය කවරරකු සතු වන්රන් ද ඔහු 
මත දිවුරා පවසමි. ඔබ අතුරින් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රේ සලාතයට ඉතා 
ආරද්ශ ව ඉටු කරන්නා මම රවමි යැයි ද පවසා සටියහ.      

303 -  
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اِبي ُهَريَْرَة َوَعْن أ ي رَِضي َّللى

ُتْم ا
ْ
َم } إيَذا قََرأ

ي الَْفاَصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى َةي فَاقَْرُءوا : ) ِمْسِب اَّللى ني لرىْْحَ َتي
يمي ( ا َها ،لرىحي إينى

ُّ إيْحَدى آيَاتيَها {  َرَواُه ا فَ اَرُقْطِني َوْقَفُه .  وََصوىَب  ،دلى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කන ලදී.  

ඔබ සූරතුල් ෆාතිහා ව පාරායනය කරන්රනහු නම් 
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යනුරවන් ද පාරායනය කරන්න. 
රහේතුව සැබැවින් ම එය ද එහි එක් වැකියකි.  

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නී තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇති 
අතර අබු හුරරයිරා තුමාරේ ප්රකාශයක් රලස ගැනීම නිවැරදි යැයි 
එතුමා තව දුරටත් සඳහන් කරයි.  

304 ي ََكَن رَُسوُل ا "َوَعنُْه قَاَل :  - ا إيذَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َّللى
ْن قيرَ  مر افََرَغ مي

ُ
َْي". {  َرَواهُ الُْقْرآني َرَفَع َصْوتَُه َوقَاَل : اَءةي أ ُّ "آمي اَرُقْطِني دلى

نَُه  َحُه .    ،وََحسى ُم وََصحى َواْْلَاكي  
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

උම්මුල් කුර්ආන් (සූරතුල් ෆාතිහා) පාරායනය කර අවසන් 
කළ විට තම හඬ උස් කරමින් ආමීන් යැයි පැවසූහ.  
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රමය ඉමාම් දාරුකුත්නී විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර එය 
හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි. එරමන් ම 
ඉමාම් හාකිම් තුමා ද රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
අවධාරණය කරයි.  

305 ِبي َداوُدَ َوا -
َ
يثي َوائيلي َوْلي ْن َحدي ير مي ذي مي ْ  بْني ُحْجٍر ََنُْوُه. لِّتر

  
වාඉල් බින් හුජ්ර් විසන් වාර්තා කළ රමවැනිම හදීසයක් අබූ 

දාවූද් හා තිර්මිදී හි සඳහන්ව ඇත. 

306 ي َوَعْن َعبْدي ا - ْوََف َّللى
َ
ِبي أ

َ
َ ا- بْني أ ُ َعنُْهَمارَِضي  "قَاَل :  -َّللى

ر َجاَء رَُجٌل إيََل ا ْن َفَقاَل : إيينر ََل  مَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى نلىِبي
َ
يُع أ ْستَطي

َ
 أ

ْن ا ئُِني  ،لُْقْرآني َشيْئ ا آُخَذ مي َفَعلرْمِني َما ُُيْزي ] نُْه[ . قَاَل  ي ُسبَْحاَن ا: " مي  ،َّللى
ي  ى ُ وَ ، َوََل إيََلَ إيَلى اَواْْلَْمُد َّللي ْكَبُ اَّللى

َ
ُ أ ةَ  ، َوََل َحْوَل َّللى ي  َوََل قُوى  بياَّللى

إيَلى
ر الْ ا يمي . . . َعِلي ْْحَُد ا  "لَْعظي

َ
يَث . َرَواُه أ بُو َداوَُد  ،ْْلَدي

َ
ُّ  ،َوأ  ،َوالنىَساِئي

بىاَن  َحُه ايْبُن حي ُّ ، َواوََصحى اَرُقْطِني ُم .   ،دلى َواْْلَاكي  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබී අේෆා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත ට 
මිනිරසකු පැමිණ සැබැවින් ම අල්-කුර්ආනරයන් කිසවක් 
පාරායනය කළ රනොහැකි තත්ත්වරේ පසුරවමි. එබැවින් එයට 
සරිලන රසේ යමක් මට කියා රදන්නැයි පැවසූහ. එවිට එතුමාරණෝ 

 ُ ُ َواَّللى ي ، َوََل إيََلَ إيَلى اَّللى ى ي ، َواْْلَْمُد َّللي ْكَبُ ، َوََل َحْوَل ُسبَْحاَن اَّللى
َ
ةَ   أ  َوََل قُوى

يمي  ر الَْعظي ي الَْعِلي  بياَّللى
 إيَلى
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සුබ්හානල්ලාහි වල් හම්දු ලිල්ලාහි වලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු 
වල්ලාහු අක්බර් වලා හේල වලා කුේවත ඉල්ලා බිල්ලාහිල් 
අලීේයිල් අළීම්.  යැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත. ඉබ්නු හිබ්බාන් දාරුකුත්නි හා හාකිම් යන 
ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක හදීයක් බව සඳහන් කරති. 

රත්රුම: අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ් සතුය. 
අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත. අති රගෞරවනීය අති 
උත්තරීතර අල්ලාහ්රගන් මිස කිසදු (යහපතක් කිරීරම්) බලයක් 
රහෝ (නපුරින්) හැරීමක් රහෝ රනොමැත.  

307 ِبي َقتَاَدَة  -
َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ  ََكَن رَُسوُل اهللي " قَاَل :  رَِضي

 بينَا  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
ْهري َوالَْعَْصي يَُصِلر  ِفي الظُّ

ُ
ِفي  -، َفيَْقَرأ

ويَلَْْيي 
ُ
ْكَعتَْْيي اْْل َةي ا -الرى تَابي وَُسوَرَتْْيي بيَفاَتي ُعنَا الْكي ْحيَان ا  يَةَ ْْل ، َويُْسمي

َ
، أ

ْكَعَة ا ُل الرى وىَل َوُيَطور
ُ
َةي اْْل ْخَرَيْْيي بيَفاَتي

ُ
 ِفي اْْل

ُ
. ، َوَيْقَرأ تَابي ُمتىَفٌق   "لْكي

 َعلَيْهي . 
අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් අපට සලාතය රමරහය වූහ. එවිට ලුහර් හා අසර් 
සලාතයන් හි ආරම්භක රකආත් රදරක හි සූරතුල් ෆාතිහා හා තවත් 
සූරාහ්වන් රදකක් පාරායනය කරති. ඇතැම් විට එහි වදන් අපට 
ඇරසන්නට සලස්වති. පළමු වැනි රකආතය දීර්ඝ කරති. රසසු 
රකආත් රදරක හි සූරතුල් ෆාතිහාව පාරායනය කරති.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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308 يٍد اْْلُْدريير  - ِبي َسعي
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل :َوَعْن أ نىا كُ  " رَِضي

يَامَ رَُسولي اهللي  ْهري َوالَْعَْصي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ِفي ا ََنُْزُر قي فََحَزْرنَا  ،لظُّ
يَاَمُه ِفي  ْكَعتَْْيي ا قي  الرى

ُ
ْن اْل يلظُّ ويَلَْْيي مي ْجَدةي . ُل( السى ْهري قَْدَر : )الم َتْْني

ْن ا ويَلَْْيي مي
ُ
ْن َذليَك . َوِفي اْْل ْخَرَيْْيي قَْدَر انلرْصفي مي

ُ
 لََعَ لَْعَْصي َوِفي اْْل

ْن ا ْخَرَيْْيي مي
ُ
ْهري قَْدري اْْل ْخَرَيْْيي لظُّ

ُ
نْ  لَع، َواْْل {  َرَواُه   َذليَك انلرْصفي مي

 ُمْسليٌم .
අබූ සඊද් අල්-කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රේ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ලුහර් හා අසර් සලාතයන් හි තරම අපි තක්රසේරු 
කරන්නන් වූරයමු. එවිට අපි ලුහර් හි ආරම්භක රකආත් රදරකහි 
අලිෆ් ලාම් මීම් සජදා සූරාව පාරායනය කිරීරම් තරමට එතුමාරේ 
සලාතය තිබුණු බව අපි තක්රසේරු කරළමු. රදවන රකආත් රදක 
ඉන් අඩක ප්රමාණයකින් තිබිණ. අසර් හි ආරම්භ රකආත් රදක 
ලුහර් හි අවසන් රකආත් රදරක හි ප්රමාණරයන් ද අසර් හි අවසන් 
රකආත් රදක එයට වඩා අඩක ප්රමාණයකින් තිබිණ.   

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

309 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن ُسلَيَْماَن بْني يََساٍر  - ََكَن  "قَاَل :   رَِضي
ْن ا ويَلَْْيي مي

ُ
يُل اْْل ْهري فُاَلٍن يُطي ُف الظُّ  ِفي الَْمْغريبي وَ  ،لَْعَْصَ ، َوَُيَفر

ُ
َيْقَرأ

هي وَ  َشاءي بيوََسطي لي َوِفي الْعي َصاري الُْمَفصى بْحي بيُطوِفي ابيقي بُو الصُّ
َ
ي . َفَقاَل أ َلي

حَ 
َ
ْشبََه َصاَلةي بيرَُسولي اُهَريَْرةَ : "َما َصلىيُْت َوَراءي أ

َ
ي ٍد أ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي َّللى

ْن َهَذا  وََسلىمَ  يٍح    "مي ُّ بيإيْسنَاٍد َصحي ْخرََجُه النىَساِئي
َ
. أ  
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සුරලයිමාන් ඉබ්නු යසාර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ලුහර් සලාතරේ ආරම්භක රකආත් රදක දීර්ඝ කරමින් ද 
අසර් සලාතය සැහැල්ලු කරමින් ද මේරිබ් සලාතරේ කුර්ආන් 
පාරායනය රකටිරයන් ද ඉො සලාතරේ එය මධයස්ථව ද සුබ්හු 
සලාතරේ එය දීර්ඝව ද පාරායනා කරමින් ඉටු කරන පුද්ගලරයකු 
විය.  

එවිට අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

මීට වඩා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරේ සලාතයට සමාන රලස ඉටු කරන රවන 
කිසරවකුරේ පසුපසන් සට සලාතය ඉටු කර රනොමැතැයි පැවසීය.  

පූර්ව සාධක සහිත වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් ඉමාමා නසාඊ 
තුමා රමය රහළිදරේ කර ඇත.   

310 ٍم َوَعنْ  - ْعُت  ُجبَْْيي بْني ُمْطعي َ اهلُل َعنُْه قَاَل : } َسمي  رَِضي
 ِفي اهللي رَُسوَل ا

ُ
وري {  ُمتىَفٌق َعلَيْهي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىَم َيْقَرأ لَْمْغريبي بيالطُّ

  . 
ජුරබේර් ඉබ්නු මුත්ඉම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මේරිබ් සලාතරේ දී සූරතුත් තූර් පාරායනය කරනු මම සවන් 
දුනිමි.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

311 ِبي ُهَريَْرةَ  -
َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ هللي ََكَن رَُسوُل ا "قَاَل :  رَِضي

 ِفي 
ُ
يُل ( َصاَلةي الَْفْجري يَْوَم اْْلُمُ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َيْقَرأ َعةي : )الم َتْْني

ْجَدَة ا ََت لََعَ السى
َ
( {  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  ، و )َهْل أ نَْساني ْْلي  
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අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

ජුමුආ දින ෆජ්ර් සලාතරේ දී අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම් තුමා  අලිෆ් ලාම් මීම් තන්සීලු යන 
සජදා පරිච්රේදය හා හල් අතා අලල් ඉන්සාන් යන දහර් පරිච්රේදය 
පාරායනය කරන්රනකු වූහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

312 ر  - َبَايني يثي ا َوليلطى ْن َحدي يُم َذليَك  "بْني َمْسُعوٍد : مي "يُدي  
තබරානී හි සඳහන් ඉබ්නු මසඌ්ද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් ප්රකාශ කළ හදීයක  

එරලස එතුමාරණෝ දිගටම ඉටු කළහ.  
313 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن ُحَذْيَفَة  - ر َصلىيُْت َمَع ا "قَاَل :  رَِضي نلىِبي

ُل  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
نَْدَها يَْسأ  ،َفَما َمرىْت بيهي آيَُة رَْْحٍَة إيَلى َوَقَف عي

نَْها َوََل  ْخرََجُه ا  " آيَُة َعَذاٍب إيَلى َتَعوىَذ مي
َ
يُّ انَُه ، وََحسى ْْلَْمَسُة أ ذي مي ْ .لِّتر  

හුරදයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
සලාතය ඉටු කරළමි. රහ්මත් හි ආයතයක් පසු කරන විට එම 
ස්ථානරේ නැවතී (අල්ලාහ්රගන්) අයැද සටිති. අදාබ් දඬුවරම් 
ආයතයක් පසු කරන විට එයින් ආරක්ොව පතති.  

ඉමාම් අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
අය විසන් රමය රහළිදරේ කරන ලදී.  

ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් තත්ත්වරේ පවතින හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.  
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314 َ اهلُل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللي ني َعبىاٍس َوَعْن ايبْ  -  رَِضي
ََل وَ   "َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

َ
 اأ

َ
قَْرأ

َ
ْن أ

َ
يُت أ ا إيينر نُهي د  ْو َساجي

َ
ا أ لُْقْرآَن َراكيع 

ا  ، مى
َ
ُموا فييهي افَأ ُكوُع َفَعظر ُجوُد فَاْجتَهي لرىبى الرُّ ا السُّ مى

َ
 ،ََعءي دلُّ وا ِفي ادُ ، َوأ

ْن يُْستََجاَب لَُكْم {  َرَواُه ُمْسليٌم  
َ
ٌن أ  َفَقمي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

දැන ගනු ! සැබැවින් ම මම රුකූඋ කරන්රනකු ව රහෝ සුජූද් 
කරන්රනකු ව රහෝ සටිය දී අල්-කුර්ආනය පාරායනය කිරීම 
තහනම් කරනු ලද්රදමි. රුකූඋ, එහි ඔබ පරමාධිපති ව රගෞරවය 
කරනු ! සුජූද් හි ඔබ ප්රාර්ථනාරව හි නිරත වනු ! නුඹලා ට පිළිතුරු 
සපයනු ලැබීමට එය සුදුසු වන්රන්ය. 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.  
315 يَشَة  - َ ارَ -َوَعْن ََعئ ََكَن  "قَالَْت :  -َعنَْهاتعاَل هلُل ِضي

هي : "ُسبَْحانََك َيُقوُل: ِفي ُرُكوعي  َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ هللي رَُسوُل ا هي وَُسُجودي
َك   َربىنَا  للىُهمى ا َْمدي ْر يلي ، اَوِبي ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "للىُهمى ايْغفي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තම රුකූඋරව හි හා තම සුජූද් හි 

ْر يلي   َربىنَا  ُسبَْحانََك اللىُهمى  َك ، اللىُهمى ايْغفي َْمدي .َوِبي  

සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බනා වබිහම්දික අල්ලාහුම්මේෆිර් 
ලී 
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රත්රුම : අරහෝ ! අල්ලාහ්, අපරේ පරමාධිපති යාණනි, 
ඔබරේ ප්රශිංසාව තුළින් ඔබ සුවිශුද්ධය. තවද යා ! අල්ලාහ,් ඔබ මට 
සමාව රදනු මැනව ! 

යැයි පවසන්රනකු වූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

316 ِبي ُهَريَْرةَ َوعَ  -
َ
َ ا--ْن أ ََكَن رَُسوُل  "قَاَل :  --هللُ َعنْهُ رَِضي

َْي َيُقوُم َم إيَذا قَاَم إيََل اَصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى هللي ا ُ حي اَلةي يَُكبر ُثمى  ،لصى
َْي يَْرَكُع  ُ حي َع ايَُكبر َدُه" حي ، ُثمى َيُقوُل : "َسمي يَمْن َْحي ُ ل ُع ُصلْبَُه ْرفَ َْي يَ َّللى

ْن ا ُكوعي مي ُ  قَائيٌم : "َربىنَا َولََك اُثمى َيُقوُل وَُهوَ  ،لرُّ َْي ْْلَْمُد" ُثمى يَُكبر  حي
ا  د  َسهُ  ،َيْهويي َساجي

ْ
َْي يَْرَفُع َرأ ُ حي َْي يَْسُجُد ُثمى  ،ُثمى يَُكبر ُ حي ُثمى يَُكبر

َْي يَْرَفُع  ُ حي اَلةي ُُكرَها  اليَك ِفي ْفَعُل ذَ ُثمى يَ  ،يَُكبر َْي َيُقوُم وَ  ،لصى ُ حي ُيَكبر
ْن اثْنَتَْْيي َبْعَد ا لَيْهي .  ُمتىَفٌق عَ   "ْْلُلُوسي مي  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සලාතය සඳහා සූදානම් වූ විට නැගී සටින රමොරහොරත් 
අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසන්රනකු වූහ. පසුව රුකූඋ කරන 
රමොරහොරත් දී  ද තක්බීර් පවසති. පසුව රුකූඋරව හි සට තම 
රකොන්ද ඔසවා (රකළින් සට) ගන්නා රමොරහොරත් දී ද සමිඅල්ලාහු 
ලිමන් හමිදා (අල්ලාහ් තමන් ට ප්රශිංසා කළ අයට සවන් දුන්රන් 
ය.) යැයි පවසති. පසුව සට රගන සටිය දී රබ්බනා වලකල් හම්දු 
(අපරේ පරමාධිපතියාණන් ඔබටම ය සයලු ප්රශිංසා. යැයි පවසති. 
පසුව සුජූද් කරන්රනකු රලස නැරමන රමොරහොරත් ද තක්බීර් 
පවසති. පසු ව තම හිස (සුජූද් හි සට) ඔසවා ගන්නා රමොරහොරත් ද 
තක්බීර් පවසති. පසුව (නැවත) සුජූද් කරන රමොරහොරත් තක්බීර් 
පවසති. පසුව (රදවන රකආතය සඳහා) නැගී සටින රමොරහොරත් 
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තක්බීර් පවසති. පසුව මුළු සලාතරයහි ම රමරලස ඉටු කරති. 
රදවන රකආතරය හි වාඩි වූ පසු ව නැවත නැගී සටින රමොරහොරත් 
ද තක්බීර් පවසති.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්   

317 يٍد اْْلُْدريير  - ِبي َسعي
َ
َ ا--َوَعْن أ  " قَاَل : --هلُل َعنْهُ رَِضي

ْن اهللي ََكَن رَُسوُل ا َسُه مي
ْ
َم إيَذا َرَفَع َرأ

ُكوعي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى  قَاَل : " لرُّ
ْلَء ااَللى  َمَواتي َومي ْلَء السى رْضي ُهمى َربىنَا لََك اْْلَْمُد مي

َ
ْلَء  ،ْْل ئَْت  َماَومي شي

ٍء َبْعُد  ْن ََشْ ْهَل امي
َ
َحقُّ َما قَاَل اثلىنَاءي َوالَْمْجدي ، أ

َ
 َوُُكُّنَا لََك  -لَْعبُْد ، أ

ْعَطيَْت ا -َعبٌْد 
َ
يَما أ يَما َمنَْعَت  ، للىُهمى ََل َمانيَع ل َي ل ، َوََل َينَْفُع َذا َوََل ُمْعطي

نَْك اْْلَ ا .   َرَواُه ُمْسليمٌ   "ْْلَدُّ در مي  
අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. තම හිස රුකූඋරව හි සට ඔසවා ගන්නා අවස්ථාරේ 
රමරසේ ප්රකාශ කරන්රනකු වූහ.  

ْن اَللىُهمى َربى  ئَْت مي ْلءَ َما شي رْضي ، َومي
َ
ْلءَ اْْل َمَواتي َومي ْلءَ السى نَا لََك اْْلَْمُد مي

َحقُّ َما قَاَل الَْعبُْد 
َ
ْهَل اثلىنَاءي َوالَْمْجدي ، أ

َ
ٍء َبْعُد ، أ اللىُهمى ََل  -َوُُكَُّنا لََك َعبٌْد  -ََشْ

يَما َمنَ  َي ل ْعَطيَْت ، َوََل ُمْعطي
َ
يَما أ نَْك اْْلَدُّ َمانيَع ل ْعَت ، َوََل َينَْفُع َذا اْْلَدر مي  

අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්දු මිල්අස ්සමාවාති වමිල්අල් 
අර්ළි වමිල්අ මා ෂිුඃත මින් රෙයිඉන් බුඃදු, අහ්ලස් සනාඉ වල්-මජිදි 
අහක්කු මා කාලල් අබ්දු වකුල්ලුනා ලක අබ්දුන් අල්ලාහුම්ම ලා 
මානිඅ ලිමා අුඃතයිත වලා මුුඃතිය ලිමා මනුඃත වලා යන්ෆඋ දල් ජද්දි 
මින්කල් ජද්දු 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, අහස් පිරරන්න ට රපොරළොව 
පිරරන්න ට පසු ව ඔබ කුමක් අභිමත කරළේ ද ඒ සයල්ල පිරරන්න 
ට ඔබටමය සයලු ප්රශිංසා. ඔබ උසස්භාවරයන් හා කීර්තිරයන් 
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යුක්තය. අප සයල්ල ඔබරේ ගැත්තන් යැයි ගැත්රතකු පැවසීම 
වඩාත් උචිතය. යා ! අල්ලාහ්, ඔබ පිරිනැමූ රදයක් වළක්වන්රනකු 
රනොමැත. ඔබ වැළැක්වූ රදයක් පිරිනමන්රනකු ද රනොමැත. 
අවශයතාවක් රනොමැති කිසරවකු ට ප්රරයෝජනය සැලැස්වීමට 
රනොහැක. සයලු අවශයතාවන් ඔබරගනි.   

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. 

318 َ ا-َعْن ايبْني َعبىاٍس وَ  - قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -نُْهَماهلُل عَ رَِضي
ْسُجَد لََعَ   "َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا

َ
ْن أ

َ
ْرُت أ مي

ُ
ْعُظٍم : لََعَ أ

َ
 َسبَْعةي أ

هي  -ْْلَبَْهةي ا نْفي
َ
هي إيََل أ َشاَر بييَدي

َ
ْكبَتَْْيي  ،َوايْلََديْني  -َوأ   ،َوالرُّ

َ
في ْطَراَوأ

َعلَيْهي .   ُمتىَفٌق   "الَْقَدَمْْيي   
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අස්ථි හතක් මත මම සුජූද් කිරීමට අණවනු ලැබුරවමි.  
නළල මත ද පසුව තම දෑතින් තම නාසය ද සිංඥා කර රපන්වමින් 
තව ද රදඅත් ද දණහිස් රදක ද රදපා ඇගිලි තුඩු ද රපන්වූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

319 َ اهلُل َعنْهُ بْني ُِبَيْنََة َوَعْن ا - نى ا " رَِضي
َ
ى أ َصَّلى اهلُل نلىِبي

َج َبْْيَ يََديْهي  َعلَيْهي وََسلىمَ    "َحَّتى َيبُْدَو َبيَاُض إيبيَطيْهي  ،ََكَن إيَذا َصَّلى فَرى
تىَفٌق َعلَيْهي .  مُ   

ඉබ්නු බුහයිනා (රළියල්ලාහු) අන්හු තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සලාතය ඉටු කරන විට තම කිහිලි රදරක හි සුදු පැහැය 
රහළි වන තරමට තම දෑත් අතර හිඩැස් තබා ගන්රනකු වූහ.  
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මූලාශ්රය: බුහාරි හා  මුස්ලිම් 

320 اءي بْني ََعزيٍب لْ َوَعْن ا - َ ا-َبَ قَاَل : قَاَل  -ُهَماهلُل َعنْ رَِضي
يَْك  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي رَُسوُل ا َواْرَفْع  ،إيَذا َسَجْدَت َفَضْع َكفى

ْرَفَقيَْك  َرَواُه ُمْسليٌم .    "مي  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

පැවසූ බව බරාඋ ඉබ්නු ආසබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ සුජූද් කරන්රන හි නම් ඔරබ් රදඅත්ල (බිම) තබා ඔරබ් 
වැළමිටි රදක ඔසවා ගන්න.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
321 َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن َوائيلي بْني ُحْجٍر  - نى ا " رَِضي

َ
ى نلى أ َصَّلى اهللُ ِبي

هي  َعلَيْهي وََسلىمَ  َصابيعي
َ
َج َبْْيَ أ َصابيَعُه  ،ََكَن إيَذا َرَكَع فَرى

َ
  "َوإيَذا َسَجَد َضمى أ

ُم .    َرَواُه اَْْلَاكي
වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ රුකූඋ කරන විට තම (දෑරතහි) ඇඟිලි අතර හිඩැස් 
තබන්රනකු ව හා සුජූද් කරන විට තම ඇඟිලි ළිං ව තබා ගන්රනකු 
වූහ. 

රමය ඉමාම් අල්-හාකිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

322 يَشَة  - َ ا-َوَعْن ََعئ يُْت  "قَالَْت :  -َعنَْهاتعاَل هلُل رَِضي
َ
َرأ

ا  َعلَيْهي وََسلىمَ َصَّلى اهلُل هللي رَُسوَل ا برع  ُّ   "يَُصِلر ُمَِّتَ  ،َرَواُه النىَساِئي
َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة .   وََصحى
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ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් එරමිණි රගොතා රගන සලාතය ඉටු කරනු මම දුටුමි.  

රමය නසාඊ තුමා විසන් රහළිදරවු කර ඇති අතර ඉබ්නු 
හුරසයිමා තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරයි.  

323 َ ا-َعْن ايبْني َعبىاٍس وَ  - نى ا - َعنُْهَماهللُ رَِضي
َ
ى أ َصَّلى اهللُ نلىِبي

ْجَدَتْْيي : َعلَيْهي وََسلىَم ََكَن َيُقوُل َبْْيَ ا ْر يلي ا اللىُهمى  "لسى  ،َوارَْْحِْني  ،ْغفي
يني  ْرَبَعُة إيَلى النىسَ َواُه ارَ  "َواْرُزقِْني  ،وَََعفيِني  ،َواْهدي

َ
ُّ ْْل ِبي َواللى  ،اِئي

َ
ْفُظ ْلي

َحُه اَداوَُد  ُم . ، وََصحى ْْلَاكي  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සජදා රදක අතර  

ْر يلي اللىُهمى ا يني  ،َوارَْْحِْني  ،ْغفي َواْرُزقِْني  ،وَََعفيِني  ،َواْهدي  

රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, මට සමාව රදනු මැනව ! මට 
කරුණා කරනු මැනව ! මට යහ මඟ රපන්වනු මැනව ! මට සුවය 
රදනු මැනව ! මට රපෝෙණය රදනු මැනව ! යැයි පවසන්රනකු වූහ. 

රමය අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා විසන් රහළිදරේ කර 
ඇත. රමම වදන් රපළ ඉමාම් අබූ දාවූද් සතුය. රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව ඉමාම් හාකිම් තුමා සඳහන් කර ඇත.  
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බුලූගුල් මරාම් 8 (හදීස් 324-373) 

     
اَلةي  َفةي الصى  بَاُب صي

සලාතය ඉටු කරන ක්රමය පිළිබඳ පාඩම (රදවන 
රකොටස) 

ْهوي َوَغْْييهي بَاُب  من سجود اتلالوة والشكرُسُجودي السى  

සුජූද් සහ්වු  හා ඒ හැර සුජූද් අත්-තිලාවා හා සුජූද් අේ-
ෂක්ර්  පිළිබඳ පාඩම 

 

324 َ اهلُل َوَعْن َماليكي بْني اْْلَُويْريثي  - نىُه "   َعنْهُ تعاَل رَِضي
َ
أ

ى  ى انلىِبي
َ
ْن َصاَلتيهي لَْم  ،يَُصِلر  َّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َص َرأ تٍْر مي إيَذا ََكَن ِفي وي

فَ
ا  د  ْْلَُخارييُّ . َرَواُه ا  "َينَْهْض َحَّتى يَْستَويَي قَاعي  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් සලාතරේ නිරත ව සටිනු තමන් දුටු බව මාලික් ඉබ්නු 
අල්-හුරවයිරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරමින්.. 

එතුමාණන්රේ සලාතරේ ඔත්රත් රකආතයන් හි (සට 
අරනක් රකාආතය සඳහා නැගී සටින විට) සමාන්තර ව අසුන් 
ගන්නා රතක් නැගී රනොසටින්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
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325 يٍك  - نَسي بْني َمال
َ
َ اهلُل َعنْهُ  َوَعْن أ نى رَُسوَل ا " رَِضي

َ
ي أ َّللى

ا َبْعَد ا ُكوعي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َقنََت َشْهر  ْن  ،لرُّ ْحيَاٍء مي
َ
يَْدُعو لََعَ أ

ْحيَاءي الَْعَربي 
َ
ُمتىَفٌق َعلَيْهي .     "، ُثمى تََرَكهُ أ  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා මසක කාලයක් රුකූඋ කිරීරමන් පසුව කුනූත් 
පවසා සටියහ. (එහි) අරාබි කුලයන් අතුරින් ඇතැම් කුලයන් ට 
එරරහි ව ප්රාර්ථනා කළහ. පසු ව එය අත හැර දැමූහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

326 ْن وَْجٍه آَخَر  - ر ََنُْوهُ مي اَرُقْطِني ْْحََد َوادلى
َ
ا  " ، َوَزاَد :َوْلي مى

َ
فَأ

بْحي فَلَْم يَ ِفي ا ْنيَا َزْل َيْقنُُت َحَّتى فَاَرَق الصُّ .   "دلُّ  
රම් හා සමාන හදීසයක් රවනත් අයුරකින් අහ්මද් හා 

දාරුකුත්නි හි සඳහන් ව ඇත. එහි අමතර ව  

නමුත් රමය සදු වූරේ සුබ්හු සලාතරේ දී ය. එතුමා 
රමරලොවින් සමු ගන්නා රතක් කුනූත් පැවසීම අත හැරිරේ නැත.   

327 نى ا -
َ
ى َوَعنُْه أ ََكَن ََل َيْقنُُت إيَلى  " َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي

ْو َدََع لََعَ قَْوٍم  ،إيَذا َدََع ليَقْوٍم 
َ
َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة .   "أ َصحى  

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
එක් පිරිසක ට ප්රාර්ථනා කරන විට දී රහෝ එක් පිරිසක ට එරරහි ව 
ප්රාර්ථනා කරන විට දී හැර කුනූත් පවසන්රනකු රනොවූහ.  
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රමය ඉබ්නු හුරසයිමාර තුමා පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි.  

328 ر  - ْشَجِعي
َ
َ اهلُل َوَعْن َسْعدي بْني َطاريقي اْْل  َعنْهُ تعاَل رَِضي

بَتي ! إينىَك  "قَاَل : 
َ
ِبي : يَا أ

َ
ي قَْد َصلىيُْت َخلَْف رَُسولي اقُلُْت ْلي َصَّلى َّللى

ِبي بَْكٍر  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
ى  انَ ، َوُعثْمَ  ، َوُعَمرَ َوأ فَََكنُوا َيقْ  ، َولَعي

َ
نُتُوَن ، أ

ْي ُبَِنى  ؟لَْفْجري ِفي ا
َ
بَا َداوَُد .     ،ْْلَْمَسُة َرَواُه ا  "حُمَْدٌث  ،قَاَل : أ

َ
إيَلى أ  

සුඃද් ඉබ්නු තාරික් අල්-අේජඉේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මම මාරේ පියාරගන් මාරේ පියතුමණි, සැබැවින් ම ඔහු ව 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්)තුමා අබූ 
බක්ර් තුමා උමර් තුමා උස්මාන් තුමා හා අලී තුමා ට පසුපසන් සට 
සලාතය ඉටු කර ඇත්රතහි ය. ඔවුහු ෆජ්ර් හි (සුබ්හු සලාතරේ) 
කුනූත් පවසන්නන් රලස සටිරයහු දැයි විමසා සටිරයමි.  

(එයට) මාරේ පුතුණුවනි, එය නවක බිහි වූ රදයක් යැයි 
පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් තිර්මිදී නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන අය 
විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

329 ٍّ ْْلَ َوَعْن ا - َ ا-َسني بْني لََعي ُ َعنُْهَمارَِضي  "; قَاَل :  -َّللى
قُولُُهنى ِفي ُقنُوتي اَُكيَما َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َعلىَمِني رَُسوُل اهللي 

َ
تْري ٍت أ لْوي

يَمْن َهَديَْت : " اللىُهمى ا يني في يَمْن ََعَفيَْت  ،ْهدي يَمْن  ،وَََعفيِني في َوتََولىِني في
َْت  ْعَطيَْت  ،تََويلى

َ
إينىَك َتْقِضي  ،َوقيِني ََشى َما قََضيَْت  ،َوَباريْك يلي فييَما أ

فَ
لُّ َمْن َوايَلَْت إينى  ،َوََل ُيْقََض َعلَيَْك    "َتبَاَرْكَت َربىنَا َوَتَعايَلَْت  ،ُه ََل يَزي
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ُّ : َرَواهُ اْْلَْمَسُة .  َوَزاَد ا ُّ َواْْلَيَْهقي َبَايني زُّ َمْن ََعَديَْت  "لطى .  َزاَد   "َوََل يَعي
ْن وَْجٍه آ ُّ مي ريهي : النىَساِئي ُ لََعَ ا "َخَر ِفي آخي ر نلى وََصَّلى اَّللى    "ِبي

හසන් ඉබ්නු අලී (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් මට වචන කිහිපයක් උගන්වා දුන්හ. ඒවා මම 
විත්ර් සලාතරේ කුනූත් අවස්ථාරේ පවසන්රනමි.  

يني فييَمْن َهَديَْت ، وَََعفي  َْت اللىُهمى اْهدي ِني فييَمْن ََعَفيَْت ، َوتََولىِني فييَمْن تََويلى
ْعَطيَْت ، َوقيِني ََشى َما قََضيَْت ، فَإينىَك َتْقِضي َوََل ُيْقََض َعلَيَْك 

َ
، َوَباريْك يلي فييَما أ

لُّ َمْن َوايَلَْت ، َتبَاَرْكَت َربىنَا َوَتَعايَلَْت    ، إينىُه ََل يَزي
අල්ලාහුම්මහ්දිනී ෆීමන් හදයිත, වආෆිනී ෆීමන් ආෆයිත, 

වතවල්ලනී ෆීමන් තවල්රලයිත, වබාරික් ලී ෆීමා අුඃතයිත, වකිනී 
ෙර්ර මා කළයිත, ෆඉන්නක තක්ළී වලා යුක්ළා අරලයික, ඉන්නහූ 
ලා යදිල්ලු මන් වාලයිත, තබාරක්ත රබ්බනා වතආලයිත. 

රත්රුම : අරහෝ ! අල්ලාහ් , ඔබ කවරරකු ට මඟ 
රපන්වූරයහි ද ඔවුන් අතර මට ද මඟ රපන්වනු මැනව ! ඔබ 
කවරරකු ට සුවය පිරිනැමුරවහි ද ඔවුන් අතර මට ද සුවය ලබා 
රදනු මැනව ! ඔබ කවරරකු භාර ගත්රතහි ද ඔවුන් අතර මා ද භාර 
ගනු මැනව ! ඔබ පිරිනමා ඇති දෑ හි අභිවෘද්ධිය ලබා රදනු මැනව ! 
ඔබ තීන්දු කළ දෑ හි හානිරයන් මා ආරක්ො කරනු මැනව ! 
සැබැවින් ම ඔහු තීන්දු කරන්රනහි ය. නමුත් ඔබ මත තීන්දු කරනු 
ලැබීමක් රනොමැත. සැබැවින් ම ඔබ භාර ගත් අය ලිස්සී 
රනොවැරටන්රන් ය. අපරේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ අති උත්කෘෙට් 
විය. අති උත්තරීතර විය.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු 
විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

තබරානී හා බයිහකී හී මීට අමතර ව රමරසේ වැකියන් 
සඳහන් ව ඇත. 
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زُّ َمْن ََعَديَْت   වලා යඉස්සු මන් ආදයිත  َوََل يَعي

රත්රුම: ඔබ කවරරකු රකරරහි සතුරු වූරේ ද ඔහු ට 
රගෞරවයක් රනොමැත.  

නසාඊ හි රවනත් රකෝණයකින් සඳහන් හදීසය ක 
අවසානරය හි රමරසේ සඳහන්ව ඇත.  

ر  ُ لََعَ انلىِبي  වසල්ලල්ලාහු අලන් නබිේයි  وََصَّلى اَّللى

රත්රුම : නබි තුමාණන් රවත අල්ලාහ ්ආශිර්වාද කරත්වා ! 

330 ر َعْن ايبْني َعبىاٍس  - يلْبَيَْهقي َ اهللُ -َول ََكَن  " : - َعنُْهَمارَِضي
ْن ُيَعلرمُ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ رَُسوُل اهللي  نَا ُدََعء  نَْدُعو بيهي ِفي الُْقنُوتي مي

هي َضْعٌف .    "بْحي لصُّ َصاَلةي ا َوِفي َسنَدي  
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසයක් බයිහකී හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අප ට ප්රාර්ථනාවක් ඉගැන් වූහ. සුබ්හු සලාතරේ කුනූත් අවස්ථාරව 
හි එමගින් අපි ප්රාර්ථනා කරන්රනමු.  

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාරව හි දුර්වලතාවන් ඇත.  
331 ِبي ُهَريَْرَة  -

َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ هللي رَِضي

َحُدُكْم  " َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
ُْي فاََل َيْبُْك َكَما َيْبُُك اإيَذا َسَجَد أ  ،ْْلَعي

ْخرََجُه ا  "َقبَْل ُرْكبَتَيْهي َويْلََضْع يََديْهي 
َ
ثلىاَلثَُة . أ  

يثي َوائيٍل  ْن َحدي قَْوى مي
َ
بني ُحْجٍر رِض اهلل تعاَل عنه :َوُهَو أ  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් රකරනකු සුජූද් කරන විට ඔටුවන් වාඩි 
වනවාක් රමන් වාඩි රනොවන්න. ඔහු තම දණිස් රදක තබන්න ට 
රපර තම රදඅත් තබත්වා ! 

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත.  

රමම හදීසය පහත සඳහන් වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාරේ හදීසය ට වඩා බලවත් හදීසයකි. 

332 يُْت  " -
َ
ى َرأ إيَذا َسَجَد وََضَع  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ انلىِبي

ْخرََجُه ا  "ُرْكبَتَيْهي َقبَْل يََديْهي 
َ
ْرَبَعُة .أ

َ
إينى  ْل

يثي  فَ ْن َحدي ا مي د  لي َشاهي وى
َ
يْْل ل

َ اهلُل َعنْهُ ايبْني ُعَمَر  َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة  ما،رَِضي  َخارييُّ ْْلُ وََذَكَرُه ا ،َصحى
ا َمْوقُوف ا .   ُمَعلىق 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සුජූද් කරන විට 
තම දෑත් තබන්න ට රපර තම දණහිස් තබනු මම දැක ඇත්රතමි 
යැයි වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

රමය අබු දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාරේ හදීස ය මුල් හදීසය ට සාධකයක් රලස පිහිටා ඇත. 
ඉබ්නු හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. 
ඉමාම් බුහාරි තුමා රමය මුඅල්ලක් මේකූෆ් ගණරේ හදීසයක් 
රලසන් සඳහන් කර ඇත.  

333 َ ارَ -َوَعْن ايبْني ُعَمَر  - نى رَُسوَل ا " -هللُ َعنُْهَماِضي
َ
َصَّلى هللي أ

دي وََضَع يََدُه اََكَن إيَذا َقَعدَ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يلتىَشهُّ يَُْسَى لََعَ ُرْكبَتيهي لْ  ل
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ْيَ  ا، َوَعَقَد ثاََلث  يْلُْمَن ، َوايْلُْمَن لََعَ الْيَُْسَى ا شَ وَ  ، وَََخْسي
َ
هي اَر بيإيْصبَ أ عي

بىابَةي ا َصابيَعُه ُُكىَها  "َوِفي ريَوايٍَة ََلُ : . َرَواُه ُمْسليٌم   .لسى
َ
َشاَر َوَقبََض أ

َ
، َوأ

ْبَهاَم ِتي تَِلي الى بيا    "ْْلي
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා තෙහ්හුද් සඳහා වාඩි වන විට තම වම් අත තම වම් 
දණහිස මත ද දකුණත දකුණ මතද තබන්රනකු වූහ. (දකුණත) 
පනස් තුන රමන් (අරාබි ඉලක්කම් හැඩරයන්) ගැට ගසා රගන තම 
දබැරැඟිල්රලන් සිංඥා කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. ඔහු සතු 
තවත් වාර්තාවක රමරසේ සඳහන් ව ඇත.  

තම ඇගිලි සයල්ල රමොළවා ගත්හ. මහපට ඇඟිල්ල ට පසු 
ඇති දැයින් (දබරැඟිල්රලන්) සිංඥා කළහ.  

334 َ اهللُ َعنْهُ هللي بْني َمْسُعوٍد َوَعْن َعبْدي ا - اتْلََفَت  "قَاَل :  رَِضي
َحُدُكْم إيَذا َص  َفَقاَل : " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ُسوُل اهللي إييَلْنَا رَ 

َ
َّلى أ

ي فَلْيَُقْل : ا ى يىاُت َّللي لََواُت  ،تلىحي يربَاُت  ،َوالصى َها َوالطى يُّ
َ
اَلُم َعلَيَْك أ ، السى

ُّ َورَْْحَةُ  اَلُم َعلَيْنَا ، ا َوَبَرََكتُُه اهللي  انلىِبي بَادي السى يَْي  اهللي ولَََعَ عي اْلي  ،لصى
ْن ََل إيََلَ 

َ
ْشَهُد أ

َ
ا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  ،هلُل َلى اإي أ د  نى حُمَمى

َ
ْشَهُد أ

َ
ْ  ،َوأ َتََخْيى ُثمى يلي

ْعَجبُُه إي 
َ
ََعءي أ ْن ادلُّ يلْبَُخاريير .  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "ُعو َفيَدْ  ،يَلْهي مي َواللىْفُظ ل  
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ر :  يلنىَساِئي ْن ُيْفَرَض َعلَيْنَا اُكنىا َنُقوُل قَ  "َول
َ
ُد لتى بْلي أ .   "َشهُّ

ْْحََد : 
َ
نى ا "َوْلي

َ
ى أ دَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َعلىَمُه انلىِبي ْن  لتىَشهُّ

َ
َمَرُه أ

َ
، َوأ

.    "نلىاَس ُيَعلرَمُه ا  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අප රවත හැරී රමරසේ ප්රකාශ කළහ.  

ඔබ අතුරින් රකරනකු සලාතරේ නිරත වූ විට රමරසේ 
පවසත්වා ! 

ُّ َورَْْحَةُ  َها انلىِبي يُّ
َ
اَلمُ َعلَيَْك أ يربَاُت ، السى لََواُت ، َوالطى ي ، َوالصى ى يىاُت َّللي اهللي  اتلىحي

اَلُم َعلَيْنَا ولَََعَ  نى َوَبَرََكتُُه ، السى
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن ََل إيََلَ إيَلى اهلُل ، َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
يَْي ، أ اْلي بَادي اهللي الصى  عي

ا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ  د   حُمَمى

අත්තහයියාතු ලිල්ලාහි වස්සලාතු වත්තයියිබාතු අස්සලාමු 
අලයික අේයුහන් නබිේයු වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහු. අස්සලාමු 
අලයිනා වඅලා ඉබාදිල්ලාහිස් සාලිහීන් අේහදු අන් ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහු වඅේහදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලුහු.  

රත්රුම: සයලු පඬුරු අල්ලාහට්ම ය. සයලු ආශිර්වාදයන් හා 
සයලු පිවිතුරු දෑ ද අල්ලාහ්ටම ය. අරහෝ නබිවරයාණනි ! ඔබට 
ශාන්තිය අත්රේවා ! අල්ලාහ්රේ කරුණාව ද ඔහුරේ අභිවෘද්ධිය ද 
අත්රේවා ! අප රවතත් අල්ලාහර්ේ දැහැමි ගැත්තන් රවතත් 
ශාන්තිය අත් රේවා ! නැමදුම ට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර රවනත් 
රදවිරයකු රනොමැති බව මම සාක්ෂි දරමි. සැබැවින් ම මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔහුරේ ගැත්තා බවත් 
ඔහුරේ ධර්ම දූතයා බවත් මම සාක්ෂි දරමි.  

පසු ව තමන් ට කැමති ප්රාර්ථනාවක් රතෝරා රගන ප්රාර්ථනා 
කරත්වා ! 
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මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වදන් රපළ ය.  

නසාඊ හි සඳහන් වන පරිදි  

අප රවත  තෙහ්හුද් අනිවාර්ය කිරීම ට රපර (ශාන්තිය 
අල්ලාහ්ට ය ජිබ්රීල් මීකාඊල් යන මලක් වරුන් රකරරහි ශාන්තිය 
අත්රේවා ! යනුරවන්) පැවසුරවමු.  

අහ්මද් හි සඳහන් පරිදි  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
අබ්දුල්ලාහ් බින් මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ට තෙහ්හුද් 
ඉගැන්වූහ. එය ජනයාටත් උගන්වන රමන් ඔහු ට අණ කළහ.  

335 يُمْسليٍم : َعْن ايبْني َعبىاٍس  - َ اهلُل َعنْهُ َول اَل : } ََكَن قَ  رَِضي
ي ... {   ى لََواُت َّللي يىاُت اَلُْمبَاَرََكُت اَلصى َد: " اتَلىحي ي ُيَعلرُمنَا اَلتىَشهُّ رَُسوُل اَّلَلى
ريهي .   إيََل آخي

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලද හදීසයක් මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් වී ඇත.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ අප ට තෙහහ්ුද් ඉගැන්වූහ.  

එය  

අත්තහේයාතුල් මුබාරකාතුස් සලවාතු ලිල්ලාහි.... 

යනුරවන් ආරම්භ කර අවසාන ය දක්වා රේ.  

336 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن فََضالََة بْني ُعبَيٍْد  - َع  "قَاَل :  رَِضي َسمي
، هللَ ، لَْم ََيَْمدي ا ال  يَْدُعو ِفي َصاَلتيهي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىَم رجُ هللي ا رَُسوُل 

ر َولَْم يَُصلر لََعَ ا َل َهذَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ُثمى َدََعُه  ا "َفَقاَل : " َعجي
يدي  ،  بيتَْحمي

ْ
َحُدُكْم فَلْيَبَْدأ

َ
ُثمى  ،َربرهي َواثلىنَاءي َعلَيْهي  َفَقاَل : " إيَذا َصَّلى أ
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ر  ْْحَُد   "ُثمى يَْدُعو بيَما َشاَء  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يَُصِلر لََعَ انلىِبي
َ
 ،َرَواهُ أ

َحُه اَواثلىاَلثَُة  ذي ل، وََصحى مي ْ بىاَن  ،يُّ ِّتر ُم .   ،َواْبُن حي َواْْلَاكي  
ෆළාලා ඉබ්නු උරබයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

මිනිරසකු තම සලාතරේ දී කළ ප්රාර්ථනයක ට අල්ලාහ ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සවන් දුන්හ. ඔහු 
එහි අල්ලාහ් ට ප්රශිංසා රනොකරළේය. නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා හට ආශිර්වාද රනොපැතුරේ ය. එවිට එතුමාරණෝ 
රමොහු රමය ඉක්මණින් ඉටු කළැයි පැවසූහ. පසු ව ඔහු ව කැඳවා 
ඔහු ට රමරසේ ප්රකාශ කළහ. ඔබ අතුරින් රකරනකු සලාතය ඉටු 
කරළේ නම් (අත්තහයියාත් හි) තම පරමාධිපති ට ප්රශිංසා කිරීරමන් 
හා ඔහු රවත සයලු පැසසුම් ඉදිරිපත් කිරීරමන් ආරම්භ කරත්වා ! 
පසු ව නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රකරරහි 
සලවාත් (ආශිර්වාද) පවසත්වා ! පසු ව ඔහු අභිමත කරන දෑ රගන 
ප්රාර්ථනා කරත්වා ! 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු 
විසන් රහළිදරේ කර ඇත. තිර්මිදි ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් යන 
අය රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් රකොට ඇත.  

337 -  
َ
نَْصاريير ِبي َمْسُعوٍد اَوَعْن أ

َ
َ اهلُل َعنْهُ ْْل قَاَل  "قَاَل :  رَِضي

َمَرنَا اهللي ُْي ْبُن َسْعٍد: يَا رَُسوَل ابَشي 
َ
َ َعلَيَْك  ! أ ْن نَُصِلر

َ
فََكيَْف  ،هلُل أ

ٍد ، ُثمى قَاَل : " قُولُوا : افََسَكَت  ؟نَُصِلر َعلَيَْك  ولَََعَ  ،للىُهمى َصلر لََعَ حُمَمى
ٍد  يمَ  َكَما َصلىيَْت لََعَ  ،آلي حُمَمى يَم  ولََعَ  إبْراهي ٍد  ،آلي إيبَْراهي َوَباريْك لََعَ حُمَمى

ٍد  ، يٌد   َكَما بَاَرْكَت لََعَ  ،ولَََعَ آلي حُمَمى يٌد ََمي َْي إينىَك َْحي يَم ِفي الَْعالَمي إيبَْراهي
اَلُم َكَما َعلىْمتُُكْم  َرَواُه ُمْسليٌم .    ". َوالسى  
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إيَذا ََنُْن َصلىيْنَا  ،يَْف نَُصِلر َعلَيَْك فَكَ  "َوَزادَ ايْبُن ُخَزيَْمَة فييهي : 
.   "َعلَيَْك ِفي َصاَلتينَا   

අබූ මස්ඌද් අල්-අන්සාරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

බෂීර් ඉබ්නු සුඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණනි, ඔබ රකරරහි සලවාත් ප්රකාශ කරන රමන් අල්ලාහ ්අප 
ට නිරයෝග කරළේය. නමුත් ඔබ ට අපි සලවාත් පවසන්රන් රකරසේ 
දැයි විමසා සටීය. එවිට එතුමාරණෝ මදක් නිහඬ ව සට පසු ව 
රමරසේ ප්රකාශ කළහ.  

ඔබ සැම රමරසේ ප්රකාශ කරන්න.  

ٍد ، َكَما َصلىيَْت لََعَ  ٍد ، ولَََعَ آلي حُمَمى يَم ولََعَ  اللىُهمى َصلر لََعَ حُمَمى آلي  إبْراهي
ٍد ، َكَما بَاَرْكَت لََعَ إيبْ  ٍد ، ولَََعَ آلي حُمَمى يَم ، َوَباريْك لََعَ حُمَمى َْي إينىَك   َراهي يَم ِفي الَْعالَمي إيبَْراهي

يدٌ  يٌد ََمي  َْحي

අල්ලාහුම්ම සල්ලි අලා මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් 
කමා සල්ලයිත අලා ඉබ්රාහීම වඅලා ආලි ඉබ්රාහීම්. වබාරික් අලා 
මුහම්මදින් වඅලා ආලි මුහම්මදින් කමා බාරක්ත අලා ඉබ්රාහීම ෆිල් 
ආලමීන් ඉන්නක හමීදුම් මජීද්. 

රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, ඉබ්රාහීම් තුමා හා ඉබ්රාහීම් තුමාරේ 
පවුරල් උදවිය ට ඔබ ආශිර්වාද කළාක් රමන් මුහම්මද් තුමා ට හා 
මුහම්මද් තුමා රේ පවුරල් උදවිය ට ආශිර්වාද කරත්වා ! 
රලෝවැසයන් තුළ ඉබ්රාහීම් තුමා ට ඔබ අභිවෘද්ධිය ලබා දුන්නාක් 
රමන් මුහම්මද් තුමා ට හා මුහම්මද් තුමා රේ පවුරල් උදවිය ට 
අභිවෘද්ධිය ලබා රදත්වා ! සැබැවින් ම ඔබ ප්රශිංසාලාභී ය. 
කීර්තිමත් ය.  

තවදුරටත් සලාම් පැවසීම මා ඔබ ට උගන්වා ඇති පරිදිය 
යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  
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අප අපරේ සලාතරය හි නිරත ව සටින විට ඔබ රකරරහි 
අප සලවාත් ප්රකාශ කළ යුත්රත් රකරසේ ද?   

යන ප්රකාශය රමම හදීසරය හි අමතර ව ඉබ්නු හුරසයිමා 
විසන් සඳහන් රකොට ඇත.  

338 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ هللي رَِضي

  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َصَّلى 
َ
َد أ ْذ بياإيَذا تََشهى ْرَبٍع َحُدُكْم فَلْيَْستَعي

َ
ْن أ ، هللي مي

ْن َعَذابي َجَهنىَم َيُقوُل : ا ُعوُذ بيَك مي
َ
ْن َعَذابي اللىُهمى إيينر أ ، َقْبي لْ ، َومي

ْن فيتْنَةي ا ْن ََشر فيتْنَةي الَْمْحيَا َوالَْمَماتي َومي ْ ، َومي يحي امَ ل الي {  ُمتىَفٌق سي جى دلى
يُمْسليٍم :  َوايٍَة ل دي ا "َعلَيْهي . َوِفي ري ْن التىَشهُّ َحُدُكْم مي

َ
ْيي إيَذا فََرَغ أ خي

َ
   "ْْل
අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. ඔබ අතුරින් රකරනකු තෙහ්හුද් ප්රකාශ කරන 
විට කරුණු හතරක් සම්බන්ධරයන් අල්ලාහ්රගන් ආරක්ො ව 
පතත්වා! එතුමා රමරසේ ප්රකාශ කර සටියහ. 

ْن فيتْنَةي الَْمْحيَا  ْن َعَذابي الَْقْبي ، َومي ْن َعَذابي َجَهنىَم ، َومي ُعوذُ بيَك مي
َ
اللىُهمى إيينر أ

الي َوالَْمَماتي ، َومي  جى يحي ادلى ْن ََشر فيتْنَةي الَْمسي  
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් අදාබි ජහන්නම වමින් 

අදාබිල් කබ්රි වමින් ෆිත්නතිල් මහ්යාය වල් මමාති වමින් ෙර්රි 
ෆිත්නතිල් මසීහිද් දජ්ජාල්  

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, නිරරේ දඬුවමින් ද මිනී වරළහි 
දඬුවමින් ද ජීවය හා මරණරේ පරීක්ොරවන් ද දජ්ජාල්රේ 
අර්බුධරයහි හානිරයන් ද ආරක්ො ව සැබැවින් ම මම ඔරබන් 
පතමි.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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ඔබ අතුරින් රකරනකු අවසන් තෙහහ්ුදය අවසන් කළ විට... 
යනුරවන් මුස්ලිම් හි තවත් වාර්තාවක සඳහන් ව ඇත.  

339 ِبي بَْكٍر ا -
َ
يقي َوَعْن أ در َ اهلُل لصر نىُه قَاَل  " َعنْهُ رَِضي

َ
أ

ْدُعو بيهي ِفي  َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ليرَُسولي ا
َ
َصاَلِتي . قَاَل َعلرْمِني ُدََعء  أ

ا قُْل : " ا ا َكثيْي  ُر اللىُهمى إيينر َظلَْمُت َنْفِسي ُظلْم  نُ ، َوََل َيْغفي نَْت وَب َّلُّ
َ
 إيَلى أ

َرة  مي  ، ْر يلي َمْغفي َك فَاْغفي نْدي نَْت الَْغُفوُر اَوارَْْحِْني  ،ْن عي
َ
يُم ، إينىَك أ   "لرىحي

 ُمتىَفٌق َعلَيْهي .  

අබූ බක්ර් සද්දීක් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින් ම එතුමා අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රදස බලා මාරේ සලාතරේ දී මට 
ප්රාර්ථනා කළ හැකි වන පරිදි පැතුමක් මට උගන්වා රදන්නැයි 
පවසා සටීය.  

එතුමාණන් ඔහු ට ඔබ රමරසේ පවසන්න.  

ْر يلي  نَْت ، فَاْغفي
َ
نُوَب إيَلى أ ُر اَّلُّ ا ، َوََل َيْغفي ا َكثيْي  اللىُهمى إيينر َظلَْمُت َنْفِسي ُظلْم 

َك ، َوارَْْحِْني ، إي  نْدي ْن عي َرة  مي يمُ َمْغفي نَْت الَْغُفوُر الرىحي
َ
نىَك أ  

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී ළලම්තු නෆ්සී ලුල්මන් කසීරා, වලා 
යේෆිරුස් සුනූබ ඉල්ලා අන්ත, ෆේෆිර්ලී මේෆිරතන් මින් ඉන්දික, 
වර්හම්නී, ඉන්නක අන්තල් ගෆූරුර් රහීම්. 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, මා මට ම අධික රලස අපරාධ කර 
ගත්රතමි. ඔබ හැර එම පාපයන් සමා කරන්රනකු නැත. එබැවින් 
ඔබ රවතින් වූ සමාදානයක් රලස මට සමාව රදනු මැනව ! මට 
කරුණා කරනු මැනව ! සැබැවින් ම ඔබ අතික්ෙමාශීලී ය. අසමසම 
කරුණාභරිත ය.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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340 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َوائيلي بْني ُحْجٍر  - َصلىيُْت َمَع  "قَاَل :  رَِضي
ر نلى ا ينيهي : " ا فَََكنَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ ِبي اَلم َعلَيُْكْم ليَُسلرُم َعْن يَمي سى

ي : " ا َوَبَرَكَ َورَْْحَُة اهللي  َماَلي اَلُم َعلَيُْكْم َورَْْحَ تُُه " َوَعْن شي  ُة اهللي لسى
يٍح .     "َوَبَرََكتُُه  يَسنٍَد َصحي بُو َداوَُد ب

َ
َرَواُه أ  

වාඉල් ඉබ්නු හුජ්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
සලාතය ඉටු කර ඇත්රතමි. එවිට එතුමා තම දකුණු පසන් 
අස්සලාමු අරලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ යැයි ද තම වම් 
රදසන් අසස්ලාමු අරලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාතුහූ යැයි ද 
සලාම් පවසන්රනකු වූහ.  

රත්රුම : ඔබට ශාන්තිය හා සමාදානය අත්රේවා ! තව ද 
අල්ලාහ් රේ කරුණාව ද ඔහු රේ අභිවෘද්ධිය ද අත්රේවා ! 

පූර්ව සාධක සහිත වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉමාම් 
අබූ දාවූද් විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

341 َْيةي بْني ُشعْ َوَعْن ا - نى ابٍَة لُْمغي
َ
َ اهلُل َعنُْه أ ى رَِضي َصَّلى نلىِبي

  اهللُ ََكَن َيُقوُل ِفي ُدبُري ُُكر َصاَلةي َمْكتُوَبٍة : " ََل إيََلَ إيَلى  "اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
يَك ََلُ  يٌر  ،ْْلَْمُد ، َوََلُ الُْملُْك ، ََلُ اوَْحَدُه ََل ََشي ٍء قَدي ، َوُهَو لََعَ ُُكر ََشْ

ْعَطيَْت ا
َ
يَما أ يَما َمنَْعَت  ،للىُهمى ََل َمانيَع ل َي ل ، َوََل َينَْفُع َذا اْْلَدر َوََل ُمْعطي

نَْك ا ُمتىَفٌق َعلَيْهي .     "ْْلَدُّ مي  
මුගීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  
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සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් සෑම අනිවාර්යය සලාතයක ට පසුව ම රමරසේ 
පවසන්රනකු ව සටියහ.  

ٍء  يَك ََلُ ، ََلُ الُْملُْك ، َوََلُ اْْلَْمُد ، وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ ََل إيََلَ إيَلى اهلُل وَْحَدهُ ََل ََشي
ْعَطيَْت ، َوََل ُمعْ 

َ
يَما أ يٌر ، اللىُهمى ََل َمانيَع ل يَما َمنَْعَت قَدي َي ل نَْك اْْلَدُّ طي   ، َوََل َينَْفُع َذا اْْلَدر مي

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෙරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි රෙයිඉන් කදීර්. අල්ලාහුම්ම ලා 
මානිඅ ලිමා අුඃතයිත වලා මුුඃතිය ලිමා මනුඃත වලා යන්ෆඋ දල් ජද්දි 
මින්කල් ජද්දූ. 

රත්රුම: අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත. ඔහුට 
කිසදු හවුල්කරුරවකු රනොමැත. සර්ව රාජයය ඔහු සතු ය. සයලු 
පැසසුම් ඔහුට හිමි ය. ඔහු සයලු දෑ රකරරහි සර්ව බලධාරී ය. යා ! 
අල්ලාහ් , ඔබ පිරිනැමූ රදයක් වළක්වන්රනකු රනොමැත. ඔබ 
වැළැක් වූ රදයක් පිරිනමන්රනකු ද රනොමැත. කීර්තිය ඇති 
කිසරවකු විසන් කිසදු ප්රරයෝජනයක් කළ රනොහැක. සර්ව කීර්තිය 
ඔබරගන් පමණ ය.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  
342 ِبي َوقىاٍص  -

َ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َسْعدي بْني أ  قَاَل :  رَِضي

َ
نى " أ

اَلةي : "َكَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي رَُسوَل ا نى ُدبَُر الصى مى للىهُ ا َن َيتََعوىُذ بيهي
ْن ا ُعوُذ بيَك مي

َ
ْن اْْلُْخلي َوأ ُعوُذ بيَك مي

َ
ُعوُذ بي  ،ْْلُْبي إيينر أ

َ
نْ َوأ رَدى َك مي

ُ
ْن أ

َ
 أ

رَْذلي ا
َ
ْن فيتْنَةي الُْعُمري إيََل أ ُعوُذ بيَك مي

َ
ْنيَا ، َوأ ْن َعَذابي دلُّ ُعوُذ بيَك مي

َ
، َوأ

َرَواُه اْْلَُخارييُّ .    "لَْقْبي ا  
සුඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  
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සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් සලාතය ට පසු ව පහත සඳහන් දෑ රගන 
ආරක්ො ව පතන්රනකු වූහ. 

ْن اْْلُ  ُعوُذ بيَك مي
َ
ْن اْْلُْخلي َوأ ُعوُذ بيَك مي

َ
رَدى اللىُهمى إيينر أ

ُ
ْن أ

َ
ْن أ ُعوُذ بيَك مي

َ
ْبي ، َوأ

ْن َعَذابي الَْقْبي  ُعوُذ بيَك مي
َ
ْنيَا ، َوأ ْن فيتْنَةي ادلُّ ُعوُذ بيَك مي

َ
رَْذلي الُْعُمري ، َوأ

َ
  إيََل أ

අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් බුහ්ලි වඅඌදු බික 
මිනල් ජුබුනි වඅඌදු බික මින් අන් උරද්ද ඉලා අර්දලිල් උමුරි 
වඅඌදු බික මින් ෆිත්නතිද් දුන්යා වඅඌදු බික මින් අදාබිල් කබ්රි. 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, මසුරු කමින් මම ඔරබන් 
අරාක්ොව පතමි ! තව ද දුබලතාරවන් මම ඔරබන් ආරක්ොව පතමි 
! තව ද වරයෝවෘද්ධභාවය දක්වා ආයුෙ දීර්ඝ වීරමන් මම ඔරබන් 
ආරක්ොව පතමි ! රමරලොරව හි අර්බුදකම් වලින් ආරක්ො ව මම 
ඔරබන් පතමි ! කබ්ර් හි රේදනාරවන් ද මම ඔරබන් ආරක්ොව 
පතමි !     

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
343 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن ثَْوَباَن  - َصَّلى هللي ََكَن رَُسوُل ا "قَاَل :  رَِضي

َم إيَذا ا
ْن َصاَلتيهي ايْستَْغَفرَ نََْصََف اهلُل َعلَيْهي وََسلى ، َوقَاَل : " هلَل ثاََلث ا  ا مي

نَْك ا اَلُم َومي نَْت السى
َ
ْكَرامي َواْْلاََللي اَلُم . َتبَاَرْكَت يَا َذا السى اللىُهمى أ   "ْْلي

 َرَواُه ُمْسليٌم . 
සේබාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ තම සලාතය අවසන් කර හැරුණු විට අල්ලාහර්ගන් තුන් 
වරක් අසත්ේෆිරුල්ලාහ ්යනුරවන් පවසා පාප ක්ෙමාව අයැදි සටිති. 
තව ද 
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نَْك ا اَلُم َومي نَْت السى
َ
ْْلاََللي اَلُم . َتبَاَرْكَت يَا َذا السى اللىُهمى أ

ْكَرامي   َواْْلي
අල්ලාහුම්ම අන්තස් සලාම් වමින්කස් සලාම් තබාරක්ත යා 

දල් ජලාලි වල් ඉක්රාම්. 

රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, ඔබයි ශාන්තිය. ඔබරගන් ය 
ශාන්තිය. බලය කීර්තිය හා තයාගශීලීභාවරයන් යුත්තයාණනි, ඔබ 
අති උත්කෘේට ය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  

344 ِبي ُهَريَْرَة  -
َ
َ اهلُل َعنُْه َعْن رَُسولي اهللي َوَعْن أ َصَّلى  رَِضي

، هلَل ُدبَُر ُُكر َصاَلٍة ثاََلث ا َوثاََلثيَْي َمْن َسبىَح ا " اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل :
َد ا َ اثاََلث ا َوثاََلثيَْي  هللَ وََْحي يْسعٌ فَتيلْ  ،ثاََلث ا َوثاََلثيَْي  هللَ ، َوَكبى  َك ت

يْسُعوَن  ائَةي : ََل إيََلَ َوقَاَل َتَماَم ا ،َوت يَك ََلُ  إيَلى الْمي ، ََلُ هلُل وَْحَدُه ََل ََشي
يٌر  ،ْْلَْمُد ، َوََلُ الُْملُْك ا ٍء قَدي َرْت ََلُ َخَطايَاهُ  ،َوُهَو لََعَ ُُكر ََشْ ، َوإيْن ُغفي

ثَْل َزَبدي ا نى اِفي ْسليٌم . وَ َرَواُه مُ   "ْْلَْحري ََكنَْت مي
َ
ْخَرى : أ

ُ
تلىْكبيَْي  ريَوايٍَة أ

ْرَبعٌ 
َ
.  َوثاََلثُونَ  أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු සෑම සලාතයක ට පසුව ම තිස් තුන් වරක් -
සුබ්හානල්ලාහ් (අල්ලාහ් අතිපාරිශුද්ධිය) යැයි - තස්බීහ් පවසා තිස් 
තුන් වරක් -අල්හම්දු ලිල්ලාහ් (සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ්ට ය) යැයි - 
තහ්මීද් පවසා තිස් තුන් වරක් -අල්ලාහු අක්බර් (අල්ලාහ් අති 
රශ්රේේඨය) යැයි - තක්බීර් පවසන්රන් ද එවිට එය අනූ නව වතාවකි. 
සයය සම්පූර් කිරීම පිණිස  
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يَك ََلُ ، ََلُ  ٍء ََل إيََلَ إيَلى اهلُل وَْحَدهُ ََل ََشي  الُْملُْك ، َوََلُ اْْلَْمُد ، وَُهَو لََعَ ُُكر ََشْ
يرٌ   قَدي

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලාෙරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු 
වලහුල් හම්දු වහුව අලා කුල්ලි රෙයිඉන් කදීර්. 

රත්රුම : අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත. ඔහු 
එකීය ය. ඔහු ට කිසදු හවුල්කරුරවකු රනොමැත. සර්ව රාජයය ඔහු 
සතු ය. සයලු ප්රශිංසා ඔහු ට හිමි ය. ඔහු සයලු දෑ රකරරහි සර්ව 
බලධාරී ය.  

යැයි පවසන්රන් ද  මුහුදු රපණ පිඩු තරම ට ඔහුරේ 
පාපයන් තිබුණ ද ඔහු ට සමාව රදනු ලැරබ්.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  

345 َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن ُمَعاذي بْني َجبٍَل  - نى رَُسوَل ا " رَِضي
َ
َصَّلى هللي أ

يَك يَا ُمَعاذُ : ََل تََدَعنى ُدبَُر ُُكر َصاَلةٍ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  وصي
ُ
ْن قَاَل ََلُ : " أ

َ
 أ

بَاَدتيَك َتُقوُل : ا ْكريَك وَُشْكريَك وَُحْسني عي ِنر لََعَ ذي عي
َ
ْْحَُد   " للىُهمى أ

َ
 ،َرَواهُ أ

بُو َداوَُد 
َ
يَسنٍَد قَوييٍّ .  َوالنى  ،َوأ ُّ ب َساِئي  

සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා තමන් ට රමරසේ පවසා සටි බව මුආද් ඉබ්නු ජබල් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අරහෝ ! මුආද්, මම ඔබ ට උපරදස් රදමි. සෑම සලාතයක ට 
පසුව ම ඔබ රමරසේ ප්රකාශ කිරීම අතරනොහරින්න.  

بَاَدتيَك  ْكريَك وَُشْكريَك وَُحْسني عي ِنر لََعَ ذي عي
َ
 اللىُهمى أ

අල්ලාහුම්ම අඉන්නී අලා දික්රික වෂක්රික වහුස්නි 
ඉබාදතික 
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රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, ඔබ ව රමරනහි කිරීමටත් ඔබ ට 
කෘතරේදී වීමටත් ඔබ ට අලිංකාර අයුරින් නැමදීමටත් මට උදේ 
කරනු මැනව !  

ඉතා බලවත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුක්ත ව අහම්ද් අබූ 
දාවූද් යන ඉමාම් වරු විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

346 َماَمَة  -
ُ
ِبي أ

َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ هللي رَِضي

 آيََة ا " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
ر ُدبَُر ُُكر َصاَلةٍ َمْن قََرأ لَْم   َمْكتُوَبةٍ لُْكرِْسي
ْن ُدُخولي اْْلَنىةي إيَلى ا ُّ   "لَْموُْت َيْمنَْعُه مي َحُه ايْبُن َصحى وَ  ،َرَواُه النىَساِئي

بىاَن .  ُّ : َوَزاَد فييهي احي َبَايني َحٌد َوقُْل ُهَو ا "لطى
َ
ُ أ " .َّللى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ උමාමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු සෑම අනිවාර්යය සලාතයක ට පසුව ම ආයතුල් 
කුර්සීේය (අල්-කුර්ආන් 2:255) පාරායනය කරළේ ද ස්වර්ගය ට 
පිවිසීම ට මරණය හැර රවන කිසවක් ඔහු ව වළක්වන්රන් ම නැත.  

රමය ඉමාම් නසාඊ තුමා රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉබ්නු 
හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

රමම හදීසය තබරානි හි 

‘තව ද කුල් හුවල්ලාහු අහද් යන සූරාව ද (පාරායනය කරළේ 
නම්) යැයි අමතර වශරයන් සඳහන් ව ඇත.  

347 َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل َوَعْن َماليكي بْني اْْلَُويْريثي  - رَِضي
َصِلر  " َّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َص هللي رَُسوُل ا

ُ
ْيتُُموِني أ

َ
َرَواُه   "َصلُّوا َكَما َرأ

 اَْْلَُخارييُّ .
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව මාලික් ඉබ්නු අල්-හුරවයිරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මම සලාතය ඉටු කරනු ඔබ දැක ඇති පරිදි ඔබ ද සලාතය 
ඉටු කරනු  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත.   
348 َ ا-ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ َوَعْن عي - قَاَل  " قَاَل : -َعنُْهَماهللُ رَِضي

ا  : َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ رَُسْوُل اهللي يلي  ْع  ،" َصلر قَائيم  إيْن لَْم تَْستَطي
فَ

ا فَ  د  ْع َفَعََّل َجنٍْب  ،َقاعي   . ْْلَُخارييُّ َرَواُه ا  وإَلى فأْومي " فَإيْن لَْم تَْستَطي
ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ සට ගනිමින් සලාතය ඉටු කරනු ! ඔබ එය ට හැකියාව 
රනොදරන්රන් නම් එවිට අසුන් ගනිමින් ද එයට ද ඔබ හැකියාව 
රනොදරන්රන් නම් ඇල පැත්තට ඇලරවමින් ද (සලාතය ඉටු 
කරනු.) එරසේ රනොමැති නම් සිංඥා කරමින් සලාතය ඉටු කරනු ! 
යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ මට පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  
349 َ اهللُ َوَعْن َجابيٍر  - نى ا " هُ َعنْ  َتَعاَل رَِضي

َ
ى أ َصَّلى اهلُل نلىِبي

يٍض  َعلَيْهي وََسلىمَ  يَمري َوقَاَل : " َصلر  -َها فََرََم بي  ،َصَّلى لََعَ ويَساَدةٍ  -قَاَل ل
رْضي إيْن ايْستََطْعَت لََعَ ا

َ
ْئ إييَماء   ،ْْل ْومي

َ
َواْجَعْل ُسُجوَدَك  ،َوإيَلى فَأ

َك  ْن ُرُكوعي ْخَفَض مي
َ
بُو ْْلَ َرَواُه ا  "أ

َ
َح أ ْن َصحى يَسنٍَد قَوييٍّ َولَكي ُّ ب يَْهقي

 َحاتيٍم َوْقَفُه .  

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
රකොට්ටයක් මත හිස තබා සලාතය ඉටු කළ රරෝගිරයකු රදස බලා 
එය විස කර දමා ඔබ ට හැකියාව ඇත්නම් රපොරළොව මත සලාතය 
ඉටු කරන්න. එරසේ රනොමැතිනම් සිංඥාකරමින් සලාතය ඉටු කරනු 
! (එහි දී) ඔරබ් සුජූදය ඔරබ් රුකූඋවට වඩා පහත් රලස පත් කර 
ගනු !  

රමය ඉමාම් බයිහකී විසන් බලවත් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව රහළිදරේ කර ඇත. නමුත් ඉමාම් අබූ 
හාතිම් රමය වක්ෆ් ගණයට අයත් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.  

 

ْهوي َوَغْْييهي بَاُب    من سجود اتلالوة والشكرُسُجودي السى  

සුජූද් සහව්ු (සලාතරේ සදු වුණ වරදක් සඳහා ඉටු කරන 
සුජූද ය) හා ඒ හැර සුජූද් අත්-තිලාවා (අල්-කුර්ආනය 
පාරයනය කරන විට සජදා ඉටු කිරීම සම්බන්ධරයන් 
පැමිරණන ස්ථානයන් හි ඉටු කරන සුජූද ය) හා සුජූද් අේ-
ෂක්ර් (යම් සතුටුදායක අවස්ථාවක් ඇති වූ විටක අල්ලාහ් ට 
කෘතඥතාව පුද කිරීම පිණිස ඉටු කරන සුජූද ය) පිළිබඳ පාඩම 

َ ا- بْني ُِبَيْنََة هللي َعْن َعبْدي ا -350 نى إي  " -هلُل َتَعاََل َعنْهُ رَِضي
ى ا ْهَر  مَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى نلىِبي ُم الظُّ  بيهي

ْكَعتَْْيي َصَّلى ، َفَقاَم ِفي الرى
ويَلَْْيي ا

ُ
اَلَة ، َحَّتى إيَذا قَََض انلىاُس َمَعُه ، َفَقاَم اَولَْم َُيْليْس  ،ْْل ، لصى

َ َوُهَو َجاليٌس . وََسَجَد َسْجَدَتْْيي  ،نلىاُس تَْسلييَمُه َواْنتََظَر ا ْن  ،َكبى
َ
َقبَْل أ

ْخرََجُه ا  "ُثمى َسلىَم  ، يَُسلرمَ 
َ
بَْعُة أ ْْلَُخاريير .  َوِفي ريَوايٍَة ، وََهَذا لَْفُظ السى
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ُ ِفي ُُكر َسجْ  "لُمْسليٍم :  َمََكَن  ،نلىاُس َمَعُه َدةٍ َوُهَو َجاليٌس وََسَجَد ايَُكبر
َن اْْلُلُوسي  َ مي "َما نََسي  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු බුහයිනා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ලුහර් සලාතය රමරහය වූහ. ආරම්භක රකආත් රදරක හි සට 
ගත්හ. (රදවන රකආතය අවසානරේ) වාඩි රනොවූහ. එතුමා සමඟ 
ජනයා ද නැගී සටියහ. සලාතය අවසන් වන තුරුම රමරලස සදු 
විය. එතුමාණන් සලාම් පැවසීම ජනයා බලාරපොරරොත්තුරවන් 
සටියහ. (නමුත්) එතුමාරණෝ වාඩි වී සටිය දී ම සලාම් පැවසීම ට 
රපර තක්බීර් පවසා සජදා රදකක් ඉටු කළහ. පසු ව සලාම් පැවසූහ.  

රමය බුහාරි, මුස්ලිම්, අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, නසාඊ හා 
ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් රහළිදරේ කර ඇත. රමය බුහාරී සතු 
වදන් රපළකි.  

මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක  

එතුමාණන් වාඩි වී සටිය දී සෑම සජදාවක දීම තක්බීර් 
පැවසූහ. ජනයා ද එතුමාණන් සමඟ සුජූද් කළහ. (එය මුල් රකආත් 
රදරක හි) වාඩි වීමට අමතක වූ ස්ථානය රවනුවට ය. 

351 ِبي ُهَريَْرَة وَ  -
َ
َ ا-َعْن أ َصَّلى  ":  قَاَل  -هلُل َتَعاََل َعنْهُ رَِضي

ُّ ا ر نلىِبي َم إيْحَدى َصاَلِتي الَْعشي
 ،ُثمى َسلىَم  ، َرْكَعتَْْيي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى

مي ا ُثمى قَامَ  دي إيََل َخَشبٍَة ِفي ُمَقدى بُو  ا، َوِفي  فَوََضَع يََدهُ َعلَيَْها ،لَْمْسجي
َ
لَْقْومي أ

ْن يَُكلر  ،بَْكٍر َوُعَمُر 
َ
َفَقالُوا :  ،وََخَرَج ََسَََعُن انلىاسي  ،َماُه َفَهابَا أ

اَلُة  َْت .  الصى قَُصي
َ
ُّ ، َورَُجٌل يَْدُعوُه اأ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َذا نلىِبي
ي ، َفَقاَل : يَا رَُسوَل ايْلََديْني ا َ  ،َّللى ن

َ
مْ أ

َ
يَت أ َْت  سي نَْس  ؟قَُصي

َ
َفَقاَل : " لَْم أ
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َ  ،" َفَقاَل : بَََّل  َولَْم ُتْقََصْ  يَت قَْد ن َ  ،فََصَّلى َرْكَعتَْْيي ُثمى َسلىَم  ، سي  ،ُثمى َكبى
هي  ثَْل ُسُجودي َ  ،فََسَجَد مي َسُه فََكبى

ْ
ْطَوَل ُثمى َرَفَع َرأ

َ
ْو أ

َ
َسُه  ،أ

ْ
 ،ُثمى وََضَع َرأ

 َ هي  ،فََكبى ثَْل ُسُجودي ْطَوَل  فََسَجَد مي
َ
ْو أ

َ
َ ُثمى َرفَ    ،أ َسُه َوَكبى

ْ
ُمتىَفٌق   "َع َرأ

يلْبَُخاريير .   ،َعلَيْهي  َواللىْفُظ ل  
يُمْسليٍم : َوِفي ريوَ  .    "لَْعَْصي َصاَلُة ا "ايٍَة ل  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

සවස් කාල සලාතයන්රගන් එක් සලාතයක් රකආත් 
රදකක් වශරයන් ඉටු කර පසු ව සලාම් පැවසූහ. පසු ව මස්ජිදය 
ඉදිරිරේ ඇති ලී රකොටයක් රවත රගොස් ඒ මත තම අත තැබූහ. එම 
පිරිස අතර අබූ බක්ර් හා උමර් ද සටියහ. නමුත් එතුමාණන් සමඟ 
කතා කිරීම ට ඔවුන් රදරදනා බිය වූහ.  ජනයා රේගරයන් 
(මස්ජිදරයන්) බැහැර රවමින් සලාතය රකටි කරනු ලැබී ඇතැයි 
පැවසුරවෝ ය.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් දුල් 
යරදයින් (දිගු දෑත් ඇත්තා) යනුරවන් හැඳින් වූ මිනිරසකු ද විය. 
එවිට ඔහු අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, ඔබ අමතක කරළහි ද එරසේ 
රනොමැතිනම් සලාතය රකටි කරනු ලැබුරේ දැයි විමසා සටියහ.  

එවිට එතුමාරණෝ මම අමතක රනොකරළමි සලාතය රකටි 
කරනු ද රනොලැබීය. යැයි පැවසූහ.  

ඔහු නැත ඔබ අමතක කරළහි ය යැයි පැවසුරේ ය. පසු ව 
(අමතක කළ) රකආත් රදක ඉටු රකොට පසු ව සලාම් දුන්හ. පසු ව 
තක්බීර් පවසා එතුමාරේ සාමානය සුජූද ය රමන් රහෝ ඊටත් වඩා 
මදක් අධික ව රහෝ සජදා ඉටු කළහ. පසු ව තම හිස ඔසවා ගත්හ. 
එවිට තක්බීර් පැවසූහ. පසු ව නැවතත් තම හිස (සුජූද් හි) තැබූහ. 
එවිට ද තක්බීර් පැවසූහ. එතුමාරේ සාමානය සුජූදය රමන් රහෝ 
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ඊටත් වඩා මදක් අධික ව රහෝ සජදා ඉටු කළහ. පසු ව තම හිස 
ඔසවා ගත්හ. තව ද තක්බීර් ද පැවසූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි මුස්ලිම්. රමය බුහාරි හි සඳහන් වදන් 
රපළයි.  

මුස්ලිම් හි සඳහන් වාර්තාවක එය අසර් සලාතය යැයි 
සඳහන් ව ඇත.  

352 ِبي َداوَُد  -
َ
َوْلي : َصَدَق ُذو ا "َفَقاَل :  

َ
ْوَمئُوا :  ؟يْلََديْني أ

َ
" فَأ

ْي َنَعْم 
َ
َ ِفي " ا.    "أ ْن بيلَْفظي : َوِهي يَحْْيي " لَكي حي .   "َفَقالُوا"لصى  

අබූ දාවූද් සතු වාර්තාවක 

එතුමාණන් දුල් යරදයින් සතය පවසා සටිරේ දැයි විමසා 
සටියහ. එවිට ඔවුහු එරසේ ය යන අදහසන් සිංඥා කරළෝය.  

නමුත් එය බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත්රත් වාචික ව 
ඔවුහු පැවසුරවෝ ය යන්රනනි.   

َ ِفي ريَوايٍَة ََلُ :  -353 َ  "َوِهي نَُه اَول هلُل َتَعاََل ْم يَْسُجْد َحَّتى َيقى
.   "َذليَك   

අබූ දාවූද් සතු තවත් වාර්තාවක 

 අල්ලාහ් ඒ (අමතක වූ සද්ධිය) ගැන එතුමාණන් ට 
තහවුරු කරන රතක් සුජූද් රනොකළහ.  

 යැයි සඳහන් ව ඇත.  

354 َ ا-ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ َوَعْن عي  - نى  َما "هلُل َتَعاََل َعنْهُ رَِضي
َ
أ

ى ا ْم  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي  بيهي
ُثمى  ،َجَد َسْجَدَتْْيي فََسَها فَسَ  ،َصَّلى

َد  بُو َداوَُد   "ُثمى َسلىَم  ،تََشهى
َ
نَُه ، َواَرَواُه أ يُّ وََحسى ذي مي ْ ُم اْْلَ وَ  ،لِّتر اكي

َحُه .   وََصحى



 

 

මරාම් 

 

173
 

ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ඔවුන ට සලාතය රමරහය වූහ. එවිට අමතක විය 
පසු ව සජදා රදකක් ඉටු කළහ. පසු ව තෙහ්හුද් පැවසූහ. පසු ව 
සලාම් පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
රහළිදරේ කරන ලදී.  

ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණය ට අයත් හදීසයක් බවත් 
ඉමාම් හාකිම් එය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි.  
   

355 يٍد ا - ِبي َسعي
َ
َ اهللُ َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل ْْلُْدريير َوَعْن أ رَِضي

َحُدُكْم ِفي َصاَلتيهي  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا
َ
فَلَْم يَْدري  ،إيَذا َشكى أ

ا  ْرَبع 
َ
ْو أ

َ
ثاَْلث ا أ

َ
كى َويْلَْبي لََعَ َما اسْ فَلْيَ  ؟َكْم َصَّلى أ ُثمى  ،َقَن تَيْ ْطَرحي الشى

ْن يَُسلرَم 
َ
إيْن ََكَن َصَّلى ََخْسا  َشَفْعنَ  ،يَْسُجُد َسْجَدَتْْيي َقبَْل أ

َصاَلتَُه  ََلُ  فَ
"ا  َكَ ، َوإيْن ََكَن َصَّلى َتَمام   يَْطاني ا ليلشى يم  َرَواُه ُمْسليٌم .    َنتَا تَْرغي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් රකරනකු ට තම සලාතරේ දී යම් සැකයක් ඇති 
වී රකආත් තුනක් ද හතරක් ද සලාතය රකොපමණක් ඉටු කරළේ ද 
යන්න රනොදන්නා විටක එම සැකය බැහැර කර තමන් සථ්ාවර කර 
ගත් දෑ මත එය රගොඩ නැගිය යුතුයි. පසු ව ඔහු සලාම් පැවසීම ට 
රපර සජදා රදකක් ඉටු කළ යුතුයි. එවිට ඔහු රකආත් පහක් ඉටු 
කර ඇත්නම් එය ඔහු ට ඔහුරේ සලාතය ඉරට්රට් බව ට පත් 
වන්රන් ය. ඔහු සම්පූර්ණරයන් ම (නිවැරදි ව) ඉටු කර ඇත්නම් ඒ 
රදක රෙයිතාන් ට එරරහි ව සදු කරන පහර දීමක් බව ට පත් 
වන්රන් ය.  
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රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
356 َ اهللُ َعنْهُ وََعني ابْني َمْسُعوٍد  -  هللي َصَّلى رَُسوُل ا "قَاَل :  رَِضي

ا َسلى  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يَل ََلُ : يَا رَُسوَل افَلَمى َحَدَث ِفي هللي َم قي
َ
، أ

ٌء لصى ا قَاَل :  ،وكذا " .  قَالُوا : َصلىيَْت َكَذا  ؟قَاَل : " َوَما َذليَك  ؟اَلةي ََشْ
بْلََة  ْقبََل  ،ُثمى َسلىَم  ،فََسَجَد َسْجَدَتْْيي  ،َفثََن ريْجلَيْهي َواْستَْقبََل اَلْقي

َ
ُثمى أ

هي َفَقاَل  اَل  : " إينىُه لَْو َحَدَث ِفي اَعلَيْنَا بيوَْجهي تُُكْم بيهي لصى
ْ
ْنبَأ

َ
ٌء أ  ،ةي ََشْ

نََْس َكَما تَنَْسْوَن 
َ
نَا بََْشٌ أ

َ
َما أ ْن إينى ُروِني  ،َولَكي يُت فََذكر إيَذا نَسي

َوإيَذا  ،فَ
َحُدُكمْ 

َ
َواَب  ِفي َصاَلتيهي فَلْيَتََحرى اَشكى أ ُثمى لييَْسُجْد  ،فلْيُتيمى َعلَيْهي  ،لصى

يْهي .  ُمتىَفٌق َعلَ   "َسْجَدَتْْيي   
ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාරණෝ සලාතය රමරහය වූහ. පසු ව 
සලාම් පැවසූ කල් හි අල්ලාහ් රේ දූතයාණනි, සලාතරේ අලුතින් 
යමක් ඇති වූරේ දැයි එතුමාරගන් විමසන ලදී. එය කුමක් දැයි 
එතුමාරණෝ ඇසූහ. ඔවුහු ඔබ රම් රම් අයුරින් සලාතය ඉටු කරළහි 
ය යැයි පැවසූහ.  

එවිගස තම රදපා හරවා කිබ්ලා දිශාව ට මුහුණ ලා සජදා 
රදකක් ඉටු කළහ. පසුව සලාම් පැවසූහ.   

ඉන් පසු ව එතුමා අප රවත මුහුණ ලා රමරසේ පැවසූහ.  

සැබෑ විෙයය නම් සලාතරය හි යමක් අලුතින් ඇති වූරේ 
නම් මම එය ඔබ ට දන්වන්රනමි. නමුත් මම ද මනුෙයරයකි. ඔබ ට 
අමතක වනවාක් රමන් ම මට ද අමතක රවමි. එබැවින් මම යමක් 
අමතක කරළේ නම් එය මට මතක් කර රදන්න. ඔබ අතුරින් 
රකරනකු තම සලාතරේ දී සැකයක් ඇති වූ විටක නිවැරදි රද් 
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රතෝරා ගනිත්වා පසු ව ඒ අනුව සම්පූර්ණ කරත්වා ! පසුව අමතක 
වීම පිණිස සජදා රදකක් ඉටු කරත්වා !  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

357 يلْبَُخاريير :  -  .   "ُثمى يَْسُجْد  ،ُثمى يَُسلرْم  ،فَلْيُتيمى  "َوِفي ريَوايٍَة ل
  

ඉමාම් බුහාරි සතු වාර්තාවක 

(සලාතය) සම්පූර්ණ කරත්වා ! පසු ව සලාම් දී පසු ව සජදා 
කරත්වා ! යැයි සඳහන් ව ඇත.   

358 يُمْسليٍم :  -  نى ا "َول
َ
ى نلى أ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َسَجَد ِبي

ْهوي َبْعَد ا مي َسْجَدَِتْ السى اَلمي َواللََْكَ     "لسى
ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වාර්තාවක 

 සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා සලාම් හා කතාව ට පසු ව අමතක වීම සඳහා ඉටු කරන සජදා 
රදක ඉටු කළහ.  

 යැයි සඳහන් ව ඇත.  

359 ْْحََد  - 
َ
ِبي َداوَُد  ،َوْلي

َ
يثي َعبْدي  ،َوأ ْن َحدي ر مي اهلل َوالنىَساِئي

فَلْيَْسُجْد َسْجَدَتْْيي َبْعَدَما  ،َمْن َشكى ِفي َصاَلتيهي  "بْني َجْعَفٍر َمْرفُوَع  : 
َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة .    "يَُسلرُم  وََصحى  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු ජුඃෆර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ මර්ෆූුඃ ගණරේ හදීසයක් අහ්මද් අබූ දාවූද් හා නසාඊ හි 
රමරසේ සඳහන් ව ඇත.  

කවරරකු ට තම සලාතරේ දී සැකයක් ඇති වූරේ ද ඔහු 
සලාම් පැවසීරමන් පසු සජදා රදකක් ඉටු කරත්වා !  
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ඉබ්නු හුරසයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.  

360 َْيةي بْني ُشْعبََة وَ  -  نى رَُسوَل اَعني الُْمغي
َ
َ اهلُل َعنُْه أ هللي رَِضي

َحُدُكْم  "قَاَل  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
َ
ْكَعتَْْيي ، َفَقاَم ِفي اإيَذا َشكى أ  ،لرى

ا  َ  ،َولْيَْسُجْد َسْجَدَتْْيي  ، وَلَ يُعوْدُ ،فَلْيَْمضي  ،فَاْستَتَمى قَائيم  ْم يَْستَتيْم َوإيْن ل
ا فَلْيَْجليْس َوََل َسْهَو َعلَيْهي  بُو َداوَُد   "قَائيم 

َ
، َواْبُن َماَجْه  ،َرَواُه أ

ُّ َوا اَرُقْطِني يٍف .   ،دلى يَسنٍَد َضعي َواللىْفُظ ََلُ ب  
සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 

වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අල්-මුගීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබරගන් රකරනකු ට සැකයක් ඇති වී රදවන රකආතරේ 
(වාඩි රනොවී) නැගී සටි විටක මුළුමණින් ම නැගී සටිරේ නම් ඔහු 
එය දිගට ම අනුගමනය කරත්වා ! ඔහු නැවත (වාඩි වීම සඳහා) හැරී 
රනො යා යුතුය. තව ද සජදා රදකක් ඉටු කරත්වා ! ඔහු මුළුමණින් ම 
නැගී රනොසටිරේ නම් එවිට වාඩි රවත්වා ! ඒ රවනුරවන් සජදා 
සහ්වු කිරීමට අවශය රනොරේ.  

රමය අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා දාරුකුත්නී යන ඉමාම් වරු 
විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

රමම වදන් රපළ ඉමාම් දාරුකුත්නි සතු ය. එය දුර්වල 
වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් වාර්තා වී ඇත. 

361 َ اوَ  -  ر َعْن ُعَمَر رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم هلُل َعني انلىِبي
إيْن َسَها ا لَيَْس لََعَ َمْن َخلََف اْْليَمامي  " قَاَل :

ْْليَماُم َفَعلَيْهي ولَََعَ َسْهٌو فَ
يٍف . َرَواُه ا  َمْن َخلَْفُه"  يَسنٍَد َضعي ُّ ب اُر َواْْلَيَْهقي لََْبى  
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නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඉමාම් ට පසු පසන් සටින්නන් රකරරහි සජදා සහ්වු 
රනොමැත. ඉමාම් ට අමතක වූ විටක ඔහු රකරරහි ද ඔහු ට පසු 
පසන් සටින අය රකරරහි ද එය බල පවතින්රන් ය.  

ඉමාම් අල්-බස්සාර් හා ඉමාම් බයිහකී විසන් දුර්වල වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

362 نى اَوَعْن ثَْوَباَن  - 
َ
َ اهلُل َعنُْه أ ى رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي

بُو َداوَُد   "ليُُكر َسْهٍو َسْجَدتَاني َبْعَدَما يَُسلرُم  "قَاَل :  وََسلىمَ 
َ
َواْبُن  ،َرَواُه أ

يٍف . مَ  يَسنٍَد َضعي اَجْه ب  
සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව සේබාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සෑම අමතක වීමකට ම සලාම් පැවසීරමන් පසු ව සජදා 
රදකක් ඇත.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් හා ඉමාම් ඉබ්නු මාජා දුර්වල හදීස් 
වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව රහළිදරේ කර ඇත.  

363 ِبي ُهَريَْرَة  - 
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل :َوَعْن أ َسَجْدنَا َمَع  " رَِضي

ْت ( َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ِفي : ) إيَذا اهللي رَُسولي ا َماُء اينَْشقى   ،لسى
ْ
و : ) ايقَْرأ

.    َرَواُه ُمْسليمٌ   "بياْسمي َربرَك   
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ඉදස් සමාඋන් ෙක්කත් යන සූරාහ් ව හා ඉක්රුඃ බිස්මි 
රබ්බික යන සූරාහ් ව පාරායනය කරන විට දී අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් සමඟ අප ද සජදා කරළමු. 
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රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. 

සටහන : රමම හදීසරේ සට කුර්ආනය පාරායනය කරන 
විට නියමිත ඇතැම් ස්ථාන වල සජදා තිලාවත් කර තිරබන බව ට 
නබි තුමාරේ වදන් පැහැදිලි කරන්රන්ය.   

364 َ ا-َعْن ايبْني َعبىاٍس وَ  -  ) ص (  "قَاَل :  -هلُل َعنُْهَمارَِضي
ْن َعَزائيمي ا ُجودي لَيَْسْت مي يُْت رَُسوَل السُّ

َ
 َعلَيْهي َصَّلى اهللُ هللي ، َوقَْد َرأ

يَها ْْلَُخارييُّ . َرَواُه ا  " وََسلىَم يَْسُجُد في  
ඉබ්නු අබ්බාස් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

සාත් සුජූද් කරන ස්ථාන වලින් රනොවන්රන් ය. නමුත් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලලම්) එම 
ස්ථානරේ සුජූද් කරනු මම දැක ඇත්රතමි.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා රහළිදරේ කර ඇත.   
نى ا "َوَعنُْه :  -365

َ
ى أ  "َسَجَد بيانلىْجمي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي

ْْلَُخارييُّ .  َرَواُه ا   
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සූරා නජ්ම් හි සජදා ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා රහළිදරේ කර ඇත. 
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َزيْدي بْني ثَابيٍت  -366 ُت لََعَ  "قَاَل :  رَِضي

ْ
قََرأ

ر ا يَها  ،نلىْجَم َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم انلىِبي َفٌق َعلَيْهي .  ُمتى   "فَلَْم يَْسُجْد في  
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රසයිද් ඉබ්නු සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවත 
සූරාහ් අන්-නජ්ම් පාරායනය කර රපන්වූරයමි. නමුත් එතුමාරණෝ 
එහි සජදා රනොකළහ. 

බුහාරි හා මුස්ලිම් 
367 ي بْني َمْعَدا - َ اهلُل َعنْهُ َن َوَعْن َخادلي لَْت  "قَاَل :  رَِضي ُفضر

يَسْجَدَتْْيي ُسوَرُة ا بُو َداوَُد ِفي " ا .  "ْْلَجر ب
َ
يلي " .  َرَواُه أ لَْمَراسي  

හාලිද් ඉබ්නු මුඃදාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සූරා හජ් සජදා ස්ථාන රදකක් මගින් මහිමය ට පත් කරනු 
ලැබී ය.  

ඉමාම් අබූ දාවුද් රමය එතුමාරේ මරාසල් යන 
සිංස්කරණරය හි සඳහන් කර ඇත.  

368 ْْحَُد  - 
َ
يثي ُعْقبََة بْني ، َواَوَرَواهُ أ ْن َحدي يُّ َموُْصوَل  مي ذي مي ْ لِّتر

ٍر  َها  ،َفَمْن لَْم يَْسُجْدُهَما  "َوَزاَد :  ،ََعمي
ْ
يٌف .      "فاََل َيْقَرأ وََسنَُدُه َضعي  

උක්බත් ඉබ්නු ආමිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ හදීසයක් 
මවුසූල් නම් තරාතිරරමන් රගන ඉමාම් අහ්මද් හා තිර්මිදී රමම 
හදීසය රහළිදරේ කර ඇත.  

එහි අමතර ව  

එබැවින් කවරරකු රමම (සූරා හජ් හි) සජදා රදක ඉටු 
රනොකරළේ ද එවිට එය පාරායනය රනොකළ යුතුයි.  

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතා ව දුර්වල ය.  
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369 َ اهلُل َعنْهُ َعْن ُعَمَر وَ  - َها ا "قَاَل :  رَِضي يُّ
َ
نلىاُس إينىا َنُمرُّ يَا أ

َصاَب 
َ
ُجودي َفَمْن َسَجَد َفَقْد أ .   "َوَمْن لَْم يَْسُجْد فَاَل إيْثَم َعلَيْهي  ،بيالسُّ

يهي : َرَواهُ ا ُجودَ ا لَْم َيْفريضي هلَل َتَعاََل إينى ا "ْْلَُخارييُّ . َوفي ْن إيَلى  لسُّ
َ
. اَء يشَ  أ

ي   أ   .َوُهَو ِفي " الُْمَوطى
 උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අරහෝ ජනයිනි, අපි සුජූද් ස්ථාන පසු කර රගන යන්රනමු. 
එවිට කවරරකු සුජූද් කරළේ ද ඔහු නිවැරදි ව ඉටු කරළේ ය. කවරරකු 
සුජූද් රනොකරළේ ද ඔහු රකරරහි පාපයක් රනොමැත. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

එහි තව දුරටත්. 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් කැමැත්රතන් ඉටු කරන්නන් ට හැර 
සුජූද් අනිවාර්යය රනොකරළේ ය.  

රමය මුවත්තා හි සඳහන් ව ඇත.   

370 َ ا-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -  ُّ ََكَن ا " قَاَل :  -هلُل َعنُْهَمارَِضي نلىِبي
 َعلَيْنَا اَصَّلى اهلُل َعلَيْهي وَسَ 

ُ
ْجَدةي  ،لُْقْرآَن لىَم َيْقَرأ إيَذا َمرى بيالسى

َ  ،فَ  ،َكبى
ٌ .   "وََسَجْدنَا َمَعُه  ،وََسَجَد  يَسنٍَد فييهي ليْيي بُو َداوَُد ب

َ
َرَواُه أ  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් අප රවත 
අල්-කුර්ආනය පාරායනය කරන්රනකු වූහ. එවිට සජදා සථ්ානයක් 
පසු කර ගිය විට තක්බීර් පවසා සජදා ඉටු කළහ. අප ද එතුමා සමඟ 
සජදා ඉටු කරළමු.  

ඉමාම් අබූ දාවූද් දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව 
රමය රහළිදරේ කර ඇත.  
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371 ِبي بَْكَرَة  - 
َ
َ اهللُ َوَعْن أ نى  َعنْهُ  تعاَل رَِضي

َ
ى ا أ َصَّلى نلىِبي

ي  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ى دا  َّللي ُه َخرى َساجي ْمٌر يََُسُّ
َ
َرَواُه   "ََكَن إيَذا َجاَءُه أ

ى .  ا ْْلَْمَسُة إيَلى النىَساِئي  
අබූ බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ, එතුමා සතුට ට පත් වන යම් කරුණක් එතුමා රවත 
පැමිණි විට අල්ලාහ් ට (කෘතඥතාව පුද කරනු පිණිස) සුජූද් 
කරන්රනකු රලස වැරටන්රනකු වූහ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත.  

සටහන : රමම හදීසරේ සට සජදා ෂක්ර් රහවත් 
කෘතඥතාව පුද කිරීම රවනුරවන් ඉටු කරන සජදා සම්බන්ධරයන් 
හදීස් ප්රකාශ රේ.  

372 َ اهلُل َعنْهُ لرىْْحَني بْني َعوٍْف َوَعْن َعبْدي ا -  "قَاَل :  رَِضي
ُّ َسَجَد ا َطاَل انلىِبي

َ
ُجوَد َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم فَأ َسُه َوقَاَل  ،لسُّ

ْ
ُثمى َرَفَع َرأ

يَل آتَايني : " إينى  ْبي ِني  ، جي َ   ،فَبَْشى
َ
ا"  َرَواُه أ ي ُشْكر  ى ، ُد ْْحَ فََسَجْدت َّللي

َحُه ا ُم .  وََصحى ْْلَاكي  

අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අවුෆ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) සුජූද් කළහ. එම 
සුජූදය එතුමා දීර්ඝ කළහ. පසු ව එතුමා තම හිස ඔසවා රමරසේ 
ප්රකාශ කළහ.  
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සැබැවින් ම ජිබ්රීල් (අරලයිහිස් සලාම්) තුමා මා රවත 
පැමිණිරේ ය. මට ශුභාරිංචි දැන් වීය. එබැවින් මම අල්ලාහ් ට තුති 
පුද කිරීමක් වශරයන් සජදා කරළමි. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉමාම් 
හාකිම් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

373 اءي بْني ََعزيٍب لْ َوَعْن ا -  َ ا-َبَ نى ا " -َعنُْهَماهلُل رَِضي
َ
ى أ نلىِبي

ًيا إيََل ايْلََمني  يَث فََذَكَر ا -َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َبَعَث َعلي قَاَل :  -ْْلَدي
 ٌّ َ اهلُل َعنْهُ فََكتََب لََعي ْم بيإيْساَل  رَِضي هي  رَُسوُل اهللي مي

َ
ا قََرأ َصَّلى اهلُل  ، فَلَمى

ا َعلَيْهي وََسلىَم ا د  تَاَب َخرى َساجي ُّ .  َرَواهُ ا  "لْكي ْصلُُه ِفي اْْلَيَْهقي
َ
ْْلَُخاريير . َوأ

    
බරාඋ ඉබ්නු ආසබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව රයමනයට එවූහ. - එම 
හදීස ය බරාඋ ඉබ්නු ආසබ් තුමා මතක් කරමින්- තව දුරටත් රමරසේ 
ප්රකාශ කළහ.  

එවිට අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ඔවුන් රේ (රයමන් 
රද්ශ වැසයන්රේ) ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීම සම්බන්ධරයන් දන්වා 
ලිපියක් ලිේරේ ය. එම ලිපිය අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා කියැ වූ කල් හි. සජදා කරන්රනකු රලස 
වැටුණහ.  

රමය ඉමාම් බයිහකී තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. රමහි 
මුල් පදය බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත. 

 

تلىَطوُّعي َصاَلةي ابَاُب     

අතිරර්ක සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම 
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374 ر  ْن َربييَعَة بْني عَ  -  ْسلَِمي
َ
قَاَل :  -هلُل َعنْهُ ريََض ا-َكْعٍب اْْل

 ُّ لَُك ُمَراَفَقتََك ِفي َسْل . َفُقلُْت :  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ قَاَل يلي انلىِبي
َ
ْسأ

َ
أ

وَ ا
َ
ِنر  ،قُلُْت : ُهَو َذاَك  ، ؟َغْْيَ َذليَك  ْْلَنىةي . َفَقاَل : أ عي

َ
 لََعَ قَاَل : " فَأ

ُجودي  ةي السُّ َك بيَكْثَ َرَواُه ُمْسليٌم .   "َنْفسي  
රබීආ ඉබ්නු කුඃබ් අල්-අස්ලමී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මරගන් කුමක් රහෝ ඉල්ලා සටින්නැයි නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මට පැවසූහ. එවිට මම ඔබ සමඟ 
ස්වර්ගරේ එක් ව සටීම ට ඉල්ලමි. එවිට එතුමාරණෝ රම් හැර රවන 
රදයක්? යැයි පැවසූහ. මම රමයම ය (අවශය වනුරේ) යැයි 
පැවසුරවමි. එරසේ නම් ඔබ ඔබව අධික ව සුජූද් හි නිරත කරවමින් 
මට උදේ කරනු යැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

375 َ -َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -  ْن "قَاَل :  -َماهللُ َعنْهُ ارَِضي ْظُت مي َحفي
ر  ْهري ْْيي َقبَْل اَعْْشَ َرَكَعاٍت : َرْكَعتَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ انلىِبي  ،لظُّ

، َوَرْكَعتَْْيي َبْعَد لَْمْغريبي ِفي بَيْتيهي ، َوَرْكَعتَْْيي َبْعَد اَوَرْكَعتَْْيي َبْعَدَها 
َشاءي ِفي بَيْتيهي ا بْحي ْْيي َقبَْل ا، َوَرْكَعتَ لْعي ُمتىَفٌق َعلَيْهي .   "لصُّ  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

ලුහර් සලාතය ට රපර රකආත් රදකක් ද ඉන් පසු ව 
රකආත් රදකක් ද මේරිබ් සලාතය ට පසු ව තම නිවරසේ රකආත් 
රදකක් ද ඉො සලාතය ට පසු ව තම නිවරසේ රකආත් රදකක් ද 
සුබ්හු සලාතය ට රපර රකආත් රදකක් ද යනුරවන් රකආත් දහයක් 
මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රගන් ඉරගන 
ගතිමි යැයි පැවසීය.  
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මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

.  "ْْلُْمَعةي ِفي بَيْتيهي َد اَوَرْكَعتَْْيي َبعْ " َوِفي ريَوايٍَة لَُهَما :   

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක ජුමුආ 
සලාතය ට  පසු ව තම නිවරසේ රකආත් රදකක් ද යනුරවන් සඳහන් 
වී ඇත.  

376 يُمْسليٍم :  - لَْفْجُر ََل يَُصِلر إيَلى َرْكَعتَْْيي ََكَن إيَذا َطلََع ا "َول
يَفتَْْيي      "َخفي

මුස්ලිම් සතු වාර්තාවක  

එතුමාරණෝ අලුයම උදා වූ විට සැහැල්ලුරවන් රකආත් 
රදකක් හැර රවනත් සලාතයක් ඉටු කරන්රනකු රනොවූහ. 

සටහන: සුබ්හු සලාතය ට රපර ඇති අතිරර්ක රකආත් රදක 
ඉතාමත් රකටිරයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ඉටු කර ඇත. එබැවින් දීර්ඝ වශරයන් එම සලාතය ඉටු කිරීම රනො 
සුදුසුය. (අවරබෝධය සඳහා හදීස් අිංක 388 බලන්න.) 

377 يشَ  -  َ ا-َة َوَعْن ََعئ نى ا - َعنَْهاهللُ رَِضي
َ
ى : أ َصَّلى اهلُل نلىِبي

ا َقبَْل اََكَن ََل يَدَ  " َعلَيْهي وََسلىمَ  ْرَبع 
َ
ْهري َوَرْكَعتَْْيي َقبَْل الُع أ   "لَْغَداةي ظُّ

ُْلَخارييُّ .َرَواُه ا  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ලුහර් සලාතය ට රපර වූ රකආත් හතර හා සුබ්හු 
සලාතය ට රපර වූ රකආත් රදක අත හැර දමන්රනකු රනොවූහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා කර ඇත.   
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378 يَشَة  -  َ ا-َوَعْن ََعئ لَْم يَُكْن "قَالَْت :   - َعنَْهاهللُ رَِضي
ُّ ا ْن اَصَّلى اهلُل عَ نلىِبي ٍء مي نُْه لََعَ لَيْهي وََسلىَم لََعَ ََشْ ا مي َشدى َتَعاُهد 

َ
نلىَوافيلي أ

ُمتىَفٌق َعلَيْهي .      "َرْكَعَِتْ الَْفْجري   

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ෆජ්ර් 
රහවත් සුබ්හු සලාතරේ (අතිරර්ක) රකආත් රදක ට වඩා රවනත් 
අතිරර්ක සලාතයන් කිසවක අධික සැලකිල්ලක් දක්වන්රනකු 
රනොවූහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි මුස්ලිම් 

379 يُمْسليٍم :  -  يَها "َول ْنيَا َوَما في ْن ادلُّ     "َرْكَعتَا الَْفْجري َخْْيٌ مي
මුස්ලිම් සතු වාර්තාවක 

ෆජ්ර් රහවත් සුබ්හු සලාතරේ (අතිරර්ක) රකආත් රදක 
රමරලොව හා රමරලොරව හි ඇති රසසු දෑට වඩා අති උතුම් ය. 

යැයි සඳහන් ව ඇත.  
380 نيَْي  - مر الُْمْؤمي

ُ
مر َحبييبََة أ

ُ
َ ا-َوَعْن أ قَالَْت :  - َعنَْهاهللُ رَِضي
ْعت ا ى َسمي ةَ َرْكَعة  "َيُقوُل :  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي َمْن َصَّلى ايثْنَتَا َعْْشَ

نى َبيٌْت ِفي اْوٍم َويَلْلٍَة بُ ِفي يَ  َ ََلُ بيهي ٌم . َوِفي ريَوايٍَة " ُمْسلي َرَواُه   "ْْلَنىةي ِني
 . "  َتَطوَُّع 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කළ 
ප්රකාශයක ට තමන් සවන් දුන් බව උම්මුල් මුුඃමිනීන් (විශ්වාස 
වන්තයින්රේ මව) වන උම්මු හබීබා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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කවරරකු දහවරල හි හා රාත්රිරය හි රකආත් රදොරළොසක් 
සලාතය ඉටු කරළේ ද එමගින් ස්වර්ගරේ නිවසක් ඔහු රවනුරවන් 
ඉදි කරනු ලැබීය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත.  

තවත් වාර්තාවක අතිරර්ක රකආතයන් යනුරවන් සඳහන් වී 
ඇත.  

381 يل -  ير ََنُْوُه َول ذي مي ْ ا َقبَْل ا "َوَزاَد :  ،ِّتر ْرَبع 
َ
ْهري َوَرْكَعتَْْيي أ لظُّ

َشاءي ، َوَرْكَعتَْْيي َبْعَد الَْمْغريبي ، َوَرْكَعتَْْيي َبْعَد اَبْعَدَها  َوَرْكَعتَْْيي َقبَْل  ،لْعي
"لَْفْجري َصاَلةي ا  
රමවැනි ම හදීසයක් තිර්මිදී හි ද සඳහන් ව ඇත. ඉමාම් 

තිර්මිදි තුමා ඊට අමතර ව  

ලුහර් සලාතය ට රපර රකආත් හතරක් වශරයන් ද ඉන් පසු 
ව රකආත් රදකක් වශරයන් ද මේරිබ් සලාතය ට පසු ව රකආත් 
රදකක් වශරයන් ද ඉො සලාතය ට පසු ව රකආත් රදකක් 
වශරයන් ද සුබ්හු සලාතය ට පසු ව රකආත් රදකක් වශරයන් ද 
(රකආත් රදොරළොසක්) යැයි සඳහන් රකොට ඇත.  

382 يلَْخْمَسةي َعنَْها :  -  ْرَبٍع َقبَْل اَمْن "َول
َ
ْهري َحاَفَظ لََعَ أ لظُّ

َمُه اهلُل لََعَ اوَ  ْرَبٍع َبْعَدَها َحرى
َ
    "نلىاري أ

ලුහර් සලාතය ට රපර රකආත් හතර ද ඉන් පසු ව රකආත් 
හතර ද කවරරකු රකිමින් පැමිණිරේ ද අල්ලාහ් ඔහු ට නිරා ගින්න 
තහනම් කරළේය.  

අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
මූලාශ්රයන් හි සඳහන් ව ඇත.  
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383 َ ا-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -  قَاَل : قَاَل رَُسوُل  -هلُل َعنُْهَمارَِضي
َم ا " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  هللي ا ا َقبَْل اهلُل ايمْ رَحي ْرَبع 

َ
 َصَّلى أ

 
  "لَْعَْصي َرأ

ْْحَُد 
َ
بُو َداوَُد َواَرَواُه أ

َ
نَُه ، َوأ يُّ وََحسى ذي مي ْ َحُه .   ،لِّتر َواْبُن ُخَزيَْمَة وََصحى  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අසර් සලාතය ට රපර රකආත් හතරක් ඉටු කළ අය ට 
අල්ලාහ් කරුණා කරත්වා !  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු හුරසයිමා යන 
ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා කර ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රමය හසන් 
ගණරේ හදීසයක් යැයි පවසා ඇති අතර ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

384 ر هللي َوَعْن َعبْدي ا -  ٍل الُْمَزِني َ اهلُل َعنُْه َعْن بْني ُمَغفى رَِضي
ر ا ، َصلُّوا َقبَْل لَْمْغريبي َصلُّوا َقبَْل ا"قَاَل :  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي
يَمْن َشاَء "  قَاَل ِفي الَْمْغريبي " ُثمى ا َةي : " ل َذَها انلىاُس ثلىاثلي ْن َيتىخي

َ
يََة أ َكَراهي
.    .ُسنىة   َرَواُه اْْلَُخارييُّ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මුගෆ්ෆලි අල්-මුසනී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මේරිබ් සලාතය ට රපර නුඹලා සලාතය ඉටු කරහු. මේරිබ් 
සලාතය ට රපර නුඹලා සලාතය ඉටු කරහු. පසු ව තුන් වැනි 
වතාරේ ජනයා එය සුන්නතයක් රලස ගනු ඇතැයි පිළිකුල් කළ 
රහයින් කවරරකු අභිමත කරළේ ද ඔහුට ය යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා කර ඇත.  
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385 بىاَن :  -  َوايَةي ايبْني حي ى  "َوِفي ري نى انلىِبي
َ
َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم أ

   "ريبي َرْكَعتَْْيي لَْمغْ َصَّلى َقبَْل ا

ඉබ්නු හිබ්බාන් හි සඳහන් වාර්තාවක 

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ මේරිබ් සලාතය ට රපර රකආත් රදකක් ඉටු කළහ. 

යැයි සඳහන් වී ඇත.  

386 نٍَس  - 
َ
يُمْسليٍم َعْن أ  ُكنىا نَُصِلر " قَاَل :   رِض اهلل عنهَول

ْمسي ُغُروبي ا َرْكَعتَْْيي َبْعدَ  فَلَْم  ،يََرانَا  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ فَََكَن  ،لشى
مُ 
ْ
"ْرنَا َولَْم َينَْهانَا يَأ  

මුස්ලිම් හි සඳහන් අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක  

හිරු අවර ට ගිය පසු රකආත් රදකක් ඉටු කරන්නන් රලස 
අපි සටිරයමු. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා අප 
රදස බැලූහ. නමුත් අප ට (ඒ ගැන) කිසවක් අණ කරළේ නැත. 
එරමන් ම අප ව එයින් වැළැක්වූරේ ද නැත. 

387 يَشَة  -  َ ا-َوَعْن ََعئ ُّ ََكَن ا"  قَالَْت : - َعنَْهاهللُ رَِضي نلىِبي
ْكَعتَْْيي ال ُف الرى بْحي لىتَْْيي َقبَْل َصاَلةي اَصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىَم َُيَفر َحَّتى  ،لصُّ

تَابي  مر اَلْكي
ُ
 بيأ

َ
قََرأ

َ
قُوُل : أ

َ
ُمتىَفٌق َعلَيْهي .    " ؟إيينر أ  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ සූරතුල් ෆාතිහා ව පාරායනය කරළහි දැයි මම විමසන 
තරම ට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ සුබ්හු 
සලාතය ට රපර වූ රකආත් රදක රකටිරයන් ඉටු කරන්රනකු වූහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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388 ِبي ُهَريَْرةَ وَ  - 
َ
َعْن أ َ ا  نى ا : " هلُل َعنْهُ رَِضي

َ
ى أ َصَّلى اهلُل نلىِبي

 ِفي َرْكَعَِتْ ا
َ
َها لْ َعلَيْهي وََسلىَم قََرأ يُّ

َ
ََكفيُروَن ( و : ) قُْل ُهَو لْ اَفْجري : ) قُْل يَا أ
َحٌد ( ا

َ
َرَواُه ُمْسليٌم .    "هلُل أ  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සුබ්හු සලාතරේ 
(අතිරර්ක) රකආත් රදරකහි (කුල් යා අේයුහල් කාෆිරීන්) හා (කුල් 
හුවල්ලාහු අහද්) පාරයනය කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  
389 يَشَة  -  َ ا-َوَعْن ََعئ ُّ ََكَن ا "قَالَْت :  -هلُل َعنَْهارَِضي نلىِبي

َم إيَذا َصَّلى َرْكَعَِتْ ا
هي الْفَ َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلى قر ْيَمني ْجري ايْضَطَجَع لََعَ شي

َ
ْْل

رييُّ .  ْْلَُخاَرَواُه ا  "  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ෆජ්ර් රහවත් 
සුබ්හු හි (අතිරර්ක) රකආත් රදක ඉටු කළ විට තම දකුණු පැත්තට 
ඇල වී හාන්ස වන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා කර ඇත.  
390 ِبي هُ  -

َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَريَْرَة َوَعْن أ هللي رَِضي

ْكَعتَْْيي َقبَْل َصاَلةي "   :َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َحُدُكْم الرى
َ
إيَذا َصَّلى أ

بْحي ا ْع لََعَ َجنْبيهي ا ،لصُّ ْيَمني فَلْيَْضَطجي
َ
ْْحَُد   "ْْل

َ
بُو َداوَُد  ،َرَواُه أ

َ
 ،َوأ

يُّ  ذي مي ْ َحُه .  َوالِّتر   وََصحى
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අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් කිසරවකු රහෝ සුබ්හු සලාතය ට රපර වූ 
රකආත් රදක ඉටු කළ විට තම දකුණු පැත්තට ඇල වී හාන්ස 
රවත්වා ! 

රමය අහම්ද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
කර ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීයක් බව 
සඳහන් කර ඇත.  

391 َ ا-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  - قَاَل : قَاَل رَُسوُل اهللي  -هللُ َعنُْهَمارَِضي
َحُدُكْم َن َمثَْن للىيْلي َمثْ َصاَلةُ ا  "َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

َ
َ أ إيَذا َخشي

، فَ
َدة  ا بْحي َصَّلى َرْكَعة  َواحي   .  يْهي ُمتىَفٌق َعلَ   "تُوتيُر ََلُ َما قَْد َصَّلى  ،لصُّ

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

රාත්රී කාල සලාතය රදක රදක බැගින් ය. නමුත් නුඹලා 
අතුරින් කිසරවකු රහෝ සුබ්හු සලාතය පිළිබඳ ව (එහි රේලාව ළිං වී 
ඇතැයි) බිය රවරතොත් එක් රකආතයක් සලාතය ඉටු කරත්වා ! එය 
තමන් ඉටු කළ සලාතය ඔත්රත් බවට පත් කරවයි.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
392 يلَْخْمَسةي  -  بىاَن  -َول َحُه ايبْني حي للىيْلي َصاَلُة ا ":  -وََصحى

 . "
ٌ
ُّ : "َهَذا َخَطأ  َوانلىَهاري َمثَْن َمثَْن"   َوقَاَل النىَساِئي

දහවරල හි හා රාත්රිරය හි (අමතර) සලාතය රදක රදක 
බැගිනි යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
පැවසූහ. 
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අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ යන 
ඉමාම්වරු සතු ව පවතින හදීසයකි. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ද ඉමාම් නසාඊ තුමා රමය 
වැරදි බව ද පවසා සටියි.  

සටහන : කවර සුන්නත් සලාතයක් වුව ද රකආත් හතරක් 
රලස ඉටු රනොකළ යුතුය. රකආත් රදක බැගින් රවන් රවන් ව ඉටු 
කළ යුතුය.   

393 ِبي ُهَريَْرَة  - 
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَوَعْن أ هللي رَِضي

يَضةي َصاَلُة ا "َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم  اَلةي َبْعَد الَْفري فَْضُل الصى
َ
  "للىيْلي أ

ْخرََجُه ُمْسليمٌ 
َ
. أ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අනිවාර්යය සලාතයන් ට පසු වූ වඩා උතුම් ම සලාතය 
වනුරේ රාත්රී කාල සලාතයයි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

394 يُّوَب ا - 
َ
ِبي أ

َ
نَْصاريير َوَعْن أ

َ
نى رَ ْْل

َ
َ اهلُل َعنُْه أ ُسوَل رَِضي

تُْر َحقٌّ لََعَ ُُكر ُمْسليٍم  "قَاَل :  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا َحبى  ،الْوي
َ
َمْن أ

َْمٍس فَلْيَْفَعْل  ْن يُوتيَر ِبي
َ
ْن يُوتيَر بيثاََلٍث فَلْيَْفَعْل  ،أ

َ
َحبى أ

َ
َوَمْن  ،َوَمْن أ

َدةٍ فَلْيَْفَعْل  ْن يُوتيَر بيَواحي
َ
َحبى أ

َ
ْرَبَعُة إيَلى اهُ اَروَ   "أ

َ
يى  اْْل ذي مي ْ َحُه لِّتر ، وََصحى

بىاَن، ُّ َوْقَفُه .  ايْبُن حي َح النىَساِئي َورَجى  
සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ අේයූබ් අල්-අන්සාරී 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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විත්ර් සලාතය සෑම මුස්ලිම්වරරයකුරේ ම වගකීමකි. 
කවරරකු රකආත් පහක් විත්ර් ඉටු කිරීම ට ප්රිය කරන්රන් ද ඔහු 
එය ඉටු කරත්වා! කවරරකු රකආත් තුනක් විත්ර් ඉටු කිරීම ට ප්රිය 
කරන්රන් ඔහු එය ඉටු කරත්වා ! තව ද කවරරකු එක රකආතයක් 
විත්ර් ඉටු කිරීම ට ප්රිය කරන්රන් ද ඔහු එය ඉටු කරත්වා ! 

අබූ දාවූද් නසාඊ ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් රමය 
දන්වා ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් රකොට ඇත. ඉමාම් නසාඊ රමය මේකූෆ් 
ගණරේ හදීයක් යැයි ස්ථීර රලස ම පවසා සටියි.  

395 ِبي َطاليٍب  - 
َ
ر بْني أ َ َوَعْن لََعي لَيَْس  "قَاَل :  اهلُل َعنْهُ  رَِضي

َتٍْم َكَهيْئَةي ا تُْر ِبي ْن ُسنىٌة َسنىَها رَُسوُل اَولَ  ،لَْمْكتُوَبةي الْوي َصَّلى اهلُل هللي كي
ُّ َوا " َعلَيْهي وََسلىمَ  َحُه .  َرَواُه النىَساِئي ُم وََصحى نَُه َواْْلَاكي يُّ وََحسى ذي مي ْ لِّتر  

අලී ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඇත්රතන් ම විත්ර් සලාතය අනිවාර්යය සලාතරේ සව්රූපය 
රමන් රනොරේ. නමුත් රමය අල්ලාහ ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) මඟ රපන්වූ සුන්නත් ක්රියාවකි.  

රමය නසාඊ තිර්මිදි යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇත. 
ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බව ද ඉමාම් හාකිම් 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ද සඳහන් කරයි.   

396 نى رَُسوَل ا رِض اهلل تعاَل عنه "َوَعْن َجابيٍر  -
َ
َصَّلى هللي أ

ْن اقَاَم ِفي َشْهري َرَمَضانَ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ   مْ ةي فَلَ لَْقابيلَ ، ُثمى ايْنتََظُروُه مي
ْن يُْكتََب َعلَيُْكْم اَوقَاَل : " إيينر َخشي  ،ُرْج ََيْ 

َ
تُْر يُت أ َرَواُه ايْبُن   "لْوي

بىاَن .  حي   
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් රමලාන් මාසරේ රාත්රී සලාතයන් හි නිරත 
වූහ. පසු ව ජනයා පසු දින එතුමාණන් ව බලාරපොරරොත්තුරවන් 
සටියහ. නමුත් එතුමාරණෝ (නිවසන්) බැහැර රනොවූහ. තව දුරටත් 
එතුමාරණෝ නුඹලා මත විත්ර් සලාතය අනිවාර්යය කරනු ලබනු 
ඇතැයි මම බිය රවමි යැයි ප්රකාශ කළහ. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් විසන් දන්වා ඇත.  
397 َ اهللُ َعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل َجَة بْني ُحَذافََة َوَعْن َخاري  - رَِضي

َ إينى ا " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا ُكْم بيَصاَلةٍ ِهي َمدى
َ
ْن هلَل أ  َخْْيٌ لَُكْم مي

َ يَا رَُسوَل انلىَعمي " قُلْ ُْحُري ا تُْر قَاَل : " ا ? هللي نَا : َوَما ِهي اَلةي ْْيَ َص َما بَ  ،لْوي
َشاءي إيََل ُطلُوعي اا َحُه ْْلَْمَسُة إيَلى َرَواُه ا  " لَْفْجري لْعي ى وََصحى  النىَساِئي

مُ ا   .ْْلَاكي
හාරිජා ඉබ්නු හුසාෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා ට සලාතයක් අමතර ව දී ඇත. 
එය රතු ඔටුවන් ට වඩා ඉතා රශ්රේේඨය යැයි  අල්ලාහ් රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළහ. එවිට 
අපි අල්ලාහ ්රේ දූතයාණනි, එය කුමක් දැයි විමසුරවමු. (එවිට) ඉො 
සලාතරේ සට අලුයම උදාව දක්වා අතර (ඉටු කරනු ලබන) විත්ර් 
සලාතය යැයි එතුමාරණෝ පවසා සටියහ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් 
වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

398 وي بْني ُشَعيٍْب  -  ْْحَُد : َعْن َعْمري
َ
بييهي  ،َوَرَوى أ

َ
َعْن  ،َعْن أ

هي ََنَْوُه.    َجدر
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රමවැනි ම හදීසයක් තම සීයාරගන් තම පියා ද තම 
පියාරගන් අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ද රගන 
වාර්තා රකොට ඇත.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් දන්වා ඇත.   

399 بييهي قَاَل : قَاَل رَُسوُل َعْن  ،هللي بْني بَُريَْدَة َوَعْن َعبْدي ا - 
َ
أ

تُْر َحقٌّ ا " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا نىا َفَمْن لَْم يُو ،لْوي   "تيْر فَلَيَْس مي
 ٍ يَسنَد لَْير بُو َداوَُد ب

َ
ْخرََجُه أ

َ
َحُه اأ ُم .  ، وََصحى ْْلَاكي  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් බින් බුරරයිදා (රළියල්ලාහු 
අන්හු)තුමා විසන් තම පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

විත්ර් සලාතය වගකීමකි. එබැවින් කවරරකු විත්ර් සලාතය 
ඉටු රනොකරළේ ද එවිට ඔහු අප අතුරින් රකරනකු රනොරේ.  

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව ඉමාම් අබූ දාවුද් 
විසන් රමය රහළි කර ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

400 ٌد  - ِبي َوََلُ َشاهي
َ
يٌف َعْن أ ْْحَدَ َضعي

َ
نَْد أ .    ُهَريَْرَة عي  

ඉහත හදීසය ට සාක්ෂියක් වශරයන් අහම්ද් හි අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් සඳහන් ව ඇත. එය 
ද දුර්වල හදීසයකි.  

401 َ ا - يَشَة رَِضي هللي ََكَن رَُسوُل ا َما " َعنَْها قَالَْت: هللُ َوَعْن ََعئ
َة  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يُد ِفي َرَمَضاَن َوََل ِفي َغْْييهي لََعَ إيْحَدى َعْْشَ يَزي

ا ،َرْكَعة   ْرَبع 
َ
نى  ،يَُصِلر أ يهي نى َوُطول ْل َعْن ُحْسنيهي

َ
اِلر ُثمى يَُص  ،فَاَل تَْسأ ْرَبع 

َ
 ،أ

نى  يهي نى َوُطول ْل َعْن ُحْسنيهي
َ
يَشةُ ُثمى يَُصِلر  ،فَاَل تَْسأ ، َفُقلُْت:  ثاََلث ا. قَالَْت ََعئ
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ْن تُوتيرَ  ،هللي يَا رَُسوَل ا
َ
َتنَامُ َقبَْل أ

َ
يَشةُ  ؟ أ اَماني َوََل إينى َعيَِْنى َتنَ  ،قَاَل: "يَا ََعئ

 ." يْهي .   ُمتىَفٌق َعلَ  َينَاُم قَلِْبي  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රමළාන් මාසරේ රහෝ ඒ හැර රවනත් මාසයන් හි රහෝ 
රකආත් එරකොළහට වඩා අධික ව (රාත්රී කාල සලාතය) ඉටු 
කරන්රනකු රනොවූහ. එතුමාරණෝ රකආත් හතරක් ඉටු කරති. එහි 
අලිංකාරය හා එහි දීර්ඝත්වය ඔබ රනොඅසන්න. පසු ව තවත් 
රකආත් හතරක් එතුමාරණෝ ඉටු කරති. එහි ද අලිංකාරය හා 
දීර්ඝත්වය රනොඅසන්න. පසු ව රකආත් තුනක් එතුමාරණෝ ඉටු 
කරති.  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය තව දුරටත් පවසා සටිය දී    

අල්ලාහ් රේ දූතයාණනි, ඔබ විත්ර් සලාතය ට රපර නින්දට 
රනොයන්රනහි දැයි විමසුරවමි. (එවිට) එතුමාරණෝ  

අරහෝ ! ආඉො,  මාරේ දෑස් නිදති. නමුත් මාරේ හදවත 
රනොනිදයි. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
402 نْ "  َوِفي ريَوايٍَة لَُهَما َعنَْها:  - للىيْلي َعْْشَ  اََكَن يَُصِلر مي

يَسْجَدةٍ  ،َرَكَعاٍت  ةَ  ،لَْفْجري ، َوَيْرَكُع َرْكَعَِتْ اَوُيوتيُر ب .  "فَتيلَْك ثاََلُث َعْْشَ  
බුහාරි හා මුස්ලිම් සතු ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 

විසන් වාර්තා කළ වාර්තාවක 

එතුමාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) රාත්රිරයහි 
රකආත් දහයක් ඉටු කරන්රනකු වූහ. තව ද එතුමාරණෝ එක් 
රකආතයක් විත්ර් ඉටු කළහ. ෆජ්ර් හි රකආත් රදක ද ඉටු කළහ. 
එවිට එය රකආත් දහ තුනක් විය.  
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403 َصَّلى اهللُ هللي ََكَن رَُسوُل ا "قَالَْت: رِض اهلل عنها َوَعنَْها  -
ْن اَعلَ  ةَ َرْكَعة  يْهي وََسلىَم يَُصِلر مي َْمٍس  ،للىيْلي ثاََلَث َعْْشَ يَك ِبي ْن َذل  ،يُوتيُر مي

ريَها.  ٍء إيَلى ِفي آخي  ََل َُيْليُس ِفي ََشْ
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
රාත්රිරය හි රකආත් දහතුනක් ඉටු කරන්රනකු වූහ. ඒ අතුරින් 
රකආත් පහක් විත්ර් වශරයන් ඉටු කරති. එහි අවසානරය හි හැර 
රවන කිසදු රකඅතයක වාඩි රනොවූහ.   

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්  

404 ْن ُُكر ا "قَالَْت: رِض اهلل عنهه َوَعنَْها  -  ْوتََر لمي
َ
لىيْلي قَْد أ

تُْرُه إيََل ا َصَّلى هللي رَُسوُل ا َحري اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم فَاْنتَََه وي ُمتىَفٌق   "لسى
َما .   َعلَيْهي

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සෑම රාත්රියක ම විත්ර් සලාතය ඉටු කරති. එතුමාණන් රේ විත්ර් 
සලාතය සහර් රේලාරව හි අවසන් රවයි.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

සටහන : නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
තම පහසුව ට අනුව විත්ර් සලාතය රාත්රිය ආරම්භරේ ඉටු කර ඇත. 
ඇතැම් විට එය රාත්රිය අවසාරේ ද ඉටු කර ඇත. ඇතැම් විට මධයම 
රාත්රිරයහි ද ඉටු කර ඇත.   

405 َ ا-لَْعاصي هللي بْني َعْمريو بْني اَوَعْن َعبْدي ا -  هلُل رَِضي
هللي! ََل يَا َعبَْد ا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا -نُْهَماعَ 
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ثَْل فاَُلنٍ  ْن اتَُكْن مي يَامَ اللىيْلي ، ََكَن َيُقومُ مي  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "نلىَهاري ، َفَِّتََك قي
  . 

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු අල්-ආස් 
(රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අරහෝ අබ්දුල්ලාහ්, රාත්රිය මුළුල්රල් සලාතරය හි නිරත වී 
දහවල් කාලරේ සලාතය නිරත වීම අත හැර දැමූ රමම පුද්ගලයා 
රමන් ඔබ රනොවවු.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

406 -  ٍّ َ اهلُل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَوَعْن لََعي َصَّلى اهلُل هللي رَِضي
ْهُل ا " َعلَيْهي وََسلىمَ 

َ
ْوتيُروا يَا أ

َ
تٌْر َُييبُّ اهللَ ، فَإينى الُْقْرآنَ أ تَْر  وي َرَواُه   "لْوي

َحُه ايْبُن ُخَزيَْمَة .  وََصحى  ،ْْلَْمَسةُ ا  

අල්ලාහ් රේ දූතයණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

කුර්ආන් සතු වැසයනි, ඔබ විත්ර් (ඔත්රත්) සලාතය ඉටු 
කරනු. රහේතු ව සැබැවින් ම අල්ලාහ් විත්ර්(රක්වල)ය. ඔහු ඔත්තය 
ප්රිය කරයි. 

අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් රමය රහළි කර ඇති අතර ඉබ්නු හුරසයිමා රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

407 َ ا - ر َعْن ا هلُل َعنُْهَما;َوَعْن ايبْني ُعَمَر رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
ا  "َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل:  تْر  َر َصاَلتيُكْم بياللىيْلي وي ُمتىَفٌق َعلَيْهي .   "ايْجَعلُوا آخي  
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නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ 
කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නුඹලා රේ රාත්රී සලාතයන් හි අවසානය විත්ර් සලාතය 
රලස පත් කර ගහු.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

408 -  ٍّ َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َطلٍْق بْني لََعي ْعُت قَاَل  رَِضي رَُسوَل  : َسمي
تَْراني ِفي يَلْلٍَة  "َيُقوُل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا ْْحَدُ   "ََل وي

َ
 ،َرَواُه أ

بىاَن .   ،َواثلىاَلثَةُ  َحُه ايْبُن حي وََصحى  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
කරමින් සටි ප්රකාශයක ට තමන් සවන් දුන් බව පවසමින් තල්ක් 
ඉබ්නු අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

එක ම රාත්රියක විත්ර් සලාතයන් රදකක් රනොමැත. 

අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු රමය 
රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.   

409 َِبر بْني َكْعٍب  - 
ُ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ ََكَن رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي

" بـي "َسبرحي ايْسَم َربرَك ايُوتيرُ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي ا لَْعَ
َ
، و: "قُْل يَا ْْل

َها ا يُّ
َ
َحٌد" ، و: "قُْل ُهَو الََْكفيُروَن"أ

َ
ْْحَدُ   "هلُل أ

َ
بُو َداوُدَ  ،َرَواُه أ

َ
 ،َوأ

ريهينى {    ُم إيَلى ِفي آخي
. َوَزاَد: } َوََل يَُسلر ُّ  َوالنىَساِئي

උරබයි ඉබ්නු කුඃබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සබ්බිහිස්ම රබිබිකල් අුඃලා (අල්-කුර්ආන් 87 වැනි පරිච්රේදය) , 
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කුල් යා අේයුහල් කාෆිරූන් (අල්-කුර්ආන් 109 වැනි පරිච්රේදය) 
හා කුල් හුවල්ලාහු අහද් (අල්-කුර්ආන් 112 වැනි පරිච්රේදය) රගන 
විත්ර් සලාතය ඉටු කරන්රනකු වූහ.  

අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම් වරු විසන් රමය දන්වා 
ඇත. 

ඉමාම් නාසඊ තුමා මීට අමතර ව ඒවාරය හි (එම රකආත් 
තුරන හි) අවසානරය හි මිස එතුමාණන් සලාම් රනොපැවසූහ යැයි 
සඳහන් රකොට ඇත.  

410 ِبي َداوُدَ  -
َ
يَشَة ، َواَوْلي ير ََنُْوهُ َعْن ََعئ ذي مي ْ رِض اهلل عنها لِّتر

 : َْيةي: "قُْل ُهَو اَعةٍ ُسوَرةٍ ِفي َركْ  ُُكُّ  "َوفييهي خي
َ
َحٌد"، َوِفي اْْل

َ
َوالُْمَعورَذَتْْيي  ،هللُ أ

"    

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ 
රමවැනි ම හදීසයක් අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි හි ද සඳහන් ව ඇත. එහි... 

සෑම රකආතයක ම සූරාවක් බැගින් ද අවසාන රකආතරය 
හි කුල් හුවල්ලාහු අහ්ද් (අල්-කුර්ආන් 112 වැනි පරිච්රේදය) හා 
මුඅේවිදතියන් (අල්-කුර්ආන් 113 හා 114 වැනි පරිච්රේදයන්) නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් පාරායනය කළ බව 
සඳහන් ව ඇත.  

411 يٍد ا - ِبي َسعي
َ
نى اْْلُْدريير َوَعْن أ

َ
َ اهلُل َعنُْه أ ى رَِضي َصَّلى نلىِبي

ْن تُْصبيُحوا  "قَاَل:   وََسلىمَ اهلُل َعلَيْهي 
َ
ْوتيُروا َقبَْل أ

َ
َرَواُه ُمْسليٌم .    "أ  

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අලුයරම හි උදාවීම ට රපර විත්ර් සලාතය ඉටු කරනු. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   
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412 بىاَن:  - بْني حي ْدرََك ا "َوَلي
َ
تَْر ََلُ َمْن أ بَْح َولَْم يُوتيْر فَاَل وي     "لصُّ

කවරරකු රහෝ විත්ර් ඉටු රනොකරම අලුයම් කාලය ට 
පැමිණිරේ නම් එවිට ඔහු ට විත්ර් නැත යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කර ඇති බව ඉබ්නු හිබ්බාන්හි 
සඳහන් ව ඇත.  

413 يٍد اَعْن وَ  –  ِبي َسعي
َ
َ اهلُل َعنُْه قَاَل: قَاَل ْْلُْدريير أ رَِضي

يَُه فَلْيَُص َمْن نَاَم َعْن ا  "َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ هللي رَُسوُل ا ْو نَسي
َ
تْري أ لر لْوي

ْو َذَكرَ 
َ
ْصبََح أ

َ
ى .   اَرَواهُ   " إيَذا أ ْْلَْمَسُة إيَلى النىَساِئي  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ට අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු රහෝ විත්ර් සලාතය ඉටු රනොකර නින්ද ට ගිරේ 
නම් රහෝ එය අමතක කරළේ නම් රහෝ අලුයම උදා වූ විට නැතිනම් 
එය මතක් වූ විට  ඉටු කරත්වා ! 

අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් රමය දන්වා ඇත.  

414 َصَّلى هللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل ا  رِض اهلل عنهَوَعْن َجابيرٍ  - 
ْن ََل َيُقو"  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

َ
ري اَمْن َخاَف أ ْن آخي ََلُ للىيْ َم مي وى

َ
 ،لي فَلْيُوتيْر أ

ْن َيقُ 
َ
َع أ َر اَوَمْن َطمي َرُه فَلْيُوتيْر آخي ري اللىيْلي وَم آخي إينى َصاَلَة آخي

للىيْلي ، فَ
فَْضُل  ،َمْشُهوَدةٌ 

َ
يَك أ َرَواُه ُمْسليٌم .    "وََذل  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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රාත්රිය අවසානරේ තමන් අවදි රනොවනු ඇතැයි බිය වූරේ 
නම් ඔහු එහි ආරම්භරේ විත්ර් ඉටු කරත්වා ! කවරරකු එහි 
අවසානරේ අවදි වීමට ආශා කරන්රන් ද එවිට එම රාත්රිය 
අවාසනරය හි විත්ර් ඉටු කරත්වා රහේතුව සැබැවින් ම රාත්රිය 
අවසානරේ ඉටු කරන සලාතය සාක්ෂි පවසනු ලබන්නකි. තව ද 
එය වඩා උතුම් ය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.  

415 َ ا-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  - ر ا َعني  ،-هللُ َعنُْهَمارَِضي َصَّلى اهللُ نلىِبي
لىيْلي َصاَلةي ال ُُكر  َوقُْت   َفَقْد َذَهَب لَْفْجرُ إيَذا َطلََع ا "قَاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ 

ْوتيُروا َقبَْل ُطلُوعي اتْري َوالْوي 
َ
يُّ .  َرَواُه ا  "لَْفْجري ، فَأ ذي مي ْ لِّتر  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්)තුමාණන් ප්රකාශ කළ 
බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අලුයම උදා වූ විට රාත්රී කාල සයලු සලාතයන් හි හා විත්ර් හි 
රේලාව නික්ම වී යනු ඇත. එබැවින් අලුයම උදාව ට රපර නුඹලා 
විත්ර් ඉටු කරහු.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

416 يَشَة  - َ ا-َوَعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي هللي ََكَن رَُسوُل ا "قَالَْت:  -َّللى
ْرَبع  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَُصِلر ا

َ
ََح أ يُد َما َشاَء االضُّ َرَواُه   "هلُل ، َوَيزي

 ُمْسليٌم .  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ලුහා සලාතය රකඅත් හතරක් ඉටු කරන්රනකු වූහ. අල්ලාහ් රේ 
අභිමතය ට අනුව එතුමා එය අධික කරන්රනකු ව ද සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  
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සටහන :  දහවල් කාලය ට මත්රතන් ඉටු කරනු ලබන 
සලාතය ලුහා සලාතය යනුරවන් හැඳින් රේ.  

417 يَشَة َوََلُ  - َ ا-َعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي َها ":  -َّللى نى
َ
ُسئيلَْت: َهْل  أ

ََح ِلر اَصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَُص هللي ََكَن رَُسوُل ا ْن  ،قَالَْت: ََل  ؟لضُّ
َ
إيَلى أ
 . يبيهي ْن َمغي َء مي     "يَِجي

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක් මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් ව ඇත.  

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ලුහා සලාතය ඉටු කරන්රනකු ව සටිරේ දැයි එතුමියරගන් විමසන 
ලදී.   එවිට ඇය නැත. නමුත් එතුමා ගමනක් රගොස් පැමිණි විටක 
මිස (එරසේ ලුහා සලාතය ඉටු රනොකළහ) යැයි පැවසුවාය.  

418 يَشَة َوََلُ  - َ ا-َعْن ََعئ ُ َعنَْهارَِضي يُْت رَُسوَل ا" : -َّللى
َ
هللي َما َرأ

ََح َقطُّ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَُصِلر ُسبَْحَة ا َسبرُحَها وَ  ،لضُّ
ُ
    "إيينر َْل

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ 
මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් හදීසයක... 

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ලුහා සලාතය ඉටු කරනු මා දැක නැත. නමුත් දැන් මම එය 
උදෑසන ඉටු කරමි යැයි පැවසුවා ය. 

419 نى رَُسوَل ا دي َوَعْن َزيْ  -
َ
ْرَقَم; أ

َ
َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ هللي بْني أ

َْي تَْرَمُض ا "قَاَل:  ابيَْي حي وى
َ
َصاُل َصاَلُة اْْل يُّ .  َرَواُه ا  "لْفي ذي مي ْ لِّتر  

සැබැවින් ම අල්ලාහ ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව රසයිද් ඉබ්නු අර්කම් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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දැහැමියන් රේ සලාතය හිරු රශ්මීය රහේතුරවන් ඔටුවන් 
නැගිටින අවස්ථාරවහි ය. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් වාර්තා කර ඇත. 

සටහන : මේරිබ් සලාතය හා ඉො සලාතය අතර ඉටු කරනු 
ලබන සලාතය ට ඇතැමුන් අේවාබීන් යැයි පවසති. එය වැරදි අර්ථ 
කථනයකි. අේවාබීන් යන්න ද ලුහා යන්න ද එකම සලාතය රේ.    

420 ي  - نٍَس قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّلَلى
َ
}  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعْن أ

ا ِفي اَْْلَنىةي {  َرَواُه  ُ ََلُ قََْص  َة َرْكَعة  َبَن اَّلَلى ََح ثينَِْتْ َعْْشَ َمْن َصَّلى اَلضُّ
يُّ  ذي مي ْ   َواْستَْغَرَبُه .  اَلِّتر

අල්ලාහ් රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

කවරරකු ලුහා සලාතය රකආත් රදොරළොසක් වශරයන් ඉටු 
කරන්රන් ද ස්වර්ගරේ ඔහු රවනුරවන් මාලිගාවක් අල්ලාහ් ඉදි 
කරළේය.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇති අතර එය ගරීබ් 
(දුර්වල) ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

421 يَشَة  - َ ا-َوَعْن ََعئ ُّ َدَخَل ا"  قَالَْت:  -هلُل َعنَْهارَِضي نلىِبي
َ َرَكَعاٍت ، فََصَّلى ابَيِْتي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ََح َثَمايني َرَواُه ايْبُن   "لضُّ

بىاَن ِفي  " .   حي هي يحي "َصحي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මාරේ 
නිවස ට ඇතුළු වූහ. පසු ව ලුහා රකආත් අටක් ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තම සහීහ ්ග්රන්ථරේ දන්වා ඇත. 
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اَمةي ْْلََماَعةي َواْْليمَ َصاَلةي ابَاُب   

සාමුහික සලාතය හා සලාතය රමරහයවීරම් 
පාඩම 

422 َ -بْني ُعَمَر  اهللي َعْن َعبْدي  - نى رَُسوَل ا :-َعنُْهَما اهللُ رَِضي
ْن َصاَلةي اَ ْْلََماَعةي اَصاَلةُ  "قَاَل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي  لَْفذر افَْضُل مي

يَن َدرََجة   ْْشي يَسبٍْع وَعي َفٌق َعلَيْهي .  ُمتى   "ب  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සාමුහික සලාතය තනි ව ඉටු කරන සලාතයට වඩා විස හත්  
ගුණයක තරාතිරමින් උසස් ය. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

423 ا  "ِبي ُهَريَْرَة: اَولَُهَما َعْن  - يَن ُجزْء  ْْشي َْمٍس وَعي . " ِبي  

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක රකොටස ්(තරාතිරම්) 
විස පහකින් උසස් ය. යැයි සඳහන් ව ඇත.  

424 يلْبَُخاريير  - يدٍ ا: َعْن َوَكَذا ل .   َوقَاَل: "َدرََجة  " ،ِبي َسعي  

රම් අයුරින්ම ඉමාම් බුහාරි සතු අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක දරජා (තරාතිරමින්) යන 
රවනස් පද රයදුමකින් සඳහන් ව ඇත.  

425 َ اهللُ َعنْهُ ِبي ُهَريَْرةَ اَوَعْن  -  اهلُل َصَّلى  اهللي نى رَُسوَل ا رَِضي
هي لََقْد َهَمْمُت اوَ  "قَاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ  ي َنْفِسي بييَدي ي ََطٍب اَ َّلى ْن آُمَر ِبي
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اَلةي َفيُؤَذىَن لََها ،َفيُْحتََطَب  مى ثُ  ،نلىاَس اُثمى آُمَر رَُجال  َفيَُؤمى  ،ُثمى آُمَر بيالصى
َخاليُف إيََل ريَجاٍل ََل يَْشَهُدوَن 

ُ
اَلةَ اأ ْم ُبيُوَتُهمْ  ،لصى َق َعلَيْهي َحرر

ُ
ي اوَ  ،فَأ ي َّلى

هي لَوْ َيْعلَُم  ين ا اَحُدُهْم اَنْفِسي بييَدي ُد َعْرق ا َسمي ْرَماَتْْيي َحَسنَتَْْيي انىُه َُيي وْ مي
َد  َشاَء الََشهي يلْبُ ُمتىَفٌق َعلَيْ   "لْعي َخاريير . هي َواللىْفُظ ل  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මාරේ ආත්මය කවරරකු සතු ව තිරබ් ද ඔහු මත දිවුරා 
ප්රකාශ කරමි. සැබැවින්ම දර රගන එන්නට අණ කර ඒවා මිටි 
ගසනු ලැබීමටත් පසු ව සලාතය සඳහා අණ කර ඒ සඳහා කැඳවනු 
ලැබීමටත් පසු ව මිනිරසකුට නිරයෝග කර ඔහු ජනයාට (සලාතය) 
රමරහය වීමත් පසු ව සලාතය සඳහා සහභාගී රනොවන මිනිසුන් 
රවත රගොස් (මිටි බැඳි දරින්) ඔවුන්රේ නිරවස් පුලුස්සා දැමීමටත් 
මම සතමි. තවද මාරේ ආත්මය කවරරකු සතු ව තිරබ් ද ඔහු මත 
දිවුරා ප්රකාශ කරමි. ඔවුන් අතුරින් කිසරවකු රහෝ සැබැවින්ම 
තමන්ට මසන් පිරුණු මස් කටුවක් රහෝ රහොඳ කුර රදකකින් යුත් 
වයාිංජනක් රහෝ ලැරබන්රන් යැයි දැන ගත්රත් නම් ඉො සලාතයට 
සහභාගී වනු ඇත. බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වදන් රපළකි.  

426 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة اَوَعْن  -  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
اَلةي لََعَ اْثَقُل اَ  " هلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َصَّلى ا َْي: َصاَلُة الصى َشاءي الُْمنَافيقي  ،لْعي

َما ََل  ،لَْفْجري اوََصاَلةُ  يهي ا َولَْو َيْعلَُموَن َما في . "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي تَوُْهَما َولَْو َحبْو 
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කුහකයින්ට ඉතා බැරෑරුම් සලාතය වනුරේ ඉො සලාතය හා 
ෆජ්ර් සලාතයයි. ඒ රදරකහි ඇති දෑ ඔවුන් දැන ගන්රන් නම් 
(ඇවිදීමට රනොහැකි වුව ද) බඩගාමින් රහෝ ඒ රදක ඉටු කිරීම සඳහා 
පැමිරණති.  

බුහාරි හා මුස්ලිම් 
427 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة اْن َوعَ  - ى اََت اَ  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى نلىِبي

! لَيَْس يلي قَائيٌد َيُقوُديني اهللي ْعََم َفَقاَل: يَا رَُسوَل ارَُجٌل  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
دي اإيََل  َص ََلُ  ،لَْمْسجي ا َوىلى َدََعهُ  ،فَرَخى َفَقاَل:  ،فَلَمى  َداءَ نلر اُع "َهْل تَْسمَ  

اَلةي  ؟بيالصى ْب" ا" قَاَل: َنَعْم. قَاَل: "فَ   جي . َرَواُه ُمْسليمٌ      
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 

අන්ධ මිනිරසකු නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
රවත පැමිණ අල්ලාහර්ේ දූතයාණනි,  මස්ජිදය රවත මා කැටුවා 
රගන යන මඟ රපන්වන්රනකු මට රනොමැත යැයි පැවසූ විට 
එතුමාරණෝ ඔහුට අවසර දුන්හ. පසුව ඔහු අමතා සලාතරේ 
කැඳවුමට ඔබ සවන් රදන්රනහි දැයි විමසා සටියහ. ඔහු එරසේ යැයි 
පිළිතුරු දුන්රන්ය. එවිට එතුමා එරසේ නම් නුඹ (මස්ජිදය රවත 
පැමිණ) එයට පිළිතුරු දිය යුතු යැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

428 -  َ ر اَعْن  ،َعنُْهَما اهللُ َوَعْن ايبْني َعبىاٍس رَِضي َصَّلى اهللُ نلىِبي
َع  "قَاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ  ْن ُعْذٍر اَمْن َسمي تي فَاَل َصاَلةَ ََلُ إيَلى مي

ْ
نلرَداَء فَلَْم يَأ
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ُّ اوَ  ،َرَواُه ايْبُن َماَجهْ   " اَرُقْطِني بىانَ َوابْ  ،دلى نَاُدُه لََعَ َوإيسْ  ،مُ َواْْلَاكي  ،ُن حي
نْ  ،ََشْطي ُمْسليمٍ  َح َبْعُضُهْم َوْقَفهُ  لَكي .رَجى  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු සලාතරේ කැඳවුමට සවන් දී පසු ව 
රනොවැළැක්විය හැකි රහේතුවකින් හැර ඒ සඳහා රනොපැමිණිරේ නම් 
එවිට ඔහුට සලාතය රනොමැත.  

රමය ඉබ්නු මාජා, දාරුකුත්නී, ඉබ්නු හිබ්බාන්, අල්-හාකිම් 
යන අය විසන් වාර්තා කර ඇත. එරමන්ම ඉමාම් මුස්ලිම් තුමාරේ 
රකෝන්රද්සයට අදාළ වාර්තා සම්බන්ධතාවක් අනුව පිහිටා ඇති 
හදීසයකි. නමුත් ඇතැමුන් රමය මේකූෆ් ගණරේ හදීසයක් යැයි 
පවසයි.  

429 يَد بْني  - َ اهلُل َعنْهُ ْسوَدي َْل اَوَعْن يَزي نىُه َصَّلى َمَع ا " رَِضي
بْحي اَصاَلَة  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسولي  ا َصَّلى رَُسوُل  ،لصُّ  اهللي فَلَمى

َما ،بيرَُجلَْْيي لَْم يَُصلريَاإيَذا ُهَو  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َما  ،فََدََع بيهي َء بيهي فَِجي
" قَاََل: قَْد ؟ْن تَُصلريَا َمَعنَااَفَقاَل لَُهَما: "َما َمنََعُكَما  ،تَرَْعُد فََرائيُصُهَما

َا. قَاَل: "فَاَل َتْفَعاَل  ُثمى  ،إيَذا َصلىيْتَُما ِفي ريَحاليُكمْ  ،َصلىيْنَا ِفي ريَحانلي
َها ،يَا َمَعهُ فََصلر  ،ْْليَماَم َولَْم يَُصلر اَرْكتُْم دْ ا إينى

 ،ْْحَدُ اَرَواهُ   "لَُكْم نَافيلٌَة"  فَ
َحُه  ،َواثلىاَلثَةُ  ،َواللىْفُظ ََلُ  يُّ اوََصحى ذي مي ْ بىان َ.   ،لِّتر َواْبُن حي  

යසීද් ඉබ්නු අල්-අස්වද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම එතුමා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ සුබ්හු සලාතය ඉටු කරළේය. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) සලාතය 
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ඉටු කළ කල්හි එහි මිනිසුන් රදරදරනකු සලාතය ඉටු රනොකළහ. 
එවිට එතුමා රදරදනා ව කැරඳේරේය. පසු ව ඔවුන් රදරදනා ව 
ඔවුන්රේ සත් තිගැස්සුනු තත්ත්වරයන් කැඳවා රගන එන ලදී. පසු 
ව ඔවුන් රදරදනාරගන් ‘අප සමඟ නුඹලා සලාතය ඉටු රනොකිරීමට 
නුඹලා රදරදනා ව වැළැක්වූරේ කුමක් දැයි නබි තුමාරණෝ විමසා 
සටියහ. අපරේ නිරවස් වල අපි සලාතය ඉටු කරළමු යැයි පවසා 
සටිරයෝය. නුඹලා රදරදනා එරසේ රනොකරනු. නුඹලාරේ නිරවස් 
වල නුඹලා රදරදනා සලාතයට ඉටු කර පසු ව සලාතය ඉටු 
රනොකළ තත්ත්වරේ ඉමාම් ව නුඹලා මුණගැසුණරහොත් ඔහු සමඟ 
නුඹලා රදරදනා ද සලාතය ඉටු කරනු. එවිට සැබැවින්ම එය 
නුඹලාට අතිරික්තයක් වනු ඇත.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
දැනුම් දී ඇත. රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් අහ්මද් සතුය. ඉමාම් 
තිර්මිදි හා ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි.  

430 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة اَوَعْن  -  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
َل  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َما ُجعي ُ اإينى وا ،ْؤَتمى بيهي ْْليَماُم يلي ُ َ فََكبر إيَذا َكبى

 ،فَ
 َ ُوا َحَّتى يَُكبر  ،ُعوا َحَّتى يَْرَكعَ َوََل تَْركَ  ،َوإيَذا َرَكَع فَاْرَكُعوا ،َوََل تَُكبر

َع  َدهُ  اهللُ َوإيَذا قَاَل َسمي يَمْن َْحي َوإيَذا َسَجَد  ،ْْلَْمدُ امى َربىنَا لََك اللهُ َفُقولُوا:  ،ل
ا ،َوََل تَْسُجُدوا َحَّتى يَْسُجدَ  ،افَاْسُجُدو يَام  ا فََصلُّوا قي  ،َوإيَذا َصَّلى قَائيم 

ا فََصلُّوا ُقُعو د  ا َوإيَذا َصَّلى قَاعي َوَهَذا لَْفُظه.  ،بُو َداوُدَ ااُه َروَ  "مْجَعيْيَ اد 
يَحْْيي ْصلُُه ِفي اوَ  حي .الصى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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ඉමාම් වරරයකු පත් කරනු ලැබ ඇත්රත් ඔහු ව 
පිළිපැදීමටය. එබැවින් ඔහු තක්බීර් පැවසූ විට නුඹලා ද තක්බීර් 
පවසනු. ඔහු තක්බීර් පවසන රතක් නුඹලා තක්බීර් රනොපවසනු. 
තවද ඔහු රුකූඋ කළ විට නුඹලා ද රුකූඋ කරනු. ඔහු රුකූඋ කරන 
රතක් නුඹලා රුකූඋ රනොකරනු. ඔහු සමිඅල්ලාහු ලිමන් හමිදා යැයි 
පැවසූ විට නුඹලා අල්ලාහුම්ම රබ්බනා ලකල් හම්දු යැයි පවසනු. 
ඔහු සුජූද් කළ විට නුඹලා ද සුජූද් කරනු. ඔහු සුජූද් කරන රතක් 
නුඹලා සුජූද් රනොකරනු. ඔහු සට ගනිමින් සලාතය ඉටු කළ විට 
නුඹලා ද සටරගන සලාතය ඉටු කරනු. ඔහු වාඩිරවමින් සලාතය 
ඉටු කළ විට නුඹලා සයලු රදනා ද වාඩිරවමින් සලාතය ඉටු කරනු.   

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා රහළිදරේ කර ඇති අතර රමම 
වදන් රපළ ද එතුමාණන් සතු වූවකි. රමහි මූලය බුහාරි හා මුස්ලිම් 
හි සඳහන් ව ඇත.  

431 يٍد اَوَعْن  - َ اهللُ َعنْهُ ير ْْلُْدري اِبي َسعي  اهللي نى رَُسوَل ا " رَِضي
وا اْصَحابيهي تَ اى ِفي ارَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ُموا فَاْئتَمُّ ا. َفَقاَل: "َتَقدى ر  خُّ

َتمى بيُكْم َمْن َبْعَدُكْم"  ،ِبي 
ْ
. "  َرَواُه ُمْسليمٌ َويْلَأ  

අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ඇත්රතන්ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා තම සහගාමීහු දුරස් ව පිටුපසන් සටිනු දුටුහ. එවිට 
එතුමාරණෝ නුඹලා ඉදිරියට පැමිරණන්න. නුඹලා මා අනුගමනය 
කරන්නය. නුඹලාට පසුපසන් සටින්නන් නුඹලා ව අනුගමනය 
කරත්වා යැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  

සටහන : පසු පස රපළි වල සටින උදවියට ඉදිරි රපළි වල 
සටින උදවිය ඉමාම්වරුන්ය යන අදහස රමයින් ගත රනොහැක. 
සැමටම ඇත්රත් එක් ඉමාම්වරරයකි. ඉදිරිරයන් සටින ඉමාම් ව 
දැකිය රනොහැකිනම් රහෝ ඔහුරේ හඬට සවන් දිය රනොහැකි නම් 
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රහෝ ඔවුන් තමන්ට ඉදිරි රපළි වල ඇති උදවිය ඉටු කරන අයුරින් 
එය අනුගමනය රකොට ඉටු කරනු ඇත.  

432 َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن َزيْدي بْني ثَابيٍت  - ايْحتََجَر رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي
ََصَفةٍ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي  يَها ،ُحْجَرة  ِبي َفتَتَبىَع إييَلْهي  ،فََصَّلى في

... وَجَ  ،ريَجاٌل  يَث ا  "اُءوا يَُصلُّوَن بيَصاَلتيهي :  ،ْْلَدي ةي فَْضُل َصاَل ا "َوفييهي
ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.    "لَْمْكتُوَبَة الَْمرْءي ِفي بَيْتيهي إيَلى ا  

රසයිද් ඉබ්නු සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) රට ඉඳි අතු මගින් කාමරයක් ඉදි කළහ. එහි එතුමාණන් 
සලාතය ඉටු කළහ. මිනිසුන් කිහිප රදරනක් එතුමාණන් පසුපසන් 
පැමිණ එතුමාණන්රේ සලාතය පිළිපදිමින් සලාතය ඉටු කළහ.  

රමය හදීසයක රකොටසකි.  

රමහි තවදුරටත් 

අනිවාර්යය සලාතයන් හැර රසසු සලාතයන් පුද්ගලරයකු 
තම නිවරසේ ඉටු කිරීම රශ්රේේඨය.   

මූලාශ්රය : බුහාර හා මුස්ලිම් 

සටහන : සම්පූර්ණ හදීසයම දැන ගැනීම පිණිස බුහාරි හි 
අිංක 6113 යටරත් සඳහන් හදීසය බලන්න. රමය රමළාන් මාසරේ 
අතිරර්ක සලාතයන් ඉටු කිරීරම් දී සදු වුණු සද්ධියකි.  

433 َوَعْن َجابيرٍ  - َ اهلُل َعنْهُ    ْصَحابيهي ابي  َصَّلى ُمَعاذٌ  "قَاَل:  رَِضي
َشاءَ ا مْ  ،لْعي َل َعلَيْهي ُّ اَفَقاَل  ،َفَطوى يُد ا" َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ْن اتُري

ْمسي وَُضَحاَهااَمْمَت اإيَذا  ؟تَُكوَن يَا ُمَعاُذ َفتىان ا : بيالشى
ْ
َو:  ،نلىاَس فَاقَْرأ
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 بيا ،لَْعَ َْل اَسبرْح ايْسَم َربرَك 
ْ
ُمتىَفٌق   "َواللىيْلي إيَذا َيْغََش".  ،ْسمي َربرَك َو: ايقَْرأ

يُمْسليٍم . َعلَيْهي     ، َواللىْفُظ ل
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම සගයින් සමඟ ඉො 
සලාතය ඉටු කළහ. එතුමා ඔවුනට එය දීර්ඝ කළහ. එවිට නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ අරහෝ මුආද් ! අර්බුද 
ඇති කරන්රනකු වීමට ඔබ කැමති දැයි විමසා එරසේ නම් ඔබ 
ජනයාට සලාතය රමරහය වන විට ‘වේ-ෙම්ෂි වලුහාහා (අල්-
කුර්ආන් 91) සබ්බිහිස්ම රබ්බිකල් අුඃලා (අල්-කුර්ආන් 87) ඉක්රුඃ 
බිස්මි රබ්බික (අල්-කුර්ආන් 96) වල්රලයිලි ඉදා යේො (අල්-
කුර්ආන් 92) වැනි සූරාවන් පාරායනය කරන්න යැයි පැවසූහ. 

මූලාශ්ර : බුහාරි හා මුස්ලිම් රමහි සඳහන් පද මාලාව ඉමාම් 
මුස්ලිම් සතු ව ඇත්තකි.  

434 -  َ يَشَة رَِضي ةي َصاَلةي رَُسولي  اهللُ َوَعْن ََعئ  اهللي َعنَْها ِفي قيصى
يٌض  ،بيانلىاسي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  فََجاَء َحَّتى  "قَالَْت:  -َوُهَو َمري

ا وَ  ،ِبي بَْكرٍ اَجلََس َعْن يََساري   بيانلىاسي َجاليس 
بُو بَْكٍر افَََكَن يَُصِلر

ا ي يَ  ،قَائيم  ر ابُو بَْكٍر بيَصاَلةي اْقتَدي ي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي َوَيْقتَدي
ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  .    "ِبي بَْكٍر انلىاُس بيَصاَلةي ا  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා රරෝගාතුරු ව සටිය දී එතුමාණන්රේ සලාතරේ සදු වූ 
සද්ධියක් පිළිබඳ ව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය රමරසේ 
වාර්තා කර සටියි.  

එතුමාරණෝ අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට වම් 
රදසන් පැමිණ වාඩි වූහ. වාඩි රවමින්ම ජනයාට සලාතය රමරහය 
වූහ. අබූ බක්ර් තුමා සට ගනිමින් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
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වසල්ලම්) තුමාරේ සලාතය අනුගමනය කරළේය. ජනයා අබූ බක්ර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ සලාතය පිළිපැද්රදෝය.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

435 َ اهللُ َعنْهُ رَ ِبي ُهَريَْرةَ اَوَعْن  - ى انى ا ِضي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي نلىِبي
ْف اَحُدُكْم امى اإيَذا  "قَاَل:  وََسلىمَ  ْم  ،نلىاَس فَلْيَُخفر َْي افَإينى فييهي غي لصى

يَف وََذا  عي   "يَْف َشاَء فَإيَذا َصَّلى وَْحَدهُ فَلْيَُصلر كَ  ،ْْلَاَجةي اَوالَْكبيَْي َوالضى
لَيْه ي.  ُمتىَفٌق عَ   

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලා අතුරින් කිසරවකු රහෝ ජනයාට සලාතය රමරහය වූ 
විට ඔහු එය සැහැල්ලුරවන් ඉටු කරත්වා. රහේතුව ඔවුන් අතර කුඩා 
අය ද වැඩිහිටියන් ද දුබලයින් ද අවශයතාවන් ඇත්තවුන් ද සටිති. 
නමුත් ඔහු තනි ව සලාතය ඉටු කළ විට ඔහු කැමති පරිදි සලාතය 
ඉටු කරත්වා. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

436 : اَوَعْن َعْمريو بْني َسلََمَة قَاَل: قَاَل  -  ْن  "ِبي ئْتُُكْم مي جي
نْدي  ر اعي اَلُة اَحًقا. قَاَل: "فَإيَذا َحََضَْت  هي وََسلىمَ َصَّلى اهلُل َعلَيْ نلىِبي لصى

ُكْم  ،َحُدُكمْ افَلْيُؤَذرْن  ُكْم قُْرآن ا"اَويْلَُؤمى قَاَل: َفنََظُروا فَلَْم  ،ْكَثُ
ِنر اَحٌد ايَُكْن  ُموِني  ،ْكَثَ قُْرآن ا مي تٍّ اوَ  ،َفَقدى نيَْي انَا ايْبُن سي   "ْو َسبْعي سي

ُّ بُو َداوُدَ اوَ  ،ارييُّ ْْلُخَ اَرَواُه    .، َوالنىَساِئي
මාරේ පියාණන් මට රමරසේ ප්රකාශ කළ බව අම්ර් ඉබ්නු 

සලමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  
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ඇත්ත වශරයන්ම මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් රවතින් නුඹලා රවත පැමිණ ඇත්රතමි.  

සලාතය පැමිණි විට නුඹලා අතුරින් රකරනකු සලාතය 
සඳහා ඇරයුම් කරත්වා. නුඹලා අතුරින් කුර්ආනය අධික රලස 
දන්නා නුඹලාට සලාතය රමරහයවත්වා. යැයි එතුමා ප්රකාශ කළහ. 
යැයි පැවසුරවමි.  

එවිට ඔවුහු මා රදස බැලූහ. මට වඩා අධික ව කුර්ආනය 
පිළිබඳ අවරබෝධයක් ඇති කිසරවකු රනොවීය. පසු ව ඔවුහු මා ව 
ඉදිරිපත් කළහ. එවිට මම අවුරුදු හය ක හත ක පමණ දරුරවකුව 
සටිරයමි.  

රමය බුහාරි අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරුන් විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත. 

437 َ اهلُل َعنْهُ ِبي َمْسُعوٍد اَوَعْن  -  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
تَابي قَْرؤُ الَْقْوَم ايَُؤمُّ  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  إيْن ََكنُوا ِفي  اهللي،ُهْم ليكي

فَ
َراَءةي َسَواء  فَ ا نىةي الْقي إيْن ََكنُوا ِفي  ،ْعلَُمُهْم بيالسُّ

نىةي َسَواء  افَ ُهْم قَْدمُ ا فَ لسُّ
ْجَرة   إيْن ََكنُوا ِفي  ،هي

ْجَرةي َسَواء  فَ افَ ا الْهي لْم  نًا-قَْدُمُهْم سي َوََل  -َوِفي ريَوايٍَة: سي
نى  َمتيهي إيَلى  ،لرىُجَل ِفي ُسلَْطانيهي الرىُجُل ايَُؤمى َوََل َيْقُعْد ِفي بَيْتيهي لََعَ تَْكري

 ."   ."  َرَواُه ُمْسليمٌ بيإيْذنيهي
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ජනයාට ඔවුන් අතුරින් ඉමාමත් කරනුරේ අල්ලාහ්රේ 
ග්රන්ථය (අල්-කුර්ආනය) මනා රලස හසුරුවිය හැකි අය රේ. අල්-
කුර්ආන් පාරායනරයහි ඔවුහු සමාන නම් ඔවුන් අතුරින් සුන්නාහ ්ව 
මනා රලස දන්නා අය රේ. සුන්නාහ් ව පිළිබඳව ද ඔවුන් සමාන 
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නම් හිජ්රත් කිරීම අනුව මුල් වූ  අය රේ. හිජ්රත්හි ද ඔවුන් සමාන 
නම් ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීම අනුව මුල් වූ අය රේ.  

තවත් වාර්තාවක වයස අනුව ඉදිරිපත් කළ යුතුයි යනුරවන් 
ද අධිකාරී බලය ඇත්රතකු සටිය දී තවත් මිනිරසකු ඉමාමත් 
රනොකළ යුතු යැයි ද ඔහුරේ නිවරසහි ඔහුට හිමි ස්ථානරයහි 
ඔහුරේ අනුමැතිරයන් රතොරව වාඩි රනොවිය යුතු යැයි ද සඳහන් ව 
ඇත.  

ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

438 يثي َجابيرٍ  - ْن َحدي بْني َماَجْه: مي َوَلي َ اهلُل َعنْهُ   َوََل  ": رَِضي
نى ايْمرَ  ااَوََل  ،ةٌ رَُجال  اتَُؤمى ر  ٌّ ُمَهاجي ن ا.  ،ْعَراِبي ٌر ُمْؤمي  ُدهُ َواهٍ َوإيْسنَا  "َوََل فَاجي

. 
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 

ඉබ්නු මාජා හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

කාන්තාවක් පිරිමිරයකුට රහෝ ගම්බද අරාබිවරරයක් හිජ්රත් 
කළ අයකුට රහෝ පාපතරරයක් විශව්ාසවන්තරයකුට රහෝ ඉමාමත් 
රනොකළ යුතුයි.  

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතා ව දුර්වලය. 

439 َ اهلُل عَ  نٍَس اَوَعْن  -  ر اَعْن  نُْه ،رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي
وا ُصُفوفَُكمْ  "قَاَل:  وََسلىمَ  بُوا بَيْنََها ،رُصُّ . وََحاُذوا بياَْل  ،َوقَاري َرَواُه   "ْعنَاقي

ُّ  ،بُو َداوُدَ ا بىاَن .    ،َوالنىَساِئي َحُه ايْبُن حي وََصحى  

 නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලාරේ රපළි ළිං ව තබා ගනු. තවද ඒවා අතර (දුරස් 
රනොවී) එකිරනක සමීපරයන් සටගනු. රගලවල් වලට සමාන්තර ව 
සට ගනු.  
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රමය අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරුන් විසන් රහළිදරේ 
කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

440 َ اهللُ َعنْهُ ِبي ُهَريَْرةَ اَعْن  - َصَّلى  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
لَُهاالررَجالي اَخْْيُ ُصُفوفي  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ُرَها ،وى َها آخي وََخْْيُ  ،َوََشُّ

ُرَهااُصُفوفي  َها ،لنرَساءي آخي لَُها ا َوََشُّ   ."  َرَواُه ُمْسليمٌ وى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කන ලදී.  

පිරිමින්රේ රපළි වලින් උතුම් වනුරේ එහි ආරම්භක 
රපළියයි. ඒවායින් අයහපත් වනුරේ එහි අවසාන රපළියයි.  
කාන්තාවන්රේ රපළි වලින් උතුම් වනුරේ ඒවායින් අවසාන 
රපළියයි. ඒවායින් අයහපත් වනුරේ එහි ආරම්භක රපළියයි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත.  

441 -  َ َصلىيُْت َمَع  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ َوَعْن ايبْني َعبىاٍس رَِضي
َخَذ افَ  ،َفُقْمُت َعْن يََساريهي  ،َذاَت يَلْلَةٍ  مَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلى  اهللي رَُسولي 
ْن َوَراِئي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوُل  ِسي مي

ْ
ينيهي فََجَعلَِني َعْن يَ  ،بيَرأ  مي

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.    "  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

එක් රාත්රියක මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ සලාතය ඉටු කරළමි. එවිට මම 
එතුමාණන්රේ වම් පසන් සට ගත්රතමි. පසුව අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් මාරේ පිටුපසන් මාරේ හිස අල්ලා එතුමාණන්රේ 
දකුණු පසට මා පත් කළහ.  
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මූලාශ්රය :  බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

442 نٍَس اَوَعْن  -   َ َصَّلى  اهللي َصَّلى رَُسوُل  "َعنُْه قَاَل:  اهللُ رَِضي
مُّ ُسلَيٍْم َخلَْفنَا.  ،َفُقْمُت َوَيتييٌم َخلَْفهُ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

ُ
 ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "َوأ

يلْبَُخاريير    .َواللىْفُظ ل

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සලාතය ඉටු කළහ. මා ද තවත් අනාථරයකු සමඟ එතුමාණන් 
පිටුපසන් සට ගත්රතමි. තවද අපට පසුපසන් උම්මු සුරලයිම් 
(රළියල්ලාහු අන්හා) වූවාය.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් පද මාලාව ඉමාම් 
බුහාරි සතු වූවකි.  

443 َ اهلُل َعنْهُ ِبي بَْكَرَة اَوَعْن  - ر انىُه ايْنتَََه إيََل ا رَِضي نلىِبي
َل إيََل افََرَكَع َقبَْل  ،َوُهَو َراكيعٌ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  فر اْن يَصي َفَقاَل  ،لصى

ُّ اََلُ  ا َوََل تَ  اهللُ َزاَدَك  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َصَّلى نلىِبي رْص  اُه َروَ   "ُعْد حي
: اْْلَُخارييُّ .  َوَزاَد ا فر افََرَكَع ُدوَن  "بُو َداوَُد فييهي ُثمى َمََش إيََل  ،لصى

فر ا .    "لصى  

අබූ බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

අබූ බක්රා තුමා, නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් රුකූරවහි සටිය දී (සලාතයට සහභාගී වීමට) ඔහු 
එතුමාණන් රවතට ගියහ. නමුත් රපළියට යෑමට රපර ඔහු රුකූඋ 
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කරළේය. පසුව නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා එතුමා 
රදස බලා 

අල්ලාහ ්ඔරබ් ආශාව වර්ධනය කරත්වා ! නමුත් ඔබ නැවත 
රමරසේ සදු රනොකරනු. 

යැයි පවසා සටියහ.    

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා රහළි දරේ කර ඇත.  

රම් සම්බන්ධරයන් මීට අමතර ව අබූ දාවූද් තුමා,  

රපළිය රනොමැති තැනක රුකූඋ රකොට පසුව රපළිය රවත 
ගමන් කරළේ යැයි සඳහන් රකොට ඇත.   

444 ر ا)َوَعْن َوابيَصَة بْني َمْعبٍَد  -  َ اهلُل َعنْهُ  (ْْلَُهِني نى ا رَِضي
فر اى رَُجال  يَُصِلر َخلَْف ارَ  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوَل  لصى
يَد اَمَرُه افَ  ،وَْحَدهُ  اَلَة. اْن يُعي يُّ اوَ  ،بُو َداوُدَ اوَ  ،ْْحَدُ اَرَواُه   "لصى ذي مي ْ لِّتر

نَهُ  بىاَن .  ،وََحسى َحُه ايْبُن حي وََصحى  
වාබිසා ඉබ්නු මුඃබද් -අල්-ජුහනී- (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ රපළියට පසු පසන් තනි ව සට 
සලාතය ඉටු කරන මිනිරසකු දුටුහ. පසුව සලාතය නැවත ඉටු කරන 
රමන් ඔහුට එතුමාරණෝ නිරයෝග කළහ.  

රමය ඉමාම් අහම්ද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි යන අය විසන් වාර්තා 
කර ඇති අතර ඉමාම් තිර්මි රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බවත් 
ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් 
සඳහන් කරයි.  

445 َ اهلُل َعنْهُ  َوََلُ َعْن َطلٍْق  - يُمنَْفريٍد َخلَْف  "  رَِضي ََل َصاَلةَ ل
فر ا . "لصى  
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يثي َوابيَصَة: لاَوَزاَد  ْن َحدي ُّ مي َبَايني ْو اََل َدَخلَْت َمَعُهْم ا "طى
.    " ؟ايْجَِّتَرَْت رَُجال    

තල්ක් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රපළියට පසු පසන් තනි ව සටින්නාට සලාතය රනොමැත.  

වාබිසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසරේ ඉමාම් තබරි විසන් ඊට අමතර ව රමරසේ සඳහක් කරයි.  

ඔබ ඔවුන් සමඟ ඇතුළත් විය යුතු රනොරේ ද එරසේ 
රනොමැතිනම් ඔබ (ඉදිරිරයන් සටින) පුද්ගලරයකු ව (ඔබ රදසට) 
ඇඳ ගත යුතු රනොරේ ද? 

446 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة اَوَعْن  - ر اَعْن  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
ْعتُْم  ": قَاَل  َعلَيْهي وََسلىمَ  اَلةي اْْليقَاَمَة فَاْمُشوا إيََل اإيَذا َسمي وََعلَيُْكْم  ،لصى

ينَُة َوالَْوقَارُ ا كي وا تيمُّ اتَُكْم فَ َوَما فَا ،ْدَرْكتُْم فََصلُّوااَفَما  ،َوََل تَُْسيُعوا ،لسى
يلْبَُخاريير .   ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   " َواللىْفُظ ل  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ 
කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

නුඹලා ඉකාමතයට සවන් දුන් විට සලාතය සඳහා ගමන් 
කරනු. එවිට ශාන්තභාවය හා ගාම්භීරත්වය පිළිපදිනු. නුඹලා 
රේගරයන් ගමන් රනොකරනු. එවිට නුඹලාට කුමක් හිමි වන්රන් ද 
එය නුඹලා ඉටු කරනු. නුඹලාට කුමක් අතපසු වන්රන් ද එය 
නුඹලා පූර්ණවත් කරනු.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වදන් රපළ ය.  
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447 َِبر بْني َكْعٍب  -
ُ
َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن أ  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي

ْن َصاَلتيهي وَْحَدهُ الرىُجلي الرىُجلي َمَع اَصاَلةُ  " َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ   ،ْزََك مي
ْن َصاَلتيهي َمَع الرىُجلَْْيي اوََصاَلتُُه َمَع  َو ْكَثَ َفهُ اَوَما ََكَن  ،لرىُجلي اْزََك مي

ُّ  ،بُو َداوُدَ اَرَواهُ   "  عزى وََجلى اهللي َحبُّ إيََل ا بىانَ َوالنىَساِئي َحُه ايْبُن حي  ، وََصحى
. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව උරබයි ඉබ්නු කුඃබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මිනිරසකු තනි ව තම සලාතය ඉටු කිරීමට වඩා තවත් 
මිනිරසකු සමඟ සලාතය ඉටු කිරීම අධික යහපත රගන රදන 
පිවිතුරු කාර්යයකි. එරමන්ම මිනිරසකු සමඟ සලාතය ඉටු කිරීමට 
වඩා මිනිසුන් රදරදරනකු සමඟ සලාතය ඉටු කිරීම අධික යහපත 
රගන රදන පිවිතුරු කාර්යයකි. ඊට වඩා වැඩි පිරිසක් වූරේ නම් එය 
සර්වබලධාරී කීර්තිමත් අල්ලාහ් රවත වඩා ප්රියමනාප කටයුත්තකි.  

ඉමාම් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු රමය රහළිදරේ කර 
ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.   

448 -  َ مر َوَرقََة رَِضي
ُ
ى انى ا " ،َعنَْها اهللُ َوَعْن أ َصَّلى اهلُل نلىِبي

َحُه ايْبُن  ،بُو َداوُدَ اَرَواُه   "ْهَل َداريَها اْن تَُؤمى اَمَرَها ا َعلَيْهي وََسلىمَ  وََصحى
 ُخَزيَْمَة . 

උම්මු වරකා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම් 
තුමාරණෝ ඇයරේ නිවරසේ උදවියට සලාතය රමරහය වන රමන් 
ඇයට අණ කළහ.  
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රමය අබූ දාවුද් තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර ඉමාම් 
ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරයි.  

449 َ اَوَعْن  - ى انى ا " :َعنْهُ  اهللُ نٍَس رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي
مر َمْكتُومٍ  وََسلىمَ 

ُ
 ،ْْحَدُ اَرَواُه   "ْعََم اَوُهَو  ،نلىاَس ايَُؤمُّ  ،ايْستَْخلََف ايْبَن أ

  .ابُو َداوُدي وَ 
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ (යුද කටයුතු සඳහා මදීනාරවන් බැහැර ව යන විට) 
ජනයාට සලාතය රමරහය වීම පිණිස ඉබ්නු උම්මි මක්තූම් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් ව නිරයෝජිතයා රලස පත් කළහ. 
එතුමා අන්ධරයකු වූහ.  

රමය අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් රහළිදරේ 
කර ඇත. 

450 يَشةي َوََنُْوُه َلي  - بىاَن: َعْن ََعئ َ   بْني حي َعنَْها.   اهللُ رَِضي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලද 
රමවැනිම හදීසයක් ඉබ්නු හිබ්බාන්හි ද සඳහන් ව ඇත. 

451 اهلُل َعلَيْهي َصَّلى  اهللي َوَعْن ايبْني ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -
وََصلُّوا َخلَْف َمْن قَاَل: ََل إيََلَ  اهلُل،َصلُّوا لََعَ َمْن قَاَل: ََل إيََلَ إيَلى  " وََسلىمَ 

يٍف .   اَرَواُه   " اهللُ إيَلى  ُّ بيإيْسنَاٍد َضعي اَرُقْطِني دلى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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කවරරකු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් (නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත) යැයි පැවසුරේ ද ඔහු 
රවනුරවන් (ඔහුරේ ජනාසා ව සඳහා) සලාතය ඉටු කරනු. තවද 
කවරරකු කවරරකු ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් (නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු රනොමැත) යැයි පැවසුරේ ද ඔහුට 
පසු පසන් සට නුඹලා සලාතය ඉටු කරනු. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා විසන් දුර්වල වාර්තා 
සබඳතාවකින් යුතු ව දැනුම් දී ඇත.  

452 -  ٍّ َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن لََعي ُّ اقَاَل: قَاَل  رَِضي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي نلىِبي
اَلةَ َواْْليَمامُ لََعَ َحالٍ اَحُدُكْم اََت اإيَذا  " وََسلىمَ  فَلْيَْصنَْع َكَما يَْصنَُع  ،لصى

يٍف .     يُّ بيإيْسنَاٍد َضعي ذي مي ْ  اْْليَماُم "  َرَواُه الِّتر
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අලී 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඉමාම් කවර තත්ත්වයක සටිය දී නුඹලා අතුරින් රකරනකු 
සලාතයට පැමිණි විට ඉමාම් කරන අයුරින්ම ඔහු ද එය ඉටු 
කරත්වා.  

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉමාම් තිර්මිදි විසන් 
රමය වාර්තා රකොට ඇත.  
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يضي بَاُب  َصاَلةي الُْمَسافيري َوالَْمري  

මගියා හා රරෝගියාරේ සලාතය පිළිබඳ පාඩම 

453 -  َ يَشَة رَِضي ريَضْت ا "َعنَْها قَالَْت:  اهللُ َعْن ََعئ
ُل َما فُ وى

اَلُة َرْكَعتَْْيي ا قيرىْت َصاَلُة  ،لصى
ُ
ْت َصاَلُة افَأ تيمى

ُ
َفري َوأ ُمتىَفٌق   "ْْلَََضي السى

 َعلَيْه ي   . 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සලාතය අනිවාර්ය ය කිරීරමහි ආරම්භය රකආත් රදකකි. 
පසුව එය මගිරයකුරේ සලාතය වශරයන් පිළිගනු ලැබීය. පදිිංචි ව 
සටින්රනකුරේ සලාතය (රකආත් හතරක් වශරයන්) පූර්ණවත් 
කරනු ලැබීය.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

454 -  : يلْبَُخاريير ااَفُفريَضْت  ،ُثمى َهاَجرَ  "َول قيرىْت َص  ،ْرَبع 
ُ
اَلةُ َوأ

َفري لََعَ ا لي َْل السى .   "وى  

බුහාරි හි 

පසුව හිජ්රත් කරළේය. ඒ සමඟම රකආත් හතරක් අනිවාර්ය 
ය කරන ලදී. ආරම්භරේ පැවතුණු පරිදිම මගිරයකුරේ සලාතය 
(රකආත් රදකක් වශරයන්) නිර්ණය කරන ලදී. 

යැයි සඳහන් ව ඇත.  

455 تْ اإيَلى  "ْْحَُد: اَزاَد  - َها وي بْحَ اَوإيَلى  ،نلىَهاري اُر لَْمْغريَب فَإينى  ،لصُّ
يَها  َها َتُطوُل في إينى

َراَءُة افَ .    "لْقي  



 

 

මරාම් 

 

223
 

නමුත් මේරිබ් සලාතය හැර ය. රහේතුව සැබැවින්ම එය 
දහවල් කාලරේ විත්ර් වන බැවිනි. එරමන්ම සුබ්හු හැර ය. රහේතුව 
සැබැවින්ම එහි පාරායනයන් දීර්ඝ රලස සදු රකරරන බැවිනි. 

යනුරවන් ඉමාම් අහ්මද් මීට අමතර ව ප්රකාශ කර ඇත.  

456 -  َ يَشَة رَِضي ى انى ا " :َعنَْها اهللُ َوَعْن ََعئ َصَّلى اهللُ َعلَيْهي نلىِبي
َفري َوُيتيمُّ اََكَن َيْقَُصُ ِفي  وََسلىمَ  ُر.  ،لسى ُّ اَرَواُه   "َوَيُصوُم َوُيْفطي اَرُقْطِني  ،دلى

يشَ . وٌل انىُه َمْعلُ َوُرَواتُُه ثيَقاٌت. إيَلى  ْن فيعْ َوالَْمْحُفوُظ َعْن ََعئ  ،ليَهاَة مي
ى  "َوقَالَْت:  ُّ ْخرََجُه ا  "إينىُه ََل يَُشقُّ لََعَ   .اْْلَيَْهقي

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ  ගමරනහි දී ඇතැම් විට සලාතය රකටි කරන්රනකු 
රලස ද ඇතැම් විට පූර්ණ ව ඉටු කරන්රනකු රලස ද ඇතැම් විට 
උපවාසරේ නිරත වන්රනකු රලස ද ඇතැම් විට උපවාසය 
අතහරින්රනකු රලස ද සටියහ.   

රමය ඉමාම් අද්-දාරු කුත්නි තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

රමහි වාර්තාකරුවන් ඉතා විශව්ාසනීය උදවියයි. නමුත් එම 
වාර්තා සම්බන්ධතාරවහි අඩු පාඩු කිහිපයක් ඇත. රමරලස ආඉො 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය ද එරලස ක්රියා කර ඇති බව බයිහකී හි 
සඳහන් වන අතරම තව දුරටත් සැබැවින්ම එය මට අසීරු 
කාර්යයක් රනොවන්රන් යැයි ද ඇය ප්රකාශ කළාය.  

සටහන : ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය ඇතැම් ගමන් 
බිමන් වල සලාතය රකටි කරමින් ඉටු කර ඇත. ඇතැම් විට 
සලාතය පූර්ණ ව ඉටු කර ඇත. උපවාසරේ නිරතව ද ඇත. ඇතැම් 
විට එය අත හැර දමා ද ඇත. එබැවින් එතුමිය එරලස ක්රියා කර ඇති 
බව සඳහන් වනුරේ රමම අදහසනි.  
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457 َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  اهللي َوَعْن ايبْني ُعَمَر قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -
َ َُييبُّ انى إي  " وََسلىمَ  يَتُُه اْن تُْؤََت  رَُخُصُه َكَما يَْكَرُه اَّللى   "ْن تُْؤََت  َمْعصي
َحُه ايْبُن ُخَزيَْمةَ  ،ْْحَدُ اَرَواهُ  بىاَن .  َوِفي ريَوايٍَة: ،وََصحى بُّ َكَما َُيي  " َواْبُن حي

.    "ْن تُْؤََت َعَزائيُمُه ا  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ් තමන්ට පිටුපෑම පිළිකුල් 
කරනවා රසේම ඔහුරේ අවකාශයන් ලබා දීම ද ප්රිය කරන්රන්ය.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් තුමා දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හුරසයිමා සහ ඉබ්නු හිබ්බාන් යන අය විසන් රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කර ඇත.  

තවත් වාර්තාවක ඔහු තරරේ ප්රකාශ කරනු ලැබීම ප්රිය 
කරනවා රසේම යැයි සඳහන් ව ඇත.  

458 َ اَوَعْن  -  َصَّلى  اهللي ََكَن رَُسوُل  "َعنُْه قَاَل:  اهللُ نٍَس رَِضي
َْيَة ثاََلثَةي إيَذا َخَرَج مَ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  خَ اْميَال ٍ  اسي َصَّلى  ،ْو فََراسي

َرَواُه ُمْسليٌم .      "َرْكَعتَْْيي   

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
සැතපුම් තුනක රහෝ ෆර්සහ් තුනක ගමනක් පිටත් ව ගිය විට 
රකආත් රදක බැගින් සලාතය ඉටු කළ අරයකු වූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

සටහන :  ෆර්සහ් 1ක් යනු සැතපුම් තුනක දුර ප්රමාණය රේ.  
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459  -  َ َعنْهُ  اهللُ َوَعنُْه رَِضي َصَّلى  اهللي َخرَْجنَا َمَع رَُسولي  "قَاَل:  
ْن  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ينَةي إيََل َمكى امي َة، فَََكَن يَُصِلر َرْكَعتَْْيي َرْكَعتَْْيي لَْمدي

ينَةي اَحَّتى رََجْعنَا إيََل  يلْبَُخاريير .     ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "لَْمدي َواللىْفُظ ل  
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අපි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් සමඟ මදීනාරවහි සට මක්කාහ ්
ව රවත පිටත් ව ගිරයමු. මදීනාවට අපි නැවත පැමිරණන රතක් 
එතුමාණන් රකආත් රදක රදක බැගින් සලාතය ඉටු කරන්රනකු 
වූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්, රමම පද මාලාව ඉමාම් බුහාරි 
සතු වූවකි. 

460 -  َ ُّ اقَاَم ا "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ َوَعْن ايبْني َعبىاٍس رَِضي نلىِبي
يْسَعَة َعَْشَ َيْقَُصُ  هي وََسلىمَ َصَّلى اهلُل َعلَيْ  يْسَعَة  "َوِفي لَْفٍظ:   "ت َة ت بيَمكى

ا  َوِفي .  "ةَ َسبَْع َعْْشَ  "ِبي َداوَُد: َوِفي ريَوايٍَة َلي  . اْْلَُخارييُّ َرَواهُ   "َعَْشَ يَْوم 
ْخَرى: 

ُ
َة  "أ .   "ََخَْس َعْْشَ  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ සලාතය 
රකටි කරමින් දින දහ නවයක් පදිිංචි ව සටියහ.  

තවත් ප්රකාශයක දින දහ නවයක් මක්කාරවහි සටියහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දැනුම් දී ඇත. 

අබූ දාවූද් හි සඳහන් වාර්තාවක දින දහ හතක් යනුරවන් ද 
තවත් වාර්තාවක දින පහරළොවක් යනුරවන් ද සඳහන් වී ඇත. 

සටහන : පැමිණි දින ගණන් හා පිටත් ව ගිය දින ගණන් 
ගණන් රනොබැලූ විට රමවැනි දින ගණන් රවනසකම් ඇති විය 
හැක.  
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461 -  : ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ َة  "َوََلُ َعْن عي َ َعْْشَ .   "َثَمايني  

අබූ දාවූද් හි සඳහන් ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක දින දහ අටක් යනුරවන් 
වාර්තා වී ඇත. 

462 ا َيْقَُصُ ا "َوََلُ َعْن َجابيٍر:  -  يَن يَْوم  ْْشي قَاَم بيتَبُوَك عي
اَلَة ا نىُه اُْختُليَف ِفي وَْصليه ي.  اإيَلى  ،َوُرَواتُُه ثيَقاٌت   "لصى  

අබූ දාවූද් හි සඳහන් ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ සලාතය 
රකටි කරමින් තබූක් හි දින විස්සක් නතර වී සටියහ.   

රමහි වාර්තාකරුවන් විශ්වාසනීය පුද්ගලයින්ය. නමුත් 
වාර්තා සම්බන්ධතාව දිගටම පැවරතන්රන් දැයි මත රේදයක් ඇත.  

463 َ َوَعْن  -  َصَّلى اهلُل  اهللي ََكَن رَُسوُل  ": هلل عنه ٍس رِض اان
يَغ اإيَذا ايْرََتََل َقبَْل  َعلَيْهي وََسلىمَ  ْمُس اْن تَزي َر الشى ْهَر إيََل َوقْتي اخى لظُّ

ْمُس َقبَْل افَإيْن َزاَغْت  ،ُثمى نََزَل فََجَمَع بَيْنَُهَما ،لَْعَْصي ا ْن يَْرََتيَل َصَّلى الشى
ْهرَ ا .   "َركيَب  ُثمى  ،لظُّ ُمتىَفٌق َعلَيْهي َوايَةي   مي ِفي "اَوِفي ري َْي" َْل اْْلَاكي ْرَبعي

: ابيإيْسنَادي  يحي حي ْهَر َوالَْعَْصَ اَصَّلى  "لصى .  "ُثمى َركيَب  ،لظُّ ِبي ُنَعيٍْم ِفي َوَلي  
ْمُس َصَّلى افََزالَْت  ،ََكَن إيَذا ََكَن ِفي َسَفرٍ  ""ُمْستَْخَرجي ُمْسليٍم":  ْهَر ا لشى لظُّ

ا يع      "ُثمى ايْرََتََل  ،َوالَْعَْصَ مَجي
අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ හිරු මුදුණින් අවරට යාමට රපර ගමනක රයදුණු විට 
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ලුහර් සලාතය අසර් දක්වා ප්රමාද කරති. පසුව බැස ඒ රදක එක් 
රකොට ඉටු කරති. නමුත් තමන් ගමනක රයදීමට රපර හිරු මුදුණින් 
අවරට ගිය විට ලුහර් සලාතය ඉටු කර පසුව ගමන ආරම්භ කරති.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

පූර්ව සාධක සහිත හදීස් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව 
අර්බඊන් යන කෘතිරයහි ඉමාම් හාකිම් තුමාරේ වාර්තාවක 

ලුහර් හා අසර් සලාතය ඉටු කර පසුව ගමන් කළහ යැයි 
සඳහන් ව ඇත. 

මුස්තහ්රජ් මුස්ලිම් නම් අබූ නුඅයිම් තුමාරේ කෘතිරයහි  

එතුමාණරණෝ ගමනක රයදී සටි විට හිරු මුදුණින් අවරට 
යෑමට පටන් ගත් විට ලුහර් හා අසර් රදකම එකට ඉටු කරන්රනකු 
වූහ.   

464 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن ُمَعاٍذ  -  اهللي َخرَْجنَا َمَع رَُسولي  "َل: قَا رَِضي
ْهَر َوالَْعَْصَ اِفي َغْزَوةي َتبُوَك، فَََكَن يَُصِلر  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  لظُّ

ا يع  ا  ،مَجي يع  َشاَء مَجي َرَواُه ُمْسليٌم .   "َوالَْمْغريَب َوالْعي  

මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අපි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් සමඟ තබූක් යුද්ධරේ දී  පිටත් ව ගිරයමු. එවිට 
එතුමාණන් ලුහර් හා අසර් සලාතයන් එකට ද මේරිබ් හා ඉො 
සලාතයන් එකට ද ඉටු කරන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් වාර්තා කර ඇත.  

465 َ  َوَعْن ايبْني َعبىاٍس  -  اهللي َعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل  اهللُ رَِضي
وا  ":  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اَلةَ ِفي اََل َتْقَُصُ ْن الصى ْن  :ْرَبَعةي بُُردٍ اقَلى مي مي
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َة إيََل ُعْسَفاَن 
يف ٍ  َوالصى اَرَواُه   "َمكى ُّ بيإيْسنَاٍد َضعي اَرُقْطِني يُح دلى ُه نى احي

ْخرََجُه ايْبُن ُخَزيَْمَة.  ا، َكَذا َمْوقُوٌف   

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මක්කාහ්රේ සට උස්ෆාන් නම් ස්ථානය දක්වා ඇති බුරුද් 
හතරට අඩුරවන් සලාතය රකටි රනොකරන්න.  

රමය දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව වාර්තා වී ඇති 
අතර ඇත්රතන්ම රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයකි. ඉබ්නු 
හුරසයිමා තුමා ද රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කරයි. 

සටහන: බුරුද් යනු ෆර්සහ් හතරක දුර ප්රමාණයක් අදහස් 
කරයි. ෆර්සහ් එකක් යනු සැතපුම් තුනක දුර ප්රමාණය රේ.   

َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  -466 َصَّلى اهلُل  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
ِتي  " َعلَيْهي وََسلىمَ  مى

ُ
يَن إيَذا اَخْْيُ أ ي وا  ،َساُءوا ايْستَْغَفُروااَّلى َوإيَذا َسافَُروا قَََصُ

ُّ ِفي "اْخرََجُه ا  "ْفَطُروا اوَ  َبَايني " بيإي َْل الطى يٍف. وَْسطي ْسنَاٍد َضعي وَُهَو ِفي  
يدي بْني  نَْد اُمرَْسلي َسعي ر ُُمْتَََصٌ لُْمَسيىبي عي   . اْْلَيَْهقي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මාරේ සමාජරේ රශ්රේෙඨ් අය වනුරේ පාපයක් කළ විට සමාව 
අයදින්නන්ය. ගමනක් ගිය විට සලාතය රකටි කර එරමන්ම 
උපවාසය ද අතහරින්නන්ය. 

රමය අල්-අේසද් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් තබරානී තුමා විසන් 
දුර්වල හදීස් සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව රහළිදරේ කර ඇත. බයිහකී 
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හි සිංෂිපතව සඊද් ඉබ්නු අල්-මුසයියබ් තුමා විසන් මුර්සල් ගණරේ 
හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

467  -  َ ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ رَِضي ََكنَْت  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ َوَعْن عي
ْيُ  ى الُْت افَسَ  ،ِبي بََواسي اَلةي اَعْن  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ؟ َفَقاَل:  لصى

ا ا ،"َصلر قَائيم  د  ْع َفَقاعي ْع َفَعََّل َجنٍْب" فَإينْ  ،فَإيْن لَْم تَْستَطي َرَواُه   " لَْم تَْستَطي
. ا ْْلَُخارييُّ  

ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මට අර්ශස් රරෝගය වැලද තිබිණි. එවිට මම නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රගන් සලාතය පිළිබඳ 
විමසා සටිරයමි. එවිට එතුමාරණෝ 

ඔබ සට රගන සලාතය ඉටු කරන්න. එය ඔබට රනොහැකි 
නම් වාඩි රවමින් ද එය ද ඔබට රනොහැකි නම් පැත්තකට 
ඇලරවමින් ද සලාතය ඉටු කරන්න. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.     

468 ُّ اََعَد  "َوَعْن َجابيٍر قَاَل:  -  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي
ا يض  رْضي إيْن َْل اَوقَاَل: "َصلر لََعَ  ،فََرََم بيَها ، لََعَ ويَساَدةٍ فََرآُه يَُصِلر  ،َمري

َك" اَواْجَعْل ُسُجوَدَك  ،ْومي إييَماء  اَوإيَلى فَ  ،ايْستََطْعَت  ْن ُرُكوعي   "ْخَفَض مي
َح ْْلَ اَرَواُه  . وََصحى ُّ بُو َحاتيٍم َوْقَفُه. ايَْهقي  

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
රරෝගිරයකුරේ සුව දුක් විමසීමට ගියහ. එවිට ඔහු රකොට්ටයක් මත 
සලාතය ඉටු කරනු දුටුහ. පසුව එය ඉවතට දමා ඔබට හැකි නම් 
රපොරළොරවහි සලාතය ඉටු කරන්න. එරසේ රනොහැකිනම් හිරසන් 
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සිංඥා කරන්න. නුරේ සුජූද් ඉරියේව නුරේ රුකූඋ ඉරියේවට වඩා 
පහත් ව තබන්න.  

රමය ඉමාම් බයිහකී තුමා විසන් දැනුම් දී ඇත. ඉමාම් අබූ 
හාතිම් තුමා රමය  වක්ෆ් ගණරේ හදීසයක් යැයි තහවුරු කර සටියි.  

469 -  َ يَشَة رَِضي ى ايُْت ارَ  "َعنَْها قَالَْت:  اهللُ َوَعْن ََعئ َصَّلى نلىِبي
ا يَُصِلر ُمَِّتَ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َحُه   "برع  . وََصحى ُّ ُم.  اَرَواُه النىَساِئي ْْلَاكي  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
එරමිණිය රගොතා ගනිමින් සලාතය ඉටු කරනු දුටුරවමි. 

රමය ඉමාම් නසාඊ තුමා විසන් වාර්තා කර ඇති අතර එය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි ඉමාම් හාකිම් තුමා පවසා සටියි.    
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َصاَلُة اْْلُُمَعةي بَاُب   
ජුමුආ සලාතය පිළිබඳ පාඩම 

470 َ اوَ  ،بْني ُعَمرَ  اهللي َعْن َعبْدي  -  " ،َعنُْهمْ  اهللُ ِبي ُهَريَْرةَ رَِضي
َعا رَُسوَل ا ُهَما َسمي نَْبيهي الََعَ -ُقوُل يَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي نى  -ْعَوادي مي

َْيى  ُم ا"يَلَنْتَهي هي مْ  اهللُ ْو يَلَْختيَمنى ا ،ْْلُُمَعاتي اقَْواٌم َعْن وَْدعي ُثمى  ،لََعَ قُلُوبيهي
َن  َرَواُه ُمْسليٌم .   "لَْغافيليَْي ايَلَُكوُننى مي  

ජනයා ජුමුආ සලාතයන් පැහැර හැරීරමන් වැළකී සටිය 
යුතුයි. එරසේ රනොමැති නම් අල්ලාහ් ඔවුන්රේ සත් මත මුද්රා තබනු 
ඇත. පසුව (ඔවුන් පාපරයහි ගිලී) රනොසලකා හරිනු ලබන්නන් 
අතුරින් පත්වනු ඇත යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් මින්බර් (රේදිකාව) මත ඉඳ පවසනු තමන් රදරදනාට 
ඇසුනු බව අබ්දුල්ලාහ ්ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා හා අබූ 
හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන අය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ඇත. 

471 َ اهللُ َعنْهُ ْكَوعي َْل اَوَعْن َسلََمَة بْني  - ُكنىا نَُصِلر  "قَاَل:  رَِضي
ُثمى َننََْصيُف َولَيَْس  ،ْْلُُمَعةَ ا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي َمَع رَُسولي 

 بيهي 
لُّ لٌّ نَْستَظي يَطاني ظي يلْحي .  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "ل يلْبَُخارييي َواللىْفُظ ل  

يُمْسليٍم:  ْمُس اُكنىا ََنَْمُع َمَعُه إيَذا َزالَتي  "َوِفي لَْفٍظ ل عُ  ،لشى  ،ُثمى نَرْجي
َء انَتَتَبىُع  . "لََْفْ  
සලමත් ඉබ්නු අල්-අක්වුඃ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  
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අපි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා සමඟ ජුමුආ සලාතය ඉටු කරන්නන් වූරයමු. පසුව 
අපි (සලාතය ඉටු කර) හැරී යන්රනමු. එවිට රහවණක් ලබන්න 
බිත්තියක රහවණක් රහෝ රනොතිබුණි.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් රමය ඉමාම් බුහාරි සතු වදන් 
රපළකි.  

මුස්ලිම් හි සඳහන් ප්රකාශයක: 

අපි හිරු මුදුණින් අවරට යන විට එතුමාණන් සමඟ ජුමුආ 
සලාතය ඉටු කරන්නන් වූරයමු. පසුව අපි (සලාතය ඉටු කර) හැරී 
යන්රනමු. (එවිට වාඩි වන්නට) අපි රහවණ රසේරවමු.  

සටහන : ජුමුආ දිනරයහි පමණක් හිරු මුදුණින් අවරට යන 
විට සලාතය ඉටු කළ හැකි බව රමමගින් දැන ගත හැකි රේ.  

472  -  َ َما ُكنىا  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ َوَعْن َسْهلي بْني َسْعٍد رَِضي
ى إيَلى َبْعَد  يُل َوََل َنتََغدى يُمْسليٍم . َوِفي  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "ْْلُُمَعةي انَقي َواللىْفُظ ل

  ".  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي ْهدي رَُسولي ِفي عَ  "ريَوايٍَة: 

සහ්ල් ඉබ්නු සුඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. ජුමුආ සලාතරයන් පසුව මිස අපි දහවල් විරේකය 
රනොගන්රනමු. එරමන්ම දහවල් ආහාරය ද රනොගන්රනමු. බුහාරි 
හා මුස්ලිම්.  

රමම වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි.  

තවත් වාර්තාවක, අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රේ කාලරේ... යැයි සඳහන් වී ඇත.  

َ اهلُل َعنْهُ  َوَعْن َجابيرٍ  -473 ى انى ا " رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي
ا وََسلىمَ  َن  ،ََكَن ََيُْطُب قَائيم  ٌْي مي امي افََجاَءْت عي  ،نلىاُس إييَلَْهاافَاْنَفتََل  ،لشى

َرَواُه ُمْسليٌم .    "َحَّتى لَْم َيبَْق إيَلى اْثنَا َعَْشَ رَُجال    
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ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
සටරගන රද්ශනා කරමින් සටියහ. එවිට සරියාරේ සට රවළඳ 
තවලමක් පැමිණිරේය. මිනිසුන් රදොරළොස් රදරනකු හැර රසසු 
ජනයා ඒ රදසට ගියහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

474 وََعني ابْني ُعَمرَ  - َ اهللُ َعنْهُ   َصَّلى  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
ْن َصاَلةي اَمْن  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ْف ْْلُ اْدرََك َرْكَعة  مي ُمَعةي َوَغْْييَها فَلْيُضي

ْخَرى
ُ
ْت َصاَلتُُه  ،إييَلَْها أ ُّ   "َوقَْد َتمى  ،َواْبُن َماَجهْ  ،َرَواُه النىَساِئي

ُّ اوَ  اَرُقْطِني يحٌ  ،َواللىْفُظ ََلُ  ،دلى ْن قَوىى  ،َوإيْسنَاُدهُ َصحي بُو َحاتيٍم إيرَْساََلُ الَكي
 . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ  බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.   

කවරරකු ජුමුආ සලාතරයන් රහෝ ඒ හැර රවනත් 
සලාතයකින් රහෝ එක් රකආතයක් ලබන්රන් ද ඔහු (අතපසු කළ) 
අරනක් ඒවා එයට එකතු කළ යුතුයි. (එවිට) ඔහුරේ සලාතය 
සම්පූර්ණ වනු ඇත.   

රමය ඉමාම් නසාඊ ඉබ්නු මාජා දාරුකුත්නි යන අය විසන් 
දැනුම් දී ඇත. රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි සතු වදන් රපළයි. එය වාර්තා 
සම්බන්ධතාව අනුව පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් ව 
ඇති  නමුත් අබූ හාතිම් තුමා එය මුර්සල් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බව සනාත කරයි.   
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475 َ َوَعْن َجابيري بْني َسُمرَ  - ى انى ا " ،َعنُْهَما اهللُ ةَ رَِضي َصَّلى نلىِبي
ا اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  ا ،ُثمى َُيْليُس  ،ََكَن ََيُْطُب قَائيم   ،ُثمى َيُقومُ َفيَْخُطُب قَائيم 

 ْنبَ اَ َفَمْن 
َ
اا كَ أ   . ُمْسليمٌ اْخرََجهُ   "َفَقْد َكَذَب  ،نىُه ََكَن ََيُْطُب َجاليس 

ජාබිර් ඉබ්නු සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සට රගන රද්ශනාව ඉටු කරති. පසුව එතුමා වාඩි රවති. 
පසුව නැවත නැගිට, සට රගනම රද්ශනාව ඉටු කරති. එබැවින් 
එතුමාණන් වාඩි රවමින් රද්ශනාව ඉටු කරළේ යැයි කවරරකු රහෝ 
ඔබට දැනුම් දුන්රන් නම් ඔහු රබොරු පැවසුරේය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

476 َ  اهللي َوَعْن َجابيري بْني َعبْدي  - ََكَن  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ رَِضي
وََعاَل  ،اْْحَرىْت َعيْنَاهُ  ،إيَذا َخَطَب  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوُل 
ُر َجيٍْش َيُقوُل: َصبىَحُكْم َحَّتى َكَ  ،َواْشتَدى َغَضبُهُ  ،َصْوتُهُ  نىُه ُمنْذي

اُكمْ  ا َبْعدُ اُقوُل: "َويَ  ،َوَمسى يثي كيتَاُب افَإينى َخْْيَ  ،مى وََخْْيَ  اهللي،ْْلَدي
دٍ   الَْهْديي َهْديُ   بيْدَعٍة َضاَللٌَة اَوََشى  ،حُمَمى

ُموري حُمَْدثَاُتَها، َوُُكى
ُ
َرَواُه    "ْْل

 ُمْسليٌم. 

 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
රද්ශනාව ඉටු කළ විට එතුමාණන්රේ දෑස් රතු පැහැ ගැන්රවයි. 
එතුමාරේ හඬ උස් රවයි. එතුමාරේ රකෝපය දැඩි රවයි. නුඹලා 
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උදෑසන අවදි වවු. සවස අවදි වවු යැයි, යුද රසේනාවකට අණ රදන 
නිලධාරිරයකු  තරමට එතුමා පත් රවයි. පසුව එතුමා රමරසේ ප්රකාශ 
කරයි  

يثي كيتَاُب اهللي، وََخْْيَ ا إينى َخْْيَ اْْلَدي
ا َبْعُد، فَ ُموري  لَْهْديي َهْديُ امى

ُ
ٍد، َوََشى اْْل حُمَمى

 بيْدَعٍة َض 
اَللَةٌ حُمَْدثَاُتَها، َوُُكى  

අම්මා බුඃදු, ෆඉන්න හයිරල් හදීස කිතාබුල්ලාහි වකයිරල් 
හද්යි හද්යු මුහම්මදින්, වෙර්රල් උමූරි මුහ්දසාතුහා, වකුල්ල 
බිද්අතින් ළලාලා. 

රත්රුම : ඉන් පසුව සැබැවින්ම ප්රකාශරයන් රශ්රේෙඨ් වනුරේ 
අල්ලාහ්රේ ග්රන්ථයයි.  මඟ රපන්වීරමන් රශ්රේේඨ වනුරේ මුහම්මද් 
තුමාරේ මඟ රපන්වීමයි.  කරුණු වලින් නපුරු වනුරේ නවක බිහි 
වූ දෑය. නවක බිහි වූ සයල්ල රනොමඟය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ر اَوِفي ريَوايٍَة ََلُ ََكنَْت ُخْطبَُة  يَْوَم  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي
: ا َ َوُيثِْني َعلَ اََيَْمُد  "ْْلُُمَعةي َوقَْد َعاَل  ،ُثمى َيُقوُل لََعَ إيثْري َذليَك  ،يْهي َّللى

   "َصْوتُُه 

ඉමාම් මුස්ලිම් සතු තවත් වාර්තාවක   

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ රද්ශනාව 
ජුමුආ දින සදු විය. එහි අල්ලාහ්ට ප්රශිංසා රකොට ඔහුට පැසසුම් 
රකොට පසුව රම් අයුරින් ප්රකාශ කළහ. එතුමාණන්රේ හඬ ද උස් 
විය.  

යැයි සඳහන් ව ඇත.  

هي َمنْ  "َوِفي ريَوايٍَة ََلُ:  لى ََلُ  اهللُ   َيْهدي َوَمْن يُْضليْل فَاَل  ،فَاَل ُمضي
َي ََلُ  :     "َهادي ر يلنىَساِئي .    "نلىاري اَوُُكى َضاَللٍَة ِفي  ". َول  

එතුමාණන් සතු තවත් වාර්තාවක 
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هي  لى ََلُ  َمْن َيْهدي َي ََلُ اهلُل فاََل ُمضي ، َوَمْن يُْضليْل فاََل َهادي  

මයි යහ්දිහිල්ලාහු ෆලා මුළිල්ල ලහූ වමේ යුළල්ිල් ෆලා 
හාදිය ලහූ 

රත්රුම : අල්ලාහ් කවරරකු ට මඟ රපන්වන්රන් ද ඔහුට 
මුළාවක් රනොමැත. තවද ඔහු කවරරකු ව මුළාරවහි හරිරේ ද ඔහුට 
මඟ රපන්වන්රනකු රනොමැත. යැයි සඳහන් ව ඇත. 

ඉමාම් නසාඊ සතු හදීසයක 

 َوُُكى َضاَللٍَة ِفي انلىاري 

වකුල්ල ළලාලතින් ෆින් නාර් 

රත්රුම : සෑම මුළාවක්ම නිරරයහිය. යැයි සඳහන් ව ඇත.  

477  -  َ ٍ رَِضي اري بْني يَاَسي ْعُت  اهللُ َوَعْن َعمى َعنُْهَما قَاَل: َسمي
َوقيََصَ  ،لرىُجلي ااَلةي إينى ُطوَل َص  "َيُقوُل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوَل 

هي  ْن فيْقهي َرَواُه ُمْسليٌم .     "ُخْطبَتيهي َمئينىٌة مي  

අම්මාර් ඉබ්නු යාසර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම මිනිරසකු සලාතය දීර්ඝ කිරීමත් ඔහුරේ 
රද්ශනාව රකටි කිරීමත් ඔහු ආගම වටහා රගන තිබීරම් 
සලකුණකි. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමාරණෝ දැනුම් දී ඇත්තාහ.   
478 -  َ ثََة رَِضي َشاٍم بينْتي َحاري مر هي

ُ
َما  "َعنَْها قَالَْت:  اهللُ َوَعْن أ

"اَخْذُت: "ق َوالُْقْرآني ا يدي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي  اهللي إيَلى َعْن ليَساني رَُسولي  ،لَْمجي
نَْبي إيَذا َخَطَب اٍة لََعَ َيْقَرُؤَها ُُكى مُجُعَ  وََسلىمَ  ٌم .    ُمْسلي َرَواهُ   "نلىاَس الْمي  
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උම්මු හිොම් බින්ත් හාරිසා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
සෑම ජුමුආ දිනයකම මින්බර් රහවත් රේදිකාව මත ඉදිමින් ජනයාට 
උපරදස් රදන විට ‘කාෆ් වල් කුර්ආනිල් මජීද් (අල්-කුර්ආන් 50 
වැනි පරිච්රේදය) කියවයි. එය මම (එහි දී) එතුමාරේ මුවින් හැර 
රවනත් කිසරවකුරගන් රනොගත්රතමි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ඇත්තාහ.   

479  -  َ  هللي اَعنُْهَما قَاَل: قَاَل رَُسوُل  اهللُ وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي
ْْلُُمَعةي َواْْليَماُم ََيُْطُب َفُهَو اَمْن تََكلىَم يَْوَم  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

ُل اَكَمثَلي  ي َيُقوُل ََلُ: اوَ  ،ْسَفار ااْْليَماري ََيْمي ي ْت اَّلى   "لَيَْسْت ََلُ مُجَُعٌة  ،نْصي
َس بيهي .  َوُهَو بيإيْسنَاٍد ََل بَ  ،ْْحَدُ اَرَواُه 

ْ
ُ أ ِبي ُهَريَْرة ِف  ُيَفَسر

َ
يَْث أ َحدي

. يَْحْْيي َمْرفُوَْع  حي  الصى
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ජුමුආ දිනරයන් ඉමාම් රද්ශනාව පවත්වමින් සටිය දී 
කවරරකු කතා කරන්රන් ද ඔහු රේද ග්රන්ථ උසුලා ගත් බූරුරවකු 
හා සමානය. එරමන්ම කවරරකු ඔහුට නිහඬ වනු යැයි පවසන්රන් 
ද ඔහුට ජුමුආව (වලිංගු) රනොමැත.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් තුමා දන්වා ඇත්තාහ. 

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාවරයහි කිසදු අඩුපාඩුවක් 
රනොමැත. එරමන්ම රමය (පහත සඳහන්) ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් 
හි මර්ෆූුඃ ගණරේ පවතින බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා වී ඇති හදීසය විග්රහ කරන්නක් රේ.  
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480 يث -  َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة ا َحدي " اِفي " رَِضي يَحْْيي حي لصى
 : بيَك:  "َمْرفُوَع  ْت يَْومَ اإيَذا قُلَْت ليَصاحي ، َفَقْد امي ََيُْطُب ْْلُُمَعةي َواْْليمَ انْصي

. لََغوَْت "   

බුහාරි හා මුස්ලිම් හි මර්ෆූුඃ ගණරේ පවතින අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය රමරසේය.  

ජුමුආ දිනරේ ඉමාම් රද්ශනාව කරමින් සටිය දී ඔබ ඔරබ් 
මිතුරාට නිහඬ ව සටිනු යැයි පැවසුරවහි නම් ඔහු එය නිේඵල කර 
ගත්රතහිය.   

481 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  -  َدَخَل رَُجٌل يَْوَم  "قَاَل:  رَِضي
ُّ  ،ْْلُُمَعةي ا " قَاَل: ?ََيُْطُب . َفَقاَل: "َصلىيَْت  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوانلىِبي

"   ُمتىَفٌق َعلَيْهي .     ََل. قَاَل: "ُقْم فََصلر َرْكَعتَْْيي

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ජුමුආ දිනරේ දී මිනිරසකු (මස්ජිදයට) පිවිසුරේය. එම 
අවස්ථාරේ නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ද 
රද්ශනාව පවත්වමින් සටියහ.  

එවිට එතුමාරණෝ ඔහුරගන් ඔබ (මස්ජිදය රවනුරවන්) 
සලාතය ඉටු කරළහි දැයි විමසූහ.  

ඔහු නැතැයි පිළිතුරු දුන්රන්ය.  

ඔබ නැගිට රකආත් රදකක් ඉටු කරනු යැයි එතුමාරණෝ 
පැවසූහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  
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482 وََعني ابْني َعبىاٍس  -  َ اهلُل َعنْهُ   ى انى ا " رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
 ِفي َصاَلةي اْْلُُمَعةي ُسوَرَة اْْلُُمَعةي  َعلَيْهي وََسلىمَ 

ُ
َْي وَ  ،ََكَن َيْقَرأ "  الُْمنَافيقي

  .َرَواُه ُمْسليمٌ 
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ජුමුආ සලාතරේ දී සූරතුල් ජුමුආ (අල්-කුර්ආන් 62 වැනි 
පරිච්රේදය) හා සූරතුල් මුනාෆිකීන් (අල්-කුර්ආන් 63 වැනි 
පරිච්රේදය) පාරායනය කරන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.   
483 ٍْي: اَوََلُ: َعني  -  ِفي  "نلُّْعَماني بْني بَشي

ُ
يَديْني َوِفي اََكَن َيْقَرأ لْعي

: بـي "َسبرحي اْسَم َربرَك  "َْل ااْْلُُمَعةي يُث اَو: "َهْل  ،لَْعَ " اتَاَك َحدي يَةي .   "لَْغاشي  

ඉමාම් මුසල්ිම් සතු නුුඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක් රමරසේය.  

එතුමාරණෝ රදඅවුරුදු සලාතයන්හි ද ජුමුආ සලාතරයහි ද 
‘සබ්බිහිසම් රබ්බිකල් අුඃලා (අල්-කුර්ආන් 87 වැනි පරිච්රේදය)  හා 
හල් අතාක හදීසුල් ඝාෂියාහ් (අල්-කුර්ආන් 88 වැනි පරිච්රේදය) 
පාරායනය කරන්රනකු වූහ.  

484 َ اهلُل َعنْهُ ْرَقَم اَوَعْن َزيْدي بْني  - ُّ  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى انلىِبي
يدَ ا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َص ِفي اْْلُُمَعةي  ،لْعي ْن اَفَقاَل: "َمْن َشاَء  ،ُثمى رَخى

 " َ فَلْيَُصلر ،ا ْْلَْمَسُة إيَلى اَرَواهُ   "يَُصِلر يى ذي مي ْ َحُه ا لِّتر ِ  .ةمَ ْبُن ُخَزيْ وََصحى  

රසයිද් ඉබ්නු අර්කම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  
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(අවුරුදු දින හා ජුමුආ දින එක දිනක පිහිටි අවසථ්ාවක) නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ අවුරුදු සලාතය ඉටු 
රකොට පසුව ජුමුආ සලාතරේ දී සහනය ලබා දුන්හ. එවිට 
එතුමාරණෝ රමරසේ පවසා සටියහ.  

සලාතය ඉටු කිරීමට කැමති අය සලාතය ඉටු කරත්වා ! 

ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් 
වාර්තා කර ඇත.  

ඉබ්නු හුරසයිමා තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
රලස සඳහන් කරයි.  

485 َ اهلُل َعنْهُ رَ ِبي ُهَريَْرَة اَوَعْن  -   اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  ِضي
ا اَحُدُكُم اْْلُُمَعَة فَلْيَُصلر َبْعَدَها اإيَذا َصَّلى  " َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  ْرَبع 

  ."  َرَواُه ُمْسليمٌ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලාරගන් කිසරවකු ජුමුආ සලාතය ඉටු කළ විට ඉන් 
පසුව (අතිරර්ක) රකආත් හතරක් ඉටු කරත්වා ! 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත්තාහ.  

486 يدَ  - ائيبي بْني يَزي َيَة ا ،وََعني السى َ اهلُل َعنْهُ نى ُمَعاوي قَاَل  رَِضي
لَْها بيَصاَلةٍ إيذَ  "ََلُ:  إينى  ،ْو ََّتُْرجَ اَحَّتى تَُكلىَم  ،ا َصلىيَْت اْْلُُمَعَة فاََل تَصي

فَ
 َل َصاَلة  ْن ََل نُوصي اَمَرنَا بيَذليَك: ا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوَل 

  . "  َرَواُه ُمْسليمٌ ْو ََنُْرَج ابيَصاَلٍة َحَّتى َنتََُكىَم 
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ඇත්රතන්ම මුආවියා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තමන්ට 
රමරසේ පවසා සටි බව අස්-සාඉබ් ඉබ්නු යසීද් තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

ඔබ ජුමුආ සලාතය ඉටු කරළහි නම් ඔබ (තවරකකු සමඟ) 
කතා කරන රතක් රහෝ (මස්ජිදරයන්) පිට වී යන රතක් රහෝ ඒ 
සමඟ රවනත් සලාතයක් එකතු රනොකරන්න. රහේතුව සැබැවින්ම 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් එරලස අප කතා 
කරන රතක් රහෝ පිට ව යන රතක් රහෝ සලාතයක් සමඟ තවත් 
සලාතයක් එකතු රනොකරන රමන් අණ කර ඇති බැවිනි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.  

487 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرَة اَوَعْن  -  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
َر ََلُ  ،ََت اْْلُُمَعةَ اُثمى  ،َمني اْغتََسَل  " لَيْهي وََسلىمَ َصَّلى اهلُل عَ   ،فََصَّلى َما قُدر

ْن ُخْطبَتيهي اَحَّتى َيْفُرَغ  ،نَْصَت اُثمى  َر ََلُ مَ ُثمى يَُصِلر َمَعُه: غُ  ،ْْليَماُم مي ا في
ْخَرىابَيْنَُه َوَبْْيَ اْْلُُمَعةي 

ُ
  .َرَواُه ُمْسليمٌ  " يىاٍم اَوفَْضُل ثاََلثَةي  ،ْْل

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු ස්නානය කර පසුව ජුමුආවට පැමිණ ඔහුට හැකි 
පමණින් සලාතය ද ඉටු කර පසුව ඉමාම් තම රද්ශනාව අවසන් 
කරන රතක් නිහඬ ව සට පසුව ඔහු සමඟ සලාතය ඉටු කරළේ නම් 
එම ජුමුආව හා අරනක් ජුමුආව දක්වාත් ඊට අමතර ව දින තුනකුත් 
අතර පවතින (සුළු) පාපයන් රවනුරවන් ඔහුට සමාව රදනු 
ලබන්රන්ය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත.  

488 َوَعنْ  - َ اهللُ َعنْهُ ِبي ُهَريَْرةَ ا  َصَّلى اهللُ  اهللي نى رَُسوَل ا; رَِضي
ٌم  "َذَكَر يَْوَم اْْلُُمَعةي َفَقاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ  فييهي َساَعٌة ََل يَُوافيُقَها َعبٌْد ُمْسلي
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َ اُل ايَسْ  ،َوُهَو قَائيٌم يَُصِلر  َّللى  هي ُيَقلر اْعَطاهُ إييىاُه، وَ اَشيْئ ا إيَلى   لَُها َشارَ بييَدي
يُمْسليٍم: . وَ  "  ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  َوايٍَة ل يَفٌة  "ِفي ري َ َساَعٌة َخفي . "َوِهي  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ජුමුආ දිනය මතක් කරමින් රමරසේ ප්රකාශ කළ බව 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

එහි රේලාවක් ඇත. මුසල්ිම් ගැත්රතකු සලාතය ඉටු කරමින් 
සටිය දී එයට (එම රේලාවට) සම්මත වී ඔහු අල්ලාහ්රගන් යමක් 
අයැද සටින්රන් නම් එය ඔහු ඔහුට පිරිනමන්රන් මිස නැතැයි 
පවසා එතුමාරේ අතින් එහි සුළු ප්රමාණය රපන්වා දුන්හ.  

මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්    

මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක එය අල්ප රේලාවක් 
යැයි සඳහන් වී ඇත. 

489 َ اهلُل َعنْهُ ِبي بُرَْدَة اَوَعْن  - ْعُت رَُسوَل اَعْن  رَِضي بييهي َسمي
َ َما َبْْيَ  "َيُقوُل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي  ْن اْْليَماُم إيََل اْن َُيْليَس اِهي

اَلةُ اُتْقََض  َح  ،َرَواهُ ُمْسليمٌ   "لصى ُّ اَورَجى اَرُقْطِني ْن قَْولي ا دلى . ةَ اِبي بُرْدَ  نىُه مي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා කළ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බවට අබූ බුර්දා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ පියා පැවසූ වාර්තාව අබූ බුර්දා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

එය ඉමාම් වාඩි වී සලාතය ඉටු කරනු ලබන දක්වා අතර 
ඇති රේලාවය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත. ඉමාම් දාරුකුත්නි 
තුමා රමය අබූ බුර්දාරේ ප්රකාශයක් බව තීන්දු කර ඇත.  

490 يثي َعبْدي  - نَْد ابْني َماَجهْ  بْني  اهللي َوِفي َحدي   .َساَلٍم عي



 

 

මරාම් 

 

243
 

ඉබ්නු මාජාහි ද අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සලාම් තුමා විසන් වාර්තා 
කළ රමවැනිම හදීසයක් සඳහන් වී ඇත.  

491 َ اهلُل َعنْهُ وََجابيري  - نَْد  رَِضي ي ِبي َداوُدَ اعي َها ا ":  ، َوالنىَساِئي نى
ْمسي "  لَْعَْصي إيََل ُغُروبي اَما َبْْيَ َصاَلةي  ْكَثَ اَوقَْد ايْختُلََف فييَها لََعَ الشى

ْن  َْي قَْوَل  امي حي ْملَ ا ،ْرَبعي ْْلَُخاريير ". ايْتَُها ِفي "ََشْ  

සැබැවින්ම එය අසර් සලාතරේ සට හිරු අවරට යන රතක් 
අතර වූ කාලය රේ යැයි ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා 
කළ හදීසයක් අබූ දාවූද් හා නසාඊ හි සඳහන් ව ඇත.  

රම් පිළිබඳ ව ප්රකාශ හතළිහකට වඩා අධික ව මත ඉදිරිපත් 
වී ඇත. ෙරහුල් බුහාරි හි ඒවා සඳහන් රකොට ඇත.  

492 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  -  نىُة  "قَاَل:  رَِضي نى ِفي اَمَضتي السُّ
ا مُجَُعة  اُُكر  د  َْي فََصاعي ُّ بيإيْسنَاٍد اَرَواُه   "ْرَبعي اَرُقْطِني يٍف دلى   . َضعي

සෑම හතළිස් රදරනකුටම රහෝ ඊට වැඩි පිරිසකට ජුමුආව 
ඇතැයි යන සුන්නාහ් ව පැවතිණි යැයි  ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉමාම් 
දාරුකුත්නි තුමා දැනුම් දී ඇත.  

493 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َسُمَرةَ بني ُجنُْدٍب  - ى انى ا " رَِضي َصَّلى نلىِبي
نَاتي ُُكى مُجَُعٍة َكَ  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  نيَْي َوالُْمْؤمي يلُْمْؤمي ُر ل َرَواُه   "َن يَْستَْغفي

اُر بيإيْسنَاٍد لَْير ٍ. ا لََْبى  

සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ සෑම ජුමුආවකම මුුඃමින්වරුන්ට හා මුුඃමින්වරියන්ට 
පාපක්ෙමා අයැදින්රනකු ව සටියහ.  

රමය ඉමාම් අල්-බස්සාර් තුමා දුර්වල වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව දන්වා ඇත.  

494 -  َ ى انى ا "َعنُْهَما  اهللُ َوَعْن َجابيري بْني َسُمَرةَ رَِضي َصَّلى نلىِبي
َن ْْلُْطبَةي َيقْ اََكَن ِفي  اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ   آيَاٍت مي

ُ
ُر  ،لُْقْرآني اَرأ  "نلىاَس اَوُيَذكر
  .اْصلُُه ِفي ُمْسليمٍ وَ  بُو َداوُد َ. اَرَواُه  

ජාබිර් ඉබ්නු සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ  කුත්බා රද්ශනාරවහි අල් කුර්ආන් වැකි පාරායනය 
කරමින් ජනයාට උපරදස් කරන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් දාවූද් තුමා දන්වා ඇති අතර රමහි මූලය 
මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  

495 َهاٍب  - قي بْني شي َوَعْن َطاري َ اهلُل َعنْهُ    اهللي نى رَُسوَل ا رَِضي
ٌب لََعَ  "قَاَل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ   ُُكر ُمْسليٍم ِفي اْْلُُمَعُة َحقٌّ َواجي

: َمْملُوكٌ امَجَاَعٍة إيَلى  ٌّ  ،ةٌ اَوايْمرَ  ،ْرَبَعة  يٌض  ،وََصِبي  ،بُو َداوُدَ اَرَواُه   "َوَمري
َن  ٌق مي ر اَوقَاَل: لَْم يَْسَمْع َطاري َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ْخرََجُه اوَ  

ٍق ا ْن ريَوايَةي َطاري ُم مي ِبي ُموََس اري َعْن لَْمْذُكواْْلَاكي َ اهلُل َعنْهُ   . رَِضي  
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව තාරික් ඉබ්නු ෂිහාබ් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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වහලුන් කාන්තාවන් දරුවන් හා රරෝගීන් යන පාර්ශව හතර 
හැර සමාජරේ ඇති රසසු සයලු මුස්ලිම්වරුන්ට ජුමුආ සලාතය 
අනිවාර්යය වූ වගකීමකි.  

රමය ඉමාම් දාවූද් තුමා දන්වා ඇති අතර තවදුරටත් රමය 
ඉමාම් තාරික් තුමා නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරගන් රනොඇසූ බව ද එතුමා ප්රකාශ කරයි. තාරික් තුමා, අබූ 
මූසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරගන් දැන රගන ඇති බව ඉමාම් 
හාකිම් තුමා දන්වා සටියි.  

496 َ اهللُ َعنْهُ وََعني ابْني ُعَمَر  - َصَّلى  اهللي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
ُّ بيإيْسنَاٍد اَرَواُه   "لَيَْس لََعَ ُمَسافيٍر مُجَُعٌة  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َبَايني لطى

يف ٍ  .   َضعي

 

මගියන් රකරරහි ජුමුආ (අනිවාර්ය) රනොමැත යැයි 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් තබරානී දුර්වල හදීස ්සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව 
දන්වා ඇත.   

497 َ اهلُل بْني َمْسُعوٍد  اهللي َوَعْن َعبْدي  - ََكَن  "قَاَل:  َعنْهُ رَِضي
نَْبي اْستَْقبَلْنَاُه   َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوُل  إيَذا اْستََوى لََعَ الْمي

نَا  يُّ اَرَواُه   "بيوُُجوهي ذي مي ْ يٍف .    ،لِّتر بيإيْسنَاٍد َضعي  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා මින්බර් රේදිකාව මත සට ගත් විට අපි අපරේ මුහුණු 
එතුමාණන් රවතට රයොමු කරන්රනමු.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් 
යුතු ව දැනුම් දී ඇත.  

498 يثي الَْبَا - ْن َحدي ٌد مي نْدَ َوََلُ َشاهي   .ايبْني ُخَزيَْمةي  ءي عي
ඉහත හදීසයට සාධක වශරයන් ඉබුනු හුරසයිමා හි බරාඋ 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් සඳහන් ව ඇත.  

499 َ اهلُل َعنْهُ ْْلََكمي بْني َحْزٍن اوََعني  - ْدنَا  "قَاَل:  رَِضي َشهي
ر ااْْلُُمَعَة َمَع  ا فَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ئ ا لََعَ َعص   "وْ قَوٍْس اَقامَ ُمتََوكر

  .َداوُدي بُو اَرَواُه  
හකම් ඉබ්නු හසන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ අපි ද 
ජුමුආවට සහභාගී වූරයමු. එවිට එතුමා රිටක් රහෝ හීයක් මත 
බරරවමින් සට ගත්හ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා දන්වා ඇත.  
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َوحِف   بَاُب َصََلةِ اْلح
සලාතුල් හුඃවුෆ් රහවත් බියමුසු අවස්ථාවන් හි 

ඉටු කරන සලාතය පිළිබඳ පාඩම 

500 اٍت  - َعْن َصاليحي بْني َخوى َ اهلُل َعنْهُ   ْن َصَّلى َمَع  " رَِضي َعمى
قَاعي َصاَلَة اتي يَْوَم َذا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسولي  : الرر نى اْْلَوْفي

 بي  ،لَْعُدور اَطائيَفة  َصلىْت  َمَعُه َوَطائيَفٌة ويَجاَه 
يَن َمَعُه َرْكَعة  افََصَّلى ي ُثمى  ،َّلى

ا وَ  وا َلي اَثبََت قَائيم  مْ َتمُّ هي وا ويَجاهَ  ،ْنُفسي فُوا فََصفُّ وََجاَءتي  ،لَْعُدور اُثمى اينََْصَ
ائيَفُة ا  الطى

ُ
ْم  ،ْخَرىْْل  بيهي

ْكَعَة افََصَّلى يَْت الرى ا وَ  ،لىِتي بَقي يس  وا اُثمى َثبََت َجال َتمُّ
مْ َلي  هي ْم  ،ْنُفسي َم بيهي

َوَهَذا لَْفُظ ُمْسليٍم. َوَوَقَع ِفي  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "ُثمى َسلى
بْني َمنَْدهْ ا" " َلي فَةي اٍت  ،لَْمْعري يهي  . بي اَعْن  ،َعْن َصاليحي بْني َخوى  

සාලිහ ්බින් කේවාත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.   

දත් අර් රිකා නම් සටරනහි අපි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ බිය මුසු අවස්ථාවක 
සලාතය ඉටු කරළමු. පිරිසක් සතුරන් දිශාවට මුහුණ ලා සටිය දී 
පිරිසක් එතුමාණන් සමග සලාතය ඉටු කළහ. එතුමාණන් සමඟ 
සටිය වුනට එතුමාරණෝ එක රකආතයක් රමරහය වූහ. පසුව 
එතුමාරණෝ සටරගනම සටියහ. එම පිරිස ස්වයිං ව සලාතය 
සම්පූර්ණ කළහ. පසුව ඔවුහු හැරී රගොස් සතුරාරේ දිශාවට මුහුණ 
ලා රපළ ගැසුණහ. අරනක් පිරිස එතැනට පැමිණියහ. ඉතිරි ව 
පැවති රකආතය එතුමාරණෝ රමොවුනට රමරහය වූහ. පසුව 
එතුමාරණෝ වාඩි වී සටියහ. රමොවුහු ද ස්වයිංව සලාතය සම්පූර්ණ 
කළහ. පසුව රමොවුන් සමඟ එතුමා සලාම් පැවසූහ.   මූලාශ්රය: 
බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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රමහි සඳහන් ව ඇත්රත් මුස්ලිම් සතු වදන් රපළය. සාලිහ් 
බින් කේවාත් තුමාණන්රේ පියා විසන් රගන සාලිහ් බින් කේවාත් 
තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් ඉබ්නු මන්දහ් තුමාරේ අල්-
මුඃරිෆා නමැති ග්රන්ථරේ සඳහන් රකොට ඇත.  

501 وََعني ابْني ُعَمرَ  - َ اهلُل َعنْهُ   ر اَغَزوُْت َمَع  "قَاَل:  رَِضي نلىِبي
َفَقاَم  ،فََصاَفْفنَاُهمْ  ،لَْعُدوى افََواَزيْنَا  ،قيبََل ََنْدٍ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

 بينَا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسوُل 
 ،َفَقاَمْت َطائيَفٌة َمَعهُ  ،يَُصِلر

ُثمى  ،وََسَجَد َسْجَدَتْْيي  ،َوَرَكَع بيَمْن َمَعهُ  ،لَْعُدور اْقبَلَْت َطائيَفٌة لََعَ اوَ 
فُوا َمََكَن  ائيَفةي الىِتي لَْم تَُصلر فََجاُءوااانََْصَ ْم َرْكَعة   ،لطى وََسَجَد  ،فََرَكَع بيهي

نُْهمْ  ،ُثمى َسلىمَ  ،َسْجَدَتْْيي  ٍد مي هي َرْكَعة   ،َفَقاَم ُُكُّ َواحي َْفسي وََسَجَد  ،فََرَكَع نلي
، َوَهَذا لَْفُظ   "َسْجَدَتْْيي  ْْلَُخاريير  . اُمتىَفٌق َعلَيْهي  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නජද් වැසයන් සමඟ දියත් කළ යුද්ධරේ අපි නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ සට සටන් කරළමු. 
එවිට අපි සතුරන් ඉදිරිරේ මුහුණට මුහුණ ලා රපළ ගැසී සටිරයමු. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
අපට සලාතය රමරහය වීමට නැගී සටියහ. එතුමා සමඟ පිරිසක් 
නැගී සටි අතර තවත් පිරිසක් සතුරන්ට මුහුණලමින් සටියහ. 
එතුමාණන් සමඟ සටි පිරිස ට රුකූඋ රමරහයවා සුජූද් රදක ද 
රමරහය වූහ. සලාතය ඉටු රනොකළ පිරිස සටි ස්ථානයට රමොවුහු 
හැරී ගියහ. ඔවුහු රමහි පැමිණියහ. පසුව ඔවුනට ද රුකූඋ 
රමරහයවා සුජූද් රදක ද රමරහය වූහ. පසුව සලාම් පැවසූහ. ඔවුන් 
අතුරින් සෑම පිරිසක්ම නැගී සට ස්රවච්ඡාරවන් ඉතිරි රකාආතරේ 
රුකූඋ ඉටු කර සජදා රදක ද ඉටු කරමින් සලාතය සම්පූර්ණ කළහ.  
මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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රමහි ප්රකාශිත වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි.  

502 َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  - ْدُت َمَع رَُسولي  "اَل: قَ  رَِضي  اهللي َشهي
: َصفٌّ َخلَْف اَصاَلَة  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ْْيي نَا َصفى ، فََصفى ْْلَوْفي

بْلَةي اَوالَْعُدوُّ بَيْنَنَا َوَبْْيَ  َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسولي  َ  ،لْقي ُّ نلى ا فََكبى ِبي
ا وََسلىمَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  يع  نَا مَجي ْ ا ،َوَكبى يع  ُثمى َرَفَع  ،ُثمى َرَكَع َوَرَكْعنَا مَجي

َن  َسُه مي
ْ
ااَرأ يع  ُكوعي َوَرَفْعنَا مَجي فُّ  ،لرُّ ُجودي َوالصى ي اُثمى ايَْنََدَر بيالسُّ ي َّلى

فُّ اَوقَاَم  ،يَلييهي  ُر ِفي الصى ا قَََض  ،لَْعُدور ا ََنْري لُْمؤَخى ُجودَ لافَلَمى قَاَم  ،سُّ
فُّ ا ... الصى ي يَلييهي ي يَث. َوِفي ريَوايٍَة: افََذَكَر   "َّلى ُثمى َسَجَد وََسَجَد  "ْْلَدي

فُّ اَمَعُه  ُل َْل الصى ا قَاُموا َسَجَد  ،وى فُّ افَلَمى َر اُثمى تَ  ،ثلىايني الصى فُّ اخى لصى
مَ َْل ا لي َوَتَقدى فُّ اوى ... الصى ريهي: فََذكَ   "ثلىايني ثْلَُه. َوِفي آخي ُّ اُثمى َسلىَم  "َر مي نلىِبي

ا  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يع  َرَواُه ُمْسليٌم.   "وََسلىْمنَا مَجي  

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන 
ලදී. 

මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා සමඟ සලාතුල් හුඃේෆයට සහභාගී වුරණමි. අපි 
රපළි රදකකට රපළ ගැසුරණමු. එක් රපළියක් අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට පසුපසන් 
විය. සතුරන් ද අප හා කිබ්ලාව අතර විය.  නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ අල්ලාහු අක්බර් යැයි තක්බීර් 
පැවසූහ. අපි සයල්ල ද තක්බීර් පැවසුරවමු. පසුව එතුමා රුකූඋ 
කළහ. අප සයලු රදනා ද රුකූඋ කරළමු. පසුව එතුමා රුකූඋරවහි 
සට එතුමාණන්රේ හිස එසවූහ. අප සයලු රදනා ද එරසේරවමු. 
පසුව එතුමා ද එතුමාණන්ට පසුපසන් සටි රපළිය ද සුජූදයට 
නැමුණහ. සතුරන් දිශාරවහි අරනක් පිරිස නැගී සටියහ. එතුමාණන් 
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සුජූද් කර නිමා කළ කල්හි එතුමාණන් සමඟ සටි පිරිස නැගී 
සටියහ...... යැයි හදීසය තවදුරටත් පවසා සටියහ.  

තවත් වාර්තාවක  

පසුව එතුමාරණෝ සුජූද් කළහ. එතුමාණන් සමඟ පළමුවැනි 
රපළිය ද සුජූද් කළහ. ඔවුන් නැගී සටි කල්හි රදවන රපළිය සුජූද් 
කළහ. පසුව පළමුවැනි රපළිය පසුපසට රගොස් රදවන රපළිය 
(සතුරන්) ඉදිරියට ගියහ. -වාර්තා කරු විසන් රමරලස වාර්තා 
කරමින් හදීසය අවසානරේ දී - පසුව නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම් තුමාරණෝ සලාම් පැවසූහ. අප සයලු රදනා ද සලාම් 
පැවසුරවමු.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

503 ر ِبي اِبي َداوَُد: َعْن َوَلي  - َرِقي َ اهللُ َعنْهُ  َعيىاٍش الزُّ ثْلُهُ  رَِضي  ،مي
َها ََكنَْت بيُعْسَفاَن ا "َوَزاَد:  .   "نى  

රමම හදීසය රමන්ම අබූ අේයාේ අස්-සුරකී තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවුද් හි ද සඳහන් වී ඇත. එහි රමම 
ප්රකාශයට අමතර ව  

සැබැවින්ම එම සලාතය උස්ෆාන් නම් ස්ථානරේ විය  යැයි 
සඳහන් ව ඇත. 

504 ْن وَْجٍه آَخَر َعْن َجابيرٍ  - ر مي يلنىَساِئي َول َ اهلُل َعنْهُ   نى ا " رَِضي
ى ا ْن  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي  بيَطائيَفٍة مي

ْصَحابيهي َرْكَعتَْْيي اَصَّلى ُثمى  ، 
يَن  ، َسلىمَ   بيآَخري

ا َرْكَعتَ اُثمى َصَّلى ْْيي يْض  .   "ُثمى َسلىَم  ،   

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 
රවනත් අයුරකින් නසාඊ හි සඳහන් ව ඇත. එනම් 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
එතුමාරේ සහගාමීන්රගන් පිරිසකට රකආත් රදකක් සලාතය 
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රමරහය වූහ. පසුව එතුමා සලාම් පැවසූහ. පසුව තවත් පිරිසකට ද 
එතුමාණන් සලාතය රමරහයවා පසුව සලාම් පැවසූහ.  

505 ثْلُُه َلي  - ِبي َداوُدَ َومي َ اهلُل َعنْهُ ِبي بَْكَرَة اَعْن  ،  .   رَِضي  

ඉහත සඳහන් රමන්ම අබූ බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් අබූ දාවූද් හි ද සඳහන් වී ඇත.  

506 َذْيَفةَ َوَعْن حُ  - َ اهلُل َعنْهُ   ى انى ا ":  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
ْْلَوْفي بيَهُؤََلءي َرْكَعة  اَصَّلى َصاَلَة  َعلَيْهي وََسلىمَ  َوبيَهُؤََلءي َرْكَعة   ،  َولَْم  ، 

ْْحَدُ اَرَواُه   "َيْقُضوا  بُو َداوُدَ اوَ  ،   ،  ُّ َوالنىَساِئي بىاَن  .  ،  َحُه اْبُن حي وََصحى  

හුරදයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
ඔවුනට රකආතයක් සලාතුල් හුඃේෆ් රමරහය වූ අතර රමොවුනට ද 
රකාආතයක් සලාතය රමරයහ වූහ. ඔවුහු සලාතය පූර්ණ කරළේ 
නැත.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරුන් විසන් 
වාර්තා කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

507 نَْد ابْني ُخَزيَْمَة: َعني ابْني َعبىاٍس  - ثْلُُه عي َومي َ اهلُل   رَِضي
. َعنْهُ   

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
රමවැනිම හදීසයක් ඉබ්නු හුරසයිමාහි සඳහන් ව ඇත.  

508 -  َ َعنُْهَما قَاَل  اهللُ وََعني ايبْني ُعَمَر رَِضي  اهللي : قَاَل رَُسوُل  
َرَواُه   "ير وَْجٍه ََكَن اْْلَوْفي َرْكَعٌة لََعَ اَصاَلُة  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

يٍف. ا اُر بيإيْسنَاٍد َضعي لََْبى  
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සලාතුල් හුඃේෆ් රහවත් බිය මුසු අවස්ථාරේ ඉටු කරන 
සලාතය එය කවර අයුරකින් වුව ද එක රකආතයකි.  

රමය දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉමාම් අල්-
බස්සාර් තුමා වාර්තා කර ඇත.   

َوَعنْ  -509   َ :  اهللُ ايبْني ُعَمَر رَِضي لَيَْس ِفي  "َعنُْهَما َمْرفُوَع 
يٍف  . اْخرََجُه ا  "ْْلَوْفي َسْهٌو اَصاَلةي  ُّ بيإيْسنَاٍد َضعي اَرُقْطِني دلى  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සලාතුල් හුඃවුෆ් (රහවත් බිය මුසු අවස්ථාවක ඉටු කරන 
සලාතරය)හි සජදා සහ්වු (රහවත් සලාතරේ අතපසු වූ රදයක් 
රවනුරවන් සජදා කිරීමක්) රනොමැත.  

දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉමාම් දාරුකුත්නි 
තුමා රමය රහළිදරේ කර ඇත.  
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يَديْني اَصاَلةي بَاُب  لْعي  
ඊද් සලාතයන් පිළිබඳ පාඩම 

510 -  َ يَشَة رَِضي َصَّلى  اهللي َعنَْها قَالَْت: قَاَل رَُسوُل  اهللُ َعْن ََعئ
ُر  " اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  ْطُر يَْومَ ُيْفطي نلىاُس اْضََح يَْومَ يَُضِّحر َواَْل  ،نلىاُس االْفي

يُّ  . اَرَواُه   " ذي مي ْ لِّتر  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඊදුල් ෆිත්ර් උත්සව දිනය ජනයා උපවාසරයන් මිදී සටින 
දිනයයි. ඊදුල් අල්හා උත්සව දිනය ජනයා උල්හිේයා (සත්ව කැපය) 
ඉටු කරන දිනයයි.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇත.  

511 نٍَس اِبي ُعَمْْيي بْني اَوَعْن  - َ اهللُ َعنْهُ   َعْن ُعُموَمٍة ََلُ  ، رَِضي
َن  َحابَةي امي ُدوا  ،نى َرْكب ا َجاُءواا " ،لصى ُهْم رَ افََشهي اَلَل بياَْل انى  ،ْمسي ُوا الْهي

ُّ اَمَرُهْم افَ  ُرواا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي ْصبَُحوا َيْغُدوا اَوإيَذا  ،ْن ُيْفطي
ُهْم  يٌح  -ْفُظهُ َوَهَذا لَ -بُو َداوَُد اوَ  ،ْْحَدُ اَرَواهُ   "إيََل ُمَصالى . َوإيْسنَاُدهُ َصحي  

අබූ උරමයිර් ඉබ්නු අනස් තුමා සහාබාවරු අතුරින් වූ 
එතුමාරේ පිය පාර්ශවරේ සරහෝදරයන්රගන් දැන රමරසේ වාර්තා 
කරන ලදී.  

මගී කේඩායමක් පැමිණ තමන් ඊරේ දින නව සඳ දුටු බව 
පවසා සටියහ. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
උපවාසරයන් මිරදන රමන් ද උදෑසන උදාරවත්ම ඔවුන් සලාතය 
ඉටු කරන ස්ථාන රවත යන රමන් ද අණ කළහ.  
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රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති 
අතර රමහි ප්රකාශිත වදන් රපළ ඉමාම් අබූ දාවූද් සතුය. රමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාව පූර්ව සාධක සහිතය.  

512 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - َصَّلى  اهللي ََكَن رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي
ُكَل َتَمَراٍت اََل َيْغُدو يَْوَم  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

ْ
ْطري َحَّتى يَأ ْخرََجُه ا  "لْفي

. ا ْْلَُخارييُّ ُكلُُهنى افَْراد ا-ْْحَدُ اَووََصلََها - َوِفي ريَوايٍَة ُمَعلىَقةٍ  
ْ
. : َوَيأ  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ඊදුල් ෆිත්රා දින රට ඉඳි කීපයක් අනුභව කරන තුරු (අවුරුදු 
සලාතය සඳහා) උදෑසන පිටත් ව රනොයන්රනකු වූහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා දන්වා ඇත.  

තවත් වාර්තාවක් අනුව රමය මුඅල්ලාකා නම් හදීස ්ගණයට 
අයත් හදීසයක් බව සඳහන් ව ඇත. එතුමාණන් ඒවා (රට ඉඳි) 
ඔත්රත් අයුරින් අනුභව කළ බව ඉමාම් අහ්මද් තුමා රමම හදීසයට 
එකතු කර පවසා ඇත.  

513 وََعني ابْني بَُريَْدةَ  - َ اهلُل َعنْهُ   ََكَن  "يهي قَاَل: بي اَعْن  ، رَِضي
 ُّ ْطري َحَّتى َيْطَعمَ اََل ََيُْرُج يَْومَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ انلىِبي َوََل َيْطَعُم  ،لْفي

َ َْل ايَْومَ  يُّ اوَ  ،ْْحَدُ اَرَواهُ   "ْضََح َحَّتى يَُصِلر ذي ْمي بىاَن.  ،لِّتر َحُه اْبُن حي وََصحى  

ඉබ්නු බුරරයිදා තුමා තම පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා 
කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඊදුල් ෆිත්ර් දින 
යමක් අනුභව කරන රතක් පිටත් ව රනොගිය අතර ඊදුල් අල්හා දින 
සලාතය ඉටු කරන රතක් කිසවක් අනුභව කරන්රනකු රනොවූහ. 
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රමය ඉමාම් අහ්මද් ඉමාම් තිර්මිදි යන අය විසන් දන්වා 
ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි.   

514 يىَة  - مر َعطي
ُ
َ اهلُل َعنْ َوَعْن أ ْرنَا  "قَالَْت: َه رَِضي مي

ُ
َج اأ ري

ْن َُنْ
; يَْشَهْدَن اْْلَْْيَ وََدْعَوَة  ،لَْعَواتيَق ا يَديْني ْيَ اَواْْلُيىَض ِفي الْعي  ،لُْمْسليمي

ُل  .   "لُْمَصَّلى اْْلُيىُض اَوَيْعََتي ُمتىَفٌق َعلَيْهي  

උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

වැඩිවියට පත් වූ හා ඔසප කාන්තාවන් අවුරුදු රදදින 
නිවසන් බැහැර යැවීමට අපට අණ කළහ. ඔවුහු යහපත් දෑ හි ද 
මුස්ලිම්වරුන් ප්රචාරය කිරීරමහි ද සහභාගී රවති. නමුත් සලාතය 
ඉටු කරන තැනින් ඉවත් ව සටිති.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

සටහන : අවුරුදු සලාතය මස්ජිදරේ ඉටු කරනු ලබන විට 
හයිල් රහවත් ඔසප තත්ත්වරේ හා නිෆාස් රහවත් දරු ප්රසූතිරයන් 
පසු රුධිරය වහනය වන තත්ත්වරේ පසු වන කාන්තාවන් මස්ජිදය 
රවත රගන ඒරමන් වැළකිය යුතුය. එරසේ පැමිණිරේ නම් 
මස්ජිදයට පිටතින් සටිය යුතුය.  

515 َ اهلُل َعنْهُ  وََعني ابْني ُعَمرَ  - ُّ اََكَن  ":  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
يَديْني َقبَْل  ،بُو بَْكرٍ اوَ  َعلَيْهي وََسلىمَ  ُمتىَفٌق   "ْْلُْطبَةي اَوُعَمُر: يَُصلُّوَن الْعي

 .  َعلَيْهي 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 
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නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ද අබූ 
බක්කර් හා උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) යන උතුමන්ලා ද අවුරුදු 
රදදින රද්ශනාවට රපර සලාතය ඉටු කරන්නන් වූහ.  

බුහාරි හා මුස්ලිම් 

516 َ اهلُل َعنْهُ  وََعني ابْني َعبىاٍس  - ى ا نى ا ":  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
يدي َرْكَعتَْْيي اَصَّلى يَْوَم  َعلَيْهي وََسلىمَ    "لَْم يَُصلر َقبْلََها َوََل َبْعَدَها  ،لْعي

بَْعُة. اْخرََجُه ا لسى  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
අවුරුදු දින රකආත් රදකක් ඉටු කළහ. ඊට රපර රහෝ ඊට පසු කිසදු 
(අතිරර්ක) සලාතයක් ඉටු රනොකළහ.  

රමය බුහාරි, මුස්ලිම්, අබූ දාවූද්, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ, තිර්මිදි 
හා මුස්නද් අහ්මද් යන ඉමාම්වරු විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

517 َ اهلُل َعنْهُ  وََعني ابْني َعبىاٍس  - ى ا نى ا ":  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
يَد بياَل اَصَّلى  َعلَيْهي وََسلىمَ  ْصلُُه ابُو َداوُدَ . وَ اْخرََجُه ا  "َوََل إيقَاَمٍة  ،َذانٍ الْعي

ْْلَُخاريير   . اِفي   
 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අදාන් රහෝ ඉකාමත් පැවසීරමන් රතොරව නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා  අවුරුදු සලාතය ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර රමහි 
මූලය බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත.  
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518 يدٍ اَوَعْن  - َ اهلُل َعنْهُ  ِبي َسعي  اهللي ََكَن رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي
يدي َشيْئ ااَل ََل يَُصِلر َقبْ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ي  ،لْعي َلي إيَذا رََجَع إيََل َمْْني

فَ
َرَواُه ايْبُن َماَجْه بيإيْسنَاٍد َحَسٍن.   "َصَّلى َرْكَعتَْْيي   

අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අවුරුදු සලාතයට රපර කිසදු සලාතයක් ඉටු රනොකරන්රනකු වූහ. 
නමුත් එතුමා තම නිවස බලා ගිය විට රකආත් රදකක් ඉටු කළහ.  

හසන් නම් ගණයට අයත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව 
ඉමාම් ඉබ්නු මාජා රමය රහළිදරේ කර ඇත.  

519 يدٍ اَوَعْن  - َ اهلُل َعنْهُ  ِبي َسعي  اهللي ََكَن رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي
ْطري َواَْل اََيُْرُج يَْوَم  وََسلىمَ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي  ُل اوَ  ،لُْمَصَّلى اْضََح إيََل لْفي وى
 بيهي 

ُ
ٍء َيبَْدأ اَلةُ اََشْ اُس لََعَ َوانلى -نلىاسي اُثمى َينََْصيُف َفيَُقوُم ُمَقابيَل  ،لصى

مْ  ُمُرُهْم  -ُصُفوفيهي
ْ
ُظُهْم َوَيأ ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .   "َفيَعي  

අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ඊදුල් ෆිත්ර් හා ඊදුල් අල්හා දින සලාතය ඉටු කරනු ලබන 
ස්ථානය රවත පිටත් ව යති. එහි එතුමාණන් ආරම්භ කරන ප්රථම 
කටයුත්ත වූරේ සලාතයයි. පසුව එතුමා හැරී ජනයා රදස මුහුණ ලා 
සට ගනිති. ජනයා ද ඔවුන් රපළ ගැසුණු අයුරින්ම සටිති. එවිට 
එතුමාරණෝ ඔවුන්ට උපරදස් රදමින් ඔවුනට අණ කරති.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
520 وي بْني ُشَعيٍْب  - َ اهلُل َعنْهُ  َوَعْن َعْمري بييهي َعْن اَعْن  رَِضي

 ُّ هي قَاَل: قَاَل نَِبي ْطري َسبٌْع اتلىْكبيُْي ِفي ا " لَيْهي وََسلىمَ َصَّلى اهلُل عَ  اهللي َجدر لْفي
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وىَل وَََخٌْس ِفي اِفي 
ُ
َرةي اْْل َما  ،ْْلخي ْتَيْهي َراَءُة َبْعَدُهَما ُكي ابُو ْخرََجُه ا  "َوالْقي

يُّ َعني ا. َوَنَقَل  َداوُدَ  ذي مي ْ يَحُه. الِّتر ْْلَُخاريير تَْصحي  

අල්ලාහ්රේ නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
රමරසේ ප්රකාශ කළ බව තම සීයාරගන් තම පියාණන් ද තම 
පියාණන්රගන් අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ද ලබා 
වාර්තා කරන ලදී.  

ඊදුල් ෆිත්ර්හි ආරම්භක රකආතරේ තක්බීර් හතක් ද 
අවසානරේ තක්බීර් පහක් ද රේ. ඒ රදකටම පසුවය අල් කුර්ආන් 
පාරායනය සදු කරනු ලබනුරේ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර 
ඉමාම් බුහාරි තුමා රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි පවසන බව 
ඉමාම් තිර්මිදි තුමා වාර්තා කරයි.  

521 ر اَوَعْن  - ِبي َواقيٍد اللىيِْثي َ اهلُل َعنْهُ   ُّ اََكَن  "قَاَل:  رَِضي نلىِبي
 ِفي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

ُ
ْطري بـي )ق(َْل اَيْقَرأ َبْت(.  ،ْضََح َوالْفي   "َو )اْقَِّتَ

ْخرََجُه ُمْسليٌم. ا  

අබූ වාකිද් අල් රලයිසී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඊදුල් 
අල්හා හා ඊදුල් ෆිත්ර් සලාතයන් හි සූරාහ් කාෆ් (අල් කුර්ආන් 50 
වැනි පරිච්රේදය) හා සූරා ඉක්තරබත් (අල් කුර්ආන් 54 වැනි 
පරිච්රේදය) පාරායනය කරන්රනකු වූහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා රහළිදරේ කර ඇත. 
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522 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  - َصَّلى  اهللي ََكَن رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي
يدي َخالََف اإيَذا ََكَن يَْوُم  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يَق الْعي ري ْْلَُخارييُّ اْخرََجُه ا  "لطى

 . 
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අවුරුදු දිනය පැමිණි විට (සලාතය සඳහා එතුමාණන් යන එන) 
මාර්ගය රවනස් කරමින් ගමන් කරන්රනකු වූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

523 ََنُْوُه .  ،ِبي َداوَُد: َعني ابْني ُعَمرَ َوَلي  -  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලද රමවැනිම හදීසයක් අබූ දාවූද් හි ද සඳහන් ව ඇත.  

524 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - َم رَُسوُل  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى  اهللي قَدي
ينَةَ ا اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َما. َفَقاَل: "قَْد  ،لَْمدي يهي َولَُهْم يَْوَماني يَلَْعبُوَن في

نُْهَما: يَْوَم  اهللُ بَْدلَُكُم ا ا مي َما َخْْي  ْطري اَوَيْوَم  ،ْضََح َْل ابيهي َجُه ْخرَ ا  "لْفي
يٍح .  ،بُو َداوُدَ ا ُّ بيإيْسنَاٍد َصحي َوالنىَساِئي  

අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
මදීනාවට පැමිණියහ. මදීනා වැසයන්ට ඔවුන් රකළි රලොල්වල 
නිරත වන දින රදකක් විය. එවිට එතුමාරණෝ රමරසේ ප්රකාශ කළහ.  

රම් දින රදකට වඩා රශ්රේේඨ දින රදකක් නුඹලාට අල්ලාහ් 
රවනස ්කර දී ඇත. එනම් ඊදුල් අල්හා දිනය හා ඊදුල් ෆිත්ර් යන 
දිනයයි.  
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රමය අබූ දාවූද් අන්නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් පූර්ව 
සාධක සහිත වාර්තා සබඳතාවකින් යුතුව වාර්තා කර ඇත.  

525 -  ٍّ َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن لََعي َن  "قَاَل:  رَِضي نىةي امي ْن ََيُْرَج إيََل السُّ
يدي َماشي ا يُّ اَرَواُه   "ي ا لْعي ذي مي ْ نَُه  .  ،لِّتر وََحسى  

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අවුරුදු සලාතය සඳහා පා ගමනින් පිටත් ව යෑම නබි 
තුමාණන්රේ පිළිරවත අතුරින් එකකි.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රහළිදරේ කරන අතර රමය හසන් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි.  

526 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُهَريَْرةَ اَوَعْن  - ُهْم ا " رَِضي َصاَبُهْم َمَطٌر ِفي انى
ْم   بيهي

يٍد. َفَصَّلى ُّ ايَْومي عي يدي ِفي اَصاَلَة  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي لْعي
دي ا ٍ   . اَرَواُه   "لَْمْسجي بُو َداوَُد بيإيْسنَاٍد لَْير  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

සැබැවින්ම අවුරුදු දින ඔවුනට වර්ොවක් ඇති විය. එවිට 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඔවුන් සමඟ 
අවුරුදු සලාතය මස්ජිදරේ රමරහය වූහ.  

දුර්වල වාර්තා සබඳතාවකින් යුතුව ඉමාම් අබූ දාවූද් තුම 
රමය රහළිදරේ කර ඇත.  
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َصاَلةي الُْكُسوفي بَاُب   
ග්රහණ සලාතය පිළිබඳ පාඩම 

527 َْيةي بْني ُشْعبََة اَعني  - َ اهللُ َعنْهُ لُْمغي اينَْكَسَفتي  "قَاَل:  رَِضي
ْمُس لََعَ َعْهدي رَُسولي ا يمُ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي لشى  ،يَْوَم َماَت إيبَْراهي

يمَ اتي نلىاُس: اينَْكَسفَ اَفَقاَل  يَموْتي إيبَْراهي ْمُس ل  اهللي َفَقاَل رَُسوُل  ،لشى
ْن آيَاتي ا"إينى  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ْمَس َوالَْقَمَر آَيتَاني مي ََل  اهللي لشى

يَموْتي  َفاني ل َيَاتيهي اَينَْكسي َ وََصلُّواافَاْدُعوا  ،ْيتُُموُهَماافَإيَذا رَ  ،َحٍد َوََل ْلي  ،َّللى
َف" َحَّتى  ي   " َتنَْكشي َوايٍَة ل : ُمتىَفٌق َعلَيْهي . َوِفي ري .   "َجِلي َّتى َتنْ حَ  "لْبَُخاريير  

අල් මුඝීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්)රේ කාලරේ (එතුමාණන්රේ පුත්) ඉබ්රාහීම් මරණයට පත් 
වූ දින  සූර්ය ග්රහණයක් ඇති විය. එවිට ජනයා ඉබ්රාහීම්රේ මරණය 
රහේතුරවන් රමම සූර්ය ග්රහණය සදු විය යැයි පවසා සටියහ. එවිට 
අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්)  

නියත වශරයන්ම හිරු හා සඳු අල්ලාහර්ේ සාධක අතුරින් වූ 
සාධක රදකකි. කිසරවකුරේ මරණය රවනුරවන් රහෝ උපත 
රවනුරවන් රහෝ ඒ රදරකහි ග්රහණය සදු රනොවන්රන්ය. ඒ රදක 
නුඹලා දුටු විට අල්ලාහ්රගන් ප්රාර්ථනා කරන්න. එය පැහැදිලි වන 
රතක් සලාතය ඉටු කරන්න යනුරවන් පැවසූහ.  

මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම් 

බුහාරි හි පද රවනසකින් යුතුව රහළි වන රතක් යනුරවන් 
සඳහන් ව ඇත.  
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528 يثي  - ْن َحدي يلْبَُخاريير مي َ اهلُل َعنْهُ ِبي بَْكَرَة اَول  " رَِضي
.  َحَّتى يُْكَشَف َما بيُكْم "  فََصلُّوا َواْدُعوا  

නුඹලා ඉදිරිරයන් ඇති දෑ (ග්රහණය) ඉවත් වන තුරු නුඹලා 
සලාතය ඉටු කර ප්රාර්ථනා කරනු යනුරවන් අබූ බක්රා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසය බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත.  

529 -  َ يَشَة رَِضي ى انى ا "َعنَْها:  اهللُ َوَعْن ََعئ َصَّلى اهللُ َعلَيْهي نلىِبي
َراَءتيهي اَجَهَر ِفي َصاَلةي  وََسلىمَ  ْرَبَع َرَكَعاٍت ِفي افََصَّلى  ،لُْكُسوفي بيقي

ريَوايٍَة . َوِفي  ، َوَهَذا لَْفُظ ُمْسليمٍ هي ُمتىَفٌق َعلَيْ   "ْرَبَع َسَجَداٍت اوَ  ،َرْكَعتَْْيي 
ي ا ُينَاديي:  َعةٌ اََلُ: َفبََعَث ُمنَادي اَلُة َجامي لصى   . 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ග්රහණ සලාතරේ 
දී තම කුර්ආන් පාරායනය උස් හඩින් පාරායනය කළහ. රකආත් 
රදකක් තුළ රකූඋ හතරක් හා සජදා හතරක් ඉටු කළහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් පද මාලාව ඉමාම් 
මුස්ලිම් සතු වූවකි. එතුමාට ම අයත් තවත් වාර්තාවක අස්සලාතු 
ජාමිආ (ග්රහණ සලාතය සඳහා එක්රැස ්වන්න) යනුරවන් නිරේදනය 
කරන නිරේදකරයකු (ජනයා) අතරට යවා සටි බව සඳහන් වී ඇත.  

530 َ اهلُل َعنُْهَما قَاَل : " ايَْنََسَفتي  - وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي
ا  يَام  ، َفَقاَم قي ر َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم فََصَّلى ْمُس لََعَ َعْهدي انلىِبي الشى

ْن قيَراَءةي ُسوَرةي اْْلََقَرةي، ُثمى َرَكَع  ا مي ، ََنْو  ، ُثمى َرَفَع َطوييال  ُرُكوَع  َطوييال 
، َوُهَو  ، ُثمى َرَكَع ُرُكوَع  َطوييال  لي يَامي اَْلوى ا َطوييال  َوُهَو ُدوَن الْقي يَام  َفَقاَم قي
، لي ُكوعي اَْلوى يَامي  [ ُدوَن الرُّ ا َطوييال ، َوُهَو ُدوَن الْقي يَام  ُثمى َسَجَد، ُثمى قَامَ قي
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، ُثمى َرَكَع رُ  لي [، ُثمى َرَفَع، َفَقاَم اَْلوى لي ُكوعي اَْلوى ، َوُهَو ُدوَن الرُّ ُكوَع  َطوييال 
، ُثمى َرَكَع ُرُكوَع  َطوييال ، َوُهَو ُدوَن  لي يَامي اَْلوى ، َوُهَو ُدوَن الْقي ا َطوييال  يَام  قي

ْمُس. فَ  ، ُثمى َسَجَد، ُثمى انََْصََف َوقَْد ََتَلىتي الشى لي ُكوعي اَْلوى َخَطَب الرُّ
يُمْسليٍم: " َصَّلى  َوايٍَة ل . َوِفي ري يلْبَُخاريير ، َواللىْفُظ ل انلىاَس  "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي
ْمُس َثَماَن َرَكَعاٍت ِفي اْرَبعي َسَجَداٍت "  .  َْي َكَسَفتي الشى  حي

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ කාලරේ 
සූර්ය ග්රහණයක් ඇති විය. එවිට එතුමාණන් සලාතය ඉටු කළහ. 
සූරතුල් බකරා පාරායනය කරන තරමට දීර්ඝ රලස කියාම් (සට 
ගැනීරම්) ඉරියේරේ සට ගත්හ. පසුව දීර්ඝ රලස රුකූරවහි නිරත 
වූහ. පසුව හිස ඔසවා දීර්ඝ රලස කියාම් හි සටගත්හ. එය පළමුවැනි 
කියාම් ඉරියේවට වඩා අඩු විය. පසුව දීර්ඝ රලස රුකූරවහි නිරත 
වූහ. එය පළමුවැනි රුකූඋවට වඩා අඩු විය. පසුව සුජූද් කළහ. පසුව 
දීර්ඝ රලස කියාම් ඉරියේරවහි සට ගත්හ. එය ආරම්භ කියාම් 
ඉරියේවට වඩා අඩු විය. පසුව දීර්ඝ රලස රුකූඋහි නිරත වූහ. එය 
මුල් රුකූඋවට වඩා අඩු විය. පසුව සුජූද් කළහ. පසුව එතුමාරණෝ 
හැරී සටියහ. සුර්යයා ද පැහැදිලි ව දිස් විය. පසුව ජනයාට 
රද්ශනාවක් ඉටු කළහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක සූර්ය ග්රහණය ඇති වූ 
අවස්ථාරේ සුජූද් හතරක රුකූඋ අටක් සහිත සලාතය ඉටු කළ බව 
සඳහන් වී ඇත.   

531 -  ٍّ َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن لََعي ثُْل َذليَك.  رَِضي مي  

රමවැනිම හදීසයක් අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ද 
වාර්තා කර ඇත.  
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532 َ اهللُ َعنْهُ َوََلُ: َعْن َجابيٍر  - تى َرَكَعاٍت بي  " رَِضي ْربَعي اَصَّلى سي
.   "َسَجَداٍت   

සුජූද් හතරක් සමඟ රකආත් හයක් එතුමාණන් සලාතය ඉටු 
කළහ යැයි ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  

533 َِبر بْني َكْعٍب َوَلي  -
ُ
ِبي َداوَُد: َعْن أ َ اهلُل َعنْهُ    ،َصَّلى  ":  رَِضي

ثْ اَوَفَعَل ِفي  ،فََرَكَع ََخَْس َرَكَعاٍت وََسَجَد َسْجَدَتْْيي  يَك ثلىانييَةي مي .  "َل َذل  

උරබයි ඉබ්නු කුඃබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලද හදීසයක් අබූ දාවූද් හි රමරසේ සඳහන් රේ. එතුමාණන් 
(නබි සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) සලාතය ඉටු කළහ. එහි 
රුකූඋ පහක් ඉටු කළහ. එරමන්ම සුජූද් රදකක් ද ඉටු කළහ. 
රමරලසම රදවන රකආතරේ ද ඉටු කළහ.  

534 -  َ يٌح  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي َما َهبىْت ري
ُّ اَقطُّ إيَلى َجثَا  مى اللهُ َوقَاَل: " ،لََعَ ُرْكبَتَيْهي  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي

ُّ َوالاَوََل ََتَْعلََها َعَذاب ا"   َرَواُه  ،اْجَعلَْها رَْْحَة   افيِعي َبَ لشى ُّ طى . ايني  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

(වර්ොරේ සලකුණු සහිත) සුළඟක් හමන විටක එතුමාරණෝ 
තම දණින් වැටී ‘අල්ලාහුම්ම ඉජ්අල්හා රහ්මතන් වලා තජ්අල් හා 
අදාබන් යැයි ප්රාර්ථනා රනොකර කිසවිරටක සටිරේ නැත. 

ඉමය ඉමාම් ොෆිඊ හා ඉමාම් අත් තබරානී යන අය විසන් 
රහළිදරේ කර ඇත.   
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 َ َعنُْهَما اهللُ وََعني ابْني َعبىاٍس رَِضي تى ا ":   نىُه َصَّلى ِفي َزلَْزلٍَة سي
. اَرَواُه  "ْْليَاتي اَوقَاَل: َهَكَذا َصاَلُة  ،ْرَبَع َسَجَداٍت اوَ  ،َرَكَعاٍت  ُّ ْْلَيَْهقي
ٍّ اوََذَكَر  ُّ َعْن لََعي افيِعي َ اهلُل َعنْهُ ن اِب طالب بلشى ريهي.  رَِضي ثْلَُه ُدوَن آخي مي  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

භූමි කම්පනය ඇති වූ අවස්ථාවක රුකූඋ හයක් හා සුජූද් 
හතරක් සහිත ව සලාතය ඉටු කළහ. තවද සිංඥාවන් සඳහා වූ 
සලාතය රමරලසය යැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් බයිහකී තුමා වාර්තා කළ අතර අවසන් 
රකොටස රහිත ව අලී ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කළ රමවැනිම හදීසයක් ඉමාම් ොෆිඊ තුමා ද 
වාර්තා කර ඇත. 
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ْستيْسَقاءي اَصاَلةي بَاُب  َلي  

වර්ොව පතා ඉටු කරන සලාතය පිළිබඳ පාඩම 

535 -  َ ُّ اَخَرَج  "َعنُْهَما قَاَل:  اهللُ َعني ابْني َعبىاٍس رَِضي نلىِبي
ا َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ع  َل   ،ُمتََواضي ا ،ُمتَبَذر ع  ال   ،ُمتََخشر  ،ُمتَََضرَع   ،ُمَِّتَسر

يدي اَكَما يَُصِلر ِفي  ،فََصَّلى َرْكَعتَْْيي  َرَواُه   "هي لَْم ََيُْطْب ُخْطبَتَُكْم َهذي  ،لْعي
يُّ اَحُه وََصحى  ،ْْلَْمَسةُ ا ذي مي ْ بىاَن.  ،بُو َعَوانَةَ اوَ  ،لِّتر َواْبُن حي  

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
(අල්ලාහ්ට) යටහත් පහත් ව සරල ඇඳුමක් ඇඳ බැතිමත් ව 
තැන්පත් ගමනින් ඉතා බැගෑපත් ව (මදීනා නගරරයන්) බැහැර ව 
ගියහ. උත්සව අවස්ථාරේ සලාතය ඉටු කරන්නාක් රමන් රකආත් 
රදකක් සලාතය ඉටු කළහ. ඔබ කරන රමම රද්ශනා රමන් එතුමා 
රද්ශනා රනොකළහ.  

රමය අහ්මද් අබූදාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි ඇතුළු ව අබූ 
අවානා හා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් රකොට ඇත.   

536 -  َ يَشَة رَِضي نلىاُس إيََل اَشََك  "َعنَْها قَالَْت:  اهللُ َوَعْن ََعئ
نَْبٍ افَ  ،قُُحوَط الَْمَطري  َصَّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي رَُسولي  َع ََلُ ِفي  ،َمَر بيمي فَوُضي

ا ََيْرُُجوَن فييهي نلى اَووََعَد  ،لُْمَصَّلى ا ُب  ،اَس يَْوم  َْي بََدا َحاجي فََخَرَج حي
ْمسي ا نَْبي اَفَقَعَد لََعَ  ،لشى َد  ،لْمي َ وََْحي َ افََكبى ُثمى قَاَل: "إينىُكْم َشَكْوُتْم  ،َّللى

ُكمْ  يَاري يَب اَووََعَدُكْم  ،ْن تَْدُعَوهُ ا اهللُ َمَرُكْم اَوقَْد  ،َجَدَب دي ْن يَْستَجي
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ي رَبر اُثمى قَاَل:  ،لَُكمْ  ى ْيَ اْْلَْمُد َّللي يمي الرىْْحَني ا ،لَْعالَمي َماليكي يَْومي  ،لرىحي
يني ا يدُ  اهللُ ََل إيََلَ إيَلى  ،دلر  ،نَْت اََل إيََلَ إيَلى  اهلُل،نَْت امى اللهُ  ،َيْفَعُل َما يُري
ُّ َوََنُْن انَْت ا ْل َعلَيْنَا الَْغيَْث ا ،لُْفَقَراءُ الَْغِني ة  اَواْجَعْل َما  ،نْزي نَْزلَْت قُوى

ٍْي" ُثمى َرَفَع يََديْهي  َ َبيَاُض إيبيَطيْهي  ،َوَباَلَغ  إيََل حي ُثمى  ،فَلَْم يََزْل َحَّتى ُرِئي
َل إيََل   قْبيَل لََعَ اُثمى  ،َوُهَو َرافيٌع يََديْهي  ،َوقَلََب ريَداَءهُ  ،نلىاسي َظْهَرهُ اَحوى

ُثمى  ،َوَبَرقَْت  ،رََعَدْت فَ  ،َسَحابَة   اهللُ  انْشَ افَ  ،وََصَّلى َرْكَعتَْْيي  ،نلىاسي َونََزَل ا
يٌب بُو َداوَُد َوقَااَرَواُه   "ْمَطَرْت ا َوإيْسنَاُدُه َجيرٌد" .  ،َل: "َغري  

ආඉො රළියල්ලාහු අන්හා තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

වර්ොව රනොමැති නියිං කාලය පිළිබඳ ව ජනයා අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) රවත පැමිණිලි 
කරළෝය. එයට එතුමාරණෝ මින්බර් රේදිකාවක් රගන එන රමන් 
නිරයෝග කළහ. පසුව එය උත්සව සලාතය ඉටු කරන ස්ථානරේ 
තබන ලදී. නියමිත දිනක එහි පැමිරණන රමන් ජනයාට උපරදස් 
දුන්හ. හිරු උදා වන අවස්ථාරේ එතුමාරණෝ බැහැර ව පැමිණ 
මින්බරය මත වාඩි වූහ. පසුව තක්බීර් පවසා අල්ලාහ්ට ප්රශිංසා 
රකොට පසුව රමරසේ ප්රකාශ කළහ. ජනයිනි, නුඹලාරේ ප්රරද්ශරේ 
ඇති වී තිරබන නියගය පිළිබඳ පැමිණිලි කරන්රනහුය. අල්ලාහ්  
තමාරගන් අයදින රමන් නුඹලාට නිරයෝග කර ඇත. නුඹලාට ඒ 
ගැන පිළිතුරු රදන වග අල්ලාහ් නුඹලාට රපොරරොන්දු විය. පසුව 
රමරසේ ප්රාර්ථනා කළහ. 

ي رَبر ا ى ْيَ اْْلَْمُد َّللي يمي الرىْْحَني ا ،لَْعالَمي يني اَماليكي يَْومي  ،لرىحي ََل  ،دلر
يدُ  اهللُ إيََلَ إيَلى  ُّ انَْت ا ،نَْت اََل إيََلَ إيَلى  اهلُل،نَْت امى اللهُ  ،َيْفَعُل َما يُري لَْغِني
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ْل َعلَيْنَا الَْغيَْث ا ،لُْفَقَراءُ اَوََنُْن  ة  َوَباَلَغ  إيََل اَواْجَعْل َما  ،نْزي نَْزلَْت قُوى
ْيٍ   حي

අල්හම්දු ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් අර්-රහ්මානිර් රහීම් 
මාලිකි යේමිද්දීන් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු යෆ්අලු මා යුරීද් 
අල්ලාහුම්ම අන්තල්ලාහු ලා ඉලාහ ඉල්ලා අන්ත අන්තල් ඝනීේයු 
වනහ්නුල් ෆුකරාඋ ඉන්සල් අලයිනල් ගයිස වජ්අල් මා අන්සල්ත 
කුේවතන් වබලාගන් ඉලා හීන් 

රත්රුම : රලෝකයන්හි පරමාධිපති අල්ලාහ්ටම සයලු 
ප්රශිංසා, ඔහු අසමසම කරුණාවන්තය පරම කරුණා 
ගුණාිංගයන්රගන් යුක්තය. විනිශ්චය දිනරේ අධිපතිය. අල්ලාහ් 
හැර රවනත් රදවිරයක් නැත. ඔහු සතන දෑ සදු කරන්රන්ය. යා 
අල්ලාහ් ! ඔබය අල්ලාහ්. ඔබ හැර රවනත් රදවිරයක් රනොමැත. 
ඔබ සව්ාධීනය අප අවශයතා ඇත්තන් රවමු. අප රවත වර්ොව පහළ 
කරනු මැනව ! ඔබ පහළ කරන වර්ොව අපට ශක්තිමත් රලසත් 
පූර්ණවත් රලසත් පත් කරනු මැනව !  

පසුව එතුමාරණෝ තම දෑත් එසවූහ. එතුමාරේ කිහිලිකරු 
අතර වූ සුදු පැහැය දිස්වන රතක් එතුමාරණෝ එසවූහ. පසුව එතුමා 
ජනයා රදසට තම පිට රකොන්ද හරවා තම උඩු සළුව ද රපරළා දමා 
ගත්හ. එවිට ද එතුමාණන්රේ දෑත් එසවූ අයුරින් පිහිටින. පසුව 
ජනයා රවත මුහුණලා (මින්බර් රේදිකාරවන්) බැස රකආත් 
රදකක් ඉටු කළහ. එවිට අල්ලාහ් රම්ඝ වලාවක් ඇති කරළේය. එය 
ගිගුරුම් දුනි. එමගින් විදුලි රකටීම් ද ඇතිවිණ. වර්ොව ද ඇද 
හැළින.  

රමය ඉමාම් දාවුද් විසන් වාර්තා කර ඇති අතර රමය ඝරීබ් 
ගණයට අයත් හදීසයක් වුව ද රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව නිවැරදි 
යැයි තවදුරටත් සඳහන් කරයි.  
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  537 ُة  - يلي ِفي "اَوقيصى " مي اتلىْحوي يحي حي يثي َعبْدي لصى  اهللي ْن: َحدي
 : َه إيََل  "بْني َزيٍْد، َوفييهي بْلَةي اَفتَوَجى َجَهَر  ،ُثمى َصَّلى َرْكَعتَْْيي  ،يَْدُعو ،لْقي

َراَءةي.  َما بيالْقي يهي  في
තම උඩු සළුව රපරළීම පිළිබඳ ව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු රසයිද් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් සහීහුල් 
බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත. තවදුරටත් එතුමා කිබ්ලාවට මුහුණ ලා 
ප්රාර්ථනා කළ බවත් පසුව රකආත් රදකක් ඉටු කළ බවත් ඒ 
රදරකහිම කුර්ආනය හඬ නඟා පාරායනය කළ බවත් සඳහන් ව 
ඇත.  

538 ْن ُمرَْسلي   - ر مي اَرُقْطِني َل ريَداَءُه؛ اِبي َجْعَفٍر اَوليدلى : وََحوى ْْلَاقيري
َتَحَ  َل يلي لَْقْحُط  . اوى  

අබූ ජුඃෆර් අල්-බාකිර් තුමාරේ මුර්සල් හදීසයන් අතරර් 
ඉමාම් දාරුකුත්නි සතු හදීසයක  

එතුමා එරසේ තම උඩු සළුව රපරළා ගත්රත් නියගය ද 
එරලස රවනස් විය යුතුයි යන පදනම මතය යැයි සඳහන් ව ඇත.  

539 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - َد لْمَ انى رَُجال  َدَخَل ا " رَِضي ْسجي
ُّ  ،ْْلُُمَعةي ايَْوَم  قَائيٌم ََيُْطُب. َفَقاَل: يَا رَُسوَل  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوانلىِبي

بُُل اَواْنَقَطَعتي  ،ْمَواُل َْل اَهلََكتي  اهللي، َ افَاْدُع  ،لسُّ َّللى يثُنَاَعزى وََجلى  [  ،[ يُغي
ثْ امى اللهُ ُثمى قَاَل: " ،فََرَفَع يََديْهي  ثْنَا..." امى اللهُ  ،نَاغي يَث، افََذَكَر   "غي ْْلَدي

ََعُء بيإيْمَساكيَها ُمتىَفٌق َعلَيْهي  . اَوفييهي  دلُّ  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ජුමුආ දිනක 
සට රගන රද්ශනා කරමින් සටිය දී පුද්ගලයකු මස්ජිදයට පිවිස, 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, අපරේ සම්පත් විනාශ වී ඇත. 
ආදායම් මාර්ග නැවතී ඇත. එබැවින් අපට වර්ොව පහළ කරන 
රමන් ඔබ අල්ලාහ්රගන් අයැද සටින්නැයි පැවසීය. එවිට 
එතුමාරණෝ තම දෑත් ඔසවා 

ثْنَاامى اللهُ " ثْنَا..."امى اللهُ  ،غي غي  

යා ! අල්ලාහ්, අපට වර්ොව ඇති කරනු මැනව ! යා ! 
අල්ලාහ්, අපට වර්ොව ඇති කරනු මැනව ! ...... යැයි ප්රාර්ථනා 
කළහ.  

පසුව අනස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තවදුරටත් රමම 
හදීසය පවසා සටියහ. එහිදී වර්ොව නතර කිරීම සඳහා වූ ප්රාර්ථනාව 
ද සඳහන් විණ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
රකොට ඇත.  

540 َ اهللُ َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - َ اهللُ َعنْهُ نى ُعَمَر ا " رَِضي ََكنَ  رَِضي
ُطوا يَْستَْسقي بيالَْعبىاسي بْني َعبْدي  . َوقَاَل: اإيَذا قَحي ليبي مى إينىا ُكنىا اللهُ لُْمطى

ينَا ُل إييَلْ  ،نَْستَْسقي إييَلَْك بينَبييرنَا فَتَْسقي نَا، مر نَبي َك بيعَ َوإينىا َنتَوَسى يرنَا فَاْسقي
ْْلَُخارييُّ  . اَرَواُه   "فَيُْسَقْوَن   

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා එතුමාරේ 
කාලරේ නියගය ඇති වූ විරටක අබ්බාස් ඉබ්නු අබ්දිල් මුත්තලිබ් 
තුමා ලවා වර්ොව පතා ප්රාර්ථනා කරවා ගත්හ. තවදුරටත් එතුමා යා 
! අල්ලාහ්, අපරේ නබි තුමාණන් ලවා ඔබරගන් වර්ොව පැතුරවමු. 
එවිට ඔබ අපට වර්ොව ලබා දුන්රනහිය. (දැන්) අපි අපරේ 
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නබිතුමාරේ මහපපා ලවා ප්රාර්ථනා කරන්රනමු. එබැවින් අපට 
වර්ොව ඇති කරනු මැනව ! එවිට අප රවත වර්ොව පහළ විණ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

541 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - َوََنُْن َمَع -َصاَبنَا ا "قَاَل:  رَِضي
َصابَُه اَحَّتى  ،َمَطٌر قَاَل: فََحََسَ ثَْوَبهُ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  -اهللي رَُسولي 

َن  "  ،لَْمَطري امي يُث َعْهٍد بيَربرهي َرَواُه ُمْسليٌم.   "َوقَاَل: "إينىُه َحدي  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අප අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් සමඟ සටිය දී අපට වර්ොව ඇති 
විණ. එවිට එතුමා තම උඩු වස්ත්රය ගලවා ගත්හ. වැහි බිඳු 
එතුමාණන්රේ ශරීරයට වැදිණ. තවද  ඇත්රතන්ම රමය 
පරමාධිපතිරගන් පැමිණියා වූ නව සදුවීමකි යැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.     

542 -  َ يَشَة رَِضي َصَّلى اهلُل  اهللي نى رَُسوَل اَعنَْها;  اهللُ َوَعْن ََعئ
ا اللهُ  "لَْمَطَر قَاَل: اى اََكَن إيَذا رَ  َعلَيْهي وََسلىمَ  ْخرََجاُه. ا  "مى َصيرب ا نَافيع   

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා වර්ොව දුටු විට  

االلهُ  مى َصيرب ا نَافيع   

අල්ලාහුම්ම සේයිබන් නාෆිආ 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ,් ප්රරයෝජනවත් අයුරින් වර්ොව පතිත 
කරත්වා ! යැයි ප්රාර්ථනා කරන්රනකු වූහ.  

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  
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543 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن َسْعٍد  - ى انى ا رَِضي َصَّلى اهلُل َعلَيْهي نلىِبي
: اَدََع ِفي  وََسلىمَ  ْستيْسَقاءي ا ،مى َجلرلْنَا َسَحاب االلهُ  "َلي ا ،َكثييف  يف   ،َدلُوق ا ،قَصي

نُْه رََذاذ   ،َضُحوَك   ُرنَا مي ا ،اُتْمطي ط    "ْكَرامي ْْلاََللي َواْْلي ايَا َذا  ،َسْجال   ،قيْطقي
". اَرَواُه  هي يحي بُو َعَوانََة ِفي "َصحي  

සුඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

වර්ොව පතා අයැදීරම් දී සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා රමරසේ ප්රාර්ථනා කළහ.  

ا ،لرلْنَا َسَحاب امى جَ اللهُ  ا ،َكثييف  يف  ُرنَا  ،َضُحوَك   ،َدلُوق ا ،قَصي ُتْمطي
نُْه رََذاذ ا ا ،مي ط  ْكَرامي ايَا َذا  ،َسْجال   ،قيْطقي ْْلاََللي َواْْلي  

අල්ලාහුම්ම ජල්ලිල්නා සහාබන් කසීෆන් දලූකන් ළහූකන්. 
තුම්තිරුනා මින්හු රදාදන් කිත්කිතන් සජ්ලන් යා දල් ජලාලි වල් 
ඉක්රාම්. 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, අප රවත ඝන විදුලි රකොටන සුළු  
ඉක්මණින් ඇද හැරළන සනහව රගන රදන රම්ඝ වලාවන් ඇති 
කරනු මැනව ! කුඩා බිිංදු සහිත ව අධික ජලය සහිත ව 
ප්රරයෝජනවත් වන එයින් (එම රම්ඝ වලාවන් තුළින්) වර්ොව ඇති 
කරනු මැනව ! අරහෝ ! ඔබ අති කීර්තිමත්ය. මහා උපකාරශීලීය.  

රමය අබූ අවානා තුමා තම සහීහ් ග්රන්ථරේ දන්වා ඇත. 

544 َ اهللُ َعنْهُ ِبي ُهَريَْرةَ اَوَعْن  - َصَّلى اهلُل  اهللي نى رَُسوَل ا رَِضي
اَلُم يَْستَْسقي اَخَرَج ُسلَيَْماُن َعلَيْهي  "قَاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ  ى َنْملَة  افَرَ  ،لسى

يَة  لََعَ َظْهريَها  َماءي َتُقوُل: اَرافيَعة  قََوائيَمَها إيََل ُمْستَلْقي مى إينىا َخلٌْق اللهُ لسى
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َك  ْن َخلْقي ن  َعْن ُسْقيَاكَ  ،مي يتُْم  ،لَيَْس بينَا غي ُعوا لََقْد ُسقي َفَقاَل: ارْجي
ُكْم  َحُه اَرَواُه   "بيَدْعَوةي َغْْيي ُم   . اْْحَُد وََصحى ْْلَاكي  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

සුරලයිමාන් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා වර්ොව පතා බැහර ව 
ගියහ. එවිට පාද අහස රදසට දිගු රකොට පිට මත දිගා වී (උඩු බැලි 
අතට) සටි කුහුඹුවකු දුටුහ. ඌ රමරසේ ප්රාර්ථනා කරළේය.  

َك اللهُ  ْن َخلْقي ن  َعْن سُ  ،مى إينىا َخلٌْق مي ْقيَاكَ لَيَْس بينَا غي  

අල්ලාහුම්ම ඉන්නා කල්කුන් මින් කල්කික. ලයිස බිනා 
ගිනන් අන් සුක්යාක 

රත්රුම : යා ! අල්ලාහ්, අප ද ඔබරේ මැවීම් අතුරින් වූ 
මැවීමකි. ඔබ සපයන ජලරයන් අවශයතාරවන් රතොරව සටීමට 
අපට රනොහැක.  යැයි ප්රාර්ථනා කරළේය.  

එවිට එතුමා (තම ජනයා අමතා) නුඹලා නැවත හැරී යන්න. 
නුඹලා රනොවූ රවනත් මැවීමකරේ අයැදීම රහේතුරවන් ඇත්රතන්ම 
නුඹලාට වර්ොව ඇති වන්රන්ය.  

ඉමම් අහ්මද් තුමා විසන් රමය දන්වා ඇති අතර ඉමාම් 
හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.    

545 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - ى انى ا " رَِضي لَيْهي َصَّلى اهلُل عَ نلىِبي
يْهي إيََل ااْستَْسََق فَ  وََسلىمَ  َماءي اَشاَر بيَظْهري َكفى ْخرََجُه ُمْسليٌم. ا  "لسى  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
වර්ොව ඉල්ලා ප්රාර්ථනා කළහ. එවිට තම අල්රලහි මතු පිට අහස 
රදසට රයොමු කරමින් සිංඥා කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  
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للربَاسي ابَاُب   

ඇඳුම පිළිබඳ පාඩම 

546 ٍر اَعْن  - َ اهلُل َعنْهُ ْشَعريير َْل اِبي ََعمي قَاَل: قَاَل رَُسوُل  رَِضي
ِتي  " َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي  مى

ُ
ْن أ َ ايَلَُكوَننى مي لُّوَن قَْواٌم ي ْْليَر  اْستَحي

يَر  . اْصلُُه ِفي ابُو َداوَُد، وَ اَرَواُه   "َواْْلَري ْْلَُخاريير  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ ආමිර් අල්-අේඅරී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මාරේ ප්රජාරවන් ඇතැම් පිරිස් රවති. ඔවුහු රහසය රපරදස් 
(නිරාවරණය කිරීම) හා පට වස්ත්ර අනුමත කරති. 

රමය අබූ දාවුද් විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි මූලය බුහාරි හි 
ද සඳහන් ව ඇත.  

547 َ اهللُ َعنْهُ َوَعْن ُحَذْيَفَة  - ُّ اَنََه  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى اهللُ نلىِبي
ةي ا آنييَةي ْن نَْْشََب ِفي ا َعلَيْهي وََسلىمَ  ضى َهبي َوالْفي يَهااوَ  ،َّلى ُكَل في

ْ
َوَعْن  ،ْن نَأ

يبَاجي الُبْسي  يري َوادلر    . ْْلَُخارييُّ اَرَواُه   "ْن ََنْليَس َعلَيْهي اوَ  ،ْْلَري

හුරදයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අපි රන් හා රිදී භාජන වල පානය කිරීමත් ඒවාරයහි ආහාර 
ගැනීමත්  හරීර් හා දීබාජ් නම් වූ පට රරදි ඇඳීමත් ඒවා මත වාඩි 
වීමත් නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ වැළැක් 
වූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.  
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548 َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن ُعَمَر  - ُّ اَنََه  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
َع إيْصبََعْْيي اَعْن لُبْسي  َعلَيْهي وََسلىمَ  يري إيَلى َموْضي   "ْرَبٍع اْو ا ،ْو ثاََلٍث ا ،ْْلَري

يُمْسليٍم  .  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي  َواللىْفُظ ل  

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඇගිලි 
රදකක තුනක රහෝ හතරක ප්රමාණරයන් පිහිටා ඇති ස්ථානයක 
ප්රමාණයක් හැර (ඊට වඩා අධික පමණින්) පට රරදි ඇඳීරමන් 
වැළැක් වූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන උතුමන්ලා විසන් වාර්තා 
කර ඇත.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වදන් රපළකි.  

549 َ اهلُل َعنْهُ نٍَس اَوَعْن  - ى انى ا " رَِضي يْهي َصَّلى اهلُل َعلَ نلىِبي
َص ليَعبْدي  وََسلىمَ  يصي  ،لرىْْحَني بْني َعوٍْف ارَخى َبْْيي ِفي َقمي يري اَوالزُّ ِفي  ،ْْلَري

َما  ،َسَفرٍ  ٍة ََكنَْت بيهي ْن َحكى ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .   "مي  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

එක්තරා ගමනක දී නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අේෆ් තුමාට 
හා සුරබයිර් තුමාට ඔවුන් රදරදනාට ඇති වී තිබු කැසල්ලක් (කුේට 
රරෝගයක්) රහේතුරවන් පට රරද්රදන් යුත් කමිසයක් ඇඳ ගැනීමට 
අවකාශය ලබා දුන්හ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන උතුමන්ලා විසන් වාර්තා 
කර ඇත.  
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550 -  ٍّ َ اهلُل َعنْهُ َوَعْن لََعي ُّ اَكَسايني  "قَاَل:  رَِضي َصَّلى اهلُل نلىِبي
اءَ  َعلَيْهي وََسلىمَ  َْيَ هي ايُْت افَرَ  ،فََخرَْجُت فييَها ،ُحلىة  سي  ،لَْغَضَب ِفي وَْجهي

يَساِئي  َوَهَذا لَْفُظ ُمْسليٍم  .  ،ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "فََشَقْقتَُها َبْْيَ ن  

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මට ඉරි 
වැටුණු පට රරද්දක් දුන්හ. මම එය ඇඳ එළියට පැමිණිරයමි. එවිට 
එතුමාරේ මුහුරේ රකෝපය දුටුරවමි. පසුව මම එය කැබලි රකොට 
මාරේ නිවරසේ කාන්තාවන් අතර රබදා දුනිමි.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන උතුමන්ලා විසන් වාර්තා 
කර ඇත. රමහි ඇති වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතුය.  

551 َ اهلُل َعنْهُ ِبي ُموََس اَوَعْن  - َصَّلى اهلُل  اهللي نى رَُسوَل ا رَِضي
لى  "قَاَل:  َعلَيْهي وََسلىمَ  حي

ُ
ِتي اأ مى

ُ
نَاثي أ ي يُر ْلي َهُب َواْْلَري َم لََعَ  ،َّلى  وَُحرر

ْم.  ُّ  ،ْْحَدُ ا. َرَواُه     "ُذُكوريهي َحُه  . اوَ  ،َوالنىَساِئي يُّ وََصحى ذي مي ْ لِّتر  

 

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ මූසා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

 

මාරේ සමූහරේ කාන්තාවන්ට රන් හා පට ඇඳුම් අනුමත 
කරන ලදී. නමුත් ඔවුන් අතර සටින පිරිමින්ට තහනම් කරන ලදී.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම් වරු විසන් 
දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි.  
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552 -  َ ْمَراَن بْني ُحَصْْيٍ رَِضي نى رَُسوَل اُهَما; َعنْ  اهللُ َوَعْن عي
َ َُييبُّ إيَذا اإينى  "قَاَل:  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  اهللي  ْن اْنَعَم لََعَ َعبٍْد اَّللى

ُّ  . اَرَواُه   "ثََر نيْعَمتيهي َعلَيْهي ايََرى   ْْلَيَْهقي  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් එක් ගැත්රතකුට යමක් ආශිර්වාද කළ 
විට, ඔහු රවත පිරිනැමූ එම ආශිර්වාදරේ බලපෑම දකින්නට ඔහු ප්රිය 
කරන්රන්ය.  

රමය ඉමාම් බයිහකී තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

553 -  ٍّ َ اهللُ َعنْهُ رَ َوَعْن لََعي َصَّلى اهللُ َعلَيْهي  اهللي نى رَُسوَل ا " ِضي
ر َوالُْمَعْصَفري  وََسلىمَ  َرَواُه ُمْسليٌم   .   "َنََه َعْن لُبْسي الَْقِسي  

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) - (ඊජිපතුව සරියාව වැනි රටවල් වල නිේපාදිත) කසීේයි 
නමින් හැඳින් වූ පට ඇඳුම ද මුඅස්ෆර් නමින් හැඳින් වූ පට ඇඳුම ද 
තහනම් කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා කර ඇත.  

554 َ  اهللي َوَعْن َعبْدي  - ى ارَ  "قَاَل:  ،َعنُْهَما اهللُ بْني َعْمريوٍ رَِضي
ى  ُّ الََعَ َك  ،ثَْوَبْْيي ُمَعْصَفَريْني  َّلى اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ َص نلىِبي مُّ

ُ
َمَرتَْك اَفَقاَل: "أ

َرَواُه ُمْسليٌم   .    " ؟بيَهَذا  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  
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මා ඇද සටි මුඅස්ෆර් ගණරේ පට රරදි රදකක් දුටු නබි 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ  

රමය අදින්නට නිරයෝග කරළේ ඔරබ් මව දැ යි (පිළිකුරලන්) 
විමසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා කර ඇත.  

555 َ اْسَماَء بينْتي اَوَعْن  - َها ا "َعنُْهَما  اهللُ ِبي بَْكٍر رَِضي نى
ْْلَيْبي اَمْكُفوفََة  لىمَ َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وَسَ  اهللي ْخرََجْت ُجبىَة رَُسولي ا

ْْيي َوالَْفرَْجْْيي  يبَاجي  ،َوالُْكمى بُو َداوَُد   . اَرَواُه   "بيادلر  

يَشَة َحَّتى قُبيَضْت  "َوَزاَد:  ،ْصلُُه ِفي "ُمْسليٍم"اوَ  نَْد ََعئ  ،ََكنَْت عي
ُّ اَوََكَن  ،َفَقبَْضتَُها لَُها  ،َهايَلْبَسُ  َصَّلى اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ نلىِبي َفنَْحُن َنْغسي

يلَْمْرََض نَْستَْشَفي بيَها  .     "ل  
". اَدبي َْل اْْلَُخارييُّ ِفي "اَوَزاَد  يلَْوفْدي  "لُْمْفَردي َوََكَن يَلْبَُسَها ل

.  "َواْْلُُمَعةي   
 

අස්මා බින්ත් අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමිය විසන් 
රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 

දීබාජ් නම් පට රරද්රදන් සාක්කුව හා විලු (ඇඳුරමහි අරත් 
රකළවර) මැසූ එමගින් එහි තිබූ කුහර රදකක් අේඩ දැමූ  
ජුබ්බාවක් එළියට ගත්තාය.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා වාර්තා කර ඇත.  

රමහි මුල් පද මුස්ලිම් හි සඳහන් වී ඇත. එහි මීට අමතර ව  

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය ළඟ තිබූ රමය ඇයරේ 
මරණරයන් පසු තමන් එය ලබා ගත් බවත් නබි (සල්ලල්ලාහු 
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අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා එය ඇඳ රගන සටි බවත් රරෝගීන් 
රවනුරවන් එය තමන් රසෝදා දී එමගින් තමන් සුවය පැතූ බවත් 
ඇය කළ ප්රකාශය සඳහන් වී ඇත.  

ඉමාම් බුහාරි තුමා අදබුල් මුෆ්රද් නම් තම ග්රන්ථරේ එතුමා 
එය ආගන්තුකයින් රවනුරවන් හා ජුමුආ දිනරේ දී ඇඳ සටි බව වැඩි 
දුරටත් සඳහන් කර ඇත.  
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ََنائِِز ِ  كَِتاُب اْلح
ජනාzසා පිළිබඳ පාඩම 

556 ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنحُه َقاَل  -
َ
َعنح أ : َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ  

اتِ  َّ َر َهاِذِم الَّلَّ وا ِذكح ِِثُ كح
َ
ِمِذيُّ : الحَموح  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " أ ح ِت "  َرَواهُ الُّتِّ   ،

ُن ِحبَّاَن. َوالنََّساِئُّ  َحُه ابح   ، َوَصحَّ
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන  ලදී. 

ආශාවන් (සයල්ල) බිද රහළන දෑ එනම් මරණය ගැන 

අධික ව රමරනහි කරන්න. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් නසාඊ යන අය විසන් වාර්තා 
කර ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

557 نٍَس َرِِضَ اهللُ َعنحُه َقاَل  -
َ
وََعنح أ : َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ  

ُِل بِهِ َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل َيتَ 
َحُدُكُم الحَموحَت لُُِضٍّ َيْنح

َ
َمنََّْيَّ أ ، َفإِنح ََكَن ََل بُدَّ  

ًا ِل  ََياةُ َخَّيح يِِِن َما ََكنَِت اْلح حح
َ
: اللَُّهمَّ أ ًيا َفلحَيُقلح ، َوتََوفَِِّن إَِذا ََكنَِت  ُمَتَمنِّ

ًا ِل "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  حَوَفاُة َخَّيح .    ال 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන  ලදී. 

තමන් ට සදු වූ හානියක් රහේතුරවන් ඔබ අතුරින් කිසරවකු 
මරණය ආශා රනොකළ යුතුය. එය සදු විය යුතු යැයි සතන්රන් නම් 
රමරසේ පවසන්න. 
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يِِِن َما ََكنَ  حح
َ
ًا ِل اللَُّهمَّ أ ََياةُ َخَّيح ِت اْلح حَوَفاةُ   ، َوتََوفَِِّن إَِذا ََكنَِت ال

ًا ِل  َخَّيح
යා ! අල්ලාහ්, ජීවිත් වීම මට යහපත් නම් මා ජීවත් කරවනු 

මැනව ! තවද මරණයට පත් වීම මට යහපත් නම් මා මරණයට පත් 
කරනු මැනව ! 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

558 اهلُل َعنحُه َعِن اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  وََعنح بَُريحَدَة َرِِضَ  -
ُن  َوَسلََّم َقاَل  َحُه ابح َبِِْي "  َرَواهُ اثلَََّلثَُة   َوَصحَّ ِمُن َيُموُت بَِعَرِق اْلح : " الحُمؤح

.    ِحبَّانَ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන  ලදී. 

රද්ව විශ්වාසවන්තයා නළරලහි දහඩිය ඇති ව මිය යයි. 

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. 

559 ِِب ُهَريحَرَة َرِِضَ ا -
َ
ِِب َسِعيٍد َوأ

َ
هلُل َعنحُهَما َقاََل: َقاَل وََعنح أ

تَاُكمح  ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل "  َرَواُه  ُنوا َموح َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " لَقِّ
َبَعةُ  رح

َ لٌِم، َواَلح .   ُمسح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා සහ අබූ 
හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන අය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 
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නුඹලා අතුරින් මරණාසන්නරේ සටින්නන්ට ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ් - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරයකු 
රනොමැත- යනුරවන් තල්කීන් කියා රදනු. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ඇති අතර අබූ දාවූද්, 
නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් වරු විසන් ද වාර්තා කර 
ඇත. 

560 نَّ اََلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل  -
َ
ُه أ ِقِل بحِن يََساٍر َرِِضَ اهلُل َعنح وََعنح َمعح

بُو َداُودَ  َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل 
َ
تَاُكمح يس "  َرَواهُ أ ،  نََّساِئُّ ، َوال : " اقحَرُؤوا لََعَ َموح

ُن ِحبَّاَن  .  َحُه ابح  َوَصحَّ
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

ප්රකාශ කළ බව මුඃකිල් ඉබ්නි යසාර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් මරණයට පත්වන්නන් රවත සූරා යාසීන් 
පාරායනය කරන්න. 

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම් වරු විසන් වාර්තා කර 
ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
යැයි සඳහන් කරයි. 

සටහන : රමය දුර්වල හදීසයකි. 

561 مِّ َسلََمَة َرِِضَ اهللُ َعنحَها َقالَتح  -
ُ
: " َدَخَل َرُسوُل اهللِ  وََعنح أ

ِِب 
َ
ُه َوَقدح ُشقَّ بَََصُهُ  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم لََعَ أ َسلََمَة َرِِضَ اهلُل َعنح

َمَضهُ  غح
َ
وَح إَِذا قُبَِض  ، ُثمَّ َقاَل  َفأ َََصُ  : "إِنَّ الرُّ َبَعُه اْلح جَّ نَاٌس ِمنح َفضَ  " ، اتَّ

لِهِ  هح
َ
ٍ  : " ، َفَقاَل  أ ُفِسُكمح إَِلَّ ِِبََّيح نح

َ
ُعوا لََعَ أ ُن . َفإِنَّ الحَمََلئَِكَة تَُؤمِّ  ََل تَدح

ِِب َسلََمةَ  . ُثمَّ َقاَل  " لََعَ َما َتُقولُونَ 
َ
ِفرح َِل ، َوارحَفعح َدرََجَتُه ِِف  : "اللُهمَّ اغح
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ِديِّْيَ  ِ  الحَمهح ِه رح ََلُ فِيهِ  ، َوافحِسحح ََلُ ِِف َقْبح ُه ِِف َعِقبِِه "  َرَواُه  ، َونَوِّ لُفح ، َواخح
لِمٌ  .    ُمسح 

උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
(මිය යැදුනු) අබූ සලමා රවත පැමිණියහ. ඔහුරේ ඇස්  විවර වී 
තිබිණ. එවිට එතුමාරණෝ එය වැසූහ. පසුව සැබැවින්ම ප්රාණයක් 
අත් පත් කර ගනු ලැබූ විට දෑස් එයට පරව ගමන් කරයි යැයි 
පැවසූහ. ඔහුරේ පවුරල් අය රමොර දී හඬා වැලරපන්නට වූහ. එවිට 
එතුමාරණෝ නුඹලා ට යහපත මිස රවන කිසවක් රනොපතනු. රහේතුව 
සැබැවින් ම මලක් වරු නුඹලා පවසන දෑට ආමීන් පවසති. පසුව 
එතුමාරණෝ 

ِِب َسلََمةَ 
َ
ِفرح َِل ِديِّْيَ  اللُهمَّ اغح ، َوافحِسحح ََلُ  ، َوارحَفعح َدرََجَتُه ِِف الحَمهح

 ِ ِه رح ََلُ فِيهِ  ِِف َقْبح ُه ِِف َعِقبِهِ  ، َونَوِّ لُفح ، َواخح  
යනුරවන් ප්රාර්ථනා කළහ. 

රත්රුම: යා ! අල්ලාහ්, අබූ සලමාට සමාව රදනු මැනව ! 
ඔහුරේ නිලය යහමඟ ලැබූවන් අතර උසස් කරනු මැනව ! ඔහුරේ 
කබ්රය ඔහු රවනුරවන් විශාල කරනු මැනව ! එහි ඔහුට ආරලෝකය 
රදනු මැනව ! ඔහුරගන් පසුව ඔහුරේ කටයුතු නිරයෝජනය 
කරන්රනකු පත් කරනු මැනව ! 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දැනුම් දී ඇත.  

562 نَّ َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل  وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنحَها -
َ
: " أ

ٍة "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  َ بُِْبحٍد ِحَْبَ َ ُسِّجِّ .   َعلَيحِه َوَسلََّم ِحَْي تُُوِفِّ  
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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සැබැවින් ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා මරණයට පත් වූ අවස්ථාරේ හිබ්රා නම් යමන් 
රද්ශරේ සළුවකින් එතුමාණන් ආවරණය කරනු ලැබීය. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

563 بَا: وََعنحَها  -
َ
نَّ أ

َ
يَق َرِِضَ اهللُ َعنحُه َقبََّل اَلَِّبَّ  " أ دِّ ٍر الصِّ بَكح

َُخارِيُّ  تِِه "  َرَواُه اْلح َد َموح ِه َوَسلََّم َبعح .  َصَّلَّ اهلُل َعلَيح 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

ඇත්රතන් ම අබූ බක්ර් සද්දීක් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා මිය ගිය පසුව 
එතුමාණන් ව සප ගත්හ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත. 

564 ُه َعِن اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ  - ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنح
َ
وََعنح أ

ِمِن ُمَعلََّقٌة بَِديحنِهِ  َوَسلََّم َقاَل  ُس الحُمؤح ََض َعنحُه "  َرَواُه ، َحَّتَّ  : " َنفح ُيقح
َنهُ  ِمِذيُّ وََحسَّ ح َُد، َوالُّتِّ َحح

َ
.   أ 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රද්ව විශ්වාසවන්තයාරේ ආත්මය ඔහුරේ ණය රහේතුරවන් 
එය ඔහු රවනුරවන් රගවනු ලබන රතක් රැඳී පවතී.

රමය අහ්මද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති 
අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව ද 
සඳහන් කරයි.  
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565 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل  َوَعِن ابحِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهلُل َعنحُهَما -
َ
: أ

ِي َسَقَط عَ  ِسلُوُه بَِماٍء  نح َراِحلَتِِه َفَماَت َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل ِِف اَّلَّ : " اغح
ِ "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  َبْيح ُنوهُ ِِف ثَوح ٍر، َوَكفِّ .   َوِسدح 

ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් වාහනරයන් වැටි මිය ගිය අයකු විෙරයහි රමරසේ ප්රකාශ 
කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

නුඹලා ජලය හා සද්ර් රකොළ භාවිත කර ඔහු ව නාවන්න. 
රරදි කඩ රදකක ඔහු ව ඔතන්න. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

566 َها َقالَتح  - َل  وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنح َراُدوا َغسح
َ
ا أ : " لَمَّ

ِه َوَسلََّم َقالُوا رِي : اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح ، ُُنَرُِّد َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ  َواهلُل َما نَدح
تَانَا ُد َموح ِه َوَسلََّم َكَما ُُنَرِّ مح ََل  اهلُل َعلَيح

َ
َ ؟.. …، أ

ح
َدُ ِديَث، رَ "  اْل َحح

َ
،  َواهُ أ

بُو َداُوَد  .
َ
  وَأ

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ව 
නාවන්නට ඔවුන් සතු විට 

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසන්රනමු. අප අතුරින් මරණයට 
පත්වූවන්රේ ඇඳුම් අප ගලවා දැමුවාක් රමන් අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන්රේ ඇඳුම් ගලවන්රන් ද නැද්ද යන්න අපි රනොදන්රනමු 
යැයි ඔවුහු පැවසූහ.......

රමය දීර්ඝ හදීසයකින් රකොටසකි.

ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් යන අය විසන් රමය දන්වා ඇත. 
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567 َها َقالَتح  - مِّ َعِطيََّة َرِِضَ اهلُل َعنح
ُ
َنا  وََعنح أ : " َدَخَل َعلَيح

ُل ابحنََتهُ  ِسلحَنَها ثَََلثًا ، َفَقاَل: " اَلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َوََنحُن ُنَغسِّ ،  اغح
وح ََخحًسا

َ
َِثَ ِمنح  أ كح

َ
وح أ

َ
ُُتَّ َذلَِك، بِمَ  َذلَِك ، أ يح

َ
رٍ اٍء َوسِ ، إِنح َرأ َعلحَن ِِف  دح ، َواجح

ِخَرةِ ََكفُوًرا وح َشيحًئا ِمنح ََكفُورٍ  اْلح
َ
َنا آَذنَّاهُ  " ، أ ا َفرَغح ، َفالحََق إَِِلحَنا  ، َفلَمَّ

وَهُ. َنَها إِيَّاهُ" "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . َوِِف رَِوايَ  َفَقاَل  ِحقح ِعرح شح
َ
َن  ةٍ : "أ

ح
: " ابحَدأ

".  بَِمَياِمنَِها َوَمَواِضِع الحُوُضوءِ ِمنحَها ٍظ ِللحُبَخارِيِّ   َرَها  َوِِف لَفح نَا َشعح رح : " فََضفَّ
.   ، َفالحَقيحَناُه َخلحَفَها " ثَََلثََة قُُرونٍ  

උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ මිය ගිය 
දියණිය අප නාවමින් සටිය දී එතුමාරණෝ අප රවතට පැමිණ 
රමරසේ ප්රකාශ කළහ. 

ඇය ව තුන් වරක් රහෝ පස් වරක් රහෝ ඊට වැඩි වාර 
ගණනක් රසේදීම මැනවි යැයි ඔබ සතන්රනහු නම් එරලස රහෝ 
ජලය හා සද්ර් රකොළ භාවිත කරමින් නාවන්න. අවසානරේ කපුරු 
රහෝ කපුරුවලින් රකොටසක් රහෝ රයොදන්න. අප නාවා අවසන් කළ 
විට එතුමාණන්ට අපි දැනුම් දුන්රනමු. පසුව එතුමාණන්රේ යට 
සළුව අප රවත දමා එය ඇයරේ යට ඇඳුම බවට පත් කරනු යි 
පවසා සටියහ. 

තවත් වාර්තාවක ඇයරේ දකුණු රදසන් හා ඇයරේ වුළු සදු 
කරන ස්ථානයන්රගන් ආරම්භ කරන්නැයි සඳහන් වී ඇත. 

බුහාරි සතු තවත් වාර්තාවක අප ඇයරේ රකස් රරොද 
රකොටස් තුනකට රගොතා ඇයරේ පසුපසන් එය දැමුරවමු 



 

 

මරාම් 

 

287
 

568 َن َرُسوُل اهللِ  - : " ُكفِّ وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنحَها َقالَتح
ثحَواٍب بِيٍض َسُحوِِلٍَّة ِمنح ُكرحُسٍف 

َ
ِه َوَسلََّم ِِف ثَََلثَِة أ ، لَيحَس  َصَّلَّ اهلُل َعلَيح

 . . "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  ِميٌص َوََل ِعَماَمةٌ فِيَها قَ 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

යමන් රද්ශරේ සුහූලිේයා නම් ප්රරද්ශරේ (නිේපාදිත) සුදු 
පැහැති කපු රරදි කඩ තුනකින් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) කෆන් කරනු ලැබූහ. ඒවා අතර 
කමිසයක් රහෝ ජටාවක් රහෝ රනොවීය. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

569 َ َعبحُد  -َرِِضَ اهلُل َعنحُهَما-َوَعِن ابحِن ُعَمَر  - ا تُُوِفِّ َقاَل: " لَمَّ
ِطِِن  عح

َ
ِه َوَسلََّم . َفَقاَل: أ ُنُه إََِل َرُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيح َِبٍّ َجاء اِبح

ُ
اهللِ بحِن أ

نحُه فِيهِ  َقِميَصَك  َكفِّ
ُ
َطاهُ  أ عح

َ
[ ، َفأ .   يحهِ إِيَّاهُ[ "  ُمتََّفٌق َعلَ  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උරබයි මිය ගිය කල්හි ඔහුරේ පුත් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් රවත පැමිණ ඔරබ් කමිසය මට රදන්න. 
මම එහි ඔහු ව කෆන් කරන්රනමි යැයි විමසා සටිරේය. පසුව 
එතුමා එය ඔහුටම පිරිනැමුරේය.    මූලාශ්රය: 
බුහාරි හා මුස්ලිම් 

570 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل  -
َ
ُهَما أ َوَعِن ابحِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهلُل َعنح

ِ ثِ  ََياَض، َفإِنََّها ِمنح َخَّيح  َيابُِكمح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " الحبَُسوا ِمنح ثَِيابُِكُم اْلح
َسُة إَِلَّ النََّساِئَّ  َمح تَاُكمح "  َرَواهُ اْلح ُنوا فِيَها َموح ِمِذيُّ ،  ، َوَكفِّ ح َحُه الُّتِّ َوَصحَّ

 . 
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සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලාරේ ඇඳුම් අතරින් සුදු ඇඳුම් නුඹලා අඳින්න. 
සැබැවින්ම එය නුඹලාරේ ඇඳුම් අතුරින් විශිේට ඇඳුම රේ. නුඹලා 
අතුරින් මරණයට පත්වූවන් ව එයින්ම ඔතන්න. (කෆන් කරන්න) 

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන අය 
විසන් දැනුම් දී ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

571 وََعنح َجابٍِر َرِِضَ اهللُ َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ  -
لِمٌ  ِسنح َكَفَنُه "  َرَواهُ ُمسح َخاهُ َفلحُيحح

َ
َحُدُكمح أ

َ
َن أ .   َعلَيحِه َوَسلََّم " إَِذا َكفَّ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

නුඹලා අතුරින් රකරනකු තම සරහෝදරයා ව කෆන් කරන 
විට ඔහුරේ කෆනය අලිංකාර රලස කරන්න.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

572 وََعنح َجابٍِر َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل  -  اهلُل : " ََكَن اَلَِّبُّ َصَّلَّ  
َحٍد ِِف ثَوحٍب َواِحدٍ 

ُ
ِ ِمنح َقتحََّل أ َ الرَُّجلَْيح ، ُثمَّ َيُقوُل:  َعلَيحِه َوَسلََّم ََيحَمُع َبْيح

آنِ  ًذا لِلحُقرح خح
َ
َِثُ أ كح

َ
يُُّهمح أ

َ
دِ  "؟  "أ ُمُه ِِف اللَّحح لُوا ، َفُيَقدِّ ، َولَمح  ، َولَمح ُيَغسَّ

َُخا"   ِهمح يَُصلِّ َعلَيح  .   رِيُّ َرَواهُ اْلح 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් උහද් 
යුද්ධරේ මිය ගිය අය අතුරින් මිනිසුන් රදරදරනකුරේ රද්හ එකම 
රරද්දක එකට තැන්පත් කළහ. පසුව ඔවුන් අතුරින් කුර්ආනය ගැන 
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වඩා දැනුවත් ව සටි අය කවුරුන් දැයි විමසා ඔහුව වළ තුළ මුළින්ම 
තැබූහ. ඔවුන් නාවනු රනොලැබූ අතර ඔවුන් මත සලාතය ද 
රමරහයවනු රනොලැබූහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

573 ُت اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل  - ٍّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل: " َسِمعح وََعنح لََعِ
بُو  : "ََل ُتَغالُوا َعلَيحِه َوَسلََّم َيُقوُل 

َ
يًعا" "  َرَواهُ أ لُُب ََسِ ِِف الحَكَفِن، َفإِنَُّه يُسح

 َداُوَد  .

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කළ 
ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කෆන් විෙරයහි අධික වියදමක් රනොදරන්න. රහේතුව 
සැබැවින්ම එය ඉතා ඉක්මණින් දිරාපත් වී යනු ඇත.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් වාර්තා කර ඇත.  

574 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  -
َ
وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنحَها ; أ

َدُ  َوَسلََّم َقاَل لََها َحح
َ
َِديَث. َرَواهُ أ لحُتِك "  اْلح  ، َوابحنُ  : " لَوح ُمتِّ َقبحِِّل َفَغسَّ

ُن ِحبَّاَن   . َماَجهح  َحُه ابح  ، َوَصحَّ

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් 
තමා හට  

‘ඔබ මට රපර මිය ගිරේ නම් එවිට මම ඔබ ව නාවමි‘ යැයි 
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. -දීර්ඝ 
හදීසයකින් රකොටසකි.  

රමය අහ්මද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා කර 
ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
යැයි සඳහන් කරයි.   
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575 َماَء بِنحِت ُعَميحٍس َرِِضَ اهلُل َعنحَها - سح
َ
وََعنح أ نَّ َفاِطَمَة  

َ
: " أ

ٌّ َرِِضَ اهلُل َتَعاََل  لََها لََعِ نح ُيَغسِّ
َ
وحَصتح أ

َ
ََلُم أ َعنحُه "  َرَواُه  َعلَيحَها السَّ

ِِنُّ   . اَرُقطح  ادلَّ

අස්මා බින් උරමයිස් (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම ෆාතිමා (අලයිහස් සලාම්) තුමිය තමන් ව අලී 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා නෑවිය යුතු යැයි වසීේයත් රහවත් අන්තිම 
කැමැත්ත ප්රකාශ කර සටියාය.   

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා දන්වා සටියි.    

576 -وََعنح بَُريحَدةَ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  - َمَر  
َ
ِة الحَغاِمِديَِّة اَلَِِّت أ ِِف قِصَّ

نَا َِها ِِف اَلزِّ ِه َوَسلََّم بِرََجح َقاَل  – اََلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح   َ َمَر بَِها َفُصِّلِّ
َ
: " ُثمَّ أ

لٌِم  . َعلَيحَها َوُدفِنَ  تح "  َرَواهُ ُمسح 

බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා දුරාචාරය 
සම්බන්ධරයන්  ගල් ගසා මරණ රමන් නිරයෝග කළ ඝාමිදිේයා 
නම් කාන්තාවකරේ කතාවක රමරසේ සඳහන් වී තිරබ්.  

එතුමා ඇය ව රැරගන එන්නැ යි අණ රකොට සලාතය 
රමරහය වනු ලැබ වළ දමනු ලැබීය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත.   

577 وََعنح َجابِِر بحِن َسُمَرةَ  - ِِتَ اََلَِّبُّ  َرِِضَ اهلُل َعنحُهَما َقاَل  
ُ
: " أ

َسُه بَِمَشاقَِص  ِه َوَسلََّم بِرَُجٍل َقَتَل َنفح ِه "  َصَّلَّ اهلُل َعلَيح  ، َفلَمح يَُصلِّ َعلَيح
لِمٌ  .    َرَواهُ ُمسح 



 

 

මරාම් 

 

291
 

ජාබිර් බින් සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත දිගු 
හීයකින් සය දිවි හානි කර ගත් මිනිරසකු රගන එනු ලැබීය. එවිට 
එතුමා ඒ රවත සලාතය ඉටු කරළේ නැත.   

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

578 ِِب ُهَريحَرَة َرِِضَ اهلُل َعنحُه  -
َ
ةِ اَلَِِّت -وََعنح أ

َ
ِة الحَمرحأ ِِف قِصَّ

ِجدَ  ِه َوَسلَّمَ  -ََكنَتح َتُقمُّ الحَمسح َل َعنحَها اََلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح
َ
 [  َقاَل: " َفَسأ

ُتُموِِن" َفََل ُكنحُتمح آَذنح
َ
، َفَقاَل: "أ َرَها[   ؟َفَقالُوا: َماتَتح مح

َ
ُروا أ نَُّهمح َصغَّ

َ
َفَكأ

ِه  . َِها"، َفَدلُّوهُ، َفَصَّلَّ َعلَيحَها "  ُمتََّفٌق َعلَيح  َفَقاَل: "ُدلُّوِِن لََعَ َقْبح
لَِها،  هح

َ
لُوَءةٌ ُظلحَمًة لََعَ أ لٌِم، ُثمَّ َقاَل: " إِنَّ َهِذهِ الحُقُبوَر َممح َوَزاَد ُمسح

ُرَها َ ُيَنوِّ لَُهمح بَِصََلِِت َعلَيحِهمح "   َوإِنَّ الَِلَّ 

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

මස්ජිදය අතු ගා පිරිසදු කරමින් සටි කාන්තාවක් 
සම්බන්ධරයන් සඳහන් කතාවක.. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඇය ගැන 
විමසා සටියහ. එවිට ඔවුහු ඇය මිය ගිය බව දන්වා සටියහ. නුඹලා 
මට දන්වන්නට තිබුණා රනොරේ දැයි  පැවසූහ.  ඇය විෙරයහි 
රමොවුන් සැහැල්ලුරවන් සතූවාක් රමනි. පසුව එතුමා ඇයරේ මිනී 
වළ මට රපන්වන්නැ යි පැවසූහ. පසුව එතුමාණන්ට ඔවුහු 
රපන්වූහ. පසුව එතුමා ඇය රකරරහි සලාතය ඉටු කළහ.  

ඇත්රතන් ම රමම මිනී වළ වල් එවාරයහි රවරසන්නන් 
මත අඳුරරන් පිරී ඇත. මාරේ සලාතය මගින් අල්ලාහ් ඔවුන් 
රවනුරවන් එය ආරලෝකවත් කරනු ඇත. යැයි ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා 
තවදුරටත් පවසා සටියහ.  
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579 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  -
َ
َفَة َرِِضَ اهلُل َعنحُه " أ وََعنح ُحَذيح

 " ِ
َدُ  َوَسلََّم ََكَن َينحََه َعِن اَلَّْعح َحح

َ
َرَواهُ أ َنهُ   ِمِذيُّ وََحسَّ ح .   ، َوالُّتِّ 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රමොර 
දී මරණ දැන්වීම් ප්රචාරය කිරීම තහනම් කරන්රනකු වූහ.  

රමය අහ්මද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා කර 
ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි.  

සටහන : රමොහු මරණයට පත් විය යනුරවන් දන්වා සටීම 
තහනම් කරනු රනොලැබූ අතර එරසේ තහනම් කරනු ලැබුරේ අඥාන 
යුගරේ සට පැවත ආ රමොර දී පුරසාරම් රදඩීම ඔහුරේ ආඩම්බරය 
ප්රශිංසාව වැනි පරම්පරානුගත මහිමයන් පැවසීම දැන්වීම් අලවා 
ප්රචාරය කිරීම වැනි දෑ ය.  

580 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ وَ  -
َ
ُه " أ ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنح

َ
َعنح أ

ِي َماَت فِيهِ  َوحِم اَّلَّ ،  ، وََخَرَج بِِهمح ِمَن الحُمَصَّلَّ  َوَسلََّم َنََع اَلََّجاَِشَّ ِِف اِلح
َبًعا "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه   رح

َ
ِه أ َ َعلَيح ، َوَكْبَّ  .َفَصفَّ بِِهمح

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

සැබැවින්ම නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා නජාෂී 
රජු මිය ගිය දින ඔහුරේ මරණ දැන්වීම ප්රචාරය රකොට තම 
සහාගාමීන් සමඟ සලාතය ඉටු කරන ස්ථානයට රගොස් ඔවුන් 
රපළගස්වා ඒ(රජුරේ ජනාzසාව) රවත තක්බීර් හතරක් පවසා 
සලාතය රමරහය වූහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

581 ُت اَلَِّبَّ َصَّلَّ  َوَعِن ابحِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهلُل َعنحُهَما - : َسِمعح
لٍِم َيُموُت  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َيُقوُل  ، َفَيُقوُم لََعَ َجَناَزتِِه  : " َما ِمنح رَُجٍل ُمسح
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َبُعوَن رَُجًَل  رح
َ
ُ  أ ُكوَن بِاهللِ َشيحًئا، ََل ي ِ

َعُهمح اهللُ  ْشح  "  َرَواُه فِيهِ  ، إَِلَّ َشفَّ
لِمٌ  . ُمسح  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා කළ ප්රකාශයට 
තමන් සවන් දුන් බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මුස්ලිම් මිනිරසකු මිය යැදී කිසවකින් අල්ලාහ් ට ආරද්ශ 
රනොතැබූ මිනිසුන් හතළිස් රදරනකු එම ජනාzසාව රවනුරවන් 
කටයුතු කරන්රන් ද ඔහු විෙරයහි අල්ලාහ් ඔවුන්රේ මැදිහත් වීම 
භාර ගනු ඇත.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

582 ُه َقاَل   - : " َصلَّيحُت  وََعنح َسُمَرَة بحِن ُجنحُدٍب َرِِضَ اهلُل َعنح
ٍة َماتَتح ِِف نَِفاِسَهاَوَراَء اَلَّ 

َ
رَأ ِه َوَسلََّم لََعَ امح ِبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح ، َفَقاَم  

ِه  . َطَها "  ُمتََّفٌق َعلَيح  َوسح

සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

දරු ප්රසූතිරයන් පසු රුධිරය වහනය වන කාලය තුළ මිය 
ගිය කාන්තාවක් සඳහා නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරේ පසුපසන් සට මම ද සලාතය ඉටු කරළමි. එවිට එතුමා එහි 
මැද රකොටරසේ සට ගත්හ.

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

583 وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنحَها َقالَتح  - : " َواهللِ لََقدح َصَّلَّ  
ِجِد "  َرَواُه َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح  َِنح َبيحَضاَء ِِف الحَمسح ِه َوَسلََّم لََعَ اِبح

لٌِم  .   ُمسح
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි, බයිලා නම් කාන්තාවරේ 
දරුවන් රදරදනා සඳහා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) මස්ජිදරේ (ජනාzසා) සලාත ය ඉටු කළහ.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දැනුම් දී ඇත.  

584 َقَم  - رح
َ
ُن أ ِِب َِلحََّل َقاَل: " ََكَن َزيحُد بح

َ
َِن بحِن أ وََعنح َعبحِد الرََّحح
َبًعا رح

َ
ُ لََعَ َجَنائِِزنَا أ َ لََعَ َجَناَزٍة ََخحًسا يَُكْبِّ ُُه َفَقاَل  ، َوإِنَُّه َكْبَّ : ، َفَساتلح

َُها "  َبَعُة  . ََكَن َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم يَُكْبِّ رح
َ لٌِم َواَلح  َرَواهُ ُمسح

අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අබී ලයිලා තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.

රසයිද් ඉබ්නු අර්කම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අප අතර සදු 
වන ජනාzසා සඳහා තක්බීර් හතරක් පවසන්රනකු වූහ. (එක් 
අවස්ථාවක) ජනාzසාවක් සඳහා එතුමා තක්බීර් පහක් පැවසූහ. මම 
එතුමාරගන් ඒ ගැන විමසුරවමි.  එවිට එතුමා අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ද එරසේ 
තක්බීර් පවසන්රනකු ව සටියහැ යි ප්රකාශ කළහ. 

රමය මුස්ලිම්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා යන 
අය විසන් දැනුම් දී ඇත. 

585 ٍّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  - ِل بحِن َقاَل : وََعنح لََعِ َ لََعَ َسهح نَُّه َكْبَّ
َ
" أ

لُُه ِِف  ُحَنيحٍف ِستًّا، َوَقاَل  صح
َ
ُن َمنحُصوٍر  . وَأ رِيٌّ "  َرَواهُ َسِعيُد بح : إِنَُّه بَدح

.  " َُخارِيِّ  "اْلح

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සහල්් ඉබ්නු හුරනයිෆ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ ජනාzසා 
ව සඳහා එතුමන් තක්බීර් හයක් පවසා සලාත ය ඉටු කළ බවත් 
ඇත්රතන් ම එතුමා බද්ර් සහාබිවරරයකු වූ බවත් පවසා සටියහ.
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රමය සඊද් ඉබ්නු මන්සූර් තුමා දන්වා ඇති අතර රමහි මූලය 
බුහාරි හි සඳහන් ව ඇත.   

586 وََعنح َجابٍِر َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل: " ََكَن َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ  -
 بَِفاَِتَِة الحِكَتاِب ِِف 

ُ
َرأ َبًعا َويَقح رح

َ
ُ لََعَ َجَنائِِزنَا أ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم يَُكْبِّ

َنا افِِْعُّ بِإِسح وََل "  َرَواهُ الشَّ
ُ بََِّيةِ اَلح .   ٍد َضِعيٍف اتلَّكح 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අපරේ ජනාzසා සඳහා තක්බීර් හතරක් පවසා සලාතය ඉටු 
කරන්රනකු වූහ. පළමු තක්බීරරේ එතුමා සූරතුල් ෆාතිහා ව 
පාරායනය කරයි. 

රමය ඉමාම් ොෆිඊේ තුමා දුර්වල හදීස් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව දන්වා ඇත.

587 وََعنح َطلحَحَة بحِن َعبحِد اهللِ بحِن َعوحٍف قَاَل  - : " َصلَّيحُت َخلََف  
تِاِب َفَقاَل  ابحِن َعبَّاٍس لََعَ َجَناَزةٍ   َفاَِتََة الكح

َ
نََّها ُسنَّةٌ  : " ، َفَقرَأ

َ
لَُموا أ "  تِلَعح   

َُخارِيُّ   .    َرَواهُ اْلح
තල්හා ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් ඉබ්නු අවුෆ් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

එක් ජනාzසාවක් සඳහා ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමාට පසුව සට ජනාසා සලාතය ඉටු කරළමි. එවිට එතුමා සූරතුල් 
ෆාතිහා ව පාරායනය කරළේය පසුව සැබැවින් ම රමය නබි තුමාරේ 
මඟ රපන්වීමක් යැයි නුඹලා දැනු ගනු පිණිසය රමරසේ ඇරසන රසේ 
පාරායනය කරළේ යැයි පවසා සටීය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.  
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ජනාzසා පිළිබඳ පාඩම

රදවැනි රකොටස

588 وََعنح َعوحِف بحِن َمالٍِك َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل  - : " َصَّلَّ َرُسوُل  
ُت ِمنح  اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم لََعَ َجَناَزةٍ  ُدََعئِهِ ، َفَحِفظح اللُهمَّ  : " 
ِفرح ََلُ  ُف َعنحهُ  ، َوارحََححُه وَََعفِهِ  اغح رِمح نُُزََلُ  ، َواعح كح

َ
عح مَ  ، وَأ َخلَهُ ، َوَوسِّ دح   ،

حَماءِ َواثلَّلحِج َوالحَْبَدِ  ِسلحُه بِال يحَت  اثلَّوحَب  َواغح ََطايَا َكَما َنقَّ ِه ِمنح اْلح ، َوَنقِّ
نَِس  َيَض ِمَن ادلَّ بح

َ ِ ،  اَلح ًا ِمنح َدارِه ُ َداًرا َخَّيح بحِدَلح
َ
وَأ لِِه،   هح

َ
ًا ِمنح أ ًَل َخَّيح هح

َ
، وَأ

لِمٌ  ِ َوَعَذاَب اَلَّارِ "  َرَواهُ ُمسح َنَة الحَقْبح َنََّة، َوقِِه فِتح ِخلحُه اْلح دح
َ
.  وَأ  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ප්රකාශ කළ බව අේෆ් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාරණෝ ජනාzසාවක් සඳහා සලාතය ඉටු කළහ. එතුමා කළ 
ප්රාර්ථනාව මම කට පාඩම් කර ගතිමි. එනම්:

ِفرح ََلُ  ُف َعنحهُ  ، َوارحََححُه وَََعفِهِ  اللُهمَّ اغح رِ  ، َواعح كح
َ
مح نُُزََلُ ، وَأ عح   ، َوَوسِّ

َخلَهُ مَ  دح ِسلحُه بِالحَماءِ َواثلَّلحِج َوالحَْبَدِ   يحَت   ، َواغح ََطايَا َكَما َنقَّ
ح

ِه ِمنح اْل ، َوَنقِّ
نَِس  َيَض ِمَن ادلَّ بح

َ ِ  اثلَّوحَب اَلح ًا ِمنح َدارِه ُ َداًرا َخَّيح بحِدَلح
َ
ًا ِمنح  ، وَأ ًَل َخَّيح هح

َ
، وَأ

لِهِ  هح
َ
ِخلح  أ دح

َ
َنَّةَ ، وَأ ُه اْلح ِ َوَعَذاَب اَلَّاِر "  َنَة الحَقْبح  ، َوقِِه فِتح

අල්ලාහුම්මේෆිර් ලහූ වර්හම්හු වආෆිහි වුඃෆු අන්හු වඅක්රිම් 
නුසුලහු වවස්සුඃ මද්හලහු වේසල්හු බිල් මාඉ වස්-සල්ජි වල්-බරද්. 
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වනක්කිහ ්මිනල් කතායාය කමා නක්කයිතස් සේබල් අබ්යල මිනද් 
දනස්. වඅබ්දිල්හු දාරන් කයිරන් මින් දාරිහි වඅහල්න් හයිරන් මින් 
අහ්ලිහි වඅද්හිල්හුල් ජන්නත වකිහි ෆිත්නතල් කබ්රි වඅදාබන් 
නාර්.

රත්රුම: අරහෝ අල්ලාහ!් ඔබ ඔහුට සමාව රදනු මැනව, ඔබ 
ඔහුට කරුණා කරනු මැනව, ඔබ ඔහුට සුවය රදනු මැනව, ඔබ ඔහු 
ව (කළ වැරදි වලින්) රනොසලකා හරිනු මැනව, ඔහුරේ පැමිණීම 
ගරුරකොට සලකනු මැනව, ඔහුරේ නිවහන විශාල කරනු මැනව, 
ජලය පිණි කැට හා සීත ජලරයන් ඔහු ව රසෝදනු මැනව, සුදුවන් 
රරදි කඩ කිලිටි වලින් ඔබ පිරිසදු කරන්නාක් රමන් ඔහුරේ 
පාපයන්රගන් ඔහුව (ඈත් කර) පිවිතුරු කරනු මැනව,  ඔහුරේ 
නිවහනට වඩා යහපත් නිවහනක් ඔහුට රපරළා රදනු මැනව, 
ඔහුරේ පවුලට වඩා යහපත් පවුලක් ඔහුට රපරළා රදනු මැනව, ඔහු 
ව ස්වර්ගයට ඇතුළත් කරනු මැනව, මිනී වරළහි අර්බුද වලින් හා 
නිරා ගින්රන් රේදනාරවන් ඔහුව ආරක්ො කරනු මැනව, රමය 
ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

589 ِِب ُهَريحَرَة َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل: " ََكَن  -
َ
َرُسوُل اهللِ وََعنح أ

َنا ِفرح ِْلَيِّ ،  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم إَِذا َصَّلَّ لََعَ َجَناَزٍة َيُقوُل: "اللُهمَّ اغح
َثانَا ، َوَذَكِرنَا ، َوَكبَِّيِنَا ، َوَصِغَِّينَا ، وَََغئِبَِنا ، َوَشاِهِدنَا َوَميِّتَِنا نح

ُ
، اللُهمَّ  ، وَأ

 
َ
َييحَتُه ِمنَّا فَأ حح

َ
ََلمِ َمنح أ ِسح

يِهِ لََعَ اْلح حح يَماِن،   ِ
يحَتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه لََعَ اْلح ، َوَمنح تََوفَّ

رَهُ  جح
َ
َنا أ َبَعُة  . اللُهمَّ ََل ََتحِرمح رح

َ لٌِم، َواَلح َدهُ "  َرَواُه ُمسح  ، َوََل تُِضلََّنا َبعح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ජනzසා සඳහා සලාතය ඉටු කළ විට පහත සඳහන් අයුරින් 
පවසන්රනකු වූහැයි අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 
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ِفرح ِْلَيَِّنا" اللُهمَّ اغح ،  ، َوَصِغَّيِنَا ، وَََغئِبَِنا ، َوَشاِهِدنَا ، َوَميِّتَِنا 
َثانَا ، َوَذَكِرنَا َوَكبَِّيِنَا نح

ُ
ََلمِ ، اللُهمَّ  ، وَأ ِسح

يِِه لََعَ اْلح حح
َ
َييحَتُه ِمنَّا َفأ حح

َ
،   َمنح أ

يَمانِ  ِ
َتُه ِمنَّا َفَتَوفَُّه لََعَ اْلح يح رَهُ  َوَمنح تََوفَّ جح

َ
َنا أ ، َوََل تُِضلََّنا  ، اللُهمَّ ََل ََتحِرمح

َدهُ  "َبعح  

අල්ලාහුම්මේෆිර් ලි හේයිනා ව මේයිතිනා ව ොහිදිනා ව 
ගාඉබිනා ව සගීරිනා ව කබීරිනා ව දකරිනා ව උන්සානා 
අල්ලාහුම්ම මන් අහ්යේතහූ මින්නා ෆඅහ්යිහි අලල් ඉස්ලාම් වමන් 
තවෆ්ෆයිතහූ මින්නා ෆතවෆ්ෆහු අලල් ඊමාන් අල්ලාහුම්ම ලා 
තහ්රිම්නා අජ්රහූ වලා තුළිල්ලනා බුඃදහූ

රත්රුම: අරහෝ අල්ලාහ්! ඔරබන් අයැද සටිමි. අප අතර 
ජීවතුන් ව අතර සටින්නන්ටත් අප අතර මියගියවුන්ටත් අප සමඟ 
සහභාගී වී සටින්නන්ටත් අප අතර සටින කුඩා අයටත් අප අතර 
සටින වැඩිහිටියන්ටත් අප අතර සටින පිරිමින්ටත් අප අතර සටින 
කාන්තාවන්ටත් ඔබ සමාව රදනු මැනව. අරහෝ අල්ලාහ්! ඔරබන් 
යදිමි. අප අතුරින් ඔබ කවරරකු ජීවත් රකරරේරේ ද ඔහු ව 
ඉස්ලාමය මත ජීවත් කරවනු මැනව.  අප අතුරින් ඔබ කවරරකු 
මරණයට පත් කරන්රන්ද ඔහු ව විශ්වාසය මතම මිය යන්නට 
සලස්වනු මැනව. අරහෝ අල්ලාහ්! ඔරබන් පතමි. ඔහුරේ ප්රතිඵල 
ඔබ තහනම් රනොකරනු. ඔහුරගන් පසුව අප මුළාවට පත් 
රනොකරනු.

රමය මුස්ලිම් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  

590 ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهلُل َعنحهُ  -
َ
نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل   قال :وََعنح أ

َ
أ

بُو 
َ
ََعَء "  َرَواهُ أ لُِصوا ََلُ ادلُّ خح

َ
حَميِِّت َفأ َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " إَِذا َصلَّيحُتمح لََعَ ال

ُن ِحبَّاَن  . َداُودَ  َحُه ابح  ، َوَصحَّ
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ඇත්ත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා ජනාzසාවක් සඳහා සලාතය ඉටු කරළහු නම් ඔහු 
රවනුරවන් චිත්තපාරිශුද්ධ ව අවිංක ව ප්රාර්ථනා කරන්න.

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. 

591 ُه َعِن اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ  - ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنح
َ
وََعنح أ

ََناَزةِ  ُِعوا بِاْلح َسح
َ
ُموَنَها إَِِلحهِ  َوَسلََّم َقاَل: " أ ٌ ُتَقدِّ ،  ، َفإِنح تَُك َصاِْلًَة َفَخَّيح

 ٌق َعلَيحِه  .تَّفَ تَُك ِسَوى َذلَِك َفَْشٌّ تََضُعونَُه َعنح رَِقابُِكمح "  مُ  َوإِنح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ජනzසාවක් ඉක්මණින් රගන යනු. රහේතුව එය දැහැමි නම් 
යහපතකි. නුඹලා ඒ රවත එය ඉක්මණින් ඉදිරිපත් කරනු ඇත. ඒ 
හැර රවනත් රදයක් නම් එය අයහපතකි. එවිට නුඹලාරේ උරහිසන් 
එය අහකට දමනු ඇත. බුහාරි හා මුස්ලිම් 

592 ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ  - ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنح
َ
وََعنح أ

َناَزةَ َحَّتَّ يَُصَّلَّ َعلَيحَها َفلَُه قَِّيَاٌط اهللُ َعلَيحِه َوَسلََّم " "َمنح شَ  ِ
ح

، َوَمنح  ِهَد اْل
َفَن َفلَُه قَِّيَاَطاِن". قِيَل: َوَما الحِقَّيَاَطانِ  َقاَل: "ِمثحُل  ؟ َشِهَدَها َحَّتَّ تُدح

" "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  ِ ِ الحَعِظيَمْيح ََبلَْيح لٍِم: " َحَّتَّ تُوَضَع ِِف اللَّ  .  اْلح ِد " .َولُِمسح حح  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 
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කවරරකු ජනාzසාවක් රවනුරවන් සලාතය ඉටු කරන රතක් 
එයට සහභාගී වූරේ ද ඔහුට කීරාත් එකක කුසල් හිමිය. එය වළ 
දමන රතක් එයට සහභාගී වූරේ ද ඔහුට කීරාත් රදකක කුසල් 
හිමිය. කීරත් රදකක් යනු කුමක් දැ යි විමසන ලදී. එවිට එතුමා 
විශාල කඳු රදකක් රමන් වූ කුසල් යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

ඉමාම් මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක (රවනත් වචන 
රටාවකින්)

එය කබ්ර් හි තැන්පත් කරනු ලබන රතක් යැයි සඳහන් ව 
ඇත.  

593 تَِسابًا - لٍِم إِيَمانًا َواحح : " َمنح تَبَِع َجَناَزَة ُمسح ،  َولِلحُبَخارِيِّ
ِ  اَوََكَن َمَعهَ  َرغَ ِمنح َدفحنَِها فَإِنَُّه يَرحِجُع بِِقَّيَاَطْيح ، ُُكُّ  َحَّتَّ يَُصَّلَّ َعلَيحَها َويُفح

ُحٍد " .
ُ
 قَِّيَاٍط ِمثحُل أ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් බුහාරි හි රමරසේ සඳහන් රවයි. 

කවරරකු විශ්වාසරයන් යුතුව හා කුසල් 

බලාරපොරරොත්තුරවන් ජනාzසාවක කටයුතු පිළිපැද ඒ සඳහා 
සලාතය ඉටු කරනු ලැබ එය වළ දමා අවසන් වන රතක් ඒ සමඟම 
සටින්රන්ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු කීරාත් රදකකින් යුතුව හැරී එනු 
ඇත. සෑම කීරයතයක්ම උහද් කන්ද රමනි. 

594 ى اَلَِّبَّ  وََعنح َسالِمٍ  -
َ
نَُّه َرأ

َ
بِيِه َرِِضَ اهلُل َعنحُه " أ

َ
، َعنح أ

ٍر وَُعَمرَ  بَا بَكح
َ
ََناَزةِ "  َرَواُه ،  َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم وَأ َماَم اْلح

َ
ُشوَن أ َيمح

َسةُ  َمح ُن ِحبَّانَ  اْلح َحُه ابح َعلَُّه النََّساِئُّ َوَطائِفَ  ، َوَصحَّ
َ
ِ ، وَأ  رحَساِل  .ٌة بِاْلح

සාලිම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා, එතුමාරේ පියාරගන් ලබා 
රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 
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සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමන් හා උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමන් ජනාzසාවක ඉදිරිරයන් ගමන් ගත්හ. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
අය විසන් දන්වා ඇත. 

ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි 
ද ඉමාම් නසාඊ තුමා රමය අඩුපාඩු ඇති හදීසයක් යැයි ද තවත් 
පිරිසද් රමය මුර්සල් ගණයට අයත් හදීසයක් යැයි ද සඳහන් කරති. 

ප්රකාශ කළ බව (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

595 َباِع  - : " نُِهيَنا َعِن اتِّ ُ َعنحَها َقالَتح مِّ َعِطيََّة َرِِضَ الِلَّ
ُ
وََعنح أ

ََنائِزِ  َنا "  ُمتََّفٌق َعلَيحه ِ  . اْلح َزمح َعلَيح  ، َولَمح ُيعح

උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ජනzසාවක් පසුපසන් යෑම අපට තහනම් කරන ලදී. නමුත් 
එය අපට ස්ථීර රලස තහනම් කරනු රනොලැබීය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

596 نَّ َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهلُل وَ  -
َ
ُه أ ِِب َسِعيٍد َرِِضَ اهلُل َعنح

َ
َعنح أ

ََناَزةَ َفُقوُموا ُتُم اْلح يح
َ
، َفَمنح تَبَِعَها فَََل ََيحلِسح َحَّتَّ  َعلَيحهِ َوَسلََّم َقاَل: " إَِذا َرأ

 . تُوَضَع "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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නුඹලා ජනාzසාවක් දුටු විට නැගී සටිනු. එරමන්ම කවරරකු 
එය පිළිපදිමින් යන්රන් ද එය (මිනී වළ තුළ) තැන්පත් කරනු ලබන 
රතක් වාඩි රනොවනු. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන අය විසන් දන්වා ඇත.  

597 َحاَق   - ِِب إِسح
َ
َن يَِزيَد َرِِضَ اهللُ َعنحُه  وََعنح أ ِ بح نَّ َعبحَد الِلَّ

َ
، أ

 َ َِّلِ الحَقْبح
حَميَِّت ِمنح قَِبِل رِجح َخَل ال دح

َ
بُو  " أ

َ
رََجُه أ خح

َ
نَِّة "  أ ، َوَقاَل: َهَذا ِمَن السُّ

.  َداُودَ  

අබූ ඉස්හාක් තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු යසීද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා මෘත 
රද්හය එහි පාද රදක රදසන් මිනී වළ තුළ ඇතුළු රකොට ‘රමය 
සුන්නාව අතුරිනි යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

598 ُ َعنحُهَما - اهلُل  ، َعِن اَلَِّبِّ َصَّلَّ  َوَعِن ابحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
 ِ تَاُكمح ِِف الحُقُبورِ، َفُقولُوا: ِمْسِب الِلَّ ُتمح َموح ،  َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " إَِذا َوَضعح

رََجهُ  خح
َ
َدُ  َولََعَ ِملَِّة َرُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم . "  أ َحح

َ
بُو َداُودَ  أ

َ
،  ، وَأ

ُن ِحبَّ  َوالنََّساِئُّ  َحُه ابح حَوقحِف  انَ ، َوَصحَّ ِِنُّ بِال اَرُقطح َعلَُّه ادلَّ
َ
 . ، وَأ

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලා අතුරින් මිය ගියවුන් ව නුඹලා මිනී වළවල් හි 
තැන්පත් කරන්රනහු නම්

 ِ ِملَِّة َرُسوِل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّمَ  ، َولََعَ  ِمْسِب الِلَّ  
බිස්මිල්ලාහි වඅලා මිල්ලති රසූලිල්ලාහි සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම් යනුරවන් පවසන්න. 
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රත්රුම: අල්ලාහ්රේ නාමරයන් තබමි. අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) පිළිරවත අනුව තබමි. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු 
විසන් දන්වා ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි ද ඉමාම් දාරු කුත්නී තුමා මේකූෆ් ගණයට 
අයත් අඩුපාඩු ඇති හදීසයක් යැයි ද සඳහන් කරයි.  

599 نَّ َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ  وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهلُل َعنحَها -
َ
اهلُل ; أ

بُو َداُوَد 
َ
ِ َحيًّا "  َرَواهُ أ ِه حَميِِّت َكَكْسح ِم ال ُ َعظح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َكْسح

لِمٍ  ِط ُمسح َناٍد لََعَ ََشح  . بِإِسح

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි 
වසල්ලම්)  ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රද්හයක අස්ථී බිඳීම ඔහු ජීවත් ව සටිය දී ඔහුරේ අස්ථි 
බිඳනවාක් රමනි. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම්රේ රකොන්රද්ස වලට අනුකූල වූ 
වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් දන්වා ඇත.  

600 مِّ َسلََمةَ  -
ُ
ُن َماَجهح ِمنح َحِديِث أ ثحمِ  َوَزاَد ابح ِ

 " . : " ِِف اْلح

උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක ඉහත සඳහන් හදීසයට අමතර ව ‘(එරසේ අස්ථි බිඳීම) පාප 
ක්රියාවක ඇතුළත් රේ යනුරවන් සටහන් ව ඇති බව ඉමාම් ඉබ්නු 
මාජා විසන් සඳහන් කර ඇත.  

601 ِِب َوقَّاٍص َرِِضَ اهللُ َعنحُه َقا -
َ
ِد بحِن أ َُدو ا   َل وََعنح َسعح : " اْلح

ًبا ِل َْلحًدا ِْبِ نُصح
ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحِه  ، َوانحِصُبوا لََعَ اللَّ ، َكَما ُصنَِع بِرَُسوِل الِلَّ

لِمٌ   . َوَسلََّم . "  َرَواهُ ُمسح
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සුඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන්ට සදු කළ අයුරින්ම මාව ද ලහ්ද් ක්රමරයන් (මිනී වළ තුළ 
තවත් වළක් හාරා) තැන්පත් කරන්න. තවද රත් කර පදම් රනොකළා 
වූ මැටි ගල් හිටවා තබන්න.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

602 رحِض  : " َولِلحَبيحَهِِقِّ َعنح َجابٍِر ََنحوُهُ، َوَزادَ  -
َ ُهُ َعِن اَلح َوُرفَِع َقْبح

ُن ِحبَّانِ  َحُه ابح ٍ "  َوَصحَّ َر ِشْبح .   َقدح 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලද 
රමවැනිම හදීසයක්  බයිහකීහි ද සඳහන් ව ඇති අතර ඊට අමතර ව 

එතුමාණන්රේ මිනී වළ රපොරළොරවන් වියතක පමණ උසට 
තබන ලදී. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
යැයි සඳහන් කර ඇත   

603 لٍِم َعنحُه: " َنََه َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم   - َولُِمسح
 ُ َص الحَقْبح نح َُيَصَّ

َ
َعَد َعلَيحهِ  أ نح ُيقح

َ
نح يُبحََن َعلَيحِه " . ، وَأ

َ
 ، َوأ

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලද 
හදීසයක් මුස්ලිම් හි රමරසේ සඳහන් රේ. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
මිනී වළට හුණු ගල්වනු ලැබීමත් ඒ මත වාඩි වීමත් එය ඒ මත 
රගොඩනැගිලි ඉදි කරනු ලැබීමත් තහනම් කළහ. 
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604 نَّ اَلَّ   -
َ
ِبَّ َصَّلَّ اهللُ وََعنح ََعِمرِ بحِن َربِيَعَة َرِِضَ اهللُ َعنحُه " أ
ُعونٍ  َ  َعلَيحهِ َوَسلََّم َصَّلَّ لََعَ ُعثحَماَن بحِن َمظح ََت الحَقْبح

َ
، فََحََث َعلَيحهِ ثَََلَث  ، وَأ

ِِنُّ  َحَثَياٍت  اَرُقطح  . ، َوُهَو َقائٌِم "  َرَواهُ ادلَّ

ආමිර් ඉබ්නු රබීආ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
උස්මාන් ඉබ්නු මල්ඌන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන්රේ රද්හය 
සඳහා සලාතය රමරහයවා මිනී වළ රවත පැමිණ සට ගනිමින් පස් 
අහුරු තුනක් රගන ඒ මත දැමූහ. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා විසන් රහළිදරේ ඇත.  

605 ُه َقاَل وََعنح ُعثحَماَن َرِِضَ   - : " ََكَن َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ  اهللُ َعنح
ِه َوَقاَل  حَميِِّت َوَقَف َعلَيح ِفُروا  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم إَِذا َفَرَغ ِمنح َدفحِن ال َتغح : "اِسح

ِخيُكمح َوَسلُوا ََلُ اتلَّثحبِيَت 
َ
ال" "  َرَواهُ  َِل َن يُسح بُو ، َفإِنَُّه اْلح

َ
َحهُ  َداُودَ  أ  ، َوَصحَّ

َاِكمُ 
ح

 . اْل

උසම්ාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ මෘත රද්හයක් වළ දමා අවසන් කළ විට එහි සට රගන 
රමරසේ පවසා සටියහ. 

ඔරබ් සරහෝදරයා රවනුරවන් ඔබ පාප ක්ෙමාව අයැද සටිනු. 
මානසක ස්ථාවර භාවය ඔහු රවනුරවන් (අල්ලාහ්රගන්) පතනු. 
රහේතුව සැබැවින්ම දැන් ඔහු ව විමසනු ලබන්රන්ය. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් රහළිදරේ කර ඇති අතර 
ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  



 

 

මරාම් 

 

306
 

606 َحِد اتلَّابِِعَْي َقاَل   -
َ
َرَة بحِن َحبِيٍب أ وا : " ََكنُ  وََعنح َضمح

ُهُ  َي لََعَ الحَميِِّت َقْبح َتِحبُّوَن إَِذا ُسوِّ نح ُيَقاَل  يَسح
َ
، َوانحََصََف اَلَّاُس َعنحُه، أ

 ِ ِه : ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل. ثَََلُث َمرَّاٍت  : يَا فََُلنُ  ِعنحَد َقْبح َ  قُلح  ! فََُلنُ ، يَا  ! قُلح : َرّبِّ
 ُ ََلمُ  الِلَّ ِسح

ُن ، َونَِبِّ  ، َوِديِِنَ اْلح ٌد َصَّلَّ اهللُ َعلَيحِه َوَسلََّم "  َرَواهُ َسِعيُد بح  ُُمَمَّ
قُوفًا .    َمنحُصوٍر َموح

තාබිඊන් වරුන්රගන් රකරනකු වන ළම්රා ඉබ්නු හබීබ් 
තුමා රමරසේ දන්වා සටියි. 

රද්හය වළ දමා එය සමතලා රකොට ජනයා එයින් හැරී යන 
විට එම කබ්ර් අසල 

අරහෝ පුද්ගලය ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු (නැමදුමට සුදුස්සා 
අල්ලාහ් හැර රවනත් රදවිරඳකු රනොමැත) යැයි තුන් වරක් 
පවසන්න. අරහෝ  පුද්ගලය! රබ්බියල්ලාහ් (මාරේ පරමාධිපති 
අල්ලාහ්)ය. වදීනී ඉස්ලාම් (මාරේ දහම් ඉස්ලාම්)ය. නබිේයි 
මුහම්මදුන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) මරේ නබිවරයා 
මුහම්මද් තුමාණන් යැයි පවසන්න. 

සඊද් ඉබ්නු මන්සූර් තුමා රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

607 ًل ا  .  - فُوًَع ُمَطوَّ َماَمَة َمرح
ُ
ِِب أ

َ
َْبَاِِّنِّ ََنحوُهُ ِمنح َحِديِث أ َولِلطَّ  

අබූ උමාමා විසන් වාර්තා කළ රමවැනිම දීර්ඝ හදීසයක් 
මේකූෆ් ගණරයන් තබා තබරානි හි සඳහන් ව ඇත.  

608 لَِِمِّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل  - سح
َ َِصيِب اَلح :  وََعنح بَُريحَدةَ بحِن اْلح

َنَهيحُتُكمح َعنح ِزيَاَرةِ الحُقُبورِ ُكنحُت َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم " 
لِمٌ  ِمِذيُّ   َفُزوُروَها "  َرَواهُ ُمسح ح ِخَرَة "  .: " َفإِنََّها تَُذكِّ  . َزاَد الُّتِّ   ُر اْلح
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කබ්ර් ස්ථාන බැහැ දැකීම මම නුඹලාට තහනම් කරමින් 
සටිරයමි. දැන් නුඹලා ඒවා බැහැ දකින්න යැයි අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව 
බුරරයිදා ඉබ්නු අල්-හසීබ් අල්-අස්ලමී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මීට අමතර ව ඉමාම් තිර්මිදි හි රහේතුව සැබැවින්ම එය 
පරරලොව රමරනහි කරන්නකි යැයි සඳහන් ව ඇත.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

609 ُعودٍ  - ُن َماَجهح ِمنح َحِديِث ابحِن َمسح ُد ِِف  َزاَد ابح : " َوتَُزهِّ
َيا " . نح  ادلُّ

ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
හදීසයක් ඉබ්නු මාජා හි මීට අමතර ව රමරලොව ජීවිතරේ මුනිවත 
රපන්වා රදයි යනුරවන් සඳහන් ව ඇත. 

610 نَّ َرُسوَل اهللِ َصَّلَّ اهللُ  -
َ
ِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنحُه " أ

َ
وََعنح أ

ِمِذيُّ  ح رََجُه الُّتِّ خح
َ
ُن  َعلَيحِه َوَسلََّم لََعَن َزائَِراِت الحُقُبورِ "  أ َحُه ابح ، َوَصحَّ

ِحبَّاَن .   
ප්රකාශ කළ බව (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. ඇත්රතන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් මිනී වළවල් බැහැ දැකීමට 
පැමිරණන කාන්තාවන්ට ශාප කළහ. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් 
කරයි.  
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611 ُه َقاَل : " لََعَن  - رِيِّ َرِِضَ اهلُل َعنح ُدح
ح

ِِب َسِعيٍد اْل
َ
وََعنح أ

بُو َداُوَد 
َ
رََجُه أ خح

َ
َتِمَعَة "  أ ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحِه َوَسلََّم اَلَّاِِئََة ، َوالحُمسح َرُسوُل الِلَّ

.  
අබූ සඊද් අල් කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
විලාප නඟා හඬන්නාටත් (එය රනොවළක්වා) සවන් රදමින් 
සටින්නාටත් ශාප කළහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා විසන් රහළිදරේ කර ඇත.  

612 مِّ َعطِ  -
ُ
َخَذ َعلَيحَنا َرُسولُ وََعنح أ

َ
: " أ ُ َعنحَها قَالَتح يََّة َرِِضَ الِلَّ

نح ََل َنُنوَح "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ 
َ
 . اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم أ

අප විලාප නගා රනොහැඬිය යුතු බවට අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා අපරගන් 
ප්රතිඥාවක් ගත් බව  උම්මු අතිේයා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

613 ُعَمَر َرِِضَ اهلُل َعنحُه َعِن اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه  ن بنِ َوعَ  -
ِهِ بَِما نِيَح َعلَيحِه "  ُمتَّ  ُب ِِف َقْبح حَميُِّت ُيَعذَّ  . َفٌق َعلَيحهِ َوَسلََّم َقاَل: " ال

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මේයතයක් මත විලාප නගා හැඬීම රහේතුරවන් ඔහුරේ මිනී 
වරළහි ඔහු රේදනාවට පත් කරනු ලබනු ඇත. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 
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614 َبة َولَُهَما: ََنح  - حُمِغََّيةِ بحِن ُشعح .  رِض اهلل عنه وُهُ َعِن ال 

අල්- මුගීරා ඉබ්නු ෂුඃබා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ රමවැනිම තවත් හදීසයක් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි 
තවදුරටත් සඳහන් ව ඇත.  

615 ُت بِنحًتا لِلنَّ  - نٍَس َرِِضَ اهلُل َعنحُه َقاَل: " َشِهدح
َ
ِبِّ َصَّلَّ وََعنح أ

َفُن ، َوَرُسوُل اهللِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َجالٌِس ِعنحَد  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم تُدح
َُخارِيُّ  َمَعاِن "  َرَواهُ اْلح يحُت َعيحنَيحِه تَدح

َ
ِ، َفرَأ  . الحَقْبح

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ දියණිය 
(උම්මු කුල්සූම්) වළ දමනු ලබන විට මම ද සහභාගී වූරයමි. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ද 
එම මිනී වළ අසලින් වාඩි වී සටියහ. එතුමාරේ දෑසන් කඳුළු 
හැරළනු මම දුටුරවමි. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. 

616 نَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ وََسلَّمَ وَ  -
َ
ُه أ َعنح َجابٍِر َرِِضَ اهللُ َعنح

ُن َماجَ  رََجُه ابح خح
َ
وا "  أ َطرُّ نح تُضح

َ
تَاُكمح بِاللَّيحِل إَِلَّ أ فُِنوا َموح .  هح َقاَل: " ََل تَدح

لٍِم" لُُه ِِف "ُمسح صح
َ
َْبَ الرَّ  ، لَِكنح َقاَل  وَأ نح ُيقح

َ
، َحَّتَّ يَُصَّلَّ   بِاللَّيحلِ ُجُل : زََجَر أ

.  َعلَيحهِ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා බල කරනු ලැබුවරහොත් මිස නුඹලා අතර මරණයට 
පත්වූවන්රේ රද්හයන් රාත්රිරේ වළ රනොදමන්න. 

රමය ඉම්නු මාජා විසන් රහළිදරේ කර ඇත. රමහි මූලය 
මුස්ලිම් හි සඳහන් ව තිබුණ ද එතුමා පවසා සටිනුරේ එම (මිය ගිය) 
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මිනිසා රකරරහි සලාතය ඉටු කරනු ලබන රතක් ඔහු ව රාත්රිරේ 
වළ රනොදැමිය යුතු බවට අවවාද කළ බවයි.  

617 ا - َفٍر َرِِضَ اهللُ َعنحُهَما َقاَل: " لَمَّ َجاءَ  وََعنح َعبحِد اهللِ بحِن َجعح
َفٍر  ُ َجعح َنُعوا ِْلِل  ": َقاَل اَلَِّبُّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم  -ِحَْي قُتَِل -َنْعح اصح

َفٍر َطَعاًما َمح  َجعح رََجُه اْلح خح
َ
" "  أ َغلُُهمح تَاُهمح َما يَشح

َ
.  إَِلَّ النََّساِئِّ ،  َسةُ ، َفَقدح أ 

අබ්දුල්ලා ඉබ්නු ජුඃෆර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ජුඃෆර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ඝාතනය කරනු ලැබීය යන 
නිරේදනය පැමිණි විට නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ නුඹලා ජුඃෆර්රේ පවුරල් අයට ආහාර පිළිරයල කර 
රදන්න. ඔවුන් ව කාර්ය බහුල තත්ත්වයට පත් කරන දෑ ඔවුන් 
රවත පැමිණි ඇත. 

අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් රමම හදීසය දන්වා ඇත.   

618 بِيِه َقاَل: ََكَن َرُسوُل اهللِ  -
َ
وََعنح ُسلَيحَماَن بحِن بَُريحَدَة َعنح أ

لِ  هح
َ
ََلُم لََعَ أ ِه َوَسلََّم ُيَعلُِّمُهمح إَِذا َخرَُجوا إََِل الَمَقابِِر: " السَّ  َصَّلَّ اهلُل َعلَيح

لِِمْيَ  ِمنَِْي َوالحُمسح يَارِ ِمَن الحُمؤح ،  ، َوإِنَّا إِنح َشاَء اهلُل بُِكمح لَََلِحُقونَ  ادلِّ
 َ  سح ن

َ
لِمٌ  ُل أ َ ََلَا َولَُكُم الحَعافَِيَة "  َرَواُه ُمسح  . الِلَّ

සුරලයිමාන් ඉබ්නු බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
කබ්ර් ස්ථානයන් රවත බැහැර ව යන විට
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لِِمْيَ  ِمنَِْي َوالحُمسح يَارِ ِمَن الحُمؤح ِل ادلِّ هح
َ
ََلمُ لََعَ أ ، َوإِنَّا إِنح َشاَء  " السَّ

َ ،  اهلُل بُِكمح لَََلِحُقونَ   سح ن
َ
َ ََلَا َولَُكُم الحَعافَِيَة " ُل أ الِلَّ  

අසස්ලාමු අල් අහල්ිද් දියාරි මිනල් මුුඃමිනීන් වල් මුසල්ිමීන්. 
වඉන්නා ඉන්ො අල්ලාහු බිකුම් ලලාහිකූන් නස්අලුල්ලාහ ලනා 
වලකුමුල් ආෆියා

අයුරින් ප්රාර්ථනා කරන්රනකු වූහ.  

රත්රුම: මුුඃමින්වරුන් හා මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් නිවහන් 
ගිය වැසයනි! අල්ලාහර්ේ ශාන්තිය ඔබට ලැරබ්වා. අල්ලාහ ්කැමති 
වූරේ නම් අප ද නුඹලා සමඟ රසේන්දු රවමු. අපි අල්ලාහ්රගන් අප 
රවනුරවන් ද ඔබ රවනුරවන් ද සුවය පතන්රනමු.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

619 ُهَما َقاَل: " َمرَّ َرُسوُل اهللِ  - وََعنح ابحِن َعبَّاٍس َرِِضَ اهلُل َعنح
ِهِه َفَقاَل: َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم بُِقُبورِ الح  َبَل َعلَيحِهمح بِوَجح قح

َ
َمِديَنِة، َفأ

َل الحُقُبورِ  هح
َ
ََلُم َعلَيحُكمح يَا أ ِفُر اهلُل ََلَا َولَُكمح  "السَّ نح  ، َيغح

َ
 َسلَُفَنا ُتمح ، أ

ِمِذيُّ  ح ثَِر" "  َرَواهُ الُّتِّ
َ  . : َحَسنٌ  ، َوَقاَل  َوََنحُن بِاَلح

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මදීනාරවහි මිනී වළවල් අසලින් අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමා 
තම මුහුණ ඔවුන් රදසට හරවා 

අස්සලාමු අලයිකුම් යා අහ්ලල් කුබූරි යේෆිරුල්ලාහු ලනා 
වලකුම් අන්තුම් සලෆුනා වනහ්නු බිල් අසර්

රත්රුම: කබ්ර් වැසයනි! ඔබට ශාන්තිය අත් රේවා, අපටත් 
ඔබටත් අල්ලාහ් සමා කරත්වා, ඔබ අපට රපර ගියවුන්ය. අපි එම 
අඩිපාරර් පැමිණිය යුත්තන් රවමු  යැයි පැවසූහ. 
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රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා දන්වා සටි අතර එය හසන් ගණයට 
අයත් හදීසයක් බව තවදුරටත් සඳහන් කරයි.  

620 : َقاَل َرُسوُل اهللِ َصَّلَّ وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ اهللُ عَ  - نحَها َقالَتح
َواَت  مح

َ ُموا "   اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل تَُسبُّوا اَلح فحَضوحا إََِل َما َقدَّ
َ
، َفإِنَُّهمح َقدح أ

َُخارِيُّ   . َرَواهُ اْلح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මියගිය ඇත්තන්ට නුඹලා බැන රනොවදිවු. රහේතුව 
සැබැවින්ම ඔවුන් රපර කළ දෑ රවත ඔවුන් පිවිස ඇත.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා දන්වා සටියි.  

620 ُذوا   - ِمِذيُّ َعِن الُمِغََّيةِ ََنحوَهُ، لَِكنح َقاَل: " َفُتؤح ح َوَرَوى الُّتِّ
يَ  حح

َ اَء"   . اَلح 

මුගීරා විසන් වාර්තා කළ රමවැනිම හදීසයක් ඉමාම් තිර්මිදි 
තුමා ද දන්වා සටියි 

රහේතුව එමගින් ජීවතුන් අතර සටින්නවුන් රේදනාවට පත් 
වනු ඇත.  
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ََكةُ اكَِتاُب  لزَّ  
zසකාත් පිළිබඳ පාඩම 

සටහන : zසකාත් යනු පිවිතුරු කිරීම රේ. එනම් 
මුස්ලිම්වරයකු තම වස්තුරවන් රකොටසක් දිළින්දන් රවනුරවන් 
zසකාත් නම් බදු ක්රමයකට අනුව පිරිනමා තමන් හා තම වස්තුව 
එමගින් පිවිතුරු කර ගැනීම අදහස් කරයි.  

622 ُ َعنحُهَما: " انَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل  - َعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
 ِ ُه  إ ََل اَِلَمِن... "  َفَذَكَر اَْلِديَث، َعلَيحِه َوَسلََّم َبَعَث ُمَعاًذا َرِِضَ اهلُل َعنح

، تُ  َوالِِهمح َُّتََض َعلَيحِهمح َصَدَقًة ِِف امح َ َقِد اِفح ؤحَخُذ ِمنح َوفِيِه: " انَّ الِلَّ
ُظ لِلحُبَخارِّي. ، َفُُّتَدُّ ِِف  ُفَقَرائِِهمح "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح نَِيائِِهمح   اغح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මුආද් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව රයමන් රද්ශයට යැවූහ. එම හදීසය 

දීර්ගව පවසමින් තවදුරටත් එහි රමරසේ සඳහන් ව ඇති බව ප්රකාශ 

කරයි. 

ඔවුන් අතර වූ ධනවතුන්රගන් (නියමිත ප්රමාණයක්) රැරගන 

එය ඔවුන් අතර වූ දිළින්දන්ට රදනු ලබන zසකාතය ඔවුන්රේ 
වස්තුරවහි අල්ලාහ් අනිවාර්යය කරළේය. 

බුහාරි හා මුස්ලිම්

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි තුමාට අයත්ය. 

623 يَق َرِِضَ  - دِّ ٍر الصِّ وََعنح انٍَس َرِِضَ اهلُل َعنحُه  انَّ ابَا بَكح
ِ َصَّلَّ " َهِذهِ فَ   اهلُل َعنحُه  َكَتَب ََلُ  َدَقِة الِِت َفَرَضَها َرُسوُل الِلَّ ِريَضُة الصَّ
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ُ بَِها َرُسوََل ُ  ِِف  لِِمَْي، َوالِِت اَمَر الِلَّ َبٍع  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم لََعَ الُمسح ارح
ِيَن ِمَن اِْلبِِل َفَما ُدوَنَها الَغَنم ِِف ُُكِّ ََخحٍس َشاٌة، َفإَِذا بَلََغتح ََخحًسا 

َوِعْشح
ََث  َفإِنح لَمح تَُكنح فَابحُن  نح

ُ
ِيَن إََِل ََخحٍس َوثَََلثَِْي َفِفيَها بِنحُت ََمَاٍض أ

َوِعْشح
َبِعَْي َفِفيَها بِنحُت  َْلُوٍن َذَكرٍ    َفإَِذا بَلََغتح ِستًّا َوثَََلثَِْي إََِل ََخحٍس َوارح

َبِعَْي إََِل  نحََث، َفإَِذا بَلََغتح ِستًّا َوارح
ُ
ٌة َطُروَقُة َْلُونٍ    أ  ِستَِّْي َفِفيَها ِحقَّ

اَْلَمل ِ   َفإَِذا بَلََغتح َواِحَدةً َوِستَِّْي إََِل ََخحٍس َوَسبحِعَْي َفِفيَها َجَذَعةٌ   
َدى  ِعَْي َفِفيَها بِنحَتا َْلُوٍن، َفإَِذا بَلََغتح إِحح َفإَِذا بَلََغتح ِستًّا َوَسبحِعَْي إََِل تِسح

ِعَْي إََِل عِ  َتاِن َطُروَقَتا اَْلَمِل، فَإَِذا زَاَدتح لََعَ َوتِسح ِيَن َوِمائٍَة فَِفيَها ِحقَّ
ْشح

َبِعَْي بِنحُت َْلُوٍن، َوِِف ُُكِّ  ِيَن َوِمائٍَة َفِِف ُُكِّ ارح
ٌة، َوَمنح لَمح ِعْشح  ََخحِسَْي ِحقَّ

َبٌع ِمَن اِْلبِِل َفلَيحَس فِيَها َصَدَقٌة إَِلَّ  .    انح يََشاَء َربَُّهايَُكنح َمَعُه إَِلَّ ارح 

සැබැවින්ම අබූ බක්කර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තමන් 
රවත ලිපියක් ලියූ බව අනස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

රමය මුසල්ිම්වරුන් රකරරහි අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් නියම 
කළ සකාත් හි ප්රමාණයයි. අල්ලාහ් ඔහුරේ දූතයාණන්ට එය 
නිරයෝග කර ඇත. ඔටුවන් 24 ක් රහෝ ඊට අඩු ප්රමාණය රවනුරවන් 
එළුවන් දිය යුතුය. එහි දී සෑම ඔටුවන් පස් රදරනකුටම එළුරවකු 
බැගින් දිය යුතුය. ඔටුවන් 25 සට 36 දක්වා වූරේ නම් එහි දී බින්තු 
මහල් රහවත් වසරක් පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් ලබා දිය යුතුය. 
එවැන්නක් රනොලැබූ විරටක ඉබ්නු ලබූන් රහවත් රදවසරක් 
සම්පූර්ණ වූ පිරිමි ඔටුරවකු  ලබා දිය යුතු රේ. උන්රේ සිංඛයාව 36 
සට 45 දක්වා වූරේ නම් එවිට  බින්තු ලබූන් රහවත් රදවසරක් 
සම්පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් ලබා දිය යුතු රේ. උන්රේ සිංඛයාව 46 සට 
60 දක්වා වූරේ නම් එවිට හික්කත් රහවත් රතවසරක් සම්පූර්ණ වූ 
ඔටු රදනක් දිය යුතු රේ. උන්රේ සිංඛයාව 61 සට 75 දක්වා වූරේ 
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නම් එවිට ජසආ රහවත් සේ වසරක් සම්පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් දිය 
යුතු රේ. උන්රේ සිංඛයාව 76 සට 90 දක්වා වූරේ නම් බින්තු ලබූන් 
රහවත් රදවසරක් සම්පූර්ණ වූ ඔටු රදනුන් රදරදරනක් දිය යුතු රේ. 
උන්රේ සිංඛයාව 91 සට 120 දක්වා වූරේ නම් හික්කත් රහවත් 
රතවසරක් සම්පූර්ණ වූ ඔටු රදනුන් රදරදරනක් දිය යුතුය. උන් 
121 ට වඩා අධික ව ඇත්නම් එවිට සෑම 40ක් පාසාම බින්තු ලබූන් 
රහවත් රදවසරක් පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් බැගින් ද සෑම 50ක් පාසාම 
හික්කත් රහවත් රතවරසක් සම්පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් බැගින් ද දිය 
යුතු රේ. රකරනකු සතුව ඔටුවන් සේ රදරනකු පමණක් ඇත්නම් 

එවිට එහි zසකාත් රනොමැත. නමුත් එහි හිමියා එයට කැමැත්රත් 
නම් දිය හැක.  

يَن َوِمائَِة  ِ
َبِعَْي إََِل ِعْشح َوِِف َصَدَقِة الَغَنِم َسائَِمتَِها إَِذا ََكنَتح ارح

ِيَن َومِ 
ِ َفِفيَها َشاتَاِن، َفإَِذا َشاة ٍ   َشاٌة، َفإَِذا َزاَدتح لََعَ ِعْشح ائٍَة إََِل ِمائَتَْيح

ِ إََِل ثَََلثِمائٍَة َفِفيَها ثَََلُث ِشَياهٍ   َفإَِذا َزاَدتح لََعَ  َزاَدتح لََعَ ِمائَتَْيح
َبِعَْي  ثَََلثِِمائٍَة َفِِف ُُكِّ ِمائٍَة َشاٌة، َفإَِذا ََكنَتح َسائَِمُة الرَُّجِل نَاقَِصًة ِمنح ارح

    َشاًة َواِحَدةً َفلَيحَس فِيَها َصَدَقٌة، إَِلَّ انح يََشاَء َربَُّها. َشاة ٍ 
ස්වයිං රලස ආහාර ගන්නා එළුවන් හි සදකා (zසකාත්) 

විෙයරයහි උන් 40 සට 120 දක්වා වූරේ නම් එක් එළුරවකු දිය යුතු 
රේ. උන් 120 සට 200 දක්වා වර්ධනය වී ඇත්නම් එහි දී එළුවන් 
රදරදනකු දිය යුතු රේ. උන් 200 සට 300 දක්වා වර්ධනය වී 
ඇත්නම් එළුවන් තිරදනක් දිය යුතු රේ. 300 වඩා අධික ව ඇත්නම් 
එවිට සෑම 40ක් පාසාම එළුවකු බැගින් දිය යුතු රව. මිනිරසකු 
සතුව ස්වයිංව තම ආහාරය සපයා ගන්නා එළුවන් 40 කින් එකක් 

රහෝ අඩු නම් එහි හිමියා එයට කැමැත්රත් නම් මිස එහිදී zසකාත් 
කිසවක් රනොමැත. 
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َدقَِة، َوَما  َيَة الصَّ َ ُُمحَتِمٍع َخشح ُق َبْيح ٍق َوََل ُيَفرَّ َ ُمَتَفرِّ َوََل َُيحَمُع َبْيح
ِ َفإِنَُّهَما َيَُّتَاجَ  ِويَِّة، َوََل َُيحَرُج ِِف ََكَن ِمنح َخلِيَطْيح َعاِن بَيحَنُهَما بِالسَّ

َدَقِة َهِرمَ  ُق، َوََل َذاُت َعَواٍر، إَِلَّ  ٌة الصَّ دِّ   انح يََشاَء الُمصَّ
zසකාත් ලබා දීමට බිරයන් රවන් රවන් ව තිරබන දෑ එකට 

එකතු රහෝ එකට තිරබන දෑ රවන් කිරීම රහෝ සදු රනොකළ යුතුය. 
රදරදරනකු අතර යමක් හවුරල් මිශ්ර ව පවතින්රන් නම් එවිට ඔවුන් 

රදරදනාට අයත් ප්රමාණය අනුව zසකාත් ලබා දිය යුතුය. zසකාත් හි 
දත් වැටී වැහැරී ගිය දෑ රහෝ අඩුපාඩු ඇති දෑ රහෝ නිකුත් රනොකළ 

යුතුය. නමුත් zසකාත් ලබන්නා එය කැමැත්රතන් ඉල්ලා සටිරේ 
නම් හැර. 

ِعَْي َوِمائًَة َفلَيحَس  ، َفإِنح لَمح تَُكن ح  إَِلَّ تِسح ِ
َقة ِ ُرُبُع الُعْشح َوِِف الرِّ

لََغتح ِعنحَدهُ ِمَن اِْلبِِل َصَدَقُة فِيَها َصَدَقٌة إَِلَّ انح يََشاَء َربَُّها، َوَمنح بَ 
ُة،  َبُل ِمنحُه اْلِقَّ ٌة، َفإِنََّها ُتقح اَْلَذَعِة َولَيحَستح ِعنحَدهُ َجَذَعٌة َوِعنحَدهُ ِحقَّ
َهًما، َوَمنح بَلََغتح  يَن ِدرح ِ

تَا ََلُ، اوح ِعْشح َتيحَْسَ ِ إِِن اِسح ََيحَعُل َمَعَها َشاَتْيح َو
َبُل ِعنحَدهُ َصَدَقُة اْلِ  ُة، َوِعنحَدهُ اَْلَذَعُة، َفإِنََّها ُتقح ِة َولَيحَستح ِعنحَدهُ اْلِقَّ قَّ

ِ "  َرَواهُ  َهًما اوح َشاَتْيح يَن ِدرح ِ
ُق ِعْشح دِّ ِطيِه الُمصَّ ِمنحُه اَْلَذَعُة، َويُعح

  اْلَُخارِيُّ 
රිදී දහරයන් එරකන් රකොටසක් නිකුත් කළ යුතුය. රිදී 

දිර්හම් 190ක් පමණක් ඇත්නම් එහිදී zසකාත් රනොමැත. නමුත් එහි 
හිමි එයට කැමැත්රත් නම් මිස. යරමකුට ජසආ රහවත් සේ වසරක් 
පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් නිකුත් කිරීමට නියම වී ඔහු සතු ව එවන් 
ජසආ ගණරේ ඔටු රදනක් රනොමැතිව ඔහු සතු ව රතවසරක් 
සම්පූර්ණ වූ හික්කා ගණරේ ඔටු රදනක් ඇත්නම් එවිට ඔහුරගන් 
හික්කාව පිළිගනු ලැරබ්. ඒ සමඟම එළුවන් රදරදනකු දීමට ඔහුට 
පහසුකමක් ඇත්නම් එරසේ දිය යුතු අතර එරසේ රනොමැති විරටක 
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දිර්හම් 20ක් ඒ සමඟ දිය යුතු රේ. එරමන්ම යරමකුට හික්කා 
රහවත් රතවසරක් පූර්ණ වූ ඔටු රදනක් නිකුත් කිරීමට නියම වී ඔහු 
සතු ව එවන් හික්කා ගණරේ ඔටු රදනක් රනොමැතිව ඔහු සතු ව සේ 
වසරක් සම්පූර්ණ වූ ජසආ ගණරේ ඔටු රදනක් ඇත්නම් එවිට 

ඔහුරගන් ජසආ ව පිළි ගනු ලැරබ්. ඒ සමඟම zසකාත් ලබන්නා 
දිර්හම් 20ක් රහෝ එළුවන් රදරදරනකු රහෝ ඔහුට පිරිනැමිය යුතු 
රේ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් රහළිදරේ කළ හදීසයකි.   

624 ُه  " انَّ اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل وََعنح ُمَعاذِ بحِن َجَبٍل َرِِضَ اهلُل َعنح  -
ُخَذ ِمنح ُُكِّ ثَََلثَِْي َبَقَرةً تَبِيًعا اوح 

ح
َعلَيحهِ َوَسلََّم َبَعَثُه إََِل اَِلَمِن، َفاَمرَهُ انح يَأ

 ِ َبِعَْي ُمِسنًَّة، َوِمنح ُُكِّ َحال ََلُ ُمَعافَِر "  تَبِيَعًة، َوِمنح ُُكِّ ارح ٍم ِديَناًرا اوح َعدح
تََِلٍف ِِف َرَواهُ  ِمِذيُّ َواَشاَر إََِل اِخح ح َنُه الُّتِّ ََد، وََحسَّ ُظ َِلَحح َسُة، َواللَّفح  اَْلمح

َاِكمُ 
ح

ُن ِحبَّاَن، َواْل َحُه اِبح لِِه، َوَصحَّ .َوصح  
මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
තමන් ව රයමනය රවත එවූහ. එවිට එතුමා සෑම ගවයින් 30 
රදරනකු පාසාම තබීුඃ රහවත් වසරක් පූර්ණ වූ හරරකකු රහෝ 
තබීආ රහවත් වසරක් පූර්ණ වූ එළරදනක් බැගින් ද සෑම 40ක් 
පාසාම මුසන්නා රහවත් රදවසරක් පූර්ණ වූ එළරදනක් බැගින් ද 
ලබා ගන්නා රමන් ද වැඩි වියට පත් (මුස්ලිම් රනොවන) සෑම 
රකරනකුරගන්ම එක් දීනාරයක් බැගින් රහෝ ඒ රවනුරවන් ඒ හා 
සමාන වටිනාකමින් යුත් රරදි රහෝ ලබා ගන්නා රමන් ද නිරයෝග 
කළහ. 

රමය අහ්මද් අබූදාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් රහළිදරේ කර ඇත. 

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් අහ්මද් සතු දෑ ය. ඉමාම් 
තිර්මිදි රමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් කරමින් 
එහි මේසූල් හි ඇති පරස්පරයන් ද රපන්වා දී ඇත. ඉබ්නු හිබ්බාන් 
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හා අල් හාකිම් යන ඉමාම් වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි.  

625 هِ َقاَل: َقاَل   - ِرو بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َعمح
لِِمَْي لََعَ ِمَياِهِهمح َرُسوُل ا ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم " تُؤحَخُذ َصَدقَاُت الُمسح لِلَّ

 َ ُد."  َرَواهُ اَحح .   َوَِلِِب َداُوَد: " َوََل تُؤحَخُذ َصَدَقاُتُهمح إَِلَّ ِِف ُدورِِهمح "  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් තුමා තම පියාරගන් ද තම පියා තම 
සීයාරගන් ද ලබා රගන රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 

මුස්ලිම්වරුන්රේ zසකාත් ඔවුන් සතුන්ට ජලය සපයන 
ස්ථානයට රගොස් ගත යුතු ව ඇත. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් දන්වා ඇත. 

අබූ දාවූද් හි සඳහන් වාර්තාවක ඔවුන්රේ zසකාත් ඔවුන්රේ 
නිරවස්වලට රහෝ ලබා රනොගත යුතු යැයි වාර්තා වී ඇත.    

626 -   ِ ُه  َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرَة َرِِضَ اهلُل َعنح
لِِم ِِف َعبحِدهِ َوََل  [َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم " لَيحَس لََعَ الُمسح ِِف   [ فَرَِسهِ َصَدقَةٌ  

لٍِم:  ِر "  "  َرَواهُ اْلَُخارِّي ُ   . َولُِمسح " لَيحَس ِِف الَعبحِد َصَدَقٌة إَِلَّ َصَدَقُة الِفطح
  . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මුසල්ිම්වරයකුට තම වහලුන් සම්බන්ධරයන් රහෝ අශව්යින් 

සම්බන්ධරයන් රහෝ zසකාත් නියම රනොරේ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් මුස්ලිම් හි 
රමරසේ සඳහන් රේ. 
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වහලුන් විෙයරයහි zසකාතුල් ෆිත්රා හැර zසකාතයක් 
රනොමැත. 

627 هِ َقاَل: َقاَل   - ِز بحِن َحِكيٍم، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َبهح
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّمَ  َبِعَْي بِنحُت َرُسوُل الِلَّ  " ِِف ُُكِّ َسائَِمِة إِبٍِل: ِِف ارح

رُهُ، َوَمنح  ََتًِرا بَِها َفلَُه اجح َطاَها ُمؤح ُق إِبٌِل َعنح ِحَسابَِها، َمنح اعح َْلُوٍن، ََل ُتَفرَّ
َنا، ََل حَيِلُّ ِْلِل  َمًة ِمنح َعَزَماِت َربِّ َر َماَِلِ، َعزح َمَنَعَها َفإِنَّا آِخُذوَها َوَشطح
َحُه اَْلاِكُم،  ، َوَصحَّ َُد، َوابُو َداُوَد، َوالنََّساِئُّ ٌء "  َرَواهُ اَحح ٍد ِمنحَها ََشح ُُمَمَّ

َل بِِه لََعَ ُثُبوتِه ِ . افِِْعُّ الَقوح  َوَعلََّق الشَّ

ඉබ්නු හකීම් තුමා ඔහුරේ පියාරගන් ද පියා සීයාරගන් ද 
රගන රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.

ස්වයිං ව ආහාර රසොයා ගන්නා ඔටුවන් විෙයරයහි සෑම 
හතළිහක දී බින්තු ලබූන් රහවත් රදවසරක් සම්පූර්ණ වූ ඔටු 

රදනක් zසකාත් වශරයන් නිකුත් කළ යුතුය. (zසකාත් රනොරදනු 
පිණිස) උන්රේ සිංඛයාරවන් එක් ඔටුවකු රහෝ රවන් රනොකළ 
යුතුය. කවරරකු එය කුසල් බලාරපොරරොත්තුරවන් නිකුත් 
කරන්රන් ද ඔහුට එහි කුලිය හිමි වනු ඇත. කවරරකු එයින් වැළකී 
සටිරේ ද එවිට සැබැවින්ම අපි එය (බරලන්) ගන්රනමු. (එයට 
දඬුවමක් වශරයන්) ඔහුරේ සම්පතින් රකොටසක් ද ගන්රනමු. රමය 
අපරේ පරමාධිපතිරේ තරරේ ප්රකාශ කර සටි ස්ථීර ප්රකාශයකි. 
මුහම්මද්රේ පවුරල් අයට ඉන් කිසවක් අනුමත රනොරේ. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා කර ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් රමය පූර්ව සාධක 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

628 ِ َصَّلَّ اهلُل   - ٍّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ وََعنح لََعِ
َهٍم  ُل وََحاَل َعلَ -َعلَيحِه َوَسلََّم " إَِذا ََكنَتح لََك ِماَئَتا ِدرح َفِفيَها  -يحَها اَْلوح
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وَن ِديَناًرا،  ُ ٌء َحَّتَّ يَُكوَن لََك ِعْشح ََخحَسُة َدَراِهَم، َولَيحَس َعلَيحَك ََشح
ُف ِديَناٍر، َفَما َزاَد َفبِِحَساِب َذلَِك، َولَيحَس  ُل، َفِفيَها نِصح وََحاَل َعلَيحَها اَْلوح

ُل  "  َرَواهُ ابُو َداُوَد، َوُهَو َحَسٌن، َوَقِد  ِِف َماٍل َزََكٌة َحَّتَّ حَيُوَل َعلَيحِه اَْلوح
ُتلَِف ِِف َرفحِعه ِ .  اِخح

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ඔබට දිර්හම් 200ක් තිබී එයට වසරක් සම්පූර්ණ වී ඇත්නම් 

එවිට එහි දිර්හම් පහක් zසකාත් රේ. ඔබට දීනාර් 20 ක් තිබී එය 

වසරක් සම්පූර්ණ වන රතක් ඔබ රකරරහි (zසකාත්) කිසවක් නියම 
රනොරේ. (එරසේ තිරබ් නම්) දීනාර් භාගයකි. ඊට අධික වූරේ නම් 
එහි ගණන් අනුව රදනු ලැරබ්. වසරක් පූර්ණ වන රතක් කිසදු 

සම්පතක zසකාත් රනොමැත.

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් වාර්තා කර ඇත.

සටහන : රමය හසන් ගණරේ පවතින හදීසයකි. රමය 
මර්ෆූුඃ ගණයට අයත් දැ යි මත රේද පවතී.  

629 َتَفاَد َماًَل، َفََل َزََكةَ   - ; َعِن اِبحِن ُعَمَر: " َمِن اِسح ِمِذيِّ ح َولِلُّتِّ
ُفهُ  ُل "  َوالرَّاِجُح َوقح  .َعلَيحِه َحَّتَّ حَيُوَل اَْلوح

කවරරකු මුදල් ආරයෝජනය කරළේ ද එහි වසරක් පූර්ණ වන 

රතක් zසකාත් රනොමැත. 

රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සැලරක්.

630 ٍّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  َقاَل: " لَيحَس ِِف اَْلَقرِ الَعَواِمِل   - وََعنح لََعِ
ُفُه ايحًضا. ، َوالرَّاِجُح َوقح ِِنُّ اَرُقطح   َصَدَقٌة "  َرَواُه ابُو َداُوَد، َوادلَّ
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

රසේවය සලසන ගවයන් හි සකාත් රනොමැත.

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් හා ඉමාම් අද්-දාරුකුත්නී යන ඉමාම් 
වරු විසන් වාර්තා කර ඇති අතර රමය මේකූෆ් ගණරේ හදීසයක් 
බව සඳහන් ව ඇත. 

631 -   ِ هِ; َعبحِد الِلَّ ِرو بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َعمح
ِه َوَسلََّم َقاَل: " منح َوِِلَ يَتِيًما ََلُ بحِن عَ  ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح ِرٍو; انَّ َرُسوَل الِلَّ مح

َدَقُة " ُكلَُه الصَّ
ح
ُه َحَّتَّ تَأ كح ُ ،  َماٌل، َفلحَيتَِّجرح ََلُ، َوََل َيُّتح ِمِذيُّ ح َرَواُه الُّتِّ

َناُدهُ َضِعيٌف  ، َوإِسح ِِنُّ اَرُقطح افِِْعِّ  . َوادلَّ .َوََلُ َشاِهٌد ُمرحَسٌل ِعنحَد الشَّ  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
ඔහුරේ පියාරගන් ද පියා සීයාරගන් ද ලබා රමරසේ වාර්තා කරන 
ලදී.

කවරරකු අනාථයකුරේ ධනයට භාරකරුවකු වන්රන් ද ඔහු 

එය ආරයෝජනය කර වර්ධනය කරත්වා! zසකාතය එය ගිල ගන්නා 
තරමට අතහැර රනොදැමිය යුතුය. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් දාරුකුත්නි විසන් දන්වා ඇත. 
රමය වාර්තා සබඳතාව දුර්වල වූවකි. ඉමාම් ොෆිඊ තුමා රවත රමය 
මුර්සල් ගණරේ හදීසයක් බවට සාධක සඳහන් ව ඇත.   

632 ُه  َقاَل: " ََكَن   - ََف َرِِضَ اهلُل َعنح ِ بحِن اِِب اوح وََعنح َعبحِد الِلَّ
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم إَِذا اتَاهُ َقوحٌم بَِصَدَقتِِهمح َقاَل: "اللَُّهمَّ َصلِّ  َرُسوُل الِلَّ

" "  ُمتَّ   َفٌق َعلَيحِه.َعلَيحِهمح

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබී අේෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවත 

පිරිසක් zසකාත් රගන ආරේ නම් එතුමාරණෝ අල්ලාහුම්ම සල්ලි 
අලයිහිම් (අරහෝ ! අල්ලාහ්, ඔවුන් රකරරහි ඔබ ආශිර්වාද කරනු 
මැනව !) යැයි පවසන්රනකු වූහ. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)

633 ٍّ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  انَّ الَعبَّاَس َرِِضَ اهلُل َعنحُه  "  - وََعنح لََعِ
َص  ، فَرَخَّ ِجيِل َصَدقَتِهِ َقبحَل انح ََتِلَّ َسال اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم ِِف َتعح

َاِكمُ ََلُ ِِف َذلَِك "  َروَ 
ح

، َواْل ِمِذيُّ ح   .اهُ الُّتِّ
අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් තමන්ට 
zසකාත් නියම වීමට රපර කල් ඇති ව එය ලබා දීම ගැන විමසා 
සටියහ. එවිට එතුමාරණො ඒ සම්බන්ධරයන් ඔහුට අනුමැතිය ලබා 
දුන්හ. 

රමය ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් හාකිම් යන අය විසන් දන්වා 
ඇත.  

634 -  ِ ِ َرِِضَ اهلُل َعنحُه  َعنح َرُسوِل الِلَّ وََعنح َجابِر بحِن َعبحِد الِلَّ
َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " لَيحَس فِيَما ُدوَن ََخحِس اَواٍق ِمَن الَورِِق 

 نَ ََخحٍس َذوحٍد ِمَن اِْلبِِل َصَدَقٌة، َولَيحَس فِيَما ُدوَصَدَقٌة، َولَيحَس فِيَما ُدوَن 
لِمٌ  ِر َصَدَقٌة "  َرَواُه ُمسح   .ََخحَسِة اوحُسٍق ِمَن اتلَّمح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රන් අවුන්ස පහකට වඩා අඩු දෑ හි zසකාත් නැත. තවද 
ඔටුරදනුන් පහකට වඩා අඩු දෑ හි zසකාත් නැත. තවද රට ඉඳි 
අවුසුක් පහකට (එනම් කි. ග්රෑම් 122.4) වඩා අඩු දෑ හි zසකාත් නැත. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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635 وَن ََخحَسِة َوََلُ ِمنح َحِديِث اِِب َسِعيٍد: " لَيحَس فِيَما دُ  -
ٍر َوََل َحبٍّ َصَدَقٌة "  .  ُل َحِديِث اِِب َسِعيٍد ُمتََّفٌق  اوحَساٍق ِمنح َتمح َواصح

.    َعلَيحه ِ  
මුසල්ිම් හි සඳහන් අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කළ තවත් හදීසයක් රමරසේය.  

රට ඉඳි රහෝ ධානය අවුසුක් පහකට (එනම් කි. ග්රෑම් 122.4) 
වඩා අඩු දෑ හි zසකාත් නැත.  

අබූ සඊද් විසන් වාර්තා කළ රමම හදීසරේ මූලය බුහාරි හා 
මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  

636 ِ، َعنح ابِيِه، َعنح اَلَِّبِّ َصَّلَّ اهلُل  - وََعنح َسالِِم بحِن َعبحِد الِلَّ
َماُء َوالحُعُيونُ  ، َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " فِيَما َسَقِت السَّ ُ ، اوح ََكَن َعَِثِيًّا: الُعْشح

. "  َرَواهُ اُْلَخارِّي ُ. َوَِل  ِ
ُف الُعْشح ِح: نِصح ِِب َداُوَد: " اوح َوفِيَما ُسِِقَ بِاَلَّضح

 .  " ِ
ُف الُعْشح ِح: نِصح َواِن ي اوِ اَلَّضح ، َوفِيَما ُسِِقَ بِالسَّ ُ ًَل: الُعْشح ََكَن َبعح

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
සාලිම් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් තම පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා කරන 
ලදී.  

ස්වභාවික වැස මඟින් හා උල්පත් මගින් ජලය සපයනු ලැබූ 
දෑ හි රහෝ ස්වභාවික රතත් භූමියක වගා කරනු ලැබූ දෑහි දහරයන් 
පිංගුවක් සකාත් නිකුත් කළ යුතු රේ. (මුදල් වැය කරමින්) ජල 
සම්පාදනය කර ඇත්නම් එහි දහරයන් එක් රකොටසකින් අඩක් 
සකාත් දිය යුතු රේ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

අබූ දාවූද් හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක  
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ස්වයිං ව වැඩුණු වගාවන්හි දහරයන් රකොටසක් නිකුත් කළ 
යුතු අතර සතුන් මඟින් රහෝ ශ්රමික ව රහෝ ජලය සපයා ඇත්නම් 
දහරයන් එක් රකොටසකින් අඩක් නිකුත් කළ යුතු රේ.   

637 ُ َعنحُهَما; انَّ  - ; َوُمَعاٍذ َرِِضَ الِلَّ َعرِيِّ وََعنح اِِب ُموََس اَلشح
َدَقِة إَِلَّ ِمنح َهِذهِ  ُخَذا ِِف الصَّ

ح
اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل لَُهَما: " ََل تَأ

ِنحَطِة، وَ 
ح

ِعَِّي، َواْل َبَعِة: الشَّ َناِف اَلرح بِيِب، َواتلَّ اَلصح ، الزَّ َْبَاِِّنُّ رِ "  َرَواهُ الطَّ مح
َاِكمُ 

ح
  .َواْل
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් තමන් රදරදනාට 

රමරසේ ප්රකාශ කළ බව අබූ මූසා අල්-අේඅරී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා හා මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන රදරදනා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

බාර්ලි, තිරිඟු, මිදි හා රට ඉඳි යන රමම ජාති හතරරහි හැර 

නුඹලා zසකාත් රනොගන්න. 

රමය ඉමාම් අත්-තබරානී හා ඉමාම් හාකිම් විසන් දන්වා 
ඇත.  

638 اُن، و - مَّ يُخ، وَالرُّ ِطِّ ا الِقثَّاُء، وَاْلح ، َعنح ُمَعاٍذ: " فَامَّ ِِنِّ اَرُقطح ََلدِلَّ
 ِ َناُدُه َوالحَقَصُب، َفَقدح َعَفا َعنحُه َرُسوُل الِلَّ ِه َوَسلََّم "  َوإِسح َصَّلَّ اهلُل َعلَيح

. َضِعيٌف   
මුආද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 

දාරු කුත්නි හි රමරසේ සඳහන් රේ.  

කැකිරි, පැණි, රකොමඩු, රදළුම් හා උක්ගස් වූ කලී 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ සැබැවැන්ම ඒවා (zසකාත් නිකුත් කිරීම) 
පිළිබඳ ව රනොසලකා හැරියහ.  

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව දුර්වලය.  
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639 ِل بحِن اِِب َحثحَمَة  - ُ َعنحُهَما-وََعنح َسهح َقاَل: اَمَرنَا  -َرِِضَ الِلَّ
، َفُخُذوا، َوَدُعوا اثلُّلَُث،  ُتمح ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " إَِذا َخَرصح َرُسوُل الِلَّ

َسُة إَِلَّ  َفإِنح لَمح تََدُعوا اثلُّلَُث، ُبَع "  َرَواُه اَْلمح ِ َفَدُعوا الرُّ ، ا َن َماَجهح بح
َاِكم ُ

ح
ُن ِحبَّاَن، َواْل َحُه اِبح .    َوَصحَّ  

සහ්ල් ඉබ්නු අබී හස්මා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලා (රට ඉඳි හා මිදි වැනි දෑ හි) ගණන් බලා zසකාත් ගනු. 
ඉන් තුරනන් රකොටසක් අත හැර දමනු. එරසේ තුරනන් රකොටසක් 
අත හැර දැමිය රනොහැකි නම් හතරරන් රකොටසක් අත හැර දමනු 
යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ අපට නිරයෝග කළහ.  

අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු විසන් 
රමය වාර්තා කර ඇති අතර  ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් යන 
ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරති.  

640 َسيحٍد َرِِضَ اهلُل َعنحُه  َقاَل: اَمَر َرُسوُل  -
ُ
وََعنح َعتَّاِب بِن أ

ُل، َوتُؤحَخَذ  ِ َصَّلَّ اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم " انح َُيحَرَص الِعَنُب َكَما َُيحَرُص اَلَّخح الِلَّ
َسُة، َوفِيِه اِنح  .    ِقَطاع ٌَزََكتُُه َزبِيًبا "  َرَواهُ اَْلمح 

උත්තාබ් ඉබ්නු උරසයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

රට ඉඳි ගණන් බලා zසකාත් ගනු ලබන්නාක් රමන් මිදි ද 

ගණන් බලා zසකාත් ගනු ලැබිය යුතු යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ 

අපට නිරයෝග කළහ. එහි zසකාතය රේළුණු මිදි වලින් ගනු ලැබීය.  

අහ්මද්, අබූදාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව 
අතරමැද විසන්ධි වී ඇත.  
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641 َراةً  - هِ; " انَّ اِمح ِرو بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َعمح
ِه َوَسلََّم َوَمَعَها اِبح  َكَتاِن اتَِت اَلَِّبَّ َصَّلَّ اهلُل َعلَيح َنٌة لََها، َوِِف يَِد اِبحنَتَِها ِمسح
ِطَْي َزََكَة َهَذا : ََل.؟ ِمنح َذَهٍب، َفَقاَل لََها: "اُتعح ِك انح َقا " َقالَتح َل: "ايَُْسُّ

ُ بِِهَما يَوحَم الِقَياَمِة ِسَواَريحِن ِمنح نَارٍ  َرِك الِلَّ ". َفالَقتحُهَما. "  َرَواُه ؟يَُسوِّ
َحُه اَْلاِكُم: ِمنح َحِديِث ََعئَِشة َ. اثلَََّلثَُة، وَ  َناُدهُ َقوِّي ٌ. َوَصحَّ إِسح  

අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම පියාරගන් 
ද පියා සීයාරගන් ද ලබා වාර්තා කළ හදීසයක රමරසේ සඳහන් රේ.  

සැබැවින්ම කාන්තාවක් ඇයරේ දියණිය සමඟ නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවතට පැමිණියාය. 
ඇයරේ දැරියරේ අරතහි රණින් වූ වළලු රදකක් විය. එවිට 

එතුමාරණෝ ඔබ රම් සඳහා වූ zසකාත් ලබා දුන්රනහිදැ යි විමසා 
සටියහ. එවිට ඇය නැතැයි පිළිතුරු දුන්නාය. මළවුන් රකරරන් 
නැගිටුවනු ලබන දින ගින්රනන් වූ වළලු රදකක් රම් රදක 
රවනුරවන් ඔබට පලඳවනු ලැබීම ගැන ඔබ සතුටු වන්රනහි දැ?යි 
ඇසූහ.  පසුව ඇය ඒ රදක ගලවා දුන්නාය.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන අය විසන් 
දන්වා ඇති අතර රම් සම්බන්ධරයන් ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) 
තුමිය විසන් දන්වා සටි වාර්තාව පූර්ව සාධක සහිත යැයි ඉමාම් 
හාකිම් තුමා දන්වා සටියි.    

642 َ َوعَ  - مر َسلََمَة رَِضي
ُ
ُ ْن أ نىَها ََكنَْت تَلْبَُس ا " َعنَْها; اَّللى

ْن َذَهٍب ا وَْضاح  ا ٌ ُهوَ  مي ِ! اَكْنح : يَا َرُسوَل الِلَّ ؟َفَقالَتح  ] َفـ   [ َقاَل: "إَِذا  
َحهُ  ، َوَصحَّ ِِنُّ اَرُقطح ". "  َرَواهُ ابُو َداُوَد، َوادلَّ ٍ

يحِت َزََكتَُه، َفلَيحَس بَِكْنح  ادَّ
   اَْلاِكُم .
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උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. සැබැවින්ම ඇය රනින් වූ ආභරණ පැලඳ සටියාය. එවිට 
ඇය අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි! රමයත් (රැස් කරමින් තබා ගන්නා) 
නිධියක්  රමන් වන්රන් දැ යි විමසා සටියාය. එවිට එතුමා ඔබ එයට 
zසකාත් ඉටු කළ විට එය නිධියක් රනොවනු ඇත.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් දාරුකුත්නී යන අය විසන් දන්වා ඇති 
අතර ඉමාම් අල්-හාකිම් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කරයි.  

643 وََعنح َسُمَرةَ بحِن ُجنحُدٍب َرِِضَ اهللُ َعنحُه  َقاَل: " ََكَن َرُسوُل  -
ِ َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّمَ  ُه الِلَّ َدَقَة ِمَن اَِّلي َنُعدُّ ُمُرنَا; انح ُُنحِرَج الصَّ

ح
 يَأ

 .   ٌ َناُدُه لَْيِّ لِلحَبيحِع. "  َرَواُه ابُو َداُوَد، َوإِسح
සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

වයාපාරය සඳහා අප ගණන් බලා තිබූ දැයින් zසකාත් නිකුත් 
කරන්නැ යි අපට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් නිරයෝග කර සටියහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා දන්වා ඇති අතර රමහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාරවහි දුර්වලතා ඇත.  

644 ِ َصَّلَّ اهللُ  - ُه  " انَّ َرُسوَل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ َرِِضَ اهللُ َعنح
ََكزِ: اْلُ  .   ُمُس". "  ُمتََّفٌق َعلَيحه ِ َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: "َوِِف الرِّ 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නිධන් වසත්ුරවහි (zසකාත් වනුරේ) පරහන් එක් රකොටසකි. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර 
ඇත.  
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645 هِ; " انَّ اَلَِّبَّ  - ِرو بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َعمح
ِه َوَسلََّم َقاَل  ٍ وََجَدهُ رَُجٌل ِِف َخِرَبةٍ -َصَّلَّ اهلُل َعلَيح

تَُه -ِِف َكْنح : "إِنح وََجدح
تَُه ِِف  فحُه، َوإِنح وََجدح ُكونٍَة، َفَعرِّ َيٍة َمسح ِ َمسح ِِف َقرح يٍَة َغَّيح ونٍَة، َفِفيِه َوِِف كُ  َقرح

َناٍد َحَسنٍ   . ُن َماَجهح بِإِسح رََجُه اِبح ََكزِ: اْلُُمُس ". "  اخح  الرِّ

අම්ර් ඉන්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම පියාරගන් 
ද පියා සීයාරගන් ද ලබා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

පාළු වී ගිය තැනකින් මිනිරසකු රසොයා ගත් වස්තුවක් 
සම්බන්ධරයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ 
කිරීරම් දී, එය ඔබ වාසභූමියක ලබා ඇත්නම් ඒ ගැන (අයිතිකරු 
දැන ගන්නා පරිදි) දන්වා සටිනු.  වාස භූමියක් රනොවන තැනකින් 
ලබා ඇත්නම් එවැනි වස්තුවක හා නිධන් වස්තුවක පරහන් 

රකොටසක් (zසකාත් වශරයන්) නිකුත් කළ යුතුය.  

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාව හසන් ගණයට අයත් රේ.  

646 -  ِ وََعنح بََِلِل بحِن اَْلارِِث َرِِضَ اهلُل َعنحُه  " انَّ َرُسوَل الِلَّ
َدقَ  َة. "  َرَواهُ ابُو َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم اَخَذ ِمَن الَمَعاِدِن الَقَبلِيَِّة الصَّ

.   َداُود َ 

බිලාල් ඉබ්නු අල්-හාරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කලබිේයා නම් නිධන් භූමිරයන් ගත් වස්තුවට අල්ලාහ්රේ 

දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) zසකාත් ලබා ගත්හ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් වාර්තා කර ඇත.  
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ْطري بَا ُب َصَدقَةي الْفي 

සදකතුල් ෆිත්ර් රහවත් උපවාස උත්සවය (ඊදුල් ෆිත්ර්) 
රපරදැරි කර රගන ලබා රදන දානය පිළිබඳ පාඩම

647 ُ َعنُْهَما قَاَل:َعني ايبْني ُعَمَر رَ  - َ اَّللى ي افََرَض رَُسوُل " ِضي َّللى
ْن َتْمٍر, اَزََكَة  صَّل اهلل عليه وسلم , َصاَع  مي ْطري ٍْي: ْو َصاالْفي ْن َشعي َع  مي

َن الََعَ  , مي , َوالَْكبيْيي ْيي غي ْنََث, َوالصى
ُ
, َواْْل َكري , َواَّلى َْي, لُْمْسلي الَْعبْدي َواْْلُرر مي

اَلةي انلىاسي إيََل ادىى َقبَْل ُخُروجي ْن تُؤَ اَمَر بيَها اوَ  ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  .   "لصى  
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් වූ වහලා හා නිදහස් පුද්ගලයා 
රවනුරවන් ද පිරිමියා හා කාන්තාව රවනුරවන් ද කුඩා අය හා 
වැඩිහිටියන් රවනුරවන් ද රට ඉඳි වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් 

රහෝ තිරිඟු වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් රහෝ zසකාතුල් ෆිත්රා 
වශරයන් නිකුත් කිරීම අනිවාර්යය කරළේය. එරමන්ම එය ජනයා 
( ඊද් උත්සව) සලාතය සඳහා පිට ව යාමට රපර ඉටු කරන රමන් ද 
නිරයෝග කළහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

සටහන :  මුද් යනු රදෝතක් පිරරන්නට ඇති ප්රමාණයකි. මුද් 
4ක් එකට එක් කළ විට එය සාුඃ යනුරවන් හැඳින් රේ.  

 

648 ْن وَْجٍه آَخَر وَ  - يٍّ مي بْني َعدي ر بيإيْسنَاٍد اَوَلي اَرُقْطِني دلى
يٍف:  َوافي ِفي َهَذا ااْغنُوُهْم َعني  "َضعي يْلَْومي الطى    .  
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එදින දුගියන් (ආහාර රනොමැතිව) සැරිසැරීරමන් 
වළක්වාලනු යැයි තවත් ආකාරයකින් ඉබ්නු අදී හා දාරුකුත්නී යන 
ඉමාම්වරු විසන් දුර්වල වාර්තා සබඳතාවකින් යුතුව වාර්තා කර 
ඇත.  

649 يٍد اَوَعْن  - ُكنىا  "قَاَل:  رِض اهلل عنهْْلُْدريير اِبي َسعي
يَها ِفي َزَماني  ر اُنْعطي ْن َطَعاٍم,  صَّل اهلل عليه وسلمنلىِبي ْو َصاَع  اَصاَع  مي

ْن َتْمٍر,  ْيٍ امي ْن َشعي ْن َزبييٍب. ا, ْو َصاَع  مي ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  َوِفي   "ْو َصاَع  مي
ْن ا "ريَوايٍَة:  "قيٍط اوْ َصاَع  مي يٍد: اقَاَل   ا ابُو َسعي ْخريُجُه َكَما اا فَاَل نَ امى

ُ
َزاُل أ

ْخريُجُه ِفي َزَمني رَُسولي 
ُ
ي . اُكنُْت أ َّللى ُج  "ِبي َداوَُد: َوَلي   ْخري

ُ
ا إيَلى اََل أ بَد 

.   " َصاَع    
අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම අපි ආහාරරයන් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් රහෝ 
බාර්ලි වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් රහෝ රට ඉඳි වලින් එක් සාුඃ 
එකක ප්රමාණයක් ද රක්ජු වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් රහෝ 
මිදි වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් රහෝ නිකුත් කරන්නන් 
වූරයමු.  

(මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

තවත් වාර්තාවක රක්ජු වලින් එක් සාුඃ එකක ප්රමාණයක් 
යනුරවන් සඳහන් ව ඇත. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රේ කාලරේ මම කුමක් නිකුත් 
කරමින් සටිරේ ද එය ම මම නිකුත් කරන්රනමි යනුරවන් අබූ සඊද් 
පැවසූහ. අබූ දාවූද් හි වාර්තාවක කිස විරටකත් මම එක් සාුඃ 
එකකට වඩා අධික ව නිකුත් රනොකරමි යැයි සඳහන් ව ඇත.  



 

 

මරාම් 

 

331
 

650 -   َ ُ َعنُْهَما قَاَل: اوََعني ايبْني َعبىاٍس رَِضي فََرَض رَُسوُل  "َّللى
ي ا َن اَزََكَة  صَّل اهلل عليه وسلمَّللى ائيمي مي ; ُطْهَرة  ليلصى ْطري , الْفي للىْغوي
, َفَمْن وَ  يلَْمَساكيْيي , َوُطْعَمة  ل فَثي اَها َقبَْل االرى َ َزََكةٌ َمْقبُولَ ادى اَلةي فَْهي ٌة, لصى

اَها َبْعَد اَوَمْن  َن لادى َ َصَدقٌَة مي اَلةي فَْهي .اصى َدقَاتي بُو َداوَُد, اَرَواُه   " لصى
َحُه  م ُ.اَواْبُن َماَجْه, وََصحى ْْلَاكي 

ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හුමා) යන අය විසන් රමරසේ 
වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) 
අර්ථ ශූනය හා අසභය වචනරයන් උපවාසකරු පිවිතුරු කිරීම 

පිණිසත්, දුගියන්ට ආහාරයක් වනු පිණිසත් zසකාතුල් ෆිත්ර් 
අනිවාර්යය කළහ. කවරරකු එය සලාතයට රපර ඉටු කරන්රන් ද 
එය පිළිගනු ලැබූ zසකාතයක් රවයි. කවරරකු එය සලාතරයන් පසු 
ඉටු කරන්රන් ද රසසු සදකාවන් අතුරින් එය එක් සදකාවක් රවයි.  

රමය  අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 
ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
යැයි සඳහන් කර ඇත. 
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عِ بَاُب َصَدَقةِ   اتلََّطوُّ

සදකා රහවත් අමතර දානයන් පිළිබඳ පාඩම 

651 اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ َعلَيحِه   َعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َعنِ  -
ُ ِِف ِظلِِّه يَوحَم ََل ِظلَّ إَِلَّ ِظلُُّه.... "  َفَذَكَر  َوَسلََّم َقاَل: "  َسبحَعٌة يُِظلُُّهُم الِلَّ
َِديَث َوفِي َفاَها َحَّتَّ اْلح َق بَِصَدَقٍة َفاخح لََم ِشَماَُلُ َما  ََل ِه: " َورَُجٌل تََصدَّ  َتعح

.  ُتنحِفُق يَِميُنُه "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රදවියන්රේ රහවණැල්ල හැර රවනත් කිසඳු 
රහවණැල්ලක් රනොමැති දිනක ඔහුරේ රහවණැල්රලහි අල්ලාහ් 
සත් රදනකුට රහවණ ලබා රදයි. .... රමම හදීසය ඉහත සඳහන් 
විණි. එහි එක් අයකු වන්රන් තම දකුණත වියදම් කළ දෑ තම 
වමතට රනොදැරනන අයුරින් රහසගතව දානමාන කරන්නාය. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

652 ُت َرُسوَل  وََعنح  - َبَة بحِن ََعِمٍر رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َسِمعح ُعقح
َصَل  رٍِئ ِِف ِظلِّ َصَدَقتِِه َحَّتَّ ُيفح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َيُقوُل: " ُُكُّ اِمح الِلَّ

َاِكمُ 
ح

ُن ِحبَّاَن َواْل َ اَلَّاِس "  َرَواهُ اِبح .    َبْيح 

උක්බා ඉබ්නු ආමිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සෑම මිනිරසකුම (මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දින) 
ජනයා අතර රවන් කරන රතක් තමන්රේ සදකාරේ සරරණහි 
පසුරවයි. 
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රමය ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 
ඇත.    

653 ، َعِن اَلَِّبِّ ص - رِيِّ ُدح
ح

َّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلَّمَ وََعنح اِِب َسِعيٍد اْل
لٍِم َكَسا لًِما [  َقاَل: " ايَُّما ُمسح ]ُمسح    ِ

ُ ِمنح ُخُضح ٍي َكَساهُ الِلَّ ًبا لََعَ ُعرح ثَوح
َنَِّة،  ُ ِمنح ثَِمارِ اْلح َعَمُه الِلَّ لًِما لََعَ ُجوٍع اطح َعَم ُمسح لٍِم اطح َنَِّة، َوايَُّما ُمسح اْلح

لٍِم َسََق مُ  ُتوِم "  َرَواهُ َوايَُّما ُمسح ُ ِمنح الرَِّحيِق الحَمخح لًِما لََعَ َظَمإٍ َسَقاهُ الِلَّ سح
َناِدهِ لِْيٌ  .   ابُو َداُوَد َوِِف إِسح 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අබූ 
සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවර මුස්ලිම්වරයකු රහෝ වස්ත්ර රහිතව සටින 

මුස්ලිම්වරයකුට විළිවසා ගැනීමට වස්ත්ර සපයන්රන් ද අල්ලාහ් 

ඔහුට ස්වර්ගරේ දී රකොළ පැහැති වස්ත්ර අන්දවනු ඇත. කවර 
මුස්ලිම්වරයකු රහෝ කුසගින්රනන් රපරළන මුස්ලිම්වරයකුට 
ආහාර සපයන්රන් ද අල්ලාහ් ඔහුට ස්වර්ගරේ පලතුරු වලින් 
ආහාර සපයනු ඇත. කවර මුස්ලිම්වරයකු පිපාසරයන් රපරළන 
මුස්ලිම්වරයකුට ජලය සපයන්රන් ද අල්ලාහ් ඔහුට රහීක් අල් 
මහ්තූම් නම් පානරයන් පානය කරන්නට සලස්වනු ඇත. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් වාර්තා කර ඇත. රමහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාව දුර්වලය.   

654  صَّّل اهللُ وََعنح َحِكيِم بحِن ِحَزاٍم رِِضَ اهلل َعنحُه َعِن اَلَِّبِّ  -
 بَِمنح َتُعوُل، 

ح
ََّل، َوابحَدأ فح َِد السُّ ٌ ِمَن اِلح َُد الحُعلحَيا َخَّيح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " اِلح

َدَقِة  ُ الصَّ هُ ما َكن وََخَّيح ِففح يُِعفَّ َتعح ِر ِغًَن، َوَمنح يَسح ، َوَمنح  َعنح َظهح ُ الِلَّ
. "  ُمتََّفٌق َعلَ  ُ نِِه الِلَّ ِن ُيغح َتغح ُظ لِلحُبَخارِيِّ يَسح . يحِه، َواللَّفح 
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
හකීම් ඉබ්නු හිසාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

(දන් රදන) උසස් අත (ලබා ගන්නා) පහත් අතට වඩා 
උතුම්ය. ඔබ ඔරබ් ඥාතීන්රගන් ආරම්භ කරන්න. අවශයතාවට 
අමතර ව තිරබන දෑ දන් දීම ය රශ්රේේඨ වනුරේ. කවරරකු ස්වධීන ව 
ජීවත් වන්නට පතන්රන් ද අල්ලාහ් ඔහු ව ස්වාධීනයකු බවට පත් 
කරයි. කවරරකු තමන්ට ප්රමාණවත් යැයි සතන්රන් ද අල්ලාහ් 
ඔහුට ප්රමාණවත් භාවය පිරිනමයි. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්

රමහි සඳහන් පද මාලාවන ඉමාම් බුහාරි සතුය.  

655 -   :ِ ُه َقاَل: " قِيَل يَا َرُسوَل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
َدَقِة افحَضُل  َُد،  ؟ايُّ الصَّ رََجُه اَحح  بَِمنح َتُعوُل" "  اخح

ح
، َوابحَدأ ُد الحُمِقلِّ َقاَل: "ُجهح

 َ
ح

ُن ِحبَّاَن، َواْل ُن ُخَزيحَمَة، َوابح َحُه اِبح .  مُ اكِ َوابُو َداُوَد، َوَصحَّ 

අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. දානරේ උතුම් වනුරේ කුමක් දැ යි අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණන්රගන් විමසන ලදී. එවිට එතුමාරණෝ සුළු සම්පත් ඇත්තා 
රදන දානයයි. තවද ඔබ ඥාතීන්රගන් ආරම්භ කරන්න යැයි පවසා 
සටියහ. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් ඉමාම් අබූ දාවූද් යන අය විසන් වාර්තා 
කර ඇති අතර ඉබ්නු හුරසයිමා ඉබ්නු හිබ්බාන් අල්හාකිම් යන 
ඉමාම් වරු විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවට දැනුම් දී 
ඇත. 

656 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " "  - وََعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
قُوا " َفَقاَل رَُجٌل: يَا َرسُ  ِ، ِعنحِدي ِديَنارٌ تََصدَّ قح بِِه لََعَ  ؟وَل الِلَّ َقاَل: " تََصدَّ

قح بِهِ لََعَ َودَلَِك " قَاَل: ِعنحِدي آَخُر،  ِسَك " َقاَل: ِعنحِدي آَخُر، َقاَل: " تََصدَّ َنفح



 

 

මරාම් 

 

335
 

قح بِِه لََعَ  " َزوحَجتَِك َقاَل: " تََصدَّ قح بِِه لََعَ   َقاَل: ِعنحِدي آَخُر، َقاَل: " تََصدَّ
". "  َرَواهُ ابُو َداُوَد  بِهِ  ِدِمَك " َقاَل: ِعنحِدي آَخُر، َقاَل: " انحَت ابحََصُ َخا

َاِكُم . َوالنََّساِئُّ 
ح

ُن ِحبَّاَن َواْل َحُه اِبح  ، َوَصحَّ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා දන් රදන්න යැයි එතුමා පවසා සටි විට මිනිරසකු 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රගන් මා ළඟ දීනාර් (රන්කාසයක්) තිරබ් 
යැයි පැවසීය. එවිට එතුමාරණෝ එය ඔබ රවනුරවන් වියදම් කරන්න 
යැයි පැවසූහ. මා ළඟ තවත් දීනාරයක් තිරබ් යැයි පැවසීය. එවිට 
එය ඔබරේ දරුවන් රකරරහි වියදම් කරන්න යැයි පැවසූහ. මා ළඟ 
තවත් දීනාරයක් තිරබ් යැයි පැවසීය. එවිට එය ඔරබ් බිරිය රකරරහි 
වියදම් කරන්න යැයි පැවසූහ. මා ළඟ තවත් දීනාරයක් තිරබ් යැයි 
පැවසීය. එවිට එතුමාරණෝ එය ඔරබ් රසේවකයා රකරරහි වියදම් 
කරන්න. නැවතත් මා ළඟ තවත් දීනාරයක් තිරබ් යැයි පැවසීය. 
එවිට ඒ ගැන ඔබම තීරණය කරන්න යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් ඉමාම් නසාඊ යන අය විසන් වාර්තා 
කර ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් හා ඉමාම් අල් හාකිම් යන අය 
විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවට සඳහන් කර ඇත.   

657 : َقاَل  - ُ َعنحَها َقالَتح  اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ِسَدٍة، ََكَن لََها  َ ُمفح حَمرحاةُ ِمنح َطَعاِم بَيحتَِها، َغَّيح َفَقِت ال َعلَيحِه َوَسلََّم " إَِذا انح

رُهُ بَِما  َفَقتح َولَِزوحِجَها اجح ُرَها بَِما انح تََسَب  َولِلحَخازِِن ِمثحُل َذلَِك، َوََل ااجح كح
َر َبعح  ُضُهمح اجح ِه.َينحُقُص َبعح  ٍض َشيحًئا "  ُمتََّفٌق َعلَيح

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව 
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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කාන්තාවක් තම නිවරසේ ආහාරරයන් කිසවක් නාස්ති 
රනොරකොට වියදම් කරළේ නම් ඇයට ඇය වියදම් කළ දෑ ට ප්රතිඵල 
ඇත. ඇයරේ සැමියාට ද ඔහු වියදම් කළ දෑ රවනුරවන් ප්රතිඵල 
ඇත. එය ආරක්ො කළ භාේඩාගාරිකටත් ඒ හා සමාන ප්රතිඵල 
ඇත. කිසවකුට ලැරබන කුසල් රහේතුරවන් තවරකකුට කිසවක් අඩු 
රනොකරනු ඇත. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

658 رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َجاَءتح  - ُدح
ح

وََعنح اِِب َسِعيٍد اْل
َوحَم زَ  ِ، إِنََّك اَمرحَت اِلح : يَا َرُسوَل الِلَّ ُعوٍد، َفَقالَتح َراُة اِبحِن َمسح يحَنُب اِمح

ُن  َق بِِه، َفزََعَم اِبح ُت انح اتََصدَّ َدَقِة، َوََكَن ِعنحِدي ُحِِّلٌّ ِل، َفاَردح ُعوٍد بِالصَّ َمسح
، َفقَ  قحُت بِهِ َعلَيحِهمح هُ اَحقُّ َمنح تََصدَّ اَل اَلَِّبُّ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم انَُّه َوَودَلُ

 ." قحِت بِِه َعلَيحِهمح ِك اَحقُّ َمنح تََصدَّ ُعوٍد، َزوحُجِك َوَودَلُ ُن َمسح  "َصَدَق اِبح
َُخارِيُّ .   َرَواهُ اْلح
අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

ඉබ්නු මස්ඌද් තුමාරේ බිරිය රසයිනබ් පැමිණ අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණනි, ඇත්රතන්ම ඔබ අද දින සදකා පිළිබඳ ව අණ 
කරළහිය. මා සතු ආභරණ මා ළඟ ඇත. එය දන්දීමට මම සතුරවමි 
නමුත් ඉබ්නු මස්ඌද් හා ඔහුරේ පුතණුවන් මා දන් රදන අයට වඩා 
ඔවුන් සුදුස්සන් යැයි පවසා සටිති  යැයි පවසා සටියාය. එවිට නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඉබ්නු මස්ඌද් සතය 
ප්රකාශ කරළේය. ඔරබ් සැමියා හා ඔරබ් දරුවා ඔබ කවරරකුට දන් 
රදන්රන් ද ඒ අයට වඩා සුදුස්රසෝ රවති යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් වාර්තා කර ඇත.  
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659 ُ َعنحُهَما َقاَل: َقاَل اَلَِّبُّ  - صَّّل اهللُ َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
ِِتَ يَوحَم الحِقَياَمِة 

ح
اُل اَلَّاَس َحَّتَّ يَأ لَيحَس وَ َعلَيحِه َوَسلََّم " َما يََزاُل الرَُّجُل يَسح

ِه. ِهِه ُمزحَعُة َْلحٍم "  ُمتََّفٌق َعلَيح  ِِف وَجح

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මිනිරසකු මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දින දක්වා 
ජනයාරගන් යාචනය කරමින්ම පසු රවයි. එදින (ඔහු නැගිටුවනු 
ලබන විට) ඔහුරේ මුහුරණහි මස් කැබැල්ලක් රහෝ රනොපවතී.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

660 ُه َقاَل  - ِ صَّّل وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح : َقاَل َرُسوُل الِلَّ
اُل ََجحرًا،  َما يَسح ًا، َفإِنَّ َوالَُهمح تََكِثُّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " َمنح َساَل اَلَّاَس امح

لٌِم. ِِثح "  َرَواهُ ُمسح َتكح َتِقلَّ اوح لِيَسح  َفلحيَسح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු අධික ව රැස් කර ගැනීරම් අරමුණින් ජනයාරේ 
සම්පත (වැඩි වැඩිරයන්) ඉල්ලා සටින්රන් ද ඔහු එරසේ ඉල්ලා 
සටිනුරේ ගිනි මැලයකි. එබැවින් ඔහු එය අඩු කරත්වා ! එරසේ 
රනොමැතිනම් ඔහු වැඩිකරත්වා ! 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත. 

661 ِ بحِن الحَعوَّاِم رِِضَ اهلل َعنحُه َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ  - َبَّيح َوَعِن الزُّ
ََطِب لََعَ  َمِة اْلح ِِت ِِبُزح

ح
ُخَذ اَحُدُكمح َحبحلَُه، َفَيأ

ح
َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " ََلنح يَأ
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ُ بَِها وَ  رِهِ، َفَيبِيَعَها، َفَيُكفَّ الِلَّ ٌ ََلُ ِمنح َظهح َهُه، َخَّيح اَل اَلَّاَس  جح انح يَسح
. َُخارِيُّ َطوهُ اوح َمَنُعوهُ "  َرَواُه اْلح  اعح

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
සුරබයිර් ඉබ්නු අල්අවාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

ඔබ අතුරින් අයකු තම ලණුව අතට රගන දර රගොඩක් ගැට 
ගසා තම පිටමත උසුලාරගන ඇවිත් එය විකුණයි. එමගින් අල්ලාහ ්
ඔහු ව (අන් අයරගන් ඉල්ලීරමන්) වළක්වාලයි. ජනයා ඔහුට දුන්න 
ද නුදුන්න  ද එය ඔවුන්රගන් ඉල්ලීමට වඩා ඔහුට රශ්රේේඨ වනු ඇත.

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

662 هلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل وََعنح َسُمَرةَ بحِن ُجنحُدٍب رِِضَ ا -
َهُه، إَِلَّ انح  الَُة َكدٌّ يَُكدُّ بَِها الرَُّجُل وَجح ِه َوَسلََّم " الحَمسح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ

َحُه. ِمِذيُّ َوَصحَّ ح ٍر ََل بُدَّ ِمنحُه "  َرَواهُ الُّتِّ اَل الرَُّجُل ُسلحَطانًا، اوح ِِف امح  يَسح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.

යාචකත්වය රේදනා සහගත දුේකර කාර්යයකි. එමගින් 
මිනිසා තමන් දුේකරත්වයට පත් කර ගනී. නමුත් මිනිසා 
බලධාරිරයකුරගන් රහෝ තමන්ට අවශය කටයුත්තක දී රහෝ ඉල්ලා 
සටීම හැර.

රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර එය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි. 
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َدَقاتِ  ِم الصَّ  بَاُب َقسح
සzකාත් හිමි විය යුතු පාර්ශවයන් පිළිබඳ පාඩම 

663 رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  - ُدح َعنح اِِب َسِعيٍد اْلح
ِ صَّّل  َسٍة: لَِعاِمٍل الِلَّ َدَقُة لَِغِِنٍّ إَِلَّ ِْلَمح  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل ََتِلُّ الصَّ

َُّتَاَها بَِماَِلِ، اوح ََغرٍِم، اوح ََغٍز ِِف َسبِيِل  ِكٍْي َعلَيحَها، اوح رَُجٍل اِشح ِ، اوح ِمسح الِلَّ
َدى ِمنحَها لَِغِِنٍّ "  رَ  َق َعلَيحِه ِمنحَها، َفاهح ُن تُُصدِّ َُد، َوابُو َداُوَد، َوابح َواهُ اَحح

رحَساِل . ِ
ِعلَّ بِاْلح

ُ
َاِكُم، وَأ

ح
َحُه اْل ، َوَصحَّ  َماَجهح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

පස් රදරනකුට විනා කිසදු රපොරහොසරතකුට සzකාත් 
අනුමත රනොරවයි. 1. ඒ සම්බන්ධ ව කටයුතු කරන්නා 2. තම 

ධනය දී සzකාත් භාේඩ (මිලට) ගත් අය. 3. ණය ගැත්තා 4. 

අල්ලාහ්රේ මාර්ගරේ සටන් කරන්නා 5. සzකාත් ලැබූ දුපපතා එය 
පරිතයාගයක් රලස රපොරහොසතාට පිරිනමනු ලැබීම. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් 
දන්වා ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  නමුත් රමය මුර්සල් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බවට අඩුපාඩු කියනු ලැබ ඇත. 

664 ثَاهُ  - ِ َحدَّ َِيارِ; " انَّ رَُجلَْيح
ح

ِ بحِن َعِديِّ بحِن اْل وََعنح ُعَبيحِد الِلَّ
َدَقِة، َفَقلََّب انَُّهَما اَتَيا رَ  اََلنِِه ِمَن الصَّ ِه َوَسلََّم يَسح ِ صَّّل اهللُ َعلَيح ُسوَل الِلَّ

، َوََل  يحِن، َفَقاَل: "إِنح ِشئحُتَما، َوََل َحظَّ فِيَها لَِغِِنٍّ َ ، َفَرآُهَما َجدلح َََصَ فِيِهَما اْلح
َُد َوَقوَّاهُ  تَِسٍب". "  َرَواُه اَحح ، َوالنََّساِئُّ  . ابُو َداُودَ  لَِقوِيٍّ ُمكح 
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මිනිසුන් රදරදරනකු තමන් රදරදනා අල්ලාහ්රේ 

දූතයාණන් රවත රගොස් එතුමාණන්රගන් සzකාත් ඉල්ලා සටි 
බවටත් එවිට එතුමාණන් තමන් රදරදනා රවත හැරී තමන් රදරදනා 
ශක්තිය ඇත්තන් බව සතා ඔබ රදරදනා කැමති නම් එය ගත හැක. 
නමුත් එහි රපොරහොසතාට රහෝ ඉපයීමට ශක්තිය ඇත්තාට රහෝ 
රකොටසක් රනොමැති බව තමන් රදරදනාට එතුමාණන් පවසා සටි 
බව ඔවුන් රදරදනා තමන්ට ප්රකාශ කළහැයි උබයිදුල්ලාහ් ඉබ්නු 
අදීේයි ඉබ්නු අල්-කියාර් තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර අබූ දාවූද් 
නසාඊ යන ඉමාම් වරු රමය බලවත් හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

665 وََعنح َقبِيَصَة بحِن َُمَارٍِق الحِهََلِلِّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل  -
الََة ََل ََتِلُّ إَِلَّ َِلَحِد ثَََلثٍَة:  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " إِنَّ الحَمسح َرُسوُل الِلَّ

الَ  َل ََحَالًَة، َفَحلَّتح ََلُ الحَمسح ِسَك، َورَُجٌل  ا،ُة َحَّتَّ يُِصيَبهَ رَُجٌل ََتَمَّ ُثمَّ ُيمح
الَُة َحَّتَّ يُِصيَب قَِواًما ِمنح  َتاَحتح َماََلُ، فََحلَّتح ََلُ الحَمسح ُه َجاِِئٌَة، اِجح اَصاَبتح
ََِج ِمنح َقوِمِه: 

ح
ُه َفاَقٌة َحَّتَّ َيُقوَم ثَََلثٌَة ِمنح َذوِي اْل َعيحٍش، َورَُجٌل اَصاَبتح

الَُة َحَّتَّ يُِصيَب قِوَاًما ِمنح َعيحٍش، فَ   ُفََلنًا َفاقٌَة;لََقدح اَصابَتح  َحلَّتح ََلُ الحَمسح
ُكلَُها َصاِحُبَها 

ح
ٌت يَأ الَةِ يَا َقبِيَصُة ُسحح ًتا "  َرَواهُ  َفَما ِسَواُهنَّ ِمَن الحَمسح ُسحح

ُن ِحبَّاَن . ُن ُخَزيحَمَة، َوابح لٌِم، َوابُو َداُوَد، َوابح  ُمسح

හිඟමන් ඉල්ලීම තුන්රදරනකුරගන් රකරනකුට හැර 
අනුමත රනොරවයි. 1. යම් බරක් උසුලන මිනිසා, ඔහු එය පූර්ණ 
කරන රතක් හිඟමන් ඉල්ලීම ඔහුට අනුමතය. පසුව ඔහු එය නතර 
කළ යුතුය. 2. යම් කිස කරදරයක් ඇති වී තම ධනය නැති කර ගත් 
මිනිසා, තම රදපයින් ජීවත් වන්නට තරම් යමක් ලබන රතක් 
හිඟමන් ඉල්ලීම ඔහුට අනුමතය. 3. අලාභ හානියක් සදු වූ මිනිසා, 
ඔහුරේ සමාජරයන් දැනුමැත්තන් තිරදරනකු සැබැවින්ම ඔහුට 
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අලාභ හානියක් සදු වී ඇති බවට සාක්ෂි කීමට ඉදිරිපත් වූරේ නම් 
ඔහු රදපයින් සට ගන්නා තුරු හිඟමන් ඉල්ලීම ඔහුට අනුමතය 

කබීසා ඉහත සඳහන් තත්ත්වයන් තුරනහි හැර හිඟමන් 
අයැදීම තහනම්ය. කවරරකු රහෝ එරසේ හිඟමන් ඉල්ලා අනුභව 
කරන්රන් ද එය අනුමත රනොවනු ඇතැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා පවසා සටියහැයි කබීසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය මුසල්ිම්, අබූ දාවූද් ඉබ්නු හුරදයිමා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන 
ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇත. 

666 َارِِث رِِضَ اهلل َعنحهُ  -
ح

لِِب بحِن َربِيَعَة بحِن اْل وََعنح َعبحِد الحُمطَّ
َدَقَة ََل تَنحَبِِغ ِْلِل  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " إِنَّ الصَّ َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
ٍد، إِنََّما ِِهَ اوحَساُخ اَلَّاِس ".   ُُمَمَّ

لِمٌ َوِِف رَِوايَةٍ  ٍد "  َرَواهُ ُمسح ٍد َوََل آِل ُُمَمَّ .  : " َوإِنََّها ََل ََتِلُّ لُِمَحمَّ  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා රමරසේ ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල් මුත්තලිබ් ඉබ්නු රබීආ ඉබ්නු 
අල්-හාරිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම සzකාත් වස්තුව මුහම්මද්රේ පවුලට අවශය 
රනොරේ. සැබැවින්ම එය ජනයාරේ කිලිටිය.

තවත් වාර්තාවක එය මුහම්මද්ටත් මුහම්මද්රේ පරපුරටක් 
අනුමත රනොරේ යැයි සඳහන් ව ඇත. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

667 ُه َقاَل: " َمَش  - ِعٍم رِِضَ اهلل َعنح ِ بحِن ُمطح يحُت انَا وََعنح ُجَبَّيح
اَن رِِضَ اهلل َعنحُه إََِل اَلَِّبِّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفُقلحَنا:  ُن َعفَّ وَُعثحَماُن بح

تَ  َْبَ َوتََركح لِِب ِمنح َُخُِس َخيح َطيحَت بَِِن الحُمطَّ ِ، اعح َنا، َوََنحُن َوُهمح يَا َرُسوَل الِلَّ
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 ِ ِلٍَة َواِحَدٍة، َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ
لِِب بَِمْنح حُمطَّ  صَّّل اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم "إِنََّما َبُنو ال

َُخارِيُّ  ٌء َواِحٌد". "  َرَواهُ اْلح . َوَبُنو َهاِشٍم ََشح 

ජුබයිර් ඉබ්නු මුත්ඉම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මා හා උස්මාන් ඉබ්නු අෆ්ෆාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණ 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, කයිබර් යුද්ධරයන් අත්පත් කර ගත් 
වස්තුරවන් පරහන් රකොටසක් ඔබ මුත්තලිබ්රේ පරපුරට 
දුන්රනහිය. අප හා ඔවුන් එකම තත්ත්වයක සටිය දී ඔබ අප ව 
අතහැර දැමුරවහිය යැයි අපි පවසා සටිරයමු. එවිට අල්ලාහ්රේ 
දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) මුත්තලිබ් පරපුර හා 
හාෂිම් පරපුර එකම විෙයකි යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

668 وََعنح اِِب َرافٍِع رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه  -
َدَقةِ ِمنح بَِِن ََمح  َحبحِِن، َوَسلََّم َبَعَث رَُجًَل لََعَ الصَّ ُزوٍم، َفَقاَل َِلِِب َرافٍِع: اِصح

اََلُ.  َفإِنََّك تُِصيُب ِمنحَها، َقاَل: َحَّتَّ آِِتَ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفاسح
َدَقُة ". " ، َوإِنَّا ََل ََتِلُّ ََلَا الصَّ ُفِسِهمح ََل الحَقوحِم ِمنح انح  َفاتَاهُ َفَساََلُ، َفَقاَل: " َموح

ُن ِحبَّاَن.   ُن ُخَزيحَمَة، َوابح َُد، َواثلَََّلثَُة، َوابح َرَواهُ اَحح 
ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

සzකාත් භාේඩ රැස ්කිරීරමහිලා බනූ මහද්ූම් රගෝත්රරයන් මිනිරසකු 
එවූහ. එවිට ඔහු අබී රාෆිුඃ රදස බලා ඔබත් මා සමඟ එකතු වන්න 
එවිට සැබැවින්ම ඔබත් මින් රකොටසක් ලබනු ඇතැයි පවසා 
සටිරේය. එවිට මම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත 
රගොස් රම් ගැන අසා එන්නම් යැයි ඔහු පැවසීය. පසුව එතුමාණන් 
රවත රගොස් ඒ ගැන ඔහු විමසා සටිරේය. එවිට එතුමාරණෝ 
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වහල්කමින් නිදහස් වූ අය නිදහස ලැබූවන් අතුරිනි. සැබැවින්ම 

අපට සzකාත් වස්තුව අනුමත රනොරේ යැයි සටියහ. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා ඉබ්නු 
හුරදයිමා හා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇත.  

 

669 ِ بحِن ُعَمَر، َعنح ابِيِه; " انَّ َرُسوَل  - وََعنح َسالِِم بحِن َعبحِد الِلَّ
ِه َوَسلَّ  ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َقَر الِلَّ ِطِه افح ِطي ُعَمَر الحَعَطاَء، َفَيُقوُل: اعح َم ََكَن ُيعح

قح بِِه، َوَما َجاَءَك ِمنح  ُ، اوح تََصدَّ َلح هُ َفَتَموَّ ، َفَيُقوُل: "ُخذح َهَذا الحَماِل،  ِمِنِّ
َسَك". "  َرَوا ُه َنفح هُ، َوَما ََل َفََل تُتحبِعح ٍِف َوََل َسائٍِل َفُخذح ُ ُمْشح ُه َوانحَت َغَّيح
لٌِم .   ُمسح

සාලිම් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් තම පියාරගන් ලබා 
ඔහු විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමාට යමක් දුන් විට මට වඩා දිළිඳුකමින් සටින්නන්ට ලබා 
රදන්නැයි ඔහු පවසා සටීයි. එවිට එතුමාරණෝ ඔබ රමය ගන්න. එය 
ආරයෝජනය කරන්න. නැතරහොත් එය සදකා වශරයන් ලබා 
රදන්න. ඔබ එය ආශා කරළේ නැත එය ඉල්ලා සටිරේ ද නැත. 
එබැවින් එය ගන්න. නමුත් තමන් රවත ඉරබ් රනොලැරබන රදයක් 
මත ඔබ රසොයා රනොයන්න. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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يَامي كَِتاُب  الصر  
උපවාසය පිළිබඳ පාඩම 

670 ِ صَّّل َعنح اِِب هُ  - َريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
، إَِلَّ رَُجٌل ََكَن  ِ َمْيح ُموا َرَمَضاَن بَِصوحِم يَوحٍم َوََل يَوح اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم " ََل َتَقدَّ

ُه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه. ًما، َفلحَيُصمح  يَُصوُم َصوح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

දිනක් රහෝ දින රදකක් රහෝ උපවාසරේ නිරත රවමින් 
රමළානය ඉක්මන් රනොකරන්න. නමුත් රකරනකු පුරුද්දක් 
වශරයන් එම දිනයන් හි උපවාසරේ නිරත වන්රන් නම් ඔහු එහි 
උපවාසරේ නිරත රවත්වා.!

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

671 َوحمَ  - ارِ بحِن يَاَِسٍ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َمنح َصامَ اِلح وََعنح َعمَّ
ِي يَُشكُّ فِيِه َفَقدح َعََص ابَا الحَقاِسِم صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم "  َوَذَكرَُه  اَّلَّ

َسُة، َوَصحَّ  َمح لِيًقا، َوَوَصلَُه اْلح َُخارِيُّ َتعح ُن ُخَزيحَمَة، وَ اْلح ُن ِحبَّاَن.اَحُه اِبح  بح

අම්මාර් ඉබ්නු යාසර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

කවරරකු සැක සහිත දිනරයහි උපවාසරේ නිරත වන්රන් ද 
සැබැවින්ම ඔහු අබූ කාසම් (වන ම)ට පිටු පෑරේය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි මුඅල්ලක් වර්ගරේ හදීසයක් බවත් 
අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා නසාඊ යන ඉමාම්වරු මේසූල් 
වර්ගරේ හදීසයක් බවත් සඳහන් රකොට ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හුරදයිමා 
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හා ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි 
සඳහන් රකොට ඇත. 

672 ُ َعنحُهَما َقاَل  - َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ : ُت َرسُ   ِ َسِمعح وَل الِلَّ
صَّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم َيُقوُل: " إَِذا َرايحُتُموهُ فَُصوُموا، َوإَِذا َرايحُتُموهُ فَافحِطُروا، 
ِِمَ  غح

ُ
لٍِم: " َفإِنح أ َفإِنح ُغمَّ َعلَيحُكمح َفاقحُدُروا ََلُ "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه. َولُِمسح

ةَ ثَََلثَِْي " .َعلَيحُكمح َفاقحُدُروا  ََلُ  . ثَََلثَِْي  ِملُوا الحِعدَّ : " َفاكح  " . َولِلحُبَخارِيِّ

ඉබ්නු උමර් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
කළ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව පවසමින් එතුමා රමරසේ 
ප්රකාශ කරයි. 

ඔබ එය(මුල් සඳ) දුටු විට උපවාසරේ නිරත වන්න. 
එරමන්ම ඔබ එය දුටු විට උපවාසරයන් මිරදන්න. නමුත් එය වැහි 
වළාරවන් වැසී ඇත්නම් ඒ සඳහා දින ගණන් ගණන් බලන්න. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.

මුස්ලිම් හි සඳහන් වාර්තාවක

ඔබ රකරරහි වැහි වළාවන් මඟින් එය ආවරණය වී ඇත්නම් 
ඒ සඳහා දින තිහක් ගණන් බලන්න. 

බුහාරි හි සඳහන් වාර්තාවක

දින ගණන තිහක් බවට පූර්ණ කරන්න.  

673 ةَ  - ِملُوا ِعدَّ َوََلُ ِِف َحِديِث اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه " َفاكح
َباَن ثَََلثَِْي ".  َشعح

ඉමාම් බුහාරි සතු අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කළ හදීසයක රමරසේ සඳහන් රේ. 
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එවිට ඔබ ෙුඃබාන් මාසරේ දින ගණන තිහක් රලස සම්පූර්ණ 
කරන්න.  

674 ُ َعنحُهَما َقاَل: " تََراَءى اَلَّاُس  - َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
ُتُه، فََصاَم، وَاَمَر  ِ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم اِّنِّ َرايح َْبحُت َرُسوَل الِلَّ الحِهََلَل، َفاخح

 ِ ُن ِحبَّاَن، وَ اَلَّاَس ب َحُه اِبح َاِكُم.اِصَياِمِه "  َرَواهُ ابُو َداُوَد، َوَصحَّ
ح

 ْل

ඉබ්නු උමර් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. ජනයා මුල් සඳ දුටුරවෝය. සැබැවින්ම මම ද එය දුටු බව 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්ට දන්වා සටිරයමි. එවිට එතුමා උපවාසරේ 
නිරත වූහ. ජනයාට උපවාසරේ නිරත වන රමන් නිරයෝග කළහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉබ්නු 
හිබ්බාන් හාකිම් යන ඉමාම්වරු විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත. 

675 َرابِيًّا َجاَء إََِل  - ُ َعنحُهَما انَّ اعح َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َهُد انح  اَلَِّبِّ  صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَقاَل: " إِِّنِّ َرايحُت الحِهََلَل، َفَقاَل: " اتَشح

 ُ ِ  ؟ََل إََِلَ إَِلَّ الِلَّ ًدا َرُسوُل الِلَّ َهُد انَّ ُُمَمَّ . َقاَل: " اتَشح " َقاَل:  ؟" َقاَل: َنَعمح
. َقاَل: " َفاذِّنح ِِف اَلَّاِس يَا بََِلُل انح يَ  َسُة، َنَعمح َمح ُصوُموا َغًدا" "  َرَواهُ اْلح

َح النََّساِئُّ إِرحَساََلُ. ُن ِحبَّاَن  َورَجَّ ُن ُخَزيحَمَة، َوابح َحُه اِبح  َوَصحَّ

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ඇත්රතන්ම ගම්බද අරාබිවරයකු නබි තුමා (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) රවත පැමිණ සැබැවින්ම මම සඳ දුටිමි යැයි 
පවසා සටිරේය. එවිට එතුමාරණෝ නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර 
රවනත් රදවිරඳකු රනොමැති බවට ඔබ සාක්ෂි දරා තිරබ්දැ යි 
විමසූහ. ඔහු එරසේය යැයි පැවසුරේය. සැබැවින්ම මුහම්මද් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් බවටත් ඔබ සාක්ෂි දරා තිරබ්දැ යි විමසූහ. 
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ඔහු එරසේය යැයි පැවසීය. එරසේ නම් අරහෝ ! බිලාල්, රහට දින 
උපවාසරේ නිරත වන්නට ජනයාට නිරේදනය කරන්නැයි පවසා 
සටියහ. 

රමය අහ්මද් අබූදාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. ඉබ්නු හුරදයිමා හා ඉබ්නු හිබ්බාන් 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් ඉමාම් නසාඊ රමය මුර්සල් 
ගණයට අයත් හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි.  

676 ُ َعنحَها، َعِن اَلَِّبِّ  - ِمنَِْي َرِِضَ الِلَّ مِّ الحُمؤح
ُ
َصَة أ وََعنح َحفح

ِر َفََل ِصَياَم  َياَم َقبحَل الحَفجح ِه َوَسلََّم َقاَل: " َمنح لَمح يُبَيِِّت الصِّ صَّّل اهلُل َعلَيح
َسةُ  َمح ِمِذيُّ إََِل تَ ََلُ "  َرَواهُ اْلح ح َحُه رح ، َوَماَل النََّساِئُّ َوالُّتِّ ِجيِح َوقحِفِه، َوَصحَّ

ُن ِحبَّاَن  ُن ُخَزيحَمَة َوابح فُوًَع اِبح  .  َمرح
ُه ِمَن اللَّيحِل "  .  رِضح : " ََل ِصَياَم لَِمنح لَمح َيفح ِِنِّ اَرُقطح  َولدِلَّ
නබි තුමා (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බවට 

විශ්වාසවන්තයින්රේ මේ තුමිය යැයි සැලරකන හෆ්සා 
(රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.

කවරරකු අලුයම් සලාතයට රපර උපවාසය රැකීමට 
අධිේඨාන රනොකරළේ ද ඔහුට උපවාසය රනොමැත. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබුනු මාජා යන 
අය විසන් දන්වා ඇත. 

තිර්මිදි හා නසාඊ රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
තහවුරු කරන අතරම ඉබුනු හුරදයිමා හා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන 
ඉමාම් වරු රමය මර්ෆූුඃ ගණයට අයත් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
යැයි පවසා සටියි. 

දාරකුත්නී හි සඳහන් තවත් හදීසයක 

කවරරකු රාත්රිරේ උපවාසය සඳහා වූ රච්තනාව අනිවාර්යය 
කර රනොගත්රත්ද ඔහුට උපවාසය රනොමැත.  
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677 َّ اَلَِّبُّ صَّّل  - : " َدَخَل لََعَ ُ َعنحَها قَالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ءٌ  " قُلحَنا: ََل. َقاَل: "  ؟اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َذاَت يَوحٍم. َفَقاَل: " َهلح ِعنحَدُكمح ََشح

ِديَ َفإِِّنِّ إًِذا َصائٌِم " ُثمَّ اتَانَا يَ  هح
ُ
ًما آَخَر، َفُقلحَنا: أ ا َحيحٌس، َفَقاَل: " ََلَ  وح

لٌِم. ُت َصائًِما " َفاَُكَ "  َرَواهُ ُمسح َبحح  ارِينِيِه، َفلََقدح اصح

ආඉො තුමිය (රළියල්ලාහු අන්හා) විසන් රමරසේ වාර්තා 
කරන ලදී. දිනක් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
මා රවත පැමිණිරේය. එවිට එතුමාරණෝ ඔබ ළඟ (කෑමට) කිසවක් 
රහෝ තිරබ් දැ යි විමසා සටියහ. එවිට අපි නැතැයි පිළිතුරු දුන්රනමු. 
එරසේ නම් අද මම උපවාසය රකිමි යි පැවසූහ. පසුව තවත් දිනක 
එතුමාණන් අප රවත පැමිණියහ. එවිට අපි රට ඉඳි රක්ජු එළඟි 
රතල් මිශ්රිත හයිස් නම් ආහාර වර්ගයකත් අපට පිරිනමන ලදී යැයි 
පවසා සටිරයමු. එවිට එතුමා එය රගන එන්න සැබැවින්ම මම (අද 
දින) උපවාස රකින්රනකු රලස අවදි වූරයමි යැයි පවසා පසුව 
එතුමා අනුභව කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත.  

678 -  ِ ُ َعنحُهَما، انَّ َرُسوَل الِلَّ ٍد َرِِضَ الِلَّ ِل بحِن َسعح وََعنح َسهح
َر "   صَّّل اهللُ  لُوا الحِفطح ٍ َما َعجَّ

َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل يََزاُل اَلَّاُس ِِبََّيح
ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව සහ්ල් ඉබ්නු සුඃද් තුමා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 

(හිරු අවරට ගිය විගස) ජනයා උපවාසරයන් මිදීම ඉක්මන් 
කරන තාක් ඔවුහු යහපරතහිම පසු රවති. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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679 : ِمنح َحِديِث اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنحُه َعِن  - ِمِذيِّ ح َولِلُّتِّ
ُ  اَحبُّ  َجلُُهمح  اَلَِّبِّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َقاَل الِلَّ ِعَباِدي إَِلَّ اعح

ًرا " .  فِطح
මාරේ ගැත්තන් අතුරින් මට වඩාත් ප්රිය මනාප වනුරේ 

ඔවුන් අතුරින් උපවාසරයන් මිදීම ඉක්මන් කරන අය රවති යැයි 
අල්ලාහ් පැවසූ බවට  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ හදීසය අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි රමරසේ සඳහන් රවයි. 

 

 

680 -  ِ ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ وََعنح انَِس بحِن َمالٍِك رِِضَ اهلل َعنح
ُحوِر بََرَكًة "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه. ُروا َفإِنَّ ِِف السَّ ِه َوَسلََّم " تََسحَّ  صَّّل اهلُل َعلَيح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

නුඹලා සහර් (අලුයම් කාලරේ) ආහාරය ගනු. සැබැවින්ම 
සහර් කිරීරමහි අභිවෘද්ධිය ඇත. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

681 ِّ رِِضَ  - بِّ ُه َعِن اَلَِّبِّ وََعنح َسلحَماَن بحِن ََعِمٍر الضَّ  اهلل َعنح
ٍر، َفإِنح لَمح  ِطرح لََعَ َتمح َطَر اَحُدُكمح َفلحُيفح ِه َوَسلََّم َقاَل: " إَِذا افح صَّّل اهلُل َعلَيح

َسُة، وَ  َمح ِطرح لََعَ َماٍء، َفإِنَُّه َطُهوٌر "  َرَواهُ اْلح ُن ُخَزيحَمَة ََيِدح َفلحُيفح َحُه اِبح َصحَّ
ُن ِحبَّاَن  َاِكُم.َوابح

ح
 َواْل
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
සල්මාන් ඉබ්නු ආමිර් අල්-ලබ්බිේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතුරින් යරමකු උපවාස පවාරණය කරළේ නම් රට ඉදි 
කිහිපයක් රගන උපවාසය පවාරණය කරන්න. එරසේ ඔහුට 
රනොලැබුණු විටක ජලය රගන පවාරණය කරන්න. රහේතුව 
සැබැවින්ම එය පිරිසදු වන බැවිනි. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. ඉබ්නු හුරදයිමා හා ඉබ්නු හිබ්බාන් 
යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරති.  

682 ِ وََعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ  - ُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ  اهلل َعنح
لِِمَْي: َفإِنََّك يَا  ِه َوَسلََّم َعِن الحوَِصاِل، َفَقاَل رَُجٌل ِمَن الحُمسح صَّّل اهلُل َعلَيح

ِ تَُواِصُل  ِعُمِِن َرّبِّ  ؟قَاَل: " وَايُُّكمح ِمثحِِّل  ؟َرُسوَل الِلَّ ِقيِِن  إِِّنِّ ابِيُت ُيطح َويَسح
ا  ًما، ُثمَّ َراُوا ". َفلَمَّ ًما، ُثمَّ يَوح ابَوحا انح يَنحَتُهوا َعِن الحوَِصاِل َواَصَل بِِهمح يَوح

ِ لَُهمح ِحَْي ابَوحا انح 
تُُكمح " ََكلحُمَنُكِّ َر الحِهََلُل لَزِدح الحِهََلَل، َفَقاَل: " لَوح تَاخَّ

ِه.  يَنحَتُهوا "  ُمتََّفٌق َعلَيح

අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
විසාල් කිරීම (උපවාසය පවාරණය රනොරකොට අඛේඩ උපවාසරේ 
නිරත වීම) තහනම් කළහ. එවිට මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් මිනිරසකු 
නැගී සට එරසේ නම් අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, ඔබ තුමා විසාල් 
කරන්රනහිය. එවිට එතුමා ඔබ අතුරින් කිසවකු මා රමන් රවයි ද? 
සැබැවින්ම මම රාත්රිය ගත කරමි. එවිට මාරේ පරමාධිපති මට 
ආහාර සපයයි. මට පානය ද සපයයි යැයි පවසා සටියහ. නමුත් 
ඔවුන් විසාල් කිරීරමන් වැළකී සටීමට ප්රතික්රෙේප කළ කල්හි ඔවුන් 
සමඟම එතුමාණන් දිනක් විසාල් කළහ. පසුව තවත් දිනක් විසාල් 
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කළහ. පසුව ඔවුහු මුල් හඳ දුටුරවෝය. එවිට එතුමාරණෝ මුල් සඳ 
ප්රමාද වී නම් විසාල් කිරීම තවත් අධික කරමි යැයි පවසා සටියහ. 
එය ඔවුන් එයින් වැළකීමට ප්රතික්රෙේප කළ අවස්ථාරේ ඔවුනට 
අවවාද කරන්නක් රමන් තිබිණ.

මූලාශ්රය :  බුහාරි හා මුස්ලිම් 

683 ِه َوَسلََّم " َمنح لَمح وََعنحُه َقاَل: َقاَل رَ  - ِ صَّّل اهللُ َعلَيح ُسوُل الِلَّ
ِ َحاَجٌة ِِف انح يََدَع َطَعاَمُه  َل، فَلَيحَس لِِلَّ َهح ورِ َوالحَعَمَل بِِه، وَاْلح َل الزُّ يََدعح َقوح

ُظ ََلُ. ، َوابُو َداُوَد َواللَّفح َُخارِيُّ ابَُه "  َرَواهُ اْلح  َوََشَ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

කවරරකු අසතය ප්රකාශ කිරීමත් ඒ අනුව කටයුතු කිරීමත් 
අඥානයකු රසේ හැසරීමත් අතහැර රනොදමන්රන් ද ඔහු ඔහුරේ 
ආහාරය රහෝ ඔහුරේ පානය අතහැර දැමීරමහි අල්ලාහ්ට කිසදු 
අවශයතාවක් රනොමැත. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් දන්වා ඇත. 
රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් අබූ දාවුද් සතුය.  

684 ِ صَّّل  - : " ََكَن َرُسوُل الِلَّ ُ َعنحَها قَالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
لَُكُكمح اهللُ َعلَيحِه َوَسلََّم ُيَقبُِّل َوُهَو َصائٌِم، َويَُباَِشُ وَ  ُهَو َصائٌِم، َولَِكنَُّه امح

لٍِم. َوَزاَد ِِف رَِوايٍَة: " ِِف َرَمَضاَن ".  ُظ لُِمسح بِِه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح رح  ِْلِ
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ උපවාසරේ 
නිරත ව සටිය දී මා සපගන්නකු රලස සටියහ එරමන්ම එතුමා 
උපවාසය නිරත ව සටිය දී මා වැලඳ ගන්රනකු රලස ද සටියහ. 
නමුත් එතුමා තම ආශාවන් වළක්වා ගන්නට ශක්තිය ඇත්තකු වූහ. 
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මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමය ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වදන් 
රපළකි. තවත් වාර්තාවක රමම වදන් රපළට අමතර ව 
රමළානරයහි යැයි සඳහන් වී  ඇත.  

685 ُ َعنحُهَما; " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َُخارِيُّ  َتَجَم َوُهَو َصائٌِم "  َرَواُه اْلح َتَجَم َوُهَو ُُمحرٌِم، َواحح .  َعلَيحِه َوَسلََّم اِحح 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ඉහ්රාම් ඇද සටිය දී හිජාමත් රහවත් විත් විද ප්රතිකාර කර ගත්හ. 
උපවාසරේ නිරත ව සටිය දී ද විත් විද ප්රතිකාර කර ගත්හ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. 

686 ادِ بحِن اوحٍس رِِضَ اهلل َعنح  - ِ صَّّل وََعنح َشدَّ ُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ
َِقيِع َوُهَو حَيحَتِجُم ِِف َرَمَضاَن. َفَقاَل: "  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم اََت لََعَ رَُجٍل بِاْلح
َاِجُم 

ح
َطَر اْل ]افح ُجوُم   َوالحَمحح ] ِمذِ   ح َسُة إَِلَّ الُّتِّ َمح ،" "  َرَواهُ اْلح َحُه  يَّ َوَصحَّ

ُن ُخَزيحَمةَ  َُد، َوابح ُن ِحبَّاَن .اَحح  ، َوابح

ෙද්දාද් ඉබ්නු අේස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් බකීුඃ නම් ස්ථානරේ 
රමළාන් මාසරේ විත් විද ප්රතිකාර කර ගත් පුද්ගලයකු රවත පැමිණ 
විත් විද ගත් පුද්ගලයා ද විත් විද්ද පුද්ගලයාද උපවාසරයන් 
මිදුරේය යැයි පවසා සටියහ. 

රමය අහම්ද් අබූ දාවූද් නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් දන්වා ඇති අතර අහ්මද් ඉබ්නු හුරදයිමා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන 
ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරති.  
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687 ُل َما  - ُه َقاَل: " اوَّ ُكرَِهِت وََعنح انَِس بحِن َمالٍِك رِِضَ اهلل َعنح
َتَجَم َوُهَو َصائٌِم، َفَمرَّ بِِه  َن اِِب َطالٍِب اِحح َفَر بح ائِِم; انَّ َجعح َِجاَمُة لِلصَّ

ح
اْل

َص  َطَر َهَذاِن "، ُثمَّ َرخَّ  اَلَِّبُّ صَّّل اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَقاَل: " افح
َِجاَمةِ 

ح
ُد ِِف اْل ائِِم، َوََكَن انٌَس حَيحَتِجُم َوُهَو َصائٌِم "  اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم َبعح لِلصَّ

ِِنُّ َوَقوَّاهُ .  اَرُقطح  َرَواهُ ادلَّ

අනස් ඉබ්නු මාලික් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

උපවාසය රකින්රනකුට හිජාමත් රහවත් විත් විදීම තහනම් 
කරනු ලැබූ මුල් අවදිරේ ජුඃෆර් ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා උපවාසරේ නිරත ව සටියදී විත් විද ගත්හ. ඒ 
අවස්ථාරේ ඔහු අසලින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ගමන් කරමින් සටියහ. එවිට එතුමා රම් රදරදනාම උපවාසය කඩ 
කළහැයි පවසා සටියහ. ඉන් පසුව පසු කාලරේ උපවාසරේ නිරත 
වන්නාට විත් විදීරමහි අවසරය ලබා දුන්හ. අනස් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා ද උපවාසරේ නිරත ව සටිය දී විත් විද ගන්රනකු ව 
සටියහ. 

රමය ඉමාම් අද්දාරුකුත්නි තුමා විසන් දැනුම් දී ඇති අතර 
රමය බලවත් වාර්තාකරුවන් රගන් යුත් හදීසයක් බවත් සඳහන් 
කරයි.    

688 ُ َعنحَها، " انَّ  -  اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
َناٍد َضِعيٍف.  ُن َماَجهح بِإِسح َتَحَل ِِف َرَمَضاَن، َوُهَو َصائٌِم "  َرَواهُ اِبح َوَسلََّم اِكح

ٌء . : ََل يَِصحُّ فِيِه ََشح ِمِذيُّ ح  َقاَل الُّتِّ

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
රමළානරේ උපවාසරේ නිරත ව සටිය දී සුරුමා ගැල් වූහ. 
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රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා දුර්වල වාර්තා සබඳතාවකින් යුතුව 
දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිරිම්දි තුමා ද රම් සම්බන්ධයන් සඳහන් 
කිසදු හදීසයක සතයතාවක් දක්නට රනොමැති බව සඳහන් කරයි.  

689 ِ صَّّل وََعنح اِِب هُ  - ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ َريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
َمُه،  اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " َمنح نَِسَ َوُهَو َصائٌِم، َفاَُكَ اوح ََشَِب، َفلحُيتِمَّ َصوح

ُ َوَسَقاهُ "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه. َعَمُه الِلَّ  َفإِنََّما اطح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

කවරරකු උපවාසරේ නිරත ව සටිය දී අමතක වී ආහාර 
අනුභව කරළේ නම් රහෝ ජලය පානය කරළේ නම් රහෝ ඔහු ඔහුරේ 
උපවාසය පූර්ණ කරත්වා! සැබැවින්ම එරසේ ඔහුට ආහාර හා ජලය 
ලබා දුන්රන් අල්ලාහ්ය. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

690 َطَر ِِف َرَمَضاَن نَاِسًيا فَََل َقَضاءَ َعلَيحهِ  - َولِلحَحاِكِم: " َمنح افح
اَرَة "  َوُهَو َصِحيٌح .  َوََل َكفَّ

යරමක් අමතක වී රමළානරේ උපවාසරයන් මිදුරේ නම් 
ඔහුට කලා (නැවත ඉටු) කිරීමක් රහෝ ඒ සඳහා වන්දියක් ලබා දීමක් 
රහෝ රනොමැත යැයි හාකිම් හි සඳහන් රේ. 

රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයකි.  

691 ِه  - ِ صَّّل اهلُل َعلَيح وََعنح اِِب ُهَريحَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
َتَقاَء َفَعلَيحِه الحَقَضاُء "   ِه، َوَمنح اسح ُء َفََل َقَضاَء َعلَيح َوَسلََّم " َمنح َذَرَعُه الحَِقح

َسُة. َمح ِِنُّ . َرَواهُ اْلح اَرُقطح َُد . َوَقوَّاُه ادلَّ  َواَعلَُّه اَحح
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකුට වමණය ඇති වූරේ නම් ඔහු රකරරහි නැවත 
කලා කිරීමක් රනොමැත. කවරරකු (උවමනාරවන්ම) වමාරන්රන් 
නම් ඔහු රකරරහි නැවත කලා කිරීම පැවරරනු ඇත. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. ඉමාම් අහ්මද් රමය අඩුපාඩු සහිත 
හදීසයක් බවත් ඉමාම් දාරුකුත්නි බලවත් සාධක සහිත හදීසයක් 
බවත සඳහන් කරයි. 

 

692 -  ِ ُ َعنحُهَما; " انَّ َرُسوَل وََعنح َجاب ِ َرِِضَ الِلَّ ِر بحِن َعبحِد الِلَّ
َة ِِف َرَمَضاَن، َفَصاَم  ِه َوَسلََّم َخَرَج ََعَم الحَفتحِح إََِل َمكَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ

، َحَّتَّ اٍء َفَرَفَعهُ َحَّتَّ بَلََغ ُكَراَع الحَغِميِم، َفَصاَم اَلَّاُس، ُثمَّ َدََع بَِقَدٍح ِمنح مَ 
َض اَلَّاِس َقدح َصاَم.  َد َذلَِك: إِنَّ َبعح َنَظَر اَلَّاُس إَِِلحِه، ُثمَّ ََشَِب، َفِقيَل ََلُ َبعح

وََلَِك الحُعَصاُة" ".
ُ
وََلَِك الحُعَصاةُ، أ

ُ
 َقاَل: "أ

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) මක්කා ජයග්රහණය කළ වසරර් 
රමළාන් මාසරේ මක්කාහ් රවත පිටත් ව ගියහ. කුරාඋල් ගමීම් නම් 
ස්ථානයට පැමිරණන රතක්ම උපවාසරේ නිරත වූහ. ජනයා ද 
උපවාසරේ නිරත වූහ. පසුව ජල බඳුනක් රගන්වා ජනයා එය දකින 
තරමට ඔසවා පසුව පානය කළහ. ඉන් පසුව පවා ඇතැම් ජනයා 
උපවාසරේ නිරත රවමින් සටින බවට එතුමාණන්ට පවසන ලදී. 
එවිට එතුමාරණෝ ඔවුහු පාපතරරයෝය. ඔවුහු පාපතරරයෝයැ යි 
පවසා සටියහ.  
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693 َياُم،  - ٍظ: " َفِقيَل ََلُ: إِنَّ اَلَّاَس َقدح َشقَّ َعلَيحِهُم الصِّ َوِِف لَفح
َما َينحُظُروَن فِيَما َفَعلحَت، َفَدََع  ، َفَْشَِب "   َوإِنَّ ِ َد الحَعَصح بَِقَدٍح ِمنح َماٍء َبعح

لٌِم.  َرَواهُ ُمسح

තවත් ප්රකාශයක එතුමාණන් රමරසේ පවසන ලදී. 

සැබැවින්ම ජනයාට උපවාසය දුේකර වී ඇත. ඔබ කුමක් 
කරන්නට යන්රන් දැ යි ඔවුහු බලාරපොරරොත්තුරවන් පසු රවති. 
එවිට එතුමාණන් අසර් සලාතරයන් පසුව ජල බඳුනක් රගන්වා 
පසුව එය පානය කළහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

694 ُ َعنحُه; انَُّه َقاَل: "  - لَِِمِّ رََِض الِلَّ سح ٍرو اَلح وََعنح ََححَزةَ بحِن َعمح
َّ ُجَناحٌ  َفِر، َفَهلح لََعَ َياِم ِِف السَّ ةً لََعَ الصِّ ِ! اِجُد ِِب قُوَّ َفَقاَل  ؟يَا َرُسوَل الِلَّ

 ِ ِ َرُسوُل الِلَّ َصٌة ِمَن الِلَّ ، َفَمنح اَخَذ بَِها  صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ِِهَ رُخح
لٌِم.  لُُه  َفَحَسٌن، َوَمنح اَحبَّ انح يَُصوَم َفََل ُجَناَح َعلَيحِه " "  َرَواُه ُمسح َواصح

ٍرو َساَل "   َن َعمح حُمتََّفِقَِ " ِمنح َحِديِث ََعئَِشَة; " انَّ ََححَزَة بح  ِِف " ال

හම්සා ඉබ්නු අම්ර් අල්අස්ලමී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, ගමරනහි උපවාසරේ නිරත වීමට 
මම ශක්තිය ලබමි. එරසේ (උපවාසරේ නිරත වූරේ) නම් එය මා 
රකරරහි වරදක් රේවි දැ යි විමසා සටි බව එතුමා දන්වා සටිරේය. 

එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ රමරසේ ප්රකාශ කළහ. රමය 
අල්ලාහ් විසන් වූ අවකාශයකි. එබැවින් කවරරකු රමය ක්රියාවට 
ගන්රන් ද එය යහපතකි. එරමන්ම කවරරකු උපවාසරේ නිරත 
වන්රන් ද ඔහු රකරරහි වරදක් රනොවනු ඇත. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත. 
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රමය හම්සා ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විමසා 
සටි බවත් එයට ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය පිළිතුරු දුන් 
බවත් බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් රේ. 

695 ُ َعنحُهَما-َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس  - َص  -َرِِضَ الِلَّ َقاَل: " رُخِّ
ِكيًنا، َوََل قَضَ  ِعَم َعنح ُُكِّ يَوحٍم ِمسح ِطَر، َويُطح يحِخ الحَكبَِّيِ انح ُيفح اءَ َعلَيحهِ " لِلشَّ

َحاهُ.  َاِكُم، َوَصحَّ
ح

، َواْل ِِنُّ اَرُقطح  َرَواهُ ادلَّ

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

වරයෝවෘද්ධ භාවය ලැබූ වැඩිහිටිරයකුට උපවාසරයන් 
මිදීමටත් ඒ සෑම දිනක් රවනුරවන්ම දුඟියකුට ආහාර සැපයීමටත් 
අවකාශය රදන ලදී. ඔහු රකරරහි කළා රහවත් නැවත ඉටු කිරීම 
රනොපැවරර්. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි හා ඉමාම් හාකිම් යන අය විසන් 
දන්වා ඇති අතර රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් දන්වයි. 

696 ُه َقاَل: " َجاءَ رَُجٌل إََِل اَلَِّبِّ  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
ِه َوَسلَّمَ  لََكَك  صَّّل اهلُل َعلَيح ِ. َقاَل: " َوَما اهح ُت يَا َرُسوَل الِلَّ  ؟َفَقاَل: َهلَكح

َراِِت ِِف َرَمَضاَن، َفَقاَل: " َهلح ََتُِد َما تَ  ُت لََعَ اِمح تُِق َرَقَبةً " َقاَل: َوَقعح "  ؟عح
 ِ َريحِن ُمَتَتابَِعْيح َتِطيُع انح تَُصوَم َشهح . َقاَل: " َقاَل: ََل  ؟َقاَل: ََل. َقاَل: " َفَهلح تَسح

ِكيًنا ِعُم ِستَِّْي ِمسح ِِت اَلَِّبُّ  ؟" َفَهلح ََتُِد َما ُتطح
ُ
" َقاَل: ََل، ُثمَّ َجلََس، َفأ

ِه َوَسلََّم بَِعَرٍق  قح بَِهَذا "، َفَقاَل: الََعَ  صَّّل اهلُل َعلَيح ٌر. َفَقاَل: " تََصدَّ فِيِه َتمح
َقَر ِمنَّا ُل  ؟افح َ ََلبَتَيحَها اهح َوُج إَِِلحهِ ِمنَّا، َفَضِحَك اَلَِّبُّ صَّّل َفَما َبْيح َبيحٍت احح
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ُه اهح  ِعمح َيابُُه، ُثمَّ َقاَل: "اذحَهبح َفاطح " "  لََك اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َحَّتَّ بََدتح انح
لٍِم  ُظ لُِمسح بحَعُة، َواللَّفح .   َرَواهُ السَّ  

අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

මිනිරසකු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) රවත 
පැමිණ අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම විනාශයට පත් වුරයමි යැයි 
පවසා සටිරේය. එවිට එතුමා ඔබව විනාශ කර දැමුරේ කුමක්දැ යි 
විමසා සටි විට ඔහු, රමළානරේ මම මාරේ බිරිය සමඟ ලිිංගික 
ඇසුරරහි නිරත වූරයමි යැයි පවසා සටිරේය. එවිට එතුමා ඔබට 
වහරලක් නිදහස් කළ හැකිදැ?යි විමසා සටිරේය. ඔහු නැතැයි 
පැවසීය. එරසේ නම් මාස රදකක් අඛේඩ ව උපවාසරේ නිරත විය 
හැකිදැ?යි විමසා සටියහ. ඔහු රනොහැකැයි පැවසීය. දුගියන් හැට 
රදරනකුට ආහාර සැපීයමට යමක් ලබන්රනහි දැයි විමසා සටියහ. 
එයට ද නැතැයි පැවසීය. පසුව වාඩි විය. රට ඉඳි වලින් පිරුණු 
මල්ලක් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත රගන එන 
ලදී. පසුව එතුමා ඔබ රමය දන් රදන්නැයි පැවසූහ. එවිට ඔහු අපට 
වඩා දුගියන් රවත් ද? රම් ප්රරද්ශරේ අපට වඩා දූගියන් කිසවකු 
නැතැයි පවසා සටිරේය. පසුව නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා තම රදකන දත් රපරනන තරමට සනාසුණහ. පසුව රමරසේ 
පවසා සටියහ. රමය රගන රගොස් ඔරබ් පවුලට ආහාර වශරයන් 
රදන්නැයි පවසා සටිරේය. 

රමය අහ්මද් බුහාරි මුස්ලිම් අබූ දාවුද් නසාඊ තිර්මිදි හා 
ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි සඳහන් 
වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි.  

 



 

 

මරාම් 

 

359
 

697 ُ َعنحُهَما " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل  - مِّ َسلََمَة َرِِضَ الِلَّ
ُ
وََعنح ََعئَِشَة وَأ

تَِسُل َويَُصوُم "  ُمتََّفٌق  بُِح ُجُنًبا ِمنح َِجَاٍع، ُثمَّ َيغح اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ََكَن يُصح
مِّ َسلََمَة:  َو 

ُ
لٌِم ِِف َحِديِث أ ِِض .َعلَيحِه. َزاَد ُمسح   ََل َيقح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය හා උම්මු සලමා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අඹුසැමි ඇසුර රහේතුරවන් සන්ානය අනිවාර්යය තත්වරයන් 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා අවදි වූහ. පසුව ස්නානය 
කර උපවාසරේ නිරත වූහ.  

698 ِ صَّّل اهلُل وََعنح ََعئَِش  - ُ َعنحَها; انَّ َرُسوَل الِلَّ َة َرِِضَ الِلَّ
ُه َوِِلُُّه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه.  َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َمنح َماَت َوَعلَيحِه ِصَياٌم َصاَم َعنح

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

කවරරකු රකරරහි උපවාසය අනිවාර්ය වූ තත්ත්වරේ මිය 
යන්රන් ද ඔහු රවනුරවන් ඔහුරේ භාරකරු උපවාසය නිරත වනු 
ඇත. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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هي  اببُ  َ َعْن َصْومي َصْوُم اتلىَطوُّعي َوَما نُْهي  
අතිරර්ක උපවාසයන් හා උපවාසය තහනම් 

කරනු ලැබූ දිනයන් පිළිබඳ පාඩම

699 -  ِ نحَصارِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ َعنح اِِب َقَتاَدةَ اَلح
َنَة  ُر السَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ُسئَِل َعنح َصوحِم يَوحِم َعَرَفَة. َقاَل: " يَُكفِّ

َاقَِيَة "، َوُسئَِل َعنح ِصَياِم يَ  َنَة كَ وحِم ََعُشوَراَء. َقاَل: " يُ الحَماِضَيَة َواْلح ُر السَّ فِّ
ُت فِيِه،  ، َقاَل: " َذاَك يَوحٌم ُودِلح ِ الحَماِضَيَة " َوُسئَِل َعنح َصوحِم يَوحِم اَِلثحنَْيح

لٌِم . َّ فِيِه " "  َرَواُه ُمسح نحِزَل لََعَ
ُ
 َوُبِعثحُت فِيِه، اوح أ

අබූ කතාදා අල්-අන්සාරි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරගන් අරෆා උපවාසය පිළිබඳ විමසන ලදී. එවිට 
එතුමාරණෝ එය පසුගිය වසරර් පාපයන් හා ඉදිරි වසරර් පාපයන්ට 
සමාව හිමිකර රදයි යනුරවන් පැවසූහ. 

ආෂූරා දින උපවාසය පිළිබඳව විමසන ලදී. එවිට 
එතුමාරණෝ එය ද පසුගිය වසරර් පාපයන් හා ඉදිරි වසරර් පාපයන්ට 
සමාව හිමිකර රදයි යනුරවන් පැවසූහ. 

සදුදා දින උපවාසය පිළිබඳව ද විමසන ලදී. එවිට 
එතුමාරණෝ එය මා උපත ලැබූ දිනයයි. එදිනය මා නබිවරයකු රලස 
එවනු ලැබුරේ. එරමන්ම එදිනය මා රවත අල් කුර්ආනය පහළ 
කරනු ලැබුරේයැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

සටහන: අරෆා දිනය හජ් වන්දනාකරුවන් අරෆාරවහි රැදී 
සටින දුල් හජ් මස නව වන දිනය රේ. 

ආෂූරා යනු මුහර්රම් මස දස වැනි දිනය රේ.
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700 -  ِ ُه انَّ َرُسوَل الِلَّ نحَصارِيِّ رِِضَ اهلل َعنح وََعنح اِِب ايُّوَب اَلح
َبَعُه ِستًّا ِمنح َشوَّاٍل صَّّل اهلُل َعلَ  ِه َوَسلََّم َقاَل: " َمنح َصاَم َرَمَضاَن، ُثمَّ اتح يح

لٌِم . ِر "  َرَواُه ُمسح هح  ََكَن َكِصَياِم ادلَّ

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබූ අේයූබ් අල් අන්සාරි (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු රමළාන් මාසරේ උපවාසරේ රයදී පසුව එයට 
පරව ෙේවාල් මස දින හයක් උපවාසරේ නිරත වන්රන් ද ඔහු එම 
වසර මුළුල්රල් උපවාසරේ රයදුණු අයකු රමන් රවයි. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

701 رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقا - ُدح َل: َقاَل َرُسوُل وََعنح اِِب َسِعيٍد اْلح
ِ إَِلَّ  ًما ِِف َسبِيِل الِلَّ ِه َوَسلََّم " َما ِمنح َعبحٍد يَُصوُم يَوح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ

ِهِه  اَلَّاَر َسبحِعَْي َخِريًفا "  مُ  َوحِم َعنح وَجح ُ بَِذلَِك اِلح تََّفٌق َعلَيحِه، بَاَعَد الِلَّ
لٍِم  . ُظ لُِمسح  َواللَّفح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ මාර්ගරේ රයොමු ව සටිය දී උපවාසරේ නිරත 
වන කවර ගැත්රතකු රහෝ රේවා ඒ රහේතුරවන් අල්ලාහ් ඔහුරේ 
මුහුණ වසර හැත්තෑවක් පමණ දුරින් නිරරයන් දුරස් කරනු මිස 
නැත. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

රමම පද රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතුය.
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702 ِ صَّّل  - : " ََكَن َرُسوُل الِلَّ ُ َعنحَها قَالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ِطُر َحَّتَّ َنُقوَل ََل  ِطُر، َويُفح يَُصوُم، اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم يَُصوُم َحَّتَّ َنُقوَل ََل ُيفح

َمَل صِ  َتكح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم اِسح ٍر َقطُّ إَِلَّ َوَما َرايحُت َرُسوَل الِلَّ َياَم َشهح
َباَن "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه،  َِثَ ِمنحُه ِصَياًما ِِف َشعح ٍر اكح ُتُه ِِف َشهح َرَمَضاَن، َوَما َرايح

لٍِم. ُظ لُِمسح  َواللَّفح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි තුමාණන් උපවාසරයන් මිරදන්රන් නැති දැ යි අප 
කතා කර ගන්නා තරමට එතුමාණන් උපවාසරේ නිරත වූහ. 
එරමන්ම එතුමාණන් උපවාසරේ නිරත රනොවන්රන් දැ යි අප කතා 
කර ගන්නා තරමට උපවාසරයන් මිදී සටියහ. එතුමාණන් රමළාන් 
මාසය හැර රවනත් කිසදු මසක් සම්පූර්ණරයන් උපවාසරේ නිරත 
වී සටිනු මම දැක රනොමැත. එරමන්ම ෙුඃබාන් මාසරේ උපවාසයට 
වඩා එතුමාණන් අධික උපවාසයන් හි නිරත වූ මාසයක් ද මම දැක 
රනොමැත. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

රමම වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතුය.  

703 ِ صَّّل وََعنح اِِب َذرٍّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " اَمرَ  - نَا َرُسوُل الِلَّ
َبَع  َة، َوارح َ ِر ثَََلثََة ايَّاٍم: ثَََلَث َعْشح هح ِه َوَسلََّم انح نَُصوَم ِمنح الشَّ اهلُل َعلَيح
ُن ِحبَّاَن.  َحُه اِبح ، َوَصحَّ ِمِذيُّ ح ، َوالُّتِّ ةَ "  َرَواهُ النََّساِئُّ َ ةَ وَََخحَس َعْشح َ َعْشح

අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මාසරේ චන්ද්ර දින 13, 14, 15 යන දින තුරනහි අප 
උපවාසරේ නිරත විය යුතු යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයරණෝ 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) අපට නිරයෝග කළහ. 
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රමය ඉමාම් නසාඊ හා ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇති අතර 
ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කර ඇත.  

704 ِ صَّّل اهلُل  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ َرُسوَل الِلَّ
نِِه "   َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل حَيِلُّ لِلحَمرحاةِ انح تَُصوَم َوَزوحُجَها َشاِهٌد إَِلَّ بِإِذح

ُظ لِلحُبَخارِيِّ  َ ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح .    َرَمَضاَن ". َوَزاَد ابُو َداُوَد: " َغَّيح 

ඇත්රතන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැමියා සටින විට ඔහුරේ අනුමැතිරයන් රතොරව 
කාන්තාවක් උපවාසරේ නිරත වීම අනුමත රනොරේ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් වදන් රපළ 
ඉමාම් බුහාරි සතුය. 

ඉමාම් අබූ දාවූද් මීට අමතර ව ‘රමළාන් මාසරේ හැර’ යැයි 
සඳහන් රකොට ඇත.  

705 -  ِ رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ ُدح وََعنح اِِب َسِعيٍد اْلح
ِه َوَسلََّم  ِر "  صَّّل اهلُل َعلَيح ِر َويَوحِم اَلَّحح : يَوحِم الحِفطح ِ َمْيح َنََه َعنح ِصَياِم يَوح

 ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .

අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) යේමුල් ෆිත්ර් (රහවත් උපවාස අවුරුදු) හා යේමුන් නහර්් 
(රහවත් හජ් අවුරුදු) රදදින උපවාසරේ නිරත වීම තහනම් කළහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්   
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706 -  ِ ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ حُهَذِلِّ رِِضَ اهلل َعنح وََعنح ُنَبيحَشَة ال
ٍ َوَُشح 

ِيِق ايَّاُم اُكح
ِه َوَسلََّم " ايَّاُم التَّْشح ِ "  َرَواُه صَّّل اهلُل َعلَيح ٍر لِِلَّ ٍب، َوِذكح

لٌِم  .  ُمسح
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව නුරබයිො අල් හුදලීේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අේයාමුත් තේරීක් (රහවත් හජ් අවුරුද්රදන් පසු ඇති දින 
තුන) යනු අනුභව කරන පානය කරන එරමන්ම අල්ලාහ ්ව සහිපත් 
කරන දිනයන් රේ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත. 

707 صح  - ُ َعنحُهمح قَاََل: " لَمح يُرَخَّ وََعنح ََعئَِشَة َوابحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
َي "   َن إَِلَّ لَِمنح لَمح ََيِِد الحَهدح يِق انح يَُصمح ِ

.ِِف ايَّاِم التَّْشح َُخارِيُّ  َرَواهُ اْلح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය හා ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන රදරදනා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

වන්දි වශරයන් දීමට සත්ව කැපයක් රනොලැබුණු අයට හැර 
අේයාමුත් තේරීක් දිනයන්හි උපවාසරේ නිරත වීමට අනුමැතිය 
රදනු රනොලැබූහ.

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

708 ُه َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
وا  ِ اللََّياِل، َوََل ََتحَتصُّ ُُمَعِة بِِقَياٍم ِمنح َبْيح وا َِلحلََة اْلح َوَسلََّم َقاَل: " ََل ََتحَتصُّ

 ِ ُُمَعِة بِِصَياٍم ِمنح َبْيح يَّاِم، إَِلَّ انح يَكُ  يَوحَم اْلح  ِِف َصوحٍم يَُصوُمُه ونَ اَلح
لٌِم  .  اَحُدُكمح "  َرَواهُ ُمسح
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රාත්රි අතුරින් සකුරාදා රාත්රිය නැමදුම සඳහා විරශේෙත්වයක් 
රනොදක්වන්න. දින අතුරින් සකුරාදා දින උපවාසරේ නිරත වීම 
සඳහා විරශේෙත්වයක් රනොදක්වන්න. නමුත් එදින ඔබ අතුරින් 
කිසවකු (අඛේඩ ව) උපවාසරේ නිරත වීම පුරුද්දක් වශරයන් ගත් 
අය හැර. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

709 ُه َقاَل  - ِ صَّّل وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح : َقاَل َرُسوُل الِلَّ
ًما  ُُمَعِة، إَِلَّ انح يَُصوَم يَوح ِه َوَسلََّم " ََل يَُصوَمنَّ اَحُدُكمح يَوحَم اْلح اهلُل َعلَيح

ِه. َدهُ "  ُمتََّفٌق َعلَيح ًما َبعح  َقبحلَُه، اوح يَوح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

(ජුමුආ දිනට) රපර දිනක් රහෝ පසු දිනක් උපවාසරේ නිරත 
වූරේ නම් හැර ජුමුආ දින (පමණක්) ඔබ අතුරින් කිසවකු 
උපවාසරේ නිරත රනොවිය යුතුය. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

710 ِ صَّّل اهلُل وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه  - انَّ َرُسوَل الِلَّ
َسُة،  َمح َباَن َفََل تَُصوُموا "  َرَواُه اْلح َتَصَف َشعح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " إَِذا اِنح

َُد . تَنحَكرَُه اَحح  َواسح

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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ෙුඃබාන් මස අඩක් රගවී ගිය විට ඔබ උපවාසරේ නිරත 
රනොවන්න. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. නමුත් රමය (ප්රතික්රෙේප කළ හැකි) 
මුන්කර් ගණරේ හදීසයක් බව ඉමාම් අහ්මද් තුමා සඳහන් රකොට 
ඇත.  

711 -  ِ ُ َعنحَها انَّ َرُسوَل الِلَّ ٍ َرِِضَ الِلَّ
اءِ بِنحِت بُْسح مَّ َوَعِن الصَّ

ُُّتَِض  بحِت، إَِلَّ فِيَما اِفح صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل تَُصوُموا يَوحَم السَّ
، َفإِنح لَمح ََيِدح اَحُدُكمح إَِلَّ ِْلَاءَ ِعَنٍب، اوح ُعودَ َشَجرَ  َها فَ  ةٍ َعلَيحُكمح ُضغح لحَيمح

َطرٌِب. َوَقدح انحَكرَهُ َمالٌِك .  َسُة، َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت، إَِلَّ انَُّه ُمضح َمح "  َرَواهُ اْلح
 َوَقاَل ابُو َداُوَد: ُهَو َمنحُسوٌخ.

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අස්-සම්මාුඃ බින්ත් බුස්ර් 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ රකරරහි අනිවාර්ය ය කරනු ලැබූ කරුණක මිස 
රසනසුරාදා දින උපවාසරේ නිරත රනොවන්න. (ආහාරය සඳහා) මිදි 
රපොකුරක් රහෝ ගසක දැහැටියක් හැර රවන කිසවක් රනොලැබුරේ 
නම් එය රහෝ විකා ගනිත්වා!

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. රමහි වාර්තාකරුවන් විශ්වාසනීය 
පුද්ගලයින් රවති. නමුත් එය මුල්තරිබ් ගණයට අයත් හදීයක් රේ. 

ඉමාම් මාලික් රමය මුන්කර ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
සඳහන් කරන අතර ම ඉමාම් අබූ දාවූද් රවනස් කරනු ලැබූ 
හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි. 
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712 ِ صَّّل اهللُ وَ  - ُ َعنحَها; " انَّ َرُسوَل الِلَّ مِّ َسلََمَة َرِِضَ الِلَّ
ُ
َعنح أ

َحِد، َوََكَن  بحِت، َويَوحمُ اَلح يَّاِم يَوحُم السَّ َِثَ َما يَُصومُ ِمَن اَلح َعلَيحهِ َوَسلََّم ََكَن اكح
رِيُد 

ُ
ِكَِْي، َوانَا أ

َما ِعيٍد لِلحُمْشح رََجُه انح َيُقوُل: " إِنَُّهَما يَوح َخالَِفُهمح " "  اخح
ُ
أ

ُظهُ  ُن ُخَزيحَمَة، َوَهَذا لَفح َحُه اِبح ، َوَصحَّ  . النََّساِئُّ
උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා දින අතුරින් රසනසුරාදා දින හා ඉරු දින අධික ව උපවාසරේ 
නිරත වන්නකු වූහ. සැබැවින්ම රම් දින රදක රද්ව 
ප්රතික්රෙේපකයින්රේ දින රදක රවයි. ඔවුනට රවනස් ව කටයුතු 
කිරීමට මම ප්රිය කරමි. යැයි ද එතුමාණන් පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් නසාඊ විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හුරදයිමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. 
රමය ඉමාම් ඉබ්නු හුරදයිමා සතු වදන් රපළ රේ.  

713 وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه  -
 ، ِمِذيِّ ح َ الُّتِّ َسُة َغَّيح َمح َوَسلََّم " َنََه َعنح َصوحِم يَوحِم َعَرَفَة بَِعَرَفَة " َرَواهُ اْلح

ُن ُخَزيحَمَة،  َحُه اِبح تَنحَكرَهُ الحُعَقيحِِّلُّ َوَصحَّ َاِكُم، َواسح
ح

َواْل  . 
අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
අරෆා දින අරෆා පිටිරයහි උපවාසය නිරත වීම තහනම් කළහ. 

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් 
වරු විසන් දන්වා ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හුරදයිමා හා ඉමාම් හාකිම් 
රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. නමුත් ඉමාම් 
උකයිලී රමය මුන්කර් ගණයට අයත් හදීසයක් බව පවසා සටියි. 
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714 ُ َعنحُهَما َقاَل: َقاَل  - ِرٍو َرِِضَ الِلَّ ِ بحِن َعمح وََعنح َعبحِد الِلَّ
ِه َرُسوُل  بََد "  ُمتََّفٌق َعلَيح ِه َوَسلََّم " ََل َصاَم َمنح َصاَم اَلح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ

. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ ්ඉබ්නු අම්ර් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සදහටම උපවාසරේ නිරත වන්නා උපවාසරේ නිරත වූරේ 
නැත.

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

715 َطَر "  .  - ِظ: " ََل َصاَم َوََل افح لٍِم َعنح اِِب َقَتاَدَة بِلَفح َولُِمسح 

උපවාසරේ නිරත වූරේ ද නැත. උපවාසරයන් මිදුරේද 
නැත යන පද භාවිත රකරරමින් අබූ කතාදා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  
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تََِكِف َوقَِياِم َرَمَضانَ  بَاُب اَِلعح
ඉුඃතිකාෆ් (රහවත් මස්ජිදරේ රැඳී සටීම) හා 

රමළාන් මාසරේ රාත්රි නැමදුම් හි නිරත වීම පිළිබඳ 
පාඩම



716 ِ صَّّل اهلُل  - َعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ َرُسوَل الِلَّ
مَ ِمنح َعلَيحهِ َوَسلَّ  تَِسابًا، ُغِفَر ََلُ َما َتَقدَّ َم َقاَل: " َمنح َقاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواحح

 . َذنحبِِه "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ 
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු විශ්වාසරයන් යුතු ව හා කුසල් බලාරපොරරොත්තු 
රවමින් රමළාන් මස රාත්රි නැගිට නැමදුම්හි නිරත වන්රන් ද රපර 
කළ ඔහුරේ පාපයන්ට ඔහුට සමාව රදනු ලැරබ්. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

717 -  ِ : " ََكَن َرُسوُل الِلَّ ُ َعنحَها قَالَتح صَّّل وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
 ُ ِخَُّي ِمنح َرَمَضانَ -اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم إَِذا َدَخَل الحَعْشح ُ اَلح : الحَعْشح َشدَّ  -ايح

لَُه "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  َقَظ اهح َيا َِلحلَُه، َوايح َرهُ، َواحح َ  . ِمْئح
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

දින දහය -එනම් රමළාන් මස අවසන් දින දහය- පිවිස විට 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා තම 
රේට්ටිය තදින් බැඳ ගත්හ. රාත්රිරයහි අවදි වී නැමදුරමන් ජීවමාන 
කළහ. (නැමදුම් වල නිරත වීම පිණිස) තම පවුල ද අවදි කළහ. 
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මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

718 َتِكُف وََعنحَها: " انَّ اَلَِّبَّ  -  صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ََكَن َيعح
َواُجُه ِمنح  َتَكَف ازح ، ُثمَّ اعح ُ َواِخَر ِمنح َرَمَضاَن، َحَّتَّ تََوفَّاهُ الِلَّ َ اَلح الحَعْشح
ِدهِ "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .  َبعح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
අල්ලාහ් එතුමාණන් ව මරණයට පත් කර වන රතක් රමළාන් 
මාසරේ අවසන් දින දහරේ මස්ජිදරේ රැඳී සටීරම් පුරුද්දක් 
ඇත්රතකු ව සටියහ. අනතුරු ව එතුමාණන්රගන් පසුව 
එතුමාණන්රේ බිරියන් ඉුඃතිකාෆ් හි (මස්ජිදරේ රැඳී) සටියහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

719 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم إَِذا  - : " ََكَن َرُسوُل الِلَّ وََعنحَها َقالَتح
َتَكَفُه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . َر، ُثمَّ َدَخَل ُمعح َتِكَف َصَّلَّ الحَفجح  اَراَد انح َيعح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

ඉුඃතිකාෆ් (මස්ජිදරේ රැඳී) සටීමට සතූ විට සුබ්හු සලාතය 
ඉටු රකොට පසුව ඉුඃතිකාෆයට පිවිරසති. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

720 ِه َوَسلََّم  - ِ صَّّل اهلُل َعلَيح : " إِنح ََكَن َرُسوُل الِلَّ وََعنحَها َقالَتح
َسُه 

ح
َّ َرأ ِخُل لََعَ ِجدِ -َِلُدح لُُه، َوََكَن ََل  -َوُهَو ِِف الحَمسح رَجِّ

ُ
َيحَت إَِلَّ َفأ ُخُل اْلح  يَدح

ُظ  َتِكًفا "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح . لِلحُبَخارِيِّ  ِْلَاَجٍة، إَِذا ََكَن ُمعح 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් මස්ජිදරේ සටිය දී මා රවතට 
එතුමාණන්රේ හිස දිගු කරති. එවිට මම එතුමාණන්රේ හිස පීරමි. 
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එතුමාණන් ඉුඃතිකාෆ් හි සටින විට අතයවශය කරුණකට මිස 
නිවසට අතුළු රනොවූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

රමම වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි. 

721 َتِكِف انح ََل َيُعوَد َمِريًضا،  - نَُّة لََعَ الحُمعح : " السُّ وََعنحَها َقالَتح
َهدَ  َها، َوََل ََيحُرَج ِْلَاَجٍة، إَِلَّ  َوََل يَشح َراةً، َوََل ُيَباَِشَ ِجَناَزةً، َوََل َيَمسَّ امح

تِ  تََِكَف إَِلَّ بَِصوحٍم َوََل اعح ِجٍد لَِما ََل بُدَّ ََلُ ِمنحُه، َوََل اعح ََكَف إَِلَّ ِِف َمسح
َس بِرَِجاَِلِ، إَِلَّ انَّ 

ح
ِ َجاِمٍع "  َرَواُه ابُو َداُوَد، َوََل بَأ ُف آِخرِه .     الرَّاِجَح َوقح 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.

ඉුඃතිකාෆ් හි සටින්නකුට සුන්නත් වනුරේ රරෝගියකුරේ 
සුවදුක් විමසීමට රනොයෑමත් ජනසාවකට සහභාගී රනොවී සටීමත් 
බිරිය ස්පර්ශ රනොකිරීමත් ඇය ව වැලඳ රනොගැනීමත් ඔහුට 
අතයවශය අවශයතාවකට මිස රවනත් කරුණක් සඳහා පිට ව 
රනොයෑමත් රේ. උපවාසය රනොමැති ව ඉුඃතිකාෆ් රනොමැත. ජනයා 
රැස්වන මස්ජිදරයහි හැර ඉුඃතිකාෆ් රනොමැත. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි 
වාර්තාකරුවන් සම්බන්ධරයන් ද වරදක් දකින්නට රනොමැත. 
නමුත් වඩාත් උචිතම ප්රකාශය වනුරේ රමහි අවසන් රකොටස 
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය පවසා සටි බව සඳහන් කිරීමය.

722 ُ َعنحُهَما; انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
ِسِه "   َتِكِف ِصَياٌم إَِلَّ انح ََيحَعلَُه لََعَ َنفح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " لَيحَس لََعَ الحُمعح

ُفُه ايحًضا  .َرَواهُ ادلَّ  َاِكُم، َوالرَّاِجُح َوقح
ح

ِِنُّ َواْل  اَرُقطح

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 
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තමන් රකරරහිම තමන් ඇති කර ගත් උපවාසය හැර 
ඉුඃතිකාෆ් හි සටින්රනකු මත රවනත් කිසදු උපවාසයක් රනොමැත. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි හා ඉමාම් අල් හාකිම් විසන් දන්වා 
ඇති අතර රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් යන්න වඩාත් 
නිවැරදි ප්රකාශ රේ.  

723 َحاِب  - ُ َعنحُهَما: " انَّ رَِجاَلً ِمنح اصح وََعنح اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
وَاِخِر، اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ  بحِع اَلح حَمَناِم، ِِف السَّ رِ ِِف ال ُروا َِلحلََة الحَقدح

ُ
ِه َوَسلََّم أ َعلَيح

َيا ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم "اَرى ُرؤح ُكمح َقدح تََواَطاتح ِِف َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ
يََها َفلحَيَتَحرََّها ِِف السَّ  َواِخِر، َفَمنح ََكَن ُمَتَحرِّ بحِع اَلح وَاِخرِ "  ُمتََّفٌق السَّ بحِع اَلح

 َعلَيحِه  .

ඉබ්නු උමර් තුමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්රේ මිතුරන් 
කිහිප රදරනකුට රමළාන් අවසන් දින හරතහි ලේලතුල් කද්ර් 
රාත්රිය හීරනන් රපරනන්නට විය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ඔබරේ හීනය අවසන් දින හරතහි 
පවතින බව මම සතමි කවරරකු එය රසොයන්රන් ද අවසන් දින 
හරතහි එය රසොයත්වා ! යැයි පවසා සටියහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

724 ُهَما، َعنح اَلَّ  - ُ َعنح َياَن َرِِضَ الِلَّ َن اِِب ُسفح ِبِّ وََعنح ُمَعاوِيََة بح
ِيَن "  َرَواُه 

رِ: " َِلحلَُة َسبحٍع َوِعْشح ِه َوَسلََّم َقاَل ِِف َِلحلَِة الحَقدح صَّّل اهلُل َعلَيح
ُفهُ  ًَل  ابُو َداُوَد، َوالرَّاِجُح َوقح َبِعَْي َقوح يِينَِها لََعَ ارح ُتلَِف ِِف َتعح . َوَقدح اِخح
َارِي "  . ُتَها ِِف " َفتحِح اْلح َردح  اوح
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මුආවියා ඉබ්නු අබී සුෆ්යාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ලේලතුල් කද්ර් (ඉරණම තීන්දු රකරරන රාත්රිය) පිළිබඳ ව 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කර සටිය දී එය 
විස හත්වැනි රාත්රිය යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා විසන් සඳහන් කර ඇත. රමය 
ඉමාම් මුආවියාරේ ප්රකාශයක් යැයි සඳහන් කිරීම වඩාත් නිවැරදි 
ප්රකාශ රේ. 

රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයකි. රම් පිළිබඳ ව 
ෆත්හුල් බාරි (බුහාරි ග්රන්ථරේ විවරණය) හි විවිධ මතවාදී හදීස් 
40ක් සඳහන් ව ඇත.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

725 -  ِ : " قُلحُت يَا َرُسوَل وََعنح ََعئ ُ َعنحَها َقالَتح ِ :  َشَة َرِِضَ الِلَّ الِلَّ
رِ، َما اقُوُل فِيَها ُت ايَّ َِلحلٍَة َِلحلَُة الحَقدح َقاَل: " قُوِِل: اللَُّهمَّ  ?اَرايحَت إِنح َعلِمح

َس  َمح ُف َعِنِّ " "  َرَواُه اْلح َو َفاعح َ اِِب إِنََّك َعُفوٌّ َُتِبُّ الحَعفح  َداُوَد، ُة، َغَّيح
َاِكُم 

ح
، َواْل ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ  .  َوَصحَّ

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, ලයිලතුල් කද්ර් රාත්රිය රමම 
රාත්රිරයහි යැයි මම දැන ගත්තා නම් මා එහි කුමක් පැවසය 
යුත්රත්දැ යි ඔබ සතන්රනහි ද (එවිට එතුමා) ඔබ

ُف َعِنِّ  َو َفاعح  اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ َُتِبُّ الحَعفح
අල්ලාහුම්ම ඉන්නක අෆුේවුන් තුහිබ්බුල් අෆ්ව ෆුඃෆු අන්නී

යැයි පවසන්න. 

රත්රුම : යා අල්ලාහ්! ඔබ ක්ෙමාශීලීය. සමාව දීම ඔබ ප්රිය 
කරන්රනහිය. එබැවින් මට සමාව රදනු මැනව!  
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රමය අහ්මද් නසාඊ තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් දන්වා ඇත. 

ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් හාකිම් රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් 
බව සඳහන් කරති.

726 رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  - ُدح وََعنح اِِب َسِعيٍد اْلح
ِه َوَسلََّم : " ََل تَُشدُّ الرَِّحاُل إَِلَّ إََِل  ِ صَّّل اهلُل َعلَيح ثَََلثَِة َمَساِجَد: الِلَّ

قحََص "  ُمتََّفٌق َعلَ  ِجِد اَلح ِجِدي َهَذا، َوالحَمسح ََراِم، َوَمسح ِجِد اْلح . يحهِ الحَمسح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

මසජ්ිදුල් හරාම්, මාරේ රමම මසජ්ිදය (වන මසජ්ිදුන් නබවි) 
හා මස්ජිදුල් අක්සා යන මස්ජිද් තුන රවත හැර රවනත් කිසදු 
වන්දනා ගමනක් රනොයන්න. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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َجِّ  كَِتاُب اْلح
හජ් පිළිබඳ ඡපොත 

فَْضليهي َوَبيَاني َمْن فُريَض َعلَيْهي بَاُب   
හජ් හි මහිමය හා එය අනිවාර්ය ය කරනු ලැබූවන් පිළිබඳ 

විස්තර 
727 ِ صَّّل اهلُل  - َعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ َرُسوَل الِلَّ

وُر  ُ َجُّ الحَمْبح اَرٌة لَِما بَيحَنُهَما، َواْلح َرةِ َكفَّ َرةُ إََِل الحُعمح َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " الحُعمح
َنََّة "   ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . لَيحَس ََلُ َجَزاٌء إَِلَّ اْلح

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

උම්රා ව අරනක් උම්රා ව දක්වා ඒ රදක අතර සදු වන 
පාපයන්ට වන්දිය වන්රන්ය. විධිමත් ව ඉටු කරනු ලබන හජ් ඒ 
සඳහා වූ ප්රතිඵලය ස්වර්ගය මිස රවරනකක් රනොමැත. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.

728 -  !ِ : " قُلحُت: يَا َرُسوَل الِلَّ ُ َعنحَها قَالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
، وَا؟ لََعَ النَِّساءِ ِجَهاٌد  َجُّ ، َعلَيحِهنَّ ِجَهاٌد ََل قَِتاَل فِيِه: اْلح َرةُ َقاَل: " َنَعمح لحُعمح

َنادُ  ُظ ََلُ، َوإِسح ُن َماَجهح َواللَّفح َُد، َوابح لُُه ِِف " "  َرَواُه اَحح هُ َصِحيٌح. َواصح
ِحيِح.   الصَّ

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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අල්ලාහර්ේ දූතයාණනි, කාන්තාවන්ට ජිහාද් අනිවාර්ය දැ යි 
මම නබි තුමාණන්රගන් විමසුරවමි. එයට එරසේය, ඔවුන් රවත 
ජිහාද් අනිවාර්ය ය රවයි. නමුත් එහි සටනක් රනොමැත. එය හජ් හා 
උම්රා ව රේ යැයි පවසා සටියහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

729 ُ َعنحُهَما َقاَل: " اََت اَلَِّبَّ  - ِ َرِِضَ الِلَّ وََعنح َجابِرِ بحِن َعبحِد الِلَّ
ِه َوَسلَّمَ  َرةِ،  صَّّل اهلُل َعلَيح ِِن َعنح الحُعمح ِْبح ِ! اخح . َفَقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ َراِِبٌّ اعح

ٌ لََك " "   ؟اَواِجَبٌة ِِهَ  َتِمَر َخَّيح ، َروَ َفَقاَل: " ََل. َوانح َتعح ِمِذيُّ ح َُد، َوالُّتِّ اهُ اَحح
ٍه آَخَر َضِعيٍف .  ُن َعِديٍّ ِمنح وَجح رََجُه اِبح ُفُه . َواخح  َوالرَّاِجُح َوقح

َرةُ َفِريَضَتاِن "  . عَ  َجُّ َوالحُعمح فُوًَع: " اْلح نح َجابٍِر َمرح  
ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත ගම්බද 
අරාබි ජාතිකරයකු පැමිණ, අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, උම්රා ව 
පිළිබඳ ව මට දන්වා සටින්න. එය අනිවාර්ය ය වන්රන්දැ යි විමසා 
සටිරේය. එවිට එතුමාරණෝ නැත. ඔබ උම්රා කරන්රන් නම් එය 
ඔබට යහපත් වන්රන්ය යැයි පිළිතුරු දුන්හ. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් හා ඉමාම් තිර්මිදි විසන් දන්වා ඇත.

රමය මේකූෆ් ගණරේ හදීසයකි. ඉබ්නු අදී තුමා රමයම 
දුර්වල වාර්තාකරු සබඳතාවකින් යුතු ව සඳහන් රකොට ඇත. 

730 ِ، َما  - وََعنح انٍَس رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " قِيَل يَا َرُسوَل الِلَّ
بِيُل  َاِكُم،  ؟السَّ

ح
َحُه اْل ِِنُّ َوَصحَّ اَرُقطح َقاَل: " الزَّاُد َوالرَّاِحلَُة " "  َرَواُه ادلَّ

. َوالرَّاِجُح إِرحَساَُلُ  

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, සබීල් යනුරවන් අහදස් කරනුරේ 
කුමක්දැ යි නබිතුමාරගන් විමසන ලදී. එවිට එතුමා,

මූලයමය පහසුකම් හා ප්රවාහන පහසුකම් යැයි පවසා 
සටියහ. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා විසන් දන්වා ඇත. ඉමාම් අල් 
හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 
නමුත් වඩාත් නිවැරැදිම ප්රකාශය වනුරේ රමය මුර්සල් ගණයට 
අයත් හදීසයක් බවයි.  

731 ِمِذيُّ ِمنح َحِديِث اِبحِن ُعَمَر ايحًضا، َوِِف  - ح رََجُه الُّتِّ َواخح
ٌف  .  َناِدهِ َضعح إِسح

රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමාරේ වාර්තාව අනුව දුර්වල හදීස් සබඳතාවකින් යුතු ව දන්වා 
ඇත. 

732 ُهَما; " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - ُ َعنح وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
وحَحاِء َفَقاَل: " َمِن الحَقوحمُ  ًبا بِالرَّ لُِموَن.  ؟َعلَيحِه َوَسلََّم لَِِقَ َركح " َقالُوا: الحُمسح

ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّ  ?انحَت َفَقالُوا: َمنح   " َفَرَفَعتح إَِِلحِه مَ َقاَل: " َرُسوُل الِلَّ
: الَِهَذا َحجٌّ  َراةٌ َصبِيًّا. َفَقالَتح لٌِم  . ؟اِمح ٌر " "  َرَواهُ ُمسح : َولَِك اجح   َقاَل: " َنَعمح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

(මදීනාවට සමීපරයන් පිහිටි) රේහා නම් ස්ථානරයහි නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මගී කේඩායමක් මුණ 
ගැසුණහ. එවිට එතුමා රම් පිරිස කවුදැ යි විමසා සටියහ. එවිට ඔවුහු 
අපි මුස්ලිම්වරු යැයි පැවසුරවෝය. පසුව ඔබ කවුදැ යි ඔවුහු විමසා 
සටිරයෝය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) යැයි එතුමාරණෝ පැවසූහ. එවිට කාන්තාවක් එතුමාණන් 
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රවත දරුවකු ඔසවා රමොහුටත් හජ් තිරබ් දැ යි විමසා සටියාය. එවිට 
එතුමාණන් එරසේය. ඔබට ද කුසල් ඇත යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

733 ُن َعبَّ  - ُل بح ِ وََعنحُه َقاَل: " ََكَن الحَفضح اٍس َرِديَف َرُسوِل الِلَّ
ُل َينحُظُر  َراٌة منح َخثحَعَم، َفَجَعَل الحَفضح صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم . َفَجاَءِت اِمح

ُِف  ِل إَِِلحَها َوَتنحُظُر إَِِلحِه، وََجَعَل اَلَِّبُّ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم يََصح َه الحَفضح  وَجح
َخِر. فَ  قِّ اْلح ِ لََعَ ِعَباِدهِ ِِف إََِل الشِّ ِ، إِنَّ َفِريَضَة الِلَّ : يَا َرُسوَل الِلَّ َقالَتح

َرَكتح اِِب َشيحًخا َكبَِّيًا، ََل يَثحُبُت لََعَ الرَّاِحلَِة، افَاُحجُّ َعنحهُ  َجِّ ادح قَاَل: "  ?اْلح
ِة الحوَ  ُظ لِلح َنَعمح " َوَذلَِك ِِف َحجَّ  ُبَخارِيِّ  .َداِع "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَفح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

ෆල්ලු ඉබ්නු අබ්බාස ්අල්ලාහර්ේ දූතයාණන්ට පිටුපසන් සට 
ප්රවාහනය කළහ. කසඅ්ම් රගෝත්රයට අයත් කාන්තාවක් පැමිණියාය. 
එවිට ෆල්ල් ඇය රවත බැල්ම රහළීය. ඇය ද ඔහු රවත බැල්ම 
රහළුවාය. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 
ෆල්ලුරේ මුහුණ රවනත් පැත්තකට හැරරේරේය. පසු ව ඇය 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි. අල්ලාහ් තම ගැත්තන්ට අනිවාර්යය කළ 
හජ් වන්දනාව මාරේ වරයෝවෘද්ධ පියාටත් අනිවාර්ය වී ඇත. ඔහු 
විසන් ගමනාගමනරේ රයදීමට රනොහැකි තත්වයක සටියි. ඔහු 
රවනුරවන් මා හජ් ඉටු කරන්නදැ යි විමසා සටියාය. එවිට එරසේය 
යැයි පවසා සටියහ. රමය හජ්ජතුල් විදා (රහවත් නබි තුමාණන්රේ 
අවසන් හජ්) අවස්ථාරේ සදු වූවකි. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්,

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි. 
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734 َراةً ِمنح ُجَهيحَنَة َجاَءتح و - ُه: " انَّ اِمح  إََِل اَلَِّبِّ صَّّل اهلُل َََعنح
، اَفاُحجُّ  ، َفلَمح ََتُجَّ َحَّتَّ َماتَتح ِّمِّ نََذَرتح انح ََتُجَّ

ُ
: إِنَّ أ َعلَيحِه َوَسلََّم َفَقالَتح

 َقاَل: " َنَعمح "، ُحِّجِّ َعنحَها، اَرايحِت لَوح  ََكَن لََعَ  ?َعنحَها
ُ
ٌن، اُكنحِت  أ ِك َديح مِّ

َ  ?َقاِضَيَتهُ  َُخارِيُّ  . اِقحُضوا الِلَّ حَوَفاِء "  َرَواُه اْلح ُ اَحقُّ بِال ، َفالِلَّ 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

ජුරහයිනා රගෝත්රික කාන්තාවක් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණ මාරේ මව හජ් ඉටු කිරීමට භාරයක් 
තැබුවාය. නමුත් ඇය මරණයට පත් වන රතක්ම හජ් ඉටු කරළේ 
නැත. ඇය රවනුරවන් මා හජ් ඉටු කරන්නදැ යි විමසා සටියාය. 
එතුමා එරසේය ඔබ ඇය රවනුරවන් හජ් ඉටු කරන්න. ඔරබ් මවට 
ණයක් තිබුරේ නම් ඔබ එය පියවා දමනවා රනොරේද? අල්ලාහර්ේ 
ණය පියවන්න. ණය පියවා දැමීමට වඩාත් සුදුස්සා වනුරේ අල්ලාහ ්
යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

735 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ايَُّما  - وََعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
ِنحَث، َفَعلَيحِه 

ح
، ُثمَّ بَلََغ اْل -َصِبٍّ َحجَّ انح حَيُجَّ   - َما َعبحٍد    َرى، َوايُّ خح

ُ
ًة أ َحجَّ

تَِق، َفَعلَيحِه  عح
ُ
، ُثمَّ أ -َحجَّ حَيُجَّ انح   - ُن اِِب َشيحَبَة،   َرى "  َرَواهُ اِبح خح

ُ
ًة أ َحجَّ

قُوٌف  ُفوُظ انَُّه َموح ُتلَِف ِِف َرفحِعِه، َوالحَمحح َيحَهِِقُّ َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت، إَِلَّ انَُّه اِخح َواْلح
 . 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

කවර දරුවකු රහෝ හජ් ඉටු කර පසු ව වැඩිවියට පත් 
වන්රන් ද ඔහු රකරරහි නැවත තවත් හජ් වතාවක් ඉටු කිරීම 
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පැවරරනු ඇත. එරමන්ම කවර වහරලකු හජ් ඉටු කර පසු ව ඔහුට 
නිදහස රදනු ලැබුරේ ද ඔහු රකරරහි නැවත තවත් හජ් වතාවක් ඉටු 
කිරීම පැවරරනු ඇත. 

රමය ඉබ්නු අබී ෙයිබා බයිහකී යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
කර ඇත. 

රමහි වාර්කරුවන් විශ්වාස දායක පුද්ගලයින් රවති. නමුත් 
රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් ද යන්න ගැන මතරේද ඇත. 
එය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් බව රමහි වඩාත් සුරක්ෂිත ව 
පවතින මතය වනුරේ. 

736 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ََيحُطُب  - ُت َرُسوَل الِلَّ  وََعنحُه: َسِمعح
َراةٍ إَِلَّ َوَمَعَها ُذو َُمحَرٍم، َوََل تَُسافُِر الحَمرحاةُ إَِلَّ  َيُقوُل: " " ََل ََيحلَُونَّ رَُجٌل بِاِمح

 ِ ِ، إ ًة، َمَع ِذي َُمحَرٍم " َفَقاَم رَُجٌل، َفَقاَل: يَا َرُسوَل الِلَّ رَاِِت َخرََجتح َحاجَّ نَّ اِمح
َوةِ َكَذا ُتتِبحُت ِِف َغزح َراتَِك " "   َوإِِّنِّ اِكح ، َفُحجَّ َمَع اِمح َوَكَذا، َقاَل: " اِنحَطلِقح

لٍِم  . ُظ لُِمسح  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් තම රද්ශනරයහි කළ ප්රකාශයට 
තමන් සවන් දුන් බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.

පිරිමිරයකු සමඟ කාන්තාවක් ඇයරේ මහ්රම් උදවිය සමඟ 
හැර තනි ව රනොසටිය යුතුය. කාන්තාව මහ්රම් උදවිය සමඟ හැර 
ගමන් රනොකළ යුතුය. එවිට මිනිරසකු නැගී සට අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණනි, සැබැවින්ම මම රම් රම් යුද රමරහයුම් සඳහා නම් දී 
තිබිය දී මාරේ බිරිය හජ් සඳහා පිටත් ව ගියා යැයි පවසා සටිරේය. 
එවිට එතුමාරණෝ ඔබ රගොස් ඔරබ් බිරිය සමඟ හජ් ඉටු කරන්න 
යැයි පැවසූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි. 
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737 وََعنحُه: " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ وََسلََّم َسِمَع رَُجًَل َيُقوُل:  -
َمَة، َقاَل: " مَ  ُ َمةُ َْلَّيحَك َعنح ُشْبح ُ ، اوح َقِريٌب ِل، (ِل  )" َقاَل: اٌخ  ؟نح ُشْبح
ِسَك  َت َعنح َنفح ِسَك، ُثمَّ  ؟َقاَل: " َحَججح   ُحجَّ " َقاَل: ََل. َقاَل: "ُحجَّ َعنح َنفح

ُن ِحبَّاَن، َوالرَّاِجُح  َحُه اِبح ، َوَصحَّ ُن َماَجهح َمَة " "  َرَواهُ ابُو َداُوَد، َوابح ُ َعنح ُشْبح
 َ ُفُه  .ِعنحَد اَحح  َد َوقح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

ෂබ්රුමා රවනුරවන් මම ඔබ රවතට පැමිණිරයමි යැයි කියූ 
මිනිරසකුරේ ප්රකාශයට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් සවන් දුන්හ. එවිට එතුමාණන් ෂබ්රුමා කවුරුන්දැ යි 
විමසා සටියහ. ඔහු මරේ සරහෝදරයා යැයි රහෝ මට සමීප ඥාතියා 
යැයි රහෝ පවසා සටිරේය. ඔබ රවනුරවන් ඔබ හජ් ඉටු කර තිරබ්දැ 
යි විමසා සටියහ. එවිට නැත යැයි පැවසුරේය. ඔබ රවනුරවන් හජ් 
ඉටු කරන්න පසු ව ෂබ්රුමා රවනුරවන් හජ් ඉටු කරන්න යැයි 
එතුමාරණෝ පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් හා ඉමාම් ඉබ්නු මාජා යන අය විසන් 
දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. වඩාත් නිවැරදි ම ප්රකාශය වනුරේ 
රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් යන්න අහ්මද් හි සඳහන් ව 
ඇත. 

738 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوسَ  - لََّم وََعنحُه َقاَل: َخَطَبَنا َرُسوُل الِلَّ
ُن َحابٍِس َفَقاَل:  قحَرُع بح َجَّ " َفَقاَم اَلح َ َكَتَب َعلَيحُكُم اْلح َفَقاَل: " " إِنَّ الِلَّ

 ِ ٌة، َفَما َزاَد َفُهَو  ؟اِِف َُكِّ ََعٍم يَا َرُسوَل الِلَّ َجُّ َمرَّ ، اْلح َقاَل: " لَوح قُلحُتَها لَوََجَبتح
 َ َسُة، َغَّيح َمح ٌع " "  َرَواهُ اْلح ِمِذيِّ  . َتَطوُّ ح  الُّتِّ
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ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ රද්ශනාවක් කළහ. එවිට එතුමා 
සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔබ රකරරහි හජ් නියම රකොට ඇත යැයි 
පවසා සටියහ. එවිට අල් අක්රුඃ බින් හාබිස් තුමා නැගිට සට 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි,  සෑම වසරකමදැ යි විමසා සටිරේය. එවිට 
එතුමාණන් මම එරසේ පැවසුරේ නම් එය අනිවාර්ය ය වනු ඇත. හජ් 
වන්දනාව එක් වරකි. ඊට අමතර ව කරන දෑ අතිරික්තයන්ය. 

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම් වරු 
විසන් දන්වා ඇත.

739 لٍِم ِمنح َحِديِث اِِب ُهَريحرَ  - لُُه ِِف ُمسح ةَ رِِضَ اهلل َعنحُه . َواصح  
ඉහත හදීසරේ මුල්පත අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසන් වාර්තා රකොට මුස්ලිම් හි සඳහන් ව ඇත.  

 

නිමි 
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බුලූගුල් මරාම් 



ඉහ්රාම් ඇඳ ගැනීරම් සීමා මායිම් පිළිබඳ පාඩම 

740 ُهَما; " انَّ اَلَّ  - ُ َعنح ِبَّ صَّّل اهلُل َعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َفَة،  ُحح اِم: اْلح ِل الشَّ ُلَيحَفِة، َوَِلهح ِل الحَمِديَنِة: َذا اْلح َعلَيحِه َوَسلََّم َوقََّت َِلهح

لََم، ُهنَّ  ََمِن: يَلَمح ِل اِلح حَمَنازِِل، َوَِلهح َن ال ِل َُنحٍد: َقرح لَُهنَّ َولَِمنح اََت  َوَِلهح
نح  ِِهنَّ ِممَّ َرَة، َوَمنح ََكَن ُدوَن َذلَِك َفِمنح َعلَيحِهنَّ ِمنح َغَّيح َجَّ َوالحُعمح  اَراَد اْلح

َة "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  َة ِمنح َمكَّ ُل َمكَّ حَشا، َحَّتَّ اهح . َحيحُث ان  
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
මදීනා වාසීන්ට දුල් හුරලයිෆා නම් සථ්ානයත් සරියාවාසීන්ට ජුහෆ්ා 
නම් ස්ථානයත් නජ්ද් වාසීන්ට කර්නල් මනාසල් නම් ස්ථානයත් 
යමන් වාසීන් යලම්ලම් නම් ස්ථානයත් ඉහ්රාම් ඇද ගැනීරම් සීමා 
මායිම් රලස පැන වූහ. රම්වා හජ් හා උම්රා ව ඉටු කිරීමට සතා 
පැමිරණන ඔවුන්ට හා රම් හරහා එන ඔවුන් හැර රවනත් අයට වූ  
සීමාවන්ය. කවරරකු රම් තුළ සටින්රන් ද ඔවුන් ජීවත් වන 
රකොතැනක රහෝ සට ඉහර්ාම් ඇඳිය හැක. මක්කා වැසයන් (ඉහර්ාම් 
ඇදිය යුත්රත්) මක්කාහ්රේ සටය.    මූලාශ්රය : 
බුහාරි හා මුස්ලිම්

741 ُ َعنحَها: " انَّ انَّ اَلَِّبَّ  - صَّّل اهلُل وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ٍق "  َرَواُه ابُو َداُوَد، َوالنََّساِئُّ  ِل الحِعَراِق َذاَت ِعرح   .َعلَيحِه َوَسلََّم َوقََّت َِلهح

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
ඉරාක වැසයන්ට දාතු ඉර්ක් නම් ස්ථානය (ඉහ්රාම් සඳහා) නියම 
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කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් හා ඉමාම් නසාඊ යන අය විසන් 
දන්වා ඇත.  

742 لٍِم ِمنح َحِديِث َجابٍِر إَِلَّ انَّ َراوِيَُه َشكَّ  - لُُه ِعنحَد ُمسح َواصح
  .ِِف َرفحِعهِ 

රමහි මූලය ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදු ව මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත. නමුත් රමය වාර්තා කළවුන් 
මර්ෆූුඃ ගණයට අයත් යැයි සැක පහළ කරයි. 

743 َُخارِيِّ  - َوِِف اْلح ٍق "  ِي َوقََّت َذاَت ِعرح  . : " انَّ ُعَمَر ُهَو اَّلَّ
දාතු ඉර්ක් නම් ස්ථානය නියම කරළේ සැබැවින්ම උමර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා බව බුහාරි හි සඳහන්ව ඇත.

744 -  َ : َعِن اِبحِن َعبَّاٍس: " انَّ َوِعنحَد اَحح ِمِذيِّ ح َد، َواِِب َداُوَد، َوالُّتِّ
ِق: الحَعِقيَق ". ِ

ِل الحَمْشح اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َوقََّت َِلهح
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

නැරගනහිර වැසයන්ට අල් අකීක් නම් ස්ථානය (ඉහ්රාම් සඳහා) 
නියම කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කළ හදීසයක් අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි යන ග්රන්ථ වල 
සඳහන් රේ.  
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َفتيهي بَاُب  وُُجوهي اْْليْحَرامي وَصي  
ඉහ්රාම් හි මුහුණුවර හා එහි ක්රමය 

745 : " َخرَ  - ُ َعنحَها َقالَتح َنا َمَع اَلَِّبِّ َعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ جح
َرٍة، َوِمنَّا َمنح  حَوَداِع، َفِمنَّا َمنح اَهلَّ بُِعمح ِة ال ِه َوَسلََّم ََعَم َحجَّ صَّّل اهلُل َعلَيح

 ِ ، َواَهلَّ َرُسوُل الِلَّ َرٍة، َوِمنَّا َمنح اَهلَّ ِِبَجٍّ ِه اَهلَّ ِِبَجٍّ وَُعمح  صَّّل اهلُل َعلَيح
ا ، َفامَّ َجِّ َجَّ  َوَسلََّم بِاْلح ، اوح ََجََع اْلح ا َمنح اَهلَّ ِِبَجٍّ ، َوامَّ َرةٍ َفَحلَّ َمنح اَهلَّ بُِعمح

ِر "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه .  َرَة َفلَمح حَيِلُّوا َحَّتَّ ََكَن يَوحَم اَلَّحح  َوالحُعمح
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

හජ්ජතුල් විදා රහවත් නබි තුමාණන් සමු ගත් අවසන් හජ් වන්දනාව 
ඉටු කළ වසරර් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ 
අප ද පිටත් ව ගිරයමු. අප අතුරින් උම්රා සඳහා ඉහ්රාම් බැඳ ගත් 
අය වූහ. තවද හජ් හා උම්රා යන රදකටම ඉහ්රාම් බැද ගත් අය ද 
වූහ. හජ් සඳහා පමණක් ඉහ්රාම් බැඳ ගත් අය ද වූහ. පසුව උම්රා 
සඳහා පමණක් ඉහ්රාම් බැඳ ගත අය එය ගලවා දැමූහ. හජ් සඳහා 
පමණක් රහෝ හජ් හා උම්රා යන රදකටම ඉහ්රාම් බැඳ ගත් අය 
යේමුන් නහ්ර් රහවත් අවුරුදු දින දක්වා ඉහර්ාමරයන් රනොමිදුණහ.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  



 

 

මරාම් 

 

386
 

ُق بيهي اْْلي بَاُب 
ْحَرامي َوَما َيتََعلى 

ඉහ්රාම් හා එය හා බැඳුණු අරනකුත් කාරණා 
පිළිබඳ පාඩම. 

746 -  ِ ُ َعنحُهَما َقاَل: " َما اَهلَّ َرُسوُل الِلَّ َعنح اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
ِجِد "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه. ِه َوَسلََّم إَِلَّ ِمنح ِعنحِد الحَمسح  صَّّل اهلُل َعلَيح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (දුල් හුරලයිෆා පිහිටි) මස්ජිදරේ 
හැර රවනත් තැනක ඉහ්රාම් ඇඳ ගත්රත් නැත.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  
747 ائِِب َعنح ابِيِه رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ  - ِد بحِن السَّ وََعنح َخَلَّ

ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " اتَاِِّن  ِيُل، َفاَمَرِِن انح آُمَر َرُسوَل الِلَّ ِجْبح
َحُه  َسُة، َوَصحَّ َمح ََلِل "  َرَواُه اْلح هح ِ

َواَتُهمح بِاْلح َحاِِب انح يَرحَفُعوا اصح اصح
ح  ُن ِحبَّاَن .الُّتِّ ، َوابح  ِمِذيُّ

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව කල්ලාද් බින් අස-්සාඉබ් තුමා එතුමාරේ 
පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

මා රවත ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා පැමිණ මාරේ 
සගයින්ට තමන්රේ හඬ උස් රකොට තල්බියා පවසන්නට අණ කර 
සටින රමන් මට අණ කළහ.  

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් 
ඉබ්නු මාජා යන අය රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරති. 
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748 ُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل   - وََعنح َزيحِد بحِن ثَابٍِت رِِضَ اهلل َعنح
َنُه . ِمِذيُّ وََحسَّ ح تََسَل "  َرَواهُ الُّتِّ ََلَِلِ َواغح هح  َعلَيحِه َوَسلََّم ََتَرََّد ِْلِ

රසයිද් බින් සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහිස් සලාම්) තුමා 
තල්බියා පවසා ඉහ්රාම් ඇඳ ගැනීම සඳහා තම ඇඳුම් ගලවා 
ස්නානය කර ගත්හ.  

රමය ඉමාම් තිර්මිදි දන්වා ඇති අතර රමය හසන් ගණයට 
අයත් හදීසයක් බවද සඳහන් කරයි.  

749 ِ صَّّل  - ُ َعنحُهَما: " انَّ َرُسوَل الِلَّ وََعنح اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
رُِم ِمنح اثلَِّياِب  َفَقاَل: " ََل تَلحبَُسوا  ؟اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ُسئَِل: َما يَلحبَُس الحُمحح

اوِيََلِت، َوََل الحَْبَانَِس  َ َِفاَف، إَِلَّ  ، َوََل الحُقُمَص، َوََل الحَعَمائَِم، َوََل الْسَّ
ح

اْل
 ، ِ َبْيح َفَل ِمَن الحَكعح ُهَما اسح َطعح َقح ِ َوِلح ْيح ُفَّ ِ َفلحَيلحبَسح اْلح لَْيح اَحٌد ََل ََيُِد اَلَّعح
ِه  َفَراُن َوََل الحَورحُس" "  ُمتََّفٌق َعلَيح ُه الزَّعح َوََل تَلحبَُسوا َشيحًئا ِمنح اثلَِّياِب َمسَّ

لٍِم  ُظ لُِمسح . َواللَّفح  
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ඉහ්රාම් අඳින්නා ඇඳිය යුත්රත් කවර ඇඳුමක් දැ යි 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රගන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
විමසන ලදී. එවිට එතුමාරණෝ කමිස ජටා දිගු කලිසම් කබා හා 
රම්ස් සපත්තු රනොපලදින්නැයි පවසා, නමුත් රකරනකුට පාවහන් 
රනොලැබුරේ නම් රම්ස් සපත්තු ඇඳ ගනිත්වා! ඔහු ඒ රදක වළලු 
කරින් පහළට කපා රවන් කරත්වා! තවද කුිංකුම (වර්ණය) හා වර්ස ්
නමැති (රකොළ වල) වර්ණරයන් යුත් ඇඳුම් කිසවක් රනොඇඳිය යුතු 
යැයි ද පවසා සටියහ. මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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රමය මුස්ලිම් සතු වදන් රපළකි.  
750 َطيُِّب َرُسوَل وَ  -

ُ
: " ُكنحُت أ ُ َعنحَها َقالَتح َعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ

َراِمِه َقبحَل انح حُيحرَِم، َوِْلِلِِّه َقبحَل انح َيُطوَف  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ِْلِحح الِلَّ
َيحِت "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ   . بِاْلح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් ඉහ්රාම් ඇඳීමට රපරත් අල්ලාහ්රේ නිවස 
තවාෆ් කිරීමට රපර එතුමාණන් ඉහ්රාමය ගලවන විටත් මම 
එතුමාණන්රේ ඉහ්රාමය සඳහා සුවඳ ගැල්වූරයමි.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

751 اَن رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ َرُسوَل  - ِ  وََعنح ُعثحَماَن بحِن َعفَّ الِلَّ
رُِم، َوََل ُينحِكُح، َوََل ََيحُطُب "   ِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل َينحِكُح الحُمحح صَّّل اهلُل َعلَيح

لٌِم .  َرَواهُ ُمسح
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව උස්මාන් ඉබ්නු අෆ්ෆාන් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඉහ්රාම් තත්ත්වරේ සටින්නා විවාහයක් සදු කර රනොගනී. 
තවද විවාහයක් සදු කර රනොරදයි. විවාහ ගිවිසුමක් කතා රනොකරයි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා කර ඇත.  

752 ِة  - نحَصارِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه " ِِف قِصَّ وََعنح اِِب َقَتاَدَة اَلح
َِماَر 

ح
ِ صَّّل اهلُل َصيحِدهِ اْل ُ ُُمحرٍِم، َقاَل: َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ ، َوُهَو َغَّيح ِِشَّ الحوَحح

َحابِِه، َوََكنُوا ُُمحِرِمَْي: " َهلح ِمنحُكمح اَحٌد اَمرَهُ  اوح اَشاَر  َعلَيحِه َوَسلََّم َِلصح
ٍء  ِه  ." َقالُوا: ََل. َقاَل: " َفَُكُوا َما بَِِقَ ِمنح َْلحِمِه  ؟إَِِلحِه بَِِشح   " "  ُمتََّفٌق َعلَيح
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තමන් ඉහ්රාම් තත්ත්වරයන් මිදී සටියදී කැලෑ බූරුවකු 
දඬයම් කළ කතාවක අබූ කතාදා අල් අන්සාරී (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ ඉහ්රාම් තත්ත්වරේ පසු වූ 
එතුමාරේ මිතුරන් රදස බලා ඔබ අතුරින් කිසවකු රහෝ (දඬයම් 
කිරීම සඳහා) ඔහුට අණ කරළේ ද එරසේ නැතිනම් කිසවකින් සිංඥා 
කරළේ ද යැයි විමසීය. ඔවුහු නැතැයි පිළිතුරු දුන්හ. නබි තුමාරණෝ 
එරසේ නම් නුඹලා එම මාිංශ වලින් ඉතිරි ව ඇති දෑ අනුභව කරන්න. 
මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

753 ِب بحِن َجثَّاَمَة اللَّيح  - عح ِِثِّ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَُّه وََعنح الصَّ
بحَواءِ، اوح  ِشيًّا، َوُهَو بِاَلح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َِحَاًرا وَحح َدى لَِرُسوِل الِلَّ اهح

هُ َعلَيحَك إَِلَّ  هُ َعلَيحِه، َوَقاَل: " إِنَّا لَمح نَُردَّ اَن، َفَردَّ ِه بَِودَّ  انَّا ُحُرٌم " "  ُمتََّفٌق َعلَيح
 . 

අස-්සුඃබ් ඉබ්නු ජසස්ාමා අල්-ලේසේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
අබ්වා රහෝ වද්දාන් නම් ස්ථානරේ සටිය දී සැබැවින්ම රහරතම 
එතුමාණන්ට කැලෑ බූරුවකු පිළිගැන්වීය.  පසුව එතුමා එය නැවත 
ඔහුටම භාර දී අප ඉහ්රාම් තත්ත්වරේ සටින නිසාරවන් මිස (රවන 
රහේතුවක් නිසා) අපි රමය ඔහුට රනොදුන්රනමු යැයි පවසා සටියහ. 
මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

754 ِ صَّّل  - : َقاَل َرُسوُل الِلَّ ُ َعنحَها َقالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ِلِّ َو اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََخحٌس ِمَن ادلَّ 

ح
َتلحَن ِِف اْل َوابِّ ُُكُُّهنَّ َفاِسٌق، ُيقح

َرةُ، َوالحََكحُب الحَعُقوُر "  ُمتََّفٌق 
ح
َرُب، َوالحَفأ َِداةُ، َوالحَعقح

ح
ََرِم: الحُغَراُب، َواْل اْلح

َعلَيحِه  . 
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සතුන් පස් රදරනකු රවති. උන් සයල්ල ඉතා දරුණුය. 
ඉහ්රාම් තත්ත්වරයන් මිදී සටියදී ද ඉහ්රාම් තත්ත්වරේ පසු වුව ද 
උන් මරා දමනු ලැරබ්. එනම් 1. කපුටා 2. උකුස්සා 3. රගෝනුස්සා 4. 
මීයා 5. පිස්සු බල්ලා. මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

755 ُ َعنحُهَما; انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َتَجَم َوُهَو ُُمحرٌِم "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .  َعلَيحِه َوَسلََّم " اِحح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඉහ්රාම් 
තත්ත්වරේ සටිය දී විත් විද ප්රතිකාර ගත්හ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

756 َرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َُحِلحُت إََِل  - ِب بحِن ُعجح وََعنح َكعح
ِه، َفَقاَل: " مَ  ُل يَتََناثَُر لََعَ وَجح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َوالحَقمح ا َرُسوِل الِلَّ

ثَََلثََة  مح قُلحُت: ََل. َقاَل: " َفُص  ؟ُكنحُت اَرى الحوََجَع بَلََغ بَِك َما اَرى، ََتُِد َشاةً 
ُف َصاٍع " "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  ِكٍْي نِصح ِعمح ِستََّة َمَساكَِْي، لُُِكِّ ِمسح  ايَّاٍم، اوح اطح

කුඃබ් ඉබ්නු උජ්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් රවත ඔසවා රගන එනු ලද්රදමි. 
මාරේ මුහුණට උකුණන් වැරටමින් තිබිණ. එවිට එතුමා මා දැන් 
ඔබ ව දකින තරමට ඔබට රේදනාවක් තිබුණු බව මම රනොදුටුමි. 
(හිස මුඩු කිරීරමන් පසු වන්දි වශරයන් ලබා දීමට) ඔබට එළුවකු 
ලබා ගත හැකි දැ යි විමසා සටියහ. නැතැයි පිළිතුරු දුනිමි. එවිට 
එතුමාරණෝ එරසේ නම් දින තුනක් උපවාසරේ නිරත වන්න. එරසේ 
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නැතිනම් දිළින්දන් හය රදනකුට ආහාර සපයන්න. සෑම දුගියකු 
පාසාම සාුඃ භාගයක් විය යුතුය. මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

757 -  ُ ا َفَتَح الِلَّ ُه َقاَل: " لَمَّ  لََعَ وََعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم  َة، َقاَم َرُسوُل الِلَّ َرُسوَِلِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َمكَّ

 َ َ َواثحََن َعلَيحِه، ُثمَّ َقاَل: " إِنَّ الِلَّ َة ِِف اَلَّاِس، َفَحِمَد الِلَّ  َحبََس َعنح َمكَّ
ح  َها لَمح ََتِلَّ َِلَحٍد ََكَن َقبحِِّل، الحِفيَل، َوَسلََّط َعلَيحَها َرُسوََلُ َوال ِمنَِْي، َوإِنَّ ُمؤح

ُر  ِدي، َفََل ُيَنفَّ َها لَنح ََتِلَّ َِلَحٍد َبعح ِحلَّتح ِل َساَعٌة ِمنح َنَهاٍر، َوإِنَّ
ُ
َما أ َوإِنَّ

ُكَها، َوََل ََتِلُّ َساقَِطُتَها إَِلَّ لُِمنحِشٍد، َوَمنح قُ َصيحُدَها، َوََل َُيحتَ  تَِل ََلُ ََّل َشوح
ِ، َفإِنَّا  ِخَر، يَا َرُسوَل الِلَّ ذح ِ

ِ اَلََّظَريحِن " َفَقاَل الحَعبَّاُس: إَِلَّ اْلح َقتِيٌل َفُهَو ِِبََّيح
ِخَر " "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .  ذح ِ

َُنحَعلُُه ِِف ُقُبورِنَا َوُبُيوتَِنا، َفَقاَل: " إَِلَّ اْلح
අබූ හුරේරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. අල්ලාහ් තම දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාට මක්කා ජයග්රහණය ලබා දුන් කල්හි ජනයා අතර අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණන් නැගී සට අල්ලාහ් ව රමරනහි කර ඔහු රවත ප්රශිංසා පුද 
කර පසු ව රමරසේ පවසා සටියහ. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඇත් රසේනාව 
මක්කාරවන් වැළකීය. ඔහුරේ රසූල්වරයාට හා විශව්ාසවන්තයිනට 
එහි ආධිපතයය පිරිනැමීය. සැබැවින්ම මට රපර එහි යුද වැදීමට 
කිසවකුට අනුමැතිය නුදුනි. එරසේ මට අනුමැතිය ලැබුරේ දහවල් 
කාලරේ එක් රහෝරාවක් පමණි. මට පසුව පවා කිසවකුට අනුමැතිය 
රනොලැරබන්රන්මය. එබැවින් එහි ඇති දඬයම් සතුන් පලවා 
රනොහරිනු. එහි ඇති කටු පඳුරු උගුලා රනොදමනු. එහි වැටුණු දෑ 
අහුලා ගැනීමට රපොදු නිරේදකයකු හැර රවන කිසවකුට අනුමැතිය 
රනොලබනු ඇත. කවරරකු ඝාතනය කරනු ලැබුරේ ද ඔහුරේ 
අයිතිය ඇත්තවුනට (ඝාතකයාට සමාව දී වන්දි ලබා ගැනීම රහෝ 
ඝතකයා මරා දැමීම රහෝ යන) මාර්ග රදකින් එකක් රදනු ලැබීය 
යැයි පැවසූහ. එවිට අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණනි, ඉද්හර් නමැති පැළෑටියට පමණක් අනුමැතිය රදන්න. 



 

 

මරාම් 

 

392
 

රහේතුව සැබැවින්ම අපි එය අපරේ කබ්ර් සථ්ාන වල හා නිරවස් වල 
තබන්රනමුයි පවසා සටිරේය. එවිට එතුමාරණෝ (එරසේ නම්) ඉද්හර් 
නමැති පැළෑටිය හැර යැයි පැවසූහ.   

758 ِ بحِن َزيحِد بحِن ََعِصٍم رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ  - وََعنح َعبحِد الِلَّ
َة َوَدََع  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " إِنَّ إِبحَراِهيَم َحرََّم َمكَّ َرُسوَل الِلَّ

 ِ َة، َوإ حَمِديَنَة َكَما َحرََّم إِبحَراِهيُم َمكَّ ُت ال مح لَِها، َوإِِّنِّ َحرَّ َدَعوحُت ِِف  ِّنِّ َِلهح
َها بِِمثحَِّلح   َة "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .  َصاِعَها َوُمدِّ ِل َمكَّ َما َدََع   إِبحَراِهيُم َِلهح  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු රසයිද් ඉබ්නු ආසම් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා මක්කාව 
පාරිශුද්ධත්වයට පත් කළහ. එහි වැසයන්ට ප්රාර්ථනා කළහ. 
සැබැවින්ම මම ද ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා මක්කාව 
පාරිශුද්ධත්වයට පත් කළාක් රමන්ම මදීනාව මම පාරිශුද්ධත්වයට 
පත් කරමි. තවද සාුඃ හා මුද් හි ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා 
මක්කා වැසයන් රවනුරවන් ප්රාර්ථනා කළ අයුරින්ම මම ද එරලසම 
ප්රාර්ථනා කරමි.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

සටහන: සාුඃ සහ මුද් යනු අරාබි රද්ශරේ මිණුම් ඒකක 
රදකකි.  

759 ِّ بحِن اِِب َطالٍِب رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل:  - َقاَل َرُسوُل وََعنح لََعِ
ٍر "  َرَواُه  ٍ إََِل ثَوح

َ َعَّيح حَمِديَنُة َحَرٌم َما َبْيح ِه َوَسلََّم " ال ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ
لٌِم   . ُمسح
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රකාශ කළ බව අලී ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මදීනාව අයිර් හා සේර් නම් කඳු රදක අතර ඇති ප්රරද්ශය 
පාරිශුද්ධය. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.   
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බුලූගුල් මරාම් 

ةَ بَاُب  َفةي اْْلَجر وَُدُخولي َمكى صي  
හජ් හි ක්රමය හා මක්කා නගරයට පිවිසීරම් 

පාඩම 

760 ُ َعنحُهَما: " انَّ َرُسوَل وََعنح َجابِِر بح   - ِ َرِِضَ الِلَّ ِن َعبحِد الِلَّ
َفِة،  ُلَيح َنا َمَعُه، َحَّتَّ اتَيحَنا َذا اْلح ، َفَخرَجح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َحجَّ الِلَّ

 ِ تَثحِفرِي ب تَِسِِّل وَاسح َماءُ بِنحُت ُعَميحٍس، َفَقاَل: " اِغح تح اسح ِرِِّم َفَودَلَ " َثوحٍب، وَاحح  
ජාබිර් බින් අබ්දුල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අරලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් හජ් වන්දනාව ඉටු කළහ.  දුල් 
හුරලයිෆා නම් ස්ථානයට පැමිරණන රතක් අපි එතුමාණන් 
සමඟ පිටත් ව ගිරයමු. අස්මා බින්ත් උරමයිස් දරුවකු ප්රසූත 
කළාය.  එවිට එතුමාරණෝ ඔබ ස්නානය කරන්න. රරඳි 
කඩකින් තදින් බැඳ ගන්න. පසුව ඉහ්රාම් රච්තනා ව තබන්න 
යැයි පැවසූහ.  

ِجِد، ُثمَّ َركَِب  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ِِف الحَمسح َوَصَّلَّ َرُسوُل الِلَّ
َتَوتح بِِه لََعَ  َواَء  َحَّتَّ إَِذا اِسح َيحَداءِ اَهلَّ بِاتلَّوحِحيِد: " َْلَّيحَك اللَُّهمَّ  الحَقصح اْلح

َمَة لََك َوالحُملحَك، ََل  َد َواَلِّعح َمح َْلَّيحَك، َْلَّيحَك ََل ََشِيَك لََك َْلَّيحَك، إِنَّ اْلح
 ََشِيَك لََك ".

පසුව අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ මස්ජිදරේ සලාතය ඉටු 
කළහ. කස්වා නම් වාහනයට නැග ගමන් අරඹා බයිදා නම් 
ස්ථානයට පැමිරණන රතක් ප්රවාහනය කළහ.  
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පසුව ඒකීය ප්රකාශය පැවසූහ. ඉහර්ාම් ඇඳ ගත්හ. එනම්   

َمَة " َد َواَلِّعح َمح َْلَّيحَك اللَُّهمَّ َْلَّيحَك َْلَّيحَك ََل ََشِيَك لََك َْلَّيحَك إِنَّ اْلح
"لََك َوالحُملحَك ََل ََشِيَك لََك   

රත්රුම: යා! අල්ලාහ්, ඔබ අසලට පැමිණිරයමි. ඔබ 
අසලට පැමිණිරයමි. ඔබ අසලට පැමිණිරයමි . ඔබට කිසදු 
හවුල් කරුරවකු රනොමැත. සැබැවින්ම සයලු ප්රශිංසා ද 
භාගයයන් ද පාලනය ද ඔබ සතුය. ඔබට කිසදු හවුල් කරුරවකු 
රනොමැත.  

َن، َفَرَمَل ثَََلثًا َوَمَش  َتلََم الرُّكح َيحَت اِسح َبًعا، َحَّتَّ إَِذا اتَيحَنا اْلح  ارح
َتلََمهُ  ِن َفاسح ، ُثمَّ رََجَع إََِل الرُّكح . ُثمَّ اََت َمَقاَم إِبحَراِهيَم َفَصَّلَّ 

පසුව රුක්න් රවත පැමිණ එය ස්පර්ශ කර පසුව 
(කුඃබාව වටා) වට තුනක් මද රේගරයන් ද වට හතරක් 
සාමානය ආකාරයට ද ගමන් කළහ. පසුව මකාම් ඉබ්රාහීම් 
නම් ස්ථානයට පැමිණ සලාතය ඉටු කළහ. පසුව නැවතත් 
රුක්න් රවත පැමිණ එය ස්පර්ශ කළහ.    

َفا َقَرا: " إِنَّ  ا َدنَا ِمَن الصَّ َفا، َفلَمَّ َاِب إََِل الصَّ ُثمَّ َخَرَج ِمَن اْلح
ِ " " ابحدَ  َوةَ ِمنح َشَعائِِر الِلَّ َفا َوالحَمرح َفا، َحَّتَّ الصَّ ُ بِِه " َفَرِِقَ الصَّ  بَِما بََدا الِلَّ

ُ
أ

ُ َرا َهُ َوَقاَل: " ََل إََِلَ إَِلَّ الِلَّ َ َوَكْبَّ َد الِلَّ َبَل الحِقبحلََة  َفوَحَّ َتقح َيحَت، َفاسح ى اْلح
ٍء َقِديٌر، ََل إََِلَ  ُد، َوُهَو لََعَ ُُكِّ ََشح َمح حُملحُك، َوََلُ اْلح َدهُ ََل ََشِيَك ََلُ، ََلُ ال وَحح
 ُ ]إَِلَّ الِلَّ َدهُ   وَحح ] دَ    ََز َوعح َدهُ ". ُثمَّ اُنح َزاَب وَحح حح هُ، َونَََصَ َعبحَدهُ، َوَهَزَم اَلح

َوةِ، َحَّتَّ  اِنحَصبَّتح َقَدَماهُ ِِف  َ َذلَِك  ثَََلَث َمرَّاٍت، ُثمَّ نََزَل إََِل الحَمرح َدََع َبْيح
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حَواِدي  ِن ال ]َبطح َسََع   ] َوةِ  َفَفَعَل لََعَ    حَمرح  َحَّتَّ إَِذا َصَعَدتَا  َمَش إََِل ال
َفا  َوةِ، َكَما َفَعَل لََعَ الصَّ َِديَث  َفَذَكرَ  - …الحَمرح   :َوفِيهِ . اْلح

පසුව එම රදොරටුරවන් සෆා රවත පිටත් ව ගියහ. 

සෆාවට ළිංවනවාත් සමඟම  "  فَا إِن "للاِ  َشَعائِرِ  ِمنْ  واْلَمْرَوةَ  الص   
(සැබැවින්ම සෆා හා මර්වා අල්ලාහ්රේ සිංඥාවන් අතුරිනි) 

යන වැකිය පාරායනය කර    بِهِ  للا   بََدأَ  بَِما أَْبَدأ  (අල්ලාහ් කවර 
රදයක් රගන ආරම්භ කරළේ ද එය රගන මම ආරම්භ කරමි) 
යැයි පැවසූහ. බයිතුල්ලාහ් රපරනන තරමට ඒ මත නැේගහ. 
පසුව කිබ්ලා රදසට මුහුණ ලා අල්ලාහ් ව එකීය භාවයට පත් 
කර ඔහු රශ්රේේඨත්වයට පත් කර රමරසේ පැවසූහ.  

ُد َوُهَو لََعَ ََل إََِلَ إَِلَّ  َمح حُملحُك َوََلُ اْلح َدهُ ََل ََشِيَك ََلُ ََلُ ال  اهلُل وَحح
َدهُ َونَََصَ َعبحَدهُ َوَهَزَم  ََز َوعح ُنح

َ
َدهُ أ ٍء َقِديٌر ََل إََِلَ إَِلَّ اهلُل وَحح ُُكِّ ََشح

َدهُ  َزاَب وَحح حح
َ  اَلح

රත්රුම: නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර රවනත් 
රදවිරයකු රනොමැත. ඔහු එකීයය. ඔහුට සමාන කිසරවකු 
රනොමැත. රාජය බලය ඔහු සතුය. සයලු ප්රශිංසා ඔහු සතුය. ඔහු 
සයලු දෑ රකරරහි ශක්තිවන්තය. අල්ලාහ් හැර රවනත් 
රදවිරයකු රනොමැත. ඔහුරේ ප්රතිඥා ව ඔහු ඉටු කරළේය. 
ඔහුරේ ගැත්තාට උපකාර කරළේය. ඔහු තනි ව සට සතුරු 
රසේනාවන් පරාජයට පත් කරළේය. 

පසුව ඒ අතර ප්රාර්ථනා ද කළහ. රමරසේ තුන් වරක් 
එතුමාරණෝ පැවසූහ.  

පසුව මර්වා රවත බැස ගියහ. සආ මිටියාවත තුළ තම 
රදපා රැඳුනි. අනතුරු ව මර්වා දක්වා තම පාද නගින්නට විය. 
පසුව තම තවාෆය මර්වාරව හි අවසන් කරන තුරු සෆාරව හි 
සදු කළාක් රමන්ම මර්වාරවහි ද ඉටු කළහ. තවදුරටත් ... 
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ِ صَّّل  ُهوا إََِل ِمََن، َوَركَِب َرُسوُل الِلَّ وَِيِة تَوَجَّ ح ا ََكَن يَوحَم الُّتَّ َفلَمَّ
َر،  رَِب، وَالحِعَشاَء، وَالحَفجح حَمغح ، وَال َ َر، َوالحَعَصح هح اهللُ َعلَيحهِ َوَسلََّم َفَصَّلَّ بَِها الظُّ

ُس، َفاَجاَز حَ  مح َّتَّ اََت َعَرَفَة، َفوََجَد ُثمَّ َمَكَث َقلِيَلً َحَّتَّ َطلََعتح الشَّ
ُس اَمَر  مح َل بَِها. َحَّتَّ إَِذا َزاَغتح الشَّ الحُقبََّة َقدح ُُضَِبتح ََلُ بَِنِمَرَة  َفَْنَ
َن الحوَاِدي، فََخَطَب اَلَّاَس. ُثمَّ اذََّن ُثمَّ اقَاَم،  وَاءِ، فَرُِحلَتح ََلُ، فَاََت َبطح بِالحَقصح

َر، ُثمَّ ا هح ، َولَمح يَُصلِّ بَيحَنُهَما َشيحًئا.َفَصَّلَّ الظُّ َ َقاَم َفَصَّلَّ الحَعَصح  
අවුරුදු දිනය වූ විට මිනා රදසට සයල්ල ගියහ. පසුව 

හජ් සඳහා තල්බියා පැවසූහ. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) තුමා ද ඒ රවත ප්රවාහනය 
කර එහි දී ලුහර් අසර් මේරිබ් ඉො හා ෆජ්ර් සලාතයන් ඉටු 
කළහ. පසුව හිරු උදා වන තුරු මදක් රැඳී සටියහ. අරෆා රවත 
පැමිණියහ. නමිරා නම් ස්ථානරේ ඉදි කළ කූඩාරම් දුටුහ. එහි 
පිවිස හිරු මුදුණින් අවරට යන රතක් නැවතී සටියහ. පසුව 
කස්වා නම් ඔටුවා රගන එන රමන් අණ කළහ. එතුමාණන් 
ප්රවාහනය කිරීම පිණිස එතුමා රවත ඌ රගන එන ලදී. පසුව 
මිටියාවත මධයයට පැමිණ ජනයාට රද්ශනාවක් පැවැත් වූහ.  

පසුව අදාන් හා ඉකාමත් පවසා ලුහර් සලාතය ඉටු 
කළහ. පසුව ඉකාමත් පවසා අසර් සලාතය ඉටු කළහ. ඒ රදක 
අතර අමතර කිසදු සලාතයක් ඉටු කරළේ නැත.  

َوا َن نَاَقتِِه الحَقصح ءِ إََِل ُثمَّ َركَِب َحَّتَّ اََت الحَموحقَِف َفَجَعَل َبطح
َبَل الحِقبحلََة، َفلَمح يََزلح  َتقح َ يََديحِه َواسح َخَراِت، وََجَعَل َحبحَل الحُمَشاةِ  َبْيح الصَّ
َرةُ َقلِيَلً، َحَّتَّ ََغَب الحُقرحُص،  فح ُس، َوَذَهَبتح الصُّ مح َواقِفاً َحَّتَّ َغَرَبِت الشَّ

َماَم َحَّتَّ  َواءِ الزِّ لِِه،  َوَدَفَع، َوَقدح َشَنَق لِلحَقصح رَِك رَحح َسَها َِلُِصيُب َموح
ح
إِنَّ َرأ
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ِكيَنَة "، ُُكََّما اََت َحبحَلً   ِكيَنَة، السَّ َها اَلَّاُس، السَّ ََن: " ايُّ ُمح َويَُقوُل بَِيِدهِ اِلح
َعَد.  ََخ لََها َقلِيَلً َحَّتَّ تَصح  ارح

පසුව අල්ලාහර්ේ දූතයාරණෝ වාහනයට නැග නවාතැන් 
ගැනීරම් ස්ථානය දක්වා පැමිණියහ. කස්වා නම් 
එතුමාණන්රේ ඔටු රදන ගල් ගැට මත තැබූහ. පාගමනින් ආ 
පිරිස් ද එතුමාණන් ඉදිරිරේ තැබූහ. එතුමාරණෝ කිබ්ලාවට 
මුහුණ ලෑහ. හිරු අවරට යන රතක් එහි රැඳී සටීරමන් ඉවත් 
රනොවූහ. ක්රමරයන් එහි කහ රැස් පහ ව ගිරේය. හිරු රගෝලය ද 
අවරට යන්නට විය. එතුමාණන් එතැනින් පිටත් වූහ. කස්වා 
නම් ඔටුවාට කඩිවාලම දැමූහ. උරේ හිස පහත් වී ප්රවාහන 
අසුන නගින්නට තරම් ළඟා විය. තම දකුණතට හැරී අරහෝ ! 
ජනයිනි, සන්සුන්වන්න, සන්සුන් වන්නැයි පවසා සටියහ. වැලි 
වැටි අතුරින් වැලි වැටියකට පැමිරණන සෑම රමොරහොතකම 
නැවත නැගීමට රපර මදක් විරේක ගත්හ.   

رَِب َوالحِعَشاَء، بِاَذاٍن َواِحٍد َحَّتَّ ا َدلَِفَة، َفَصَّلَّ بَِها الحَمغح ََت الحُمزح
ُر، َفَصَّلَّ  َطَجَع َحَّتَّ َطلََع الحَفجح ، َولَمح يَُسبِّحح  بَيحَنُهَما َشيحًئا، ُثمَّ اِضح ِ َوإَِقاَمَتْيح

بحُح بِاَذاٍن َوإَِقاَمٍة ُثمَّ   َ ََلُ الصُّ َر، ِحَْي  تَبَْيَّ َعَر  الحَفجح َركَِب َحَّتَّ اََت الحَمشح
َفَر  َهُ، َوَهلَّلَُه  فَلَمح يََزلح وَاقًِفا َحَّتَّ اسح َبَل الحِقبحلََة، فََدََعهُ، َوَكْبَّ َتقح ََراَم، َفاسح اْلح
ا.   ِجدًّ

මුස්දලිෆාවට පැමිරණන රතක්ම එරසේ සදු විය. පසුව 
එක් අදානයකින් මේරිබ් හා ඉො සලාතයන් ඉටු කළහ. අලුයම 
උදා වූ පසු එක් අදාන් හා ඉකාමත් පවසා සුබ්හු සලාතය ඉටු 
කළහ.  

පසුව මේඅරිල් හරාම් නම් ස්ථානයට පැමිරණන රතක් 
ගමන් ගත්හ. පසුව කිබ්ලා රදසට මුහුණ ලා ප්රාර්ථනා කළහ. 
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තක්බීර් පැවසූහ. තහ්ලීල් පැවසූහ. අහස රහොඳින් කහ 
ගැන්රවන රතක් එහි රැඳී සටීරමන් ඉවත් රනොවූහ.  

َ فََحرََّك قَلِيَلً، َفَدَفَع َقبح  َن ُُمَْسِّ ُس، َحَّتَّ اََت َبطح مح لَُع الشَّ َل انح َتطح
َى، َحَّتَّ اََت  َرةِ الحُكْبح َمح َطى الَِِّت ََتحُرُج لََعَ اْلح ِريَق الحوُسح ُثمَّ َسلََك الطَّ

ُ َمَع  َجَرةِ، َفَرَماَها بَِسبحِع َحَصَياٍت، يَُكْبِّ َرةَ الَِِّت ِعنحَد الشَّ َمح ُُكِّ َحَصاٍة اْلح
حَمنحَحِر،  ِن الحوَاِدي، ُثمَّ اِنحََصََف إََِل ال ِف، َرََم ِمنح َبطح َذح ِمنحَها، ِمثحَل َحََص اْلح
َيحِت،  ِه َوَسلََّم َفاَفاَض إََِل اْلح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َفَنَحَر، ُثمَّ َركَِب َرُسوُل الِلَّ

لٌِم  َر "  َرَواهُ ُمسح هح َة الظُّ َلً  . َفَصَّلَّ بَِمكَّ ُمَطوَّ  
පසුව හිරු උදාවට රපර එතැණින් පිටත් වූහ. මුහස්සර් 

මධයයට පැමිරණන රතක් එරසේ සදු කළහ. පසුව මදක් ගමන් 
කරළේය. පසුව ජම්රතුල් කුබ්රා නම් ගල් ගසන සථ්ානය පිහිටා 
ඇති මැද මාර්ගරේ ගස අසල පිහිටා ඇති ජම්රාව දක්වා ගමන් 
ගත්හ. පසුව එයට ගල් හතක් විස කළහ. සෑම ගල් කැටයක් 
සමඟම තක්බීර් පැවසූහ. එම ගල් කඩල ඇටයක තරම් විය. 
එම මිටියාවරත හි සට ගල් විස කළහ. පසුව සතුන් කපන 
ස්ථානයට හැරී රගොස් කුර්බාන් දුන්හ. පසුව අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අරලයිහි වසල්ලම්) ප්රවාහනය කළහ. 
බයිතුල්ලාහ් රවතට පැමිණියහ. මක්කාහ්රේ ලුහර් සලාතය 
ඉටු කළහ. 

ඉමාම් මුස්ලිම් රමය විස්තරාත්මක ව වාර්තා කර ඇත. 

761 وََعنح ُخَزيحَمَة بحِن ثَابٍِت رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهللُ  -
َوانَُه  َ رِضح َرٍة َساَل الِلَّ َعلَيحِه َوَسلََّم ََكَن إَِذا َفَرَغ ِمنح تَلحبِيَتِِه ِِف َحجٍّ اوح ُعمح

َنَّ  اَواْلح َتِِه ِمَن اَلَّارِ "  َرَواهُ الشَّ َتَعاَذ  بِرََحح َناٍد َضِعيٍف .َة َواسح  فِِْعُّ بِإِسح
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හුරදයිබා ඉබ්නු සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
හජ් රහෝ උම්රා හි තමන් තල්බිේයා පවසා අවසන් කළ විට 
අල්ලාහ්රගන් ඔහුරේ තෘපතියත් ස්වර්ගයත් අයැද සටි අතර 
ඔහුරේ කරුණාරවන් නිරා ගින්රනන් ආරක්ොවද අයැද 
සටියහ.  

රමය ඉමාම් ොෆී තුමා විසන් දුර්වල හදීස ්සබඳතාවකින් 
යුතු ව වාර්තා රකොට ඇත.   

762 ِ صَّّل   - اهللُ وََعنح َجابٍِر رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: قَاَل َرُسوُل الِلَّ
 ، َُروا ِِف رَِحالُِكمح َعلَيحِه َوَسلََّم " ََنَرحُت َهاُهَنا، َوِمًَن ُُكَُّها َمنحَحٌر، َفاَنح

ُت َهاُهَنا وَََجحٌع ُُكُّ  ُت َهاُهَنا َوَعَرَفُة ُُكَُّها َموحقٌِف، َوَوَقفح قٌِف "  َوَوَقفح َها َموح
لٌِم  .  َرَواهُ ُمسح

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ 
වාර්තා කරන ලදී. 

මම රමහි කුර්බාන් දුනිමි. මිනා පුරාවම කුර්බාන් රදන 
ස්ථානයයි. එබැවින් නුඹලා නැවතී සටින ස්ථානරේ සට 
කුර්බාන් රදන්න. තවද මම රමහි රැඳී සටිරයමි. අරෆා පුරාවම 
රැඳී සටින ස්ථානය රේ. මම රමහි රැඳී සටිරයමි (මුස්දලිෆා) 
පුරාවම රැඳී සටින ස්ථානය රේ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.  
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763 ِه   - ُ َعنحَها: " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ََلَها، وَ  َة َدَخلََها ِمنح اعح ا َجاَء إََِل َمكَّ َفلَِها "  ُمتََّفٌق َوَسلََّم لَمَّ َخَرَج ِمنح اسح

 َعلَيحِه . 
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් මක්කාවට පැමිණි කල්හි එහි උඩු රදසන් ඇතුළු වූ 
අතර එහි යටි රදසන් පිටත් වූහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

764 ةَ   - ُدمُ َمكَّ ُ َعنحُهَما: " انَُّه ََكَن ََل َيقح وََعنح اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
ُكُر َذلَِك ِعنحَد اَلَِّبِّ صَّّل  تَِسَل، َويَذح بَِح َويَغح إَِلَّ بَاَت بِِذي ُطَوى َحَّتَّ يُصح
اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින්ම එතුමා උදෑසන දක්වා දීතුවා නම් සථ්ානරේ 
රාත්රිය ගත කිරීරමන් පසුව මිස මක්කාවට ඇතුළු වන්නකු 
රනොවූහ. පසුව එතුමා ස්නානය කර ගනී යැයි ද ඒ බව නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා විසන් දන්වා ඇති බව ද 
රහරතම පවසා සටිරේය.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

765 ُ َعنحُهَما: " انَُّه ََكَن ُيَقبُِّل   - وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
ُقوفًا َيحَهِِقُّ َموح فُوًَع، َواْلح َاِكُم َمرح

ح
ُجُد َعلَيحهِ "  َرَواهُ اْل َوَد َويَسح سح ََجَر اَلح .   اْلح 
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ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

සැබැවින්ම එතුමා හජර් අල් අස්වද් නම් ගල සප 
ගන්රනකු ව සටි අතර ඒ මතට හිස පහත් කරන්රනකු රලස ද 
සටියහ.  

රමය ඉමාම් හාකිම් තුමා මර්ෆූුඃ ගණයට අයත් හදීසයක් 
බවත් ඉමාම් බයිහකී තුමා මේකූෆ් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බවත් දන්වා සටී.  

766 نحُه َقاَل: اَمَرُهمح اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " انح وَعَ   -
ِ "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . َنْيح كح َ الرُّ َبًعا، َما َبْيح ُشوا ارح َواٍط َويَمح ُملُوا ثَََلثََة اشح يَرح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

(තවාෆ් කිරීරම් දී) රුක්න් රදක අතර වට තුනක් මඳ 
රේගරයන් ද වට හතරක් ගමන් කරමින් ද තවාෆ් ඉටු කළහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

 

767 نَُّه  ُعَمرَ  ابحنِ  َعنح   -
َ
 َطاَف  إَِذا ََكنَ رِِضَ اهلُل عنهما " أ

َيحِت  َواَف  بِاْلح َل  الطَّ وَّ
َ َبًعا َوَمَش  ثَََلثًا َخبَّ  اَلح رح

َ
يح أ

َ
 َرُسوَل  ُت . وِف رواية : َرأ

 ِ ُ  َصَّلَّ  الِلَّ َجِّ  ِِف  َطاَف  إَِذا َوَسلَّمَ  َعلَيحهِ  الِلَّ َرةِ  اْلح َل  َوالحُعمح وَّ
َ
َدمُ  امَ  أ  َفإِنَّهُ  َيقح

ََع  َواٍف  ََلثَةَ ثَ  يَسح طح
َ
َيحِت  أ ِِش  ُثمَّ  بِاْلح َبَعةً  َيمح رح

َ
"  متفق عليه.أ 

ඉබ්නු උමර් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  
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සැබැවින්ම නබි තුමාරණෝ බයිතුල්ලාහ ්ව තවාෆ ්කරන 
විට ආරම්භ තවාෆ් වට තුන රේගරයන් ද අරනක් වට හතර 
සාමානය රලස ගමන් කරමින් ද තවාෆ් ඉටු කළහ.  

තවත් වාර්තාවක අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් හජ් රහෝ උම්රාරවහි තවාෆ ්කරන 
විට ආරම්භරේ වට තුනක් රේගරයන් ද වට හතරක් සාමානය 
ගමනින්ද ගමන් කරමින් තවාෆ් කරනු මම දුටුරවමි යැයි ඉබ්නු 
උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන් පවසා ඇති බව සඳහන් වී 
ඇත. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

768 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم    - ُه َقاَل: " لَمح اَر َرُسوَل الِلَّ وََعنح
َتلِمُ  لٌِم .يَسح ِ "  َرَواهُ ُمسح ََمانِيَْيح ِ اِلح َنْيح كح َ الرُّ َيحِت َغَّيح   ِمنح اْلح

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා කුඃබාරේ රුක්නුල් යමාන් රලස හැඳින්රවන සථ්ාන රදක 
හැර රවන කිසවක් සප ගනු මම දැක නැතැයි ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කර ඇත.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

769 ََجَر    - وََعنح ُعَمَر رِِضَ اهلل َعنحُه " انَُّه َقبََّل اْلح [ َوَد   سح اَلح ] 
 ِ ََل اِّنِّ َرايحُت َرُسوَل الِلَّ لَُم انََّك َحَجٌر ََل تَُُضُّ َوََل َتنحَفُع، َولَوح َفَقاَل: إِِّنِّ اعح

ِه  .صَّّل اهلُل َعلَيح   ِه َوَسلََّم ُيَقبِّلَُك َما َقبَّلحُتَك "  ُمتََّفٌق َعلَيح

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. එතුමා හජ්රුල් අස්වද් නම ගල සප ගත්හ. එවිට එතුමා 
සැබැවින්ම ඔබ ගලක් බව මම හඳුනමි. ඔබට කිසදු හානියක් 
රහෝ ප්රරයෝජනයක් කළ රනොහැක. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
ඔබ ව සප ගනු මා නුදුටුරේ නම් මම ඔබ ව සප රනොගනිමි.  
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මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  

770 -    ِ َفيحِل رِِضَ اهلل َعنحُه قَاَل: " َرايحُت َرُسوَل الِلَّ وََعنح اِِب الطُّ
َجٍن مَ  َن بِِمحح كح َتلُِم الرُّ َيحِت َويَسح َعُه، صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َيُطوُف بِاْلح

لٌِم  .  َجَن "  َرَواُه ُمسح بُِّل الحِمحح  َويُقح
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් බයිතුල්ලාහ ්ව තවාෆ ්කරන විට 

එතුමාරේ සැරයටිරයන් රුක්න් යනුරවන් හැඳින්රවන හජ්රුල් 
අස්වද් ගල ස්පර්ශ රකොට එම සැරයටිය සප ගනු මම දැක 
ඇත්රතමි යැයි අබූ තුරෆයිල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

771 ُه َقاَل: " َطاَف اَلَِّبُّ   - َميََّة رِِضَ اهلل َعنح
ُ
َن أ ََّل بح وََعنح َيعح

 ، َسُة إَِلَّ النََّساِئَّ َمح َُضَ "  َرَواهُ اْلح َطبًِعا بُِْبحٍد اخح ِه َوَسلََّم ُمضح صَّّل اهلُل َعلَيح
ح  َحُه الُّتِّ .  ِمِذيُّ َوَصحَّ 

යුඃලා ඉබ්නු උමේයා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ රකොළ 
පැහැති සාළුවකින් මුළ්තබුඃ ක්රමයට (වම් උරහිස වැරසන පරිදි 
දකුණු ඉකිලි කරුව පහළින් රගන දකුණු පැත්ත රපරනන රසේ 
ඇඳීම) ඇඳ තවාෆ් කළහ. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  
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772 وََعنح انٍَس رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " ََكَن يُِهلُّ ِمنَّا الحُمِهلُّ َفََل   -
ُ ُينحكَ  ُر َعلَيحِه، َويَُكْبِّ [ ِمنَّا   ] ُ َفََل ُينحكَ ا   ِه "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ لحُمَكْبِّ .   ُر َعلَيح 

අප අතුරින් (ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යනුරවන් පවසා) 
තහ්ලීල් පවසන්නන් තහ්ලීල් කියමින් සටියහ. නමුත් එය 
වළක්වනු රනොලැබීය. එරමන්ම අප අතුරින් (අල්ලාහු අක්බර් 
යැයි පවසා) තක්බීර් පවසන්නන් තක්බීර් කියමින් සටියහ. 
නමුත් එය ද වළක්වනු රනොලැබීය.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

773 ُ َعنحُهَما َقاَل: " َبَعَثِِن َرُسوُل   - وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َعَفِة ِمنح ََجحٍع  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ِِف اثلََّقِل، اوح َقاَل ِِف الضَّ   بِلَيحٍل "  الِلَّ

 .
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

(මිනිස ්තදබදය ඇති රනොවනු පිණිස) නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ගමන් මලු සමඟ (එය රැකබලා 
ගැනීමට) රහෝ දුබල පිරිස සමඟ (ඔවුනට උපකාර කිරීම 
පිණිස) රහෝ රාත්රිරයහි (මුස්දලිෆාරවහි සට මිනාවට) මාව 
එවූහ.    

774 َذنَتح َسوحَدةُ   -
ح
َتأ : " اِسح ُ َعنحَها َقالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ

َفَع َقبحلَُه، َوََكنَتح  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َِلحلََة الحُمزحَدلَِفِة: انح تَدح َرُسوَل الِلَّ
ِِن: ثَِقيلَةً -ثَبَِطًة   ِه .َفاِذَن لََها "  ُمتََّفٌق َعلَيح  -َتعح

ආඉො (රලියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. මුස්දලිෆා රාත්රිරයහි සේදා (රළියල්ලාහු අන්හා) කළින්ම 
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ඉන් පිටත් වීමට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරගන් අවසරය ඉල්ලා සටියාය. රහේතුව ඇය 
(නැවතී නැවතී ගමන් කරන) තරබාරු රකරනකු වූවාය. පසුව 
ඇයට එතුමාරණෝ අවසරය ලබා දුන්හ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

775 ُهَما َقاَل: َقاَل ََلَا َرُسوُل   - ُ َعنح وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
ُس "  َرَواهُ  مح لَُع الشَّ َرةَ َحَّتَّ َتطح َمح ُموا اْلح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل تَرح الِلَّ

َمح  ، َوفِيِه اِنحِقَطاعٌ اْلح .   َسُة إَِلَّ النََّساِئَّ 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

හිරු උදා වන තුරු ජම්රත් රහවත් ගල් ගසන සථ්ානයට 
ගල් විස රනොකරන්නැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ අපට පවසා 
සටියහ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. රමම හදීසය මුන්කතිුඃ රහවත් 
වාර්තා සම්බන්ධතාව කැඩී ගිය හදීස් වර්ගයට අයත් එකකි.  

776 : " ارحَسَل اَلَِّبُّ صَّّل   - ُ َعنحَها َقالَتح وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ِر، َفَرمَ  مِّ َسلََمَة َِلحلََة اَلَّحح

ُ
ِر، ُثمَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم بِأ َرَة َقبحَل الحَفجح َمح ِت اْلح

ِط مُ  َناُدهُ لََعَ ََشح لِمٍ َمَضتح َفاَفاَضتح "  َرَواهُ ابُو َداُوَد، َوإِسح .    سح 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නහ්ර් දින රහවත් කුර්බාන් ලබා රදන උත්සව දින 
උම්මු සලමා ව නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
එවූහ. ඇය සුබ්හ් සලාතයට රපර ජම්රාත් වලට ගල් ගැසුවාය. 
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පසුව ඉතැණින් පිට ව රගොස් තවාෆුල් ඊෆාලා නම් හජ් වතාවට 
නියම වූ තවාෆය ඉටු කළාය.   

රමය ඉමාම් අබු දාවුද් විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර 
රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව ඉමාම් මුස්ලිම්රේ රකොන්රද්ස 
පදනම් කර ගත්තකි.   

777 َوةَ بحِن ُمَُضٍِّس رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل   - وََعنح ُعرح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " َمنح َشِهَد َصََلَتَنا َهِذهِ  ِِن: بِالحُمزحَدلَِفةِ -الِلَّ  -َيعح

َفَع، َوَقدح َوَقَف بَِعَرَفَة َقبحَل َذلَِك َِلح  َنَهاًرا، َفَقدح  َلً اوح َفَوَقَف َمَعَنا َحَّتَّ نَدح
ُن ُخَزيحَمَة   ، َوابح ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ َسُة، َوَصحَّ َمح ُه َوَقََض َتَفَثُه "  َرَواهُ اْلح َتمَّ َحجُّ

. 
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පැවසූ බව උර්වා ඉබ්නු මුළර්රිස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු රමහි (මුස්දලිෆාරවහි) අප සමඟ සලාතයට 
සහභාගී වී ඉන් අප පිට වන රතක් අප සමඟම රැඳී සටිරේ ද 
එරමන්ම ඔහු මීට රපර රාත්රි කාලයක් රහෝ දහවල් කාලයක් 
අරෆාහි රැඳී සට ඇත්නම් සැබැවින්ම ඔහුරේ හජ් වන්දනාව 
සම්පූර්ණ විය. තවද  එහි වතාවත් තවදුරටත් අනුගමනය කළ 
හැක.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉබ්නු 
හුරසයිමා යන අය රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරති.   
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778 ِكَِْي ََكنُوا ََل   -
وََعنح ُعَمَر رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " إِنَّ الحُمْشح

ِقح ثَبَُِّي  َوانَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل يُِفيُضوَن حَ 
ُس، َويَُقولُوَن: اَشح مح لَُع الشَّ َّتَّ َتطح

َُخارِيُّ  . ُس "  َرَواهُ اْلح مح لَُع الشَّ ، ُثمَّ اَفاَض َقبحَل انح َتطح  َعلَيحهِ َوَسلََّم َخالََفُهمح

අල්ලාහ්ට සමානයන් තැබූවන් හිරු උදා වන රතක් 
(මුස්දලිෆාරවහි සට) හැරී රනොයති. සබීර් කන්ද (හිර උදා වී) 
ආරලෝකය ලබත්වා ! යැයි පවසති. තවද සැබැවින්ම නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඔවුනට රවනස් ව 
කටයුතු කළහ. එතුමාරණෝ හිරු උදා වීමට රපරම හැරී ගියහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

779 َساَمَة بحنِ   -
ُ
ُ َعنحُهمح قَاََل: "  وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َوأ َزيحٍد َرِِضَ الِلَّ

ِه َوَسلََّم يُلَبِّ َحَّتَّ َرََم ََجحَرَة الحَعَقَبِة "  َرَواُه  لَمح يََزِل اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيح
. َُخارِيُّ   اْلح

ඉබ්නු අබ්බාස් හා උසාමා බින් රසයිද් (රළියල්ලාහු 
අන්හුම්) යන සහාබාවරුන් විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අකබා නම් ස්ථානරේ ගල් ගසන රතක්ම ලබ්රබයික් 
අල්ලාහුම්ම ලබ්රබයික්..... යනුරවන් නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ තල්බියා පවසමින්ම සටියහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

780 ُعوٍد رِِضَ اهلل َعنحُه " انَُّه َجَعَل   - ِ بحِن َمسح وََعنح َعبحِد الِلَّ
َرةَ بَِسبحِع َحَصَياٍت َوَقاَل:  َمح َيحَت َعنح يََسارِهِ، َوِمًَن َعنح يَِمينِِه، َوَرََم اْلح اْلح

ََقَرةِ "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  نحِزلَتح َعلَيحِه ُسوَرُة اْلح
ُ
ِي أ . َهَذا َمَقاُم اَّلَّ 



 

 

මරාම් 

 

409
 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. සැබැවින්ම එතුමා තම වමතින් 
බයිතුල්ලාහ් ව ද තම දකුණතින් මිනාව ද පිහිටන රසේ සට 
රගන ජම්රා රහවත් ගල් ගසන තැනට ගල් කැට හතක් විස 
කළහ. තවද එතුමා සූරතුල් බකරා පහළ කරනු ලැබූ ස්ථානය 
රමය රේ යැයි පැවසූහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

781 ِ صَّّل وََعنح َجابٍِر رِِضَ اهلل   - ُه َقاَل: " َرََم َرُسوُل الِلَّ َعنح
َد َذلَِك َفإَِذا َزاَدتح  ا َبعح ِر ُضًًح، َوامَّ َرَة يَوحَم اَلَّحح َمح اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم اْلح

لٌِم  . ُس "  َرَواهُ ُمسح مح  الشَّ

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
කුර්බාන් රදන උත්සව දින රපරවරුරවහිම (හිරු උදාවත්ම) 
ජම්රතයට ගල් ගැසූහ. ඉන් පසු දිනයන් හි හිරු රහොඳින් උදා 
වූවා පසු ගල් ගැසූහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

782 ِِّم   - ُ َعنحُهَما " انَُّه ََكَن يَرح َرةَ وََعنح اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ َمح اْلح
ِهُل،  ُم، ُثمَّ يُسح ُ لََعَ اثَِر ُُكِّ َحَصاٍة، ُثمَّ َيَتَقدَّ َيا، بَِسبحِع َحَصَياٍت، يَُكْبِّ نح ادلُّ
ِِّم  ُعو َويَرحَفُع يََديحِه، ُثمَّ يَرح بُِل الحِقبحلََة، َفَيُقوُم َطِويَلً، َويَدح َتقح َفَيُقوُم َفيَسح

ُخُذ َذاَت الشِّ 
ح
َطى، ُثمَّ يَأ بَِل الحِقبحلَِة، ُثمَّ الحوُسح َتقح ِهُل، َويَُقوُم ُمسح َماِل َفيُسح

ِن  ِِّم ََجحَرَة َذاِت الحَعَقَبِة ِمنح َبطح ُعو َفََّيحَفُع يََديحِه َويَُقوُم َطِويَلً، ُثمَّ يَرح يَدح
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 ِ  الحَواِدي َوََل يَِقُف ِعنحَدَها، ُثمَّ َينحََصُِف، َفَيُقوُل: َهَكَذا َرايحُت َرُسوَل الِلَّ
َُخارِيُّ  .  َعلُُه "  َرَواهُ اْلح ِه َوَسلََّم َيفح  صَّّل اهلُل َعلَيح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

සැබැවින්ම ඉදිරිරයන් ඇති ජම්රාවට එතුමා ගල් කැට 
හතක් විස කරන්නට විය. සෑම ගල් කැටයකට පසුවම අල්ලාහු 
අක්බර් යැයි තක්බීර් පවසයි. පසුව ඉදිරියට රගොස් පහසු 
තැනක සට කිබ්ලාවට මුහුණ ලා දිගු රේලාවක් රැඳී සට දෑත් 
ඔසවා ප්රාර්ථනා කරයි. පසුව වුස්තා නම් ස්ථානයට ගල් ගසා 
වම් පසට හැරී පහසුරවන් සට කිබ්ලාවට මුහුණලා තම දෑත් 
ඔසවා ප්රාර්ථනා කරමින් දිගු රේලාවක් රැඳී සටියි. පසුව 
මිටියාවතට පහළින් ඇති සාතිල් අකබා නම් ස්ථානයට ගල් 
ගසයි. එහි රැඳී රනොසටියි. පසුව හැරී යයි. පසුව අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) රමරසේ සදු කරනු 
මම දැක ඇත්රතමි යැයි ප්රකාශ කර සටියහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

783 ُ َعنحُهَما    ِ صَّّل َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ ; " انَّ َرُسوَل الِلَّ
يَن يَا  ِ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " اللَُّهمَّ ارحَحِم الحُمَحلِِّقَْي " َقالُوا: َوالحُمَقَصِّ

ِيَن " "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  ِ. َقاَل ِِف اثلَّاثِلَِة: " َوالحُمَقَصِّ .   َرُسوَل الِلَّ 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

අරහෝ ! අල්ලාහ්, හිස බූ ගෑ අයට ඔබ කරුණා කරත්වා 
! යැයි අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
ප්රාර්ථනා කළහ. එවිට සහගාමීහු අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, 
හිසරකස් රකොට කර ගත් අයටත් දැ යි විමසා සටියහ. එයට 
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තුන්වැනි වතාරවහි හිසරකස් රකොට කර ගත් අයටත් (කරුණා 
කරත්වා!) යැයි පැවසූහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

784 ُ َعنحُهَما "   - ِروِ بحِن الحَعاِص َرِِضَ الِلَّ ِ بحِن َعمح وََعنح َعبحِد الِلَّ
ِة الح  ِه َوَسلََّم َوَقَف ِِف َحجَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َوَداِع، َفَجَعلُوا انَّ َرُسوَل الِلَّ

الُونَُه، بَحح َوََل  يَسح بََح. َقاَل: " اِذح ُت َقبحَل انح اذح ، َفَحلَقح ُعرح َفَقاَل رَُجٌل: لَمح اشح
ِم َوََل  ، َقاَل: " اِرح ِِّمَ ، َفَنَحرحُت َقبحَل انح ارح ُعرح َحَرَج " َفَجاَء آَخُر، َفَقاَل: لَمح اشح

َر إَِلَّ  خِّ
ُ
َم َوََل أ ٍء قُدِّ َمئٍِذ َعنح ََشح َعلح َوََل َحَرَج " َفَما ُسئَِل يَوح  َقاَل: " اِفح

ِه.    َحَرَج " "  ُمتََّفٌق َعلَيح

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු ආස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් හජ්ජතුල් විදා රහවත් 
සමුගැනීරම් හජ් අවස්ථාරේ සට රගන සටියහ. එවිට 
එතුමාණන්රගන් ජනයා ප්රශ්න අසන්නට පටන් ගත්හ. එවිට 
මිනිරසකු මම දැන රගන සටිරේ නැත. (රනොදැනුවත්කම 
රහේතුරවන්) මම කුර්බාන් රදන්නට (සරතකු කැපීමට) රපර 
හිස බූ ගැරවමි යැයි පැවසීය. එවිට එතුමා කුර්බාන් රදන්න 
(සරතකු කැප කරන්න) වරදක් නැතැයි එතුමාණන් පිළිතුරු 
දුන්හ. පසුව තවත් රකරනකු පැමිණ. මම ද දැන රගන සටිරේ 
නැත. (රනොදැනුවත්කම රහේතුරවන්) ගල් ගැසීමට රපර 
කුර්බාන් දුනිමි. යැයි පැවසුරේය. එයට එතුමා ගල් ගසන්න. 
වරදක් නැත යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පැවසූහ. රපර කරනු ලැබූ හා පසුව කරනු ලැබූ කරුණ පිළිබඳ 
ව විමසන ලදී. එවිට එතුමා එය ඉටු කරන්න. වරදක් රනොමැත 
යැයි පැවසූහ.  
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මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්  

785 ُ َعنحُهَما " انَّ َرُسوَل   - َورِ بحِن ََمحَرَمَة َرِِضَ الِلَّ وََعنح الحِمسح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ََنََر َقبحَل انح حَيح  َحابَُه بَِذلَِك "  َرَواُه الِلَّ لَِق، َواَمَر اصح

َُخارِيُّ  .  اْلح

අල් මිස්වර් ඉබ්නු මක්රමා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) හිස බූ ගෑමට රපර සරතකු කැපූහ. ඒ 
අයුරින්ම එතුමාණන්රේ සහගාමීන්ටත් නිරයෝග කළහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. 

786 ِ صَّّل وََعنح ََعئَِش  - : َقاَل َرُسوُل الِلَّ ُ َعنحَها َقالَتح َة َرِِضَ الِلَّ
ٍء  يُب َوُُكُّ ََشح ُتمح َفَقَد َحلَّ لَُكمح الطِّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " إَِذا َرَميحُتمح وََحلَقح

ٌف  َناِدهِ َضعح َُد، َوابُو َداُوَد، َوِِف إِسح    .إَِلَّ النَِّساَء "  َرَواهُ اَحح

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා ගල් ගසා හිස බූ ගෑරවහු නම් බිරිය (සමඟ වූ 
ඇසුර) හැර සුවඳ විලවුන් ගැල්වීම ඇතුළු ව රසසු සයලු දෑ 
ඔහුට අනුමත විය.  

රමය අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 
ඇති අතර රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව දුර්වලය.  
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ُ َعنحُهَما، َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهلُل  -787 َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
َن "  َرَواهُ ابُو َداُوَد َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " لَيحَس لََعَ النَِّساءِ َحلحٌق، وَ  ح إِنََّما ُيَقَصِّ

َناٍد  .    َحَسٍن بِإِسح 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව 
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

හිස බූ ගෑම කාන්තාවන් මත පැවරී නැත. ඔවුනට 
ඇත්රත් හිස රකොස් රකොට කිරීමය.  

හසන් ගණයට අයත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව 
ඉමාම් අබූ දාවූද් රමය දන්වා ඇත.  

َن َعبحِد  -788 ُهَما: " انَّ الحَعبَّاَس بح ُ َعنح َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
ِه َوَسلََّم انح  ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َذَن َرُسوَل الِلَّ

ح
َتأ ُه اِسح لِِب رِِضَ اهلل َعنح الحُمطَّ

ِل ِسَقايَتِِه، َفاِذَن ََلُ  َة َِلَاِلَ ِمًَن، ِمنح اجح  "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . يَبِيَت بَِمكَّ

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

ජනයාට ජලය සැපයීම රහේතුරවන් මිනාරවහි රැඳී සටිය 
යුතු රාත්රියන් හි (එහි රැඳී රනොසට) මක්කාරවහි රාත්රිය ගත 
කිරීමට  අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රගන් අබ්බාස් ඉබ්නු අබ්දුල් 
මුත්තලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අවසරය ඉල්ලා සටීය. 
එවිට එතුමාරණෝ ඔහුට අවසරය දුන්හ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

789-  ِ وََعنح ََعِصِم بحِن َعِديٍّ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ
َيحُتوتَِة َعنح مِ  بِِل ِِف اْلح ِ

ِه َوَسلََّم ارحَخَص لِرََُعة اْلح ُموَن صَّّل اهلُل َعلَيح ًَن، يَرح
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 َ
ح

رِ "  َرَواهُ اْل ُموَن يَوحَم اَلَّفح ، ُثمَّ يَرح ِ َمْيح ُموَن الحَغِد ِِلَوح ِر، ُثمَّ يَرح َسُة، يَوحَم اَلَّحح مح
ُن ِحبَّانَ  ، َوابح ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ .   َوَصحَّ 

ආසම් ඉබ්නු අදීේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ඔටුවන් රැක බලා ගන්නා අය රවනුරවන් දස වැනි දින 
ගල් ගැසීම සඳහා එදින රාත්රිරයහි මිනාරවහි රැඳී රනොසට 
රවනත් ස්ථානයක රැඳී සටීමටත් දස වැනි දිනට පසුව දින 
රදකක් ගැසය යුතු ගල් (මිනාරවහි සට) පිටත් වන (දහ තුන් 
වැනි) දිනරයහි විසී කිරීමටත් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරණෝ අවසර දුනහ.  

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා 
යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් 
ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් 
කරයි.  

ُه َقاَل: " َخَطَبَنا َرُسوُل ا -790 َرةَ رِِضَ اهلل َعنح ِ وََعنح اِِب بِكح لِلَّ
َِديَث. ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  ِر... "  اْلح ِه َوَسلََّم يَوحَم اَلَّحح .   صَّّل اهلُل َعلَيح 

අබී බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

යේමුන් නහ්ර් රහවත් සතුන් කපන අවුරුදු දින 
අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ අපට රද්ශනාවක් කළහ. ....දිගු 
හදීසයක රකොටසකි..  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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: " َخَطَبَنا  -791 ُ َعنحَها َقالَتح اَء بِنحِت َنبحَهاَن َرِِضَ الِلَّ وََعنح ََسَّ
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم يَوحَم الرُُّءو ِس َفَقاَل: " الَيحَس َهَذا اوحَسَط َرُسوُل الِلَّ

يِق  ِ
َِديَث َرَواهُ  ؟ايَّاِم التَّْشح َناٍد َحَسٍن  " "  اْلح .  ابُو َداُوَد بِإِسح 

සර්රාුඃ බින්තු නබ්හාන් (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. හිස මුඩු කරන දිනරයහි අල්ලාහ්රේ 
දූතයාරණෝ අපට රද්ශනාවක් කළහ. එවිට එතුමාරණෝ රමය 
අේයාමුත් තේරීක්හි මැද භාගය රනොරේ දැ යි පවසා සටියහ.  

රමය හදීසයක සාරාිංශයකි. 

ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා රමය හසන් ගණයට අයත් වාර්තා 
සම්බන්ධතාවකින් යුත්තකැයි දන්වා ඇත.  

සටහන : දුල් හජ් මස 11, 12, 13 දිනවලට අේයාමුත් 
තේරීක් යනුරවන් හැඳින් රේ.  

ُ َعنحَها انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه  -792 وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
ِك َوَسلََّم َقاَل  ِفيَك ِْلَجِّ َوةِ يَكح َفا َوالحَمرح َ الصَّ َيحِت َوَبْيح لََها: " َطَوافُِك بِاْلح

لٌِم  . َرتِِك "  َرَواهُ ُمسح  وَُعمح

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) පැවසූ 
බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

වරක් රද්ව නිවස කුඃබාව වටා පැමිණීමත් සෆා මර්වා 
අතර දිවීමත් ඔරබ් හජ් හා ඔරබ් උම්රාවට ප්රමාණවත් රවයි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා  දන්වා ඇත.  
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ُ َعنحُهَما; انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  -793 َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ
ِي اَفاَض فِيِه "  رَ  بحِع اَّلَّ ُملح ِِف السَّ َسُة إَِلَّ َعلَيحِه َوَسلََّم " لَمح يَرح َمح َواهُ اْلح

َاِكُم.
ح

َحُه اْل ، َوَصحَّ ِمِذيَّ ح    الُّتِّ

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා (හජ් 
වන්දනාවට නියමිත) තවාෆුල් ඉෆාලා කළ විට වට හරතහිම 
රේගරයන් ගමන් රනොකරළේය. යනුරවන් ඉබ්නු අබ්බාස් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රමය අහ්මද්, අබූදාවූද් නසාඊ හා ඉබුනු මාජා යන 
ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

وََعنح انٍَس رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه  -794
رَِب  َ َوالحَمغح َر َوالحَعَصح هح ِب، َوَسلََّم َصَّلَّ الظُّ  َوالحِعَشاَء، ُثمَّ َرَقَد َرقحَدةً بِالحُمَحصَّ

َُخارِيُّ  َيحِت َفَطاَف بِِه "  َرَواهُ اْلح . ُثمَّ َركَِب إََِل اْلح 

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ලුහර් අසර් මේරිබ් ඉො සලාත ඉටු කර මුහස්සබ් 
නම් ස්ථානරේ මඳ රේලාවක් නිදා ගත්හ. පසුව බයිතුල්ලාහ් 
රවත වාහනරේ නැග රගොස් එය වටා තවාෆ් කළහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි 

َعُل َذلَِك  -795 َها لَمح تَُكنح َتفح ُ َعنحَها: " انَّ وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ الِلَّ
بحَطحِ - وَل بِاَلح ُ : الْنُّ ِه َوَتُقوُل : إِنَّمَ  -ايح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح ا نََزََلُ َرُسوُل الِلَّ

لِمٌ  َمَح ِْلُُروِجِه "  َرَواهُ ُمسح َِلً اسح
.   َوَسلََّم َِلنَُّه ََكَن َمْنح 



 

 

මරාම් 

 

417
 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. සැබැවින්ම ඇය එය ඉටු රනොකළ බව සඳහන් කරමින් 
(එනම් අබ්තහ් හි මුහස්සබ් නම් ස්ථානරේ බැස නතරවීම) 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් එරසේ එහි බැස්රසේ එතැන් සට (මදීනාවට) පිටත් 
වීමට එය වඩාත් උචිත ස්ථානයක් වූ බැවිනි.   

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ِمَر  -796
ُ
ُهَما َقاَل: " أ ُ َعنح اَلَّاُس انح وََعنح اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ

َائِِض "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه.
ح

َف َعِن اْل َيحِت، إَِلَّ انَُّه َخفَّ ِدِهمح بِاْلح  يَُكوَن آِخَر َعهح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

තම අවසන් (හජ්) කාලය බේතුල්ලාහි (තවාෆ් කිරීම) 
සදු කළ යුතු යැයි ජනයාට නිරයෝග කරන ලදී. නමුත් ඔසප 
කාන්තාවන්ට ඒ සඳහා සහනය ලබා දුන්හ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

 

797-  ِ ُ َعنحُهَما َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ ِ َرِِضَ الِلَّ َبَّيح َوَعِن اِبحِن الزُّ
ِجِدي َهَذا افحَضُل ِمنح الحِف َصََلٍة  صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " َصََلٌة ِِف َمسح

ََراِم افحَضُل ِمنح فِ  ِجِد اْلح ََراَم ، َوَصََلٌة ِِف الحَمسح ِجَد اْلح يَما ِسَواهُ إَِلَّ الحَمسح
ُن ِحبَّاَن  . َحُه اِبح َُد، َوَصحَّ ِجِدي بِِمائَِة َصََلٍة "  َرَواُه اَحح  َصََلٍة ِِف َمسح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු සුරබයිර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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මාරේ රමම මස්ජිදරේ සලාතය ඉටු කිරීම රම් හැර රවනත් 
තැන්හි සලාතය ඉටු කිරීමට වඩා උතුම්ය. නමුත් මස්ජිදුල් හරාම් හි 
හැර. එරසේ මස්ජිදුල් හරාම් හි සලාතය ඉටු කිරීම මාරේ මස්ජිදරේ 
සලාතය ඉටු කිරීමට වඩා සලාත සයයකින් උතුම්ය.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 
හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  



 

 

මරාම් 
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الَْفَواتي َواْْليْحَصاري بَاُب   
හජ් ඉටු කිරීමට අතපසු වීම හා වළක්වනු 

ලැබීම 

ُهَما َقاَل: " قَ  -798 ُ َعنح َِصَ َرُسوُل َعِن اِبحِن َعبَّاٍس َرِِضَ الِلَّ حح
ُ
دح أ

يَُه، َحَّتَّ  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَحلََق  وََجاَمَع نَِساَءهُ، َوََنََر َهدح الِلَّ
َُخارِيُّ  . َتَمَر ََعًما َقابًَِل "  َرَواهُ اْلح  اِعح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් 
උම්රාවට ගිය අවස්ථාරේ) උම්රා ඉටු කිරීරමන් වළක්වන ලදී. 
පසුව එතුමා හිස භූ ගෑහ. තවද එතුමාණන්රේ බිරියන් සමඟ 
එක් වූහ. තවද එතුමාණන්රේ කුර්බානය දුන්හ. පසුව 
එළැරඹන වසරර් උම්රා ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

: " َدَخَل اَلَِّبُّ صَّّل وََعنح ََعئَِشَة َرِِضَ  -799 ُ َعنحَها َقالَتح  الِلَّ
 ُ لِِب َرِِضَ الِلَّ ِ بحِن َعبحِد الحُمطَّ َبَّيح اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم لََعَ ُضَباَعَة بِنحِت الزُّ

، وَانَا َشاكَِيٌة، َفَقاَل اَلَِّبُّ  َجَّ رِيُد اْلح
ُ
ِ! إِِّنِّ أ : يَا َرُسوَل الِلَّ صَّّل  َعنحَها، َفَقالَتح

تَِِن " "  ُمتََّفٌق  َُّتِِِط: انَّ َُمَِّلِّ َحيحُث َحبَسح
اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ُحِّجِّ َواشح

  َعلَيحِه.

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  
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ලුබාආ බින්ත් අස්-සුරබයිර් බින් අබ්දිල් මුත්තලිබ් 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය රවත නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරණෝ ගියහ. එවිට ඇය අල්ලාහර්ේ දූතයාණනි, 
සැබැවින්ම මම හජ් ඉටු කිරීමට ප්රිය කරමි. නමුත් මම රරෝගී ව 
සටිමි යැයි පැවසුවාය. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා (රදවියනි,) ඔබ රකොතැනක මා 
වළක්වන්රනහි ද එය මාරේ ඉහර්ාමරයන් මිරදන සථ්ානය රේ 
යන රකොන්රද්සය පනවා හජ් ඉටු කරන්න. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

نحَصارِيِّ رِِضَ  -800 ٍرو اَلح اِج بحِن َعمح َجَّ ِرَمَة، َعنح اْلح وََعنح ِعكح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّمَ  ، اوح اهلل َعنحُه َقاَل : َقاَل َرُسوُل الِلَّ  " َمنح ُكِْسَ

َن َعبَّاٍس ُعِرَج، َفَقَد َحلَّ َوعَ  ِرَمُة. َفَسالحُت اِبح َجُّ ِمنح َقابٍِل َقاَل ِعكح ِه اْلح لَيح
ِمِذيُّ  . ؟َوابَا ُهَريحَرةَ َعنح َذلَِك  ح َنُه الُّتِّ َسُة، وََحسَّ َمح َفَقاََل: َصَدَق "  َرَواهُ اْلح 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව හජ්ජාබ් බින් අම්ර් අල් අන්සාරි (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් ලබා ඉක්රිමා තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඉහර්ාම් තත්ත්වරේ සටිය දී කවරරකු රේ කකුල කඩනු 
ලැබුරේ ද එරසේ රනොමැතිව රකොර කරනු ලැබුරේ ද එවිට ඔහු 
ඉහ්රාමරයන් ඉවත් විය. එළැරඹන වසරර් හජ් ඉටු කිරීම ඔහු 
මත පැවරරනු ඇත. එවිට ඉක්රිමා, මම රම් පිළිබඳ ව ඉබ්නු 
අබ්බාස් අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හුම්) යන අයරගන් 
විමසා සටිරයමි. එවිට ඔවුන් රදරදනා ඔහු සතයය පැවසීය යැයි 
පවසා සටියහ.  

අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් රමය දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය 
හසන් ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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බුලූගුල් මරාම් 

වයාපාරය පිළිබඳව වූ ඡපොත 

وبَاُب  َ َعنْهُ َُشُ هي َوَما نُْهي طي  

වයාපාරරයහි රකොන්රද්ස හා එහි තහනම් 
කරනු ලැබූ දෑ 

801 َعنح رَِفاَعَة بحِن َرافٍِع رِِضَ اهلل َعنحُه انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - 
َيُب َعلَيحِه َوَسلََّم ُسئَِل: ايُّ  ِب اطح َقاَل: " َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ، َوُُكُّ  ? الحَكسح

َاِكُم.
ح

َحُه اْل وٍر "  َرَواهُ الحََبَّاُر، َوَصحَّ ُ   َبيحٍع َمْبح

රිෆාආ ඉබ්නු රාෆිුඃ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

කවර ඉපැයුමක් වඩාත් යහපත් වන්රන්දැ යි සැබැවින්ම 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරගන් විමසන ලදී. එයට 
එතුමාරණෝ මිනිසා තම අතින් උපයන ඉපැයුම හා (විංචාවකින් 
රතොර ව) පිළි ගනු ලබන අයුරින් සදු කරන සෑම වයාපාරයක්ම රේ 
යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් බස්සාර් තුමා දන්වා ඇති අතර ඉමාම් හාකිම් 
තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් කළහ. 

802 -  ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِِر بحِن َعبحِد الِلَّ ; انَُّه َسِمَع -َرِِضَ الِلَّ
 َ َة: " إِنَّ الِلَّ ِه َوَسلََّم َيُقوُل ََعَم الحَفتحِح، َوُهَو بَِمكَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َرُسوَل الِلَّ
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 ِ ِْنح
ح

حَميحَتِة، َواْل ِر، َوال َمح َناِم. َفِقيَل: يَا َرُسوَل َلح يِر، َواَوَرُسوََلُ َحرََّم َبيحَع اْلح صح
ُلُوُد،  َهُن بَِها اْلح ُفُن، َوتُدح ََّل بَِها السُّ َتِة، َفإِنَُّه ُتطح حَميح ِ ! اَرايحَت ُشُحوَم ال الِلَّ

بُِح بَِها اَلَّاُس  َتصح ِ صَّّل  ?َويَسح َفَقاَل: " ََل. ُهَو َحَراٌم "، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل الِلَّ
ا َحرََّم َعلَيحِهمح  ِه َوَسلَّمَ اهلُل َعلَيح  َ لَمَّ َُهوَد، إِنَّ الِلَّ ُ اِلح ِعنحَد َذلَِك: " َقاتََل الِلَّ

 ُشُحوَمَها ََجَلُوهُ، ُثمَّ بَاُعوهُ، َفاَُكُوا َثَمَنُه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  .

මක්කා ජයග්රහණය කළ වසරර් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා මක්කා රේ සටිය දී එතුමාණන් කළ ප්රකාශයකට 
තමන් සවන් දුන් බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ 
වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම අල්ලාහ් හා ඔහුරේ ධර්ම දූතයාරණෝ මත්පැන්, 
මිය ගිය සතුන්, ඌරන් හා පිළිම රවරළඳාම කිරීම තහනම් කළහ. 
එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මියගිය සතුන්රේ රම්දය ඔබ 
දකින්රන් රකරසේ ද? රහේතුව එමගින් නැේ ඔපමට්ටම් කරනු ලැරබ්. 
හම් පදම් කරනු ලැරබ්. එරමන්ම ජනයා එමගින් පහන් දල්වා 
ගනිති. එවිට එතුමාරණෝ එය හරාම්(තහනම්)ය. පසුව අල්ලාහ්රේ 
දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) එම අවස්ථාරේ 
රමරසේද ප්රකාශ කළහ. යුරදේවන් අල්ලාහ් විනාශ කරත්වා! 
සැබැවින්ම ඔවුන් රකරරහි එහි රම්දය අල්ලාහ ්තහනම් කළ කල්හි 
ඔවුහු එය (උණු කර) අලිංකාර කර එය විකුණා දැමූහ. පසු ව එහි 
ලාභය අනුභව කළහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

803  -  ِ ُت َرُسوَل الِلَّ ُعوٍد رِِضَ اهلل َعنحُه قَاَل: َسِمعح وََعنح اِبحِن َمسح
حُمَتَبايَِعاِن لَيحَس بَيحَنُهَماصَّّل اهلُل َعلَيحِه  َتلََف ال بَيَِّنٌة،  َوَسلََّم َيُقوُل: " إَِذا اِخح

َحُه  َسُة، َوَصحَّ َمح لحَعِة اوح يَتََتاَرََكِن "  َرَواهُ اْلح ُل َما َيُقوُل َربُّ السِّ َفالحَقوح
َاِكُم .

ح
 اْل
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා කළ ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව ඉබ්නු මස්ඌද් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ගනු රදනු කරන රදරදරනකු අතර ගැටලුවක් ඇති වූ 
විරටක ඔවුන් රදරදනා අතර කිසදු සාක්ෂියක් රහෝ රනොමැති නම් 
එවිට පිළි ගනු ලබන ප්රකාශය වනුරේ භාේඩරේ අයිතිකරු පවසන 
දෑ ය. එරසේ රනොමැති නම් ඔවුන් රදරදනා එය අතහැර දැමිය යුතුය. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා කර ඇත. 

ඉමාම් හාකිම් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරති.  

804 ِ صَّّل  -  ُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ ُعوٍد رِِضَ اهلل َعنح وََعنح اِِب َمسح
، وَُحلحَواِن الحََكِهِن "  اهللُ  َِِغِّ ِر اْلح  َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح َثَمِن الحََكحِب، َوَمهح

 ُمتََّفٌق َعلَيحِه.

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) සුනඛයා විකුණා ලබන ලාභයත් ගණිකාව ලබන 
තයාගයත් ශාස්ත්රකරු ලබන සතුටු දායක මුදලත් තහනම් කළහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

805 -  ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِرِ بحِن َعبحِد الِلَّ ; " انَُّه ََكَن -َرِِضَ الِلَّ ) 
)يَِسَُّي  َيا. َفاَراَد انح يَُسيَِّبُه. َقاَل: َفلَ   ِحَقِِن اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل لََعَ ََجٍَل ََلُ اعح

نِيِه  اً لَمح يَِْسح ِمثحلَُه، َقاَل: " بِعح َبُه، َفَساَر َسَّيح َعلَيحِه َوَسلََّم َفَدََع ِل، َوَُضَ
ُت َُححََلنَُه إََِل  َُّتَطح ُتُه بُِوقِيٍَّة، َواشح نِيِه " َفبِعح بُِوقِيٍَّة " قُلحُت: ََل. ُثمَّ َقاَل: " بِعح

ِِّل، َفلَمَّ  ُت َفارحَسَل ِِف اهح ََمِل، َفَنَقَدِِّن َثَمَنُه، ُثمَّ رََجعح ُت اتَيحُتُه بِاْلح ا بَلَغح
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ُتَك ِْلُخَذ ََجَلََك  ُخذح ََجَلََك َوَدَراِهَمَك. َفُهَو  ؟اثَرِي. َفَقاَل: " اتَُراِِّن َماَكسح
لِمٍ  َياُق لُِمسح .  لَكح "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه ، َوَهَذا السِّ 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම ඔහු සතු ඔටුරවකු මත ගමන් බිමන් යමින් සටීය. 
ඌ රවරහසට පත් විය. පසුව එය අත හැර දමන්නට ඔහු සතුරේය. 
තවදුරටත් ඔහු රමරසේ පවසා සටිරේය. එවිටම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මා රවත පැමිණියහ. පසුව එතුමා මට 
ප්රාර්ථනා රකොට ඌට පහරක් ගැසූහ. එවිට ඌ මීට රපර ගමන් 
රනොකළ අයුරින් ගමන් ගන්නට විය. පසුව එතුමාරණෝ එය මට 
‘උේකියාවක’ට විකුණන්නැයි පවසා සටියහ. මම රනොහැකියි 
පැවසුරවමි. පසුව නැවතත් එය මට විකුණන්නැයි පවසා සටියහ. 
මම එය එතුමාණන්ට විකුණා මම මාරේ පවුල රවත යන රතක් රම් 
මත ගමන් කරමි යැයි රකොන්රද්ස පැරනේරවමි. මම එහි ළඟා වූ 
කල්හි එතුමාණන්ට මම ඔටුවා භාර දුනිමි. එවිට එහි වටිනාකම මට 
මුදලින් ලබා දුන්හ. පසුව මම හැරී ගිරයමි. එතුමා මාරේ පසුපසන් 
රකරනකු යැවූහ. ඔරබ් ඔටුවා මා ලබා ගනු පිණිස ඔබට මා අඩු 
ගානක් දී ඇත්රත් දැයි ඔබ සතන්රනහි ද? ඔරබ් ඔටුවා හා ඔබ සතු 
දිර්හම් ද ඔබ ගන්න. එය ඔබටම සතුය යනුරවන් පැවසූහ. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් ව ඇත්රත් ඉමාම් 
මුස්ලිම් සතු හදීසයකි.  

806 َتَق رَُجٌل ِمنَّا َعبحداً ََلُ َعنح ُدبٍُر لَمح يَُكنح ََلُ  - ُه َقاَل: " اعح وََعنح
ِه.َماٌل  ُهُ. َفَدََع بِِه اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَباَعُه "  ُمتََّفٌق َعلَيح   َغَّيح

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අප අතුරින් මිනිසකු තමන් මිය ගිය පසුව තම සතු වහලාට 
නිදහස ලබා ගන්නැයි පවසා සටිරේය. (නමුත් ඔහු ණයකාරයකු 
විය.) ඔහු හැර රවනත් ධනයක් ඔහුට රනොවීය. පසුව නබි 



 

 

මරාම් 

 

425
 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔහුව (එම වහලාව) රගන්වා 
විකුණා දැමූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

807 ِج اَلَِّبِّ  - ِه َوَسلََّم، َوَرِِضَ -وََعنح َميحُمونََة َزوح ُ َعلَيح َصَّلَّ الِلَّ
ٍن، َفَماتَتح فِيِه، َفُسئَِل اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل -َعنحَها َرةً َوَقَعتح ِِف َسمح

ح
; " انَّ َفأ

لََها، َوُُكُوهُ " َُخارِيُّ  .  َعلَيحِه َوَسلََّم َعنحَها. َفَقاَل: " الحُقوَها َوَما َحوح "  َرَواهُ اْلح
ٍن َجاِمٍد . : ِِف َسمح َُد َوالنََّساِئُّ  َوَزاَد اَحح

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ බිරියක් වූ 
මයිමූනා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මීයකු ගිරතල්හි වැටී එහි ම මිය ගිරේය. එවිට ඒ පිළිබඳ ව 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරගන් විමසන ලදී. එවිට 
එතුමා ඌ සමඟම ඌ අවට තිබූ දෑ විස කර දමා එය (ඉතිරි දැ ය) 
අනුභව කරන්න. යැයි පැවසූහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි 

අහ්මද් හා නසාඊ හි ‘ඝණ වූ ගිරතල්හි’ යැයි මීට අමතර ව 
සඳහන් ව ඇත.  

808 ِ صَّّل  - ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
 
ح
ِه َوَسلََّم " إَِذا َوَقَعتح الحَفأ ِن، َفإِنح ََكَن َجاِمداً َفالحُقوَها اهلُل َعلَيح مح َرةُ ِِف السَّ

َُد، َوابُو َداُوَد، َوَقدح  َرُبوهُ "  َرَواُه اَحح لََها، َوإِنح ََكَن َمايًِعا َفََل َتقح َوَما َحوح
مِ  َُخارِيُّ َوابُو َحاتٍِم بِالحَوهح  . َحَكَم َعلَيحِه اْلح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 
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ගිරතල් හි මීයකු වැටුණු විට එය ඝන ව පවතී නම් ඌත් 
සමඟම ඌ අවට තිබූ දෑ ද වීස කර දමන්න. එය ද්රාවණයක් රලස 
පවතී නම් එයට නුඹලා සමීප රනොවන්න. 

ඉමාම් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන අය විසන් රමය වාර්තා 
රකොට ඇති අතර ඉමාම් බුහාරි තුමා (රමය මයිමූනා රළියල්ලාහු 
අන්හු තුමියරේ සඳහනක් බව) තීන්දු කර ඇති අතර  ඉමාම් අබූ 
හාතිම් තුමා රමය (මයිමූනා තුමියරේ ප්රකාශයක් ද එරසේ නැතිනම් 
අබූ හුරරයිරා තුමාරේ ප්රකාශයක් ද) යන්න ගැන සැක පළ කරයි.    

809 ِر  وََعنح اِِب  - نَّوح ِ َقاَل: َسالحُت َجابِرًا َعنح َثَمِن السِّ َبَّيح الزُّ
َفَقاَل: " زََجَر اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح َذلَِك "  َرَواهُ  ؟ َوالحََكحبِ 

لٌِم .   ُمسح
 َوالنََّساِئُّ َوَزاَد: " إَِلَّ َُكحَب َصيحٍد " . 
ඉබ්නු සුරබයිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.

බළලා හා සුනඛයා(විකුණා උන්)රගන් ලැරබන ලාභය 
පිළිබඳ ව මම ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරගන් විමසා 
සටිරයමි. එවිට එතුමා නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඒ 
සම්බන්ධරයන් තරවටු කර ඇතැයි පවසා සටියහ. 

රමය මුස්ලිම් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. 
නමුත් දඩයම් කරන සුනඛයින් හැර යැයි ඉමාම් නසාඊ තුමා මීට 
අමතර ව සඳහන් රකොට ඇත.

810 ُ َعنحَها-وََعنح ََعئَِشَة  - : " َجاَءتحِِن بَِريَرةُ،  -َرِِضَ الِلَّ َقالَتح
وقِيٌَّة، َفاعِ 

ُ
َواٍق، ِِف ُُكِّ ََعٍم أ

ُ
ٍع أ ِِّل لََعَ تِسح : ََكَتبحُت اهح ينِيِِن. َفُقلحُت: َفَقالَتح

َها لَُهمح َويَُكوَن َوََلُؤِك ِل َفَعلحُت، فَ  لُِك انح اُعدَّ َذَهَبتح بَِريَرةُ إِنح اَحبَّ اهح
 ِ ، َوَرُسوُل الِلَّ ; َفابَوحا َعلَيحَها، َفَجاَءتح ِمنح ِعنحِدِهمح لَِها. َفَقالَتح لَُهمح إََِل اهح
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ِه َوَسلََّم َجالٌِس. فَ  ُت َذلَِك َعلَيحِهمح َفابَوحا صَّّل اهلُل َعلَيح : إِِّنِّ َقدح َعَرضح َقالَتح
، فَ  حَوََلُء لَُهمح َْبَتح إَِلَّ انح يَُكوَن ال َسِمَع اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفاخح

َُّتِِِط لَُهُم الحَوََل 
ِه َوَسلََّم . َفَقاَل: ُخِذيَها َواشح َء، ََعئَِشُة اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيح

ِ صَّّل اهلُل  َتَق َفَفَعلَتح ََعئَِشُة، ُثمَّ َقاَم َرُسوُل الِلَّ حَوََلُء لَِمنح اعح َما ال َفإِنَّ
]َعلَيحِه َوَسلََّم ِِف اَلَّاِس  َخِطيباً   َ َواثحََن َعلَيحِه. ُثمَّ َقاَل: [  ، َفَحِمَد الِلَّ

وطاً لَ  َُّتُِطوَن َُشُ ُد، َما بَاُل رَِجاٍل يَشح ا َبعح ِ " امَّ يحَستح ِِف كَِتاِب الِلَّ
 ٍط،   ِ َفُهَو بَاِطٌل، َوإِنح ََكَن ِمائََة ََشح ٍط لَيحَس ِِف كَِتاِب الِلَّ َما ََكَن ِمنح ََشح
َتَق " "  ُمتََّفٌق  حَوََلُء لَِمنح اعح َما ال َثُق، َوإِنَّ ِ اوح ُط الِلَّ ، َوََشح ِ اَحقُّ َقَضاُء الِلَّ

ُظ لِلحُبخَ  ارِيِّ . َعلَيحِه، َواللَّفح  
حَوََلَء "   َُّتِِِط لَُهُم ال

تِِقيَها َواشح َُّتِيَها َواعح
لٍِم َفَقاَل: " اِشح  َوِعنحَد ُمسح

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

බරීරා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය මා රවත පැමිණ මා වහල් 
බවින් නිදහස් විරම් ගිවිසුම මාරේ ස්වාමියන් සමඟ ඌකියා 
නවයකට ලිේරවමි. සෑම වසරකටම එක් ඌකිේයාවක් බැගින් මා 
ලබා දිය යුතුය. එබැවින් මට උදේ කරන්නැයි පවසා සටියාය. එවිට 
මම ඔරබ් ස්වාමියන් කැමති නම් ඒ සයල්ල එකවර සලසා රදමි. 
නමුත් ඔරබ් උරුමය මට හිමි විය යුතුය. එරසේ වී නම් මම එය සදු 
කරමි යැයි පැවසුවාය. බරීරා තුමිය ඇරේ ස්වාමියන් රවත රගොස් 
ඔවුනට රම් ගැන පවසා සටියාය. නමුත් ඔවුහු එය ප්රතික්රෙේප 
කරළෝය. එතුමිය ඔවුන් රවතින් (නැවතත් මා රවත) පැමිණියාය. 
එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් වාඩි වී සටියහ. පසුව එතුමිය 

සැබැවින්ම මම එය ඔවුනට රගන හැර පෑරවමි. නමුත් ඔවුහු 
එය ප්රතික්රෙේප රකොට උරුමය ඔවුන් රවත පිහිටිය යුතු යැයි පවසා 
සටිරේයැයි ඇය පැවසුවාය. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
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වසල්ලම්) තුමාණන් ද එයට සවන් දුන්හ. පසු ව ආඉො 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය ද නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාට ඒ ගැන දන්වා සටියාය. එවිට එතුමා ඔබ ඇය ව ලබා රගන 
උරුමය ඔබටම හිමිය යැයි ඔවුනට රකොන්රද්ස පනවන්න. උරුමය 
ඇත්රත් නිදහස ්කර ගත් අයටය. පසුව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) 
තුමිය එරසේ සදු කළාය. අනතුරු ව අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ජනයා අතර රද්ශනා කිරීමට නැගී 
සට අල්ලාහ්ට ප්රශිංසා රකොට ඔහු රවත සයලු පැසසුම් පුද රකොට 
පසුව රමරසේ පවසා සටියහ.

ප්රශිංසා කිරීරමන් පසුව

මිනිසුන්ට කුමක් වී ද? අල්ලාහ්රේ ග්රන්ථරේ රනොමැති 
රකොන්රද්ස ඔවුහු පනවා ගනිති. අල්ලාහ්රේ ග්රන්ථරේ රනොමැති 
රකොන්රද්සයක් වී නම් එය රකොන්රද්ස සයයක් වුව ද නිේඵලය. 
අල්ලාහ්රේ තීන්දු ව වඩාත් සුදුසුය. අල්ලාහ්රේ රකොන්රද්සය 
වඩාත් විශ්වාසනීයය. උරුමය හිමි වනුරේ වහලුන් නිදහස් කර 
ගන්නා අයටය යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පවසා සටියහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් ව ඇත්රත් ඉමාම් 
බුහාරි සතු වදන රපළය. 

ඔබ ඇය ව මිලට ගන්න. පසුව ඇය ව නිදහස් කරන්න 
උරුමය ඔබට හිමි යැයි ඔවුනට රකොන්රද්ස පනවන්න යැයි මුසල්ිම් 
හි සඳහන් ව ඇත.  

811 ُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر  - ُ َعنح َقاَل: " َنََه ُعَمُر َعنح  -َرِِضَ الِلَّ
تِعح بَِها  َتمح ََلدِ َفَقاَل: ََل ُتَباُع، َوََل تُوَهُب، َوََل تُوَرُث، لِيَسح وح َهاِت اَلح مَّ

ُ
َبيحِع أ

َيحهَ َما بََدا ََلُ، فَ  ةٌ "  َرَواهُ َمالٌِك، َواْلح ُض ِِقُّ إَِذا َماَت َفِهَ ُحرَّ ، َوَقاَل: َرَفَعُه َبعح
َواةِ، َفَوِهَم   .  الرُّ

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 
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දරුවන් සතු මේවරුන් විකිණීම උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා තහනම් කළහ. පසුව ඇය විකුණනු රනොලැරබ්. තයාගයක් 
වශරයන් පිරිනමනු ද රනොලැරබ්. උරුම ද රනොරේ. ඇය විසන් කළ 
හැකි රදයින් ප්රරයෝජනය ලැබිය යුතු රේ. (සය ස්වාමියා) මිය ගිය 
විට ඇය නිදහස් කාන්තාවක් රේ යැයි තවදුරටත් පවසා සටීය. 

රමය මාලික් බයිහකී යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට 
ඇති අතර ඇතැම් වාර්තාකරුවන් විසන් රමය මර්ෆූුඃ හදීසයක් බව 
සඳහන් රකොට ඇත. එය වැරදි මතයකි.  

812 ارِيََنا،  - ُه َقاَل: " ُكنَّا نَبِيُع ََسَ وََعنح َجابٍِر رِِضَ اهلل َعنح
ًسا "  

ح
، ََل نََرى  بَِذلَِك بَأ ََلِد، َواَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ََحٌّ وح َهاِت اَلح مَّ

ُ
أ

َحُه اِبحنُ  َرَواهُ  ، َوَصحَّ ِِنُّ اَرُقطح ُن َماَجهح َوادلَّ ، َوابح .   بَّانَ حِ  النََّساِئُّ 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ජීවතුන් අතර 
සටිය දී අපි දරුවන් හිමි මේවරුන් වූ අපරේ වහල් කාන්තාවන් 
විකුණමින් සටිරයමු. එහි වරදක් අපි රනොදුටුරවමු. 

රමය නසාඊ ඉබ්නු මාජා හා දාරුකුත්නී යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

813 -  ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِرِ بحِن َعبحِد الِلَّ ََه َقاَل: " نَ  -َرِِضَ الِلَّ
لٌِم  . َوَزاَد ِِف  ِل الحَماءِ "  َرَواهُ ُمسح اَلَِّبُّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح َبيحِع َفضح
ََمِل "  . رَِوايٍَة: " وََعنح َبيحِع ُِضَاِب اْلح

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලා (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

(අවශයතාවට ඉහළින්) ඉතිරි වූ ජලය විකිණීම නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා තහනම් කළහ.
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රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.

මීට අමතර ව තවත් වාර්තාවක ඔටුවන් පැටේ බිහි කිරීම 
සඳහා රයොදවා කරන වයාපාරය ද තහනම් කර ඇති බව සඳහන් ව 
ඇත. 

814 ُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر  - ُ َعنح َقاَل: " َنََه َرُسوُل  -َرِِضَ الِلَّ
َُخارِيُّ  . ِل "  َرَواُه اْلح ِب الحَفحح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح َعسح  الِلَّ

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. (පැටේ බිහි කිරීම සඳහා රයොදවන විට) පිරිමි වර්ගයා 
රවනුරවන් ලාභයක් ලබා ගැනීම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා තහනම් කළහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

815 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح  - ُه; " انَّ َرُسوَل الِلَّ وََعنح
َاِهلِيَِّة: ََك 

ح
ُل اْل ََبلَِة، َوََكَن َبيحعاً يَتََباَيُعُه اهح َن الرَُّجُل يَبحَتاُع َبيحِع َحَبِل اْلح

نِ  َُزوَر إََِل انح تُنحَتَج اَلَّاَقُة، ُثمَّ تُنحَتُج الَِِّت ِِف َبطح َها "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه ، اْلح
. ُظ لِلحُبَخارِيِّ  َواللَّفح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සත්වයාරගන් (නූපන්) සත්ව පැටවා  ගනු රදනු කිරීම 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
තහනම් කළහ. රමය අඥාන යුගරේ ජනයා සදු කරමින් ආ 
වයාපාරයක් විය. එනම් ඔටු රදනක් පැටවකු බිහි රකොට එම 
පැටවාරේ කුරසේ පිළිසඳ ගන්නට යන පැටවාට ද ගනු රදනු කරන 
මිනිසුන් වූහ.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි.  
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816 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح  - ُه; " انَّ َرُسوَل الِلَّ وََعنح
 َبيحِع الحَوََلءِ، وََعنح ِهَبتِِه "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه .

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

උරුමය ගනු රදනු කිරීමත් එය පරිතයාග කිරීමත් 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තහනම් 
කළහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

817 -  ِ ُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنح
ََصاةِ، وَ  ِه َوَسلََّم َعنح َبيحِع اْلح لٌِم  .صَّّل اهلُل َعلَيح  َعنح َبيحِع الحَغَررِ "  َرَواهُ ُمسح

අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

ගල් විස රකොට සදු කරන වයාපාරයත් විංචනික රලස ඉටු 
කරන වයාපාරයත් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තහනම් කළහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.

සටහන : ගල් විස රකොට සදු කරන වයාපාරය යනු එක් 
භාේඩයක් මත ගලක් විස රකොට නියමිත භාේඩයට ගල වැදුරේ 
නම් එම භාේඩය නියමිත මුදලට ගන්නැයි රහෝ ඔරබ් වීස කරන 
ගල කවර රදයක් මත වැරටන්රන් ද එය මම මිලට ගනිමි යැයි රහෝ 
ගල රකොතරම් දුරට වැරටන්රන් ද ඒ තරමට භූමි භාගයක් මිලට 
ගන්රනමි යැයි රහෝ පවසා ගනු රදනු කිරීමය.    

818 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َمِن  - وََعنحُه: انَّ َرُسوَل الِلَّ
لٌِم  .  َتاََلُ "  َرَواهُ ُمسح ُه َحَّتَّ يَكح َُّتَى َطَعاماً َفََل يَبِعح  اِشح
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.

යරමකු යම් ආහාරයක් මිලට ගත්රත් නම් එය කිරන රතක් 
රනොවිකුණනු.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

819 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح  - وََعنحُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ
 ِ ُن ِحبَّاَن َبيحَعَتْيح ، َوابح ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ ، َوَصحَّ َُد، َوالنََّساِئُّ َعٍة "  َرَواهُ اَحح  ِِف َبيح

  .  
අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 

එක් වයාපාරයක් තුළ වයාපාර රදකක් සදු කිරීම අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) වැළැක්වූහ. 

රමය අහ්මද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති 
අතර ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් යන අය රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

සටහන :  පසු රගවීම් හා වාරික රගවීම් වැනි වයාපාර 
ක්රමයකි රමය. එරසේ නැතිනම් රකරනකු මාරේ නිවස රම් 
වටිනාකමට විකුණමි. ඔබ මට ඔරබ් වාහනය රම් වටිනාකමට දිය 
යුතුය යැයි පවසා ගනු රදනු කිරීම වැනිය. රමයද එක් වයාපාරයක් 
තුළ වයාපාර රදකක් රලස සැලරකන වයාපාර ක්රමයකි.  

ِ ِِف َبيحَعٍة َفلَُه اَوَكُسُهَما، اوح 820 -  َوَِلِِب َداُوَد: " َمنح بَاَع َبيحَعَتْيح
َبا  " الرِّ

අබූ දාවූද් හි සඳහන් වන පරිදි 
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කවරරකු එක් වයාපාරයක් තුළ වයාපාර රදකක් සදු කරළේද 
ඔහු ඒ රදරකහිම අඩු දෑ හිමි කර ගනී. එරසේ නැතිනම් එය රපොලිය 
රේ.  

821 هِ َقاَل: َقاَل  - ِروِ بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ وََعنح َعمح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّمَ  َطاِن ِِف َرُسوُل الِلَّ  " ََل حَيِلُّ َسلٌَف َوَبيحٌع َوََل ََشح

 َ
ح

، َوََل َبيحُع َما لَيحَس ِعنحَدَك "  َرَواُه اْل َمنح َسُة، َبيحٍع، َوََل رِبحُح َما لَمح يُضح مح
رََجُه ِِف " ُعلُوِم  َاِكُم  . َواخح

ح
ُن ُخَزيحَمَة، َواْل ، َوابح ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ َوَصحَّ

َِديِث " ِمنح  ِظ: " َنََه َعنح  اْلح ُكورِ بِلَفح ٍرو الحَمذح رَِوايَِة اِِب َحنِيَفَة، َعنح َعمح
َْبَاِِّنُّ  رََجُه الطَّ هِ اخح ٍط " َوِمنح َهَذا الحوَجح وحَسِط " َوُهَو َغِريٌب َبيحٍع َوََشح  ِِف " اَلح

. 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පැවසූ බව අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම 
පියාරගන් ද තම පියා සීයාරගන් ද ලබා ගත් හදීසයක් රමරසේ 
වාර්තා කරන ලදී.

සලෆ් වයාපාරය ද වයාපාරයක් තුළ රකොන්රද්ස රදකක් 
පවතින වයාපාරය ද තම වගකීරමහි රනොමැති දෑ හි ලාභය ද ඔබ 
ළඟ රනොමැති දෑ ගනු රදනු කිරීම ද අනුමත රනොරවයි.

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර තිර්මිදි ඉබ්නු හුරසේමා 
හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරති.

ඉහත සඳහන් අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් තුමා විසන් රකොන්රද්ස 
සහිත වයාපාරය එතුමන් තහනම් කර අතැයි යන පද රපළකින් 
සැකසුණු හදීසයක් උලූමුල් හදීස් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් අබූ හනීෆා 
තුමාරේ වාර්තාවක් සඳහන් ව ඇත. 
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අල් අේසත් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් තබරානී තුමා ද රම් 
ආකාරරේ හදීසයක් සඳහන් රකොට ඇති නමුත් එය ඝරීබ් ගණයට 
අයත් බව සඳහන් රේ. 

සටහන : භාේඩය පසු ව ලබා ගන්රන් යැයි පවසා මිල 
කතා රකොට එම මුදල කල් ඇති ව ලබා දීම සලෆ් රේ.  

822 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح  - وََعنحُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ
ِرو بحِن ُشَعيحٍب، بِِه  . َباِن "  َرَواُه َمالٌِك، َقاَل: بَلََغِِن َعنح َعمح  َبيحِع الحُعرح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
උර්බාන් වයාපාරය තහනම් කළ බව අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරයි.

රමය ඉමාම් මාලික් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර අම්ර් ඉබ්නු 
ෂඅයිබ් තුමා රම් පිළිබඳ ව තමන්ට දන්වා සටි බවත් සඳහන් කරයි.  

සටහන : භාේඩයක වටිනාකමින් රකොටසක් දී පසුව 
වයාපාරය අවසන් වූ පසු ඉතිරි රකොටස රගවීමත් එම වයාපාරය 
අතර මඟදී නැවතුරේ නම් මුලින් රගවූ මුදල නැවත රනොලබා අත 
හැර දැමීමත් උර්බාන් වයාපාරය නමින් හැඳින් රේ. 

823 ُت َزيحتاً ِِف  - َتعح ُ َعنحُهَما َقاَل: " اِبح َوَعِن اِبحِن ُعَمَر َرِِضَ الِلَّ
وِق، فَ  ُت انح السُّ اً َحَسناً، َفاَردح ِبح َطاِِّن بِِه رِ ُتُه لَِقَيِِن رَُجٌل َفاعح َتوحَجبح ا اِسح لَمَّ

 َ َِب لََعَ يَِد الرَُّجِل، َفاَخَذ رَُجٌل ِمنح َخلحِِف بِِذَراِِع، َفاتلح ، َفإَِذا ُهَو اُضح َفتُّ
َتُه َحَّتَّ  َتعح ُه َحيحُث اِبح ُن ثَابٍِت، َفَقاَل: ََل تَبِعح لَِك; َفإِنَّ َزيحُد بح ََتُوزَهُ إََِل رَحح

لَعُ  ِ صَّّل اهللُ َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه انح ُتَباَع السِّ َحيحُث تُبحَتاُع، َحَّتَّ  َرُسوَل الِلَّ
اُر إََِل رِ  َحُه حَيُوَزَها اتلُّجَّ ُظ ََلُ، َوَصحَّ َُد، َوابُو َداُوَد َواللَّفح َحالِِهمح "  َرَواهُ اَحح

ُن ِحبَّاَن وَ  َاِكُم  . اِبح
ح

اْل 
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ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

මම රවරළඳරපොළින් ඔලිේ රතල් මිලට ගත්රතමි. ගනු 
රදනුව ස්ථීර වූ කල්හි මිනිරසකු මා මුණ ගැසී ඒ රවනුවට වඩා 
ගුණවත් ලාභයක් මට පිරිනමා එය ඉල්ලා සටීය. එසැණින් මම එම 
පුද්ගලයාරේ රදෝතට ලබා දීමට සතුරවමි. එවිට පුද්ගලයකු මා 
පිටුපසන් සට මාරේ වැළමිට ඇල්ලුරේය. මම හැරී බැලුරවමි. එහි 
සයිද් බින් සාබිත් විය. රමය ඔරබ් නිවසට රගන යන රතක් එය ඔබ 
ගත් ස්ථානරේම රනොවිකුණනු යැයි එතුමා පවසා (මිලට ගත් 
භාේඩය) වයාපාරිකයින් තම නිරවස් වලට රගන යන රතක් මිලට 
ගත් ස්ථානරේම එය විකුණනු ලැබීම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තහනම් කළහැයි පවසා සටිරේය. 

රමය අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා කර 
ඇති අතර රමහි සඳහන් පද රපළ ඉමාම් අබූ දාවූද් සතුය. ඉබ්නු 
හිබ්බාන් හා අල් හාකිම් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරති.

824 ِ! إِِّنِّ ابِيعُ  - ُه َقاَل: " قُلحُت: يَا َرُسوَل الِلَّ َِقيِع،  اِْلبحَل  وََعنح بِاْلح
َراِهَم، وَ  نَانَِّيِ َوآُخُذ ادلَّ نَانََِّي، آُخُذ َهَذا أَفابِيُع بِادلَّ َراِهِم َوآُخُذ ادلَّ بِيُع بِادلَّ
ِطي َهَذهِ ِمنح َهذِ  عح

ُ
ِ  ؟ اِمنح َهِذهِ وَأ ُ َعلَيحِه َص -َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ َّلَّ الِلَّ

ٌء "  -َوَسلَّمَ  َقا َوَبيحَنُكَما ََشح ِمَها َما لَمح َتَتَفرَّ ِر يَوح ُخَذَها بِِسعح
ح
َس انح تَأ

ح
: ََل بَأ

َاِكُم  .
ح

َحُه اْل َسُة، َوَصحَّ َمح  َرَواهُ اْلح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණනි, මම බකීුඃහි ඔටුවන් විකුණමි. දීනාර් 
වලින් වයාපාර රකොට දිර්හම් ලබා ගන්රනමි. එරමන්ම දිර්හම් 
වලින් වයාපාර රකොට දීනාර් ලබා ගන්රනමි. රමයින් එය ලබා 
රගන එයින් රමය රදමි යැයි පවසා සටිරයමි. එවිට අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ඔබ රදරදනා රවන් ව 
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රනොයන  තාක් එරමන්ම ඔබ රදදනා අතර කිසවක් ඉතිරි ව 
රනොපවතින තාක් එදින වටිනාකමට අනුව ඔබ එය ගන්රන් නම් 
එහි වරදක් රනොමැත.

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දැනුම් දී ඇති අතර ඉමාම් අල් හාකිම් තුමා එය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

825 ُه َقاَل: " َنََه  - صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعِن رُسول اهلل وََعنح
ِش "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  .  اَلَّجح 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
නජ්ස් වයාපාරය තහනම් කරළේය. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.

සටහන : නජ්ස් වයාපාරය යනු භාේඩයක් මිලදී ගැනීරම් 
අරමුණින් රතොර ව භාේඩරේ මිල වැඩි කරනු පිණිස අධික මිල 
ගණන් පවසා   ඉල්ලීමය. 
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බුලූගුල් මරාම් 

ُُيوعِ  كَِتاُب اْلح
වයාපාරය පිළිබඳව වූ ඡපොත 

وبَاُب  َ َعنْهُ َُشُ هي َوَما نُْهي طي  

වයාපාරරයහි රකොන්රද්ස හා එහි වළක්වනු 
ලැබූ දෑ

රකොටස 2 

826 -  ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِِر بحِن َعبحِد الِلَّ ; " انَّ اَلَِّبَّ -َرِِضَ الِلَّ
حُمَزاَبَنِة، َوالحُمَخابَرَ  ةِ، وََعنح صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح الحُمَحاَقلَِة، َوال

َن َماجَ  َسُة إَِلَّ اِبح َمح لََم "  َرَواهُ اْلح ِمِذيُّ  . اثلُّنحَيا، إَِلَّ انح ُتعح ح َحُه الُّتِّ ، َوَصحَّ هح  
දැනුම් රදනු ලැබුවරහොත් මිස ‘මුහාකලා’ ‘මුzදාබනා’ 

‘මුකාුඃබරා’ ඇතුළුව නියමිත භාේඩයක රකොටසක් රවන් රකොට 
තබා ගැනීම යනාකාරරයන් වයාපාර කිරීම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් වැළැක්වූයැයි ජාබිර් බින් අබ්දුල්ලාහ ්
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි තුමා විසන් රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් රකොට ඇත. 

සටහන: ‘මුහාකලා’ යනු ධානය කරල් වල තිබියදීම බරක් 
නිර්ණය රකොට විකිණීම. 
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‘මුzදාබනා’ යනු මිදි වැනි පලතුරක් වියලි මුන්දරසප්පලම් හි 
බරට ගනු රදනු කිරීමය. 

‘මුහාුඃබරා’ යනු ඉඩම් හිමියකු එම ඉඩරමන් හට ගන්නා 
දැයින් රකොටසක් ලබා දීරම් ගිවිසුම මත වගා කිරීම සඳහා එම ඉඩම 
රගොවියකුට පවරමින් ගනු රදනු කිරීමය.  

827 ِ صَّّل اهللُ  - وََعنح انٍَس رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ
حُمزَاَبَنِة  حُمَنابََذةِ، وَال حُمََلَمَسِة، وَال ةِ، وَال حُمَخاَُضَ حُمَحاقَلَِة، وَال َعلَيحهِ وََسلََّم َعِن ال

ُخَ  .   ارِيُّ "  َرَواهُ اْلح 

අල්-මුහාකලා, මුහාුඃලරා, මුලාමසා, මුනාබදා, මුzදාබනා 
වැනි වයාපාර ක්රම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් තහනම් කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා දන්වා ඇත.  

සටහන: ‘මුහාකලා’ යනු ධානය කරල් වල තිබියදීම බරක් 
නිර්ණය රකොට ගනු රදනු කිරීම. 

‘මුහාුඃලරා’ යනු පලතුරු හා ධානය වැනි දෑහි ඵලදාව 
වැරඩන්නට රපර ගනු රදනු කිරීම.

‘මුලාමසා’ විකුණන භාේඩය රනොබලා එය ස්පර්ශ කළ 
පමණින් ගනු රදනු ව සදු කිරීම

‘මුනාබදා’ විකුණන භාේඩ විස කරන විට කවර 
භාේඩයක් කවර රකරනකු රවත වැරටන්රන් ද එය ඔහුට විකුණූ 
භාේඩයක් බවට පත් කිරීම.

‘මුදාබනා’ යනු මිදි වැනි පළතුරක් වියලු මුන්දරසප්පලම් හි 
බරට ගනු රදනු කිරීමය. 

828 ُ َعنحُهَما-وََعنح َطاُوٍس، َعِن اِبحِن َعبَّاٍس  - َقاَل:  -َرِِضَ الِلَّ
ِ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ  َباَن، َوََل يَبِيُع َحاُِضٌ  َقاَل َرُسوُل الِلَّ كح وحا الرُّ وََسلََّم " ََل تَلَقَّ
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َُلُ: " َوََل يَبِيُع َحاُِضٌ ِْلَ  " َقاَل: ََل  ?ادٍ ِْلَاٍد ". قُلحُت َِلبحِن َعبَّاٍس: َما َقوح
ُظ لِلحُبَخارِيِّ  َساًرا "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه َواللَّفح .   يَُكوُن ََلُ ِسمح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ප්රකාශ කළ බවට ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් දන්වා ඇතැයි  තාවූස් තුමා විසන් රමරසේ දන්වා සටියි.  

වයාපාරික තවලමක් (අතරමඟ) හමු රනොවනු. 
නාගරිකරයකු ගම්බදරයකු සමඟ ගනු රදනු රනොකරනු. යැයි 
පැවසූහ. එවිට මම ඉබ්නු අබ්බාස් තුමාරගන් නාගරිරයකු 
ගම්බදරයකු සමඟ ගනු රදනු රනොකරනු යන ප්රකාශරයන් අදහස 
කුමක්දැයි විමසා සටිරයමි. එවිට ඔහුට නාගරිකයා ගම් වැසයා 
සමඟ අතරමැදිරයකු රලස කටයුතු කිරීමය යැයි පැවසූහ.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් පද රපළ ඉමාම් 
බුහාරි සතු වූවකි.  

829 ِ صَّّل  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
ُُّتَِي ِمنحُه، َفإَِذا اََت  َ َفاشح َلََب، َفَمنح تُلُِقِّ وا اْلح ِه َوَسلََّم " ََل تَلَقَّ اهلُل َعلَيح
لٌِم  .  َِيارِ "  . َرَواُه ُمسح

ح
وَق َفُهَو بِاْل  َسيُِّدهُ السُّ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ධානය (වයාපාරික භාේඩ) රගන එන්නා (රවළඳරපොළට 
පැමිණීමට රපර) මග රැක නුඹලා හමු රනොවනු. කවරරකු එරසේ හමු 
වී එයින් මිල දී ගත්රත් ද එහි හිමියා රවළඳ රපොරළොට පැමිරණන 
රතක් එය ඔහුරේ කැමැත්ත මත පවතී යැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා සටියි.  
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830 ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم انح  - وََعنحُه َقاَل: " َنََه َرُسوُل الِلَّ
لََعَ َبيحِع اِخيِه، َوََل  يَبِيَع َحاُِضٌ ِْلَاٍد، َوََل َتَناَجُشوا، َوََل يَبِيُع الرَُّجُل 

َفا  تَِها تِلَكح خح
ُ
اُل الحَمرحاةُ َطََلَق أ َبِة اِخيِه، َوََل تُسح َما ِِف إِنَائَِها ََيحُطُب لََعَ ِخطح

لِِم " لُِم لََعَ َسوحِم الحُمسح لٍِم: " ََل يَُسِم الحُمسح ِه . َولُِمسح .   "  ُمتََّفٌق َعلَيح 

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

නාගරිකරයකු ගම්බදරයක් සමඟ වයාපාර කිරීමත් භාේඩය 
මිලදී රනොරගන මිල උස් කිරීමත් මිනිරසකු තම සරහෝදරයාරේ 
වයාපාරයට එරරහි ව වයාපාර කිරීමත් තම සරහෝදරයාරේ විවාහ 
ගිවිසුමට එරරහි ව විවාහ ගිවිසුම් කිරීමත් කාන්තාවක් ඇයරේ 
සරහෝදරියරේ භාජනරේ ඇති දෑ විනාශ කර දමනු වස් ඇයරේ 
දික්කසාදය (ඇයරේ ස්වාමියා තමන් සතු කර ගැනීම සඳහා) 
විමසනු ලැබීමත් අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාරණෝ තහනම් කළහ.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

රදවියන්ට අවනත වන්රනකුට එරරහි ව තරඟකාරී රලස 
වයාපාර කිරීම රදවියන්ට අවනත වන්රනකුට සුදුසු රනොරේ. යැයි 
මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත.  

831 نحَصارِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه  -  وََعنح اِِب ايُّوَب اَلح [ َقاَل   ]: ُت   َسِمعح
ٍة َوَودَلَِها،  َ َوادِلَ َق َبْيح ِه َوَسلََّم َيُقوُل: " َمنح َفرَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيح َرُسوَل الِلَّ

ُ بَ  َق الِلَّ ، َفرَّ ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ َُد، َوَصحَّ َ اِحبَّتِهِ يَوحَم الحِقَياَمِة "  َرَواهُ اَحح يحَنُه َوَبْيح
َناِدهِ َمَقاٌل. َوََلُ َشاِهٌد  .  َاِكُم، َولَِكنح ِِف إِسح

ح
 َواْل

අබූ අේයූබ් අල් අන්සාරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  
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(වහලුන් විකිණීරම් දී) කවරරකු මව හා ඇයරේ දරුවා අතර 
රවන් කරළේ ද මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දිනරේ ඔහු හා 
ඔහු ආදරය කරන අය අතර අල්ලාහ් රවන් කරවයි.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි 
තුමා සහ ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි. එනමුත් රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව පිළිබඳ ඇතැම් 
ගැටලු ඇත. ඒ සඳහා සාක්ෂි ද ඇත.  

832 ِّ بحِن اِِب َطالٍِب رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " اَمَرِِن  -  وََعنح لََعِ
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم انح ابِيَع ُغََلمَ  ُتُهَما، َرُسوُل الِلَّ ِ اَخَويحِن، َفبِعح ْيح

َذَكرحُت َذلَِك لِلنَِّبِّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَقاَل: َفَفرَّقحُت بَيحَنُهَما، فَ 
َُد، َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت،  ُهَما إَِلَّ ََجِيًعا "  َرَواُه اَحح ُهَما، َوََل تَبِعح ََتِعح ُهَما، َفارح رِكح ادح

 َ
ح

ُن ِحبَّاَن، َواْل َاُروِد، َوابح
ح

ُن اْل ُن ُخَزيحَمَة، َوابح َحُه اِبح اِكُم، َوَقدح َصحَّ
اِن  .  ُن الحَقطَّ ، َوابح َْبَاِِّنُّ  َوالطَّ

අලී ඉබ්නු අබී තාලිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. සරහෝදර වහලුන් රදරදරනකු විකිණීමට 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
මට අණ කළහ. පසුව ඔවුන් රදරදනා ව විකුණා දැමුරවමි. ඔවුන් 
රදරදනා අතර රවන් කරළමි. ඒ පිළිබඳ ව මම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාට මතක් කරළමි. එවිට එතුමාරණෝ ඒ 
රදරදනා ව නැවත ලබා රගන එකතු කරන්න. රදරදනා ව එකට 
මිස විකුණා රනොදමන්න යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් අහම්ද් විසන් දන්වා ඇත. රමය වාර්තා කළ අය  
විශ්වාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති. රමය ඉබ්නු  හුරදයිමා ඉබ්නු 
අල්ජාරූද් ඉබ්නු හිබ්බාන් හාකිම් තබරානී සහ ඉබ්නු කත්තාන් යන 
ඉමාම්වරු විසන් පූර්ව සාධක හදීසයක් බව සඳහන් රකොට ඇත. 
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833 ُر  -  عح وََعنح انَِس بحِن َمالٍِك رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َغََل السِّ
ِد َرسُ  حَمِديَنِة لََعَ َعهح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َفَقاَل اَلَّاُس: يَا بِال وِل الِلَّ

ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه  رح ََلَا، َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ ُر، َفَسعِّ عح ِ ! َغََل السِّ َرُسوَل الِلَّ
َاِسُط، الرَّازُِق، َوإِِّنِّ ََلرحُجو ُر، الحَقابُِض، اْلح َ ُهَو الحُمَسعِّ انح الحََق  َوَسلََّم إِنَّ الِلَّ

 َ لَِمٍة ِِف  َدٍم َوََل َماٍل " "  -َتَعاََل -الِلَّ لُُبِِن بَِمظح ، َولَيحَس اَحٌد ِمنحُكمح َيطح
ُن ِحبَّاَن  .  َحُه اِبح ، َوَصحَّ َسُة إَِلَّ النََّساِئَّ َمح  َرَواهُ اْلح

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරේ කාලරේ රවළඳ රපොළ මිල අධික විය. එවිට ජනයා 
අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මිල අධික වී ඇත. අපට මිලක් නියම 
කරන්නැයි පවසා සටිරයෝය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) සැබැවින්ම මිල අධික කරන්නා, 
(සම්පත්) හකුළුවන්නා, එය වයාපත කරන්නාත් රපෝෙණය ලබා 
රදන්නාත් අල්ලාහ්ය. 

ඔබ අතුරින් කිසවකු රුධිර හා ධනරයහි උරුමය මරගන් 
ඉල්ලා රනොසටින තත්ත්වයක මම අල්ලාහ් ව මුණ ගැසීම ප්රිය 
කරමි.

අහම්ද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වා ඇත.  

834  -  ِ ِ رِِضَ اهلل َعنحُه َعنح َرُسوِل الِلَّ َمرِ بحِن َعبحِد الِلَّ وََعنح َمعح
لٌِم .  ِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل حَيحَتِكُر إَِلَّ َخاِطٌئ "  َرَواهُ ُمسح  صَّّل اهلُل َعلَيح

මුඃමර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.
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වැරදි කරුවකු හැර රවනත් කිසරවකු ආහාර ද්රවය ගබඩා 
රකොට රනොතබයි. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.  

835 وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ َعلَيحِه  - 
ِ َوَسلََّم َقاَل: " ََل تََُصُّ  ُد َفإِنَُّه ِِبََّيح َتاَعَها َبعح بَِل َوالحَغَنَم، َفَمِن اِبح ِ

وا اْلح
َها َوَصاًَع ِمنح  َسَكَها، َوإِنح َشاَء َردَّ َد انح حَيحلَُبَها، إِنح َشاَء امح اَلََّظَريحِن َبعح

َِيارِ ثَََلثََة ايَّاٍم 
ح

لٍِم: " َفُهَو بِاْل ٍر "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه . َولُِمسح "  . َوِِف ِرَوايٍَة: " َتمح
َراَء "  َقاَل  : " َردَّ َمَعَها َصاَعً ِمنح َطَعاٍم، ََل َسمح َُخارِيُّ ََلُ، َعلََّقَها "  اْلح
َِثُ .  ُر اكح : َواتلَّمح َُخارِيُّ  اْلح

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අබූ 
හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(විකුණන අවස්ථාරේ දී කිරි රදන වැඩුනු රදනුන් යැයි 
රපන්වීම පිණිස) ඔටු හා එළුවන් රේ තන පුඩු ගැට ගසා රනොතබනු. 
මින් පසු ව කවරරකු රහෝ එය මිලට ගත්රත් නම් එවිට එය කිරි 
රධෝවනය කර (පරීක්ො කිරීරමන්) පසු රදකින් එකක් රතෝරා 
ගැනීරම් නිදහස ඔහුට ඇත. ඔහු කැමති නම් රඳවා ගත හැක. 
එරමන්ම ඔහු කැමති නම් රටඉඳි සාුඃ එකක ප්රමාණයක් සමඟ 
නැවත භාර දිය හැක. යැයි එතුමා පැවසූහ.

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.

ඉමාම් මුස්ලිම්හි සඳහන් වන පරිදි දින තුනක් රතෝරා 
ගැනීරම් නිදහස ඇතැයි වාර්තා රේ. 

තවත් වාර්තාවක ඉමාම් බුහාරි තුමා ‘ඒ සමඟ ආහාර සාුඃ 
එකක ප්රමාණයක් විය යුතුය. එය සුදු තිරිගු රලස රනොතිබිය යුතුය’ 
යැයි රපන්වා රදමින් එය මුඅල්ලක් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 
සඳහන් රකොට ඇත. 
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ඉමාම් බුහාරි තුමා පවසනුරේ බහුල වශරයන් වාර්තා වී 
ඇත්රත් රට ඉඳි යනුරවන් බවය. 

836 ُعوٍد رِِضَ اهلل  -  َُّتَى َشاةً َوَعِن اِبحِن َمسح َعنحُه َقاَل: " َمِن اِشح
 : َماِعيِِّلُّ ِسح

َُخارِيُّ  . َوَزاَد اْلح َها، َفلحََّيُدَّ َمَعَها َصاًَع "  َرَواُه اْلح لًَة، َفَردَّ َُمَفَّ
ٍر.   ِمنح َتمح

ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

කවරරකු කිරි රදන එළුරවකු මිලට රගන එය හරවා 
රදන්රන් ද එවිට ඒ සමඟ ඔහු සාුඃ එකක ප්රමාණයක් පිරිනැමිය 
යුතුය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා දන්වා ඇති අතර මීට අමතර ව 
ඉමාම් ඉස්මාඊලීේයු රටඉඳි වලින් ප්රමාණයක් යැයි සඳහන් රකොට 
ඇත.  

837 ِ صَّّل اهلُل  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ
َخَل يََدهُ فِيَها، َفَنالَتح اَصابُِعُه بَلًََل ، عَ  ةِ َطَعاٍم، َفادح َ لَيحِه َوَسلََّم َمرَّ لََعَ ُصْبح

َعامِ  َماءُ  ؟َفَقاَل: " َما َهَذا يَا َصاِحَب الطَّ ُه السَّ ِ.  " َقاَل: اَصاَبتح يَا َرُسوَل الِلَّ
َعاِم; ََكح يَرَ  َق الطَّ َمنح َغشَّ َفلَيحَس ِمِنِّ "   ؟اُه اَلَّاُس َفَقاَل: اَفََل َجَعلحَتُه َفوح

لٌِم .   َرَواهُ ُمسح
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාණන් ආහාර රගොඩක් අසලින් ගමන් ගත්හ. එවිට 
එතුමාරේ අත ඒ තුළ දැමූහ. එතුමාරේ ඇඟිලි වලට එහි රතත් ගතිය 
ගෑවිණි. එවිට ආහාර වල අයිතිකරුරගන්, රම් කුමක් දැයි විමසා 
සටියහ. එවිට ඔහු අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, එය වර්ොවට හසු විය 
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යැයි පැවසුරේය. එවිට එතුමාරණෝ ජනයාට එය රපරනන අයුරින් 
ආහාරයට උඩින් ඔබ එය තැබිය යුතු රනොරේ ද? කවරරකු විංචා 
කරන්රන් ද ඔහු මරගන් රකරනකු රනොරේ යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

838 ِ بحِن بَُريحَدَة، َعنح ابِيِه رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل:  - وََعنح َعبحِد الِلَّ
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " َمنح َحبََس الحِعَنَب ايَّاَم الحِقَطاِف،  َقاَل َرُسوُل الِلَّ

َم اَلَّاَر لََعَ بَِص َحَّتَّ يَبِي نح َيتَِّخُذهُ ََخحراً، َفَقَد َتَقحَّ ََّيٍة "  . َرَواُه َعُه ِممَّ
َناٍد َحَسٍن  .  وحَسِط " بِإِسح َْبَاِِّنُّ ِِف " اَلح  الطَّ

කවරරකු අස්වනු රනළා ගන්නා දිනයන්හි එය මත්පැන් 
නිේපාදකයාට විකුණන රතක් රඳවා තබා ගන්රන් ද සැබැවින්ම 
ඔහු පැහැදිලිවම නිරා ගින්නට අතුළු විය යැයි අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව 
අබ්දුල්ලාහ ් ඉබ්නු බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
එතුමාණන්රේ පියාරගන් රැරගන වාර්තා කරයි.  

රමය අල් අේසත් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් තබරානී තුමා විසන් 
හසන් ගණයට අයත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතුව දන්වා ඇත.  

839 ُ َعنحَها-وََعنح ََعئَِشَة  - ِ  -َرِِضَ الِلَّ : َقاَل َرُسوُل الِلَّ َقالَتح
َفُه  َسُة، َوَضعَّ َمح َماِن "  َرَواُه اْلح ََراُج بِالضَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " اْلح

ِمذِ  ح َحُه الُّتِّ ، َوابُو َداُوَد َوَصحَّ َُخارِيُّ َاُروِد، اْلح
ح

ُن اْل ُن ُخَزيحَمَة، َوابح ، َوابح يُّ
اِن .  ُن الحَقطَّ َاِكُم، َوابح

ح
ُن ِحبَّاَن، َواْل  َوابح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

මිලදී ගත් භාේඩයකින් ලබන ලාභය එහි අයිතිකරුරේ 
වගකීම මත පවතී.
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රමය අහම්ද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා 
යන ඉමාම්වරුන් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් බුහාරි හා අබූ දාවූද් 
තුමා රමය දුර්වල හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි. නමුත් ඉමාම් 
තිර්මිදි, ඉබ්නු හුරසයිමා, ඉබ්නු අල් ජාරූද්, ඉබ්නු හිබ්බාන්, හාකිම් 
හා ඉබ්නු අල් කත්තාන් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කරයි.  

840 ُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل  - َارِِِقِّ رِِضَ اهلل َعنح َوَة اْلح وََعنح ُعرح
َُّتَى َشا ِحيًَّة، اوح َشاةً، َفاشح ضح

ُ
َُّتِي بِِه أ َطاُه ِديَناًرا يَشح ، َعلَيحِه َوَسلََّم اعح ِ َتْيح

َداُهَما بِِديَناٍر، َفاتَاهُ بَِشاةٍ َوِديَناٍر، فََدََع ََلُ بِا َكةِ ِِف َبيحِعِه، َفََكَن َفَباَع إِحح لحَْبَ
رََجُه  َسُة إَِلَّ النََّساِئَّ  . َوَقدح اخح َمح َُّتَى تَُرابًا لََربَِح فِيِه "  َرَواهُ اْلح لَوح اِشح

 َ َن َحِديٍث، َول َُخارِيُّ ِضمح َظُه .اْلح  مح يَُسقح لَفح

උර්වා අල්බාකී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

උල්හිේයා වශරයන් සරතකු රහෝ එළුරවකු රහෝ මිල දී 
ගැනීමට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ තමන්ට 
එක් දීනාරයක් පිරිනැමූහ. ඔහු එයින් එළුවන් රදරදනකු මිලට 
ගත්රත්ය. උන් රදරදනාරගන් එකකු එක් දීනාරයකට විකුණා 
දැමුරේය. පසු ව එළුවා හා දීනාරය සමඟ එතුමාණන් රවත 
පැමිණිරේය. ඔහුරේ වයාපාරරේ අභිවෘද්ධිය පිණිස නබි තුමාණන් 
ඔහු සඳහා ප්රාර්ථනා කරළේය. පසු ව ඔහු පස් මිලට ගත්ත ද එහි පවා 
ලාභය ලබන්රනකු බවට පත් වූහ. 

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා රබොරහෝ 
ස්ථාන වල සඳහන් රකොට ඇති නමුත් රමම පද රපළ රම් අයුරින්ම 
ඉදිරිපත් රකොට රනොමැත.  

841 ِمِذيُّ ََلُ َشاِهداً: ِمنح َحِديِث َحِكيِم بحِن ِحَزاٍم  .  - ح َرَد الُّتِّ َواوح  
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ඉහත සඳහන් හදීසයට සාක්ෂි වශරයන් හකීම් බින් හිසාම් 
තුමා වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හි රගනහැර පා ඇත.   

842 رِيِّ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل  - ُدح َوَعِن اِِب َسِعيٍد اْلح
َعاِم َحَّتَّ تََضَع، وََعنح  نح اِء َما ِِف ُبُطوِن اَلح اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح َِشَ

اءِ الحمَ َبيحِع َما ِِف ُُضُ  اءِ الحَعبحِد َوُهَو آبٌِق، وََعنح َِشَ َغانِِم َحَّتَّ وِعَها، وََعنح َِشَ
َبِة الحَغائِِص "  َرَواُه  َبَض، وََعنح َُضح َدَقاِت َحَّتَّ ُتقح اِء الصَّ َسَم، وََعنح َِشَ ُتقح
َناٍد َضِعيٍف  .  ِِنُّ بِإِسح اَرُقطح ، َوالحََبَّاُر، َوادلَّ ُن َماَجهح  اِبح

අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
සේපාවුන්රේ කුස තුළ ඇති දෑ උන් එය ප්රසූත කරන රතක් විකිණීම 
ද උන්රේ තන පිඩු වල ඇති කිරි (එරා ගන්නා රතක්) විකිණීම ද 
වහරලකු පැනරගොස් සටිය දී එම වහලා ව විකිණීම ද යුද්ධරයන් 
අත්පත් කර ගත් වස්තුව එය රබදා හරිනු ලබන රතක් විකිණීම ද 
සදකාවන් එය තම අතට පත් වන රතක් විකිණීම ද (කිමි රදමින් 
ගන්නා බඩු එය අතට ගැනීමට රපර) මිල ගණන් කතා රකොට 
විකිණීම ද තහනම් කළහ. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා, බස්සාර් හා දාරුකුත්නි යන 
ඉමාම්වරු දුර්වල හදීස් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව දන්වා 
ඇත.  

443 -  ِ ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ ُعوٍد رِِضَ اهلل َعنح َوَعِن اِبحِن َمسح
َمَك ِِف الحَماءِ; َفإِنَُّه َغَرٌر "  َرَواُه  وا السَّ َُّتُ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل تَشح

َُد، َواَشاَر إََِل انَّ  ُفُه  . اَحح َواَب َوقح   الصَّ
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ජලරේ සටින මත්සයයිනට මිල ගණන් කතා රනොකරනු. 
රහේතුව සැබැවින්ම එය විංචාවකි. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් තුමා දන්වා ඇත.

නිවැරුදිම ප්රකාශය වනුරේ රමය මේකූෆ් ගණයට අයත් 
හදීසයක් බව එතුමා තවදුරටත් රපන්වා දී ඇත. 

444 ُ َعنحُهَما-َوَعِن اِبحِن َعبَّاٍس  - َقاَل: " َنََه َرُسوُل  -َرِِضَ الِلَّ
َعَم، َوََل ُيَباَع ُص  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم انح ُتَباَع َثَمَرٌة َحَّتَّ ُتطح وٌف الِلَّ

وحَسِط " وَ  َْبَاِِّنُّ ِِف " اَلح ٍع "  َرَواهُ الطَّ ٍر، َوََل لََْبٌ ِِف َُضح ِِنُّ . لََعَ َظهح اَرُقطح ادلَّ
رََجُه ايحضاً  ِرَمَة، َوُهَو الرَّاِجُح. َواخح حَمَراِسيِل " لِِعكح رََجُه ابُو َداُوَد ِِف " ال َواخح

َناٍد قَ  قُوفاً لََعَ اِبحِن َعبَّاٍس بِإِسح َيحَهِِقُّ  . َموح َحُه اْلح ، َورَجَّ وِيٍّ  
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

පලතුරක රස බලන රතක් එය විකුණනු ලැබීමත්, රලෝම 
(බැටළුවාරේ) පිට මත තිබිය දී විකුණනු ලැබීමත්, කිරි තරනහි 
තිබිය දී විකුණනු ලැබීමත් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ තහනම් කළහ. 

රමය අල් අේසත් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් තබරානි තුමා ද 
ඉමාම් දාරුකුත්නි තුමා ද දන්වා ඇත.

ඉක්රිමා සතු මුර්සල් ගණයට අදාළ වාර්තාවන් අබූ දාවූද් 
තුමා විසන් දන්වා ඇත. නිවැරදි ප්රකාශය වනුරේ ද එයයි. තවත් 
ආකාරයකින් ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් දන්වා 
සටි වාර්තාව බලවත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව මේකූෆ් 
ගණයට අදාළ හදීසයක් රලසන් එතුමා තවදුරටත් එය දන්වා ඇත.  
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445 ُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهللُ َعلَيحهِ  - وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح
َنادِ َوَسلََّم َنََه َعنح َبيحِع الحَمَضاِمِْي، َوالح  َمََلقِيِح "  َرَواهُ الحََبَّاُر، َوِِف إِسح ( هِ   ) 

ٌف  .   َضعح
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
ඔටුවාරේ කුරසහි තිරබන දෑ හා ඔටුවාරේ පිරටහි ඇති දෑ විකිණීම 
තහනම් කළහ. 

රමය ඉමාම් බස්සාර් විසන් දන්වා ඇති නමුත් රමහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාරවහි දුර්වලතා ඇත. 
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اْْلييَاري بَاُب   
වයාපාරයක රතෝරා ගැනීරම් නිදහස 

846 ِ صَّّل  - َعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ
لِماً َبيحَعتَ  ِه َوَسلََّم " َمنح اَقاَل ُمسح تَُه "  َرَواُه ابُو اهلُل َعلَيح َ ُ َعِثح ُه، اَقاََلُ الِلَّ

َاِكُم  . 
ح

ُن ِحبَّاَن، َواْل َحُه اِبح ، َوَصحَّ ُن َماَجهح  َداُوَد، َوابح
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු මුසල්ිම්වරයකු සමඟ කර ගත් වයාපාරයක් ඉකාලා 
කර ගන්රන් ද - එනම් සදු කර ගත් වයාපාර ගිවිසුමට පසු 
විකුණන්නා රහෝ මිලට ගන්නා රහෝ යම් ගැටලුවක් රහේතුරවන් එම 
ගිවිසුම නැවත ඉල්ලා අස්කර ගන්නා රමන් ඉල්ලා සටින විට එය 
නැවත ලබා ගන්රන් ද - එවිට (මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනරේ) ඔහුරේ ප්රශ්නය අල්ලාහ්  ඉවත් කරනු ඇත.

අබූ දාවුද් ඉබ්නු මාජා 

ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් බන ඉමාම් වරු රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කර ඇත.  

847 ُ َعنحُهَما-وََعنح اِبحِن ُعَمَر  - ِ صَّّل -َرِِضَ الِلَّ ، َعنح َرُسوِل الِلَّ
َِيارِ َما اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقا

ح
َل: " إَِذا َتَباَيَع الرَُّجََلِن، َفُُكُّ َواِحٍد ِمنحُهَما بِاْل

َخَر،  ُ اَحُدُهَما اْلح َقا َوََكنَا ََجِيعاً، اوح َُيََّيِّ َخَر لَمح َيَتَفرَّ َ اَحُدُهَما اْلح َفإِنح َخَّيَّ
َقا بَ  َيحُع، َوإِنح َتَفرَّ ُكح َفَتَباَيَعا لََعَ َذلَِك َفَقَد وََجَب اْلح َد انح َتَباَيَعا، َولَمح َيُّتح عح

لٍِم .  ُظ لُِمسح َيحُع "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه، َواللَّفح َيحَع َفَقدح وََجَب اْلح  َواِحٌد ِمنحُهَما اْلح
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

රදරදරනකු ගනුරදනුවක් කරන විට ඔවුන් රදරදනාරගන් 
සෑම රකරනකුම රවන් රනොවී එකට සටින තාක් කල් ඔවුනට 
රතෝරා ගැනීරම් නිදහස ඇත. එරසේ නැතිනම් රදරදනාරගන් 
රකරනකු අරනකාට රතෝරා ගැනීරම් නිදහස ලබා දිය හැක. ඔවුන් 
රදරදනාරගන් රකරනකු අරනකාට රතෝරා ගැනීරම් නිදහස 
දුන්රන් නම් ඒ අනුව රදරදනා අතර ගනු රදනුව සදුවනු ඇත. එවිට 
ගනුරදනුව ස්ථීර රේ. ඔවුන් රදරදනාරගන් රකරනකු එම 
ගනුරදනුව අතහැර  රනොදැමූ තත්ත්වයක ගනු රදනුව සදු වූ පසු 
රවන්ව ගිරේ නම් එවිට  ගනුරදනුව ස්ථීර රේ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 
ඇත. 

848 رِ  - هِ; انَّ اَلَِّبَّ وََعنح َعمح و بحِن ُشَعيحٍب، َعنح ابِيِه، َعنح َجدِّ
َقا، إَِلَّ انح  َِيارِ َحَّتَّ َيَتَفرَّ

ح
حُمبحَتاُع بِاْل َائُِع َوال ِه َوَسلََّم َقاَل: " اْلح صَّّل اهلُل َعلَيح

َيَة ا َقَة ِخَياٍر، َوََل حَيِلُّ ََلُ انح ُيَفارَِقُه َخشح َتِقيلَهُ تَُكوَن َصفح  "  َرَواهُ نح يَسح
َاُروِد . َوِِف 

ح
ُن اْل ُن ُخَزيحَمَة، َوابح ، َوابح ِِنُّ اَرُقطح ، َوادلَّ َن َماَجهح َسُة إَِلَّ اِبح َمح اْلح

 رَِوايٍَة: " َحَّتَّ َيَتَفرََّقا ِمنح َمََكنِِهَما " . 
සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බවට අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම 
පියා විසන් ද පියා තම සීයා විසන් ද ගත් වාර්තාවක් රමරසේ වාර්තා 
කරන ලදී.

විකුණුම්කරු හා ගැනුම්කරු රදරදනාම රවන්ව රනොයන 
රතක් රතෝරා ගැනීරම් නිදහස ඇත. නමුත් අරහෝස කිරීමට අයිතිය 
ඇති වයාපාරයක් වූරේ නම් මිස. එරමන්ම එය අරහෝස වනු ඇතැයි 
යන බිරයන් (ඉක්මණින්) ඔහුරගන් රවන්ව යාම ද ඔහුට අනුමත 
රනොරේ. 
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රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි, නසාඊ, දාරුකුත්නි, ඉබ්නු 
කුරසයිමා හා ඉබ්නු ජාරූද් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. 

තවත් වාර්තාවක ‘ඔවුන් රදරදනා ඔවුන් රදරදනාරේ 
ස්ථානරයන් රවන්ව රනොයන රතක්’ යැයි සඳහන් වී ඇත. 

849 ُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر  - ُ َعنح َقاَل: َذَكَر رَُجٌل لِلنَِّبِّ  -َرِِضَ الِلَّ
: ََل  َت َفُقلح ُُيوِع َفَقاَل: " إَِذا بَاَيعح ِه َوَسلََّم انَُّه َُيحَدُع ِِف اْلح صَّّل اهلُل َعلَيح
ِه .   َخََلبََة "  ُمتََّفٌق َعلَيح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

වයාපාරවල දී තමන් විංචාවට ලක් වන බව පුද්ගලයකු නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාට දන්වා සටියහ. එවිට එතුමා 
ඔබ ගනු රදනු කරන්රනහි නම් එවිට ඔබ (තව දුරටත් මා සමඟ ගනු 
රදනු කළ යුතු නම්) විංචාවක් රනොකරනුයි පවසා සටියහ. රමය 
ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත. 
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බුලූගුල් මරාම් 

َبابَاُب  الرر  
රපොලිය පිළිබඳ පාඩම 

850 ِ صَّّل اهللُ  - َعنح َجابٍِر رِِضَ اهلل َعنحُه قَاَل: " لََعَن َرُسوُل الِلَّ
َبا، َوُموُِكَُه، َوََكتَِبُه، َوَشاِهَديحِه، َوَقاَل: " ُهمح  َسَواٌء " "   َعلَيحِه َوَسلََّم آكَِل الرِّ

لٌِم  .  َرَواهُ ُمسح
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

රපොලිය අනුභව කරන්නාට ද එය අනුභව කිරීම සඳහා 
රදන්නාට ද එය සටහන් කරන්නාට ද ඒ සඳහා සාක්ෂි වශරයන් 
රපනී සටින රදරදනාට ද අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ශාප රකොට ඔවුන් සයල්රලෝම එක හා 
සමාන යැයි පවසා සටියහ.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

851  َولِلحُبَخارِيِّ ََنحوُُه ِمنح َحِديِث اِِب ُجَحيحَفَة . -

අබූ ජුහයිෆා විසන් වාර්තා කළ රමවැනිම හදීසයක් බුහාරි හි 
ද සඳහන් ව ඇත.  

852 ِ بحِن َمسح  - ُعوٍد رِِضَ اهلل َعنحُه َعنح اَلَِّبِّ صَّّل وََعنح َعبحِد الِلَّ
َها ِمثحُل انح َينحِكَح  حَْسُ َبا ثَََلثٌَة َوَسبحُعوَن بَابًا اي اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " الرِّ

لِِم "   َبا ِعرحُض الرَُّجِل الحُمسح ََب الرِّ ُه، َوإِنَّ ارح مَّ
ُ
ُن َماَجهح الرَُّجُل أ َرَواهُ اِبح

َحُه .َُمحَتََصاً  َاِكُم بَِتَماِمِه َوَصحَّ
ح

 ، َواْل
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

රපොලිය යනු රදොරටු 73 කින් සමන්විතය. එහි අවම(පාප)ය 
වනුරේ මිනිරසකු තම මව විවාහ කර ගන්නාක් රමනි. රපොලිරයහි 
දරුණුතම රපොලිය වනුරේ අල්ලාහ්ට අවනත ව ක්රියා කරන 
මිනිරසකුරේ රගෞරවය රකලසීමය. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා රකටිරයන් සදහන් රකොට ඇත. 
ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය සම්පූර්ණරයන් සඳහන් රකොට ඇති අතර 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් රපන්වා රදයි.   

853 ِ  وََعنح اِِب َسِعيدٍ  - ُه انَّ َرُسوَل الِلَّ رِيِّ رِِضَ اهلل َعنح ُدح اْلح
َهِب إَِلَّ ِمثحًَل بِِمثحٍل،  َهَب بِاَّلَّ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " ََل تَبِيُعوا اَّلَّ

ٍض، َوََل تَبِيُعوا الحَورَِق بِالحَورِِق إَِلَّ  َضَها لََعَ َبعح وا  َبعح   ِمثحًَل بِِمثحٍل،َوََل تُِشفُّ
َها ََغئِباً بَِناِجٍز "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه.  ٍض، َوََل تَبِيُعوا ِمنح َضَها لََعَ َبعح وا َبعح َوََل تُِشفُّ

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රන් රවනුවට රන් ඒ හා සමාන ප්රමාණයකින් මිස ගනු රදනු 
රනොකළ යුතුය. ඉන් සමහරක් සමහරක් මත ගුණ රනොකළ යුතුය. 
එරමන්ම රිදී රවනුවට රිදී ඒ හා සමාන ප්රමාණයකින් මිස ගනු රදනු 
රනොකළ යුතුය. ඉන් සමහරක් සමහරක් මත ගුණ රනොකළ යුතුය. 
එයින් රනොමැති දෑ රවනුවට ඇති දෑ රගන ගනු රදනු රනොකළ 
යුතුය.

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
රකොට ඇත. 
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854 اِمِت رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل  - وََعنح ُعَباَدةَ بحِن الصَّ
ِة، َوالحُْبُّ  ُة بِالحِفضَّ َهِب، َوالحِفضَّ َهُب بِاَّلَّ ِه َوَسلََّم " اَّلَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيح الِلَّ

، ح  بِالحُْبِّ حِملحُح بِال ِر، َوال ُر بِاتلَّمح ِعَّيِ، َواتلَّمح ِعَُّي بِالشَّ لحِح، ِمثحًَل بِِمثحٍل، َسوَاًء مِ َوالشَّ
َناُف فَبِيُعوا َكيحَف ِشئحُتمح إَِذا ََكَن  صح َتلََفتح َهِذهِ اَلح بَِسَواٍء، يًَدا بَِيٍد، َفإَِذا اِخح

لٌِم .  يًَدا بَِيٍد "  َرَواهُ ُمسح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බවට උබාදා ඉබ්නු සාමිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රනට රන්ය. රිදියට රිදීය. තිරුඟු වලට තිරුඟුය. බාර්ලි වලට 
බාර්ලිය. රටඉඳියට රටඉඳිය. ලුණු වලට ලුණුය. ප්රමාණයට ඒ හා 
සමාන ප්රමාණයක් විය යුතුය. සමානයට ඒ හා සමානයක් විය 
යුතුය. අතින් අතට (අත්පිට) හුවමාරු විය යුතුය. රමම ගුණාිංගයන් 
රවනස් වූ විරටක ඔබ කැමති පරිදි අතිනතට හුවමාරු වන්නක් නම් 
එරසේ ගනු රදනු කර ගන්න.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

855 ُه َقاَل: َقاَل  - ِ صَّّل  وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنح َرُسوُل الِلَّ
ُة  ٍن ِمثحًَل بِِمثحٍل، َوالحِفضَّ ناً بَِوزح َهِب َوزح َهُب بِاَّلَّ اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " اَّلَّ
لٌِم  ََتَاَد َفُهَو رًِبا "  َرَواهُ ُمسح ٍن ِمثحًَل بِِمثحٍل، َفَمنح َزاَد اوح اِسح ناً بَِوزح ِة َوزح بِالحِفضَّ
 .

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

රනට රනින් එහි බරට බරින් හා සමානයට සමානරයන් ද 
විය යුතුය. එරමන්ම රිදියට රිදිරයන් එහි බරට බරින් ද සමානයට 
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සමානරයන් ද විය යුතුය. කවරරකු අමතර රදයක් ලබන්රන් ද 
එරසේ නැතිනම් අමතර ව යමක් එකතු කරන රමන් ඉල්ලා 
සටින්රන් ද එවිට එය රපොලිය රේ.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

856 ُ َعنحُهَما-وََعنح اِِب َسِعيٍد، َواِِب ُهَريحَرَة  - " ;انَّ  -َرِِضَ الِلَّ
َمَل رَُجًَل لََعَ  َتعح ِه َوَسلََّم اِسح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح ٍر َرُسوَل الِلَّ ، َفَجاَءهُ بَِتمح َْبٍ

َخيح
ِر خَ  ِه َوَسلََّم اُُكُّ َتمح ِ صَّّل اهلُل َعلَيح "  ؟يحَْبَ َهَكَذاَجنِيٍب، َفَقاَل َرُسوُل الِلَّ

 ِ اَعْيح اَع ِمنح َهَذا بِالصَّ ُخُذ الصَّ
ح
ِ، إِنَّا ََلَأ ِ يَا َرُسوَل الِلَّ َفَقاَل: ََل، َوالِلَّ

َع َواثلَََّلثَِة  َفَقاَل َرُسوُل  َمح ، بِِع اْلح َعلح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " ََل َتفح الِلَّ
َتعح بِادلَّ  َراِهِم، ُثمَّ اِبح َراِهِم َجنِيًبا "  َوَقاَل ِِف الحِمزيَاِن ِمثحَل َذلَِك. ُمتََّفٌق بِادلَّ

لٍِم: " َوَكَذلَِك الحِمزيَاُن " .   َعلَيحِه . َولُِمسح
අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා හා අබූ හුරරයිරා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන රදපළ විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා කයිබර් ප්රරද්ශයට රසේවය සඳහා මිනිසකු 
පත් කරළේය. ඔහු ඉස්තරම් ගණරේ රටඉඳි එතුමාණන් රවත රගන 
ආරේය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) කයිබර්හි තිරබන සයලුම රටඉඳි රමරලසදැයි විමසා 
සටියහ. එයට ඔහු ‘නැත, අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, අල්ලාහ් මත 
දිවුරා පවසමි අපි සාමානය රටඉඳි සාුඃ රදකකට රහෝ තුනකට සාුඃ 
එකක් ගත්රතමු යැයි පැවසීය. එයට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ නුඹලා රමරසේ 
රනොකරනු. සයල්ල දිර්හම් වලට විකුණා එම දිර්හම් වලට ඉස්තරම් 
ගණරේ රටඉඳි මිලදී ගනු යනුරවන් ප්රකාශ කළහ. 

තවදුරටත් කිරුම් මිණුම් වලදී ද රමරලසමය යැයි සඳහන් ව 
ඇත.
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මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්

මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත්රත් රමරලසම කිරුම් මිණුම් ද විය 
යුතු බවය. 

857 -  ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِرِ بحِن َعبحِد الِلَّ َقاَل : " َنََه  -َرِِضَ الِلَّ
لَُم  ِر َل ُيعح ةِ ِمَن اتلَّمح َ ْبح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح َبيحِع الصُّ َرُسوُل الِلَّ

ِر "  َرَواهُ  لٌِم . َمِكيلَُها   بِالحَكيحِل الحُمَسَّمَّ ِمَن اتلَّمح ُمسح 

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

ප්රමාණය රනොදන්නා රටඉඳි රතොගයක්, ප්රමාණය නම් කළ 
රට ඉඳි රතොගයකට විකිණීම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ වැළැක්වූහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

858 ُه َقاَل: إِِّنِّ ُكنحُت  - ِ رِِضَ اهلل َعنح َمِر بحِن َعبحِد الِلَّ وََعنح َمعح
َعاِم ِمثحَلً  َعاُم بِالطَّ ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َيُقوُل: " الطَّ َمُع َرُسوَل الِلَّ اسح

لٌِم . ِعََّي "  َرَواهُ ُمسح َمئٍِذ الشَّ  بِِمثحٍل " َوََكَن َطَعاُمَنا يَوح

ආහාරයක් රවනුරවන් ආහාරයක් එකකට එකක් සමාන 
(වර්ගරයන්) විය යුතු යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා කළ ප්රකාශයකට මම සවන් දුන්රනමි. යැයි 
මුඃමර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. එවකට අපරේ ආහාරය වූරේ බාර්ලිය. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත. 

859 يحُت يَوحمَ  - َُّتَ وََعنح َفَضالََة بحِن ُعَبيحٍد رِِضَ اهلل َعنحُه قَاَل: " اِشح
ُت  َِنح َعَْشَ ِديَناراً، فِيَها َذَهٌب وََخَرٌز، َفَفَصلحُتَها  َفوََجدح َخيحَْبَ قََِلَدةً بِاِثح
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َِنح َعَْشَ  َِثَ ِمنح اِثح ِه َّّل ِديَناراً، َفَذَكرحُت َذلَِك لِلنَِّبِّ صفِيَها اكح  اهلُل َعلَيح
لٌِم . َصَل "  َرَواهُ ُمسح  َوَسلََّم َفَقاَل: " ََل ُتَباُع َحَّتَّ ُتفح

ෆළාලා ඉබ්නු උරබයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.

මම කයිබර් දිනරේ දීනාර් රදොරළොසකට මාලයක් මිල දී 
ගත්රතමි. එහි රන් හා අල්ලන ලද මැණික් ගල් ද විය. පසුව මම 
ඒවා රවන රවනම මිල කරළමි. එවිට දිනාර් රදොරළොසකට වඩා 
අධික වටිනාකමක් එහි මම දුටිමි. පසුව එය නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ට පැවසුරවමි. එවිට එතුමා ‘එය රවන 
රවනම මිල කරනු ලබන රතක් විකුණනු රනොලැබිය යුතු යැයි 
පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.

860 ُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل   - وََعنح َسُمَرَة بحِن ُجنحُدٍب رِِضَ اهلل َعنح
َسُة،  َمح ََيَواِن نَِسيَئًة " َرَواهُ اْلح ََيَواِن بِاْلح اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح َبيحِع اْلح

، َوا ِمِذيُّ ح َحُه الُّتِّ َاُروِد .َوَصحَّ
ح

ُن اْل  بح

සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
සතුන් රවනුරවන් සතුන් පසුව රගවීම් ක්රමයට විකිණීම තහනම් 
කළහ.

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති අතර. ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් ඉබ්නු 
අල් ජාරූද් යන අය රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 
කරති.   
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861 ُ َعنحُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر  -  ُت ] -َرِِضَ الِلَّ َقاَل[: َسِمعح
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َيُقوُل: " إَِذا  ُتمح َرُسوَل الِلَّ ُتمح بِالحِعيَنِة، َواَخذح َتَباَيعح

ُ َعلَيحُكمح ُذَلًّ  َهاَد، َسلََّط الِلَّ ِ
ح

ُتمح اْل ِع، َوتََركح رح ََقِر، َوَرِضيُتمح بِالزَّ نَاَب اْلح اذح
ُِعُه َحَّتَّ تَرحِجُعوا إََِل ِدينُِكمح "  َرَواهُ ابُو َداُوَد ِمنح رَِوايَِة نَافٍِع َعنحُه،  ََل َيْنح

 ِ ََد: ََنحوُهُ ِمنح رَِوايَِة َعَطاٍء، َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت  َوِِف إ َناِدهِ َمَقاٌل. َوَِلَحح سح
اِن . ُن الحَقطَّ َحُه اِبح  َوَصحَّ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා කළ ප්රකාශයට තමන් සවන් දුන් බව පවසා ඉබ්නු උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන ලදී. 

වැඩි මිලකට විකුණූ භාේඩයක් නැවත එම භාේඩයම 
ගන්නා විට අඩු මිලට ගැනීරම් ගිවිසුම මත නුඹලා වයාපාර රකොට 
තවද හරක් වලිගවල් වලින් අල්ලා රගන රගොවිතැනින් තෘපතියට 
පත් ව ජිහාද් කිරීම අතහැර දැමුවරහොත් නුඹලා රවත අල්ලාහ් 
අවමානය බලපවත්වනු ඇත. නුඹලා නැවත නුඹලාරේ දහම රවත 
හැරී එන තුරු ඔහු එය ඉවත් රනොකරයි. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.

නාෆිුඃ විසන් දන්වා සටි තවත් වාර්තාවක් අබූ දාවුද් හි 
සඳහන් ව ඇති නමුත් එම වාර්තාකරුවන්රේ සම්බන්ධතාව පිළිබඳ 
රනොරයකුත් ප්රකාශයන් සඳහන් වී ඇත. අතා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් දන්වා සටි රමවැනිම හදීසයක් ඉමාම් අහම්ද් තුමා විසන් 
ද දන්වා ඇත. එය වාර්තාකරුවන් විශ්වාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති. 
ඉමාම් ඉබ්නු අල් කත්තාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදසීයක් බව 
දන්වා සටී.    
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862 ُه َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ  -  َماَمَة رِِضَ اهلل َعنح
ُ
 َعلَيحهِ وََعنح اِِب أ

َدى ََلُ َهِديًَّة، َفَقبِلََها، َفَقدح اََت  َوَسلََّم َقاَل: " َمنح َشَفَع َِلِخيِه َشَفاَعًة، َفاهح
َناِدهِ َمَقاٌل. َُد، َوابُو َداُوَد، َوِِف إِسح َبا "  َرَواهُ اَحح  بَابًا َعِظيماً ِمنح ابحَواِب الرِّ

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබූ උමාමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු තම සරහෝදරයා රවනුරවන් මැදිහත් වී පසු ව ඒ 
රවනුරවන් ඔහු ඔහුට යම් තයාගයක් පිරිනමා එය ඔහු පිළිගත්රත් ද 
ඔහු රපොලිරේ රදොරටු අතුරින් අතිමහත් රදොරටුවකට පිවිසීය. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් හා අබූ දාවූද් යන ඉමාම්වරු විසන් 
දන්වා ඇති අතර රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාරවහි විවිධ ප්රකාශයන් 
ඇත.  

863 ِرٍو  -  ِ بحِن َعمح ُ َعنحُهَما-وََعنح َعبحِد الِلَّ َقاَل: "  -َرِِضَ الِلَّ
تَِِشَ "  َرَواهُ ابُو دَ  ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم الرَّاَِش َوالحُمرح اُوَد، لََعَن َرُسوُل الِلَّ

َحهُ  ِمِذيُّ َوَصحَّ ح  . َوالُّتِّ
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලස් රදන්නා හා අල්ලස් ගන්නාට අල්ලාහ්රේ දූත 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ශාප කර ඇත්තාහ. 

රමය අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති 
අතර රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ඉමාම් තිර්මිදි තුමා 
තවදුරටත් දන්වා සටියි.

864 ٍرو  -  ِ بحِن َعمح ُ َعنحُهَما-وََعنح َعبحِد الِلَّ ; " انَّ -َرِِضَ الِلَّ
بُِل، فَ  ِ

َز َجيحًشا َفَنِفَدتح اْلح ِه َوَسلََّم اَمرَهُ انح َُيَهِّ اَمرَهُ انح َرُسوَل صَّّل اهللُ َعلَيح
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َِعََّييحِن إََِل إِبِِل  َِعََّي بِاْلح َدَقِة. َقاَل: َفُكنحُت آُخُذ اْلح ُخَذ لََعَ َقََلئِِص الصَّ
ح
يَأ

, َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت  َيحَهِِقُّ َاِكُم َواْلح
ح

َدَقِة "  َرَواهُ اْل  . الصَّ
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යුද 
කේඩායමකට (අවශය රමවලම්) සූදානම් කර යවන රමන් තමන්ට 
අණ කරළේය. නමුත් (අවශය) ඔටුවන් රනොමැති විය. එවිට සකාත් 
භාේඩ වලට අයත් (තරුණ) ඔටු රදනුන් ගන්නා රමන් නිරයෝග 

කළහ. පසුව zසකාතයට නියමිත ඔටුවන් පැමිණි විට ඔටුවන් 
රදරදරනකු රවනුවට මම ඔටුවකු ගත්රතමි.

රමය ඉමාම් හාකිම් හා ඉමාම් බයිහකී යන ඉමාම් වරු විසන් 
දන්වා ඇත. රමහි වාර්තාරු විශ්වාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති. 

865 ُ َعنحُهَما-وََعنح اِبحِن ُعَمَر  -  َقاَل: " َنََه َرُسوُل  -َرِِضَ الِلَّ
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلَّ  حُمَزاَبَنِة; انح يَبِيَع َثَمَر َحائِِطِه إِنح ََكَن الِلَّ َم َعِن ال

ماً انح يَبِيَعُه بَِزبِيٍب َكيحَلً، َوإِنح ََكَن َزرحَعً انح  ٍر َكيحَلً، َوإِنح ََكَن َكرح َُنحَلً بَِتمح
ِه . يَبِيَعُه بَِكيحِل َطَعاٍم، َنََه َعنح َذلَِك ُُكُِّه "  ُمتََّفٌق َعلَيح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
මුදාබනා වයාපාරය තහනම් කරළේය. එනම් රටඉඳි ගරසහි තිබිය දී 
කිරන ලද වියළි රටඉඳිවලට එය විකිණීම. මිදි වැරලහි තිබිය දී 
කිරන ලද වියළි මිදි වලට එය විකිණීම. කරල් රගොයරමහි තිබිය දී 
නියමිත ආහාර ප්රමාණයකට එය විකිණීම. රම් සයල්ල එතුමාණන් 
තහනම් කළහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 
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866 ُت  -  ِد بحِن اِِب َوقَّاٍص رِِضَ اهلل َعنحُه َقاَل: " َسِمعح وََعنح َسعح
ُِّتَاءِ ا ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم ُسئَِل َعِن اِشح ِر. َفَقاَل: َرُسوَل الِلَّ لرَُّطِب بِاتلَّمح

َسُة،  ؟اَينحُقُص الرَُّطُب إَِذا يَبَِس  َمح " َقالُوا: َنَعَم. َفَنََه َعنح َذلَِك "  َرَواهُ اْلح
َاِكمُ 

ح
ُن ِحبَّاَن، َواْل ، َوابح ِمِذيُّ ح ، َوالُّتِّ حَمِديِِنِّ ُن ال َحُه اِبح .  َوَصحَّ  
සුඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් කළ ප්රකාශයට තමන් සවන් දුන් බව 
පවසමින් රමරසේ වාර්තා කරයි.

නැවුම් රට ඉඳි වියළි ඉඳි වලට විකිණීම සම්බන්ධරයන් 
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරගන් 
විමසා සටිය දී එතුමාණන් ඉදි වියළුණු විට එහි බර අඩු වන්රන්දැයි 
ඇසූහ. ඔවුහු එරසේය යැයි පිළිතුරු දුන්රනෝය. එවිට එතුමාණන් එය 
වැළැක්වූහ.

රමය අහ්මද්, අබූදාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. එරමන්ම ඉබ්නු අල්මදීනී, තිර්මිදි, 
ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරති.  

867 ُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر   -  ُ َعنح ; " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهللُ -َرِِضَ الِلَّ
يحِن "  َرَواُه  يحِن بِادلَّ ِِن: ادلَّ َعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح َبيحِع الحََكلِئِ بِالحََكلِئِ, َيعح
َناٍد َضِعيٍف  َحاُق, َوالحََبَّاُر بِإِسح .  إِسح

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
(ණය රනොදී) ප්රමාද කරන්රනකු (එරලස ණය රනොදී) ප්රමාද 
කරන්රනකු සමඟ ගනු රදනු කිරීරමන් වැළැක්වූහ. එනම් ණයක් 
රවනුරවන් ණයක් ගනු රදනු කිරීමය.  
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දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව ඉස්හාක් හා අල් 
බස්සාර් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  
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ُصوِل َواثلَِّمارِ 
ُ َصِة ِِف الحَعَرايَا َوَبيحِع اَلح  بَاُب الرُّخح

අරායාහි දී ඇති අවකාශය පිළිබඳ ව හා ගස් හා 
පලතුරු විකිණීම පිළිබඳ පාඩම

සටහන: ‘අරායා’ යනු රටඉඳි ගස්වල හිමිකරුවන් දුගී 
දුපපතුන් ලවා ගස් වගා කරවා ඒවායින් ලැරබන අසව්ැන්න ඔවුනට 
ලබා ගන්නා රමන් පවසා එම ගස් නැවත තමන් හට භාර රදන 
රමන් කර ගන්නා ගිවිසුම් මත ඉටු කරන ගනු රදනුවයි. අස්වැන්න 
පරිතයාගයක් රලස රදන බැවින් ‘අරායා’ යන නම රමම ක්රමයට 
රයොදන ලදී. අරායා යනු පරිතයාගය යන අදහස රගන රදයි. 

ගස් ලබා රගන අස්වැන්න පරිතයාගයක් වශරයන් දුන් 
තැනැත්තා අස්වැන්න පරිතයාගයක් රලස හිමි කර ගත් අයරගන් 
ගරසේ ඇති පැහුණු රගඩි තක්රසේරු රකොට ඒ ප්රමාණයට වියළි 
රටඉඳි දී එම පැහුණු රගඩි මිලට ගැනීම සඳහා නබි (සල්ලලාලහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා අවසරය දුන්හ. අරායා හි රදනු ලැබූ 
අවකාශය එය රවයි. 

දුගියන් වගා කරන කාලය අවසන් වී අස්වැනු රනළන 
කාලය දක්වා බලාරපොරරොත්තුරවන් රනොසට ඉක්මණින් 
ප්රරයෝජනය ලැබිය යුතුයි යන්නට රමම අවකාශය රදනු ලැබීය. 
868 හා 869 වැනි හදීස් වලින් සඳහන් කරනුරේ රමම අවකාශයයි. 

868 ُه " انَّ   -  ِ صَّّل َعنح َزيحِد بحِن ثَابٍِت رِِضَ اهلل َعنح  َرُسوَل الِلَّ
َص ِِف الحَعَرايَا: انح ُتَباَع ِِبَرحِصَها َكيحَلً "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  ِه َوَسلََّم َرخَّ  اهللُ َعلَيح
 . 

رًا،  َيحِت ِِبَرحِصَها َتمح ُل اْلح ُخُذَها اهح
ح
َص ِِف الحَعِريَِّة يَأ لٍِم: " َرخَّ َولُِمسح

ُكلُوَنَها ُرَطًبا " . 
ح
 يَأ
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රසයිද් ඉබ්නු සාබිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ‘අරායා’ සම්බන්ධරයන් අවකාශය ලබා දුන්හ. එනම් 
තක්රසේරු කරන ලද දෑ රවනුවට යම් ප්රමාණයක් නිර්ණය රකොට 
ගනු රදනු කරනු ලැබීමය. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

නිවැසයන්ට පැහුණු රටඉඳි රගඩි වල ප්රමාණය තක්රසේරු 
කිරීමට අවකාශය එතුමාණන් ලබා දුන් බවට මුස්ලිම්හි සඳහන් ව 
ඇත. 

869 ِ صَّّل اهللُ   -  وََعنح اِِب ُهَريحَرةَ رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ َرُسوَل الِلَّ
َص ِِف َبيحِع الحَعَرايَا ِِبَرحِصهَ  ا، فِيَما ُدوَن ََخحَسِة اوحُسٍق، اوح ِِف َعلَيحهِ َوَسلََّم َرخَّ

 ََخحَسِة اوحُسٍق "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه .

‘අරායා’ රට ඉදි තක්රසේරු ක්රමයට ගණන් බලා වසක් පහක් 
රහෝ වසක් පහට අඩුරවන් රහෝ තිබිය දී එය වියළි රට ඉඳි රගඩි 
රවනුවට විකිණීමට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා අවකාශය ලබා දුන්හ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

සටහන: වසක් යනු මිණුම් ඒකක වර්ගයකි. එය සාුඃ ඒකක 
60 කට සමානය. එක් සාුඃ එකක් යනු කිරලෝ ග්රෑම් 2.40කි. එරසේ 

නම් වසක් එකක් යනු 60x2.40 = කි.ග්රෑම්. 144 කි.  

870 ُ َعنحُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر   -  اَل: " َنََه َرُسوُل قَ  -َرِِضَ الِلَّ
ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم َعنح َبيحِع اثلَِّمارِ َحَّتَّ َيبحُدَو َصََلُحَها، َنََه  الِلَّ

َتاَع "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه . حُمبح َائَِع َوال  اْلح
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َهَب  ؟َوِِف رَِوايٍَة: َوََكَن إَِذا ُسئَِل َعنح َصََلِحَها َقاَل: " َحَّتَّ تَذح
  ". ََعَهُتهُ 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

පලතුරු ඒවා පරිරභෝජනයට සුදුසු අයුරින් හට ගන්නා රතක් 
ඒවා වයාපාර කිරීම තහනම් කරළේය. එය විකුණන්නාහටත් මිලදී 
ගන්නා හටත් තහනම් කරළේය. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

තවත් වාර්තාවක එහි පලදාව පිළිබඳ ව විමසනු ලැබූ විට 
එතුමාරණෝ එය (තැම්බී රහෝ කුණු වී රහෝ කෘමී ග්රහණයට පත්වන) 
බලපෑම් ඉන් ඉවත් වන රතක් යැයි පවසා සටියහ.  

871 وََعنح انَِس بحِن َمالٍِك رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهللُ   - 
ُوَهاَعلَيحِه َوَسلََّم َنََه َعنح َبيحِع اثلَِّمارِ َحَّتَّ تُزح  َقاَل: "  ?ََه. قِيَل: َوَما َزهح

 . ُظ لِلحُبَخارِيِّ َفارُّ "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه ، َواللَّفح ََتحَمارُّ َوتَصح
අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. පලතුරු පැරහන රතක් ඒවා විකිණීම නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ තහනම් කළහ. ඒවා පැහීම යනු 
කුමක්දැයි විමසන ලදී. එවිට එතුමාරණෝ ඒවා රතු පැහැ ගැන්වීම හා 
කහ පැහැ ගැන්වීම යැයි පවසා සටියහ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් වදන් රපළ 
ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි.  

872 صَّّل اهللُ  وََعنح انَِس بحِن َمالٍِك رِِضَ اهلل َعنحُه " انَّ اَلَِّبَّ   - 
َتدَّ  َبِّ َحَّتَّ يَشح ، وََعنح َبيحِع اْلح َودَّ َعلَيحهِ َوَسلََّم َنََه َعنح َبيحِع الحِعَنِب َحَّتَّ يَسح

َاِكمُ 
ح

ُن ِحبَّاَن، َواْل َحُه اِبح ، َوَصحَّ َسُة، إَِلَّ النََّساِئَّ َمح .   "  َرَواهُ اْلح 



 

 

මරාම් 

 

467
 

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා මිදි 
කළු පැහැ ගැන්රවන රතක් විකිණීමත් ධානය රහොඳින් වැරඩන 
රතක් විකිණීමත් තහනම් කළහ. 

රමය අබූදාවුද් තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා හා අහම්ද් යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් හා අල් හාකිම් යන 
ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව දැනුම් දී ඇත.  

873  -   ِ ُ َعنحُهَما-وََعنح َجابِرِ بحِن َعبحِد الِلَّ َقاَل: َقاَل  -َرِِضَ الِلَّ
ُه  َت ِمنح اِخيَك َثَمراً َفاَصاَبتح ِ صَّّل اهلُل َعلَيحِه َوَسلََّم " لَوح بِعح َرُسوُل الِلَّ

ِ َحقٍّ َجاِِئٌَة، َفََل حَيِ  ُخُذ َماَل اِخيَك بَِغَّيح
ح
ُخَذ ِمنحُه َشيحًئا. بَِم تَأ

ح
 ؟لُّ لََك انح تَأ

ِع  ِه َوَسلََّم اَمَر بَِوضح لٌِم  . َوِِف رَِوايٍَة ََلُ: " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيح "  َرَواهُ ُمسح
ََوائِِح "     . اْلح 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් බින් අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔරබ් සරහෝදරයාට පලතුරු විකුණා පසුව එයට රදොසක් 
ඇති වූ විරටක ඔහුරගන් යමක් ගැනීම ඔබට අනුමත රනොරේ. ඔරබ් 
සරහෝදරයාරේ ධනය කිසදු යුක්තියකින් රතොර ව ඔබ ගන්රන් 
කුමන රහේතුවක් මත ද ?

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් තුමා දන්වා ඇත. එතුමාට සතු තවත් 
වාර්තාවක සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ අලාභය රගවිය යුතු යැයි අණ කර සටියහ.  



 

 

මරාම් 

 

468
 

874 ُهَما-َوَعِن اِبحِن ُعَمَر   -  ُ َعنح ، َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهللُ -َرِِضَ الِلَّ
ِي  َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َد انح تَُؤبََّر، َفَثَمَرُتَها لِلحَبائِِع اَّلَّ َتاَع َُنحًَل َبعح َمِن اِبح

َتاُع "  ُمتََّفٌق َعلَيحهِ  حُمبح َُّتَِط ال .   بَاَعَها، إَِلَّ انح يَشح 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බවට 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මල්වල පරාග රපෝෙණය කරනු ලැබුවායින් පසු රටඉඳි 
ගසක් මිලට ගත් අය  පලදාව මටම විය යුතු යැයි රකොන්රද්සය 
පැනවූරේ නැතිනම් එහි පලතුරු එය විකුණූ අය සතු රේ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්  
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.ابحَواُب  ، َوالرىْهني لَمي  َوالَْقْرضي السى 

රපර රගවුම් ණය උකස් පිළිබඳ පාඩම් 

875 ُ َعنحُهَما-َعِن اِبحِن َعبَّاٍس   -  َقاَل: َقِدَم اَلَِّبُّ  -َرِِضَ الِلَّ
 ، ِ نََتْيح َنَة َوالسَّ لُِفوَن ِِف اثلَِّمارِ السَّ حَمِديَنَة، َوُهمح يُسح ِه َوَسلََّم ال صَّّل اهللُ َعلَيح

لُ  لِفح ِِف َكيحٍل َمعح ٍر َفلحيُسح لََف ِِف َتمح لُوٍم، إََِل َفَقاَل: " َمنح اسح ٍن َمعح وٍم، َوَوزح
ٍء ". لََف ِِف ََشح : " َمنح اسح لُوٍم "  ُمتََّفٌق َعلَيحِه  . َولِلحُبَخارِيِّ  اَجٍل َمعح

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරණෝ විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා මදීනාවට 
පැමිණියහ. එවිට (මදීනා වැසරයෝ) පලතුරු සඳහා වසරකට රහෝ 
රදවරසකට රහෝ රපර රගවුම් කරමින් සටියහ. එවිට එතුමාරණෝ 
රටඉඳි වල කවරරකු රපර රගවුම් කරන්රන් ද ඔහු නියමිත 
ප්රමාණයකට නියමිත බරකට නියමිත කාලයකට රපර රගවුම් 
කරත්වා !

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

‘කවරරකු යම් විෙයයක රපර රගවුම් කරන්රන් ද’ 
යනුරවන් බුහාරි හි සඳහන් රේ. 

876 ََف   -  ِ بحِن اِِب اوح َِن بحِن ابحَزى، وََعبحِد الِلَّ -وََعنح َعبحِد الرََّحح
ُ َعنحُهَما ِ صَّّل اهلُل  -َرِِضَ الِلَّ َقاََل: " ُكنَّا نُِصيُب الحَمَغانَِم َمَع َرُسوِل الِلَّ

بَ  َباٌط ِمنح انح تِيَنا انح
ح
ِنحَطِة َعلَيحِه َوَسلََّم َوََكَن يَأ

ح
لُِفُهمح ِِف اْل اِم، َفنُسح اِط الشَّ

بِيِب  ِعَّيِ َوالزَّ يحِت   -َوالشَّ . قِيَل: اََكَن  -َوِِف ِرَوايٍَة: َوالزَّ إََِل اَجٍل ُمَسَّمًّ
عٌ  َُخارِيُّ  .  ؟ لَُهمح َزرح الُُهمح َعنح َذلَِك "  َرَواهُ اْلح َقاََل: َما ُكنَّا نَسح  
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අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අබ්සා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා හා 
අබ්දුල්ලා ඉබ්නු අබී අේෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

අපි අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා සමඟ යුද්ධරයන් අත්පත් කර ගත් රමවලම් ලබමින් සටිරයමු. 
එවිට සරියාරේ සට රවළඳ කේඩායම් අතුරින් කේඩායම් 
කිහිපයක් අප රවත පැමිණියහ. තිරිඟු බාර්ලි හා මුද්දරස් පලම් 
සඳහා නියමිත කාලයක් දක්වා ඔවුනට රපර රගවුම් කරළමු. (තවත් 
වාර්තාවක ඔලිේ සඳහා ද යැයි සඳහන් ව ඇත. ) ඔවුනට රගොවිබිම් 
තිබුරේ දැයි ඔවුන් රදරදනාරගන් විමසන ලදී. එවිට ‘ඒ පිළිබඳ අපි 
ඔවුන්රගන් රනොවිමසුරවමු’ යැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. 

877 ُه َعِن اَلَِّبِّ صَّّل اهلُل   -  وََعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنح
ُ َعنحُه،  َواَل اَلَّاِس يُِريُد اَداَءَها، ادَّى الِلَّ َعلَيحِه َوَسلََّم َقاَل: " َمنح اَخَذ امح

.َوَمنح اَخَذَها يُِريُد إِتحََلفَ  َُخارِيُّ ُ "  َرَواهُ اْلح  َها، اتحلََفُه الِلَّ

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකු රගවීරම් අරපක්ොරවන් ජනයාරගන් මුදල් ලබා 
ගන්රන් ද අල්ලාහ් එය රගවන්නට සලස්වයි. කවරරකු එය නාසත්ි 
කිරීරම් අරපක්ොරවන්  ලබා ගන්රන් ද එවිට අල්ලාහ් එය විනාශ 
කර දමයි. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.

සටහන: එනම් නැවත රගවීරම් අරමුණින් ලබා ගන්නාට 
එය නැවත රගවීමට අවශය පහසුකම් අල්ලාහ් සලසා රදනු ඇත. 
නැවත ලබා රනොදී විංචා කිරීරම් අරමුණින් ලබා ගන්නාට එය 
නැවත ලබා දීරම් අවස්ථාව අහිමි කරනු ඇත. එරසේ නැතිනම් එම 
භාේඩරයන් ලැරබන ප්රරයෝජනය නිස රලස ලබා ගත රනොහැකි 
රේ.  
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878 ُ َعنحَها-وََعنح ََعئَِشَة   -  : " قُلحُت: يَا َرُسوَل  -َرِِضَ الِلَّ َقالَتح
اِم، َفلَوح َبَعثحَت إَِِلح  ِ ! إِنَّ فََُلناً َقِدَم ََلُ بَزٌّ ِمَن الشَّ ِ الِلَّ َبْيح َت ِمنحُه ثَوح ِه، َفاَخذح

ةٍ  ،  ؟ بِنَِسيَئٍة إََِل َميحَْسَ َيحَهِِقُّ َاِكُم، َواْلح
ح

رََجُه اْل َتَنَع "  اخح َفارحَسَل إَِِلحِه، َفامح
  . َورَِجاَُلُ ثَِقاٌت 

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණනි, නියත වශරයන්ම පුද්ගලයකු රවත 
සරියාරවන් ඇඳුම් වර්ගයක් පැමිණ ඇත. ඔබ ඔහු රවත රකරනකු 
යවන්රන් නම් ඔහුරගන් ඇඳුම් රදකක් පමණ නියමිත කාලයක් 
දක්වා පසු රගවුම් ක්රමයට ලබා ගත හැකි යැයි පවසා සටියාය. එවිට 
එතුමා ඔහු රවතට රකරනකු යැේව ද ඔහු එය ප්රතික්රෙප  කරළේය. 

රමය ඉමාම් හාකිම් බයිහකී යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 
ඇත. රමහි වාර්තාකරුවන් විශ්වාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති.  

879  -   ِ ُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ وََعنح اِِب ُهَريحَرَة رِِضَ اهلل َعنح
رِّ  َكُب بَِنَفَقتِِه إَِذا ََكَن َمرحُهونًا، َولََْبُ ادلَّ ُر يُرح هح ِه َوَسلََّم " الظَّ صَّّل اهلُل َعلَيح

 َ ُب اَلََّفَقُة "  َرَواُه يُْشح َ َكُب َويَْشح ِي يَرح ُب بَِنَفَقتِِه إَِذا ََكَن َمرحُهونًا، َولََعَ اَّلَّ
َُخارِيُّ  .  اْلح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(සතුන්) උකස් තබන ලද්දක් ව තිබිය දී උන්ට වියදම් කරන 
ප්රමාණය අනුව උන්රේ පිට මත ගමන් කල හැක. තවද උන් උකස් 
තබන ලද්දක් ව තිබිය දී උන්ට වියදම් කරන ප්රමාණය අනුව කිරි 
රදොවා පානය කළ හැක. රමම වියදම සඳහා වගකීම එය මත ගමන් 
කරන්නා හා පානය කරන්නා රවත පැවරර්. 
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රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

880  -   ِ ُ َعلَيحِه َوَسلََّم: " ََل -وََعنحُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ َصَّلَّ الِلَّ
ُمُه "  َرَواُه  ِي َرَهَنُه، ََلُ ُغنحُمُه، َوَعلَيحِه ُغرح ُن ِمنح َصاِحبِِه اَّلَّ لَُق الرَّهح َيغح

 ِ َاِكُم، َورَِجاَلُ ثَِقاٌت. إ
ح

، َواْل ِِنُّ اَرُقطح ُفوَظ ِعنحَد اِِب َداُوَد ادلَّ َلَّ انَّ الحَمحح
ِهِ إِرحَساَُلُ   .  وََغَّيح

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

උක්ස් තැබූ භාේඩරේ හිමිකරුට ලැරබන ලාභය වැසී 
රනොයනු ඇත. එහි ලාභය ඔහු සතුය. එහි අලාභය ද ඔහු සතුය. 

රමය දාරුකුත්නි හාකිම් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට 
ඇති අතර එහි වාර්තාකරුවන් විශව්ාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති. නමුත් 
අබූ දාවුද් හා රවනත් ග්රන්ථ වල සඳහන් ව ඇත්රත් රමය මුර්සල් 
ගණයට අයත් හදීසයක් රලසය. 

881 ِه َوَسلََّم وََعنح اِِب َرافِ   -  ٍع " انَّ اَلَِّبَّ صَّّل اهلُل َعلَيح
َدقَِة، فَاَمَر ابَا َرافٍِع  رًا  َفَقِدَمتح َعلَيحهِ إِبٌِل ِمَن الصَّ لََف ِمنح رَُجٍل بَكح تَسح اسح
ِطِه إِيَّاهُ، َفإِنَّ  رَهُ، َفَقاَل: ََل اِجُد إَِلَّ َخَياًرا . َقاَل: " اعح ِِضَ الرَُّجَل بَكح انح َيقح

لٌِم  . َسُنُهمح َقَضاًء "  َرَواهُ ُمسح  ِخَياَر اَلَّاِس احح

අබූ රාෆිුඃ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 
පුද්ගලයකුරගන් තරුණ ඔටුරවකු ණයට ගත්හ. පසුව එතුමාණන් 

රවත zසකාත් ඔටුවන් පැමිණිරේය. එවිට එම පුද්ගලයාට තරුණ 
ඔටුවකු පිරිනමා ඔහුරේ ණය රගවන රමන් අබූ රාෆිුඃට අණ කළහ. 
එවිට ඔහු “මම විශිේට ගණරේ එකක් හැර රවනකක් 
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රනොලැබුරවමි.” යැයි පැවසීය. එවිට එතුමා “එය ඔහුටම ලබා රදනු. 
ජනයා අතරින් විශිේට වන්රන් ඔවුනට වඩාත් යහපත් අයුරින් ණය 
රගවන්නා රේ” යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් මුසල්ිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

882  -   ِ ٍّ رِِضَ اهلل َعنحُه قَاَل: َقاَل َرُسوُل الِلَّ ُ -وََعنح لََعِ َصَّلَّ الِلَّ
ُن اِِب  َارُِث بح

ح
َعلَيحِه َوَسلََّم " ُُكُّ َقرحٍض َجرَّ َمنحَفَعًة، َفُهَو رًِبا "  َرَواُه اْل

َناُدهُ َساقٌِط. َساَمَة، َوإِسح
ُ
 أ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා ප්රකාශ කළ බව අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 

ප්රරයෝජනයක් රගන රදන සෑම ණය දීමක්ම රපොලිය රේ. 

රමය අල්හාරිස් ඉබ්නු අබී උසාමා දන්වා ඇති අතර. රමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාරවහි බිඳී යාමක් දක්නට ඇත.  

883 َيحَهِِقِّ  .َوََلُ   -    َشاِهٌد َضِعيٌف َعنح َفَضالََة بحِن ُعَبيحٍد ِعنحَد اْلح

ඉහත සඳහන් හදීසයට සාක්ෂියක් වශරයන් ෆළාලා ඉබ්නු 
උරබයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 
බයිහකී හි දුර්වල ගණරේ හදීසයන් අතර සඳහන් ව ඇත. 

884 قُوٌف َعنح َعبح   -  َُخارِيِّ َوآَخُر َموح ِ بحِن َسََلٍم ِعنحَد اْلح ِد الِلَّ  .  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සලාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කළ මේකූෆ ්ගණයට අයත් රමවැනිම තවත් හදීසයක් බුහාරි 
හි සඳහන් රවයි. 
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َحْجرَِِباُب 
ْ
ْفِليِس َوال التَّ  

බිංරකොරලොත්තුව හා බාධක පැනවීම 

َ اهلل َعْن اِبي بَْكري  -885 ، َعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي  بْني َعبْدي الرىْْحَني
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َيُقوُل: " َمْن اْدرََك  ْعُت رَُسوَل اَّللى َعنُْه ] قَاَل [: َسمي

ْن َغْْييهي "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  نَْد رَُجٍل قَْد افْلََس، َفُهَو اَحقُّ بيهي مي   .َماََلُ بيَعيْنيهي عي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
කළ පරකාශයකට තමන් සවන් දුන් බවට අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් කළ වාර්තාවක් අබූ බක්ර් ඉබ්නු 
අබ්දිර් රහ්මාන් තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු බිංරකොරලොත්තු වූ පුද්ගලයකු අසල ඔහුරේ 
භාේඩ ඔහු දෑසන් දුටුරේ ද රසසු අයට වඩා එය(ලබා ගැනීම)ට 
වඩාත් සුදුසු වන්රන් ඔහුමය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් තුමා විසන් වාර්තා දන්වන 
ලදී. 

ْن ريَوايَةي اِبي بَْكري بْني َعبْدي  -886 َوَرَواُه ابُو َداوَُد، َوَماليٌك: مي
َما رَُجٌل بَ  : " ايُّ  بيلَْفظي

ي ايْبتَاَعُه، َولَْم الرىْْحَني ُمرَْسال  ي اَع َمتَاَع  فَافْلََس اَّلى
، َوإيْن  ، َفُهَو اَحقُّ بيهي ْن َثَمنيهي َشيْئ ا ، فَوََجَد َمتَاَعُه بيَعيْنيهي ي بَاَعُه مي ي َيْقبيضي اَّلى
 ، ُّ ْسَوُة الُْغَرَماءي " . َووََصلَُه اْْلَيَْهقي

ُ
ُب الَْمتَاعي أ َماَت الُْمْشَِّتيي فََصاحي

ِبي َداوَُد.وََض  ا َلي َفُه َتبَع  عى  

 

යම් පුද්ගලයකු භාේඩයක් විකුණා පසු ව එය මිලට ගත් අය 
බිංරකොරලොත්තු වූරේ නම් එම භාේඩය විකුණු පුද්ගලයා එහි 
වටිනාකමින් කිසවක් රනොලැබූ තත්ත්වරේ එම භාේඩය ඔහු සතු ව 
තිරබනු තමන් දුටුරේ නම් එයට වඩාත් උරුම වනුරේ ඔහුය. මිලදී 
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ගත් අය මිය ගිරේ නම් එම භාේඩරේ උරුමය ඇත්තා රසසු ණය 
කරුවන් රමන් රේ.  

අබූ බක්ර් බින් අබ්දුර් රහ්මාන්රේ රමම වාර්තාව මුර්සල් 
ගණරේ හදීසක් රලසන් ඉමාම් අබූ දාවුද් හා මාලික් තුමා යන අය 
විසන් දන්වා ඇත.   

ඉමාම් බයිහකී තුමා රමය වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව 
වාර්තා රකොට ඇති අතර එතුමා අබූ දාවූද් තුමාණන් ව පිළිපදිමින් 
රමය දුර්වල හදීසයක් බවද සඳහන් කරයි.   

ةَ قَاَل:  -887 ْن ريَوايَةي ُعَمَر بْني َخدْلَ َوَرَوى ابُو َداوَُد، َواْبُن َماَجْه: مي
َْيى  ٍب نَلَا قَْد افْلََس، َفَقاَل: ََلقْضي اءي  فييُكْم بيَقَض اتَيْنَا ابَا ُهَريَْرةَ ِفي َصاحي

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َمْن افْلََس اْو َماَت فَوََجَد رَُجٌل َمتَاَعُه  رَُسولي اَّللى
يَاَدةَ ِفي  هي الزر َف ابُو َداوُدَ َهذي ُم، وََضعى َحُه اْْلَاكي بيَعيْنيهي َفُهَو اَحقُّ بيهي "  وََصحى
ْكري الَْموْتي  .  ذي

අප අතර සටි බිංරකොරලොත්තු වූ පුද්ගලයකු සම්බන්ධරයන් 
විමසීමට අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා රවතට 
පැමිණිරයමු. එවිට එතුමා අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) දුන් තීන්දුව අනුව මම ද නුඹලා අතර තීන්දු රදමි. 
එනම් කවරරකු බිංරකොරලොත්තු වූරේ නම් රහෝ මිය ගිරේ නම් රහෝ 
පුද්ගලයකු ඔහු රවත වූ ඔහුරේ භාේඩ දෑසන් දුටුරේ නම් එයට 
වඩාත් සුදුස්සා වනුරේ ඔහු යැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් හාකිම් තුමා පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි 
සඳහන් කර ඇති අතර අතිරර්ක වශරයන් සඳහන් වී ඇති මරණය 
පිළිබඳ පරකාශය දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව සඳහන් වී 
ඇති බවට ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා දන්වා සටියි.  
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ي  -888 ، َعْن ابييهي قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى يدي ي َوَعْن َعْمريو بْني الْشى
رَْضُه َوُعُقوَبَتُه "  َرَواهُ ابُو َداوَُد،  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  دي َُييلُّ عي " يَلُّ الَْواجي

 ، ، وََعلىَقُه اْْلَُخارييُّ ُّ بىاَن . َوالنىَساِئي َحُه ايْبُن حي وََصحى  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
පරකාශ කළ බව අම්ර් ඉබ්නු අේ-ෙරීද් තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී.  

පහසුකම් ඇත්තා (තම ණය) කල් තැබීම ඔහුරේ අභිමානය 
රකරලසීම ද එරමන්ම ඔහු ව දඬුවමට ලක් කිරීම ද  අනුමත කරයි.  

රමය අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
රකොට ඇති අතර ඉමාම් බුහාරි රමය මුඅල්ලක් ගණරේ හදීසයක් 
යැයි සඳහන් කරයි. එරමන්ම ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

يَب  -889 صي
ُ
َ اهلل َعنُْه قَاَل: " أ يٍد اْْلُْدريير رِضي َوَعْن اِبي َسعي

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ِفي ثيَماٍر ايْبتَاَعَها، فََكُثَ رَ  ُجٌل ِفي َعْهدي رَُسولي اَّللى
َق  قُوا َعلَيْهي " َفَتَصدى ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " تََصدى َدْينُُه، َفَقاَل رَُسوُل اَّللى

يَك َوفَاَء َديْنيهي  ، َولَْم َيبْلُْغ َذل ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي انلىاُس َعلَيْهي ، َفَقاَل رَُسوُل اَّللى
: " ُخُذوا َما وََجْدُتْم، َولَيَْس لَُكْم إيَلى َذليَك "  َرَواهُ ُمْسليٌم .   وََسلىَم ليُغَرَمائيهي

අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) කාලරේ පුද්ගලයකු මිල දී ගත් පලතුරු වලට හානි සදු 
විය. පසු ව ඔහුරේ ණය අධික විය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඔබ ඔහුට දන් රදන්නැයි 
පවසා සටියහ. එවිට ජනයා ඔහුට දන් දුන්හ. නමුත් ඔහුරේ ණය 
පියවන තරමට පරමාණවත් රනොවීය. එවිට නුඹලා දකින රද් ගනු. 
ඒ හැර රවනත් කිසවක් නුඹලාට උරුම නැතැයි ඔහුරේ ණය 
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හිමියන්ට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)  
පවසා සටියහ.  

ي صَّلي  -890 ; " انى رَُسوَل اَّللى وََعني ايبْني َكْعبي بْني َماليٍك، َعْن ابييهي
ُمَعاٍذ َماََلُ، َوَباَعُه ِفي َديٍْن ََكَن َعلَيْهي "  َرَواُه  اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َحَجَر لََعَ 

َح .  ، َورُجر ُم، َواْخرََجُه ابُو َداوَُد ُمرَْسال  َحُه اْْلَاكي ، وََصحى ُّ اَرُقْطِني  ادلى
කුඃබ් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම පියාරගන් 

රැරගන රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) මුආද් තුමාරේ වස්තුව (ේයාපාර කිරීමට රනොදී) 
වළක්වා ඔහු රවත තිබූ ණය පියවීරම් දී එය විකුණා (ණය පියවා) 
දැමූහ.  

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර 
ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වයි. 
අබූ දාවූද් තුමා රමය මුර්සල් ගණරේ හදීසයක් රලස රහළිදරේ 
රකොට ඇති අතර එයයි වඩාත් නිවැරදි පරකාශය යැයි ද සඳහන් 
කර ඇත.  

ُ َعنُْهَما-وََعني ايبْني ُعَمَر  -891 َ اَّللى قَاَل: " ُعريْضُت لََعَ  -رَِضي
ُحٍد، َوانَا ايبْ 

ُ
ر صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَْوَم أ ، فَلَْم انلىِبي َة َسنَة  ُن اْرَبَع َعْْشَ

، فَاَجاَزِني  ةَ َسنَة  ، َوانَا ايْبُن ََخَْس َعْْشَ ، وَُعريْضُت َعلَيْهي يَْومَ اْْلَنَْدقي ْزِني ُُيي
، َولَْم يََرِني بَلَْغُت ".  ْزِني : " فَلَْم ُُيي ر يلْبَيَْهقي . َوِفي ريَوايٍَة ل "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي

َحَها ايبْ  ُن ُخَزيَْمَة . وََصحى  

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මම උහද් යුද දිනරේ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් රවත ඉදිරිපත් කරනු ලද්රදමි. එවිට මා අවුරුදු දහ 
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හතරක දරුරවකු වූරයමි. නමුත් මට එතුමාරණෝ අවසර රනොදුන්හ. 
කන්දක් යුද දිනරේ ද මම එතුමාණන්  රවත ඉදිරිපත් කරනු 
ලද්රදමි. එවිට මා අවුරුදු පහරළොවක දරුරවකුව සටිමි. එවිට මා 
රවත අවසරය දුන්හ. (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

බයිහකී හි තවත් වාර්තාවක ‘එවිට එතුමාරණෝ මට අවසරය 
රනොදුන්හ. මා වැඩිවියට පත් ව ඇතැයි එතුමා නුදුටුහ යැයි සඳහන් 
ව ඇත.  

රමය ඉබ්නු හුරදයිමා විසන් පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බව සඳහන් රකොට ඇත.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: " ُعريْضنَا لََعَ  -892 ر رِضي يىَة الُْقَرِظي َوَعْن َعطي
ر صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم يَْوَم قَُريَْظةَ  ، فَََكَن َمْن اْنبََت قُتيَل، َوَمْن لَْم انلىِبي

َ سَ  َ َسبييِلي "  َرَواُه اْْلَْمَسُة، يُنْبيْت ُخِلر يَمْن لَْم يُنْبيْت فَُخِلر بييلُُه، فَُكنُْت في
ُم .  بىاَن، َواْْلَاكي َحُه ايْبُن حي  وََصحى

අතිේයා අල් කුරළිේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. කුරරයිලා යුද දිනරේ (එකල යුරදේවන් වූ) අපි 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත ඉදිරිපත් කරනු 
ලැබුරවමු. එවිට (රහසය් රපරදස්වල) රරෝම වැඩුණු අය ඝාතනය 
කරනු ලැබීය. රරෝම රනොවැඩුණු අය තම මාර්ගරේ යන්නට ඉඩ 
හරින ලදී. (එවකට) මාද රරෝම රනොවැඩුණු අය අතුරින් වීමි. 
එබැවින් මාරේ මාර්ගරේ යන්නට ඉඩ හැරියහ.  

රමය අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් හා අල් හාකිම් යන 
ඉමාම් වරු විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වා 
ඇත.  

هي; انى رَُسوَل  -893 ، َعْن َجدر َوَعْن َعْمريو بْني ُشَعيٍْب، َعْن ابييهي
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َها "  اَّللى  بيإيْذني َزوْجي

يىٌة إيَلى ْمَراةٍ َعطي ي   قَاَل: " ََل َُيُوُز َلي
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يَها، إيَذا َملََك َزوُْجَها  يلَْمْراةي اْمٌر ِفي َمال َوِفي لَْفٍظ: " ََل َُيُوُز ل
، يى ذي مي ْ ََني إيَلى الِّتر ْصَمتََها "  َرَواُه اْْحَُد، َواْصَحاُب السُّ َحُه  عي وََصحى

مُ  .  اْْلَاكي  

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) පරකාශ කළ බවඅම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් තම පියාරගන් ද 

පියා තම සීයාරගන් ද ලබා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

‘කාන්තාවක් සැමියාරේ අනුමැතිරයන් රතොර ව යම් 
පරිත්යාගයක් කිරීම සුදුසු රනොරේ.’ 

තවත් පරකාශයක ‘කාන්තාවකරේ භාරකාරත්වය ඇයරේ 
සැමියා සතු වූ විට ඇයරේ ධනරයහි යමක් කිරීමට ඇයට සුදුසු 
රනොරේ’ යැයි සඳහන් ව ඇත.  

රමය අබූ දාවුද්, ඉබ්නු මාජා, නසාඊ, අහ්මද් යන ඉමාම්වරු 
විසන් වාර්තා රකොට ඇත. ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක 
සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.    

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل َوَعْن َقبييَصَة بْ  -894 ر رِضي اَليلي ٍق الْهي ني ُُمَاري
َحدي ثاََلثٍَة:  لُّ إيَلى َلي َم " إينى الَْمْسالََة ََل ََتي

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى رَُسوُل اَّللى
َك، َورَ  يَبَها ُثمى ُيْمسي َل َْحَالَة  فََحلىْت ََلُ الَْمْسالَُة َحَّتى يُصي ُجٍل رَُجٍل ََتَمى

ْن  ا مي يَب قيَوام  ٌَة ايْجتَاَحْت َماََلُ، فََحلىْت ََلُ الَْمْسالَُة َحَّتى يُصي اَصاَبتُْه َجاِئي
 : هي ْن قَْومي ْن َذويي اْْليََج مي َعيٍْش، َورَُجٍل اَصاَبتُْه فَاقٌَة َحَّتى َيُقوَل ثاََلثٌَة مي

الَُة "  َرَواُه ُمْسليٌم . لََقْد اَصابَْت فُاَلن ا فَاقٌَة، فََحلىْت ََلُ الَْمسْ   

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පරකාශ කළ බව කබීසා ඉබ්නු මුකාරිල් අල් හිලාලීේයි 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 



 

 

මරාම් 

 

480
 

තිරදනකුරගන් එක් අයකුට හැර රවන කිසවකුට සඟමන් 
ඉල්ලීම සුදුසු රනොරේ. 1. ණය බරක් උසුලන මිනිසා. ඔහු එය ලබන 
රතක් සඟමන් ඉල්ලීම ඔහුට අනුමතය. පසු ව ඉන් වැළකිය යුතුය. 
2. යම් ආපදාවකට ලක් වී තම වසත්ුව විනාශ වී ගිය මිනිසා. ඔහු 
තම ජීවිතය රගොඩ ගන්නා රතක් සඟමන් ඉල්ලීම අනුමතය. 3. 
දිළිඳුකමට පත් වූ මිනිසා. ඔහුරේ ජනයා අතුරින් අවරබෝධය ඇති 
තිරදරනකු ‘රමම පුද්ගලයාට දිළිදුකම අත් වී ඇතැයි පවසන 
තරමට වී නම් ඔහු ද සඟමන් ඉල්ලීම අනුමතය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.   
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ِحَِباُب 
ْ
ل الصُّ  

සාම ගිවිසුම් පිළිබඳ පාඩම 

ي  -895 َ اهلل َعنُْه انى رَُسوَل اَّللى ر رِضي َعْن َعْمريو بْني َعوٍْف الُْمَزِني
َم صَّلي اهللُ  َْي، إيَلى ُصلْحا  َحرى لُْح َجائيٌز َبْْيَ الُْمْسليمي  َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: " الصُّ

مَ َحاَلَل  َو  ْم، إيَلى ََشْطا  َحرى هي وطي َحاَلَل  َواَحلى َحَراما ، َوالُْمْسليُموَن لََعَ َُشُ
َحُه . َوانْ    يُّ وََصحى ذي مي ْ َيُه اَحلى َحَراما  "  َرَواُه الِّتر نى َراوي َكُروا َعلَيْهي . َلي

ةي  يٌف . َوََكنىُه ايْعتََبَُه بيَكْثَ وي بْني َعوٍْف َضعي ي بْني َعْمري َكثيَْي ْبَن َعبْدي اَّللى
 ُطُرقيهي  . 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා පරකාශ කළ බව අම්ර් ඉබ්නු අේෆ ් අල් මුදනී 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. අනුමත දෑ 
තහනම් කර ගැනීරම් හා තහනම් දෑ අනුමත කර ගැනීරම් ගිවිසුම් 
හැර මුස්ලිම්වරුන් අතර සාම ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම අනුමතය. 
එරමන්ම අනුමත දෑ තහනම් කර ගැනීරම් හා තහනම් දෑ අනුමත 
කර ගැනීරම් රකොන්රද්ස හැර ඔවුන්රේ රසසු රකොන්රද්ස මත 
මුස්ලිම්වරුන් විය යුතුය.   

රමය ඉමාම් තිර්මිදි තුමා විසන් වාර්තා කර ඇති අතර රමය 
පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවද එතුමා විසන් සඳහන් කර ඇත.  

රමම හදීසය වාර්තා කළ වාර්තාකරුවන් අතර සටි කසීර් 
ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ ්ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු අවුෆ ්නැමැත්තා දුර්වලයකු 
බැවින් විද්වත්හු රමය මුන්කර් ගණයට අයත් හදීසයක් බව සඳහන් 
කරයි.  
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නමුත් ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රමය විවිධ වාර්තා සම්බන්ධතා 
ඔස්රසේ සඳහන් ව ඇති බැවින් සැලකිල්ලට ගත යුතු යැයි සඳහන් 
කරයි.  

يثي اِبي ُهَريَْرَة .  -896 ْن َحدي بىاَن مي َحُه ايْبُن حي َوقَْد َصحى  

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා වී ඇති 
ඉහත හදීසය ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි. 

ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي  -897 َ اهلل َعنُْه انى انلىِبي َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي
َز َخشَ  َداريهي ". ُثمى َيُقوُل وََسلىَم " قَاَل: " ََل َيْمنَُع َجاٌر َجارَُه اْن َيْغري بَة  ِفي جي

ْيَ  َ اهلل َعنُْه َما يلي اَراُكْم َعنَْها ُمْعريضي َْيى بيَها  ?ابُو ُهَريَْرةَ رِضي ي ََلْرمي َواَّللى
 َبْْيَ اْكتَافيُكْم "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  . 

සැබැවින්ම නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පරකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

අසල්වැසරයකු තම අසල්වැසයාරේ මායිම් තාපපරයහි 
ලෑල්ලක් සට වා තැබීම වැළැක්විය රනොයුතුය.  

පසු ව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරණෝ රමරසේ 
පැවසූහ. නුඹලා රම්නිසා එකිරනකා මුහුණ හරවා රගන සටිනු මම 
දකින්රන් ඇයි? අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. සැබැවින්ම මම රමය 
නුඹලා අතර අඛේඩ ව පවසමින්ම සටිමි.  (මූලාශ්රය : බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) 

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -898 ير رِضي دي اعي َوَعْن اِبي ُْحَيٍْد السى
خُ 

ْ
ْمريٍئ اْن يَأ ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " ََل ََييلُّ َلي يهي بيَغْْيي اَّللى َذ َعَصا اخي

َما "  .  يَحيْهي ُم ِفي " َصحي بىاَن، َواْْلَاكي نُْه "  َرَواُه ايْبُن حي يبي َنْفٍس مي  طي
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරමයිද් අස්-සාඉදී (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

පුද්ගලයකු තම සරහෝදරයාරේ සැරයටිය පවා ඔහුරේ 
කැමැත්රතන් රතොර ව ගැනීම අනුමත රනොරේ. 

රමය ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් යන ඉමාම් වරු විසන් 
ඔවුන්රේ සහීහ් ේරන්ථ වල සඳහන් රකොට ඇත.  
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َماِنَِباُب  ِة َوالضَّ
َ
َحَوال

ْ
ال  

හවාලා හා ළමාන් 

හවාලා යනු රකරනකුරේ ණයක් තවත් රකරනකුට 
පැවරීම. 

ළමාන් යනු එම ණය භාර ගැනීමය. 

ي صَّلي  -899 َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى َعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي
ٍّ فَلْيَتْبَْع "  اهلُل َعلَيْهي وَ  تْبيُع اَحُدُكْم لََعَ َمِلي

ُ
ر ُظلٌْم، َوإيَذا أ َسلىَم " َمْطُل الَْغِني

لْيَْحتَْل " . ُمتىَفٌق َعلَيْهي  . َوِفي ريَوايَةي اْْحََد: " فَ   

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

රපොරහොසතා තම ණය කල් දැමීම අපරාධයකි. 
(රකරනකුරේ ණය පියවීම සඳහා) ඔබ අතුරින් රපොරහොසරතකු 
රවත පවරනු ලැබුරේ නම් ඔහු එය අනුගමනය කරත්වා! 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති අතර 
අහමද් හි එම අදහසන්ම ඔහු එය ඉටු කරත්වා යැයි පද රපළින් 
සඳහන් ව ඇත. 

لْنَاُه،  -900 نىا، َفَغسى َ رَُجٌل مي َ اهلل َعنُْه قَاَل: " تُُوِفر َوَعْن َجابيٍر رِضي
نىاُه، ُثمى اتَيْنَا  ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َفُقلْنَا: وََحنىْطنَاُه، َوَكفى بيهي رَُسوَل اَّللى

 ، يَناَراني ى، ُثمى قَاَل: " اَعلَيْهي َدْيٌن؟ " قُلْنَا: دي ؟ فََخَطا ُخط  تَُصِلر َعلَيْهي
ى  ينَاَراني لََعَ لَُهَما ابُو َقتَاَدَة، فَاتَيْنَاُه، َفَقاَل ابُو َقتَاَدَة: ادلر ، فَانََْصََف، َفتََحمى

نُْهَما الَْميرُت؟  يُم َوبَريئَ مي قى الَْغري حي
ُ
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " أ َفَقاَل رَُسوُل اَّللى
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َحُه ايْبُن  ، وََصحى ُّ " قَاَل: َنَعْم، فََصَّلى َعلَيْهي "  َرَواهُ اْْحَُد، َوابُو َداوَُد، َوالنىَساِئي
ُم .  بىاَن، َواْْلَاكي  حي

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අප අතුරින් මිනිරසකු මරණයට පත් විය. පසු ව අපි ඔහු ව 
නාවා සුවඳ විලවුන් ගල්වා කෆන් කරළමු. පසු ව ඔහු අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් රවත රගනැවිත් රමොහු රවත සලාතය ඉටු කරන්නැයි 
පවසා සටිරයමු. පසු ව එතුමා පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ‘රමොහු 
රකරරහි යම් කිස ණයක් ඇත්දැ’යි විමසා සටිරේය. ‘දීනාර් 
රදකක්’ ඇතැයි අපි පැවසුරවමු. එවිට අබූ කතාදා එය රදක භාර 
රගන ‘එම දීනාර් රදක මරේ වගකීරමහි පවතී’ යැයි පවසා 
සටිරේය. පසු ව අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා ‘ණය හිමියාට උරුමය ලැබිණ. මිය ගිය තැනැත්තා 
එයින් නිදහස් විය’ යැයි පැවසූහ. එයට ඔහු ‘එරසේය’ යැයි පැවසීය. 
පසු ව එතුමාරණෝ ඔහු රකරරහි වූ සලාතය ඉටු කළහ.  

රමය ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් 
වාර්තා කර ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් අල් හාකිම් යන අය විසන් 
රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි දන්වා ඇත.  

ي صَّلي اهلُل  -(901)  َ اهلل َعنُْه " انى رَُسوَل اَّللى َوَعْن اِبي ُهَريَْرةَ رِضي
ْيُن، فَيَْساُل: " َهْل تََرَك  َعلَيْهي وََسلىَم ََكَن يُْؤََت بيالرىُجلي الُْمتََوَفى َعلَيْهي ادلى

َث انىُه تََرَك َوفَاء   ْن قََضاٍء؟ " فَإيْن ُحدر يْنيهي مي َ ، َوإيَلى قَاَل: " َصلُّوا دلي  َصَّلى َعلَيْهي
نيَْي  ُ َعلَيْهي الُْفتُوَح قَاَل: " انَا اْوىَل بيالُْمْؤمي ا َفتََح اَّللى بيُكْم " فَلَمى لََعَ َصاحي
، وََعلَيْهي َدْيٌن َفَعَِلى قََضاُؤُه "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .  َوِفي  َ ْم، َفَمْن تُُوِفر هي ْن اْنُفسي مي

: " َفَمْن َماَت َولَْم َيِّْتُْك َوفَاء  "  . ريوَ  يلْبَُخاريير ايٍَة ل  

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් රවත ණය බරින් රපළුණු මිය ගිය 
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පුද්ගලයකු රගන එනු ලබන විට රමොහුරේ ණය පියවීම සඳහා 
රමොහු යමක් අත හැර දමා රගොස් ඇත්රත් දැයි විමසයි. එවිට ණය 
පියවිය හැකි යමක් ඔහු හැර දමා රගොස ්ඇතැයි පවසනු ලැබුරේ නම් 
ඔහු රවත සලාතය ඉටු කළහ. එරසේ රනොමැති නම් නුඹලාරේ 
සගයා රවත නුඹලාම සලාතය ඉටු කරනු යැයි පවසා සටියහ. 
අල්ලාහ ් එතුමාණන් රවත ජයේරහණයන් ලබා දුන් විට එතුමා 
රද්ව විශ්වාසවන්තයින් පිළිබඳ උරුමය සම්බන්ධරයන් වඩාත් 
සුදුස්සා වනුරේ මමය. එබැවින් කවරරකු ණය තිබිය දී මරණයට 
පත් වන්රන් ද එය පියවීරම් වගකීම මා සතු යැයි  පරකාශ කළ බව 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
රකොට ඇත.  

බුහාරි හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක ‘කවරරකු ණය පියවීමට 
යමක් හැර රනොදමා මිය ගිරේ නම්.... යැයි සඳහන් ව ඇත. 

هي قَاَل: قَاَل  -(902) ، َعْن َجدر َوَعْن َعْمريو بْني ُشَعيٍْب، َعْن ابييهي
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " ََل َكَفالََة ِفي َحدٍّ "  َرَواهُ  ُّ رَُسوُل اَّللى بيإيْسنَاٍد  اْْلَيَْهقي

يٍف .   َضعي

‘දේඩ නීති වල කිසදු පැවරුමක් රනොමැති බව අල්ලාහර්ේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට අම්ර් 
ඉබ්නු ෂඅයිබ් තම පියාරගන් ද ඔහු තම සීයාරගන් ද ලබා වාර්තා 
කරන ලදී.  

රමය ඉමාම් බයිහකී තුමා දුර්වල හදීස් සම්බන්ධතාවකින් 
යුතු ව දන්වා ඇත.  
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හවුල් ේයාපාරය හා භාරකාරත්වය 

ي صَّلي  -(903) َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى َعْن اِبي ُهَريَْرةَ رِضي
يَكْْيي َما لَمْ  ي : انَا ثَاليُث الْشى ُ  ََيُْن اَحُدُهَما اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " قَاَل اَّللى

َحُه َص  َما "  َرَواُه ابُو َداوَُد، وََصحى ْن بَيْنيهي بَُه، فَإيَذا َخاَن َخرَْجُت مي احي
ُم  .   اْْلَاكي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ ්රමරසේ පවසයි. හවුල් කරුවන් රදරදරනකු ඔවුන් 
රදරදනාරගන් එක් අයකු අරනකාට විංචා රනොකර සටින තාක් 
කල් මම තුන්වැන්නා රලස සටිමි. නමුත් ඔහු විංචා කරළේ නම් 
ඔවුන් රදරදනා අතරින් මම බැහැර රවමි. 

රමය අබූ දාවුද් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් අල් 
හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

يَك  -(904) ر " انىُه ََكَن ََشي يَد [ الَْمْخُزوِمي ائيبي ] بْني يَزي َوَعْن السى
، َفَقاَل: " َمرَْحبا   ، فََجاَء يَْوَم الَْفتْحي ر صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َقبَْل اْْلَْعثَةي انلىِبي

ي "  َرَواُه اْْحَُد، َوابُو َداوَُد، َواْبُن َما يكي َجَة . بياِخي َوََشي  

අස්සාඉබි ඉබ්නු යසීද් අල් මක්දූමී විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම රහරතම දූත රමරහවර ලබන්නට රපර සටම 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමඟ හවුරල් ේයාපාර 
කළ අරයකු විය. ෆත්හ් මක්කා දිනරේ ඔහු පැමිණිරේය. එවිට 
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එතුමාරණෝ මාරේ සරහෝදය මාරේ හවුල්කරුවා ඔබට සුබ පැතුම් ! 
යැයි පවසා සටියහ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් 
රමය දන්වා ඇත.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: "  -(905) ي بْني َمْسُعوٍد رِضي َوَعْن َعبْدي اَّللى
يَث. َروَ  يُب يَْوَم بَْدٍر.. "  اْْلَدي يَما نُصي اٌر وََسْعٌد في ْكُت انَا َوَعمى اُه ايْشَِّتَ

ُّ َوَغْْيُُه   .   النىَساِئي
අබ්දුල්ලාහ ්ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

මා ද අම්මාර් හා සුඃද් ද බද්ර් දිනරේ අප ලබන්නා වූ 
(සතුරන් විසන් අතහැර දමා ගිය) වස්තුවට හවුල්කරුවන් වූරයමු.  
(හදීසයක රකොටසකි) 

රමය ඉමාම් නසාඊ හා තවත් අය විසන් දන්වා ඇත.  

ي  -(906) ُ َعنُْهَما-َوَعْن َجابيري بْني َعبْدي اَّللى َ اَّللى " قَاَل:  -رَِضي
ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َفَقاَل: " إيَذا  ، فَاَتيُْت انلىِبي ارَْدُت اْْلُُروَج إيََل َخيَْبَ

نُْه ََخَْسَة َعَْشَ  ، َفُخْذ مي َيَْبَ َحُه اَتيَْت َوكييِلي ِبي ا "  َرَواهُ ابُو َداوُدَ وََصحى  وَْسق 
   .  

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

මම කයිබර් යුද්ධය සඳහා පිටත් වන්නට සතා නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණිරයමි. එවිට 
එතුමාරණෝ කයිබර්හි මාරේ භාරකරු රවත නුඹ ගිරයහි නම් 
ඔහුරගන් (රට ඉඳි) වසක් 25ක් ලබා ගන්නැයි පැවසූහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර එය පූර්ව 
සාධක සහිත හදීසයක් යැයි ද සඳහන් කර ඇත.   
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ي صَّلي  -(907) َ اهلل َعنُْه " انى رَُسوَل اَّللى ر رِضي َوَعْن ُعْرَوةَ اْْلَاريِقي
يَث. َرَواُه اهلُل َعلَيْهي وَسَ  .. "  اْْلَدي يىة  ْضحي

ُ
ينَاٍر يَْشَِّتيي ََلُ أ لىَم َبَعَث َمَعُه بيدي

َم .  يٍث، َوقَْد َتَقدى  اْْلَُخارييُّ ِفي اْثنَاءي َحدي
තමන් රවනුරවන් උල්හිේයා සඳහා සරතකු මිලට රගන 

එන රමන් දීනාරයක් සමඟ අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔහු ව එවූ බව උර්වා අල් බාකිේයි 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. (හදීසයක 
රකොටසකි.) රමය එම හදීසය අතරවාරරේ සඳහන් වී ඇති පාඨයකි. 
ඉමාම් බුහාරි තුමා රමය වාර්තා රකොට ඇත. එරමන්ම රමය කළින් 
සඳහන් වී ඇති හදීසයකි.  

َ اهلل -(908) ي َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي  َعنُْه قَاَل: " َبَعَث رَُسوُل اَّللى
يَث. ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .  .. "  اْْلَدي َدقَةي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ُعَمَر لََعَ الصى

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 
ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් zසකාත් භාේඩ (රැස් කිරීම) සඳහා උමර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා ව පත් කර එවූහ. (හදීසයක රකොටසකි.)  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් යන අය විසන් දන්වා ඇත. 

ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي  -(909) َ اهلل َعنُْه " انى انلىِبي َوَعْن َجابيٍر رِضي
ترَْي،  يَث. َرَواُه وََسلىَم ََنََر ثاََلث ا وَسي َ "  اْْلَدي َواَمَر َعليًيا اْن يَْذبََح اْْلَاِقي

 ُمْسليمٌ 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔටුවන් 63ක් කපා 
හැරියහ. ඉතිරිය කපා දැමීමට අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට 
නිරයෝග කළහ. (හදීසයක රකොටසකි.)  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට ඇත.  
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. قَاَل  -(910) يفي ةي الَْعسي َ اهلل َعنُْه ِفي قيصى َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي
ُّ صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َواْغُد يَا فَْت  انلىِبي نَيُْس لََعَ ايْمَراةي َهَذا، فَإيْن ايْعَِّتَ

ُ
أ

يَث. ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .  فَارمُْجَْها.. "  اْْلَدي  

තම බිරිය කාම අපචාරරේ රයඳුන බවට රසේවකයකු විසන් 
පවසා සටි සද්ධියක දී ‘අරහෝ ! උනයිස්, එම කාන්තාව රවත 
උදෑසනම පිටත් ව රගොස් ඇය පිළිගත්තා නම් ඇය ව ගල් ගසා මරා 
දමන්නැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට 
අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී,  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් වාර්තා රකොට 
ඇති හදීසයකි.  

َِِرار
ْ
ق ِ

ْ
 َباُب ْلا

කට උත්තර ලබා ඡදමින් පිළිගැනීම පිළිබඳ 

පාඩම 

මීට රපර සඳහන් හදීස් හා ඊට සමාන හදීස් රමම පාඩමට 
ඇතුළත් රවයි. 

ي صَّلي َعْن اِبي  -(911) َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل يلي رَُسوُل اَّللى َذرٍّ رِضي
يٍث  بىاَن ِفي َحدي َحُه ايْبُن حي ، َولَْو ََكَن ُمًرا "  َصحى اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " قُلي اْْلَقى
يٍل  .   َطوي

‘තිත්ත වුව ද සත්යයම නුඹ පවසනු’ යැයි  අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තමන් රවත පැවසූ බව 
අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

රමය දිගු හදීසයක සඳහන් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා විසන් 
දන්වා සටි පූර්ව සාධක සහිත හදීසකි.  
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 َعاِرَيِةَِباُب 
ْ
ال  

අතමාරුවට ගැනීම පිළිබඳ පාඩම 

(912)-  َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل  َعْن َسُمَرَة بْني ُجنُْدٍب رِضي
يَُه "  َرَواُه اْْحَُد،  ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " لََعَ ايْلَدي َما اَخَذْت َحَّتى تُؤَدر اَّللى
ُم   .  َحُه اْْلَاكي  َواَْلْرَبَعُة، وََصحى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

(අතමාරුවට) ගත් දැයක් එය ඉටු කරනු ලබන රතක් (එහි 
වගකීම) තමන් අත සතුය.  

රමය අහ්මද්, අබූ දාවුද්, නසාඊ, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  

َ اهلل َعنْهُ  -(913) ي صَّلي  َوَعْن اِبي ُهَريَْرةَ رِضي قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " ادر اَْلَمانََة إيََل َمْن ايْئتََمنََك، َوََل ََّتُْن َمْن َخانََك "  َرَواُه 
ُم، َواْستَنَْكَرُه ابُو َحاتيٍم  َحُه اْْلَاكي نَُه، وََصحى يُّ وََحسى ذي مي ْ ابُو َداوَُد، َوالِّتر
ازييُّ   .   الرى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. 

යරමකු ඔබට යමක් පැවරුරේ නම් ඔහුට එම පැවරුම නිස 
රලස ඉටු කරනු. යරමකු ඔබට විංචා කරළේ නම් ඔහු හට නුඹ විංචා 
රනොකරනු.  
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රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් හා ඉමාම් තිර්මිදි විසන් වාර්තා රකොට 
ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බවතට 
ඉමාම් අල් හාකිම් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ද ඉමාම් 
අබූ හාතිම් අර්-රාසී රමය මුන්කර් ගණරේ හදීසයක් බවට ද සඳහන් 
රකොට ඇත.   

َ اهلل َعنْ   -(914) َميىَة رِضي
ُ
ي َوَعْن َيْعََّل بْني أ ُه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى

رَْع  "، قُلُْت: يَا  ْم ثاََلثيَْي دي هي َم " إيَذا اَتتَْك رُُسِلي فَاْعطي
صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى

اٌة "   َيٌة ُمؤَدى اٌة ؟ قَاَل: بَْل ََعري َيٌة ُمؤَدى َيٌة َمْضُمونٌَة اْو ََعري ي ! اََعري رَُسوَل اَّللى
بىاَن  َرَواُه اْْحَُد، َوا َحُه ايْبُن حي ، وََصحى ُّ بُو َداوَُد، َوالنىَساِئي  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව යුඃලා ඉබ්නු උරමේයා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

මාරේ දූතයින් ඔබ රවත පැමිණි විට ඔවුනට යුද පළිහ 30ක් 
රදනු. එවිට මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, රමය මුදල් වශරයන් 
රගවන ලද අතමාරුවක් ද එරසේ නැතිනම් නැවත ලබා රදන 
අතමාරුවක් දැයි විමසා සටියහ. එතුමාරණෝ රමය නැවත ලබා 
රදන අතමාරුවක් යැයි පැවසූහ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
රකොට ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم   -(915) َميىَة; " انى انلىِبي
ُ
َوَعْن َصْفَواَن بْني أ

َيٌة  ُد؟ قَاَل: بَْل ََعري . َفَقاَل: اَغْصٌب يَا حُمَمى نُْه ُدُروَع  يَْوَم ُحَنْْيٍ ايْستََعاَر مي
ُم  . َمْضُمونٌَة "  َرَواُه ابُو َداوُدَ  َحُه اْْلَاكي ، وََصحى ُّ ، َوالنىَساِئي  

සෆ්වාන් ඉබ්නු උරමේයා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. නියත වශරයන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලලම්) තුමා හුරනයින් යුද දිනරේ මරගන් පළිහ කිහිපයක් 
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අතමාරුවට ඉල්ලා සටිරේය. එවිට අරහෝ ! මුහම්මද්, රමය 
රකොල්ලකන්නක් ද එරසේ නැතිනම් අතමාරුවට ගන්නා ලද දැයක් 
දැයි විමසා සටිරේය. එවිට එතුමාරණෝ රමය නැවත ලබා රදන 
අතමාරුවක් යැයි පවසා සටියහ. 

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට 
ඇති අතර ඉමාම් අල් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත 
හදීසයක් යැයි සඳහන් කර සටියි.  

ا َعْن ايبْني َعبىاٍس .   -(916) يف  ا َضعي د  َواْخَرَج ََلُ َشاهي  

ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
දුර්වල ගණරේ හදීසයක් මීට සාක්ෂි වශරයන් ඉමාම් හාකිම් තුමා 
දන්වා ඇත. 
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ْصِبَِباُب 
َ
غ

ْ
ال  

ඉඩම් පැහැර ගැනීම පිළිබඳ පාඩම 

يدي بْني َزيٍْد  َعنْ   -(917) ُ َعنُْهَما-َسعي َ اَّللى ي -رَِضي ; انى رَُسوَل اَّللى
 ُ قَُه اَّللى ْن اَْلرْضي ُظلْما  َطوى ا مي ْب  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: " َمْن ايْقتََطَع شي
َْي "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   ْن َسبْعي ارَضي يَاَمةي مي  إييىاُه يَْوَم الْقي

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට සඊද් ඉබ්නු රසයිද් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. කවරරකු 
අපරාධකාරී රලසන් රපොරළොරවන් වියතක තරම් පරමාණයක් 
පැහැර ගන්රන් ද මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දිනරේ 
අල්ලාහ ්ඔහුට රපොරළෝ හතක් රගල මාල වශරයන් පලඳවනු ඇත. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්   

نَْد  -(918)  ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ََكَن عي َوَعْن انٍَس; " انى انلىِبي
ٍم لََها بيَقْصَعٍة  نيَْي َمَع َخادي َهاتي الُْمْؤمي مى

ُ
، فَارَْسلَْت إيْحَدى أ يَسائيهي َبْعضي ن

يَها َطَعاٌم، فَ  َعاَم. َوقَاَل: " ُُكُوا " في َها، وََجَعَل فييَها الطى َكََسَتي الَْقْصَعَة، فََضمى
، وََحبََس الَْمْكُسوَرةَ "  َرَواهُ اْْلَُخارييُّ   .  يَحَة ليلرىُسولي حي  وََدَفَع الَْقْصَعَة الصى

يَشَة، َوَزاَد: َفَقاَل انلى  َبَة ََعئ اري ، وََسَمى الضى يُّ ذي مي ْ ُّ صَّلي اهلُل َوالِّتر ِبي
َحهُ   َعلَيْهي وََسلىَم " َطَعاٌم بيَطَعاٍم، َوإينَاٌء بيإينَاٍء "  وََصحى

අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
එතුමාණන්රේ බිරියන් අතුරින් එක් අයකු සමඟ සටිය දී 
විශ්වාසවන්තයින්රේ මේවරුන් (රලස විරුදා වලිය ලැබුවා වූ 
එතුමාණන්රේ බිරියන්) අතුරින් තවත් අයකු ආහාර සහිත බඳුනක් 
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ඇයරේ රමරහකරු සමඟ එේවාය. එවිට (එතුමා සමඟ සටි බිරිය) 
බන්රද්සය (අතින් ගසා) බිඳ දැමුවාය. පසු ව එතුමාරණෝ එය 
එක්රැස් රකොට එහි ආහාරය තබා ‘ඔබ අනුභව කරන්න’ යැයි පවසා 
සටියහ. පසු ව දූතයාණන්ට සතු පිඟානක් එම රමරහකරු අතට දී 
කැඬුණු පිඟානය තබා ගත්හ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි 

එරසේ ගසා කඩා දැමුරේ ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
බවත් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ‘ආහාරය රවනුවට 
ආහාරය. බඳුන රවනුවට බඳුන’ යැයි පවසා සටි බවත් තිර්මිදි හි 
සඳහන් ව ඇත. එය පූර්ව සාධක සහිත බව ද රහරතම සඳහන් 
කරයි.  

ي  -(919) َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى يٍج رِضي َوَعْن َرافيعي بْني َخدي
ْن صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َمْن َزَرَع ِفي ارْضي قَوْ  ْم، فَلَيَْس ََلُ مي ٍم بيَغْْيي إيْذنيهي

ءٌ  ْرعي ََشْ َنُه الزى ، وََحسى ى ، َوََلُ َنَفَقتُُه "  َرَواُه اْْحَُد، َواَْلْرَبَعُة إيَلى النىَساِئي
َفهُ  يُّ  .  َوُيَقاُل: إينى اْْلَُخارييى َضعى ذي مي ْ   الِّتر

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
පැවසූ බව රාෆිුඃ බින් කදීජ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

යම් පිරිසකරේ භූමි භාගයක ඔවුන්රේ අවසරය රනොමැති 
යරමක් වගා කරළේ නම් ඔහුට එම වගාරවන් කිසවක් සතු වන්රන් 
නැත. ඔහුට සතු වනුරේ ඔහු වියදම් කළ මුදල පමණකි.  

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  

ْن َوَعْن عُ  -(920) ; مي َحابَةي ْن الصى َبْْيي قَاَل: قَاَل رَُجٌل مي ْرَوةَ بْني الزُّ
َم " إينى رَُجلَْْيي ايْختََصَما إيََل رَُسولي 

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى اْصَحابي رَُسولي اَّللى
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، َواَْل  يَها ََنْال  ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ِفي ارٍْض، َغَرَس اَحُدُهَما في رُْض اَّللى
بيَها، َواَمَر  َم بياَْلرْضي ليَصاحي

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى ، َفَقََض رَُسوُل اَّللى ليْْلَخري
يٍم َحقٌّ "  َرَواهُ ابُو  ْرٍق َظال َج ََنْلَُه. َوقَاَل: " لَيَْس ليعي ري

َب انلىْخلي اْن َُيْ َصاحي
 َداوَُد، َوإيْسنَاُدُه َحَسٌن  . 

සහාබාවරුන් අතුරින් පුද්ගලයකු පැවසූ බවට උර්වත් ඉබ්නු 
සුරබයිර්  විසන් වාර්තා කරන ලදී. අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරේ සගයින් අතුරින් මිනිසුන් 
රදරදරනකු එතුමා රවත භූමියක් සම්බන්ධරයන් පැමිණිල්ලක් 
කරළෝය. ඔවුන් රදරදනාරගන් එක් අයකු එහි රට ඉඳි ගස් වගා 
කරළේය. නමුත් එම භූමිය අරනකා සතු විය. පසු ව අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන් ‘රමම භූමිය එහි අයිතිකරු සතුය. ඉඳි ගස් හිමි අය ඒවා 
ඉන් පිටතට ගන්නැයි නිරයෝග කළහ’ පසුව ‘අපරාධකාරී රලසන් 
මුල් සට වූ අයට කිසදු අයිතියක් රනොමැත’ යැයි ද පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් දන්වා ඇති අතර, රමහි වාර්තා 
සම්බන්ධතාව හසන් ගණයට අයත් වූවකි.  

ْن ريَوايَةي ُعْرَوَة، َعْن  -(921) ََني " مي نَْد اْصَحابي " السُّ ُرُه عي َوآخي
، َوِفي َتْعييْي َصَحابييرهي    ي يدي بْني َزيٍْد.  َواْختُليَف ِفي وَْصليهي َوإيرَْساَلي  َسعي

තිර්මිදි අබූ දාවූද් නසාඊ ඉබ්නු මාජා යන හදීස් ේරන්ථ වල 
සඊද් ඉබ්නු රසයිද් විසන් දන්වා උර්වා විසන් රහළිදරේ කළ 
රමවැනිම තවත් හදීසයක් සඳහන් ව ඇත. රමය මවුසූල් ගණයට 
අයත් ද මුර්සල් ගණයට අයත් ද යන්න වගත් රමය වාර්තා කළ 
සහාබිවරයාරේ නම නම් කිරීම පිළිබඳවත් මත රේද ඇත.  

(922)-  َ ى صَّلي اهلُل َوَعْن اِبي بَْكَرَة; رِضي اهلل َعنُْه انى انلىِبي
َماَءُكْم َواْمَوالَُكْم ]  ن  " إينى دي َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: ِفي ُخْطبَتيهي يَْوَم انلىْحري بيمي
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ُكْم َهَذا،  ُكْم َهَذا، ِفي بدََلي َواْعَراَضُكْم [ َعلَيُْكْم َحَراٌم، َكُحْرَمةي يَْومي
ُكْم َهَذا "  مُ  تىَفٌق َعلَيْهي  . ِفي َشْهري  

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් මිනාරවහි අවුරුදු දින රද්ශානරවහි ‘ඔබරේ රමම දිනය 
ඔබරේ රමම නගරය ඔබරේ රමම මාසය උතුම් රමන්ම ඔබරේ 
රුධිරය ද ඔබරේ වස්තුව ද ඔබරේ මාන්යය ද නුඹලාට උතුම්ය’ 
යැයි පැවසූ බව අබූ බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්. 
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ْفَعِة   
ُّ

َباُب الش  

ෂෆ්ආ පිළිබඳ පාඩම 

ෂෆආ් යනු රදරදරනකුට උරුම වූ වසත්ුරවහි එක් අයකු තම 
රකොටස විකිණීමට සතූ විට රසසු අයට වඩා තමන්රේ රකොටස් 
කරුට පරමුඛත්වය ලබා දීමය. 

ي َعْن َجابيري بْني  -(923) ُ َعنُْهَما- َعبْدي اَّللى َ اَّللى َقاَل: "  -رَِضي
ْفَعةي ِفي ُُكر َما لَْم ُيْقَسْم،  َم " بيالشُّ

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى قَََض رَُسوُل اَّللى
، َواللىْفُظ  ُرُق َفاَل ُشْفَعَة "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي فَْت الطُّ فَإيَذا َوَقَعتي اْْلُُدوُد َوُِصر

يلْبُ  . ل َخاريير  

ජාබිර් ඉබ්නි අබ්දිල්ලාහ ් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් 
වාර්තා කරන ලදී. රකොටස් කරනු රනොලැබූ සෑම වස්තුවකම ෂෆ්ආ 
ඇත. නමුත් එහි සීමා මායිම් පනවනු ලැබූ විට මාර්ගය පැහිදිලි 
කරනු ලැබූ විට එහි ෂෆ්ආ රනොමැත යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
වසල්ලම් තුමා) තීන්දු කළහ.  

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්. රමහි සඳහන් වදන් රපළ 
ඉමාම් බුහාරි සතුය.  

ٍْك: ارٍْض، اْو  -(924) ْفَعُة ِفي ُُكر َشي َوِفي ريَوايَةي ُمْسليٍم: " الشُّ
هي ".  َوِفي  يكي َربٍْع، اْو َحائيٍط، ََل يَْصلُُح اْن يَبييَع َحَّتى َيْعريَض لََعَ ََشي

َحا ْفَعةي ِفي ُُكر ريَوايَةي الطى َم بيالشُّ
ُّ صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى : قَََض انلىِبي ويير

ٍء، َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت .   ََشْ

මුස්ලිම් හි සඳහන් වාර්තාවක ෂෆ්ආ සෑම හවුල් 
කටයුත්තකම පවතී.  
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භූමියක රහෝ නිවසක රහෝ තාපපයක රහෝ හවුලක් ඇති 
සෑම රදයකම ෂෆ්ආ ඇත. තම හවුල් කරු රවත එය ඉදිරිපත් කරන 
රතක් එය විකිණීම සුදුසු රනොරේ.  

තහාවී හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක නබි (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ සෑම රදයකම ෂෆ්ආ සඳහා අවසරය 
දුන්හ. රමහි වාර්තා කළ පුද්ගලරයෝ විශ්වාසවන්තයින් රවති.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسو -(925)  ُل َوَعْن انَسي بْني َماليٍك رِضي
 ، ُّ اري "  َرَواُه النىَساِئي اري اَحقُّ بيادلى ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َجاُر ادلى اَّللى

لىٌة .  بىاَن، َوََلُ عي َحُه ايْبُن حي  وََصحى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පරකාශ කළ බව අනස ්ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. අසල්වැස නිවැසයන් නිවස(ක් 
විකිණීම) සඳහා වඩා සුදුස්සන් රවති.  

රමය ඉමාම් නසාඊ තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර 
ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි. රමය ඇතැම් අඩුපාඩු ඇත.  

َ اهلل -(926) ي  َوَعْن اِبي َرافيٍع رِضي َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
، َوفييهي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " اْْلَاُر اَحقُّ بيَصَقبيهي "  اْخرََجُه اْْلَُخارييُّ

ٌة    قيصى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව අබූ රාෆිුඃ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. ‘අසල්වැස නිවස මිලට ගැනීමට වඩාත් සුදුසස්න් වනුරේ 
අසල්වැසයන්ය.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර රමය දීර්ඝ 
හදීස් කතාවක රකොටසකි. 
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ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم  -(927) َوَعْن َجابيٍر قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
يُشْفَعةي َجا إيَذا ََكَن  -َوإيْن ََكَن ََغئيب ا  -ريهي، يُنْتََظُر بيَها " اْْلَاُر اَحقُّ ب

ا "  َرَواُه اْْحَُد، َواَْلْرَبَعُة، َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت .  د  يُقُهَما َواحي  َطري

ෂෆ්ආ සඳහා වඩාත් උරුමය ඇත්රත් අසල්වැසයාටය. ඔහු 
රනොමැති වූ විරටක ඔවුන් රදරදනාට ඇත්රත් එකම මාර්ගයක් නම් 
(ඔහු නැවත පැමිරණන රතක්) අරපක්ොරවන් සටිය යුතුය.   

රමය අහ්මද්, අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු මාජා යන 
ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා රකොට ඇත. රමහි වාර්තා කළ පුද්ගලරයෝ 
විශ්වාසනීය අය රවති.  

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -(928) َ اَّللى ر صَّلي -رَِضي ، َعني انلىِبي
اُر، اهلُل َعلَيْ  َقالي "  َرَواُه ايْبُن َماَجْه َوالََْبى ْفَعُة َكَحلر الْعي هي وََسلىَم قَاَل: " الشُّ

يٌف .   َوَزاَد: " َوََل ُشْفَعَة ليَغائيٍب " َوإيْسنَاُدُه َضعي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පරකාශ කළ බව 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ෂෆ්ආ යනු (ඔටුවාරේ ලණුරේ) ගැටය ලිහිල් කළාක් රමනි. 

රමය ඉබ්නු මාජා හා බස්සාර් යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

මීට අමතර ව (පදිිංචි ව) රනොමැති අයට ෂෆ්ආ රනොමැත.  

රමහි වාර්තා සම්බන්ධතාව ඉතා දුර්වලය.  

සටහන: ඉතා ඉක්මණින් ෂෆ්ආරවහි උරුමරයන් යරමකු 
ඵල රනොලැබුරේ නම් එය ඔහුට මඟ හැරී යනු ඇත. එය බැද දමනු 
ලැබූ ඔටුවා මුදවා හරින්නාක් රමන් රේ යන්න රමහි අරුතය.  
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ِقَراِضَِباُب 
ْ
ال  

කිරාල් පිළිබඳ පාඩම 

කිරාල් යනු ේයාපාරය සඳහා රදනු ලබන ණය රේ. එනම් 
ේයාපාරයක ආරයෝජනය කිරීම සඳහා රකරනකු විසන් ණයට 
මුදල් ලබා දී තවත් රකරනකු ඉදිරිපත් වී රවරහස මහන්සරයන් 
වැඩ රකොට පසුව ලැරබන ලාභරයහි ඔවුන් රකොටස් කරුවන් වීම. 

ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي  -(929) َ اهلل َعنُْه انى انلىِبي َعْن ُصَهيٍْب رِضي
َكُة: اْْلَيُْع إيََل اَجٍل، َوالُْمقَ  نى الَْبَ ارََضُة، وََخلُْط وََسلىَم قَاَل: " ثاََلٌث فييهي

يٍف  . ا يلْبَيْعي "  َرَواُه ايْبُن َماَجْه بيإيْسنَاٍد َضعي ، ََل ل يلْبَيْتي ْيي ل عي لُْبر بيالشى  

ඇත්රතන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පරකාශ කළ බව සුහයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

කරුණු තුනක් තුළ සමෘද්ධිය ඇත. එනම් නියමිත කාලයක් 
දක්වා කල් දී සදු කරන ේයාපාරය. ේයාපාරයක ගනුරදනු වශරයන් 
රදනු ලබන ණය. නිවරසේ භාවිතය සඳහා තිරුඟු සමග බාර්ලි මුසු 
කිරීම එය විකිණීම සඳහා රනොව. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා දුර්වල හදීස ්සම්බන්ධතාවකින් යුතු 
ව වාර්තා රකොට ඇත.  

(930)-  َ َزاٍم رِضي يمي بْني حي  اهلل َعنُْه " انىُه ََكَن َوَعْن َحكي
: اْن ََل ََتَْعَل َمايلي ِفي َكبيٍد  يَْشَِّتيُط لََعَ الرىُجلي إيَذا اْعَطاُه َماَل  ُمَقارََضة 

يٍل، فَإيْن َفَعلَْت َشيْئ ا  َل بيهي ِفي َبْطني َمسي لَُه ِفي َِبٍْر، َوََل َتْْني َرْطبٍَة، َوََل ََتْمي
نَْت  ْن َذليَك َفَقَد َضمي ، َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت . مي ُّ اَرُقْطِني   َمايلي "  َرَواُه ادلى
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හකීම් ඉබ්නු හිසාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. නියත වශරයන්ම එතුමාරණෝ මිනිරසකුට හවුල් 
ේයාපාරය සඳහා ණය දුන් විට ‘ඔබ ජීවය ඇති දෑහි මාරේ ධනය 
රයදවීම රහෝ එය මුහු ද ඔස්රසේ පරවාහනය කිරීම රහෝ ජලය ගලා 
යන ස්ථානයක් හරහා බැස රැරගන යාම රහෝ රනොකළ යුතුය. 
එබැවින් මින් කිසවක් රහෝ ඔබ සදු කරළේ නම් මාරේ ධනයට ඔබ 
වගකිව යුතුය’ යැයි ඔහුට රකොන්රද්ස පැනවූහ. 

රමය ඉමාම් දාරකුත්නි තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇත. රමහි 
වාර්තාකරුවන්රේ සම්බන්ධතාව ඉතා බලවත්ය.  

ي " َعْن الَْعاَلءي بْني َعبْدي الرىْْحَني بْني َوقَاَل مَ  أ اليٌك ِفي " الُْمَوطى
بَْح  َل ِفي َماٍل ليُعثَْماَن لََعَ انى الرر هي: " انىُه َعمي ، َعْن َجدر َيْعُقوَب، َعْن ابييهي

يٌح  .   بَيْنَُهَما "  َوُهَو َمْوقُوٌف َصحي
ලැරබන ලාභය රදරදනාට හිමි විය යුතුය යන පදනම මත 

උස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ ධනරයහි ඔහු එරසේ සදු කළ 
බව  අල් අලා ඉබ්නු අබ්දිර් රහ්මාන් බින් යුඃකූබ්, තම පියාරගන් ද 
පියා ඔහුරේ සීයාරගන් ද ලබා කරන ලද වාර්තාවක සඳහන් වන 
බව ඉමාම් මාලික් තුමා මුවත්තා ේරන්ථරයහි පවසයි.  

 

 



 

 

මරාම් 

 

503
 

 

َجارََِباُب  ِ
ْ

اِة َوْلا
َ
َساق

ُ ْ
ةِِاْل  

රගොවි ගිවිසුම් හා කුලිය 

ُ َعنُْهَما-َعْن ايبْني ُعَمَر  -(931) َ اَّللى ي -رَِضي ; " انى رَُسوَل اَّللى
ْن َثَمٍر، صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم ََعَمَل اْهَل َخيْ  نَْها مي يَشْطري َما ََيُْرُج مي َبَ ب

 اْو َزْرٍع "  ُمتىَفٌق َعلَيْهي . 
ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

ඇත්ත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) රට ඉඳි හා රගොවිතැනින් ලැරබන දැයින් 
(ඉස්ලාමීය රජයට) අඩක් ලබා දිය යුතුයි යන පදනම මත කයිබර් 
වැසයන් සමඟ ගනු රදනු කළහ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් යන අය විසන් දන්වා 
ඇත.  

ُهْم بيَها لََعَ اْن يَْكُفوا َعَملََها  رى َوِفي ريَوايٍَة لَُهَما: فََسالُوا اْن يُقي
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم "  ، َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل اَّللى َولَُهْم نيْصُف اثلىَمري

وا بيَها، َحَّتى  ئْنَا "، َفَقرُّ ُكْم بيَها لََعَ َذليَك َما شي رُّ   اْجاَلُهْم ُعَمُر " . نُقي

ඔවුන් රදරදනා සතු තවත් වාර්තාවක  

ඔවුහු ඔවුන්රේ රසේවරේ පරමාණයට ඔවුනට ඵල වගාරවන් 
අඩක් හිමි වීම පිළිගන්නා රමන් එතුමාණන්රගන් ඔවුහු විමසා 
සටිරයෝය. එවිට අල්ලාහ්රේරේ දූතයාරණෝ අප අභිමත කරන 
රතක් නුඹලා පතන දෑ අපි පිළිගන්රනමු. එවිට ඔවුන් ද එය 
පිළිගත්රතෝය. උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ඔවුන් ව රටින් 
පිටුවහල් කරන රතක්ම එය එරසේ සදුවුණි යැයි සඳහන් ව ඇත.  
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ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َدَفَع إيََل َيُهودي   يُمْسليٍم: " انى رَُسوَل اَّللى َول
لُوهَ  ْم، َوََلُ َشْطُر َخيَْبَ ََنَْل َخيَْبَ َوارَْضَها لََعَ اْن َيْعتَمي يهي ْن اْمَوال ا مي

 َثَمريَها "  

මුස්ලිම්හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක  

කයිබර් ඉඳි ගස් හා එහි භූමිය තම ධනය රයොදවා රසේවය 
කිරීරම් පදනම හා ලැරබන අස්වැන්රනන් අඩක් තමන්ට හිමි විය 
යුතුය යන පදනම මත කයිබර් යුරේවන් රවත භාර දුන්හ. 

يٍج َوَعْن َحنَْظلََة  -(932)  بْني قَيٍْس قَاَل: " َسالُْت َرافيَع ْبَن َخدي
 ، َس بيهي

ْ
؟ َفَقاَل: ََل بَأ ةي َهبي َوالْفيضى َ اهلل َعنُْه َعْن كيَراءي اَْلرْضي بياَّلى رِضي

ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم  ُروَن لََعَ َعْهدي رَُسولي اَّللى َما ََكَن انلىاُس يَُؤاجي إينى
يَانَ  ، َفيَْهليُك َهَذا لََعَ الَْماذي ْرعي ْن الزى ، َواْشيَاَء مي لي ، َواْقبَالي اْْلََداوي اتي

َويَْسلَُم َهَذا، َويَْسلَُم َهَذا َوَيْهليُك َهَذا، َولَْم يَُكْن ليلنىاسي كيَراٌء إيَلى 
َس بيهي "  

ْ
ٌء َمْعلُوٌم َمْضُموٌن فَاَل بَأ ا ََشْ ليَك زََجَر َعنُْه، فَامى َ َرَواُه َهَذا، فََّلي

 ُمْسليٌم . 

ْن إيْطاَلقي انلىْْهي َعْن  َل ِفي الُْمتىَفَق َعلَيْهي مي مْجي
ُ
يَما أ َوفييهي َبيَاٌن ل
 .  كيَراءي اَْلرْضي

හන්ළලා බින් කයිස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. රන් හා රිදී රවනුවට භූමියක් බදු ක්රමයට ලබා ගැනීම 
පිළිබඳ ව මම රාෆිුඃ බින් කදීජ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරගන් 
විමසුරවමි. එවිට එතුමා ඒ ගැන කම් නැත. නමුත් අල්ලාහ්රේ 
දූතයාණන්රේ සමරේ ජලරයන් වට වූ වගුරු බිම්, ගිංගා අසබඩ 
පිහිටා තිබූ බිම් හා ඇතැම් බිම් පමණක් බදු පදනම යටරත් ජනයාට 
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ලබා දුන්හ. ඒවා  විරටක විනාශ වී යයි. විරටක මැනවින් පවතී. 
තවත් විරටක මැනවින් පවතී විරටක විනාශ වී යයි.  බදු වශරයන් 
රම් හැර රවන කිසවක් රනොවීය. එබැවින් එතුමා එයින් වැළැක්වූහ. 
නම් කරන ලද පරමාණයක් භාර දිය යුතු බවත් අවධාරණය රකොට 
එරසේ නම් එය කම් නැතැයි පැවසූහ.  

මූලාශ්රය: මුස්ලිම් 

බුහාරි හා මුස්ලිම් එක් ව සඳහන් කළ හදීසරේ රපොරළොව 
බදු පදනම යටරත් ලබා දීමට තහනම් වීරම් රහේතුව විස්තර රකරර්.  

َ اهلل َعنُْه " انى رَُسوَل  -(933) اكي رِضي حى َوَعْن ثَابيتي بْني الضى
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َنََه َعْن الُْمَزارََعةي ] َوامَ  َر [  بيالُْمَؤاَجَرةي "  اَّللى

ا   . َرَواُه ُمْسليٌم ايْض 
සාබිත් ඉබ්නු ළහ්හාක් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අලයිහි වසල්ලම්) තුමා (එක් අයකුට අයිති ඉඩමක) හවුල් රබෝග 
වගාව තහනම් කළ අතරම කුලී රගවීරම් පදනම යටරත් වගා 
කිරීමට නිරයෝග කරළේය.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

සටහන :  ‘මුzසාරා’ යනු ලැරබන අස්වැන්රනන් ඉඩම් 
අයිතිකරුට රකොටසක් රදන බවට පවසා රගොවිතැන් කිරීම.  

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني َعبىاٍس  -(934) َ اَّللى ; انىُه قَاَل: " -رَِضي
ي  ي ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم َواْعَطى اَّلى َحَجَمُه اْجَرُه "  ايْحتََجَم رَُسوُل اَّللى

. َرَواُه اْْلَُخارييُّ   .  هي  َولَْو ََكَن َحَراما  لَْم ُيْعطي

ඉබ්නු අබ්බාස ් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා විත් විඳගත්හ. 
තමන්ට විත් විද්ද පුද්ගලයාට ඔහුරේ කුලිය පිරිනැමුරේය. එය 
තහනම් කටයුත්තක් නම් එරසේ එතුමා ඔහුට රනොදී සටින්නට 
තිබුණි.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -(935) يٍج رِضي َوَعْن َرافيعي بْني َخدي
امي َخبييٌث "  َرَواُه ُمْسليٌم .  ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َكْسُب اْْلَجى  اَّللى

 ‘විත් විඳ උපයන දෑ කිලිටිය’ යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව රාෆිුඃ ඉබ්නු කදීජ් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل رَ  -(936) ي َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة رِضي ُسوُل اَّللى
: رَُجٌل  يَاَمةي ُ  ثاََلثٌَة انَا َخْصُمُهْم يَْوَم الْقي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " قَاَل اَّللى

ْي ا  َجَر اجي
ْ
اْعَطى ِبي ُثمى َغَدَر، َورَُجٌل بَاَع ُحًرا ، فَاَُكَ َثَمنَُه، َورَُجٌل ايْستَأ

هي اْجرَ  نُْه، َولَْم ُيْعطي ُه "  َرَواُه ُمْسليٌم . ، فَاْستَْوََف مي  

අල්ලාහ ් රමරසේ පැවසූ බවට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දින තිරදරනකුට එරරහි 
ව මම කතා කරමි. මාරේ නමින් පරතිඥාවක් දී පසුව ද්රරෝහිකම් 
කළ මිනිසා. නිදහස ්පුද්ගලයකු (වහල් කමට) විකුණා ඉන් ලැරබන 
මුදල අනුභව කළ මිනිසා. රසේවකයකු කුලියට රගන ඔහුරගන් 
පූර්ණ රලස ඵල ලබා ඔහුට ඔහුරේ කුලිය රනොදුන් මිනිසා. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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َ اهلل َعنْ  -(937) ي َوَعْن ايبْني َعبىاٍس رِضي ُه قَاَل: قَاَل رَُسوُل اَّللى
ي "   َم " إينى اَحقى َما اَخْذُتْم َعلَيْهي َحًقا كيتَاُب اَّللى

صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلى
 اْخرََجُه اْْلَُخارييُّ  . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පරකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නුඹලා උරුමකම් ලබන්නට වඩාත් සුදුසුම කරුණ වනුරේ 
අල්ලාහ්රේ ේරන්ථයයි.  

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -(938) َ اَّللى قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -رَِضي
ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " اْعُطوا اَْل  فى َعَرقُُه "  اَّللى َْي اْجَرُه َقبَْل اْن َُيي جي

 َرَواُه ايْبُن َماَجْه  . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී.  

කුලීකරුවාට ඔහුරේ දහඩිය වියළීමට රපර ඔහුරේ කුලිය 
පිරිනමනු. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා විසන් දන්වා ඇත. 

(939)-  ْ ِبي
َ
نَْد أ َ اهلُل َعنُْه عي ْ ُهَريَْرَة رَِضي ِبي

َ
َوِفي اْْلاَبي َعْن أ

ر .  َيْعََّل واَْليَْهقي

ඉහත සඳහන් හදීසයම අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා රකොට අබූ යුඃලා හා බයිහකී යන ේරන්ථ වල 
සඳහන් ව ඇත. 
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(940) َعاٌف ر ، َوُُكَُّها ضي َبَايني نَْد الطى  وََجابيٍر عي

තබාරානි නම් ේරන්ථරේ ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් ද සඳහන් ව ඇත. රම් සයල්ල දුර්වල 
වාර්තා සම්බන්ධතා වලින් යුක්තය. 

َ اهلل َعنْ  -(941) يٍد اْْلُْدريير رِضي ى َوَعْن اِبي َسعي -ُه انى انلىِبي
ْجَرتَُه "  

ُ
ْيا ، فَلْيَُسلرْم ََلُ أ َجَر اجي

ْ
ُ َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: " َمني ايْستَأ َصَّلى اَّللى

يقي اِبي َحنييَفَة  ْن َطري ُّ مي َطاٌع، َووََصلَُه اْْلَيَْهقي زىاقي َوفييهي اينْقي َرَواُه َعبُْد الرى
   

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පැවසූ බව අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

කවරරකු කුලීකරුවකුරගන් කුලී වැඩක් කරවා ගත්රත් ද 
ඔහුට ඔහුරේ කුලිය භාර රදත්වා ! 

රමය ඉමාම් අබ්දුර් රzස්zසාක් විසන් දන්වා ඇත. රමහි 
වාර්තා සම්බන්ධතාව විසන්ධි වී ඇත. ඉමාම් බයිහකී තුමා රමය 
ඉමාම් අබූ හනීෆා තුමා සමඟ සම්බන්ධ රකොට පවසයි.  
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َواِتَِباُب 
َ ْ
ِإْحَياِء اْل  

පාළු වී ගිය භූමිය (වගා කිරීරමන්) ජීවමාන කිරීම 
පිළිබඳ පාඩම 

يَشَة  -(942) ُ َعنَْها-َعْن ُعْرَوَة، َعْن ََعئ َ اَّللى ى -رَِضي ; انى انلىِبي
َحٍد، َفُهَو اَحقُّ صَّلي اهلُل َعلَيْ  َر ارْضا  لَيَْسْت َلي هي وََسلىَم قَاَل: " َمْن َعمى

. َرَواُه اْْلَُخارييُّ  .  اَلفَتيهي ََض بيهي ُعَمُر ِفي خي
 بيَها "  قَاَل ُعْرَوُة: َوقَ

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් ලබා උර්වා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා රමරසේ දන්වා සටියි.  

කිසවකු අයිති රනොවන භූමියකට කවරරකු ජීවමාන කරළේ ද 
එයට වඩාත් සුදුස්සා ඔහුමය.  

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා එතුමාරේ රාජ්ය පාලන 
සමරේ රම් අනුව තීන්දු දුන්හ. යැයි උර්වා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
දන්වයි.  

රමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසන් දන්වා ඇත.   

يدي بْ  -(943) ر صَّلي َوَعْن َسعي َ اهلل َعنُْه َعْن انلىِبي ني َزيٍْد رِضي
َ ََلُ "  َرَواُه اثلىاَلثَُة،  اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: " َمْن اْحيَا ارْضا  َميْتَة  فَْهي
. َوقَاَل: ُرويَي ُمرَْسال . َوُهَو َكَما قَاَل، َواْختُليَف ِفي  يُّ ذي مي ْ نَُه الِّتر وََحسى

، فَقي  ي ْبُن َعْمٍرو، َصَحابييرهي يَل: َعبُْد اَّللى يَشُة، َوقي يَل: ََعئ يَل: َجابيٌر، َوقي
ُل.  ُح اَْلوى اجي  َوالرى

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් පරකාශ 
කළ බව සඊද් ඉබ්නු රසයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 
කරන ලදී. 
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කවරරකු මළ ගිය (මුඩු) භූමියක් පරාණවත් කරළේද එය ඔහු 
සතුය.  

රමය අබූ දාවූද්, තිර්මිදි හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් 
දන්වා ඇත. ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රමය හසන් ගණයට අයත් හදීසයක් 
බව සඳහන් කරයි. තවත් වාර්තාවක මුර්සල් ගණරේ හදීසයක් 
බවත් සඳහන් කරයි. රමය වාර්තා කර ඇත්රත් ජාබිර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා ද නැතරහොත් ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමියද 
නැතරහොත් අබ්දුල්ලාහ ්ඉබ්නු අම්ර් තුමාද යන්න පිළිබඳ මත රේද 
ඇත. වඩාත් නිවැරැදි පරකාශය වනුරේ පළමු ව සඳහන් ජාබිර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යන්නය.    

َ اهلل  -(944) ْعَب ْبَن َجثىاَمَة رِضي وََعني ايبْني َعبىاٍس; انى الصى
ي َعنُْه  ى ََم إيَلى َّللي ى صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَاَل: " ََل حي اْخَبَُه انى انلىِبي

ي "  َرَواُه اْْلَُخارييُّ  .   َوليرَُسوَلي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් පරකාශ 
කළ බව සුඃබ් ඉබ්නු ජස්සාමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තමන් රවත 
දන්වා සටි බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ ්සතු ව හා ඔහුරේ රසූල්වරයා සතු ව හැර රවනත් 
කිසදු සීමාවක් රනොමැත. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

සටහන : zසකාත් වශරයන් ලබා ගත් පශු සතුන් යුද්ධය 
සඳහා රයොදවන අශ්වයින් යුද්දයක දී ඝනීමත් රලසන් ගන්නා ලද 
පශු සතුන් හා කුමුස් (නම් පරහන් එකක්) යන පරතිශතය අනුව 
ලබා ගත් පශු සතුන් රැක බලා ගනිමින් නඩත්තු කරනු පිණිස නබි 
(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් හා කලීෆාවරුන් සතු ව 
ඉඩම් තිබිණ. රමය අල්ලාහට් හා ඔහුරේ දූතයාණන්ට පමණක් සතු 
වූ උරුමයකි. රපෞද්ගලික වශරයන් රවනත් කිසවකුට රමහි 
උරුමය නැත. ඒ අනුව ඉස්ලාමීය රජයට පමණක් රමය සතු 
වන්රන්ය යන අදහස මින් ගම්ය රේ.  
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ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني َعبىاٍس  -(945) َ اَّللى قَاَل: قَاَل رَُسوُل  -رَِضي
اَر "  َرَواُه اْْحَ  َ َر َوََل َضي ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " ََل ََضَ ُد، َواْبُن اَّللى

  َماَجهْ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පරකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අන් අයට හිිංසා රනොකළ යුතුය. තමන්ට ද හිිංසා කරගත 
රනොයුතුය.  

රමය ඉමාම් අහම්ද් හා ඉමාම් ඉබ්නු මාජා විසන් දන්වා ඇත.  

إي ُمرَْسٌل  .  -(946) ثْلُُه، َوُهَو ِفي الُْمَوطى يٍد مي يثي اِبي َسعي ْن َحدي َوََلُ مي  

අබූ සඊද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 
රමවැනිම හදීසයක් ඉබ්නු මාජාහි සඳහන් ව ඇත. මුවඅත්තුඃ නම් 
කෘතිරයහි රමය මුර්සල් ගණරයන් සඳහන් රකොට ඇත.  

َ اهلل َعنُْه قَاَل: قَاَل َوَعْن  -(947) َسُمَرَة بْني ُجنُْدٍب رِضي
َ ََلُ "  ا لََعَ ارٍْض َفْهي ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم " َمْن اَحاَط َحائيط  رَُسوُل اَّللى

َحُه ايْبُن اْْلَاُرودي  .  َرَواُه ابُو َداوَُد، وََصحى  
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා පරකාශ කළ බව සමුරා ඉබ්නු ජුන්දුබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(කිසවකුට අයිති නැති) භූමි භාගයක යම් රකරනකු වැට 
ගසා ගත්රත් නම් එවිට එය ඔහු සතු වූවකි. 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර 
ඉමාම් ඉබ්නු ජාරූද් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 
සඳහන් කරයි. 
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ى  -(948) َ اهلل َعنُْه انى انلىِبي ٍل رِضي ي بْني ُمَغفى َوَعْن َعبْدي اَّللى
َراَع  َعَطن ا صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم قَا ا فَلَُه اْرَبُعوَن ذي َل: " َمْن َحَفَر بيْْئ 

يَتيهي "  َرَواُه ايْبُن َماَجْه بيإيْسنَادٍ  يَماشي يٍف  .  ل َضعي  

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් පරකාශ කළ බව අබ්දුල්ලාහ ් ඉබ්නු මුගෆ්ෆල් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

(කිසවකුට අයිති නැති භූමි භාගයක) යරමකු ළිඳක් කැපුරේ 
නම් ඔහුරේ සතුන් ජලය පානය රකොට විරේක ගැනීරම් තරමට 
බාහු හතළිහක පමණ පරමාණයක් ඔහු සතු රේ.  

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා දුර්වල වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් 
යුතු ව වාර්තා රකොට ඇත.  

ى صَّلي اهلُل  -(949) ; " انى انلىِبي َوَعْن َعلَْقَمَة بْني َوائيٍل، َعْن ابييهي
َموَْت "  َرَواُه ابُ  ََْضَ ا ِبي يُّ ، َعلَيْهي وََسلىَم اْقَطَعُه ارْض  ذي مي ْ و َداوَُد ، َوالِّتر

بىاَن  .  َحُه ايْبُن حي  وََصحى

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාණන් හළරමේත් නම් ස්ථානරේ භූමි භාගයක් තමන්ට 
පිරිනැමුරේය යැයි අල්කමා ඉබ්නු වාඉල් තුමා තම පියාරගන් ලබා 
සඳහන් කරයි 

රමය ඉමාම් අබූ දාවූද් ඉමාම් තිර්මිදි යන අය විසන් දන්වා 
ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 
බවද සඳහන් කරයි. 

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني ُعَمَر  -(950) َ اَّللى ى صَّلي  -رَِضي " انى انلىِبي
هي ، فَاْجَرى الَْفَرَس حَ  َبْْيَ ُحَْضَ فَرَسي َّتى قَاَم ، اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم اْقَطَع الزُّ
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ْوُط "  َرَواُه ابُو َداوَُد َوفي  يهي ُثمى َرََم َسْوَطُه. َفَقاَل : " اْعُطوُه َحيُْث بَلََغ السى
 َضْعٌف . 

සුරබයිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාණන්ට තම අශ්වයා දිව 
යන තරමට භූමි භාගයක් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාරණෝ රවන් රකොට දුන්හ. එවිට ඔහු එම අශ්වයා නතර වන 
රතක් පදවා රගන ගිරේය. පසු ව ඔහුරේ කසය වීස කරළේය. පසු ව 
එතුමා රමරසේ පවසා සටියහ. එම කසය ළඟා වුණු තරමට ඔහුට 
පිරිනමන්නැයි පවසා සටියහ.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි 
දුර්වලකම් ඇත.  

(951)-  َ َحابَةي رِضي ْن الصى اهلل َعنُْه قَاَل: " َغَزوُْت  َوَعْن رَُجٍل مي
ََكُء ِفي  ْعتُُه َيُقوُل: انلىاُس َُشَ ي صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىَم فََسمي َمَع رَُسولي اَّللى

ي ، َوالَْماءي ، َوانلىاري "  َرَواُه اْْحَُد ، َوابُو َداوَُد ، َوريَجاَُلُ  ثاََلٍث : ِفي اللََْكَ
 ثيَقاٌت    . 

මම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා සමඟ එක් වී යුද වැදුරණමි. එවිට 

‘තණ බිම් ජලය හා ගින්න යන කරුණු තුරනහිම ජනයා 
හවුල්කරුරවෝ රවති’  

යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කළ 
පරකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව එතුමාණන්රේ මිතුරන් අතුරින් 
වූ මිනිරසකු විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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الَْوقْفي بَاُب 

වක්ෆ් රහවත් රද්ව මාර්ගරේ දානය කිරීම පිළිබඳ 

පාඩම 

َ اهلل َعنْهُ َعْن اِبي ُهَريَْرَة   -952  ي  رِضي صَّلي اهلُل َعلَيْهي انى رَُسوَل اَّللى
ْن  "قَاَل :  وََسلىمَ  نَْساُن ايْنَقَطَع َعنُْه َعَملُُه إيَلى مي ثاََلٍث : إيَذا َماَت اْْلي

، اْو َودَلٍ َصالٍَح يَْدُعو ََلُ  لٍْم يُنْتََفُع بيهي َيٍة ، اْو عي َرَواهُ ُمْسليٌم    "َصَدقٍَة َجاري
 .

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී, 

මිනිරසකු මිය ගිය විට කරුණු තුනක් හැර ඔහුරේ රසසු ක්රියාවන් 

විසන්ධි වී යනු ඇත. එනම් සදකා ජාරියා රහවත් සදා රසත සලසන 

දානය. ප්රරයෝජනය ලබා රදන දැනුම, තමන් රවනුරවන් ප්රාර්ථනා 

කරන දැහැමි දරුවා.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.

ُ -َوَعْن ايبْني ُعَمَر   -953  َ اَّللى ا  "قَاَل :  - َعنُْهَمارَِضي اَصاَب ُعَمُر ارْض 
ى  َيَْبَ , فَاََت انلىِبي ُرهُ فييَها , َفَقاَل : يَا رَُسوَل  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ ِبي مي

ْ
يَْستَأ

ْب َماَل  َقطُّ ُهَو ا صي
ُ
َيَْبَ لَْم أ ا ِبي ي ! إيينر اَصبُْت ارْض  نْهُ اَّللى ي مي نْدي .  ْنَفُس عي

َق بيَها قَا قَْت بيَها " . قَاَل : َفتََصدى ئَْت َحبَْسَت اْصلََها , َوتََصدى َل : " إيْن شي
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[ ]ُعَمُر ,  َق بيَها َغْْيَ انىُه ََل ُيبَاُع اْصلَُها, َوََل يُورَُث , َوََل يُوَهُب , َفتََصدى
قَابي , َوِفي َسبييلي  بييلي ,  ِفي الُْفَقَراءي , َوِفي الُْقْرََب , َوِفي الرر ي , َوابْني السى اَّللى

َم  نَْها بيالَْمْعُروفي , َوُيْطعي ُكَل مي
ْ
ََها اْن يَأ يْفي , ََل ُجنَاَح لََعَ َمْن َويلي َوالضى

يقا   . ُمتىَفٌق َعلَيْ  "َصدي ٍل َماَل  يُمْسليٍم َغْْيَ ُمتََمور  . هي , َواللىْفُظ ل

يلْبَُخاريير :  ْق  "َوِفي ريَوايٍَة ل  بياْصليهي , ََل ُيبَاُع َوََل يُوَهُب , تََصدى
ْن ُينَْفُق َثَمُرُه  .  "َولَكي

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කයිබර්හි උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට භූමි භාගයක් ලැබිණ. ඒ 

පිළිබඳ යම් නිරයෝගයක් බලාරපොරරොත්තු රවමින් එතුමා නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණ, අල්ලාහ්රේ 

දූතයාණනි! නියත වශරයන්ම මට කයිබර්හි භූමි භාගයක් ලැබිණ. 

මා මීට වඩා වටිනා සම්පතක් කිස දිරනක ලබා රනොමැත යැයි 

පැවසුරේය. (එවිට නබිතුමාරණෝ) ඔබ කැමති නම් එහි මූලය ඔබ 

තබා රගන එමගින් ඔබ දන් රදන්නැයි පවසා සටියහ. පසු ව උමර් 

තුමාරණෝ එමගින් දන් දුන්හ. එපමණක් රනොව රමහි මූලය 

විකුණනු රනොලැබිය යුතු බවත් රවන කිසවකු උරුමය රනොලැබිය 

යුතු බවත් එය පරිතයාගයක් වශරයන් පිරිනැමිය රනොයුතු බවත් 

එමගින් දුගියන්, සමීපතයින් වහලුන් නිදහස් කිරීරම් දී අල්ලාහ්රේ 

මාර්ගරේ මගියන් හා දුර්වලයින් විෙයරයහි දන් දිය යුතු බවත් එයට 

භාර ව සටින්නන් ඉන් යමක් යහපත් අයුරින් අනුභව කරන්රන් නම් 

හා මිතුරන්ට ආහාර වශරයන් පිරිනමන්රන් නම් එය වරදක් 

රනොවන බවත් නිරයෝග කර සටිරේය.  එරමන්ම එය මුදල් බවට 

පත් රනොකළ යුතුය. තවත් වාර්තාවක සඳහන් ව ඇත.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් හා ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි 

සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි.  
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බුහාරි හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක ඔබ ඉන් ලැරබන මූල ද්රවය දන් 

රදනු. නමුන් එය විකුණනු රනොලැබිය යුතුය. පරිතයාගයක් 

වශරයන් රදනු රනොලැබිය යුතුය. නමුත් එහි පල වගාව වියදම් 

කරනු ලැබිය යුතුය. 

َ اهلل َعنْهُ َريَْرَة َوَعْن اِبي هُ   -954  ي  "قَاَل :  رِضي صَّلي َبَعَث رَُسوُل اَّللى
َدقَةي .  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  يَث , َوفييهي :   "ُعَمَر لََعَ الصى ٌ  "اْْلَدي ا َخادلي َوامى

ي   .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "َفَقْد ايْحتَبََس اْدَراَعُه َواْعتَاَدُه ِفي َسبييلي اَّللى
අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා උමර් 

තුමා ව සදකා භාේඩ රැස් කිරීම සඳහා යැවූහ.... (දීර්ඝ හදීසයකි.) 

එහි කාලිද් තුමා තම යුද කබාය හා ආයුධ අල්ලාහ්රේ මාර්ගරේ 

වක්ෆ් කළහ.

සටහන : රමහි සම්පූර්ණ හදීසය බුහාරි හි 1468 වැනි අිංකය 

යටරත් සඳහන් ව ඇත. 
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ح    والعمرى والرقىبِهَبِة بَاُب ال 

හිබත් උම්රා හා රුක්බා පිළිබඳ පාඩම

හිබත් : තයාගයක් වශරයන් පිරිනමන දෑ.

උම්රා : රමය අඥාන යුගරේ ජීවිතාන්තය දක්වා රදනු ලබන තයාග 

ක්රමයකි. රකරනකු තවත් අයකුට තම නිවස පිරිනමා ‘මාරේ රමම 

නිවස මා ජීවතුන් අතර සටින තාක් ඔබ සතු වූවකි. එය ඔබට 

පරිහරණය කළ හැක’ යැයි පවසයි. රමය ඉස්ලාම් අනුමත කර 

ඇත. 

රුක්බා : රකරනකු තවත් රකරනකු රවත තම නිවස පිරිනමා 

‘ඔබට රපර මා මිය ගිරේ නම් රමම නිවස ඔබට උරුම වනු ඇත. 

මට රපර නුඹ මිය ගිරේ නම් රමම නිවස මට උරුම වනු ඇත යැයි 

පැවසීම.

ٍْي   -955  ُ َعنُْهَمارَ -َعْن انلُّْعَماني بْني بَشي َ اَّللى انى ابَاهُ اََت بيهي رَُسوَل  -ِضي
ي  ،  "َفَقاَل :  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى ا ََكَن يلي إيينر ََنَلُْت ايبِْني َهَذا ُغاَلم 

ي  ثَْل َهَذا"  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َفَقاَل رَُسوُل اَّللى َك ََنَلْتَُه مي . ؟" اُُكُّ َودَلي
ي فَ  ْعُه"  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َقاَل : ََل . َفَقاَل رَُسوُل اَّللى  ." فَارْجي

ر  "َوِفي لَْفٍظ :  َدُه لََعَ  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ فَاْنَطلََق اِبي إيََل انلىِبي لييُْشهي
ْم" هي

َك ُُكر . َفَقاَل : " اَفَعلَْت َهَذا بيَودَلي َ . قَاَل : ؟َصَدقَِتي ََل. قَاَل: " ايتىُقوا اَّللى
َدقََة  , , فََردى تيلَْك الصى ُكْم " فَرََجَع اِبي لُوا َبْْيَ اْوََلدي  ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.   "َواْعدي
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يُمْسليٍم قَاَل :  َوايٍَة ل َك اْن  "َوِفي ري ْد لََعَ َهَذا َغْْييي" ُثمى قَاَل : " ايََُسُّ فَاْشهي
"يَُكونُوا لََك ِفي الْ  ر َسَواء  .  "قَاَل : بَََّل . قَاَل : " فَاَل إيذ ا  ؟ بي

නුුඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. නියත වශරයන්ම තම පියාණන් තමන් කැටුව අල්ලාහ්රේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) රවත පැමිණ ‘මා සතු 

රමම වහල් රකොලුවා ව මම මාරේ පුතාට තයාගයක් වශරයන් 

පිරිනමමි යැයි පැවසුරේය. එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ඔබ ඔරබ් සෑම දරුවකුටම 

රමරලස තයාගයන් පිරිනමා ඇත්රත් දැයි විමසූහ. එයට ඔහු 

නැතැයි පිළිතුරු දුන්රන්ය. එවිට අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ එරසේ නම් එය ඔබ 

නැවත ගන්නැයි පවසා සටියහ. 

තවත් ප්රකාශයක : මා රවත පිරිනමන දෑ සඳහා සාක්ෂිකරුවකු 

බවට පත් කිරීමට මාරේ පියා නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා රවත ගිරේය. එවිට එතුමාරණෝ ඔරබ් දරුවන් සයලු රදනාටම 

රමරලස කර ඇත්රත් දැයි විමසූහ. ඔහු නැතැයි පිළිතුරු දුන්රන්ය. 

එවිට එතුමා ඔබලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. ඔබලාරේ දරුවන් 

අතර යුක්ති ගරුක ව කටයුතු කරනු. යැයි පැවසූහ. පසු ව මාරේ 

පියාණන් හැරී පැමිණ එම තයාගයක නැවත ගත්රත්ය. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

මුස්ලිම් හි සඳහන් තවත් ප්රකාශයක ‘මා හැර රවනත් රකරනකු 

සාක්ෂි වශරයන් පත් කර ගන්න’ යැයි එතුමාරණෝ පවසා ‘ඔවුන් 

සයලු රදනාම යහපත් දෑ හි සමාන වීම ඔබ ව සතුටට පත් කරන 

කරුණක් රනොරේ දැයි විමසා සටියහ. එවිට ඔහු එරසේය යැයි 

පැවසුරේය. එයට එරසේ නම් නුඹ රමරසේ රනොකරනු යැයි 

එතුමාරණෝ පැවසූහ.  
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ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني َعبىاٍس   -956  َ اَّللى ُّ قَ  -رَِضي صَّلي اَل : قَاَل انلىِبي
"  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ُء, ُثمى َيُعوُد ِفي َقيْئيهي بَتيهي ََكلَُْكْبي يَقي   "الَْعائيُد ِفي هي

 .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

يلْبَُخاريير :  بَتيهي  "َوِفي ريَوايٍَة ل ي َيُعوُد ِفي هي ي , اَّلى وْءي لَيَْس نَلَا َمثَُل السى
ُع ِفي َقيْئيهي ََكلَُْكْ   .  "بي يَرْجي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු 

අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

තමන් පිරිනැමූ තයාගය නැවත ලබා ගැනීම වමාරා පසු ව වැමෑරූ 

දෑ නැවත කා දමන සුනඛයා රමනි. 

මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

බුහාරි හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක වමාරා පසු ව වැමෑරූ දෑ නැවත 

කා දමන සුනඛයකු රමන් තමන් පිරිනැමූ තයාගය නැවත ඉල්ලා 

සටින්නා රේ නපුර රමන් රවනත් නපුරක් අප අතර රනොමැත.  

ُ َعنُْهمْ -َوَعْن ايبْني ُعَمَر ، َوابْني َعبىاٍس   -957  َ اَّللى ر  -رَِضي , َعْن انلىِبي
يىَة ,  "قَاَل :   اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ صَّلي  َي الَْعطي لُّ ليرَُجٍل ُمْسليٍم اْن ُيْعطي ََل ََيي

ُه"  ي َودَلَ يَما ُيْعطي ُ في يَها ; إيَلى الَْوادلي َع في َرَواُه اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة ,   "ُثمى يَرْجي
يُّ , وَ  ذي مي ْ َحُه الِّتر بىاَن , َواْْلَاوََصحى م اْبُن حي .  ؟كي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට ඉබ්නු උමර් 

හා ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) යන අය විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.
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තයාගයක් පිරිනමා පසු ව එය නැවත ගැනීම මුස්ලිම් මිනිරසකුට 

අනුමත රනොරේ. නමුත් පියකු තම පුතුට පිරිනැමූ දෑහි හැර.

රමය ඉමාම් අහ්මද් ඇතුළු ව අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඉබ්නු මාජා 

යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. තිර්මිදි ඉබ්නු හිබ්බාන් හා හාකිම් 

යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 

කරති.

يَشَة   -958  ُ َعنَْها-َوَعْن ََعئ َ اَّللى ي  "قَالَْت :  -رَِضي صَّلي ََكَن رَُسوُل اَّللى
يىَة , َوُيثييُب َعلَيَْها   َعلَيْهي وََسلىمَ اهللُ   .  َرَواُه اْْلَُخارييُّ   "َيْقبَُل الَْهدي

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

තයාග භාර ගනිමින් ඒවා හුවමාරු කරමින් සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත. 

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني َعبىاٍس   -959  َ اَّللى وََهَب رَُجٌل  "قَاَل :  -رَِضي
ي  يَت"  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ ليرَُسولي اَّللى ، فَاثَابَُه َعلَيَْها , َفَقاَل : " رَضي نَاقَة 

يَت" ؟ يَت" ؟  قَاَل : ََل . فََزاَدهُ , َفَقاَل : "رَضي  ؟قَاَل : ََل . فََزاَدهُ . قَاَل : "رَضي
بىانَ  َرَواُه اْْحَدُ   "قَاَل : َنَعْم.  َحُه ايْبُن حي   ., وََصحى

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මිනිරසකු අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා රවත ඔටුවකු පරිතයාග කරළේය. එවිට එතුමා ඒ රවනුරවන් 

යමක් හුවමාරු කර ගනිමින්, ඔබ තෘපතිමත් වන්රනහිද? යැයි 

ඇසීය. නැතැයි පිළිතුරු දුන්රන්ය. පසු ව තවත් අධික ව දුන්රන්ය. 

පසුව ද ඔබ තෘපතිමත් වන්රනහිදැ?යි විමසීය. නැතැයි ඔහු පිළිතුරු 

දුන්රන්ය. පසු ව තවත් අධික ව දී ඔබ තෘපතිමත් වන්රනහිදැ? යි 

විමසීය. එරසේය. යැයි ඔහු පිළිතුරු දුන්රන්ය. 
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රමය ඉමාම් අහ්මද් තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් 

ඉබ්නු හිබ්බාන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් 

කරයි. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر   -960  ي  رِضي صَّلي اهلُل قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
بَْت ََلُ  " مَ َعلَيْهي وََسلى  يَمْن ُوهي  ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  .   "الُْعْمَرى ل

يُمْسليٍم :  إينىُه َمْن  "َول
ُدوَها , فَ ُكوا َعلَيُْكْم اْمَوالَُكْم َوََل ُتْفسي اْمسي

بيهي  َرَها َحيا  َوَميرت ا، َوليَعقي ْعمي
ُ
ي أ ي َ ليَّلى  .   "اْعَمَر ُعْمَرى فَْهي

ي إينىمَ  "َوِفي لَْفٍظ :  صَّلي اهلُل َعلَيْهي ا الُْعْمَرى الىِتي اَجاَز رَُسوُل اَّللى
ْشَت،  وََسلىمَ  َ لََك َما عي ا إيَذا قَاَل: ِهي بيَك، فَامى َ لََك َوليَعقي اْن َيُقوَل: ِهي

بيَها  ُع إيََل َصاحي َها تَرْجي إينى
 .     "فَ

ر :  ِبي َداوَُد َوالنىَساِئي ْرقيَب َشيْئ ا ََل تُْرقيبُوا , وَ  "َوَلي
ُ
ُروا، َفَمْن أ ََل ُتْعمي

يَوَرثَتيهي  َر َشيْئ ا َفُهَو ل ْعمي
ُ
.   "اْو أ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

කවරරකුට තයාගයක් පිරිනමනු ලැබුරේ ද එය ජීවිතාන්තය දක්වා 

ඔහු සතු රේ. 

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

මුස්ලිම්හි සඳහන් තවත් වාර්තාවක නුඹලාරේ වස්තුව නුඹලා 

රවතම තබා ගන්න. එය නාස්ති රනොකරන්න. ජීවිතාන්තය දක්වා 

රකරනකුට එය තයාග කරළේ නම් ඔහු ජීවතුන් අතර සටිය ද මිය 



 

 

මරාම් 

 

522
 

ගිය ද එරසේ ජීවිතාන්තය දක්වා රදනු ලැබූ අයට හා ඔහුරේ 

පරම්පරාවට උරුම වන්රන්ය. 

තවත් ප්රකාශයක අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා අනුමත කළාවූ  ජීවිතාන්තය දක්වා වූ පරිතයාගය 

වනුරේ ‘රමය ඔබටත් ඔරබ් පරපුරටත් යැයි පැවසූ දෑ පමණි. ඔබ 

ජීවත් වන තාක්කල් රමය ඔබට හිමිය යැයි පැවසූ විට සැබැවින්ම 

එය එහි අයිතිකරු රවත නැවත පැවරරනු ඇත. 

අබූ දාවුද් හා නසාඊ හි රමරසේ සඳහන් රේ. නුඹලා රුක්බා 

රනොකරනු තවද උම්රා රනොකරනු කවරරකු රුක්බා වශරයන් 

යමක් රදනු ලබන්රන් ද එරසේ නැතරහොත් උම්රා වශරයන් යමක් 

රදනු ලබන්රන් ද එය ඔහුරේ උරුමක්කරුවන්ට සතු වසත්ුවක් වනු 

ඇත. 

(රුක්බා හා උම්රා පිළිබඳ ඉහත සඳහන් ව ඇත)

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن ُعَمَر   -961  َْحَلُْت لََعَ فََرٍس ِفي َسبييلي  "قَاَل :  رِضي
ي  بُُه , َفَظنَنُْت انىُه بَائيُعُه بيرُْخٍص، فََسالُْت رَُسوَل اَّللى ي , فَاَضاَعُه َصاحي اَّللى

تَبْتَْعُه , َوإيْن اْعَطاَكُه َعْن َذليَك . َفَقاَل : " ََل  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 
رَْهٍم  يَث. ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  .   " …بيدي اْْلَدي

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ මාර්ගරේ ගමන් කිරීම සඳහා අශ්වරයකු මම 

රකරනකුට පිරිනැමුරවමි. නමුත් එය ලබා ගත් තැනැත්තා එය 

නාසත් කර දැමීය. ඔහු එය අඩු මිලට විකුණනු ඇතැයි සතුරවමි. 

එය (මා විසන්ම මිලට ගැනීම) පිළිබඳ මම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරගන් විමසුරවමි. එවිට 

එතුමාරණෝ ‘ඔහු එය එක් දිර්හමයකට විකුණු ව ද එය ඔබ මිලට 

රනොගනු’ යැයි පැවසූහ. (දීර්ඝ හදීසයකින් රකොටසකි)
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මූලාශ්ර: බුහාරි හා මුස්ලිම්. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة   -962  ر  رِضي صَّلي اهلُل َعلَيْهي َعني انلىِبي
َرَواُه اْْلَُخارييُّ ِفي " اَْلَدبي الُْمْفَردي " َوابُو   "َتَهاُدْوا ََتَابُّوا  "قَاَل :  وََسلىمَ 

َيْعََّل بيإيْسنَاٍد َحَسن ٍ  . 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව අබූ 

හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා එකිරනකා අතර තයාග පිරිනමමින් නුඹලා එකිරනකා අතර 

රසරනහස ඇති කර ගනු.

අල් අදබුල් මුෆ්රද් නම් කෘතිරයහි ඉමාම් බුහාරි තුමා රමය දන්වා 

ඇති අතර අබූ යුඃලා තුමා රමය හසන් ගණරේ වාර්තා 

සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව සඳහන් කරයි.  

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن انٍَس   -963  ي  رِضي صَّلي اهللُ َعلَيْهي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
يَمَة  " وََسلىمَ  خي يىَة تَُسلُّ السى إينى الَْهدي

اُر بيإيْسنَاٍد َرَواُه الْ   "َتَهاَدْوا , فَ ََبى
يف ٍ .  َضعي

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. නුඹලා එකිරනකා අතර තයාග පිරිනමනු. රහේතුව නියත 

වශරයන්ම එරසේ තයාග පිරිනැමීම සත් අමනාපකම් පහ කරයි.

රමය ඉමාම් අල් බස්සාර් තුමා දුර්වල හදීස් වාර්තාවක් සහිත ව 

දන්වා ඇත.  
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َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرةَ   -964  ي  رِضي صَّلي اهلُل قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
َن  " َعلَيْهي وََسلىمَ  َاَرتيَها َولَْو فيرْسي َرنى َجاَرٌة ْلي يَساَء الُْمْسليَماتي ! ََل ََتْقي يَا ن

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.   "َشاٍة 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

අරහෝ මුස්ලිම් කාන්තාවනි ! අසල්වැස කතක් තම අසල්වැස 

කතකට එළුවකුරේ කකුල් කුරයක් පිරිනැමුව ද එය ඇය 

අවමානයක් රලස රනොසලකත්වා !

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

ُ َعنُْهَما-َوَعْن ايبْني ُعَمَر   -965  َ اَّللى ر  -رَِضي صَّلي اهللُ َعلَيْهي , َعْن انلىِبي
بَة  , َفُهَو اَحقُّ بيَها , َما لَْم ُيثَْب َعلَيَْها  "قَاَل :  وََسلىمَ  َرَواُه   "َمْن َوَهَب هي

َوايَةي اي  ْن ري َحُه , َوالَْمْحُفوُظ مي ُم وََصحى  " . ُعَمَر, َعْن ُعَمَر قَْوَُل  بْني اْْلَاكي
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු 

උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකුට රහෝ යම් තයාගයක් පිරිනමා ඒ රවනුරවන් යමක් 

හුවමාරු රනොකරළේ නම් එයට වඩාත් උරුමය ඇත්තා ඔහුය. 

රමය ඉමාම් හාකිම් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර එය පූර්ව සාධක 

හදීසයක් බවත් දැනුම් දී ඇත. නිවැරදි ප්රකාශය වනුරේ රමය ඉබ්නු 

උමර් තුමා උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරගන් ලබා දැනුම් දුන් 

බවය.  
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اللَُّقَطةي بَاُب   
අහුලා ගත් දෑ පිළිබඳ පාඩම 

َ اهلل َعنْهُ َعْن انٍَس  -966  ُّ  ": قَاَل  رِضي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َمرى انلىِبي
َدقَةي  َن الصى ، َفَقاَل : " لَْوََل اينر اَخاُف اْن تَُكوَن مي يقي ري بيتَْمَرٍة ِفي الطى

ُمتىَفٌق َعلَيْه ي.   "ََلَُكْتَُها" 

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ මාර්ගරේ තිබුණු 

රට ඉඳියක් අසලින් ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමාරණෝ රමය සදකා 

භාේඩ අතුරින් වීම ගැන මා බිය රනොවන්රන් නම් මම එය අනුභව 

කර ඇත්රතමි යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත.  

ر  -967 ٍ اْْلَُهِني َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َزيْدي بْني َخادلي َجاَء رَُجٌل  "قَاَل :  رِضي
ر  َفَقاَل : " ايْعريْف  ؟فََساََلُ َعني اللَُّقَطةي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ إيََل انلىِبي

نَُك بيَها" 
ْ
بَُها َوإيَلى فََشأ  , فَإيْن َجاءَ َصاحي

ْفَها َسنَة  ََكَءَها , ُثمى َعرر َفاَصَها َووي عي
ئْبي " . ؟ لىُة الَْغنَمي . قَاَل : فََضا يَك , اْو ليَّلر خي َ لََك , اْو َلي قَاَل : قَاَل : "ِهي

بيلي  َذاُؤَها , تَريدُ الَْماَء , ؟ قَاَل : " َما لََك َولََها ؟ فََضالىُة اْْلي َقاُؤَها وَحي َمَعَها سي
َجَر , َحَّتى يَلَْقاَها َربَُّها  ُكُل الشى

ْ
 . ُمتىَفٌق َعلَيْه ي  "َوتَأ

රසයිද් ඉබ්නු කාලිද් අල් ජුහනී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. මිනිරසකු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා රවත පැමිණ අහුලා ගන්නා ලද දෑ පිළිබඳ ව විමසා සටිරේය. 



 

 

මරාම් 

 

526
 

එවිට එතුමාරණෝ එහි පසුම්බිය හා එහි ගැටය දන්වා සටින්න. පසු ව 

වසරක් ඒ පිළිබඳ දන්වා සටින්න. එහි අයිතිකරු පැමිණිරේ නම් එය 

ඔහුටය. එරසේ රනොමැති නම් එය ඔරබ් කරුණකි යැයි පැවසූහ. තවද 

රසොයා ගත් එළුවකු ? යැයි විමසීය. එයට එතුමා එය ඔබ සතුය. 

නැතරහොත් ඔරබ් සරහෝදරයා සතුය. එරසේත් නැතරහොත් වෘකයා 

සතුය. යැයි පැවසූහ. නැවතත් රසොයා ගත් ඔටුවකු? ඌ ගැන ඔබට 

කුමන අයිතියක් ද? උරේ පානය ද උරේ කුර ද ඌ සමඟ තිරබ්. 

උරේ ස්වාමියා ඌ හමු වන තුරු ඌ ජලය රසොයා ගනිමින් ආහාර ද 

සපයා ගනු ඇත.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ي  -968  َمْن آَوى  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعنُْه قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ْفَها َضالىة  َفُهوَ   .َرَواُه ُمْسليمٌ   " َضالٌّ , َما لَْم ُيَعرر

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව රසයිද් ඉබ්නු කාලිද් අල් ජුහනී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.

කවරරකු නැති වී ගිය සරතකු රසොයා ගත්රත් ද එය ඔහු (ජනයා 

අතර) ප්රසද්ධිරේ දැනුම් රනොදී සටින තාක් කල් ඔහු රනොමඟ ගිය 

අයකු රේ.

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

َاٍر  -969 يَاضي بْني ْحي َ اهلل َعنْهُ َوَعْن عي ي  رِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ْد َذَوْي َعْدٍل ,  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َويْلَْحَفْظ َمْن وََجَد لَُقَطة  فَلْيُْشهي

إيْن َجاَء َربَُّها َفُهَو اَحقُّ 
ََكَءَها , ُثمى ََل يَْكتُْم , َوََل ُيَغيرْب , فَ َفاَصَها َووي عي
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ي يُْؤتييهي َمْن يََشاُء  َرَواُه اْْحَُد, َواَْلْرَبَعُة إيَلى   "بيَها , َوإيَلى َفُهَو َماُل اَّللى
َحُه ايْبُن ُخزَ  يى , وََصحى ذي مي ْ بىانيَْمَة , َواْبُن االِّتر .  ْْلَاُرودي , َواْبُن حي

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව ඉයාල් ඉබ්නු හිමාර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.

යරමකු නැති වී ගිය යම් භාේඩයක් ලබා ගත්රත් ද ඒ සඳහා 

යුක්තිගරුක සාක්ෂිකරුවන් රදරදනකු සාක්ෂි බවට පත් කරත්වා! 

තවද එහි පසුම්බිය හා එහි ගැටය සුරක්ෂිතව තබා ගනිත්වා ! පසු ව 

ඔහු එය රනොසැඟවිය යුතුය. අඩුපාඩු රනොකළ යුතුය. එහි හිමිකරු 

පැමිණිරේ නම් එහි උරුමය දරනුරේ ඔහුය. එරසේ නැතරහොත් එය 

අල්ලාහ්රේ වස්තුවයි. එය ඔහු කැමති අයට පිරිනමනු ඇත. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා විසන් රමය 

දන්වා ඇති අතර රමය ඉබ්නු හුරදයිමා ඉබ්නු අල්-ජාරූද් ඉබ්නු 

හිබ්බාන් යන අය විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 

සඳහන් රකොට ඇත.  

ر  -970 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َعبْدي الرىْْحَني بْني ُعثَْماَن اتلىيِْمي ى انى انلى  " رِضي ِبي
َرَواُه ُمْسليم ٌ   .   "َنََه َعْن لَُقَطةي اْْلَاجر  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

හජ් වන්දනාකරුරේ නැති වී ගිය භාේඩ (අහුලා ගැනීම) පිළිබඳ ව 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තහනම් කළ බව අබ්දුර් 

රහ්මාන් ඉබ්නු උස්මාන් අත්-තයිමිේයි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ي َكريَب  -971 ْقَدامي بْني َمْعدي َ اهلل َعنْهُ َوَعْن الْمي قَاَل : قَاَل رَُسوُل  رِضي
ي  بَاعي , َوََل اْْليَماُر  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى َن السر لُّ ُذو نَاٍب مي اََل ََل ََيي
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َ َعنَْها اَْل  ْن َمالي ُمَعاَهٍد , إيَلى اْن يَْستَْغِني ُّ , َوََل اللَُّقَطُة مي َرَواُه ابُو   "ْهِلي
َداوَُد   . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව මික්දාද් ඉබ්නු මුඃදී කරිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

දැන ගනු. මෘග සතුන් අතුරින් නිය සහිත සතුන් හා කැළෑ බූරුවන්   

අනුමත රනොරේ. තවද ගිවිසුම් ඇති කර ගත් අයරේ වස්තුරවන් 

අහුලා ගන්නා දෑ ද අනුමත රනොරේ. නමුත් එය ඔහුට අනවශය නම් 

පමණක් හැර.

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් විසන් දන්වා ඇත.  
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بَاُب الحَفَرائِِض     
රද්රපොළ රබදීම් පිළිබඳ පාඩම 

ُ َعنُْهَما -َعني ابْني َعبىاٍس  -972 َ اَّللى ي  -رَِضي صَّلي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ْوىَل رَُجٍل  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َ َفُهَو َلي اْْليُقوا الَْفَرائيَض بياْهليَها , َفَما بَقي

ُمتىَفٌق َعلَيْهي   .   "َذَكٍر 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

උරුමයන් එහි හිමියන්ට පිරිනමනු. ඉතිරි ව ඇති දෑ එය (මිය ගිය 

අයට) වඩාත් සමීප වූ පුරුෙයකුට හිමිය.

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  

َساَمَة بْني َزيٍْد َوَعنْ  -973
ُ
ُ َعنُْهَما - أ َ اَّللى ى  -رَِضي صَّلي اهلُل انى انلىِبي

  "ََل يَريُث الُْمْسليُم الََْكفيَر, َوََل يَريُث الََْكفيُر الُْمْسليَم  "قَاَل :  َعلَيْهي وََسلىمَ 
 .ُمتىَفٌق َعلَيْهي 

මුස්ලිම්වරයකු රද්ව ප්රතික්රෙේපයකුට උරුමකම් රනොපාන අතර 

රද්ව ප්රතික්රෙේපකයකු මුස්ලිම්වරයකුට උරුමකම් රනොපානු ඇත. 

යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව උසාමා 

ඉබ්නු රසයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇත.

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  
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َ َوَعْن ايبْني َمْسُعوٍد   -974 ْخٍت   اهلل َعنْهُ رِضي
ُ
ِفي بينٍْت , َوبينْتي ايبٍْن , َوأ

- "  ُّ بْني  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ قَََض انلىِبي ْبنَةي اَلي ْبنَةي انلرْصَف , َوَلي " ليالي
ُدَس  لََة اثلُّلُثَْْيي  -السُّ ْختي  -تَْكمي

ُ
َ فَليْْل َرَواُه اْْلَُخارييُّ   "َوَما بَقي

ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා දුව, පුතාරේ දුව හා 

සරහෝදරිය(ට හිමි විය යුතු උරුමය) සම්බන්ධරයන්  නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රමරසේ තීන්දු කළ බව වාර්තා 

කරයි. 

දුවට අඩකි. පුතාරේ දුවට හරයන් එකකි. (එවිට තුරනන් රදකක් 

පූර්ණවත් රවයි)  ඉතිරිය සරහෝදරියටය. 

රමය ඉමාම් බුහාරි විසන් දන්වා ඇත.  

ي بْني َعْمٍرو   -975 ُ َعنُْهَما -َوَعْن َعبْدي اَّللى َ اَّللى قَاَل : قَاَل رَُسوُل  -رَِضي
ي  لىتَْْيي  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى َرَواُه اْْحَُد ,   "ََل َيتََوارَُث اْهُل مي

يى .   َواْخرَ  ذي مي ْ َساَمَة. َواَْلْرَبَعُة إيَلى الِّتر
ُ
ُم بيلَْفظي أ َوَرَوى  َجُه اْْلَاكي

 . َساَمَة بيَهَذا اللىْفظي
ُ
يَث أ ُّ َحدي النىَساِئي

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

ආගමික පිළිරවත් රදකක සටින්නන් එකිරනකාට උරුමකම් 

රනොපානු ඇත. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා 

යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති අතර රමම පද රපළින්ම උසාමා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් ඉමාම් නසාඊ 

විසන් දන්වා ඇත. 
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සටහන : ආගමික පිළිරවත් රදකක සටින්නන් ඔවුන් එකිරනකාට 

උරුමකම් රනොපානු ඇත. නමුත් උදේ උපකාර කළ හැක. රද්පළ 

රබදීම් යන ක්රමරයන් රතොර ව සම්පත් ලබා දිය හැක.  

ر   -976 ْمَراَن بْني ُحَصٍْي قَاَل : َجاَء رَُجٌل إيََل انلىِبي صَّلي اهلُل َوَعْن عي
َْياثيهي  إينى ايْبَن ايبِْني  "َفَقاَل :  َعلَيْهي وََسلىمَ  ْن مي َفَقاَل : "  ؟َماَت , َفَما يلي مي

ا َوىلى َدََعُه.  ا َوىلى َدََعُه، َفَقاَل: "لََك ُسُدٌس آَخُر" فَلَمى ُدُس " فَلَمى لََك السُّ
ُدَس اْْلَخَر ُطْعَمٌة  َحُه   "َفَقاَل : " إينى السُّ َرَواُه اْْحَُد َواَْلْرَبَعُة , وََصحى

يُّ  ذي مي ْ يَل : إينىُه لَْم . الِّتر ْمَراَن , َوقي ْن ريَوايَةي اْْلََسني اْْلََْصيير َعْن عي َوُهَو مي
نُْه .   يَْسَمْع مي

ඉම්රාන් ඉබ්නු හුරසයින් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. මිනිරසකු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

රවත පැමිණ,

නියත වශරයන්ම මාරේ පුතාරේ පුතු මිය යැඳුරේය. ඔහුරේ 

රද්පරළන් මට යමක් තිරබ් දැයි විමසීය. එවිට එතුමා ඔබට හරයන් 

පිංගුවක් හිමිය. පසු ව ඔහු හැරී ගිය කල්හි එතුමාරණෝ ඔහු ව අමතා 

ඔබට තවත් හරයන් පිංගුවක් හිමි යැයි පැවසූහ. පසු ව ඔහු නැවත 

හැරී ගිය කල්හි නැවතත් ඔහු ව අමතා අරනක් හරයන් පිංගුව 

අතිරික්තයක් යැයි පැවසූහ. 

රමය ඉමාම් අහම්ද් ඇතුළු ව ඉමාම් අබූ දාවූද්, නසාඊ, තිර්මිදි, ඉබ්නු 

මාජා යන අය විසන් දන්වා ඇත. 

ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් යැයි සඳහන් 

කරයි. එය ඉම්රාන් විසන් ලැබ හසන් බස්රී තුමා විසන් දන්වා සටි 

වාර්තාවකි. එතුමා ඉම්රාන්රගන් සවන් රනොදුන් බවත් කියැ රේ.
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ى  "وََعني ابْني بَُريَْدَة , َعْن ابييهي ;   -977  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ انى انلىِبي
مٌّ 

ُ
ُدَس , إيَذا لَْم يَُكْن ُدوَنَها أ ةي السُّ يلَْجدى َرَواُه ابُو َداوَُد ,   "َجَعَل ل

َحُه ايْبُن ُخَزيْ  ُّ , وََصحى . َوالنىَساِئي يٍّ اُه ايْبُن َعدي َمَة , َواْبُن اْْلَاُرودي , َوقَوى

ඉබ්නු බුරරයිදා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා තම පියාරගන් ලබා 

රමරසේ වාර්තා කරයි. නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා (මිය ගිය අයට) මවක් රනොමැති වූ විරටක ආචිචිට 

හරයන් පිංගුවක් නියම කරළේය. 

රමය අබූ දාවූද් හා නසාඊ යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර 

ඉමාම් ඉබ්නු හුරසයිමා හා ඉබ්නු අල් ජාරූද් තුමා රමය පූර්ව සාධක 

සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. ඉමාම් ඉබ්නු අදීේ තුමා රමය 

බලවත් හදීසයක් බව දන්වා සටියි. 

ي َكريَب   -978 ْقَدامي بْني َمْعدي َ اهلل َعنْ َوَعْن الْمي قَاَل : قَاَل رَُسوُل  هُ رِضي
ي  اْخرََجُه اْْحَُد   "اْْلَاُل َواريُث َمْن ََل َواريَث ََلُ  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى

َحُه ايْبُن  ازييُّ , وََصحى نَُه ابُو ُزرَْعَة الرى ير , وََحسى ذي مي ْ َوى الِّتر , َواَْلْرَبَعُة سي
ُم  .  بىاَن , َواْْلَاكي حي

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව අල් මික්දාද් ඉබ්නු මුඃදී කරිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

කවරරකුට උරුමක්කරුවකු රනොමැතිනම් (මවරේ සරහෝදර) මාමා 

ඔහුරේ උරුමක්කාරයා රවයි. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් 

දන්වා ඇති අතර ඉමාම් අබූ දුර්ආ අර්-රාසේයි රමය හසන් ගණයට 
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අයත් හදීසයක් බවත් ඉබ්නු හිබ්බාන් හා අල් හාකිම් යන ඉමාම් 

වරුන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි.  

َماَمَة بْني َسْهٍل قَاَل :   -979
ُ
ُعبَيَْدَة َكتََب َمِعي ُعَمُر إيََل اِبي  "َوَعْن اِبي أ

ُ َعنُْهمْ  - َ اَّللى ي  -رَِضي ُ  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ ; انى رَُسوَل اَّللى قَاَل : " اَّللى
َرَواهُ اْْحَُد   "َورَُسوَُلُ َمْوىَل َمْن ََل َمْوىَل ََلُ , َواْْلَاُل َواريُث َمْن ََل َواريَث ََلُ 

َوى اِبي َداوَُد , وََحسى  بىاَن   . , َواَْلْرَبَعُة سي َحُه ايْبُن حي يُّ , وََصحى ذي مي ْ نَُه الِّتر

කවරරකුට භාරකරුවකු රනොමැත්රත් ද ඔහුට අල්ලාහ් හා ඔහුරේ 

දූතයාණන් භාරකරු රවති. කවරරකුට උරමක්කරුවකු 

රනොමැත්රත් ද ඔහුට (මවරේ සරහෝදර) මාමා උරුමක්කරු රවයි 

යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට උමර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා මා සමඟ සට අබූ උරබයිදා (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමාණන්ට ලිපියක් ලිේරේ යැයි අබූ උමාමා ඉබ්නු සහ්ල් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය අහ්මද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසන් 

දන්වා ඇත. 

ඉමාම් තිර්මිදි තුමා රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බවත් ඉමාම් 

ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් 

සඳහන් කර ඇත. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر   -980 ر  رِضي قَاَل  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َعْن انلىِبي
بىاَن. َرَواُه ابُو َداوُدَ   "إيَذا ايْستََهلى الَْمْولُوُد ُوررَث  ":  َحُه ايْبُن حي  , وََصحى

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව ජාබිර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඉපදුණු දරුවකු (අඬා) හඬ නැඟුරේ නම් ඔහු උරමක්කරු බවට පත් 

රේ. 
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රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් තුමා විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 

හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.   

هي قَاَل : قَاَل رَُسوُل   -981 َوَعْن َعْمريو بْني ُشَعيٍْب , َعْن ابييهي , َعْن َجدر
ي  ٌء  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى َْياثي ََشْ َن الْمي يلَْقاتيلي مي َرَواُه   "لَيَْس ل

ُّ , َوا ُّ , النىَساِئي اُه ايْبُن َعبْدي الَْبر , َواَعلىُه النىَساِئي ُّ , َوقَوى اَرُقْطِني دلى
َواُب: َوْقُفُه لََعَ عَ َوال .   ْمٍروصى

ඝාතකයාට උරුමරයන් කිසවක් රනොමැත යැයි අල්ලාහ්රේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ කළ බව තම 

පියා තම සීයාරගන් ලබා වාර්තා කළ බව අම්ර් ඉබ්නු ෂඅයිබ් තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

රමය නසාඊ හා දාරුකුත්නී යන ඉමාම් වරු විසන් දන්වා ඇති අතර 

ඉමාම් ඉබ්නු අබ්දිල් බර් රමය බලවත් හදීසයක් බවත් ඉමාම් නසාඊ 

තුමා රමය අඩුපාඩු ඇති හදීසයක් බවත් සඳහන් කරයි. නිවැරදි 

ප්රකාශ වනුරේ රමය අම්ර් තුමාරේ ප්රකාශයක් බවය. 

ابي   -982 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن ُعَمَر بْني اْْلَطى ي  رِضي ْعُت رَُسوَل اَّللى قَاَل : َسمي
ُ اْو الَْودَلُ َفُهَو ليَعَصبَتيهي َمْن  "َيُقوُل :  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َما اْحَرَز الَْوادلي

ُّ , َوا  "ََكَن  ر , َرَواهُ ابُو َداوَُد , َوالنىَساِئي يِني َحُه ايْبُن الَْمدي ْبُن َماَجْه , وََصحى
َواْبُن َعبْدي الَْبر  . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා කළ 

ප්රකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව උමර් ඉබ්නු අල් කත්තාබ් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 
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පියකු රහෝ පුරතකු කුමක් රගන ආවද එහි (නිවරසහි) සටින්නන්ට 

එය සතු රේ. 

රමය අබූ දාවූද් නසාඊ හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසන් 

වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉබ්නු අල් මදීනී හා ඉබ්නු අබ්දිල් බර් 

රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  

ي بْني ُعَمَر   -983 ُ  -َوَعْن َعبْدي اَّللى َ اَّللى ُّ  -َعنُْهَمارَِضي قَاَل : قَاَل انلىِبي
الَْوََلُء ُْلَْمٌة َُكُْحَمةي النىَسبي , ََل ُيبَاُع , َوََل  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

دي بْني اْْلََسني ,   "يُوَهُب  ر , َعْن حُمَمى افيِعي يقي الشى ْن َطري ُم : مي َرَواُه اْْلَاكي
َحُه  ُّ  . َعْن اِبي يُوُسَف ، وََصحى بىاَن , َواَعلىُه اْْلَيَْهقي ايْبُن حي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අබ්දුල්ලාහ් 

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

වලා රහවත් භාරකාරත්වරේ සම්බන්ධතාව සමීප ඥාතීන්රේ 

සම්බන්ධතාව රමනි. එය විකුණනු රනොලැරබ්. එරමන්ම එය 

තයාගයක් වශරයන් රදනු රනොලැරබ්. 

රමය අබූ යූසුෆ් විසන් ලබා මුහම්මද් ඉබ්නු හසන් තුමා ද 

එතුමාරගන් ඉමාම් ොෆි තුමා මාර්ගරයන් ඉමාම් හාකිම් තුමා දන්වා 

ඇත. ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 

බව දන්වයි. ඉමාම් අල් බයිහකී තුමා රමහ අඩු පාඩු ඇති හදීසයක් 

බව සඳහන් කරයි.  

ي   -984 صَّلي اهلُل َعلَيْهي َوَعْن اِبي قياَلبََة , َعْن انٍَس قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
َوى اِبي   "افَْرُضُكْم َزيُْد ْبُن ثَابيٍت  " وََسلىمَ  اْخرََجُه اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة سي

بى  يُّ , َواْبُن حي ذي مي ْ َحُه الِّتر  بياْْليرَْسالي   . َداوُدَ , وََصحى
لى عي

ُ
ُم , َوأ اَن , َواْْلَاكي
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අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බවට අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරගන් ලබා අබූ 

කිලාබා තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

ඔබ අතර උරුමකම් සම්බන්ධරයන් වඩාත් දැනුම ඇත්තා රසයිද් 

ඉබ්නු සාබිත්ය. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් රහළිදරේ කර ඇත. එරමන්ම නසාඊ 

තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා විසන් ද දන්වා ඇත. තිර්මිදි ඉබ්නු හිබ්බාන් 

හා හාකිම් යන ඉමාම්වරු රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව 

සඳහන් කරයි. රමය මුර්සල් ගණයට අයත් අඩුපාඩු සහිත හදීසයක් 

බවත් සඳහන් රේ.  

 الْوََصايَا  بَاُب   
අන්තිම කැමැති ප්රකාශය පිළිබඳ පාඩම 

ُ َعنُْهَما -َعْن ايبْني ُعَمَر   -985 َ اَّللى ي  -رَِضي صَّلي اهلُل ; انى رَُسوَل اَّللى
َ فييهي  "قَاَل :  َعلَيْهي وََسلىمَ  يُد اْن يُوِصي ٌء يُري َما َحقُّ ايْمريٍئ ُمْسليٍم ََلُ ََشْ

نَْدُه يَبييُت يَلْلَتَْْيي إيَلى  يىتُُه َمْكتُوَبٌة عي .   " َووَصي ُمتىَفٌق َعلَيْهي

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ කිරීමට අරපක්ො කරන යමක් තමන් සතු 

ව ඇති මුස්ලිම් මිනිරසකු ඔහුරේ අන්තිම කැමැත්ත ඔහු අබියස 

ලියනු රනොලබා රාත්රි රදකක් ගත කිරීම සුදුසු රනොරේ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  
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986 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َسْعدي بْني اِبي َوقىاٍص   - يَا  "قَاَل : قُلُْت :  رِضي
ي ! انَا ذُ  ُق بيثُلَُِثْ رَُسوَل اَّللى َدةٌ , افَاتََصدى ثُِني إيَلى ايْبنٌَة يلي َواحي و َماٍل , َوََل يَري

يَشْطريهي ؟  َمايلي  ُق ب قُلُْت :  ََل "قَاَل : "  ؟قَاَل : " ََل " قُلُْت : افَاتََصدى
ُق بيثُلُثيهي  َر َوَرَثتََك قَاَل : " اثلُّلُُث , َواثلُّلُُث َكثيٌْي , إينىَك اْن تَذَ  ؟افَاتََصدى

ُفوَن انلىاَس  ْن اْن تََذرَُهْم ََعلَة  َيتََكفى ُمتىَفٌق َعلَيْهي   .   "اْغنييَاَء َخْْيٌ مي  
සුඃද් ඉබ්නු අබී වක්කාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම ධනවරතකි. මා සතු ව සටින මාරේ 

එකම දියණිය හැර රවනත් කිසවකු මට උරුමකම් රනොකියයි. 

එබැවින් මාරේ ධනරයන් තුරනන් රදකක රකොටසක් දන් රදන්න 

දැයි විමසුරේය. එතුමාරණෝ එරසේ රනොකරනුයි පවසා සටියහ. පසු 

ව මම ඉන් අඩක් දන් රදන්න දැයි විමසුරවමි. එවිට ද එතුමාරණෝ 

එරසේ රනොකරනුයි පවසා සටියහ. පසු ව මම තුරනන් රකොටසක් 

දන් රදන්න දැයි විමසා සටිරයමි. එයට එතුමාරණෝ තුරනන් එක් 

රකොටසක් ද ? තුරනන් එක් රකොටසද අධික යැයි පවසා ඔරබ් 

උරුමක්කාරිය ධනවතියක් රලස අත හැර යෑම ඔබ ඔවුන් 

ජනයාරගන් සඟමන් ඉල්ලන තරමට අත හැර යාමට වඩා උතුම් 

යැයි පවසා සටියහ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

ي   -987 ُ َعنَْها-َشَة َوَعْن ََعئ َ اَّللى ى  " -رَِضي صَّلي اهلُل انى رَُجال  اََت انلىِبي
ِمر اُْفتُليتَْت َنْفُسَها َولَْم تُوصي ,  َعلَيْهي وََسلىمَ 

ُ
ي ! إينى أ قَاَل: يَا رَُسوَل اَّللى
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قُْت َعنَْها  قَْت , افَلََها اْجٌر إيْن تََصدى قَاَل : "  ؟َواُظنَُّها لَْو تََكلىَمْت تََصدى
يُمْسليٍم  .   "َنَعْم  ُمتىَفٌق َعلَيْهي , َواللىْفُظ ل

ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

සැබැවින්ම මිනිරසකු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

රවත පැමිණ

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, නියත වශරයන්ම මාරේ මව හිදිසරේ මිය 

ගියාය. නමුත් ඇය අන්තිම කැමැත්ත ප්රකාශ රනොකළාය. ඇයට 

කතා කිරීමට හැකි නම් ඇය දන් දී ඇතැයි මම ඇය ගැන සතමි. 

එරහයින් ඇය රවනුරවන් මම දන් දුන්රන් නම් ඇයට එම කුසල් 

හිමි රේදැයි විමසුරවමි. එතුමාරණෝ එරසේය යැයි පිළිතුරු දුන්හ. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි සඳහන් 

පද රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි.  

ر   -988 َماَمَة اْْلَاهيِلي
ُ
َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي أ ي  رِضي ْعُت رَُسوَل اَّللى صَّلي َسمي

ُه , فَاَل  "َيُقوُل :  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َ قَْد اْعَطى ُُكى ذيي َحقٍّ َحقى إينى اَّللى
يَواريٍث  يىَة ل نَُه اْْحَُد َرَواُه ا  "وَصي ى , وََحسى ْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة  إيَلى النىَساِئي

اُه ايْبُن ُخَزيَْمَة , َواْبُن اْْلَاُرودي  .  يُّ , َوقَوى ذي مي ْ  َوالِّتر
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා කළ 

ප්රකාශයට තමන් සවන් දුන් බව අබූ උමාමා අල්බාහිලී (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නියත වශරයන්ම අල්ලාහ ්උරුමය ඇති සෑම රකරනකුටම ඔහුරේ 

උරුමය ලබා දී ඇත. එබැවින් උරුමය ඇති කිසවකුට අන්තිම 

කැමැත්ත ලියනු රනොලැබිය යුතුය. 
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රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් 

වාර්තා රකොට ඇත.  
يثي ايبْني َعبىاٍس وَ   -989 ْن َحدي ُّ مي اَرُقْطِني ُ َعنُْهَما -َرَواهُ ادلى َ اَّللى ,  -رَِضي

ريهي :  .  َوإيْسنَاُدُه َحَسنٌ   "إيَلى اْن يََشاَء الَْوَرثَُة  "َوَزاَد ِفي آخي
ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

හදීසරේ මීට අමතර ව ‘උරුමක්කරු අභිමත කරළේ නම් මිස’ යැයි 

සඳහන් ව ඇත. රමය ඉමාම් දාරුකුත්නී තුමා දන්වා ඇති අතර රමහි 

වාර්තා සම්බන්ධතාව හසන් ගණයට අයත්ය. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن ُمَعاذي بْني َجبٍَل  -990 ُّ  رِضي صَّلي اهلُل  قَاَل : " قَاَل انلىِبي
َق َعلَيُْكمْ  " َعلَيْهي وََسلىمَ  َ تََصدى نَْد َوفَاتيُكْم ;  إينى اَّللى بيثُلُثي اْمَواليُكْم عي

َياَدة  ِفي َحَسنَاتيُكْم  .   "زي ُّ اَرُقْطِني َرَواُه ادلى

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බව මුආද් 

ඉබ්නු ජබල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

නුඹලා මරණයට පත් වන අවස්ථාරේ නුඹලාරේ යහපත අධික ව 

පිහිටනු වස් නුඹලාරේ ධනරයන් තුරනන් රකොටසක් දන් දීරම් 

උරුමය නියත වශරයන්ම අල්ලාහ් පිරිනැමීය. 

රමය ඉමාම් දාරුකුත්නි විසන් දන්වා ඇත.  

991-  . رَْداءي يثي اِبي ادلى ْن َحدي اُر مي َواْخرََجُه اْْحَُد , َوالََْبى

ඉහත හදීසයම අබූ දර්දා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ද වාර්තා 

රකොට අහ්මද් තුමා සඳහන් කරයි.  

يثي اِبي ُهَريَْرَة  .  -992 ْن َحدي َواْبُن َماَجْه : مي
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ඉහත හදීසයම අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන්  

වාර්තා රකොට ඉමාම් ඉබ්නු මාජා තුමා ද දන්වා සටියි.  

ْن قَْد َيْقَوى َبْعُض  يَفٌة , لَكي ُ اْعلَمُ َوُُكَُّها َضعي .  َها بيبَْعٍض . َواَّللى
රම් සයලු වාර්තාවන් දුර්වලය. නමුත් ඒවාරයහි ඇතැරමක් 

ඇතැරමකු විසන් බලවත් රකොට ඇත. මැනවින් දන්නා අල්ලාහ් 

පමණය. 
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يَعةي بَاُب    الْوَدي 

වදීආ පිළිබඳ පාඩම 

වදීආ යනු පැවරුමක් රලස රනොදී රකරනකු යම් භාේඩයක් 

රකරනකු රවත තිබිය යුතු යැයි භාර දීමය. 
ر  -993 هي , َعني انلىِبي و بْني ُشَعيٍْب , َعْن ابييهي , َعْن َجدر صَّلي َعْن َعْمري

يَعة  , فَلَيَْس َعلَيْهي َضَماٌن  "قَاَل :  اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  َع وَدي ودي
ُ
اْخرََجُه   "َمْن أ

يٌف  .  ايْبُن َماَجْه , َوإيْسنَاُدُه َضعي

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවටත් තම 

සීයාරගන් තම පියා ලබා ගත් බවටත් තම පියාරගන් අම්ර් ඉබ්නු 

ෂඅයිබ් ලබා රගන රමරසේ වාර්තා කර ඇත. 

කවරරකු යම් භාේඩයක් වදීආ රලසන් භාර රදනු ලබන්රන් ද 

එයට ඔහු වගකිය යුතු රනොරේ. 

රමය ඉමාම් ඉබ්නු මාජා විසන් දන්වා ඇති අතර රමහි වාර්තා 

සම්බන්ධතාව දුර්වලය. 
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كَِتاُب اَلََِّكِح 
විවාහය පිළිබඳ රපොත 

اَحاِديُث ِِف اَلََِّكِح 
විවාහය සම්බන්ධරයන් වූ හදීස ්

ي بْني َمْسُعوٍد  - 994 َ اهلل َعنْهُ َعْن َعبْدي اَّللى ي  رِضي قَاَل نَلَا رَُسوُل اَّللى
نُْكُم اْْلَاَءَة  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  بَابي   َمني اْستََطاَع مي يَا َمْعَْشَ الشى

يلَْفْرجي  يلَْبََصي , َواْحَصُن ل إينىُه اَغضُّ ل
ْج , فَ وى ْع َفَعلَيْهي  فَلْيَََتَ , َوَمْن لَْم يَْستَطي

إينىُه ََلُ ويَجاٌء". 
ْومي ; فَ ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .   "بيالصى

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා අප 

රවත පැවසූ බව අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසන් රමරසේ ප්රකාශ වාර්තා කරන ලදී.  

අරහෝ තරුණයිනි, නුඹලා අතුරින් කවරරකුට (පවුලක්) නඩත්තු 

කිරීමට (කායිකව හා මුදලින්) හැකියාව ඇත්රත් ද ඔහු විවාහ කර 

ගනිත්වා.  රහේතුව, නියත වශරයන්ම එය (අයහපත් දැයින්) දෑස් 

පහත් කරන්නකි. ලිිංගික අවයවයට ආරක්ොවකි. කවරරකුට 

හැකියාව රනොමැත්රත් ද ඔහු උපවාසය රකිත්වා   නියත 

වශරයන්ම එය ඔහුරේ කාමාශාව පාලනය කරන්නක් රේ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

يٍك  - 995 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن انَسي بْني َمال ى  " رِضي صَّلي اهلُل انى انلىِبي
ِنر انَا  َعلَيْهي وََسلىمَ  َ , َواْثَن َعلَيْهي , َوقَاَل : " لَكي َد اَّللى َصِلر َوانَاُم , َْحي

ُ
أ
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ِنر  َب َعْن ُسنىِتي فَلَيَْس مي ُج النرَساَء , َفَمْن رَغي ُر , َواتََزوى فْطي
ُ
  "َواُصوُم َوأ

.  ُمتىَفٌق َعلَيْهي 
අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාරණෝ අල්ලාහ්ට ප්රශිංසා රකොට ඔහු පැසසුමට ලක් රකොට 

රමරසේ පැවසූහ. නමුත් මම සලාතය ඉටු කරමි එරමන්ම නිදා 

ගනිමි. උපවාසරේ නිරත රවමි. එරමන්ම උපවාසය අත් හරිමි. මම 

කාන්තාවන් විවාහ රවමි. එරහයින් කවරරකු මාරේ සුන්නාවක් 

රනොසලකා හරින්රන්ද එවිට ඔහු මරගන් රකරනකු රනොරවයි. 

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

ي  "َوَعنُْه قَاَل :  - 996 ُمُر  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ ََكَن رَُسوُل اَّللى
ْ
يَأ

ا , َوَيُقوُل :" تََزوىُجوا الْوَُدودَ الَْولُوَد بياْْلَاَءةي  يد  , َوَينََْه َعني اتلىبَتُّلي َنْهي ا َشدي
يَاَمةي  َحُه ايْبُن   ". إيينر ُمََكثيٌر بيُكُم اَْلنْبييَاَء يَْوَم الْقي َرَواُه اْْحَُد , وََصحى

بىاَن.  حي

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

විවාහය සඳහා (අවශය සයල්ල) සුදානම් කර ගැනීමට නිරයෝග 

කරන්රනකු වූ අතර අවිවාහක ව සටීම පිළිබඳ දැඩි රලස තහනම් 

කරන්රනකු වූහ. තවද එතුමා රමරසේ පවසයි. ආදරය පිරුණු අධික 

දරුඵල ඇත්තනියන් නුඹලා විවාහ කර ගනු. නියත වශරයන්ම මම 

මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන දිනරේ නුඹලා පිළිබඳ 

නබිවරුන් ඉදිරිරේ ඉතා ඉහළින් කතා කරන්රනකු රවමි. 

රමය ඉමාම් අහ්මද් විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු 

හිබ්බාන් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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نْ  - 997 ٌد : عي ا َوََلُ َشاهي بىاَن ايْض  ر , َوابْني حي َد اِبي َداوَُد , َوالنىَساِئي
لي بْني يََسارٍ  يثي َمْعقي ْن َحدي .  مي

රමයට සාක්ෂි වශරයන් අබූ දාවූද් නසාඊ හා ඉබ්නු හිබ්බාන් යන 

ඉමාම්වරුන් මුඃකල් ඉබ්නු යසාර් විසන් වාර්තා කළ හදීස දන්වා 

ඇත.  

َ اهلل َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة  - 998 ر  َعنْهُ رِضي صَّلي اهلُل َعلَيْهي َعني انلىِبي
ينيَها  "قَاَل :  وََسلىمَ  ي يَها , َودلي ََمال ََسبيَها , َوْلي يَها , َوْلي يَمال ْرَبٍع : ل ُتنَْكُح الَْمْراةُ َلي

َبْت يََداَك  يني تَري بَْعةي   ", فَاْظَفْر بيَذاتي ادلر يىةي السى .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي َمَع بَقي
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ප්රකාශ කළ බව අබූ 

හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

කාන්තාවක් කරුණු හතරක් රවනුරවන් විවාහ කර ගනු ලැරබ්. 

එනම් ඇයරේ ධනය ඇයරේ පරපුර ඇයරේ අලිංකාරය හා ඇයරේ 

දහම රවනුරවනි. එරහයින් ඔබ දහමින් රපෝෂිත එකියකු විවාහ කර 

ගනු. එරසේ රනොමැති නම් ඔරබ් දෑත් විනාශයට පත් වනු ඇත. 

ى  - 999 ََكَن إيَذا َرفىا إينَْسان ا  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعنُْه ; انى انلىِبي
َج قَاَل :  ُ لََك , َوَبارََك َعلَيَْك , ومََجََع بَيْنَُكَما ِفي َخْْيٍ  "إيَذا تََزوى   "بَارََك اَّللى

بىاَن  َرَوا يُّ , َواْبُن ُخَزيَْمَة , َواْبُن حي ذي مي ْ َحُه الِّتر هُ اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة , وََصحى
 .

අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

මිනිරසකු විවාහ වූ විට ඔහුට තම සතුට පළ කරන අවස්ථාරේ 
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ُ لََك , َوَبارََك َعلَيَْك , ومََجََع بَيْنَُكَما ِفي َخْْيٍ  "   "بَارََك اَّللى
බාරකල්ලාහු ලක වබාරක අලයික වජම බයිනකුමා ෆී කයිරින් 

රත්රුම : අල්ලාහ් ඔබ රවනුරවන් අභිවෘද්ධිය ඇති කරත්වා   ඔබ 

රවත සමෘද්ධිය ලබා රදත්වා   යහපත් කටයුත්තක දී ඔබ රදපළ 

අතර එකමුතුකම ඇති කරත්වා  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා යන 

ඉමාම්වරුන් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි ඉමාම් ඉබ්නු 

හුරදයිමා ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් යන අය රමය පූර්ව සාධක සහිත 

හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

ي بْني َمْسُعوٍد  - 1000 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َعبْدي اَّللى َعلىَمَنا  "قَاَل :  رِضي
ي  ي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ رَُسوُل اَّللى ى َد ِفي اْْلَاَجةي : " إينى اْْلَْمَد َّللي  , التىَشهُّ

نَا , َمْن  وري اْنُفسي ْن َُشُ ي مي ُرُه , َوَنُعوُذ بياَّللى ينُُه , َونَْستَْغفي ََنَْمُدُه , َونَْستَعي
ا  د  ُ , َواْشَهُد انى حُمَمى لى ََلُ , َواْشَهُد اْن ََل إيََلَ إيَلى اَّللى ُ فاََل ُمضي هي اَّللى َيْهدي

 ثاََلَث آيَا
ُ
نَُه   "ٍت". َعبُْدُه َورَُسوَُلُ َوَيْقَرأ َرَواُه اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة , وََحسى

ُم  .  يُّ , َواْْلَاكي ذي مي ْ الِّتر

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. (නිකාහ් වැනි) අවශයතාවකදී තෙහ්හුද් පවසන ක්රමය 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමා අපට 

ඉගැන් වූහ. එහි දී

نَا , مَ  وري اْنُفسي ْن َُشُ ي مي ُرُه , َوَنُعوُذ بياَّللى ينُُه , َونَْستَْغفي ي , ََنَْمُدُه , َونَْستَعي ى ْن " إينى اْْلَْمَد َّللي
ُ , َواْشَهُد انى حُمَمى  لى ََلُ , َواْشَهُد اْن ََل إيََلَ إيَلى اَّللى ُ فاََل ُمضي هي اَّللى ا َعبُْدُه َورَُسوَُلُ َيْهدي "د 
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ඉන්නල් හම්ද ලිල්ලාහි නහ්මදුහු වනස්තඊනුහු වනස්තේෆිරුහු 

වනඌදු බිල්ලාහි මින් ෂරූරි අන්ෆුසනා මේ යහ්දිහිල්ලාහු ෆලා 

මුළිල්ල ලහූ, වඅේහදු අන්ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅේහදු අන්න 

මුහම්මදන් අබ්දුහු වරසූලුහු.

රත්රුම: සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ් සතුය. අපි ඔහු ව පැසසුම් 

කරන්රනමු. ඔහුරගන් පිහිට පතන්රනමු. ඔහුරගන් සමාව අයැදිමු. 

අපරේ සත් තුළ පවතින හානිරයන් අපි අල්ලාහර්ගන් ආරක්ොව 

පතන්රනමු. අල්ලාහ් කවරරකුට යහ මග රපන්වන්රන් ද ඔහුට 

රනොමගක් රනොමැත. තවද නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ ්හැර රවනත් 

රදවිරඳකු රනොමැති බව මම සාක්ෂි දරමි. තවද නියත වශරයන්ම 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඔහුරේ 

ගැත්තා බවත් ඔහුරේ දූතයාණන් බවත් මම සාක්ෂි දරමි.

යනුරවන් පවසා එතුමාරණෝ අල් කුර්ආනරේ (3:102, 4:1, 4:70 

යන) වැකි තුන පාරායනය කළහ.

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා යන 

ඉමාම්වරුන් විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි ඉමාම් හාකිම් 

යන අය විසන් රමය හසන් ගණරේ හදීසයක් බව සඳහන් කරයි. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َجابيٍر  – 1001 ي  رِضي صَّلي اهلُل قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
نَْها إيَذا َخَطَب اَحُدُكُم الَْمْراةَ  " َعلَيْهي وََسلىمَ  إيْن ايْستََطاَع اْن َينُْظَر مي

, فَ
َها , فَلْيَْفَعْل  َرَواُه اْْحَُد , َوابُو َداوَُد , َوريَجاَُلُ   "َما يَْدُعوُه إيََل نيَكاحي

ُم  .  َحُه اْْلَاكي ثيَقاٌت , وََصحى

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

නුඹලා අතුරින් කිසවකු කාන්තාවකට මිංගල රයෝජනාවක් සදු කර 

ඇත්නම් ඇය ව විවාහ කර ගැනීම පිණිස තමන් සත් ඇද ගන්නා දෑ 

රදස බැලීමට ඔහුට හැකි නම් ඔහු එරසේ සදු කරත්වා  
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රමය ඉමාම් අහ්මද් හා අබූ දාවුද් යන ඉමාම් වරුන් විසන් වාර්තා 

රකොට ඇති අතර රමය වාර්තා කර ඇති පුද්ගලරයෝ ඉතා 

විශව්ාසනීයය. ඉමාම් හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 

බව සඳහන් කරයි.   

ر ; َعني الُْمغي  - 1002 ير , َوالنىَساِئي ذي مي ْ نَْد الِّتر ٌد : عي َْيةي.  َوََلُ َشاهي

රමම හදීසයට සාක්ෂි වශරයන් මුගීරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් තිර්මිදි හා නසාඊ හි සඳහන් ව ඇත. 

دي بْني  - 1003 يثي حُمَمى ْن َحدي بىاَن : مي نَْد ايبْني َماَجْه , َوابْني حي وَعي
َمْسلََمَة  . 

රමම හදීසය මුහම්මද් ඉබ්නු මස්ලමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා රකොට ඉබ්නු මාජා හා ඉබ්නු හිබ්බාන්හි ද සඳහන් ව 

ඇත. 

يُمْسليٍم : َعْن اِبي ُهَريَْرةَ  - 1004 َ اهلل َعنْهُ َول ى  " رِضي صَّلي انى انلىِبي
َج ايْمَراة  : اَنَظْرَت إييَلَْها  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  : ََل . قَاَل  " قَاَل  ؟قَاَل ليرَُجٍل تََزوى

.   ": " ايْذَهْب فَاْنُظْر إييَلَْها 
‘කාන්තාවක් විවාහ කර ගැනීමට සතූ මිනිරසකු රදස බලා නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ‘ඔබ ඇය ව බැලුරවහි 

දැ’යි විමසූහ. එවිට ඔහු ‘නැතැ’යි පිළිතුරු දුන්රන්ය. (එවිට) ‘ඔබ 

රගොස් ඇය ව බලව ’ යැයි එතුමාරණෝ පවසා සටි බවට අබූ 

හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් 

මුස්ලිම් මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත.  
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ُ َعنُْهَما -وََعني ابْني ُعَمَر  - 1005 َ اَّللى ي  -رَِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
يهي , َحَّتى  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ْطبَةي اخي ََل ََيُْطْب َبْعُضُكْم لََعَ خي

ُب  َذَن ََلُ اْْلَاطي
ْ
ُب َقبْلَُه , اْو يَأ ُمتىَفٌق َعلَيْهي , َواللىْفُظ   "َيِّْتَُك اْْلَاطي

 . يلْبَُخاريير ل

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී. 

නුඹලාරගන් යරමකු ඔහුරේ සරහෝදරයාරේ විවාහ 

රයෝජනාවට ඉහළින් රයෝජනාවක් රනොකළ යුතුය. එම විවාහ 

රයෝජකයා ඔහුට රපර පැවති දෑ අත හරින රතක් රහෝ විවාහ 

රයෝජකයා විසන් ඔහුට අනුමැතිය රදන රතක් රහෝ එරසේ රනොකළ 

යුතුය.

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති අතර 

රමම වදන් රපළ ඉමාම් බුහාරි සතු වූවකි. 

ير  - 1006 دي اعي ُ َعنُْهَما -َوَعْن َسْهلي بْني َسْعٍد السى َ اَّللى قَاَل  -رَِضي
ي  ":  َفَقالَْت : يَا رَُسوَل  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َجاَءتي اْمَراةٌ إيََل رَُسولي اَّللى

ي   جي  ي اَّللى صَّلي اهلُل َعلَيْهي ئُْت اَهُب لََك َنْفِسي , َفنََظَر إييَلَْها رَُسوُل اَّللى
ي  وََسلىمَ  َطا رَُسوُل اَّللى

ْ
َبُه , ُثمى َطأ يَها , وََصوى َد انلىَظَر في صَّلي اهلُل َعلَيْهي فََصعى

ا َراْت الَْمْراُة انىُه لَْم َيْقضي فييهَ  وََسلىمَ  َسُه , فَلَمى
ْ
ا َشيْئ ا َجلََسْت , َفَقاَم َرأ

ْن اْصَحابيهي .   رَُجٌل مي
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ي   إيْن لَْم يَُكْن لََك بيَها َحاَجٌة فََزورْجنييَها .   َفَقاَل : يَا رَُسوَل اَّللى

ٍء  ْن ََشْ نْدَك مي  " .  ؟قَاَل : " َفَهْل عي

ي .  ي يَا رَُسوَل اَّللى  َفَقاَل : ََل , َواَّللى

ُد َشيْئ ا  " فََذَهَب , ُثمى  ؟َفَقاَل : " ايْذَهْب إيََل اْهليَك , فَاْنُظْر َهْل ََتي
 ؟رََجَع 

، َما وََجْدُت َشيْئ ا.  ي ي يَا رَُسوَل اَّللى  َفَقاَل : ََل , َواَّللى

ي  ْن َحدي  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ َفَقاَل رَُسوُل اَّللى ا مي يٍد " اْنُظْر َولَوْ َخاَتم 
 "، فََذَهَب، ُثمى رََجَع. 

ْن  يٍد , َولَكي ْن َحدي ا مي ي , َوََل َخاَتم  ي , يَا رَُسوَل اَّللى َفَقاَل : ََل َواَّللى
 فَلََها نيْصُفُه .  -قَاَل َسْهٌل : َماَُلُ ريَداٌء  -َهَذا إيَزاريي 

ي  إيْن  ؟ُع بيإيَزاريَك " َما تَْصنَ  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َفَقاَل رَُسوُل اَّللى
ٌء "  ٌء، َوإيْن لَبيَستُْه لَْم يَُكْن َعلَيَْك ََشْ نُْه ََشْ لَبيْستَُه لَْم يَُكْن َعلَيَْها مي

ي  صَّلي اهلُل فََجلََس الرىُجُل , وََحَّتى إيَذا َطاَل ََمْليُسُه قَاَم ; فََرآهُ رَُسوُل اَّللى
ا َجاَء . ُمَويلر ا , فَاَمَر بي  َعلَيْهي وََسلىمَ  َ ََلُ , فَلَمى  هي , فَُدِعي

َن الُْقْرآني   " . ؟قَاَل : " َماَذا َمَعَك مي
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َدَها .   قَاَل : َمِعي ُسوَرُة َكَذا , وَُسوَرُة َكَذا , َعدى

 " .  ؟َفَقاَل : " َتْقَرُؤُهنى َعْن َظْهري قَلْبيَك 

َن الُْقْرآني قَاَل : َنَعْم , قَاَل : "ايْذَهْب , َفَقَد َملىْكتُكَ    "َها بيَما َمَعَك مي
يُمْسليٍم  .   ُمتىَفٌق َعلَيْهي , َواللىْفُظ ل

َن الُْقْرآني  "َوِفي ريَوايٍَة ََلُ :   .   "ايْنَطليْق , َفَقْد َزوىْجتَُكَها , َفَعلرْمَها مي

يلْبَُخاريير :  َن الُْقْرآني  "َوِفي ريَوايٍَة ل  .   "اْمَكنىاَكَها بيَما َمَعَك مي
සහ්ල් ඉබ්නු සුඃද් අස-්සාඉදී (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

කාන්තාවක් අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් රවත පැමිණ ‘අල්ලාහර්ේ 

දූතයාණනි, මාව ඔබට පිරිනමමි’ යැයි පැවසුවාය. අල්ලාහ්රේ 

දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඇය රදස 

රහොදින් බැලුහ. පසු ව ඇය රවතින් බැල්ම ඉවතට රගන එය පහත 

රහළූහ. පසු ව අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ එතුමාරේ හිස රසලවූහ. ඒ 

සම්බන්ධරයන් කිසදු තීන්දුවක් එතුමා නුදුන් බව දුටු එම කාන්තාව 

වාඩි වූවාය. එවිට එතුමාණන්රේ මිතුරන් අතුරින් මිනිරසකු නැගී 

සට

‘අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, ඇය ගැන ඔබට අවශයතාවක් 

රනොමැති නම් ඇය ව මට විවාහ කර රදනු මැනව ’ යි පවසා 

සටිරේය. 

එතුමා : ‘ඔබ රවත යමක් තිරබ් දැ?’යි විමසූහ. 

එවිට ඔහු : ‘මම දිවුරා පවසමි. අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මා ළඟ 

කිසවක් නැතැ’යි පිළිතුරු දුන්රන්ය. 
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එවිට එතුමාරණෝ : ‘ඔබ ඔරබ් පවුල රවත රගොස් යමක් 

ලබන්නට හැකි දැයි බලව’ යැයි පැවසූහ. පසු ව ඔහු එතැනින් 

නික්ම රගොස් නැවත පැමිණ රමරසේ පැවසුරේය.

‘නැත. අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, අල්ලාහ් මත මම දිවුරා පවසමි 

මා කිසවක් රනොලැබුරවමි’ යැයි ඔහු පැවසුරේය. 

එවිට අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ : ‘යකඩින් වූ මුද්දක් රහෝ (ඔබ 

ළඟ) තිරබ් දැයි බලව’ පසු ව ඔහු එතැනින් නික්ම රගොස් නැවත 

පැමිණ රමරසේ පැවසුරේය.

‘නැත. අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, 

යකඩින් වූ මුද්දක් පවා නැත. නමුත් මා සතු ව මාරේ යටි සළුව 

ඇතැ’යි පැවසුරේය. (ඔහුරේ ධනය ඔහුරේ යටි සළුව පමණක් විය 

යැයි සහ්ල් තුමා තවදුරටත් පවසා සටිරේය.) 

‘එරසේ නම් ඉන් අඩක් ඇය සතුය’ යැයි එතුමාරණෝ පැවසූහ. 

එවිට එතුමාරණෝ 

‘ඔරබ් යටි සළුරවන් ඔබට කුමක් කළ හැකි ද? ඔබ එය ඇන්රද් 

නම් ඉන් කිසවක් ඇයට රනොවනු ඇත. ඇය එය ඇන්රඳේ නම් ඔබට 

ඉන් කිසවක් රනොලැරබනු ඇත.’ එවිට එම පුද්ගලයා වාඩි විය. 

එතුමාණන්රේ සභාව දීර්ග වූ පසු ඔහු නැගිට්රට්ය. එවිට 

අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ ඔහු හැරී යනු දුටුහ. පසු ව එතුමා ඔහු 

කැඳවා රගන එන රමන් අණ කළහ. පසු ව එතුමා රවත ඔහු ව 

රගන එන ලදී. එරසේ ඔහු පැමිණ කල්හි, 

එතුමාරණෝ : ‘අල් කුර්ආනරයන් යමක් ඔබ සමඟ තිරබ් දැ?’යි 

විමසා සටියහ.

ඔහු : ‘මා සමඟ රම් රම් සුරාවන් ඇතැ’යි පවසා ඒවා ගණන් 

කරළේය. 

එවිට එතුමාරණෝ : ‘ඔරබ් මතකරයන් ඒවා ඔබ පාරායනය 

කරන්රනහිදැ?’යි විමසා සටියහ. 
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ඔහු : ‘එරසේය.’ යැයි පැවසූරේය. එතුමාරණෝ : ‘ඔබ රගොස් ඔබ 

සතු ව ඇති අල් කුර්ආනරයන් යමක් දී, ඒ රවනුරවන් ඇය ව ඔබ 

සතු කර ගන්නැ’යි පැවසූහ. 

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් හි සඳහන් වන අතර රමම වදන් රපළ 

මුස්ලිම් සතු වූවකි. 

මුස්ලිම්හි තවත් වාර්තාවක ‘ඔබ රගොස් ඇය ව විවාහ කර 

ගන්න. තවද අල්කුර්ආනරයන් යමක් ඇයට උගන්වන්නැ’යි පැවසූ 

බව සඳහන් රේ. 

බුහාරිහි සඳහන් තවත් වාර්තාවක ‘ඔබ සමඟ වූ කුර්ආනරයන් 

යමක් දී ඇය ව විවාහ කර ගැනීමට අවස්ථාවක් කර ගන්න’ යැයි 

සඳහන් වී ඇත.  

ِبي َداوَُد : َعْن اِبي ُهَريَْرَة قَاَل :  - 1007  " .  ؟َما ََتَْفُظ  "َوَلي

 قَاَل : ُسوَرَة اْْلََقَرةي , َوالىِتي تَلييَها . 

يَن آيَة   ْْشي .   "قَاَل : " ُقْم . َفَعلرْمَها عي 

අබූ දාවුද් හි අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් දන්වා 

ඇති වාර්තාරේ, 

එතුමාරණෝ : ‘ඔබට කුමක් පාඩම් ඇත්රත් දැ’යි විමසූහ.

ඔහු : ‘සූරතුල් බකරා හා ඊට පර ව ඇති දෑ’ යැයි පිළිතුරු 

දුන්රන්ය. 

එතුමාරණෝ : ‘ඔබ නැගිට සට එහි ආයාත් 20ක් ඇයට 

උගන්වන්නැ’යි පැවසූහ.  
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َبْْيي , َعْن ابييهي ; انى رَُسوَل  - 1008 ي بْني الزُّ ري بْني َعبْدي اَّللى َوَعْن ََعمي
ي  َرَواُه اْْحَُد ,   "اْعلينُوا انلرََكَح  "قَاَل :  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى

مُ  َحُه اْْلَاكي .  وََصحى
නියත වශරයන්ම අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) ‘විවාහය ගැන ඔබ ප්රසද්ධිරේ දන්වා සටින්නැයි පැවසූ 

බව ආමිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සුරබයිර් තම පියාරගන් ලබා 

වාර්තා කරන ලදී.  

රමය ඉමාම් අහ්මත් විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් අල් 

හාකිම් තුමා රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව දන්වා සටියි.  

َوَعْن اِبي بُرَْدةَ بْني اِبي ُموََس , َعْن ابييهي قَاَل : قَاَل رَُسوُل  - 1009
ي  ٍّ  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ اَّللى  بيَوِلي

َرَواُه اْْحَُد َواَْلْرَبَعُة   "ََل نيَكاَح إيَلى
 بياْْليرَْسالي  . 

لى عي
ُ
بىاَن , َوأ يُّ , َواْبُن حي ذي مي ْ ر , َوالِّتر يِني َحُه ايْبُن الَْمدي وََصحى

‘(කාන්තාවකට) භාරකරුවකු රනොමැති ව විවාහයක් රනොමැත’ 

යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

ප්රකාශ කළ බව අබූ බුර්දා ඉබ්නු අබූ මූසා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

තම පියාරගන් ලබා වාර්තා කරයි. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි ඇතුළු ව ඉබ්නු මාජා යන 

ඉමාම් වරුන් විසන් වාර්තා රකොට ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු මදීනිේයි 

ඉමාම් තිර්මිදි හා ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් විසන් රමය පූර්ව සාධක 

සහිත හදීසයක් යැයි දන්වා ඇත. එරමන්ම මුර්සල් ගණයට අයත් 

බවත් සඳහන් ව ඇත. 



 

 

මරාම් 

 

554
 

ْمَراَن بْني اْْلَُصْْيي وَ  – 1010 ، َعْن عي َروى اْليمامُ أْحد َعني اْلََسني
َديْني  ٍّ وََشاهي  بيَوِلي

: ََل نيَكاَح إَلى  َمْرفُوَْع 
වලී රහවත් (කාන්තාවකට) භාරකරු හා ොහිරදයින් රහවත් 

සාක්ෂිකරුවන් රදරදරනකුරගන් රතොරව විවාහයක් රනොමැත යැයි 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බවට ඉම්රාන් 

ඉබ්නු හුරසයින් විසන් ලබා හසන් විසන් සඳහන් කර ඇති බවට 

අහ්මද්හි සඳහන් ව ඇත.  
ي  - 1011 ُ َعنَْها قَالَْت : قَاَل رَُسوُل اَّللى َ اَّللى يَشَة رَِضي  صَّلي َوَعْن ََعئ

ٌل,  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  رَها, فَنيََكُحَها بَاطي َما ايْمَراةٍ نََكَحْت بيَغْْيي إيْذني َويلي ايُّ
إيني اْشتََجُروا 

َها, فَ ْن فَرْجي إيْن َدَخَل بيَها فَلََها الَْمْهُر بيَما ايْستََحلى مي
فَ

ى ََلُ  ُّ َمْن ََل َوِلي لَْطاُن َوِلي َحُه   "فَالسُّ , وََصحى ى اْخرََجُه اَْلْرَبَعُة إيَلى النىَساِئي
ُم  .  بىاَن َواْْلَاكي ابُو َعَوانََة , َواْبُن حي

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ 

බව ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

‘කවර කාන්තාවක් රහෝ රේවා ඇයරේ භාරකරුරේ අනුමැතිරයන් 

රතොර ව ඇය විවාහ වූවා නම් ඇයරේ එම විවාහය නිේඵලය. ඇය 

සමඟ ඔහු ලිිංගික ඇසුරරහි නිරත වී නම් ඇයරේ ලිිංගික අවයවය 

අනුමත කර ගත් බැවින් ඇයට මහර් ලබා දිය යුතු රේ. ඔවුන් අතර 

යම් ප්රශ්නයක් ඇති වූරේ නම් එවිට කවරරකුට භාරකරුවකු 

රනොමැත්රත් ද ඔහුරේ භාරකරු වන්රන් රරට් පාලකයාය.’ 

රමය අබූ දාවුද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරු විසන් වාර්තා 

රකොට ඇති අතර අබූ අවානා ඉබ්නු හිබ්බාන් හා අල් හාකිම් යන 

ඉමාම්වරුන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරයි.  
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َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة  - 1012 ي  رِضي صَّلي اهلُل انى رَُسوَل اَّللى
َمَر, َوََل ُتنَْكُح اْْليْكُر َحَّتى  "قَاَل :  َعلَيْهي وََسلىمَ 

ْ
ُم َحَّتى تُْستَأ ََل ُتنَْكُح اَْلير

ي , َوَكيَْف إيْذُنَها  َذَن" قَالُوا : يَا رَُسوَل اَّللى
ْ
  "قَاَل : " اْن تَْسُكَت  ؟تُْسـتَأ

.  ُمتىَفٌق َعلَيْهي 
නියත වශරයන්ම අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

වැන්දඹු කාන්තාවක් ඇයරගන් (වාචික) කැමැත්ත ලබන රතක් 

විවාහ කර රදනු රනොලැරබ්. කනයාවියක් ඇයරගන් අවසර පතනු 

ලබන රතක් විවාහ කර රදනු රනොලැරබ්. අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, 

ඇයරේ අවසරය රකරසේ රේවි දැයි විමසුරවෝය. එවිට එතුමාරණෝ 

ඇය නිහඬ ව සටිනු ඇතැයි පැවසූහ.  

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරුන් විසන් වාර්තා රකොට 

ඇත.  

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن ايبْني َعبىاٍس  - 1013 ى  رِضي صَّلي اهللُ َعلَيْهي انى انلىِبي
َمُر , َوإيْذُنَها  "قَاَل  لىمَ وَسَ 

ْ
رَها , َواْْليْكُر تُْستَأ ْن َويلي َها مي اثلىيرُب اَحقُّ بينَْفسي

 َرَواُه ُمْسليٌم  .   "ُسُكوُتَها 

َمُر  "َوِفي لَْفٍظ : 
ْ
ر َمَع اثلىيربي اْمٌر, َوايْلَتييَمُة تُْستَأ يلَْوِلي َرَواهُ ابُو   "لَيَْس ل

بىانَ  َحُه ايْبُن حي ُّ , وََصحى .  َداوَُد , َوالنىَساِئي
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නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

වැන්දඹුවක් ඇයරේ භාරකරුට වඩා ඇය(රේ විවාහය 

සම්බන්ධරයන්)  උරුමය දරන්නියකි. කනයාවියක් ඇයරගන් 

අවසර පතනු ලැරබ්. ඇයරේ අවසරය නිහඬතාවයි.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

(විවාහයක් සම්බන්ධරයන්) භාරකරුට වැන්දඹුවක් සමඟ කිසදු 

කරුණක් රනොමැත. අනාථ දැරියක් වූ කලී ඇයරගන් අවසරය 

පැතිය යුතුය යැයි තවත් ප්රකාශයක සඳහන් වී ඇත. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة  - 1014 ي  رِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ُج الَْمْراةُ َنْفَسَها  " صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  ُج الَْمْراةُ الَْمْراَة, َوََل تَُزور   "ََل تَُزور

ُّ , َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت  اَرُقْطِني .  َرَواُه ايْبُن َماَجْه , َوادلى
අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ 

වාර්තා කරන ලදී. කාන්තාවක් විසන් කාන්තාවක් විවාහ කර 

රනොරදයි. තවද කාන්තාවක් ඇය විසන්ම විවාහ කර රනොගනී. 

රමය ඉබ්නු මාජා හා දාරකුත්නී යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා 

ඇත. රමහි වාර්තාකරුවන් ඉතා විශ්වාසනීයය.  

ي  "َوَعْن نَافيٍع , َعْن ايبْني ُعَمَر قَاَل :  - 1015 صَّلي َنََه رَُسوُل اَّللى
َج الرىُجُل ايبْنَتَُه لََعَ اْن  اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  َغاُر: اْن يَُزور َغاري ; َوالشر َعني الشر
 ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .   "بْنَتَُه , َولَيَْس بَيْنَُهَما َصَداٌق يَُزورَجُه اْْلَخُر اي 
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مي نَافيعٍ  ْن لَِكَ َغاري مي َْي الشر ْن وَْجٍه آَخَر لََعَ انى َتْفسي َفَقا مي .  َواتى
ඉබ්නු උමර් විසන් ලබා නාෆිුඃ තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා කරන 

ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් ‘ෂිගාර්’ ක්රමයට විවාහ වීම තහනම් 

කරළේය. ‘ෂිගාර්’ යනු රවනත් රකරනකුරේ දියණිය තමන්ට විවාහ 

කර දීරම් පදනම මත තම දියණිය ඔහුට විවාහ කර දී රදරදනා අතර 

කිසදු මහර් ගනු රදනුවක් රනොවීමය.  

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති අතර ‘ෂිගාර්’ පිළිබඳ 

විග්රහය නාෆිුඃ විසන් සදු කළ බවට බුහාරි හා මුස්ලිම් යන රදරදනාම 

රවනත් වාර්තාවක සඳහන් රකොට ඇත.  

ُ َعنُْهَما -وََعني ابْني َعبىاٍس  - 1016 َ اَّللى ا  " -رَِضي  بيْكر 
َية  انى َجاري

ى  َ ََكريَهٌة ,  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ اتَتي انلىِبي فََذَكَرْت: انى ابَاَها َزوىَجَها َوِهي
 َ ُّ فََخْيى َرَواُه اْْحَُد , َوابُو َداوَُد , َواْبُن   " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َها انلىِبي

 بياْْليرَْسالي . 
لى عي

ُ
َماَجْه , َوأ

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී. නියත වශරයන්ම කනයා කාන්තාවක් නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා රවත පැමිණ තමන්රේ පියා තමන් 

අකමැත්රතන් සටිය දී ඇය විවාහ කර දුන් බවට මතක් කර 

සටියාය. එවිට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ 

ඇයට රතෝරා ගැනීරම් නිදහස ලබා දුන්හ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසන් 

දන්වා ඇති අතර රමය මුර්සල් ගණයට අයත් වීමට අඩුපාඩු ඇති 

හදීසයක් බවද සඳහන් රේ.  
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සටහන : රතෝරා ගැනීරම් නිදහස යනු ඇය කැමැති නම් ඔහු 

සමඟ ජීවත් වීම රහෝ අකැමැති නම් විවාහ බන්ධනරයන් ඇයට 

ඉවත් විය හැකිය යන්නය.  

ر  - 1017 صَّلي اهلُل َعلَيْهي َوَعْن اْْلََسني , َعْن َسُمَرَة , َعني انلىِبي
نُْهَما  "قَاَل :  وََسلىمَ  لي مي َ لياْلوى ىاني , َفْهي َما ايْمَراةٍ َزوىَجَها َويلي َرَواهُ اْْحَُد ,   "ايُّ

يُّ  .  ذي مي ْ نَُه الِّتر َواَْلْرَبَعُة , وََحسى

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බවට 

සමුරා (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් ලබා හසන් තුමා විසන් රමරසේ 

වාර්තා කරන ලදී. 

කවර කාන්තාවක් වුව ද වලී රදරදරනකු විසන් (රදරදරනකුට) 

විවාහ කර දුන්රන් ද එවිට ඇය ඔවුන් රදරදනාරගන් පළමුවැනියාට 

හිමිය. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවූද් නසාඊ තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන 

ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය හසන් 

ගණයට අයත් හදීසයක් බව දන්වා සටියි.  

සටහන : එරසේ නැතරහොත් ඔවුන් රදරදනාරගන් ඇය කවරරකු 

රතොරා ගන්රන් ද නැතරහොත් ඔවුන් රදරදනාරගන් කවරරකු 

ඇයරේ අනුමැතිය සමඟ සිංසර්ගරේ නියැළී ඇත්රත් ද ඔහුටම ඇය 

හිමි රේ. සටහන රවනස් කරන්න. 

(මම හදීසයට අදාළ විසත්රය සුබුලුස් සලාම් නම් කෘතිරයහි 

බලන්න.) 

ي  - 1018  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعْن َجابيٍر قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ٌر  هي اْو اْهليهي , َفُهَو ََعهي َج بيَغْْيي إيْذني َمَوايلي َما َعبٍْد تََزوى َرَواُه اْْحَُد ,   "ايُّ
بىاَن  .  َحُه , َوَكَذليَك ايْبُن حي يُّ وََصحى ذي مي ْ َوابُو َداوَُد , َوالِّتر
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අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ 

කළ බව ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

කවර වහරලකු වුව ද ඔහුරේ ස්වාමියාරේ රහෝ ඔහුරේ 

නිවැසයන්රේ අනුමැතිරයන් රතොර ව විවාහ වූරේ ද ඔහු 

සල්ලාලයකු රේ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවුද් තිර්මිදි යන ඉමාම්වරුන් විසන් වාර්තා 

රකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් 

බව දන්වා සටියි. ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා ද පවසනුරේ එරලසමය.  

َ اهلل َعنْهُ يَْرةَ َوَعْن اِبي ُهرَ  - 1019 ى  رِضي صَّلي اهلُل َعلَيْهي انى انلىِبي
تيَها , َوََل َبْْيَ الَْمْراةي وََخاتَليَها  "قَاَل :  وََسلىمَ    "ََل ُُيَْمُع َبْْيَ الَْمْراةي َوَعمى

 . ُمتىَفٌق َعلَيْهي

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ  බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

කාන්තාවක් හා ඇයරේ නැන්දනිය සමග රහෝ කාන්තාවක් හා 

ඇයරේ පුිංචි අම්මා සමග රහෝ එකට විවාහ කර ගනු රනොලැබිය 

යුතුය.   

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

َ اهلل َوَعْن ُعثَْماَن  - 1020 ي  َعنْهُ رِضي صَّلي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ُم , َوََل ُينَْكُح  " اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ُح الُْمْحري َرَواُه ُمْسليٌم . َوِفي   "ََل َينْكي

 .    "َوََل ََيُْطُب  "ريَوايٍَة ََلُ : 

بىاَن :  .   "َوََل َُيَْطُب َعلَيْهي  "َوَزاَد ايْبُن حي
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අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ 

කළ බව උස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

ඉහර්ාම් තත්ත්වරේ සටින්නා විවාහයක් සදු කර රනොගත යුතුය. 

එරමන්ම විවාහයක් සදු කර රනොදිය යුතුය. 

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇති අතර ඔහු සතු තවත් 

වාර්තාවක. ‘විවාහ කටයුත්තක් කතා රනොකළ යුතුය’ යැයි සඳහන් 

ව ඇත.  

ُ َعنُْهَما-وََعني ابْني َعبىاٍس  - 1021 َ اَّللى ُّ  "قَاَل :  -رَِضي َج انلىِبي تََزوى
ٌم  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  .  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "َميُْمونََة َوُهَو حُمْري

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඉහ්රාම් 

තත්ත්වරේ සටිය දී මයිමූනා තුමිය ව විවාහ කර ගත්හ.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

සටහන: නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඉහර්ාම් ඇඳ 

ගත් තත්ත්වරේ විවාහ රනොවිය යුතු යැයි පවසා ඇත්තාහ. එරහයින් 

අබූ රාෆිුඃ වාර්තා කර ඇත්තාක් රමන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා මයිමූනා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය ව විවාහ කර 

ඇත්රත් ඉහර්ාමරයන් මිදී සටියදීය යන්න නිවැරදි ප්රකාශයයි. ඊළඟ 

හදීසය රදස බලන්න.  

َها  - 1022 يُمْسليٍم : َعْن َميُْمونََة َنْفسي ى  "َول صَّلي اهلُل َعلَيْهي انى انلىِبي
.   "تََزوىَجَها َوُهَو َحاَلٌل  وََسلىمَ 
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නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ඉහ්රාමරයන් ඉවත් ව සටියදී තමන් ව විවාහ කර 

ගත්තැයි මයිමූනා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන්ම වාර්තා කළ 

හදීසයක් මුස්ලිම්හි සඳහන් ව ඇත. 

සටහන : ඉහ්රාම් ඇඳ ගත් තත්ත්වරේ විවාහ රනොවිය යුතුය 

යන්නය නිවැරදි කරුණ වනුරේ රමම මතය උස්මාන් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසන් දන්වා ඇති හදීසය තහවුරු කරයි.  (රමම 

කෘතිරේ අටුවාවක් වන සුබුලුස් සලාම් කෘතිය බලන්න.) 

ٍر  - 1023 َ اهلل َعنْهُ َوَعْن ُعْقبََة بْني ََعمي ي  رِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
 بيهي , َما ايْستَْحلَلْتُْم بيهي  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

وطي اْن يَُوَفى ُ إينى اَحقى الْشُّ
.  ُمتىَفٌق َعلَيْهي   "الُْفُروَج 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) ප්රකාශ 

කළ බව උක්බා ඉබ්නු ආමිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී. 

කවර රදයක් ඉටු කරනු ලැබීමට රකොන්රද්ස වශරයන් පනවනු 

ලබන්රන් ද එවන් දැයින් (ඉටු කරනු ලැබීමට) වඩාත් උචිත වනුරේ 

කවර රදයකින් නුඹලා ලිිංගික අවයවයන් අනුමත කර ගන්රන් ද 

එවැන් දෑ (මහර්) ඉටු කිරීමය.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.   

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن َسلََمَة بْني اَْلْكَوعي  - 1024 َص  "قَاَل :  رِضي رَخى
ي  اٍس ِفي الُْمتَْعةي , ثاََلثََة ايىاٍم , ُثمى ََعمَ اْوطَ  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ رَُسوُل اَّللى
.  َرَواُه ُمْسليٌم   "َنََه َعنَْها 

සලමා ඉබ්නු අල් අක්වුඃ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  
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අේතාස් යුද්ධරේ දී දින තුනක මුත්ආ (තාවකාලික විවාහය) 

සඳහා අල්ලාහ්රේ දූතයාරණෝ අනුමැතිය දුන්හ. පසු ව එතුමා එය 

තහනම් කළහ.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත.  

1025 -  ٍّ َ اهلل َعنْهُ َوَعْن لََعَ ي  "قَاَل :  رِضي صَّلي اهلُل َنََه رَُسوُل اَّللى
ُمتىَفٌق َعلَيْهي  .   "َعْن الُْمتَْعةي ََعَم َخيَْبَ  َعلَيْهي وََسلىمَ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

කයිබර් යුද්ධය සදු වූ වසරර් මුත්ආ විවාහ ක්රමය තහනම් කළ බව 

අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා රකොට ඇත.  

රමය ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

ى صَّلى اهلل عليهي وسلىَم ُه رَِضي اهلُل َعنُْه، أنى َوَعنْ  – 1026 انلىِبي
ْخرََجُه 

َ
ْهلييىةي يَْوَم َخيَْب. أ

َ
ْكلي اْلُُمري اْل

َ
َنََه َعْن ُمتَْعةي النرساءي وَعْن أ

بَا َداوُد.
َ
بَْعُة إيَلى أ  السى

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

මුත්ආ ක්රමයට කාන්තාවන් විවාහ වීමත් ගෘහස්ත බූරුවන් 

ආහාරයට ගැනීමත් තහනම් කළහ.  

අහ්මද් අබූ දාවූද් හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරු රමම හදීසය වාර්තා 

රකොට ඇත. 

نى رَُسْوَل اهللي صَّلى اهلُل  َوَعنْ  – 1027
َ
بييْهي أ

َ
َة َعْن أ َربييْع بْني َسْبَ

نُْت  ُكنُْت  قَدْ  َعلَيْهي وََسلىَم قَال : إيينر  ذي
َ
ْستيْمتَاعي  ِفي  لَُكمْ  أ نْ  اَلي  النرَساءي  مي

َ  َوإينى  مَ  قَدْ  اَّللى يَك  َحرى يَاَمةي  يَْومي  إيََل  َذل نَْدهُ  ََكنَ  َفَمنْ  الْقي نُْهنى  عي ءٌ  مي  ََشْ
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ُخُذوا َوََل  َسبييلَهُ  فَلْيَُخلر 
ْ
ا تَأ مى ْخرََجُه ُمْسليٌم َواَبُو  آتَيْتُُموُهنى  مي

َ
َشيْئ ا" أ

بىان.  ْْحَُد واْبَن حي
َ
ُّ َواْبَن َماَجْه َوأ  َداوَُد والنىساِئي

සැබැවින්ම මම නුඹලාට කාන්තාවන් සමඟ මුත්ආ (ටික 

කලකට සැප විදීම) සම්බන්ධරයන් අනුමැතිය දී තිබුණි. නියත 

වශරයන්ම අල්ලාහ් එය මළවුන් රකරරන් නැගිටුවනු ලබන රතක් 

තහනම් කර ඇත්රත්ය. එබැවින් ඔවුන් අතුරින් කිසයම් රදයක් 

(සම්බන්ධතාවක්) රකරනකු ළඟ තිබුරේ නම් එම මාර්ගය ඔහු අත් 

හරිත්වා  ඔවුනට නුඹලා ලබා දුන් කිසවක් නුඹලා නැවත ලබා 

රනොගනිත්වා   යැයි අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව රබීුඃ ඉබ්නු සබ්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා තම පියාරගන් ලබා වාර්තා කරන ලදී.  

රමය මුස්ලිම් අබූ දාවූද් නසාඊ ඉබ්නු මාජා අහ්මද් හා ඉබ්නු 

හිබ්බාන් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත.  
 

َ اهلل َعنْهُ وََعني ابْني َمْسُعوٍد  - 1028 ي  "قَاَل :  رِضي لََعَن رَُسوُل اَّللى
ُّ ,   "الُْمَحلرَل َوالُْمَحلىَل ََلُ  وََسلىمَ صَّلي اهلُل َعلَيْهي  َرَواُه اْْحَُد , َوالنىَساِئي

َحُه  .  يُّ وََصحى ذي مي ْ َوالِّتر

ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  

පූර්ණ දික්කසාදරයන් පසු පළමු සැමියා ඇයව නැවතත් විවාහ 

කර ගැනීම උරදසා තවරකකු ඇයව විවාහ කර ගත්රත් නම් ඔහු ද 

පසුව ඇයව නැවත විවාහ කර ගන්නා පළමු සැමියා ද යන 

රදරදනාට නබි (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ශාප 

කළහ.  
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  රමය අහ්මද් නසාඊ හා තිර්මිදි යන ඉමාම්වරුන් විසන් වාර්තා 

රකොට ඇති අතර ඉමාම් තිර්මිදි රමය පූර්ව සාධක හදීසයක් බව 

සඳහන් කරයි.  

ى  .  - 1029 ٍّ اْخرََجُه اَْلْرَبَعُة إيَلى النىَساِئي َوِفي اْْلَابي : َعْن لََعي

රමම පාඩරම් ම අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කළ තවත් හදීසයක් ද සඳහන් ව ඇති අතර එය අබූ දාවූද් තිර්මිදි හා 

ඉබ්නු මාජා විසන් වාර්තා රකොට ඇත. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرَة  - 1030 ي  رِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
ثْلَُه  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ  ايني الَْمْجلُوُد إيَلى مي ُح الزى َرَواهُ اْْحَُد ,   "ََل َينْكي

َوابُو َداوَُد , َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت  . 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

වාර්තා කරන ලදී.  

කසපහර රදන ලද අපචාරරේ රයරදන්රනක් එවන් අයකු මිස 

විවාහ කර රනොගනී.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවුද් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇත. 

ُ َعنَْها , قَالَْت : َوَعْن ََع  - 1031 َ اَّللى يَشَة رَِضي َطلىَق رَُجٌل ايْمَراتَُه  "ئ
وىَجَها رَُجٌل , ُثمى َطلىَقَها َقبَْل اْن يَْدُخَل بيَها , فَاَراَد َزوُْجَها اْن  ثاََلث ا , َفََتَ

ي  وىَجَها , فَُسئيَل رَُسوُل اَّللى ي  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ َيََتَ َك , َفَقاَل : "ََل َعْن َذل
ُل  ْن ُعَسيْلَتيَها َما َذاَق اَْلوى ُمتىَفٌق َعلَيْهي , َواللىْفُظ   ". َحَّتى يَُذوَق اْْلَخُر مي

يُمْسليٍم  .  ل
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ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී. 

මිනිරසකු තම බිරිය තුන්වරක් දික්කසාද කරළේය. පසු ව ඇය ව 

රවනත් මිනිරසකු විවාහ කර ගත්රත්ය. ඔහු ද ඇයරේ තුරුලට 

පිවිසීමට රපර ඇය ව දික්කසාද කරළේය. පසු ව ඇයරේ මුල් සැමියා 

ඇය ව නැවත විවාහ කර ගැනීමට සතුරේය. එවිට ඒ පිළිබඳ 

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන්රගන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

විමසන ලදී. එවිට එතුමා නැත. පළමුවැන්නා පහස වින්දාක් රමන් 

අරනකා ද ඇයරේ මී වනය පහස විඳින රතක් සුදුසු නැතැයි පවසා 

සටියහ.  

රමය බුහාරි හා මුස්ලිම් යන ඉමාම්වරු විසන් දන්වා ඇති අතර 

රමහි සඳහන් වදන් රපළ ඉමාම් මුස්ලිම් සතු වූවකි. 



 

 

මරාම් 

 

566
 

 الَْكَفاَءةي َواْْلييَاري بَاُب   
රපොරරොන්දම් බැලීම හා කැමැත්ත පිළිබඳ පාඩම  

ُ َعنُْهَما -وََعني ابْني ُعَمَر  - 1032 َ اَّللى ي  -رَِضي قَاَل : قَاَل رَُسوُل اَّللى
الَْعَرُب َبْعُضُهْم اْكَفاُء َبْعٍض , َوالَْمَوايلي َبْعُضُهْم  " صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ 

اٌم  ُم , َوِفي إيسْ   "اْكَفاُء َبْعٍض , إيَلى َحائيٌك اْو َحجى هي َراٍو لَْم َرَواهُ اْْلَاكي نَادي
.  يَُسمى , َواْستَنَْكَرُه ابُو َحاتيمٍ 

අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) පැවසූ 

බවු ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

අරබිවරුන් ඔවුන්රගන් ඇතැරමක් ඇතැරමකුට ගැලරපන අය 

රවති. වහලුන් ඔවුන්රගන් ඇතැරමක් ඇතැරමකුට ගැලරපන අය 

රවති. නමුත් රගත්තම්කරු රහෝ විත් විදින්නා හැර. 

රමය ඉමාම් හාකිම් විසන් දන්වා ඇති අතර එහි වූ වාර්තා 

සම්බන්ධතාව තුළ නම් සඳහන් රනොමැති වාර්තාකරුවකු ද සඳහන් 

වී ඇත. ඉමාම් අබූ හාතිම් රමය මුන්කර් ගණරේ හදීසයක් බව 

සඳහන් කරයි.  

عٍ  - 1033 يَسنٍَد ُمنَْقطي اري : َعْن ُمَعاذي بْني َجبٍَل ب نَْد الََْبى ٌد عي َوََلُ َشاهي

ඉහත සඳහන් හදීසයට සාක්ෂියක් වශරයන් මුආද් බින් ජබ්ල් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ හදීසයක් විසන්ධි වූ 

වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව බස්සාර් හි සඳහන් ව ඇත.   

ى  - 1034 َمَة بينْتي قَيٍْس ; انى انلىِبي  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ َوَعْن فَاطي
َساَمَة  "قَاَل لََها : 

ُ
ِّحي أ .  َرَواُه ُمْسليمٌ   "اينْكي
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ඔබ උසාමා ව විවාහ කර ගන්නැයි සැබැවින්ම නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් තමන්ට පැවසූ බව 

කේසර්ේ දියණිය ෆාතිමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

රමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් දන්වා ඇත. 

َ اهلل َعنْهُ َوَعْن اِبي ُهَريَْرةَ  - 1035 ى  رِضي صَّلي اهلُل َعلَيْهي انى انلىِبي
" وَ  "قَاَل :  وََسلىمَ  ُحوا إييَلْهي نٍْد , َوانْكي ُحوا ابَا هي ََكَن يَا بَِني َبيَاَضَة , انْكي

ا  ام  يَسنٍَد َجيردٍ   "َحجى ُم ب .  َرَواُه ابُو َداوَُد , َواْْلَاكي
නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

පැවසූ බව අබූ හුරරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා 

කරන ලදී.  

අරහෝ  බයාළා රගෝත්රිකයිනි, අබූ හින්ද් ව විවාහ කර රදනු. 

තවද ඔහුටම විවාහ කර රදනු. ඔහු විත් විඳින්රනකු රලස සටිරේය.  

රමය ඉමාම් අබූ දාවුද් හා ඉමාම් හාකිම් තුමා විසන් වඩාත් 

යහපත් වාර්තා සම්බන්ධතාවකින් යුතු ව වාර්තා රකොට ඇත. 

1036 -  ُ َ اَّللى يَشَة رَِضي يَرةُ لََعَ  "َعنَْها قَالَْت : َوَعْن ََعئ َْت بَري ُخْير
َْي َعتََقْت  َها حي يٍث َطوييلٍ   "َزوْجي  .  . ُمتىَفٌق َعلَيْهي ِفي َحدي

يُمْسليٍم َعنَْها :  ا  "َول  .   "انى َزوَْجَها ََكَن َعبْد 

ُل اْثبَُت   "ََكَن ُحًرا  "َوِفي ريَوايٍَة َعنَْها :   .  . َواَْلوى

اوََصحى عَ  نَْد اْْلَُخاريير ; انىُه ََكَن َعبْد  .  ني ابْني َعبىاٍس عي
ආඉො (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසන් වාර්තා කරන ලදී.  
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බරීරා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය වහල් බවින් නිදහස් වූ 

රමොරහොරත් ඇයරේ සැමියා සම්බන්ධරයන් තීරණයක් රතෝරා 

ගැනීමට ඇයට නිදහස රදන ලදී.   

ඉමාම් බුහාරි හා ඉමාම් මුස්ලිම් විසන් රමය දීර්ඝ හදීසයක 

සඳහන් රකොට ඇත.  

ඇය විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක නියත වශරයන්ම 

ඇයරේ ස්වාමියා වහරලකු ව සටි බව මුස්ලිම්හි සඳහන් රේ.  

ඇය විසන් වාර්තා කළ තවත් හදීසයක ඔහු නිදහස් පුද්ගලයකු 

ව සටි බව ද සඳහන් රේ. මින් පළමු ප්රකාශය වඩාත් ස්ථාවරය.  

ඇත්රතන්ම ඔහු වහරලකු ව සටි බවට ඉබ්නු අබ්බාස් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ පූර්ව සාධක සහිත 

හදීසයක් බුහාරි හි සඳහන් රේ.  

ر , َعْن ابييهي قَاَل :  - 1037 يْلَِمي اكي بْني َفْْيُوَز ادلى حى قُلُْت  "وََعني الضى
ي  ي : يَا رَُسوَل اَّللى ْختَاني , َفَقاَل رَُسوُل اَّللى

ُ
صَّلي اهلُل    إيينر اْسلَْمُت َوََتِْتي أ

ئَْت  َعلَيْهي وََسلىمَ  تَُهَما شي ى ,   "" َطلرْق ايى َرَواُه اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة إيَلى النىَساِئي
 ُّ ُّ , َواْْلَيَْهقي اَرُقْطِني بىاَن , َوادلى َحُه ايْبُن حي . وََصحى  , َواَعلىُه اْْلَُخارييُّ

ලහ්හාක් ඉබ්නු ෆයිරෑස ්අද් දයිලමීේයි තුමා තම පියාරගන් ලබා 

රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම ඉස්ලාමය වැලඳ ගත්රතමි. මා 

යටරත් සරහෝදරියන් රදරදරනකු (විවාහ කර සටිමි) රවති යැයි මම 

පැවසුරවමි. එවිට අල්ලාහර්ේ දූතයාරණෝ ඔබ ඔවුන් රදරදනාරගන් 

කැමැති එකියකු දික්කසාද කරන්නැයි පවසා සටියහ. 

රමය අහ්මද් අබූ දාවුද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් 

විසන් දන්වා ඇති අතර ඉබ්නු හිබ්බාන් දාරුකුත්නී හා බයිහකී යන 
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ඉමාම්වරුන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බවත් ඉමාම් බුහාරි 

රමය අඩුපාඩු සහිත හදීසක් බවත් සඳහන් කරයි.  

يٍم , َعْن ابييهي ,  - 1038 انى َغياَْلَن ْبَن َسلََمَة اْسلََم َوََلُ  "َوَعْن َسال
 ُّ يْسَوةٍ , فَاْسلَْمَن َمَعُه , فَاَمَرهُ انلىِبي َ  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ َعْْشُ ن اْن َيتََخْيى

ا  نُْهنى اْرَبع  ُم   "مي بىاَن , َواْْلَاكي َحُه ايْبُن حي يُّ , وََصحى ذي مي ْ َرَواهُ اْْحَُد , َوالِّتر
َواَعلىُه اْْلَُخارييُّ , َوابُو ُزرَْعَة , َوابُو َحاتيٍم  . ، 

සාලිම් තුමා තම පියාරගන් ලබා රමරසේ වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම ගයිලාන් බින් සලමා තුමා ඉස්ලාමය වැලඳ 

ගත්හ. ඔහුට බිරියන් දස රදරනකු විය. ඔහු සමඟ ඔවුහු ද ඉස්ලාමය 

වැලඳ ගත්රතෝය. පසු ව ඔවුන් අතුරින් තමන් කැමති සේ රදරනකු 

රතෝරා ගන්නට  නබි (සල්) තුමාරණෝ අණ කළහ.  

රමය අහ්මද් හා තිර්මිදී යන ඉමාම්වරුන් විසන් දන්වා ඇති 

අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් හා ඉමාම් අල් හාකිම් විසන් රමය පූර්ව 

සාධක සහිත හදීසයක් බවත් ඉමාම් බුහාරි අබූ සුර්ආ හා අබූ හාතිම් 

යන අය රමය අඩු පාඩු ඇති මුඅල්ලල් ගණයට අයත් හදීසයක් බව 

සඳහන් කරති. 

ُ َعنُْهَما -وََعني ابْني َعبىاٍس  - 1039 َ اَّللى ُّ  "قَاَل :  -رَِضي رَدى انلىِبي
تر  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ  بييعي , َبْعَد سي ايبْنَتَُه َزيْنََب لََعَ اِبي الَْعاصي بْني الرى

ا  ْث نيَكاح  لي , َولَْم َُيْدي نيَْي بيانلرََكحي اَْلوى َرَواهُ اْْحَُد , َواَْلْرَبَعُة  إيَلى   "سي
ُم  .  َحُه اْْحَُد , َواْْلَاكي ى , وََصحى النىَساِئي

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසන් වාර්තා කරන 

ලදී.  
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නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් එතුමාරේ 

දියණිය zසයිනබ් තුමිය ව (එතුමාණන්රේ බෑනණුවන් වූ) අබුල් 

ආස් ඉබ්නු අර් රබීුඃ රවත අවුරුදු හයකට පසු ව නව විවාහයක් සදු 

රනොකරම පළමු විවාහය සමගින්ම භාර දුන්හ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවුද් තිර්මිදි හා ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් 

විසන් දන්වා ඇති අතර ඉමාම් අහ්මද් හා ඉමාම් හාකිම් යන අය 

රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව සඳහන් කරති.  

هي  - 1040 و بْني ُشَعيٍْب , َعْن ابييهي , َعْن َجدر ى  "َوَعْن َعْمري انى انلىِبي
يٍد رَدى  صَّلي اهلُل َعلَيْهي وََسلىمَ    " ايبْنَتَُه َزيْنََب لََعَ اِبي الَْعاصي بينيََكٍح َجدي

يثي  ا , َوالَْعَمُل لََعَ َحدي يُث ايبْني َعبىاٍس اْجوَُد إيْسنَاد  يُّ : َحدي ذي مي ْ قَاَل الِّتر
و بْني ُشَعيٍْب  .  َعْمري

තම පියා තම සීයාරගන් ලබා තමන්ට රමරසේ පැවසූ බව අම්ර් 

ඉබ්නු ෂඅයිබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කරන ලදී.  

නියත වශරයන්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් තම දියණිය zසයිනබ් ව නව විවාහ ගිවිසුමකින් අබුල් 

ආස්ට නැවත භාර දුන්හ. 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාරේ මාර්ගරයන් 

සඳහන් වන වාර්තා සම්බන්ධතාව වඩාත් යහපත් වූවත් අම්ර් ඉබ්නු 

ෂඅයිබ්රේ හදීසය අනුව ක්රියාකලාපය පිහිටා ඇති බව ඉමාම් තිර්මිදි 

තුමා පවසයි.  

ُ َعنُْهَما -وََعني ابْني َعبىاٍس  - 1041 َ اَّللى ْت اْسلَمَ  "قَاَل :  -رَِضي
ي   إيينر ُكنُْت  وىَجْت , فََجاَء َزوُْجَها , َفَقاَل : يَا رَُسوَل اَّللى ايْمَراٌة , َفََتَ

ي  َعَها رَُسوُل اَّللى  صَّلي اهللُ َعلَيْهي وََسلىمَ اْسلَْمُت , وََعليَمْت بيإيْساَلِمي , فَاْنََتَ
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َها اَْلوى  َها إيََل َزوْجي َها اْْلَخري , َورَدى ْن َزوْجي َرَواُه اْْحَُد , َوابُو َداوَُد ,   "لي مي
ُم  .  بىاَن , َواْْلَاكي َحُه ايْبُن حي َواْبُن َماَجْه . وََصحى

ඉබ්නු අබ්බාස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් රමරසේ වාර්තා 

කරන ලදී.   

‘කාන්තාවක් ඉස්ලාමය වැලඳ ගත්තාය. පසු ව ඇය විවාහ 

වූවාය. ඇයරේ මුල් සැමියා පැමිණ අල්ලාහ්රේ දූතයාණනි, මම ද 

ඉස්ලාමය වැලඳරගන සටිමි. මාරේ ඉස්ලාමය පිළිබඳ ඇයද 

දන්නීය. යැයි පැවසුරේය. පසු ව අල්ලාහර්ේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාරණෝ ඇයරේ අරනක් 

සැමියාරගන් රවන් රකොට ඇයරේ මුල් සැමියාට ඇය ව නැවත භාර 

දුන්හ.  

රමය අහ්මද් අබූ දාවුද් ඉබ්නු මාජා යන ඉමාම්වරුන් විසන් 

දන්වා ඇති අතර ඉමාම් ඉබ්නු හිබ්බාන් ඉමාම් අල් හාකිම් යන අය 

විසන් රමය පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක් බව ද සඳහන් කරති.  

َج  "َوَعْن َزيْدي بْني َكْعبي بْني ُعْجَرَة , َعْن ابييهي قَاَل :  - 1042 تََزوى
ي  ا َدَخلَْت  وََسلىمَ صَّلي اهلُل َعلَيْهي رَُسوُل اَّللى َفاٍر , فَلَمى ْن بَِني غي ََة مي الَْعايلي

ا َفَقاَل : " ايلْبَِسي ثييَابَكي ,  َها َبيَاض  َعلَيْهي َووََضَعْت ثييَاَبَها , َراى بيَكْشحي
َداقي  هي   "َواْْلَقي بياْهليكي " , َواَمَر لََها بيالصى ُم , َوِفي إيْسنَادي َرَواُه اْْلَاكي

يُل  ا  .  مَجي هي ايْختياَلف ا َكثيْي  ْبُن َزيٍْد َوُهَو ََمُْهوٌل , َواْختُليَف َعلَيْهي ِفي َشيْخي

රසයිද් ඉබ්නු කුඃබ් ඉබ්නු උජ්රා තම පියාරගන් ලබා රමරසේ 

වාර්තා කරන ලදී.  

අල්ලාහ්රේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාරණෝ ගිෆාර් රගෝත්රරේ ආලියා නම් කාන්තාවක් විවාහ කර 
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ගත්හ. ඇය එතුමා රවත පිවිස ඇයරේ ඇඳුම ඇය ඉවත් කළ විට 

ඇයරේ ඉරණහි (රරෝගීභාවය රහේතුරවන්) සුදුවන් යමක් තිරබනු 

දුටුහ. එවිට එතුමා ඔබ ඔරබ් ඇඳුම ඇදගන්න. ඔරබ් පවුල සමඟ 

එකතු වන්න. යැයි පවසා ඇයට මහරය ද ලබා රදන රමන් නිරයෝග 

කළහ.  

රමය ඉමාම් හාකිම් තුමා විසන් දන්වා ඇත. රමම වාර්තා 

සම්බන්ධතාරේ සඳහන් ජමීල් ඉබ්නු රසයිද්  නාදුනන පුද්ගලයකි. 

එරමන්ම ඔහුරේ ගුරුවරයා යැයි පැවරසන අය සම්බන්ධරයන් ද 

රබොරහෝ මත රේද ඇති බව ද  සඳහන් රේ.  

يدي  ابي  َوَعْن َسعي َ اهلل َعنْهُ بْني الُْمَسيىبي ; انى ُعَمَر ْبَن اْْلَطى  رِضي
َج ايْمَراة  , فََدَخَل بيَها , فَوََجَدَها بَرَْصاَء , اْو  "قَاَل :  َما رَُجٍل تََزوى ايُّ

هي إييىاَها , َوُهَو ََلُ لََعَ َمنْ  يسي َداُق بيَمسي  ََمْنُونَة  , اْو ََمُْذوَمة  , فَلََها الصى
نَْها  ُه مي يُد ْبُن َمنُْصوٍر , َوَماليٌك , َواْبُن اِبي َشيْبََة ,   "َغرى اْخرََجُه َسعي

َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت  . 

නියත වශරයන්ම උමර් ඉබ්නු අල්කත්තාබ් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා පැවසූ බව සඊද් ඉබ්නු මුසේයබ් තුමා විසන් රමරසේ 

වාර්තා කරන ලදී.  

කවර මිනිරසකු වුවද ඔහු කාන්තාවක් විවාහ කර රගන ඇය 

සමඟ සිංසර්ගරේ නිරත වී පසු ව ඇය කුේට රරෝගී කාන්තාවක් 

රලස රහෝ මානසක ආබාධයකින් රපරළන්නියක් රලස රහෝ 

රරෝගීභාවරයන් රපරළන්නියක් රලස රහෝ ඔහු දුටුරේ නම් ඔහු 

ඇය ව ස්පර්ශ කළ රහේතුරවන් ඇයට ඇයරේ මහරය සතු රේ. ඇය 

සම්බන්ධරයන් රවටා විවාහ කර දුන් පුද්ගලයා ඔහුට එය ලබා දිය 

යුතු රේ.  
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රමය සඊද් ඉබ්නු මන්සූර්, මාලික්, ඉබ්නු අබී රෙයිබා යන 

ඉමාම්වරුන් විසන් දන්වා ඇති අතර රමය වාර්තා කළවුන් 

විශ්වාසනීය පුද්ගලරයෝ රවති.  

ٍّ ََنَْوُه , َوَزاَد :  ا : َعْن لََعي يٌد ايْض  َوبيَها قََرٌن , فََزوُْجَها  "َوَرَوى َسعي
َها  ْن فَرْجي َها فَلََها الَْمْهُر بيَما ايْستََحلى مي إيْن َمسى

.   "بياْْلييَاري , فَ
තවදුරටත් අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් වාර්තා කළ 

රමවැනිම හදීසයක් සඊද් තුමා රමරසේ වාර්තා කරයි. (රයෝනි 

ආශ්රරේ සිංසර්ගරේ නිරත විය රනොහැකි අයුරින්) දතක් වැනි යමක් 

ඉදිරියට රනරා ඇති කාන්තාවක් (විවාහ) වී නම්, ඇය 

සම්බන්ධරයන් තීරණයක් ගැනීරම් නිදහස ඇයරේ ස්වාමියාට ඇත. 

නමුත් ඇය ව ඔහු ස්පර්ශ කර ඇත්නම් ඇයරේ රයෝනිය තමන් 

අනුමත කර ගත් බැවින් ලබා දුන් මහරය ඇයටම සතු රේ. 

يدي بْني الُْمَسيىبي  يقي َسعي ْن َطري ا قَاَل :  َومي [ ]قَََض  "ايْض  ُعَمُر ِفي بيهي
، َوريَجاَُلُ ثيَقاٌت   َل َسنَة  نرْيي , اْن يُؤَجى .   "الْعي

සඊද් ඉබ්නු අල් මුසයියබ් තුමාරේ මාර්ගරයන් වාර්තා වූ තවත් 

හදීසයක 

පුරුෙ ශක්තිය රනොමැති අය සම්බන්ධරයන් උමර් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා ඔහුට වසරක කාලයක් අවකාශය රදනු ලැබිය යුතු 

යැයි තීන්දු කරළේය.  

රමහි වාර්තාකරුවන් බලවත් අය රවති.
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