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වමහ එන ඹවකම් 
මාහිර් රම්ඩීන් 

 
ٌَ ااْلَعِزيُز ااْلَغُ ٌرُ  َصُن َخَمً  وَُي  ْل

َ
يُّيُس ْل  

َ
ُ  ْل   ٌَ َيَاَا يِلَتْللُ ٌْلَت َواحلْل ْلَم ي َ لََ  ال ِ  ااِذَّل

නුමරහ අතුරින් කයකු ක්රිوඹහන් උතුම් ද  ඹන්න 
පිරික්නු පිණි ඔහු භයණඹ වහ ජීවිතඹ නිර්භහණඹ 
කශේඹ. තද ඔහු අති ඵරම්ඳන්නඹ. අති ක්භහශීලීඹ. 

(අල්-කුර්ආන් 67:2) 

භරො ජීවිතඹ දහතනික නොේ . භතු රො ජීවිතඹ 
දහතනික නුේ. භතු රො ජීවිතඹහි ජඹග්රිවණඹ වහ 
ඳයහජඹ තීයණඹ කයන ේදිකහක් ලඹන් භරො 
ජීවිතඹ පිහිටහ ඇත. එඵළවින් භඹ ඳරීක්හේ 
ේදිකහකි.  

සර්ගේ ජීත් විඹ යුතු අපි , යිතහන්ග් කුභන්ත්ර්ණ 
වේතුන් සර්ගඹන් ඳවශ කයනු රදු මිහිතරේ 
ජීන් න්නට රසනු රළබීඹ.  

 

නබි ආදම් (අරයිහිස රහම්) තුභහ වහ වේහ (අරයිවස 
රම්) තුමිඹ ඹන දදනහ සර්ගඹන් අල්රහවස ඳවශ 
කශ අසථහේ, 
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حِيَوِذَّلُس ْل ِمِّني ُيًدى َذَمنْل حَِتَع ُيَداَي فََ  
ْل
ا يَأ يًعا فَإِمِذَّل ا مَجِ ًَ ِتُطٌا ِموْل قُلْلوَا ايْل
ًِ ْل َوَ  ُي ْل َ ْلَزهٌُنَ  يْل

ٌْلٌ  َ لَ  َ 
නුමරහ ළොභ භතළනින් (සර්ගඹන් මිහිතරඹට ) 
ඵසවු. භගන් නුමරහට භඟ ඳන්වීභක් ආ කල්හි  
කවුරුන් භහග් භඟ  ඳන්වීභ අනුගභනඹ කයන්න් ද 
ඔවුනට බිඹක් නළත. තද ඔවුන් දුක් නොති ඹළයි ද අපි 
ප්යනකහල කශමු.   (අල්-කුර්ආන් 2:38) 

خََقرٌّ َوَمخَاٌع إََِل   رْلِض ُمصْل
َ ِتُطٌا َبعْلُظُس ْل ِِلَعْلٍض َ ُدوٌّ َواَُس ْل ِِف اْلْل قَاَل ايْل

ا َتُمٌحٌُ ًَ َن َوِذي ٌْل ا ََتْليَ ًَ ا ُ ْلرَُ ٌنَ ِ نٍي، قَاَل ِذي ًَ . َن َوِموْل
නුමරහ (සර්ගඹන් මිහිතරඹට ) ඵසවු. නුමරහගන් 
භවරුන් අන් භවරුන්ට තුරුඹ. නුමරහට මිහිතරඹ 
හි හසථහනඹක් වහ වින්දනඹක් (ඹම්) කරකට ඇතළයි 
ඔහු(අල්රහවස) ප්යيකහල කශේඹ. 

එහි භ නුමරහ ජීත් න්නහුඹ. එහි භ නුමරහ භයණඹට 
ඳත් න්නහුඹ. එයින්භ නුමරහ පිට කයනු රඵන්නහුඹ 
ඹළයි ඔහු ඳළසුේඹ. (අල්-කුර්ආන්  7:24, 25) 

ආදම් (අරයිහිස රහම් ) තුභහ වහ වේහ (අරයිවස 
රහම්) තුමිඹ මිහිතරඹට ඳවශ කයනු රළබ විට භරො 
ජීවිතේ ජඹග්යරවණඹ රඵනු පිණි කරුණු දකක් 
පිළිඵ මිනිස ර්ගඹහට අල්රහවස නිඹෝග කය තිබීභ 
අදහනඹට ගත යුතුයි.  



 

5 

ඳශමුළන්න ජනඹහ ජීත් විඹ යුත්ත් කේ ද ? ක්රිූ්ඹහ 
කශ යුත්ත් කේ ද ? ඹන්න භඟ  ඳන්වීම් ගකීම් 
තභන් තු ඹළයි ද කයකු එභ භඟ ඳන්වීභ අනුගභනඹ 
කශේ ද ඔහු දුකට වෝ කනසල්රට ඳත් නොන ඵ 
අල්රහවස ප්රුතිඥහ දී ඇත.  

දළන්න භභ මිහිතරේ නිඹමිත කහරඹක් ජීත් වී මිඹ 
ගිඹ ඳසු නළත ජීඹ රඵහ දී අදි කයනු රඵ යි. ඳසු 
විනිලසචඹ කයනු රඵන්න් ඹළයි අහද කය ඇත. 

ආදයඹ වහ කරුණහ ඇති යවසභහන් මිනිස භහජඹ ඹව  
භඟින් එපිට නළඹුරු න ෆභ අසථහකභ ඔවුනට 
ඹවභඟ ඳන්වීභ පිණි නබි රුන් එහ ේ ළකි ඳවශ 
කොට තභ ප්රීතිඥහ තවවුරු කශේඹ . අහන ලඹන් 
නබි මුවම්භේ (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණෝ 
රෝ ළසඹනට අන් ධර්භ දතඹහ ලඹන් එහ , 
අන් ධර්භඹ න අල්-කුර්ආනඹ ඳවශ කොට තභ භඟ 
ඳන්වීභ ම්පූර්ණ කශේඹ . භභ මරධර්භඹ භහි 
වොඳින් ටවහ ගන ඉවත වන් (67:2) ළකිඹ 
අඵෝධ කය ගත යුතුයි.  

භභ ළකිඹ ජීවිතඹ වහ භයණඹ අතය ව කහරඹ තුශ ඹව 
ක්රිඹහන් කයනුේ කයකු ද ඹන ඳරීක්ණඹට ෆභ 
කනකුභ මුහුණ දිඹ යුතු ඹළයි ඳළවළදිලි කය සටියි .  

ඹව ක්රි ඹහන් ඹනු කුභක් ද ? එඹ තීයණඹ කශ වළක්ක් 
කේ ද ? ඹන්න අඵෝධ කය ගත්ත් නම් භභ 
ඳරීක්ණඹන් ජඹ ගළනීභ ඳවසු නු ඇත.  
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ඉභහම් ෆුරයිල් ඉබ්නු ඉ ඹහල් (යවසභතුල්රහහි අරයිහි ) 
භභ ළකිඹ විග්යඉව  කයන විට අල්රහවස නුන් අිංක 
රසන් නිළයදි ක්රියඹහ කිරීභයි. නිළයදි රසන් ඹනු නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන්ග් 
සුන්නහවසට අනු ක්රිවඹහ කිරීභ ේ ඹළයි වන් කශව .  
    (මරහලසයඅඹ: තෂසසීර් ඵගවි) 

එඵළවින් ඹව ක්රියඹහන් ඹනු දළවළමි ක්රි ූඹහන් ඹන අර්ථඹ 
ේ. ජීවිතඹ වහ දළවළමි ක්රි සූඹහන් කුභක් ද ඹන්න ඳන්හ 
දීභ පිණිඹ ආදර්ලභත් ධර්භ දතඹකු ර නබි මුවම්භේ 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් අල්රහවස 
ඳවශ කශේ. 

උත්තරීතය අල්රහවස භේ ප්යරකහල කයයි.  

ِ َر اََقدْل َ َن َل  َم اْلْل ٌْل َ ٌا َ َصوٌَث لَِمنْل َ َن يَرْلُ ٌ اهلَل َوايلْل ٌَ شْل
ُ
ُز ْل ِِف رَُشٌِل اهلِل  

 وََذَلَر اهلَل َلِثرًيا
අල්රහවස ද ඳයභහන්ත දිනඹ ද අප්ක්හ කොට අල්රහවස 
අධික ර භනහි කයන්නන්ට අල්රහවසග් යසල්  
යඹහගන් නුමරහට අරිංකහයත් ආදර්ලඹක් ඇත.  (අල්-
කුර්ආන් 33:21) 

අල්රහවස ද ඳයභහන්ත දිනඹ ද විලසහ කය භරො 
ජීවිතේ ඳරීක්ණ  ලින් ජඹග්යයවණඹ රළබිඹ යුතු නම් 
නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් සඹලු 
කටයුතු ර දී ආදර්ලභත් ර ගන ක්රිතඹ කශ යුතු ේ. 
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එඵළවින් අපි කයන සඹලු ඹවකම් පිළිගත යුතු නම් 
කොන්ේස දකක් ඇත.  

ඳශමුළන්න ඉක්්ඃ රහස (චිත්ත ඳහරිශුේධිඹ ) ේ. එනම් 
මිනිසුන්ගන් ඳළසුභ වෝ මණිච්චහ වෝ අප්ක්හ 
නොකය අල්රහවසග් තප්තිඹ ඳභණක් අප්ක්හ කයමින් 
ඔහු පිරිනළම දළවළමි ක්රිභඹහන් හි කළභළත්ත ඇති කය 
ගනිමින් අිංක ච්තනහන් ක්රි සූඹහන් ඹොමු කිරීභඹ.  

දළන්න නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහග් 
භඟ ඳන්වීභ පිළිඳළදීභඹ . එනම් නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් ක්රිඅඹහ කය ඳන් ව 
පිළිතක් කිස දු අඩු ළඩීභකින් තොය නස 
කිරීභකින් තොය ක්රිභඹහ කිරීභත් එතුභහණන් නොඳන් ව 
කිසදු ක්රිකඹහක් සදු නොකය අත වළරීභයි.  

භභ කොන්ේස දක පිළිශට පිහිටන විටඹ ේ 
විලසහන්තඹකුග් ක්රි ඹහන් දළවළමි ක්රි ූඹහන් ඵට 
පිළිගනු රඵන්න්! එභ ක්රි ඹහ භරොට ද භතු රොට 
ද ප්යනඹෝජනත් නු ඇත. 

උත්තරීතය අල්රහවස භේ ප්යඇකහල කයයි.  

ِطيُع َخَمَ  َ ِمٍ  ِمنْل 
ُ
 ي َ   

َ
ًُ ْل   ًُ ْل َر ُّي َ خََ اَا ل جْلَ  فَاشْل

ُ
وْل  

َ
 ....ُز ْل ِمنْل َذَلٍر  

එකල් හි නුමරහ අතුරින් පිරිමිඹකුගන් වෝ 
සත්රිَඹකගන් වෝ ඹම් (ඹවඳත්) ක්රි ඹහක් කශ අඹග් 
ක්රියඹහ ළඵළවින්භ භභ අඳත් නොඹමි ඹළයි ඔවුන්ග් 
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ඳයභහධිඳති ඔවුනට පිළිතුරු දුන්න්ඹ.....   
    (අල්-කුර්ආන් 3:195) 

උත්තරීතය අල්රහවස භේ ප්ය9කහල කයයි.  

ِييَوِذَّلُى َ يَاًا َطييتًَث  ٌَ ُمؤْلِمٌن فَلَوُحْل جْلَ  وَُي
ُ
وْل  

َ
َمنْل َ ِمَ  َصاحِلًا ِمنْل َذَلٍر  

َملٌُنَ  َصِن َما َ هٌُا َحعْل  ْل
َ
َرُي ْل ةِأ  ْل

َ
ًُ ْل   ِزيَوِذَّل  َوَ َ ْل

පිරිමිඹකුගන් වෝ කහන්තහකගන් තභන් විලසහ 
න්තඹකු සට කයකු ඹවකම් කශේ ද ඔහුට අපි 
ළඳත් ජීවිතඹක් ප්රුදහනඹ කයන්නමු. ඔවුන් කයමින් සටි 
දෆහි ඹවඳත වේතුන් අපි ඔවුනට ඔවුන්ග් ේතනඹ 
පිරි නභන්නමු.  (අල්-කුර්ආන් 16:97) 

දළවළමි ක්රිභඹහ කයන ේ විලසහන්තයින්ග් භරො 
වහ භතු  රො ජීවිතඹ ඹව ජීවිතඹක් ඵට ඳත් කිරීම් 
ගකීභ අල්රහවස දයයි. එභන්භ ඔවුන්ග් කුල් ආයක්හ 
වගත ඳතී ඹළයි ප්ය තිඥහ දයයි. අල්රහවසග් ප්යතිඥහ 
ඵොරුක් නොයි. ඔවුන් කශ දළවළමි ක්රිරඹහන් ඉදිරිඳත් 
කය එහේ අනුහයඹන් උදේ උඳකහය වෝ 
අලසඹහතහන් ඉල්රහ ප්යහය ර්ථනහ කශේ නම් එභ 
ප්යහඹර්ථනහන් පිළිගන අලසඹය තහන් පුයහලීභටත් 
අල්රහවස සදහනම් සටියි . ( භඹට සීරහ ඹළයි ඳනු 
රළබ්.) 

ඇත්තන්භ අල්රහවස නුන්භ ජීත් වී ඔහු 
නුන්භ ේඹ කය ඔහුග් ධර්භ දතඹහ ඳන්හ දුන් 
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අයුරින් ඹවකම් කශවුන්ග් ජීවිතේ අහන බහගේ 
අල්රහවස භරක් රුන් එහ ඔවුනට ශුබහයිංචි දන්හ සටියි. 

උත්තරීතය අල්රහවස භේ ප්ය කහල කයයි.  

َمئِوِذَّلُث، ارْلِ ِِع إََِل َر يِك َراِطيًَث َمرْلِطيِذَّلًث ، فَادْلُ ِِل ِِف  ْلُمطْل ُس ال ا ا ِذَّل ْل ًَ خُ حِذَّل
َ
يَا  

 .ِ تَاِدي، َوادْلُ ِِل َ وِذَّلِ  
 

(ඹවකම් කශවුන් ද ඵරහ) ඕ! ළනසුභට ඳත් ආත්භඹ, 
(නුම) තප්තිභත් වී (අල්රහවසග්) තප්තිඹට ද රක්  
මින් නුම නුමග් ඳයභහධිඳති ත වළරී ඹවු. එඵළවින් 
භහග් (ඹව) ගළත්තන් අතයට නුම ඇතු ළු වු. භහග් 
සර්ගඹට ද නුම ඇතුළු වු.  (අල්-කුර්ආන් 89:27-30) 

 ِذَّل َ َافٌُا  
َ
ْلَمَ ئَِسُث   ُ  ال ًِ يْل

ُل َ لَ خََقاُمٌا حَتَََنِذَّل يَن قَالٌُا َر ُّيوَا اهلُل ُث ِذَّل اشْل ِ إِنِذَّل ااِذَّل
واوَ َوَ  ََتْلَزهٌُا  ْلِِشُ ب

َ
َوِذَّلثِ    ٌَ ُدوَن، ُلوْلخُ ْل  ااِذَّلِ   ةِاجلْل يِلَاُاُز ْل  َ ْلنُ  حُ وْل

َ
َيَااِ  ِِف   

 احلْل
جْليَا َِ َراِ  َوِ   ادلُّي

ا َواَُس ْل  اْلْل ًَ خَِ   َما ِذي جْلُ ُصُس ْل   َ ْل
َ
ا َواَُس ْل    ًَ  َما ِذي

ُ ٌَن،  رَِ ي ٍ  َدُ ٌرٍ  ِمنْل  هُُزً   حَدِذَّل
 

ළඵළවින්භ අඳග් ඳයභහධිඳති අල්රහ වස ඹළයි ඳහ 
අනතුරු (එහි) සථහය සටිඹවුන් නම් ඔවුන් ත 
භරක්රු ඳවශ වී නුමරහ බිඹ නොවු. තද නුමරහ දුක් 
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නොවු. නුමරහ ප්රුතිඥහ දනු රඵමින් සටි සර්ගඹ 
පිළිඵ තුටු වු. 

භරො ජීවිතඹහි ද භතු  රොහි ද අපි නුමරහග් 
(උදේකහය) බහයකරුන්ඹ. තද නුමරහ ආලහ කයන දෆ  
එහි නුමරහට ඇත. තද නුමරහ අඹළදින දෆ ද එහි නුමරහට 
ඇත. 

අතික්භහශීලී ඳයභ කරුණහ බරිතඹහණන්ගන් ව 
ිංග්යවඹක් ලඹනි.  (අල්-කුර්ආන් 41:30-32)  

භළනි ශුබහයිංචි අතුරින් තත් ඳළත්තක් නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් ඳවත වන් 
අයුරින් ප්යහකහල කශව.  

ේ විලසහඹ ඇති ගළත්තකු භරො අත  වළය දභහ 
භතු රොට පිවින විට (ඔහුග් භයණහන්නේ ) 
සර්ඹඹහ භන් දීප්තිඹන් යුත් සුදුන් තකින් යුත් 
භරක්රු අවසන් ඳවශට ඵසති . ඔවුන් අතය සර්ගේ 
කෂන් සත්රි ද සර්ගේ කසතරි ද තිබ්. එභ ගළත්තහග් 
දෆට ඳනන දුයකින් එභ භරක්රු සටිති . ප්යහ.ණඹ 
අත්ඳත් කය ගන්නහ භරක්යඹහ එභ ගළත්තහග් හි 
දසන් හඩි වී ‘අවෝ! දළවළමි ආත්භඹ (ළනසුභ රත් 
ආත්භඹ) අල්රහවසග් භහ වහ තප්තිඹ ත ඵළවළය නු 
භළනයි ඳයි. ක්ණික එභ ගළත්තහග් ආත්භඹ ජර 
ඵඳුනකින් සල්ඳඹක් වළශන්නහක් භන් (කිසදු 
දුසකයතහකින් තොය) ඵළවළය න එඹ එභ භරක්යඹහ 
ගනු ඇත.  
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(තත් හර්තහක් අනු ) එභ ගළත්තහග් ප්යහ ණඹ න් 
වීභත් භග අවස වහ මිහිතරඹ අතය ව භරක්රු ද අවේ 
ඇති සඹලු භරක්රු ද එභ ආත්භඹට ප්යහරර්ථනහ කයනු 
ඇත. ඒ සඹලු භරක්රු තභන් ඉදිරිඹට එභ ආත්භඹ ගන 
ඹන්නළයි අල්රහවසගන් ප්යහභර්ථනහ කයති.  

භරකල් භේත්ග් දෆතට එභ ගළත්තහග් ආත්භඹ රළබුණු 
විග සල්ඳඹක් වෝ ප්යතභහද නොන ආත්භහන් එභ 
සර්ග කෂනඹහි එඹ තළන්ඳත් කය ආයක්හ කය තඵයි. 
භඹභඹ අල්රහවස අල්-කුර්ආනේ භේ ඳනුේ.  

 ٌَ َ   ااْلَقاِيرُ  وَُي ٌْل َ َدُز ُ  َ ااَ  إَِذا َ  ِذَّل  َ َ َ ثً  َ لَيْلُس ْل  َويُرْلِشُ   ِ تَاِدهِ  فَ
َ
  

ٌْلُت  ْلَم خْلىُ  ال ذِذَّل ٌَ ُطٌنَ  َ   وَُي ْل  رُُشلُوَا حَ  ُحَ ري
ඔහුඹ තභ ගළත්තන්ට ඉවළින් ර් ඵරඹ ඹොදන්නහ . 
නුමරහට ආයක්කයින් ඔහු ඹන්න්ඹ . නුමරහගන් 
කනකුට භයණඹ ඳළමිණි විට අඳග් ේ දතඹෝ 
ඔහුග් ප්යහණණඹ අත්ඳත් කය ගනි ති. ඔවුන් කිසදු අතඳසු 
කිරීභක් නොකයති.   (අල්-කුර්ආන් 6:61) 

ඉන් ඳසු මිහිතරේ සටිඹහට ඩහ ඉතහ සුළති එභ 
ආත්භඹ අව දට ගන ඹති . එඹ දකින භරක්රු 
සඹල්ර භභ අගනහ සුළති ආත්භහ කහග් දළයි විභති. 
භොහුග් පුත් භොහුග් ඹළයි රොහි ඔහුට පිරිනළම 
අරිංකහය නහභඹ ඳති . ඳශමුළනි අවට ඹනහත් 
භඟභ භඟ රහ දන් නළයි භරක්රු ඉල්රහ සටිති . 
ඔවුනට භඟ රහ දනු රළබ්. භර ෆභ අවකභ 
සදු ේ . වත් ළනි අවට එභ ආත්භඹ ගිඹ විට භහග් 
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දළවළමි ගළත්තහග් නහභඹ ඉල්ලීේයන් (දළමිඹන්ග් නහභ 
ල්ඛන) හර්තහහි ලිඹන්නළයි අල්රහවස ඳයි. 

ةْلَرارِ  ِلخَاَا  إِنِذَّل  َ ِذَّل 
َ دْلَرااَ  َوَما ِ لييينَي، اَِ   اْلْل

َ
قٌٌُم، ِلخَاٌا  ، ِ لييُّيٌنَ  َما    َمرْل

ُدهُ  ًَ ْلُمَقرِذَّل ٌُنَ   َ ْل  .ال
එේ (නුමරහ සතන ඳරිදි) නො දළවළමින්ග් ල්ඛනඹ 
ඉල්ලිේයන්හිඹ. ඉල්ලිේයන් ඹනු කුභක් දළ ?යි නුම 
දළනුත් කශේ කුභක් ද ? (එඹ) ලිඹහ නිභ කයනු රළබ 
ඳොතකි. (අල්රහවසට) මීඳතයින් (න භරක්රු) එඹට 
හක්ෂි දයති.   (අල්-කුර්ආන් 83: 19-21)  

එභ ගළත්තහග් නහභඹ එහි වන් ව වහභ එභ ආත්භඹ 
ඳොශොට ගන ඹන්න. (වේතු භහග් ප්යඹතිඥහ ඉටු විඹ 
යුතුයි.) භව ඳොශොන්භ භළේමු. භව ඳොශොටභ 
නළත ඹන්නමු . භව ඳොශොන්භ නළත 
නළගිටුන්නමු. ම් අනු එභ ආත්භඹ ගනළවිත්  එභ 
ගළත්තහග් ලරීයඹට ඹහ කයනු ඇත . එවිට එභ ගළත්තහ 
මිනී ශහි තළන්ඳත් කය සඹල්රෝභ නිස ත ඵරහ 
ඹන ඳහ වඬ අහ අන් ව ඳසු බඹහනක භරක්  රුන් 
දදනකු ඳළමිණ ඔබ් යබ් (ඳයභහධිඳති) කවු දළ ?යි 
විභති. එවිට එභ ගළත්තහ භහග් යබ් අල්රහවස ඹළයි 
ඳයි.  

ඔබ් දවභ කුභක් දළ?යි විභති. භහග් දවභ ඉසරහම් ඹළයි 
ඳයි. ඔඵ ත ඹළව භභ මිනිහ කවුදළ?යි විභති. ඔහු 
අල්රහවසග් දතඹහණන් ේ ඹළයි ඳයි . ම් ඵ ඔඵ 
දන්න් කේ දළ ?යි විභති . එඹට ඔහු අල්රහවසග් 
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පුසතකඹ වළදෆරුමි. අල්රහවස විලසහ කශමි. ඔහු 
ත්ඹතඹ කශමි ඹළයි පිළිතුරු දයි.  

(නළතත් ඔහුගන්) ඔබ් යබ් කවු ද? ඔබ් දවභ කුභක් 
ද? ඔබ් නබි  යඹහ කවු ද ? ඹළයි විභති . භඹයි එක් 
ළඵෆ ේ විලසහසඹකුට මුහුණ දන්නට සදු  න 
අහන ඳරීක්ණඹ නුේ . එනමුත් අල්රහවස  භේ 
ඳහ සටියි.  

ينَ  اهللُ  يُ َتيُج  ِ ٌْللِ  آَموٌُا ااِذَّل جْليَا ااِ ااْلَ َ  ِِف  ااِذَّلاةِِج  ةِااْلَق َِ َراِ  َوِ   ادلُّي
 َويُِظ ُّي  اْلْل

الِِمنيَ  اهللُ  َعُ   اا ِذَّل   ََ ااُ  َما اهللُ  َويَ ْل
අල්රහවස විලසහ කශවුන්   භරො ජීවිතේ වහ භතු  
රො හි සථහය දනින් සථහයත් කයන්න්ඹ. තද 
අල්රහවස අඳයහධ කරුන් නොභඟ ඹෆභට වරින්න්ඹ . 
තද ඔහු අභිභත කයන දෆ කයන්න්ඹ. (අල්-කුර්ආන් 
14:27) 

භරක් රුග් ප්යකලසන රට පිළිතුරු ඳඹන විට භහග් යබ් 
අල්රහවස, භහග් දවභ ඉසරහම් , භහග් නබි මුවම්භේ 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) ඹළයි පිළිතුරු ඳඹයි.  

එවිට ‘භහග් ගළත්තහ ඇත්ත කතහ කශේඹ. ඔහු නුන් 
සර්ගේ ඇතිරිලි අතුයන්න. සර්ග ඇඳුමින් යන්න. 
සර්ගේ දොයටුක් විත කයන්න ඹළයි ඳන වඬක් 
අවසන් ඳළමිණයි. සර්ගේ සුද එභ ගළත්තහ ආඝසයහ ණඹ 
කයයි. දෆට ඳනන තයභට ඔහුග් මි නී ශ විලහර 
කයයි.  
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එවිට සු ගළල් ව අරිංකහය ඇඳුභක් ඇ  ගත් මිනිකු 
ඔහු ත ඳළමිණයි.  ‘අල්රහවසග් තප්තිඹත් දහතනික 
ළඳම්ඳත් හි ක්න්ේය සථහනඹ න සර්ගඹ රඵන්නට 
සුඵ ඳතමි. භඹඹ ඔඵට ප්යනතිඥහ දුන් දිනඹ න්න් ඹළයි 
ඳයි.  

එභ විලසහන්තඹහ එභ මිනිහ ද ඵරහ ඔඵටත් 
අල්රහවසග් ආශිර්හදඹ රළබ්හ ! ඔඵ කවුද ? ඔබ් 
කඩම් මුහුණභ සුඵහයිංචි දන්හ සටින්නක් ඹළයි ඳයි. 
‘භභඹ (ඔඵ රොහි උඳඹහ ගත් ) දළවළමි ක්රි ූඹහන්. 
අල්රහවස ට අනත වී ඹවකම් කිරීභහි යුහුසු ලු බහඹත් 
ඳහඳඹන් කිරීභහි ඳසුඵෆභත් නුම ඳන්හ සටිඹහිඹ .  
අල්රහවස ඔඵට ඹව ප්යඅතිපර රඵහ දත්හ ! ඹළයි එභ 
කඩම් මුහුණ ඇති අඹ ඳයි.  

අනතුරු සර්ගේ දොයටු  වහ නියේ දොයටු 
ඳන්යි. ඔඵ අල්රහවසට අනත නොවේ  නම් භඹයි 
ඔඵ ඹහ යුතු භහර්ගඹ නුේ ඹළයි නියේ දොයටු ඳන්හ 
අල්රහවස ඔඵට එඹ නස කශේඹ ඹළයි ඳහ සර්ගේ 
දොයටු ඳන්යි. සර්ගේ ළඳ ම්ඳත් දුටු වහභ එභ 
ගළත්තහ ඹහ! අල්රහවස, භශවුන් කයන් නළගිටුනු රඵන 
දින ඉක්භන් කයනු භළන!යි ඳයි. න්සුන් න්න ඹළයි 
ඔහුට ඳනු රළබ්.  

තත් හර්තහකට අනු  අවෝ! අල්රහවස භහ රඵහ ඇති 
ළඳ ම්ඳත් ගළන ඳන්නට භහ  භහග් ඳවුල් උදවිඹ 
ත එනු භළන ! ඹළයි එභ විලසහන්තඹහ ඳයි . 
තභන්ට ඉතහ ආදයඹ කයන අඹ  විසන් අදි කයන තුරු 
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භනභහරඹකු නිදහගන්නහක් භන් අල්රහවස ඔඵ භශවුන් 
කයන් නළගිටුනු රඵන දින අදි කයන තක් නිදහ 
ගන්නළයි භරක්රු දදනහභ ඔහුට ප්යදකහල කයනු ඇතළයි 
නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහ ප්ය කහල කශව. 
ේ විලසහන්තඹකුග් අන් තීන්දු භර 
ඳන්නු රළබ්. නමුත් ඳහපිඹකුග් තත්ත්ඹ භඹට 
ඳටවළනි පිහිේවි ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහ ඳහ සටි දීර්ඝ වදීඹහි දළකිඹ වළකි 
න්න්ඹ. (මරහලසයහඹ: අවසභේ, අබ දහවේ, නහඊ, වහකිම්, 
ඉබ්නු භහජහ) 

ජනහහක් (න්දක් හි) තඵනු රළඵ එඹ තභ උයහිස භත 
ඔහ ගන ඹනු රඵන විට ජනහහ ඹවකම් කය 
ඇත්නම් භහ ඉතහ ඉක්භණින් රැගන ඹන්නළයි ඳයි . 
එඹ ඹවකම් නොක ශ තත්ත්ේ තිබ් නම් අවෝ ! 
විනහලඹ! භහ ගන ඹන්න් කොවේදළයි අයි. භර 
ඳනු රඵන වඬට මිනිහ වළය අන් සඹලු දෆ න් දයි. 
මිනිහ එඹට න් දුන්න් නම්  සහි විකල්  වී ළටනු 
ඇතළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් 
ඳළසව.    (මරහලසයඅඹ : බුවහරි) 

භයණඹන් ඳසු ජීවිතඹ උදහ කශ ඹවකම් ර ප්රිතිපර 
ප්යහූණඹ අත්ඳත් කය ගන්නහ අසථහේ දී වෝ මි නී ශ 
තුශ වෝ අල්රහවස ඳන්න්න් ඹළයි භභ වදීස ඳළවළදිලි 
කයයි. තද අල්රහවසග් දත නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහ ඳවත වන් ඳරිදි ප්රිකහල කශව.  
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ජනහහ ත කරුණු තුනක් අනුගභනඹ කය යි. ඉන් 
දකක් නළත වළරී එනු ඇත . එක් කරුණක් ඳභණක් 
ජනහ භඟ ඉතිරි ඳතී. එනම් ඔහුග් ඳවුර ඔහුග් 
ධනඹ වහ ඔහු කයන ඹවකම්. භභ තුනන් ඔහුග් ඳවුර 
වහ ඔහුග් ධනඹ නළත වළරී ඹයි. ඔහුග් ඹවකම් 
ඳභණක් ඔහු භඟ රැනු ඇත . (හර්තහ කරු : අනස -
යළිඹල්රහහු අන්හු-, මරහලසර්ඹ: බුවහරි වහ මුසලිම්) 

මිනිහ ජීත් න විට ඔහුග් ඳවුර නුන් ජීත් විඹ. 
ඳවුර නුන් වරි වම්ඵ කශේඹ . ප්යහ සූණඹ න්වීභත් 
භඟභ ඒ දක ඔහු භඟ නොඑනු ඇත . ඳළඹ 24ක් තුශ 
ජනහහ ශ දළමීභ ම්ඵන්ධ බිරිඹ දරුන් ඇතුළු 
ඥහතීන් කතහ කය ගනිති . නෆ දෆකම් සඹල්ර මිනී ශ 
දක්හ ඳළමිණයි. ඳසු එඹ ද වළරී ඹයි.  

ඔවුන් රෑ දවල් භවන්සඹන් ොඹහ ගත් ේඳශ සතු 
වරි වම්ඵ කශ ධනඹ සඹල්ර අතවළය දභහ කෂන් යදි කඩ 
තුනක් භඟ තනි ඹනු ඇත.  

ඔහුග් ේඳශ වහ සතු බිරිඹ දරුන් ඵදහ ගනිති .  
ජීවිතේ අනක් අදියඹ ගළන ඔවුන් සතති . කහරඹ ගවී 
ගිඹත්භ ඔහු ගළන අභතක වී  ඹන්නට ද පුළුන . ඳවුරට 
න බහයකරුකු අලසඹඔ ඵ ද තර්ක කයන්නට පුළුන. 
භඹඹ ඹහථහර්ථඹ. මිඹ ගිඹ අඹ නුන් ළභදහ දුක් වී 
කදුළු රන්නට කිසකු නොභළත . නිඹමිත කහරඹක් 
ගවී ඹත්භ හභහන්ඹ තත්ත්ඹට ඳත් ති.  

භභ සේධිඹඹ  භතු රොහි සදු න්නට ඹන්න් . භ 
පිඹහ ළමිඹහ  බිරිඹ නෆ කම් දභේපිඹන් දරුන් ඹන 
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ම්ඵන්ධකම් කිසක් එදින කිසකු විසන් අධහනඹ 
ඹොමු නොකය ති. තභන් ආයක්හ කය ගත වළක්ක්   
කේ දළ?යි ඳභණක් ඔහු ආත්භහර්තකහමී එහි ඳසු යි.  

අල්රහවස භේ ප්යඹකහල කයයි.   

ثُ  َ اَاِت  فَإَِذا ا ِذَّل ٌْلمَ  (33) الصِذَّل ْلَمرْل  يَِ رُّي  يَ ِ يىِ  ِمنْل  اُ ال
َ
ىِ  (34)   مي

ُ
بِيىِ  َو 

َ
 (35) َو 

ِر ٍ  ِاُ ي  (36) َو َ ِيىِ  وََصاِ تَِخىِ  ًُ ْل  امْل َمئِذٍ  ِموْل ٌْل نٌ  يَ
ْل
ِويىِ  َ أ  (37) ُحغْل

භවහ වඬ ඳළමිණි විට එභ (විනිලසචඹ) දිනේ මිනිහ තභ 
වෝදයඹහ තභ භ තභ පිඹහ තභ බිරිඹ තභ දරුන් 
අතවළය දභහ ඳරහ ඹයි. එදින ඔවුන් අතය ෆභ මිනිකුභ 
(සු අඹගන්) තභන් වයහ දභන කරුණු ඇත.  
 (අල්-කුර්ආන් 80: 33-37) 

භභ ඹථහර්ථඹ අඵෝධ කොට භධ්යි භ ඳතිඳදහන් 
යුතු බහඹකින් භරො හි වහ භතුරො නුන් 
ජීත් න භන් ඉසරහම් නිඹෝග කයයි . භඹ භවත් ව 
ඳරීක්ණඹකි. ඳරීක්ණඹක් නොභළති සර්ගඹ 
ඳවසුන් නොරළඵයි. භභ ඳරීක්ණඹන් වහභ 
මිනිහ භනු රළබීඹ . භයින් භත් වීභඹ ේ 
විලසහන්තඹකුග් ඉරක්කඹ නුේ . භඹ ඉවත 
වන් අල්-කුර්ආන් ළකිඹ අධහයණඹ කයමින් සටියි.  

භභ ඳරීක්ණඹන්ගන් අඳ දවටභ මුදහ ගනුේ  
අඳ කයන්නහ ව දළවළමි ක්රිද ඹහන්ඹ. එඵළවින් ඹවකම් 
උදහ අධික ර උනන්දු විඹ යුතුයි.  

ඹවකම් ර්ග දකකි.  
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ٌْلَ   ُ ْلِ   َ ْلنُ  إِهِذَّلا ْلَم خُُب  ال ُمٌا َما َوهَسْل اٍ  َوُ ِذَّل  َوآآَارَُي ْل  قَدِذَّل َصيْلوَاهُ  َ ْل  ِِف    ْل
 ُمِتنيٍ  إَِمامٍ 

ළඵළවින්භ අඳභඹ මිඹගිඹවුනට ප්යහ ණඹ දනුේ. ඔවුන් 
ඉදිරිඳත් කශ දෆ ද ඔවුන් තඵහ ගිඹ රකුණු ද අපි ටවන් 
කයන්නමු. ෆභ දඹක්භ ඳළවළදිලි පුසතකේ එඹ 
ගණන් ඵරහ තඵහ ඇත්තමු. (අල්-කුර්ආන් 36:12) 

මිනිහ ඉදිරිඳත් කයන ඹවකම් වහ අඹවකම් හර්තහ කයනු 
රඵනහක් භන්භ ඔහු නත් අඹ නුන් කශ 
ඹවකම් වහ අඹවකම් වහ ව ඳය නිදසුන් ද ටවන් 
කයනු රළබ් ඹළයි භහි වන් කයන ඵ ඉභහම් ඉබ්නු 
කසීර් ඉභහම් ඵගවී ඉභහම් කුර්තුබී (යවසභතුල්රහහි 
අරයිහිම්) ඹන අඹ විග්ය ව කයති. එඵළවින් ඹවකම් වහ 
දිරිගළන්වීම් දඹහකහයඹකින් දළකිඹ වළක.  

1. මිනිහ තභන් නුන් කය ගන්නහ ව ඹවකම් 

එනම් රහතඹ ඉටු කිරීභ උඳහේ නියතවීභ zකහත් 
දීභ දහනභහන කිරීභ ළනි නළභදුම් ඇතුළු තභන්ටභ කිඹහ 
දළවළමි ඳවුරක් ගොඩ නළගීභ තභන්ග් දළනුභ වළකිඹහ 
ජනඹහ ප්යඹෝජනඹ රඵන අයුරින් රසහ ගළනීභඹ.  

2. භහජ සුඵ හධනඹ වහ කයන ඹවකම්  

එනම් දුගී දුප්ඳතුන් අනහථයින් ළන්දඹුන් 
අලසඹදතහන්ගන් ඳශන්නන් ළනි උදවිඹට උදේ 
උඳකහය කය භහජඹ අදි කයවීම් ක්රි සූ ඹහන් 
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භවඹවීභයි. ඳවත වන් වදීස ත අධහනඹ ඹොමු 
කයමු. 

ِ   َخنْل 
َ
نِذَّل  ُيَريْلَرَا ريض اهلل  وى  

َ
 إَِذا" قَاَل  وََشلِذَّل َ  َ لَيْلىِ  اهللُ  َص ِذَّل  اهللِ  رَُشٌَل   

ْلَصانُ  َماَت   ِ
  َ اِريَثٍ  َصَدقَثٍ  ِمنْل  إِ ِذَّل  آََ آَثٍ  ِمنْل  إِ ِذَّل  َخَملُىُ  َخوْلىُ  اجْلَقَطعَ  ااْل

َ
 وْل  

وْل  ةِىِ  يُ ْلخََ عُ  ِ لْل ٍ 
َ
ُ ٌ َصاِاٍ   َودَلٍ     (  ر ى مصل )"  َ ُ  يَدْل

මිනිහ මිඹ ගිඹ විට කරුණු තුනක් වළය ඔහුග් සු 
සඹලු ක්රි ඹහන් ඔහුගන් නතය වී ඹයි.  

1. ඔහු කශ සථහය තළන්ඳතු ඳරිත්ඹහ ූ ගඹ (දකහ 
ජහරිඹහ) 

2. (ජනඹහ නුන් අතවළය ගිඹ ) ප්ය ඹෝජනත් 
දළනුභ 

3. ඔහු නුන් ප්යහ ර්ථනහ කයන දළවළමි දරුහ 

(ම්හ තුළින් මිඹ ගිඹ ඳසුත් කුල් හිමිමින් ඳතී ) 
ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ ඳළස 
ඵ අබ හුයයියහ (යළිඹල්රහහු අන්හු) තුභහ විසන් හර්තහ 
කයන රදී.     (මරහලසයහඹ: මුසලිම්) 

ِ   َخنْل  
َ
ا إِنِذَّل  وََشلِذَّل َ  َ لَيْلىِ  اهللُ  َص ِذَّل  اهللِ  رَُشٌُل  قَاَل قَاَل  ُيَريْلَراَ     يَلْلَحُ   ِممِذَّل

ْلُمؤْلِمنَ  حِىِ  َبعْلدَ  وََ َصوَاحِىِ  َخَمِلىِ  ِمنْل  ال ٌْل هُ  َ لِذَّلَمىُ  ِ لْلًما َم ا َو ََِشَ  حََرَ ىُ  َصاحِلًا َوَودَلً
َحً ا آَىُ  َوُمصْل وْل  َورِذَّل

َ
ِ ًدا   وْل  َبوَاهُ  َمصْل

َ
ْلخًا   ِب  ِ ةْلِن  ةَي وْل  َبوَاهُ  ي ِ الصِذَّل

َ
ًرا   ًْل َراهُ  َج  ْل

َ
وْل   

َ
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ا َصَدقَثً  ًَ رََ   ْل
َ
ِخىِ  ِِف  َماِ ِ  ِمنْل    حِِى  َبعْلدِ  ِمنْل  يَلْلَحُقىُ  وََ يَاحِىِ  ِصحِذَّل ٌْل شنن اةن )َم

 (ما ى

ේ විලසහන්තඹකු මිඹ ගිඹ ඳසු ඔහුග් ක්රිභඹහන් වහ 
ඹවකම් අතුරින් ඔහුට හිමින දෆ නුේ ඔහු (ජනඹහට) 
උගන්හ දු න් දළනුභත් එඹ (ජනඹහ අතය ) ඳළතිය වීභත් 
දළවළමි දරුකු අත වළය ඹහභත් (දළනුභන් පිරුණු) එක් 
පුසතකඹක් ලිඹහ අතවළය ඹහභත් භසජිදඹක් ඉදි කිරීභත් 
භගිඹන්ට භඩභක් ඉදි කය දීභත්  ජර ඳවසුකම් රහ 
දීභත් ජීත්  නියෝගී සටිඹ දී තභ ධනඹන් ඳරිත්ඹහ සූග 
කිරීභත් ේ. ම් වහ ප්යනතිපර ඔහුට රළඵමින්භ ඳතී 
ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ ප්යභකහල 
කශ ඵ අබ හුයයියහ (යළිඹල්රහහු අන්හු ) තුභහණන් 
විසන් හර්තහ කශව.  (මරහලසයඅඹ: ඉබ්නු භහජහ) 

භසජිේ ඉදි කිරීභ ඳහල් ගොඩ නළගීභ ශිසඹහන ධහය 
පිරිනළමීභ ඳර්ේණහගහයඹන් නිර්භහණඹ කිරීභ ඳොදු 
භධ්යීසථහන ඉදි කිරීභ පුසතකහරඹන් තළනීභ අනහථ 
නිස ඉදි කිරීභ ජර ේඹහද ඳතීන් ඇති කිරීභ ළනි 
භහජඹට ත ළරන මලික ේහන් රහ දීභත් 
භග සු ජනඹහද ම් වහ දිරි ගළන්වීභට ආදර්ලභත් 
පුේගරඹකු ර මුසලිම්යඹකු සටිඹ යුතුයි .  

තභන් නුන් වහ සන් නුන්  කයන්නහ ව 
භභ ක්රි ූඹහන් වහ ව ප්ය තිපර භරොේ සට භතුරො 
දක්හ රළඵමින් ඳතී. ඔහුග් භභ ේහ හි දළවළමි 
දරුකු බිහි කිරීභත් අභතක කශ වළකි කරුණක් 
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නොේ. ඔහු නුන් ප්යහ ර්ථනහ කයන ඔහුග් නභ 
භහජඹට වඳුන්හ දන ඹවඳත් දරුකු ර වළය දභහ 
ඹහ යුතුයි.  

ජරීර් ඉබ්නු අබ්දුල්රහවස (යළිඹල්රහහු අන්හු) තුභහ භේ 
හර්තහ කයයි . ( දිනක්) භධ්ඹහ සූවසන ේරහක නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ භඟ අපි 
සටිඹමු. එවිට ඳහවන් ඳළරද නොගත් අඩු ඳහඩු හිත 
ඇඳුම් ඇ ගත් අඩ නිරුතින් ඉරුණු කපු යදි වෝ 
නත් යදි ර්ගඹක් ඇගත් පිරික් තභ ගරහි කඩු 
එල්රහ ගනිමින් අල්රහවසග් දත (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් ත ඳළමිණිඹව . ඔවුන්ගන් 
ඵහුතයඹක් මුශර් ගෝත්යතඹට අඹත් විඹ . නළත, ඔවුන් 
සඹල්රෝභ මුශර් ගෝත්රි ූකයින්ඹ. ඔවුන්ග් දිළිඳුකභ දුටු 
නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහග් මුහුණ 
නස විඹ . ක්ණික නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහ (අවන කහරී තත්ත්ඹකින් ) නිට 
ඇතුළු වී ඳසු එළිඹට ඇවිත් බිරහල් යළිඹල්රහහු අන්හු 
තුභහට අණ කය සට බිරහල් තුභහ ද අදහන් ඳහ ඉකහභත් ද 
ඳළසීඹ. නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් 
රහතඹ භවඹහ ජනඹහට ේලනහක් ක ශව.  ( එභ 
ේලනහහි) .... 

“භනුසඹඹයිනි, එකභ ආත්භඹකින් නුමරහ නිර්භහණඹ කශ 
නුමරහග් ඳයභහධිඳතිට නුමරහ බිඹ බක්තිභත් වු . තද 
ඔහු එතුළින් එ (භ ආත්භඹ )හි වකහරිඹ නිර්භහණඹ 
කශේඹ. ඔවුන් දදනහගන් පුරුයින් වහ සත්රීූහන් අධික 
ේඹහඑප්ත කශේඹ . නුමරහ කයකු පිළිඵ එකිනකහ  
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විභහ ගනුේ ද එන් ව අල්රහවසට බිඹ බක්තිභත් වු . 
තද උඳතින් ව ඥහති ම්ඵන්ධතහ (වින්ධි කිරීභ)ට ද 
(නුමරහ බිඹ වු .) ළඵළවින්භ අල්රහවස නුමරහ කයහි 
නිරීක්හකහරීඹ.  (අල්-කුර්ආන් 4:1)  

විලසහ කශවුනි , අල්රහවසට බිඹ බක්තිභත් වු . ෆභ 
ආත්භඹක්භ වට දින වහ (තභන්ට) ඳයටු කය ගත් දෆ 
පිළිඵ අධහනඹ ඹොමු කයවු . තද අල්රහවසට බිඹ 
බක්තිභත් වු . ළඵළවින්භ අල්රහවස නුමරහ කයන දෆ 
පිළිඵේ අභිඥහනන්තඹහඹ.  (අල්-කුර්ආන් 59:18)“ 

ඹන ළකි ඳහයහඹනඹ කය ඳන්හ මුශර් ගෝත්යර ඹට 
දහනභහන කයන භන් ඳළසව . එවිට යට ඉඳිඹක 
කොටක් වෝ ඳරිත්ඹහූළග කයන භන් උඳදස දුන්ව.  

එවිග නබි අනුගහමිකයින් තභන් තු තිබ දීනහර් වහ 
දිර්වම් ඇඳුම් ඳළරඳුම් ඉරිගු එක් හ්ඃ එකක ප්ර් භහණඹක් 
ඵළගින් ද යට ඉඳි එක් හ්ඃ එකක ප්ය භහණඹක් ඵළගින් ද 
ඳරිත්ඹහදග කශව. එවිට අන්හරි වහබියඹකු තභ භල්ර 
පියන්නට ඵඩු ඵහහියහදිඹ ගන ආේඹ. එඹ උසුරහ ගත 
නොවළකි ඔහුග් අත ේලීඹ . වේතු ඔහු විසන් එඹ 
ඉසලීභට නොවළකි ව ඵළවිනි.  

තදුයටත් ජනඹහ තභන්ග් දහනභහනඹන් රැගන 
ඳළමිණමින් සටිඹව . ඳසු ආවහය ේයණේඹ ඹන්ගන් වහ 
ඇඳුම් ඳළරදුම් ලින් ගොඩල් දකක් රැස වී තිඵනු භභ 
දිටිමි. එවිට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්ර ම්) 
තුභහග් මුහුණ ද භනභහලිඹකු භන් දීප්තිභත් තිඵනු 
දිටිමි. එවිට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
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කයකු ඉසරහභේ එක් අරිංකහය ක්රිදඹහදහභඹක් බිහි 
කයන්න් ද ඔහුට ඒ වහ ව කුල් ද ඔහුගන් ඳසු ඒ 
අනු ක්රිඔඹහ කශවුන්ග් කුල් ද ඇත . ඒ නුන් 
ඔවුන්ග් කිසදු කුරක් අඩු නොේ.  

එේභ කයකු ඉසරහභේ එක් නපුරු ක්රි ඹහදහභඹක් බිහි 
කයන්න් ද ඔහුට ඒ වහ ව ඳහඳඹ ද ඔහුගන් ඳසු ඒ 
අනු ක්රිඔඹහ කශවුන්ග් ඳහඳඹ ද ඇත. ඒ අනු ක්රිඔඹහ කශ 
අඹග් ඳහඳඹන් කිසදු අඩුක් නොේ ඹළයි ඳළසව . 
   (මරහලසර්ඹ: මුසලිම්) 

මුසලිම් යඹකු ලසර්යසඨ භඟ ඳන්න්නකු සට 
ඳයහර්ථකහමී ඳොදු ඹවඳත යකින පුේගරඹකු ර 
ජීත් විඹ යුතුයි ඹන අයමුණු වගත භනෝබහඹ 
අල්රහවසග් දත නබි මුවම්භේ (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණෝ ඳන්හ දුන්ව.  

කයකු ඉසරහභේ අරිංකහය ඹව ක්රි සූඹහක් කොට තත් 
කනකු එභගින් දිරිභත් කයන අයුරින් ජීත් න්න් ද 
ඔහුට ඒ වහ කුල් හිමිනහක් භන්භ එභ ඹවඳත් 
ේඹ ක්රිවඹහත්භක කශවුන්ග් ඹවඳත ද දවටභ 
රළඵමින් ඳතී ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණෝ ජනඹහ දිරි ගළන්වව. එඵළවින් භභ 
සීභහන් එපිට මුසලිම්යඹකු ඉත්  ජීත් නොවිඹ 
යුතුයි. 
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වමහ එන ඹවකම් 
මාහිර් රම්ඩීන් 

මිය ගිය ඇත්තන්ට ප්රියයෝනය යෙන යෙන 

කරුණු. 

භේ පිඹන් ඇතුළු ඳවුල් හභහජිකඹක් භයණඹට ඳත් ව 
විට ඔහු නහහ කෂන් කය රහතඹ ඉටු කය ශ දළමීභත් 
භඟභ අඳග් ගකීම් අන් නොයි.  

මිඹ ගිඹ ඇත්තන් නුන් දරුන් ඳවුල් 
හභහජිකයින් කශ යුතු තත් ඇතළම් ගකීම් ඇත.  

ඒහ පිළිඵ දළන් අපි අධහනඹ ඹොමු කයමු.  

ණය පියවීම 

දභහපිඹන් ඇතුළු ඥහතීන් කයකු වෝ ණඹ ගළත්තකු 
ර භයණඹට ඳත් වේ ද ? ඒ පිළිඵ කිසඹම් 
ආකහයඹකින් දළනුත් කය තිබ් ද? ඹන්න අධහනඹ කශ 
යුතුයි.  

ණඹ ගළත්තකු ර සටිේ නම් ප්රිථභඹන්භ ණඹ පිඹ 
වීභ වහ ඉදිරිඳත් විඹ යුතුයි . ණඹ නොපිඹහ භයණඹ 
ඳත් වීභ ඳහඳඹකි.  

“මිඹ ගිඹ අඹග් ේඳශ ඵදහ වළරීභට ඳය ඔහුග් ණඹ 
ද අන්තිභ කළභළත්ත ද ඉටු කයන භන් අල්රහවස අණ කය 
සටියි. (4:11 ළකිඹ ඵරන්න) 
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අල්රහවසග් දතඹහණන්, ජනහz රහතඹ ඉටු කිරීභට ඳය 
මිඹ ගිඹ තළනළත්තහ ණඹ ගළත්තකු ර භයණඹ ඳත් 
වේ ද ඹන්න විභහ සටි ඵට ඳවත වන් වදීඹ 
ඳහ සටියි.  

අපි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ භඟ 

සටින අසථහක එක් ජනහzහක් ගන එන රදී. ගන 
ආ අඹ නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන්ට 
රහතඹ භවඹ න භන් ඳහ සටිඹව . භොහු 
කයහි කුභක් වෝ ණඹක් ඇත්ත් දළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් විභසව. එවිට 
නළතළයි කිඹන රදී . කිසඹම් සතුක් අතවළය දභහ ගිේ 
ද? ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) නළතත් 

ඇසීඹ. එවිට ද නළතළයි කිඹන රදී . එවිට එභ ජනහzහට 
නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් රහතඹ 
භවඹ වීඹ.  

ඉන්ඳසු තත් ජනහ zහක් ගන එන රදී . රහතඹ 
භවඹන භන් නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) 
තුභහණන්ගන් ඉල්රහ සටිේඹ . භොහුට ණඹ කිසඹක් 
තිබ් දළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් විභසව. එේඹ ඹළයි කිඹන රදී . කිසඹම් වෝ 
සතුක් අතවළය දභහ ගිේ දළයි නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් විභසව. ඩිනහර් 3ක් අතවළය 

දභහ ගොස ඇතළයි පිළිතුරු දනු රළබ විට එභ ජනහzහට 
නබි ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් රහතඹ භවඹ 
වව.  
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ඉන් ඳසු තත් ජනහහක් ග න එන රදී . නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන්ට රහතඹ 
භවඹන භන් ඉල්රහ සටිඹෝඹ . භොහු කුභක් වෝ 
දඹක් අතවළය ගිේ දළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) විභන විට නළතළයි පිළිතුරු දන රදී. භොහුට 
කිසඹම් ණඹක් ඇත්ත් දළයි නබි (ල්රරල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් විභහ සටිඹව. එවිට දිනහර් 3ක් ණඹ 
ඇත්ත් ඹළයි පිළිතුරු දන රදී. (ණඹ ගළත්තහට රහතඹ 
ඉටු නොකය ) ඔඵභ රහතඹ භවඹන්නළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහ ඳළසව.  

එභ භොවොත්භ එහි සටි අබ කතහදහ (යළිඹල්රහරහු 
අන්හු) තුභහ අල්රහවසග් දතඹහණනි , භභ එභ ණඹ බහය 
ගනිමි. භොහු කයහි ඔඵ රහතඹ භවඹන්නළයි 
ඉල්රහ සටිඹව . ඳසු නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහ ජනහහ රහතඹ භවඹ වව . 

(හර්තහකරු: රභත් ඉබ්නු අක්හ යළිඹල්රහහු අන්හු , 
මරහලසර්ඹ: බුවහරි, අවසභේ, නහඊ, තිර්මිදි) 

පාපක්ෂමාල අයැදීම 

අඳට ඳය භයණඹට ඳත් ව මුසලිම්රුන් නුන් වහ 
මු්ඃමින්රුන් නුන් ඳහඳක්භහ ඇඹළද ප්යහ ූර්ථනහ 
කිරීම් පුරුේදක් කදත් අඳ පිළිඳළදිඹ යුතුයි. 

يَمانِ  ِ
يَن َشتَُقٌهَا ةِااْل ِ اهِوَا ااِذَّل ٌَ ِ رْل َ َا َوِاِ ْل  َر ِذَّلوَا ااْل
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අඳග් ඳයභහධිඳතිඹහණනි , අඳට ද අඳට ඳය 
විලසහඹන් ඉදිරිඹට ගිඹ අඳග් වෝද යඹන්ට භහ 
දනු භළන.  (අල්-කුර්අන් 59: 10) 

විලේඹන් දභේපිඹන් නුන් භහ ඉල්ලීභට 
අභතක නොකශ යුතුයි . ඔවුන් අඳ බිහි කශ දහ ඳටන් 
ළඩි විඹට ඳත් න තක් අඳග් කිලිටි පිරිසදු කය අඳ 
නුන්භ දළඩි කළඳ වීභකින් කටයුතු කශ උදවිඹයි . 
අඳග් තුට නුන් ඔවුන්ග් තු ට කළඳ කශ අඹ 
ති. අඳ නිදහ ගළනීභ පිණි දෆස අදිඹන් තඵහ ගත් 
අඹයි. අපි කු පියන්නට ආවහය ගළනීභ වහ 
කුගින්නන් දස ගත කශ අඹයි. කිකිළිඹ තභ ඳළටවුන් 
යකිනහක් භන් අඳ රැක ඵරහ ඳෝණඹ රඵහ දුන් 
අඹයි. එඵළවින් ඔවුන් නුන් ඳහඳක්භහ ඇඹළද 
සටිමින් අල්රහවසග් දඹහ ඳතහ කබ්ර් හි ේදනහන් ද 
නියේ ේදනහන් ද ඳයරො ඳරීක්හන්ගන් ද 
ආයක්හ කය සර්ගඹට ඇතුශත් කයන භන් කදත් 
අිංක සතින් ප්යහඹර්ථනහ කශ යුතුයි.  

අඳ භළව දවිඹන්ටත් අඳ බිහි කශ දභහපිඹන්ටත් 
කතඥතහ පුද කිරීභට අභතක නොකශ යුතුයි . 
දභේපිඹන් වහ ප්යහභර්ථනහ කයන ක්ර්භඹ අල්රහවස ඳවත 
වන් අයුරින් උගන්හ දන්න්ඹ.  

ِف َر اُما
ْغ

ا ا ا َر ُم وُم ا َر ْغوَر ِف ْغ ُم ْغ ِف ِف َر ا َر  َر َّب ِف َر اِف ا َر  ا ِف   َر َّب َر ا اْغ ِف ْغ
අඳග් ඳයභහධිඳතිඹහණනි, භහග් ද භහග් දභහපිඹන්ග් 
ද ේ විලසහන්තයින්ග් ද ඳහඳඹන් (ඳයරො) 
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විනිලසචඹ දිනේ භහ දනු භළන!   
   (අල්-කුර්ආන් 14:41) 

غِفريً  اصَر ْغهُم َر اكَر َر ا َر َّبيَر ِنِف ا  ْغَحَر ا َراِّ قُملْغ   َر
භහග් ඳයභහධිඳතිඹහණනි , භහ කුඩහ අදිේ සටින විට 
(භහග් දභේපිඹන් න) ඔවුන් දදනහ භහ වදහ ඩහ ගත් 
අයුරින්භ ඔවුන් දදනහට කරුණහ කයනු භළන! 
   (අල්-කුර්ආන් 17:24) 

දභේපිඹන් නුන් අපි ඳතන ඳහඳක්භහ 
වේතුන් ඔවුන්ග් තයහතියභ උස කයනු රළඵයි.  

ِ  ُيَريْلَراَ 
َ
َ  إِنِذَّل : ريض اهلل  وى َخنْل  

قَاَل رَُشٌُل اهلِل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّل
َ اِر َودَلِ  ِخغْل  ِذَّل َيَذا َذيَُقاُل ةِاشْل

َ
َوِذَّلِث َذيَُقٌُل   َذُع َدرََ خُُى ِِف اجلْل َا لََك الرِذَّلُ َ  اَُ ْل

 (شنن اةن ما ى)
මිනිහග් තයහතියම් සර්ගේ උස කයනු රඵයි. එවිට 
ඔහු කේ නම් භඹ රළබුේ දළයි විභයි. ඔබ් දරුහ 
ඔඵ නුන් ඳහඳක්භහ ඇඹදීභ වේතුන් රළබුණු 
උස බහඹයි ඹනුන් ඳනු රළබ් ඹළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් ඳළසව. 

(හර්තහකරු : අබ හුයයියහ, මරහලසය ඹ: ඉබ්නු භහජහ) 

සර්ගේ අඳග් දභහපිඹන්ග් තයහතියම් උස වීභ 
වහ ජීවිත කහරඹ පුයහභ ෆභ අසථහක දීභ ප්යහ ර්ථනහ 
කිරීභට අඳ අභතක නොකශ යුතුයි.  

පරිත්යාඅෙ කිරීම 
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දභේපිඹන් වහ , ඥහතීන් වහ ඔවුන්ග් නහභඹන් 
ඳරිත්ඹහඹගඹන් කයන විට ඔවුන්ග්  ඳහඳඹන් භහ කයන 
රළබ්.  

ِ إِنِذَّل  َخنْل َ  َِ ثَ  ُ َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ  َذَقاَل يَا رَُشٌَل اَّللِذَّل ََت ا ِذَّلِِبِذَّل َص ِذَّل اَّللِذَّل
َ
نِذَّل رَُ ً   

َ
 

ٌْل حََسلِذَّلَمجْل  َ ا ل ًَ ُظوُّي
َ
ا َولَ ْل حٌُِص َو  ًَ َص خُِلخَجْل َج ْل َ اذْل ِّمي

ُ
ٌر إِنْل    ْل

َ
ا   ًَ فَلَ

َ
قَجْل   حََصدِذَّل

ا قَاَل َجَع ْل  ًَ قْلُج َخوْل  حََصدِذَّل

කනකු නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් ත ඳළමිණ භහග් භ සීේඹත් (අන්තිභ 
කළභළත්ත) ප්යභකහල නොකශ තත්ත්ේ භයණඹට ඳත් 
වහඹ. ඇඹ භයණ භොවොත් කතහ කය ඇත්නම් 
(දකහ) දන භන් ඳනු ඇතළයි භභ  විලසහ කයමි . 
එඵළවින් භභ ඇඹ නුන් ඳරිත්ඹහග කයන්න් නම් එහි 
කුල් ඇඹට රළබ් වි දළයි විභසුේඹ. නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහ එේඹ (කුල් හිමි න්න්ඹ ) 
ඹළයි ඳළසව.  

(හර්තහකරු: ආඉහ යළිඹල්රහහු අන්වහ , මරහලසර්ඹ: 
මුසලිම්) 

 

ِ  ُيَريْلَراَ 
َ
نِذَّل  َخنْل  

َ
ِ  َماَت َوحََرَا   

َ
َ  إِنِذَّل  

رَُ ً  قَاَل لِلوِذَّلِِبي َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّل
َ  َخوْلُى قَاَل  حََصدِذَّل

َ
نْل  

َ
ُر َخوْلُى   ًَ ْل يَُس ي  "َجَع ْل "َماً  َولَ ْل يٌُِص َذ

ළඵළවින්භ භහග් පිඹහ කිසදු සීඹතඹක් නොකයභ 
ේඳශ වළය දභහ භයණඹට ඳත් විඹ. ඔහු නුන් ඒහ 
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භභ ඳරිත්ඹහභග කශේ නම් ඔහුග් ඳහඳඹට න්දිඹක් ර 
ඳත්න්න් දළයි මිනිකු නබි (ල්රරල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන්ගන් විභස විට, එතුභහණෝ එේඹ 
ඹළයි ඳළසව . ( හර්තහකරු: අබ  හුයයියහ යළිඹල්රහහු 
අන්හු, මරහලසයහඹ: මුසලිම්) 

نِذَّل رَُ ً  قَاَل 
َ
ا إِنْل : "َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس   ًَ َذيَوْلَ ُع

َ
يَجْل   ذي ٌُ ِّمي حُ

ُ
يَا رَُشٌَل اهلِل إِنِذَّل  

ا ًَ قْلُج َخوْل  ي قَدْل : "قَاَل " َجَع ْل : "َذَقاَل " حََصدِذَّل
َ
ُدَا   ًِ  ْل

ُ
ا َوإِ ي  

فَإِنِذَّل يِل ََمْلَرفً
ا ًَ قْلُج ةِِى َخوْل  (شنن ا  داود)" حََصدِذَّل

මිනිකු නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් ත ඳළමිණ අල්රහවසග් දතඹහණනි , භහග් 
භ මිඹ ගිඹහඹ. භග් භ නුන් ඳරිත්ඹහدග කශේ නම් 
එඹ ප්ය ඹෝජනත් ේවි දළයි විභසුේඹ. එවිට අල්රහවසග් 
දතඹහණන් එේඹ ඹළයි ඳළසව . භහ තු එක් ත්තක් 
ඇත. එඹ භහග් භ නුන් භභ ඳරිත්ඹහ ග කයන ඵට 
ඔඵ හක්ෂිකරුකු ර ඳත් කයන් නමි ඹළයි එභ 
මිනිහ ඳළසුේඹ.  

(හර්තහ කරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු. මරහලසයَඹ: 
අබ දහවේ) 

යපොදු පහසුකම් සසා දීම 

මිඹ ගිඹ අඹග් නමින් ඳොදු ේහ ේඹහ ඳතීන් ඇයඹීභ අපි 
දකින්නමු. උදහවයණඹක් ර අනුසභයණ ලහරහ 
තළනීභ, ඵස නළතුම් ඳොශල් නිර්භහණඹ කිරීභ, වේඹ  
කශභනහ ඳරිත්ඹහ ග කිරීභ ළනි දෆ වන් කශ වළක . 
භළනි ඳොදු ේහන් භගින් භහජඹට ත 
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ළරයි. අල්රහවසග් දතඹහණෝ භන් ඳොදු 
ේඹහූඳතීන්  භභ මවඹහට වඳුන්හ දුන්ව. ඳවත වන් 
වදීේ ද මිනිහට අලසඹභ මලික ඳවසුකම් මිඹ ගිඹ 
අඹග් නහභඹන් සදු කය දීභට නිඹෝග කයයි.  

ٍد قَاَل  ا ؟ َذَقاَل : قُلْلُج : َخنْل َشعْل ًَ ُ  َخوْل حََصدِذَّل
َ
فَأ
َ
ْل َماحَجْل   ِّمي

ُ
ٌْلَل اهلِل إِنِذَّل   : ياَ رَُش

فْلَظُ  ؟ قَاَل : ، َذُقلْلُج « َجَع ْل » 
َ
يُّي َصَدقٍَث  

َ
َقاُا املْلاَِا » :    «إِشْل

 

්ඃේ ඉබ්නු උඵහදහ (යළිඹල්රහහු අන්හු ) තුභහණන් විසන් 
හර්තහ කයන රදී. අල්රහවසග් දතඹහණනි, භහග් භ මිඹ 
ගිඹහඹ. ඇඹ නුන් භභ ඳරිත්ඹහද ක කයන්නදළයි 
විභසුමි. එවිට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් එේඹ ඹළයි ඳළසව . ඳරිත්ඹහූහගේ උතුම් 
න්න් කුභක්දළයි විභසුේඹ . එවිට ජරඹ ළඳයීභ ඹළයි 
නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණෝ ඳළසව. 
 (මරහලසයදඹ: ඉබ්නු හුයිභහ) 

උඳහේ නිඹළළීභ 

මිඹ ගිඹ තළනළත්තහ ජීත් සටිඹ දී යභශහන් කහර 
උඳහඹන් හි නියත වීභට නොවළකි ඒ නුන් 
ෆිේඹහ රඵහ නොදුන් කනකු ර භයණඹට ඳත්  
ඇත්නම් ඔහු නුන් එභ උඳහඹ දරුන් ඉටු කශ 
යුතුයි. එභන්භ කිසඹම් වෝ වේතුක් භත උඳහේ 
නියත න ඵට බහය වී , එභ උඳහේ නියත නොව 
කනකු ර භයණඹට ඳත් වු ද දරුන් එභ 
උඳහඹ රැකිඹ යුතුයි.  
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حَجْل رَُشٌَل اهلِل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس ريَِضَ اهلُل َخنْل 
َ
ًا  

َ
َر  نِذَّل امْل

َ
ُيَما  

ا  ًَ ٌْل َ َن َ لَيْل َ يْلِج ل
َ
َر 

َ
ٍر َذَقاَل   ًْل ُم َ  ٌْل ا َص ًَ ِّمي َماحَجْل وََ لَيْل

ُ
وََشلِذَّلَ  َذَقااَجْل إِنِذَّل  

َ  ُّي ةِااْلَقَظااِ 
َ
ُن اهلِل   ِظيوَُى قَااَجْل َجَع ْل قَاَل فََدحْل ُ وْلِج َتقْل

َ
ٌن    (مخ    ليى) َدحْل

 

අල්රහවසග් දතඹහණනි ! එක් භක කහරඹක් උඳහඹ 
අනිහර්ඹඹ ව තත්ත්ේ භග් භ භයණඹට ඳත් වුහඹ. 
එඹ ඇඹ නුන් භභ ඉටු කශ වළකි දළයි මිනිකු 
විභසුේඹ. එඹට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහ, ඔබ් භට ණඹ ඇත්ත් නම් එඹ ඔඵ ඉටු 
නොකයන්න් දළ?යි විභසුේඹ. එඹට එභ මිනිහ එේඹ 
ඹළයි ඳළසීඹ. එේ නම් අල්රහවසග් ණඹ පිඹන්න. ණඹ 
පිඹවීභට ඔහු ඉතහ සුදුසකු න්න්ඹ ඹළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණෝ ඳළසව . 
(මරහලසයහඹ: බුවහරි මුසලිම්) 

ا ًَ نِذَّل رَُشٌَل اهلِل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلىِ  َخنْل َ  َِ َث ريَِضَ اهلُل َخوْل
َ
وََشلِذَّلَ  قَاَل َمنْل   

 (  ر ى اِلخاري)   َماَت وََ لَيْلِى ِصيَاٌم َصاَم َخوْلُى َويِلُّيىُ 

කයකු උඳහඹ අනිහර්ඹඹ ව තත්ත්ේ භයණඹට 
ඳත් වේ ද ඔහු නුන් ඔහුග් බහයකරු උඳහේ 
නියත විඹ යුතු ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) 
තුභහණන් ඳළසව.  

(හර්තහ කරු ආඉහ යළිඹල්රහහු අන්හු, මරහලසය ඹ: බුවහරි) 

හජ් උම්රා කිරීම 
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දභේපිඹන් ජීතුන් අතය සටිඹ දී වජ් ඉටු කිරීභට ඔවුනට 
ලක්තිඹ නොභළති නම් ඔවුන් නුන් දරුන් වජ් වෝ 
උම්යහ ඉටු කයන්න් නම් ප්යථභඹන්භ දරුන් තභන් 
නුන් වජ් උම්යහ කශ යුතුයි . ඉන් ඳසු (ජීතුන් 
අතය සටින වෝ මිඹ ගිඹ ) ඥහතීන් හභහජිකයින් ඇතුළු 
දභේපිඹන් නුන්  ඉටු කශ යුතුයි.  

َما قَاَل  ًُ ََت رَُ ٌ  ا ِذَّلِِبِذَّل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ  "َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس ريَِضَ اهلُل َخوْل
َ
 

ا َماَت  ًَ نْل ََتُ ِذَّل َوإِجِذَّل
َ
ِ  قَدْل هََذرَتْل    ْل

ُ
تْل َذَقاَل ا ِذَّلِِبُّي َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى َذَقاَل َ ُ إِنِذَّل  

َ  ُّي 
َ
  ٌَ ًُ ُ وْلَج قَاِطيَُى قَاَل َجَع ْل قَاَل فَاقْلِض اهلَل َذ

َ
ٌن   ا َدحْل ًَ ٌْل َ َن َ لَيْل َ وََشلِذَّلَ  ل

 (  ر ى اِلخاري)" ةِااْلَقَظااِ 
 

මිනිකු නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් ත ඳළමිණ භහග් වෝදරිඹ වජ් ඉටු කයන 
ඵට ච්තනහ කශහඹ . නමුත් වජ් නොකයභ මිඹ ගිඹහඹ . 
එවිට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් 
ඔබ් වෝදරිඹට ණඹක් ඇත්නම් එඹ ඔඵ පිඹන්න්  
දළයි විභසීඹ . එේඹ භභ පිඹන්නමි ඹළයි ඳළසුේඹ . 
එේ නම්  අල්රහවසග් ණඹ ඉටු කයන්න . ණඹ ඉටු 
කයන්නට ඔහුභඹ සුදුසහ ඹළයි නබි ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම් තුභහණන් ඳළසව. (මරහලසයරඹ: බුවහරි)  

َما ًُ يْلوََث َ اَاتْل إََِل ا ِذَّلِِبي : "َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس ريَِضَ اهلُل َخوْل ًَ ًا ِمنْل ُ 
َ
َر  نِذَّل امْل

َ
 

نْل ََتُ ِذَّل فَلَ ْل ََتُ ِذَّل َ  ِذَّل َماحَجْل "َم َذَقااَجْل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََش ِذَّل 
َ
ِّمي هََذرَتْل  

ُ
إِنِذَّل  
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ا ًَ ُ  ُّي َخوْل
َ
فَأ
َ
ُ وْلِج "قَاَل "  

َ
ٌن   ِك َدحْل مي

ُ
ٌْل َ َن لََعَ   َ يْلِج ل

َ
َر 

َ
ا   ًَ ، ُ ِّجي َخوْل َجَع ْل
فَااِ  ٌَ ْل َ  ُّي ةِال

َ
 (  ر ى اِلخاري)" قَاِطيًَث اقْلُظٌا اهلَل فَاهلُل  

ජුවයින් ගෝත්යلඹට අඹත් කහන්තහක් නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් ත ඳළමිණ භහග් භ වජ් 
ඉටු කයන ඵට බහය කශහඹ . නමුත් ඇඹ මිඹ ඹන තුරුභ 
වජ් ඉටු නොකශහඹ .  ඇඹ නුන් භභ වජ් ඉටු 
කයන්නදළ?යි විභසුමි . නබි (ල්රරල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් ඔබ් භට ණඹ තිබු ේ නම් එඹ 
ඔඵ ඉටු කයනහ නොේ දළයි විභසුව . අල්රහවසග් ණඹ 
ඉටු කයන්න . ණඹ ඉටු කයන්නට ඔහුභඹ ඉතහ සුදුසහ 
නුේ ඹළයි ඳළසව.  

(හර්තහකරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු, මරහලසයرඹ: 
බුවහරි) 

ٌا ِمنْل  َ 
َ
َر  َما قَاَل َ اَاتْل امْل ًُ ِث َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس ريَِضَ اهلُل َخوْل ثْلَعَ  َ َم َ  ِذَّل

  ِ
َ
دْلَرَ جْل  

َ
َ ي   ٌََداِع قَااَجْل يَا رَُشٌَل اهلِل إِنِذَّل فَِريَظَث اهلِل لََعَ ِ تَاِدهِ ِِف احلْل ْل ال

ُ  ِذَّل 
َ
نْل  

َ
ِِض َخوْلُى   ًَ ْل َحقْل اِ لَِث َذ ٌَِي لََعَ الرِذَّل خَ نْل  َصْل

َ
خَِطيُع   َ يْلًخا َلِترًيا َ   َصْل

 (ه اِلخاري  رج)" َجَع ْل "َخوْلُى قَاَل 
නබි )ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ( තුභහණන්ග් 
අන් වජ් අසථහේ කසඅම් නම් ගෝත්යරඹට අඹත් 
කහන්තහක් ඳළමිණ අල්රහවසග් දතඹහණනි! අල්රහවස තභ 
ගළත්තන් කයහි වජ් අනිහර්ඹඹ කය ඇත්ත්ඹ. භහග් 
පිඹහ ඹෝේධඹකි . හවනේ නළග අසුන් ගළනීභට 
ඔහුට නොවළක . ඔහු නුන්  භට වජ් ඉටු කශ 
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වළකිදළ?යි විභසුහඹ . එඹට නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් එේඹ ඹළයි ඳළසව.  

හර්තහකරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු , මරහලසරිඹ: 
බුවහරි) 

نِذَّل ا ِذَّلِِبِذَّل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ  َشِمَع رَُ ً  َحُقٌُل 
َ
يْلَك اَبِذَّل "َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس  

َمثَ  ُ َمثُ "قَاَل " َخنْل ُ  ْل ُ ٌ  يِل "قَاَل " َمنْل ُ  ْل
َ
وْل "  

َ
َج َخنْل "قَاَل " قَِريٌب يِل "  َ َ  ْل

ِصَك  َمثَ "قَاَل " َ  "قَاَل " َج ْل ُ ِصَك ُث ِذَّل ُ  ِذَّل َخنْل ُ  ْل  (اةٌ داود)" ُ  ِذَّل َخنْل َج ْل
මිනිකු නබි (ල්රල්රරහහු අරයිහි ල්රම්) ත 
ඳළමිණ අල්රහවසග් දතඹහණනි! ෂුබ්රුභහ නුන් වජ් 
කිරීභට තල්බිඹහ ඳහ ඇත්තමි ඹළයි ඳළසුේඹ .   
ෂුබ්රුභහ කවුරුන් දළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහ විභසව . ඔහු භහග් වෝදයඹහඹ , එේ 
නොභළති නම් කිේටු ඥහතිඹහඹ ඹළයි ඳළසේඹ . ඔඵ 
නුන් වජ් ඉටු කය ඇත්ත් දළයි නබි තුභහණෝ විභස 
විට ඔහු නළතළයි පිළිතුරු දුන්න්ඹ . ප්ය ථභඹන්භ ඔඵ 
නුන් වජ් ඉටු කයන්න . ඳසු ෂුබ්රුභහ නුන් 
වජ් ඉටු කයන්නළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) 
තුභහ ඳළසව.   (හර්තහ කරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු 
අන්හු, මරහලසය ඹ අබ දහවේ) 

භාරයන් ඉටු කිරීම 

අල්රහවස වහ ඔහුග් දත මුවම්භේ (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් අනුභත කශ දෆ හි කනකු බහයඹක් 
තඵහ, එඹ ඉටු කිරීභට ඳය භයණඹට ඳත් වේ නම් 
ඳභණඹ එභ බහයඹ බහයකරුහ විසන් ඉටු කශ යුත්ත් . 
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කබ්යඹ යදි කඩකින් ආයණඹ කයමි. තල් ක්කයමි. 
කන්දුරි දමි. ොවොන් වත් යක් කළයකමි ඹනුන් 
බහය කශේ නම් එඹ ඉටු කිරීභ අනිහර්ඹඹ නොේ . 
අල්රහවසට වහ ඔහුග් දතඹහණන්ග් භඟ ඳන්වීභට 
ඳටවළණි භභ බහයඹන් ඳතින ඵළවින් ඒහ ඉටු 
කිරීභන් ළශකී සටිඹ යුතුයි. 

هِذَّلُى قَاَل 
َ
هْلَصاِريُّي رَُشٌَل اهللِ : َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس  

َ ُد بْلُن ُختَاَدَا اْلْل َ  َشعْل خَ ْل  اشْل
ِظيَُى َذَقاَل  نْل َتقْل

َ
يَجْل َرتْلَ    ذي ٌُ ِى حُ مي

ُ
ٍر َ َن لََعَ   َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ  ِِف هَذْل

ا"رَُشٌُل اهلِل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ   ًَ  (اِلخاري)" اقْلِظِى َخوْل
  

භහග් භ කයහි එක් බහයඹක් තිබිණ. එඹ ඉටු කිරීභට 
ඳය ඇඹ භයණඹට ඳත් වහඹ . (එඹට කුභක් කශ වළකි 
දළයි) ්ඃේ ඉබ්නු උඵහදහ (යළිඹල්රහහු අන්හු ) නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන්ගන් ෂත්හ 
විභසීඹ. එඹ ඇඹ නන් ඉටු කයන්නළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තීන්දු කශේඹ . 
(හර්තහකරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු, මරහලසයයඹ: 
බුවහරි) 

نْل حَُصٌَم 
َ
َر َذوََذرَتْل إِنْل ََنِذَّلاَيا اهلُل   َحْل ًا َرِ تَجْل اِلْل

َ
َر  نِذَّل امْل

َ
َخنْل اةْلِن َختِذَّلاٍس  

ا إََِل رَُشٌِل  ًَ خُ  ْل
ُ
وْل  

َ
ا   ًَ اَيا اهلُل فَلَ ْل حَُص ْل َ  ِذَّل َماحَجْل فََ اَاتْل اةْل َخُ ًرا َذوَ ِذَّل ًْل  َ

َمَرَيا 
َ
ا اهلِل َص ِذَّل اهلُل َ لَيْلِى وََشلِذَّلَ  فَأ ًَ نْل حَُصٌَم َخوْل

َ
 (شنن ا  داود) 

කහන්තහක් මුහුද හි ගභන් කයන විට , අල්රහවස ඇඹ 
මුදහ ගත්ත් නම් භක කහරඹක් උඳහේ නියත න 
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ඵ බහයඹක් වහඹ. අල්රහවස ඇඹ මුදහ ගත්ත්ඹ. නමුත් 
ඇඹ මිඹ ඹන තුරුභ එභ උඳහඹ ඉටු නොකශහඹ. භභ 
තත්ත්ේ එභ කහන්තහග් දළරිඹ වෝ වෝදරිඹ නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් ත ඳළමිණ 
ම් ගළන විභහ සටිඹහඹ . එවිට නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහ එභ කහන්තහ නුන් ඔඵ 
උඳහේ නියත න්නළයි ඇඹට අණ කශව .   (හර්තහ 
කරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු . මරහලසයඹ: අබ 
දහවේ) 

 

පවුල් සම්බන්ධතාල රැකීම 

ඳවුල් කනකු භයණඹට ඳත් ව ඳසු , ඔහුග් ඳවුර 
භඟ ඇති ම්ඵන්ධතහ ද භයණඹට ඳත් නොකශ යුතුයි. 
එර භේපිඹන් භයණඹට ඳත් ව විට ඔවුන් අතය 
ඳළතුණු ඥහති ම්ඵන්ධකම් වින්ධි නොකශ යුතුයි . 
දභහපිඹන්ග් මිතුයන් වමු ව විට තභ ද භහපිඹන්ට 
ඳන්න ගෞයඹ රඵහ දී ඔවුන් ගරු කශ යුතුයි.  

අබ්දුල්රහ ඉබ්නු උභර් (යළිඹල්රහහු අන්හු ) භක්කහවසට 
ඹන අතයහයේ ,  එක් ගම් ළසඹකු වමු ව විට ඔහුට 
රහම් ඳහ තභන් ගභන් කයමින් සටි බරුහ භත ඔහුට 
ගොඩ නිංහ ගභන් කශව. තද ඔහුට තභ හිහි තිබුණු 
ජටහ (ගරහ) පිරි නළමව. එවිට අපි ඔහුට අල්රහවස ඔඵ 
නිළයදි කයත්හ! ඔවුන් ග්යහ භහසීහුඹ. ඔවුනට සල්ඳඹක් 
පිරිනළමු ද තප්තිඹට ඳත්නු ඇතළයි ඳළසුමු . එඹට 
අබ්දුල්රහවස බින් උභර් (යළිඹල්රහහු අන්හු ) තුභහ, 
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භොහුග් පිඹහ (භහග් පිඹහ ) උභර් බින්   අල්- කත්තහබ් 
(යළිඹල්රහහු අන්හු) තුභහග් නවන්තඹකු වව. 
අල්රහවසග් දත (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
තුභහණන් දළවළමි කරුණු ලින් ඉතහ උතුම් න්න් 
ලසර්ණසඨ දරුකු තභ පිඹහට හිතත් අඹ භඟ ඹව 
ම්ඵන්ධතහන් ඳළළත්වීභ ඹළයි ඳහ සටිනු භභ න් 
දුනිමි.      (මරහලසයහඹ මුසලිම්) 

නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් (මිඹ ගිඹ 
එතුභහග් බිරිඹ න) කදීජහ (යළිඹල්රහහු අන්වහ) තුමිඹ 
අධික භනහි කයන්නකු වව . ඇතළම් අසථහ ර 
එළුකු කළපූ විට එඹ කොටස කය කදීජහ (යළිඹල්රහහු 
අන්වහ) තුමිඹග් මිතුරිඹන් ත එන්න් ඹළයි ආඉහ 
(යළිඹල්රහහු අන්වහ ) තුමිඹ හර්තහ කයන්නීඹ .  
 (මරහලසයහඹ:  බුවහරි) 

කත්තම් ෆාතිහා 

වෝදයරුනි! භහි වන් කය ඇති කරුණු 
ම්ඵන්ධ මිඹ ගිඹ අඳග් දභේපිඹන් ඇතුළු ඳවුල් 
හභහජිකයින් කයහි අඳ අධහනඹ ඹොමු කය ඇත්ත් 
දළයි කරුණහකය සතහ ඵරන්න.  

වහබි රු නබි තුභහණන්ගන් ඉගන ගත් ඳහඩම් අඳග් 
මුසලිම් ඳවුල් වදහයහ ඇත්ත් දළයි ද අධහනඹ ඹොමු කය 
ඵරන්න.  

ජනහzහ ගදය අඹ ඉතහ දුකින් වහ ලෝකඹන් සටින 
අසථහක  කත්තම් ෂහතිවහ නුන් දවස ගණනක් 
ණඹ රඵහ කටට යත් කෆභ පිළිඹර කය තඵයි . අල් 
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ළසඹන් වෝ එහි ඳළමිණන ජනඹහ වෝ ජනහzහ ගදය 
අඹට ආවහය ඳඹහ ළනසීභ නුට එහි ඉ කෆභ ගළනීභ 
කය ආකහයඹක යුක්ති වගත ද? එඹ නි ගිනි ගන 
තිබිඹ දී සුරැේටු ඳත්තු කයන්නට ගින්න ඳතනහක් 
භනි.  

ජ්ඃෂර් (යළිඹල්රහහු අන්හු ) තුභහ ඝහතනඹ කයනු රළබ 
පුත නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහණන්ට 
දන්හ සටි අසථහේ දී ජ්ඃෂර්ග් නිළසඹන්ට ලෝකඹට 
ඳත් වීම් පුත ඳළමිණ ඇත . එඵළවින් ජ්ඃෂර්ග් ඳවුල් 
අඹට ආවහය පිළි ඹර කය දන්නළයි නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහණන් ඳළසව.  

හර්තහකරු: අබ්දුල්රහවස ඉබ්නු ජ්ඃෂර් යළිඹල්රහහු අන්හු , 
මරහලසයයඹ: අබ දහවේ ඉබ්නු භහජහ) 

භහග් අල්ළසඹකු භයණඹට ඳත් ව අසථහේ , 
භළනි සුන්නත් ක්රියඹහක් කය නහ ඇත්තමු ද? 

මිඹ ගිඹ අඹ නුන් කත්තම් ෂහතිවහ ඳහයහඹනහ කය 
යහතිබ් ඳත්හ භේලේ කිඹහ 3,7,15,20,30,40 වහ 60 
ඹනුන් දහනඹන් රඵහ දීභත්, හර්ෂික දහනඹ රඵහ දීභත් 
සුන්නත් නම් එභ උතුම් සුන්නහවස පිළිඵ නබි මුවම්භේ 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් ඳන් හ 
දන්නට තිබුණහ නොේ ද ? ම් අවට ඳවළින් 
ඳොශොට ඉවළින් අල්රහවසග් දවභ ක්රිභඹහත්භක කිරීභ 
වහ කළඳ වී ජීත් ව ලසර්වසඨ උතුම් අඹයි වහබිරුන් . 
සර්ගඹ පිළිඵ ශුබහයිංචි දනු රළබ එභ භහජේ නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ ජීතුන් අතය 
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සටිඹ දී, කත්තම් ෂහතිවහ  ක්රි ූඹහට නිංහ නොතිබිේ 
නම් ඳසු ඇයි ඔඵ බිඹ විඹ යුත්ත්? කයදය විඹ යුත්ත්? 

වෝදයයිනි, නියඹන් දුයස වී සර්ගඹ ත කළටු 
ඹෆභට භඟ ඳන්න්නකු ර ඳළමිණි අල්රහවසග් 
අන් දත නබි මුවම්භේ (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන්, එතුභහණන් ළඵෆ ර විලසහ 
කශ ජනඹහට එතුභහණන් ජීත්  ඳන් ව ජීන ක්ර්භඹ 
ප්ර්භහණත් යි.  

එඵළවින් ඔබ් ධනඹ වහ කහරඹ නහසති නොයි . 
දභේපිඹන් ඇතුළු ඥහතීන්ග් නහභඹන් ඳරිත්ඹහ ගඹන් 
කයන්න. භහජඹට වහ යටට තක් න දෆ ඉටු කිරීභට 
ඉදිරිඳත් න්න . කිසදු ළකඹක් නොභළති භතු රො 
දක්හ කුල් රළඵමින්භ ඳතී.  

ටවන: වෝදයයිනි, මිඹ ගිඹ අඹග් නහභඹන් සයහ 
ඹහසීන් වෝ භන්සල් ඵදහ වරිනු රළබ්. දවිලි පි දළමීභට 
කිසකු නොභළති ඒහ භසජිදඹන් හි ඳළත්තකට දභහ 
ඇත. ඊට ඩහ ඳහයහඹනඹ කිරීභටත් ඉගන ගළනීභටත් 
ඳවසුකම් නොභළති දරුන්ට කුර්ආන් ඇතුළු ඳොත්ඳත් , 
ඳහල් උඳකයණ රඵහ ද න්න. ඒහ ඉතහ ප්යතඹෝජනත් 
යි.  

මරණාසන්න යමොයහොයත් සිට මිනී ලළ ෙක්ලා 

මුසලිම්යඹකුග් භයණහන්න භවොත් දී කලිභහ 
කිඹහ දීම් ඳටන් , ශ දභන තක් විලේඹන් ඳළසඹ 
යුතු ප්යහ ර්ථනහන් වහ භවය විනඹන් පිළිඵ කටිඹන් 
ඵරමු. 
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කලිමාල කියා දීම 

භයණහන්න භොවෝත් සටින අඹට රහ ඉරහව 
ඉල්රල්රහහු ඹනුන් කිඹහ දන්න. කයකුග් අන් 
චනඹ රහ ඉරහව ඉල්රල්රහහු ඹළයි ඳතින්න් ද ඔහු 
සර්ගඹට පිවින්න්ඹ ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම් ) තුභහණන් ඳළසව . ( හර්තහකරු: 
මුආේ යළිඹල්රහහු අන්හු. මරහලසයරඹ : මුසලිම්, අබ දහවේ) 

ඉලසීයමන් කටයුතු කිරීම 

කනකු භයණඹට ඳත් ව විට විරහඳ නළගීභ ඇඳුම් ඉයහ 
දභහ මුහුණට ගහ ගළනීභ ළනි දෆ අනුභත නොයි . 
රොහි බිහි න සඹලු දනහ භයණඹට ඳත් විඹ යුතුභඹ. 
භට ඳය ඔහු ඉකුත් විඹ . ඔහුග් ඳහඳඹන් වහ අඳග් 
ඳහඳඹන් අල්රහවස ක්භහ කයනු භළන ! අඳ ද දිනක 
භයණඹට ඳත් න්න්භඹ . ඉන්නහ ලිල්රහහි ඉන්නහ 
ඉරයිහි යහජිඌන් ඹනුන් ඳහ ඉහ දයහ ගනිමින් 
අල්රහවසගන් ඹවඳත අප්ක්හ කශ යුතුයි . එවිට අඳට 
අල්රහවසග් දඹහ වහ කරුණහ හිමි නු ඇත.  

කය මුසලිම්යඹකු වෝ තභන්ට විඳතක් අත්න 
අසථහේ  

ًُ ِذَّل  اإِهِذَّلا َّلِلِ َوإِهِذَّلا إيَِلْلِى َراِ ُعٌَن ، اللِذَّل ًَ ا ِموْل ً ِلفْل يِل َ ريْل  ْل
َ
ِِن ِِف ُمِصيبَِ  َو  ُ رْل

ْل
   

 

නිඹත ලඹන්භ අඳ අල්රහවසටභ තු වන් මු . ඔහු 
තභ නළත ඹන්නන් මු. ඹහ! අල්රහවස, භහ රඵහ ඇති 
ම් විඳතහි කුල් පිරිනභහ එඹට ඩහ විශිසඨ දඹක් ඒ 
නුට භට රඵහ දනු භළන! ඹනුන් ඳළසුේ නම්, 
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අල්රහවස ඔහුට අත් ව විඳත නුට කුල් පිරිනභන්න් 
ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහ ඳළසව.   

(මරහලසයටඹ: මුසලිම්) 

 

මය්යතයක් බන විට  

භයිඹතඹක් ඵරන විට ප්යහඹර්ථනහ කශ යුතුයි . අබ රභහ 
(යළිඹල්රහහු අන්හු ) තුභහ මිඹ ගිඹ අසථහේ නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ ඳළමිණ ඳවත 
වන් අයුරින් ප්යහවර්ථනහ කශව.  

ُى ِِف َ ِقِتِى ِِف  لُ ْل ِديينَي َوا ْل ًْل ْلَم َذعْل َدرََ خَُى ِِف ال ِ  َشلََمَث َوارْل
َ
ِ رْل ِْل ًُ ِذَّل ااْل اللِذَّل

ًُ ِذَّل افْلَص ْل َ ُ ِِف  ِ رْل َ َا َوَ ُ رَاِذَّل ااْلَعالَِمنَي اللِذَّل رْل َ ُ ِذيىِ ااْلَغاةِِريَن َوااْل ٌي ِهِ َوهَ   َر ْل

ඹහ! අල්රහවස, අබ රහභහට භහ දනු භළන ! ඹවභඟ 
රළබන් අතය ඔහුග් නිරඹ උස කයනු භළන! ඔහු වළය 
දභහ ගිඹ දරුනට ඔහු නුට ත කනකු ඳත් කයනු 
භළන! භසත විලසේ ඳයභහධිඳතිඹහණනි, අඳ ද ඔහු 
ද කභහ කයනු භළන! ඔහුග් මිනි ශ විසතීයණඹ කයනු 
භළන! එහි ආරෝකඹ ඇති කයනු භළන! 

(හර්තහ කරු: උම්මු රභහ යළිඹල්රහහු අන්හු . මරහලසයඟඹ: 
මුසලිම්, අබ දහවේ)  

මිඹ ගිඹ තළනළත්තහග් (අබ රභහග්) නභ ඳහ නබි 
තුභහණන් ප්යහතර්ථනහ කශ ඵළවින් අඳ ද ඵරන්නට ඹන 
ජනහහහි නභ ඳහ භභ ප්යහූහර්ථනහභ ඳළසඹ යුතුඹ. 
ඵොවෝ අඹට භභ ප්යහභර්ථනහ නොදන්නහ ඵළවින් සයහවස 
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ෂහතිවහ ඳයි. ඇතළමුන් රහත් ඳයි. භඹ යදකි. 
ඉවත වන් ප්යහභර්ථනහ ඳළසීභ සරිතක් ඵට ඳත් කය 
ගත යුතුයි . භභ ප්යහ ර්ථනහ භගින් කරුණු දකක් නබි 
තුභහණන් ඉගළන්වව.  

1. භයිඹතඹ නුන් භහ අඹළද සටීභ 

2. මිඹ ගිඹ ඔහු නුට තත් කනකු ඔහුග් 

ඳවුල් අඹට ඳත් කයන භන් ඳළතීභ   

ඉක්භණින් ගන ඹෆභ 

ජනහzහ (ඔහ ගන ඹන විට ) ඉක්භණින් ගන 
ඹන්න. එඹ (භේඹතඹ) ඹවඳත ඉටු කය ඇත්නම් එභ 
ඹවඳත කයහ ඉක්භණින් ගන ඹන්න. එේ නොභළතිනම් 
එක් ඳහඳඹක් ඔඵග් උයහිසන් (ඉක්භණින්) 
ඵසන්නහිඹ ඹනුන්  නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් ඳළසව.  (හර්තහකරු: අබ හුයයියහ 
යළිඹල්රහහු අන්හු. මරහලසයභඹ: බුවහරි) 

ජනහzහ ඔහ ගන ඹන අසථහේ වඬ නගහ දික්ර් වහ 
කලිභහන් ඳළසීභට කිසදු වදීස මරහලසයවඹක් නොභළත . 
නිවළඬිඹහන් ඔහ ගන ඹෆභඹ නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම් ) තුභහ ඳන්හ දුන් ක්යරභඹ න්න් . 
භඹට ඳටවළණි ලබ්දඹ උස කිරීභ සුන්නහවසට ඳටවළණි 
ක්රි ඹහක් ේ ඹළයි භසත රිංකහ ජම්ඉේඹතුල් උරභහ 
බහ 06-06-1980 (ෂත්හ) තීන්දු ප්යකහල කය ඇති ඵ 
විලේඹන් භහි දී වන් කශ යුතුයි.   
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ජනාzසා සාතයය් ක්රළමය 

ජනහzහට වබහගි න්නන් ජනහ zහ රහතේ ද ශ 
දළමීභහි ද අන් දක්හභ වබහගී වීභ ඉතහ උතුම්ඹ. එඹ 
සුන්නහවසට ඉතහ මීඳ ක්රිඹහදහභඹකි.  

කයකු ජනහzහ රහතඹට වබහගී න්න් ද ඔහුට එක් 
කීයහත් කුල් ඇත . කයකු ශ දභන තක් වබහගි 
න්න් ද ඔහුට කීයහත් දකක කුල් ඇත ඹළයි නබි 
(ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහණෝ ඳළසව . 
එවිට කීයහත් දකක් ඹනු කුභක් දළයි විභන රදී . එඹට 
එතුභහ විලහර කඳු දකක් භන් ව ප්යභහණඹ(ක කුල් ) 
ඹළයි ඳළසව. (තත් හර්තහක උවේ කන්ද තයම් ඹළයි 
වන් ඇත .) (හර්තහකරු: අබ හුයයියහ යළිඹල්රහහු 
අන්හු, මරහලසර්ඹ: බුවහරි) 

 ජනහzහ රහතඹ ඹනු මිඹ ගිඹ ඇත්තන්ට කයනු රඵන 

ප්යහජර්ථනහකි.  

අල්රහවසට කිසකින් ආේල නොකශ වතළිස දනකු 

(තත් හර්තහක සඹ දනකු ) ජනහzහ රහතේ 
වබහගී වී , මිඹ ගිඹ ඇත්තන් නුන් ප්යහz ර්ථනහ 
කශවොත් ඔවුන්ග් ප්යහ ූර්ථනහන් අල්රහවස පිළිගන්න්ඹ 
ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) ඳළසව. 
(හර්තහකරු: ඉබ්නු අබ්ඵහස යළිඹල්රහහු අන්හු. මරහලසයටඹ: 
මුසලිම්) 

 ඔඵ භේඹතඹ නුන් රහතඹ ඉටු කශේ නම් 

පිවිතුරු ච්තනහන් ඔහු නුන් ප්යහ ර්ථනහ 
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කයන්න. ඹළයි නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) 

ඳළසව. ( හර්තහකරු: අබ හුයයියහ යළිඹල්රහහු 

අන්හු. මරහලසරිඹ: ඉබ්නු භහජහ) 

(භභ ප්යහනර්ථනහ තුන්ළනි තක්බීයේ ප්ර්කහල කයන රදී.) 

භේඹතඹ පිරිමි භේඹතඹක් නම් රහතඹ භවඹ න 
ඉභහම් හිට මීඳඹන් ද කහන්තහ භේඹතඹක් නම් 
භේඹතේ භළද කොටට මීඳඹන් ද සට රහතඹ 
භවඹ විඹ යුතුයි. (මරහලසයභඹ: ඉබ්නු භහජහ, තිර්මිදි) 

ඳශමුළනි තක්බීයඹ ඳහ දඅත් ඵළ ගත් ඳසු අඌදු 
බිසමි භඟ සයතුල් ෂහතිවහ ඳහයහඹනහ කශ යුතුයි .  

දළනි තක්බීයඹට ඳසු නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහණන් කයහි රහත් ඳළසඹ යුතුයි . 
(අත්තවේඹහත්හි ඳහයහඹනඹ කයන රහතඹ ඳළසීභ ඉතහ 
ලසර්අසඨ යි.) 

තුන් ළනි තක්බීයඹ ඳළසීභන් ඳසු භේඹතඹ 
නුන් ප්යහඵර්ථනහ කශ යුතුයි.  

َ لَُى  عْل ُمدْل ِرمْل هُُزَ ُ َووَشي  ْل
َ
ُف َخوْلُى َو  ِ رْل َ ُ َوارْلََحْلُى وََ فِِى َواخْل ًُ ِذَّل ااْل اللِذَّل

ْلَماِا َوااِذَّللْلِ  َوااْلَ َِد وَ  ُى ةِال
بْليََض َوااْلِصلْل

َ ٌْلَا اْلْل يْلَج ااِذَّل ََطايَا َلَما َجقِذَّل ِى ِمنْل اْلْل َجقي
ًا ِمنْل  ِلِى َوَزوْلً ا َ ريْل يْل

َ
ًا ِمنْل   ً  َ ريْل يْل

َ
ًا ِمنْل َدارِهِ َو  ُ َداًرا َ ريْل ةْلِد ْل

َ
ِمنْل ادلِذَّل َِس َو 

وْل ِمنْل َ َذا
َ
  ِ ُه ِمنْل َ َذاِا ااْلَق ْل ِ ذْل

َ
َوِذَّلَث َو  دْلِ لْلُى اجلْل

َ
 ِا ا ِذَّلارِ َزوْلِ ِى َو 

ත්රුභ: ඹහ අල්රහවස ! භොහුට භහ දනු භළන ! 
භොහුට කරුණහ කයනු භළන! භොහුට සුඹ රඵහ දනු 
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භළන! භොහුග් නහතළන (කබ්යඹ) ගෞයඹ කයනු 
භළන! භොහු පිවින සථහනඹ (කබ්යඹ) විලහර කයනු 
භළන! සුදු සත්ර්ඹක් කිලිටි ලින් පිරිසදු කයනහක් 
භන් භොහු ළයදි ලින් ද ජරඹන් ද  පිනිකළට භගින් 
ද සසල් ජරඹන් ද පිවිතුරු කයනු භළන ! භොහුග් 
භරො නිට ඩහ උතුම් නික් (සර්ගේ) රඵහ 
දනු භළන ! භොහුග් වකහරිඹට ඩහ උතුම් 
වහකහරිඹක් භොහුට (ඳයරොහි) දනු භළන ! 
භොහු සර්ගේ ඇතුළු කයනු භළන ! කබ්ර් හි 
ේදනහන් නියේ ේදනහන් ඔහු මුදහ ගනු 
භළන! ( හර්තහකරු : අවුෂස ඉබ්නු භහලික් , මරහලසයذඹ: 
මුසලිම්)  

(භභ වදීඹ හර්තහ කයන අවුෂස (යළිඹල්රහහු අන්හු ) 
භේ ඳයි . නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) 
ප්යහ ර්ථනහ කශ භභ ප්යහභර්ථනහට තු භේඹතඹ භහ විඹ යුතු 
නොේ දළයි භභ ආලහ කශමි.)  

(භළනි ප්යහූහර්ථනහන් තත් ඵොවෝභඹක් ඇත.) 

නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම්) තුභහග් අරිංකහය 
භභ ප්යහ(ර්ථනහන් අත වළය දභහ , අල්රහහුම්භග් ෆිර් රහු 
ර්වම්හු ඹනුන් කටිඹන් ප්යහවර්ථනහ කිරීභ කනගහටු 
දහඹක කරු ණකි. භේඹතඹ නුන් අඹදින භභ 
ප්යහ ර්ථනහ වළකි ඳභණින් කට ඳහඩම් කිරීභට උත්හව 
දළරිඹ යුතුයි . දුආහි ත්රුභ වළඟීභන් යුතු අඹදින 
විටඹ එඹ ජීභහන ඳතින්න් . සු අඹ වහ භභ 

ප්යහ ර්ථනහ අඳ ඉල්රන විට සු අඹ ද අඳග් ජනහzහට 
වබහගී වී භභ ප්යහූහර්ථනහ කශ යුතුයි ඹ න ආලහ ඇති 
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විඹ යුතුයි.  තළවුනු සතින් යුතු අඳග් දභහපිඹන් ඥහතීන් 
ඇතුළු මිතුයන්ට ප්යහ ර්ථනහ කයන්නට පුරුදු විඹ යුතුයි.  

වතයළනි තක්බීයඹ ඳළසීභන් ඳසු රහම් ඳළසඹ 
යුතුයි.  

මයියතය කබ්ර්හි තබන විට  

ٌْلِل اهللِ     اهلِل ولَََعَ ُشوِذَّلِث رَُش

අල්රහවසග් නහභඹ ඳහ නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තුභහග් භඟඳන්වීභට අනු ශ දභන්නමු.   

(මරහලසයහඹ: ඉබ්නු භහජහ) 

ජනාසාලක ලළ ෙැමූ පසුල 

කබ්යඹ එක් විඹතක ඳභණ ප්යහභහණඹක් උස කශ යුතුයි . 
එඹට ඩහ අධික ඉසසඹ නොයුතුයි . කබ්ර් භත 
ොවොන් කොත් ඉදි  නොකශ යුතුයි . කබ්යඹ එක් 
විඹතකට ඩහ  අධික ඉසසීභත් කබ්ර් භත ොවොන් 
කොත් ඉඳි කිරීභත් එඹට හුනු ගළසීභත් ඒ භත ලිවීභත් 
කබ්යඹ භත අසුන් ගළනීභත් නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි 
ල්රම්) තවනම් කශව. (මරහලසයඅඹ: තිර්මිදි, මුසලිම්, අබ 
දහවේ) 

භේඹතඹක ශ දළම ඳසු එහි සටින ෆභ කනක්භ 
(භේඹතඹ නුන්) තභන්ට දන්නහ බහහන් අිංක 
සතින් ප්යහර්ථනහ කශ යුතුයි. ඳහඳක්භහ ඳළතිඹ යුතුයි.  

නබි (ල්රල්රහහු අරයිහි ල්රම් ) තුභහ එක් 
භේඹතඹක් ශ දළම ඳසු එහි සට ඔඵග් වෝදයඹහ 
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නුන් ඳහඳක්භහ ඳතන්න. භරක්රුන්   ඔහුගන් 
විභන රද ප්යකලසන රට පිළිතුරු රඵහ දීම් (ආත්භ) 
විලසහඹ ඳතන්න. වේතු ඔහු දළන් විභනු රඵන්න් ඹ 
ඹළයි එහි සටි තභ වහබි රුන් අතය ප්යකහල කය සටිඹව. 
(හර්තහකරු: උසභහන් යළිඹල්රහහු අන්හු . මරහලසයකඹ: අබ 
දහවේ)  

සුහන භූමිඹට පිවින විට  

َ ُم َ لَيْلُس ْل  ِلِمنَي َوإِهِذَّلا إِنْل َ اَا اهلُل الصِذَّل ْلُمصْل ِمِونَي َوال ْلُمؤْل يَاِر ِمنْل ال َ  ادلي يْل
َ
 

ُل اهلَل َ َا َواَُس ْل ااْلَعاِذيَثَ 
َ
أ شْل

َ
 لََ ِ ُقٌَن  

 

ත්රුභ: මු්ඃමින්රුන් න මුසලිම්රුන් න කබ්ර් 
ළසඹනි, ඔඵට ලහන්තිඹ අත්ේහ ! ඉන්හ අල්රහවස ! 
නිඹත ලඹන්භ අඳ ද ඔඵ භඟ ඳළ මිණ රැසන්නට 
සටින්නමු. අඳට වහ ඔඵට අල්රහවසගන් සුඹ 
ඳතන්නමු!   (මරහලසයඔඹ: මුසලිම්) 

ජනහzහ භඟ වබහගි න උදවිඹ සුහන භූමිඹට 
ඇතුශත් ත්භ තභන්ග් ජිංගභ දුයකතන වින්ධි කය , 
භයණඹ පිළිඵත් ඳයරො පිළිඵත් සතන්නටත් බිඹ 
න්නටත් අසථහක් ර භභ අසථහ ඹොදහ  ගත 
යුතුඹ. භහි අනලසඹ කතහ දඩීභන් වහ ේලඳහරනඹ 
ගළන, යට ගළන කතහ කිරීභන් ළශකිඹ යුතුයි . ෆභ 
කනකුභ භභ කබ්ර් ජීවිතඹ වහ කතයම් දුයට 
ඹවකම් සදහනම් කය ඇත්දළයි සඹිං ර විචහරන භවඟු 
අසථහක් ඵ අභතක නොකශ යුතුයි.  
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ශ දළම උදවිඹට ප්යහූොර්ථනහ කිරීම් සථහනඹකි  සුහන 
භූමිඹ. භඹ කබ්ර් දිලහට රහතඹ ඉටු කිරීම් සුජේ 
කිරීම් ඒ ටහ තහෂස කිරීම් නළභදුම් ඉටු කිරීම් උත් 
ඳළළත්වීම් කුර්ආනඹ ඳහයහඹනඹ කිරීම් සථහනඹක්   
නොයි.  

ඔඵග් නිස කබ්ර් සථහන ඵට ඳත් කය නොගන්න . 
නිඹත ලඹන්භ යිතහන් සයතුල් ඵකයහ ඳහයහඹනඹ 
කයනු රඵන නිසන් ඳරහ ඹනු ඇතළයි නබි (ල්රල්රහහු 
අරයිහි ල්රම්) තුභහණෝ ඳළසව.  (මරහලසරඹ: 
මුසලිම්) 

වළකි ඳභණින් අඳග් නිස කබ්ර් සථහන ර ඳත් කය 
ගළනීභන් ළශකී අල්-කුර්ආනඹ කිඹහ නළභදුම් ඉටු කය 
අල්රහවසග් ආශිර්හදඹට වහ බහග්යු ඹට සුදුසු සථහනඹක් 
ඵට නිස අරෝකභත් කය ගත යුතුයි. ඹවකම් ඉටු කය 
ඹවඳත් ආදර්ලභත් මුසලිම් යඹකු ර ජීත් වී කබ්යඹ 
ආරෝකභත් කය ගනිමින් ඳයරොහි ඹව ප්ය තිපර හිමි 
කය ගන්නහ මිනිසුන් ර අඳ සඹලු දනහභ අවෝ 

අල්රහවස! ඳත් කයනු භළන! 


