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නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවගසේ 
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  وسلم يهعل اهلل صىل الرسول بيت يف يوم

 < اللغة السنهايلة>
 

   
 

 اسم املؤلف
 القاسم امللك عبد

 

 
 

 جاسم بن دعيانة: ترمج
 حممد آسادمراجعة:
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නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවගසේ එක් දිනක් 

අබ්දුල් මාලික් අල් කාසම් විසන් සකස් කරන ලදී 

සිංහල බසන් 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

නිවසට ඇතුළුවීමට ගපර... 

සයලු පැසසුම් උත්තරීතර අල්ලාහ්ට හිමිය. මුහම්මද් 
නබි (සල්) තුමාණන්ට, එතුමාණන්ගේ පවුගල් අයට, 
එතුමාණන්ගේ මිතුරන් සහ අවසාන දිනය දක්වා එතුමාණන්ව 
අනුගමනය කරන සයලු ගදනාටම අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය හා 
සාමය හිමි ගේවා! 

ගමම ගපොත් පිංචගේ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ජීවන 
ක්රමය පිබබ  ව ගකියගයන් විස්තර ස හන් ගේ. 
එතුමාණන්ගේ සම්පූර්ණ ජීවන ක්රමය සමම ගකගනුටටම අදාල 
ගනොවන නමුත්, සමම ගකගනුටටම එම ජීවන ක්රමගයන් විවි  
අවස්ථාවන් නිරූපනය කිරීමට සදු වන බව නිසැකය. ගම් බව 
කිසගවුටට ප්රතිකක්ගපේප ක  ගනොහැක. 

ගමම යථාර්ථය පදනම් කර ගගන ගමම ගපොත් පිංචය 
සකස් කරන ලදී. ගමම ජීවන ක්රමය සමම මුසල්ිම් වරගයුටම 
දැන ගත යුතුය, එය හැකි අයුරින් අනුගමනය ක  යුතුය යන 
අගේක්පාගවන් සිංහල බසට පරිවර්තනය කරන ලදී. 

ගමම ගපොත් පිංචගේ වැරදි කිසවක් තිකගබ් නම්, ඒවා 
අපහට ගපන්වා ගදන ගලස කාරුණික ව ඉල්ලා සියමු. 

ගමමගින් අප සයලු ගදනාටම අල්ලාහ් යහඵල ගදත්වා 
යැයි පතමු. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ඔහුගේ නබි (සල්) තුමාණන්ට 
ආශීර්වාද කරත්වා! 
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ආමීන් 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

ගපරවදන 

සෘජු මාර්ගය සහ සතය දහම සම  ගමගලොවට නබි 
(සල්) තුමාණන් ව එවු උත්තරීතර අල්ලාහට් සයලු පැසසුම් 
හිමිගේවා. මුළු ගලොවටම ආදර්ශයක් වශගයන් එවන ලද නබි 
(සල්) තුමාණන් ගකගරහි අල්ලාහග්ේ ශාන්තිකය හා ආශීර්වාදය 
හිමිගේවා. 

වර්තමාන සමාජගේ ජිවත් වන ජනතාව ඕනමම ගදයක්  
ප්රශිංසා කරමින් ගහ  නින්දා කරමින් කාලය ගගවතික. 
ඔවුන්ගගන්  ඇතැම් පරිස් අල්ලාහ්ට සමාන කරන තරමට නබි 
(සල්) තුමාණන්ට අධික ගලස ප්රශිංසා ගකොට, 
එතුමාණන්ගගන් උපකාර පතමින් සියතික. එගමන්ම තවත් 
පරිසක්, නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශය, එතුමාණන්ගේ 
ජීවන මාර්ගය ගැන කිසවක් ගනොසලකා, ඒවා අනුගමනය 
ගනොකර ජීවත් ගවතික. ගම් ගදපරිසම නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
ජීවිතය තමන්ට අවශය ආදර්ශයක් වශගයන්, තම ජීවිතයට 
අරමුණක් වශගයන් ගනොගනිතික. ඔවුන්ට අල්ලාහ්ගේ 
ආරක්පාව පතමු. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ඉතිකහාසය සහ එතුමාගේ ජීවන 
ක්රමය පිබබද ව ඔබ සයල්ලට පහසුගවන් හඳුන්වා දීගම් 
අගේක්පාගවන් ගමම ගපොත් පිංචය සකස් කග මි. නබි (සල්) 
තුමාණන්ගේ ජීවිතගේ සමම අිංගයක්ම ගමහි දී ගහිබදරේ 
ගනොකරන නමුත්, එතුමාණන්ගේ අිංග සම්පූර්ණ ගුණාිංගයන් 
කිහිපයක් පැහැදිලි කිරීමට හැකි වන බව සතමි. ගම් ස හා 
සමම පාඩමකම එයට අදා  හදීස් වදනක් ස හන් කග මි. නබි 
(සල්) තුමාණන්ගේ ජීවන රටාව සමාජගේ ජීවන රටාව විය 
යුතුය. එතුමාණන් ගමගලස ජීවන මාර්ගය ගපන්වුගේ තම 
ඇරයුම සනාථ කරනු පණිසය. නැමදුම්, යහ ගුණාිංග, 
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ආදර්ශමත් හැසරීම් යන සයලු අිංශයන්හි එතුමාණන් උතුම් 
ස්ථානයක් දැරූහ. 

ගම් බව අල්ලාහ් ස හන් කරන්ගන් ගමගසේය: 

“සැබැවින්ම, ඔබ අතික ගරේපග් ගුණාිංගයන් මතය.”  සූරා 
අල් කලම් 68:4. 

නබි (සල්) තුමාණන්හට ුටමන තත්ත්වයක් අල්ලාහ ්
පරිනැමුගේද එම තත්ත්වය පමණක් අහල්ුස් සුන්නාහ් ව අල් 
ජමාඅත් යන පරිස ස හන් කරමින් එතුමාණන් ගැන පැසසුම් 
කරතික. ගම් ගහේතුගවන් ඔවුන් තම ගදමාපයන්, තම දරුවන් හා 
තමන්ට වඩා නබි (සල්) තුමාණන්ට ආදරය දක්වතික. එගහත් 
එතුමාණන්ගේ සැබම තත්ත්වයට වඩා කිසවක් ඔවුන් 
ගනොපවසතික. 

අපද ඒ මාර්ගගේම ගමන් කරන්ගනමු. එතුමාණන්ගේ 
නාමගයන් මේලිද් ගහ  ගවනත් උත්සව කිසවක් 
ගනොපවත්වමු. තවද, එතුමාණන් අණ ක  ආකාරයට 
එතුමාණන් ගකගරහි ආදරය දක්වමින්, එතුමාණන් අණ ක  
අයුරින් එතුමාණන්ට අවනත ගවමු. එතුමාණන් පැවසු ගද් 
සැබම කරමින්, එතුමාණන් තහනම් ක  සයලු දැයින් ඉවත් 
වන්ගනමු. 

ගමගලොව ජීවිතගේ එතුමාණන් ව දැක ගන්නට අපට 
ගනොහැක. එතුමාණන් හා අප අතර ගත වූ කාලය දීර්ඝය. “මම 
මගේ සගහොදරයන් දැක ගන්නට කැමතික ගවමි.“ යැයි වරක් 
නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු විට, “අල්ලාහ්ගේ රසූල් තුමණි! 
අප ඔබගේ සගහ දරයන් ගනොගේ දැ?”යි අවට සිය 
සහාබාවරුන් විමසුහ. එවිට එතුමාණන්, “ඔබ සයලු ගදනාම 
මගේ මිතුරන්ය. නමුත් මගේ සගහ දරගය  තවමත් පැමිණ 
නැත.” යැයි පිබතුරු දුන්හ. අල්ලාහග්ේ රසූල් තුමාණනි! ඔගබ් 
සමාජයට තවමත් ගනොපැමිණි අය ගැන ඔබ හඳුනා ගන්ගන් 
ගකගසේ දැ?” යි සහාබාවරුන් විමසුහ. එවිට එතුමාණන්, 
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“විශාල සිංඛ්යාත අශව්යන් මැද හිමි පැහැතික මුහුණ හා 
පාදගයන් ආගල ක විහිගදන අශ්වගයක් ගකගනුටට තිකබුගේ 
නම්, ඔහු එය හඳුනා ගන්ගන්ද?” යැයි විමසීය. එවිට 
සහාබාවරුන් “ඔේ” යැයි පිබතුරු දුන්හ. එවිට නබි (සල්) 
තුමාණන්, “මගේ සගහ දරයින් වුදු ග  වනය කිරීගම් 
ගහේතුගවන් ආගල කමත් මුහුණ සහිත ව (අවසාන දිනගේ) 
පැමිගණන්ගන ය. මගේ ගපොුටණ අසල ඔවුන් ව මුණ ගැගසනු 
ඇත.” යනුගවන් වදා හ. මූලාර මුසල්ිම්. නබි (සල්) තුමාණන් 
ස හන් ක  පරිස අතර අපද සියන්නට අල්ලාහ්ගගන් 
ප්රාර්ථනා කරමු. ඔබද එගසේම ප්රාර්ථනා කරනු මැනව. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශය අනුගමනය කරන 
ජනතාව අතර අපද එකතු කර ගන්නා ගලස අල්ලාහ්ගගන් 
ප්රාර්ථනා කරමු. තවද, අද්න් නම් ස්වර්ගගේ එතුමාණන් සම  
රැස ්කරන ගලසද, එතුමාණන්ට සම්පූර්ණ ගේතනය ලබා ගදන 
ගමන්ද උත්තරීතර අල්ලාහ්ගගන් ප්රාර්ථනා කරමු. 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ට, එතුමාණන්ගේ පවුගල් 
අයට, එතුමාණන්ගේ මිත්ර සහාබාවරුන්ට අල්ලාහ්ගේ සාමය 
හා ආශීර්වාදය හිමිගේවා. 

අබ්දුල් මාලික් මුහම්මද් ඉබ්නු අබ්දුර් රහ්මාන් අල් 
කාසම්. 

***************** 

 

 

හමුවීම 

පසු ගිය ශත වර්ප කිහිපයක් පිබබ  ව, පසු කර ආ 
ජීවන පුසත්කගේ පටු කිහිපයක්  කියවා බලා, එහි දුටු ඇතැම් 
විස්තර පිබබද ව කල්පනා කර බලමු. එම විසත්ර තුිබන් නබි 
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(සල්) තුමාණන් ව එතුමාණන්ගේ නිවගසහි ම දැක බලා 
ගනිමු. 

එතුමාණන්ගේ නිවසට ගගොඩ වී, එහි සදුවීම් කිහිපයක් 
දැක, එතුමාණන්ගේ වියනා වදන් කිහිපයකට සවන් දි, එක් 
දිනක් ගහ  එම නිවගසේ රැඳී සියන්නට බලමු. ගමමගින් අගනා 
පාඩම් ඉගගන ගගන, වදනින් හා ක්රියාගවන් ආගල ක ලබමු. 

මිනිසුන්ගේ දැනුම පුළුල් ව විවෘත වී ඇත. ඔවුන්ගේ 
කියැවීගම් හැකියාව වර් න වී ඇත. ග්රන්ථ, රූප හා ලිප මගින් 
නැගගන හිර හා බටහිර සයලු දිසා දැක ගන්නට ඔවුන් ආරම්භ 
ක හ. ඔවුන්ට ගපර අප නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස බැහැ 
දැක ගන්නට යමු.  එහි දී අප දකින ගද් සහ දැන ගන්නා ගද් 
අපගේ ජීවිතගේ අනුගමනය කරමු. ගම්වා පිබබ  ව මනා 
පුහුණුව ලැබ අපගේ නිගවස් වල ප්රාගය ගිකව පිබ පදිමු. ගමය 
අප ගවත පවරණ ලද අනිවාර්යය බැඳීමකි. 

මාගේ ඉස්ලාමීය සගහ දරයාණනි! ගත වූ සය වසර 
ගණනාවක් අපගේ දමසන් සැ  වූ දම ගැන සවන් දීමට ගහ  
අපගේ මුතුන් මිත්තන්ගේ ජීවන තත්ත්වය යිබ මතක් කිරීමට 
අවශයතාවක් නැත. ගකගසේ ගවතත්, අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) 
තුමාණන්ගේ ජීවිත කතාව අ යයනය කර, එතුමාණන්ගේ 
මාර්ගය අනුගමනය කර අප අල්ලාහ්ට නැමදුම් ක  යුතුය. 

නබි (සල්) තුමාණන් ගකගරහි ආදරය දැක්වීගම් 
සලුටණ වන්ගන් එතුමාණන් අණ ක  ගද් අනුගමනය කර, 
එතුමාණන් තහනම් ක  ගද්වලින් වැ කී, එතුමාණන් ඉගැන් 
වූ ගද් සැබම කිරීම තුිබන්ය. 

නබි (සල්) තුමාණන්ට අවනත වී එතුමාණන්ගේ 
නිගය ගයන් ක්රියාගේ ගයදවීම අප සතු වගකීමක් බවද 
එතුමාණන් ව අපට නායකගයුට බව පත් ක  බවද අල්ලාහ ්
අල් ුටර්ආනගේ සදහන් කර ඇත. 
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“(පවසනු) ඔබ අල්ලාහ් ව ප්රිය කරන්ගන් නම් මා 
අනුගමනය කරවු. අල්ලාහ් ඔබ ව ප්රිය කරන්ගන්ය.  ඔබගේ 
පාපයන් ඔබට ක්ෂමා කරන්ගන්ය. අල්ලාහ ්ක්ෂමාව ගදන්ගන්ය. 
දයාලුය.” 3:31 

තවද “අල්ලාහ් ව ද පරමාන්ත දිනය ද අගේක්පා ගකොට 
අල්ලාහ් ව අධික ගලස ගමගනහි කරන්නන්ට අල්ලාහ්ගේ 
රසූල් වරයාගගන් නුඹලාට අලිංකාරවත් ආදර්ශයක් ඇත.” 
33:21  

 නබි (සල්) තුමාණන්ට අවනත වී, එතුමාණන් ව 
අනුගමනය කිරීගම් අවයශතාව පිබබ  ව අල් ුටර්ආනගේ 
තැන් හතිබහක පමණ අල්ලාහ් ස හන් කරයි. ගම් ගහේතුගවන් 
නබි (සල්) තුමාණන් ව අනුගමනය කිරීම හැර බැතිකමතුන්ට 
ගවනත් විකල්පයක් නැත. සයලු ජනතා ව එක් රැස් කරනු 
ලබන අවසාන දිනගේ ඔවුන්ට කිසදු ජයක්ද ගනොමැත. 

කවගරුට අල්ලාහ්ට සහ ඔහුගේ රසූල් (සල්) වරයාට 
අවනත වන්ගන්ද ඔහුව පහිබන් ගිංගා ගලා බසන සව්ර්ගයට 
අල්ලාහ් ඇතුලත් කරන්ගන්ය. ඔවුන් එහි සදා කල් රැඳී 
සියන්ගන ය. ගමය මහත් ජයග්රහණයකි. 

‘කවගරුට අල්ලාහ්ට සහ ඔහුගේ රසූල් (සල්) 
තුමාණන්ට පටුපා එගරහි වන්ගන්ද, නියම කරන ලද සීමාව 
උල්ලිංඝනය කරන්ගන්ද, එම තැනැත්තා අපා ගතවන්ගන්ය. 
ඔවුන් එහි සදා කල් රැඳී සියන්ගන ය. ඔවුන්ට එහි නින්දිත 
දඬුවම් ඇත.” ුටර්ආන් 4:13 සහ 14. 

තවද, නබි (සල්) තුමාණන් ගකගරහි ආදරය තැබීම 
තුිබන් ඊමානගේ මිහිරි බව ලබා ගැනීගම් මාර්ගයක් බවට පත් 
ගේ. කවගරුට ගවත කරුණු තුනක් තිකගබ් ද ඔහු ඊමානගේ 
මිහිරි භාවය උපයා ගත්ගත්ය. ඒවා නම්, අල්ලාහ් සහ ඔහුගේ 
රසුල් (සල්) තුමාණන් තම ආදරයට හිමි අය බව පත් කර 



 

 

 
8 

ගැනීම......” යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාශය 
බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

“මාගේ ප්රාණය කවගරුටගේ අගත් තිකගබ්ද, (ඔහු මත 
දිවුරා පවසමි) ඔබ අතර ගකගනක් තම ගදමාපයන්, දරුවන්ට 
වඩා මා ඔහුගේ ආදරයට අධික ව හිමි බව පත් කර ගන්නා 
තුරු ඔහු සැබම විශව්ාසය තැබු ගකගනක් බවට පත් වන්ගන් 
නැත.” යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාශය බුහාරි 
සහ මුස්ලිම්. 

ගම් ගහේතුගවන් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ජීවිත කතාව 
ඉතාමත් පවිත්ර එකක් වන අතර,  එය අ යයනය කර අප ද එය 
අනුගමනය කරමු. 

ගමන 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ජීවන ක්රමය අ යයනය කරනු 
පණිස එතුමාණන්ගේ නිවසට යමම ඉතාමත් භාරදූර 
කටයුත්තකි. එගහත් එම මාර්ගගයන් අපට ුටසල් ලැගබන්ගන් 
නම් එය ඉවත දැමිය හැකි ද? 

එතුමාණන්ගේ ජීවිතය ම  ගපන්වීමකි, ඉගැන්වීමකි 
සහ අනුගමනය ක  යුතු එකකි. ගමහිදී ගමන යනුගවන් 
ස හන් කග ේ ග්රන්ථ සහ සහාබාවරුන් වාර්තා ක  කරුණු 
අතර යන ගමන මිස ගසොගහොනක් ගහ  නබි (සල්) 
තුමාණන්ගේ ගහ  ගවනත් කිසගවුටගේ නිවසක් සිංචාරය 
කිරීම ගනොගේ. ගමයට ගහේතු වන්ගන් මස්ජිද් තුනක් හැර අන් 
කිසදු ස්ථානයක් බැහැ දැකීගම් අරමුණින් ගමනක ගයදිය 
ගනොයුතු නිසාය. 

නබි (සල්) තුමාණන් ගමගසේ වදා හ. “මස්ජිද් තුනක් 
හැර අන් කිසදු ස්ථානයක වන්දනාගේ ගයදිය ගනොහැක. ඒවා 
නම්, කඅබා නම් ගද්වසථ්ානය, මාගේ ගමම මස්ජිදය සහ අල් 
අක්සා නම් මසජ්ිදයයි.”  මූලාර සීහහ ්බුහාරි සහ සීහහ ්මුසල්ිම්. 
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නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආඥාවට එක  ව ක්රියා කිරීම 
අනිවාර්යය වන ගහයින් ඉහත සදහන් මසජ්ිද් තුන හැර අන් 
කිසදු සථ්ානයකට වන්දනා ගමගන් යමම ගනොක  යුතුය. ගම් 
බව අල්ලාහ් අණ කරන්ගන් ගමගලසය. “රසූල්වරයා නුඹලාට 
ුටමක් පරිනැමුගේ ද එය නුඹලා ගනිවු. ඔහු නුඹලාට ුටමක් 
තහනම් කග ේද එයින් වැ කී සියවු.” ුටර්ආන් 59:7 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ කිසයම් ආදර්ශයක් තිකබුගේ 
නම් මිස අන් කිසවක් අප අනුගමනය ක  ගනොයුතුය. ඉබ්නුල් 
වල්ලාහ් (රිබ)තුමා ගමගලස වාර්තා කරයි. නබි (සල්) 
තුමාණන් මක්කාගේ ගසක් යට සහාබාවරුන්ගගන් බයිඅත් 
ගහවත් පාක්ෂිකභාවගේ දිවුරුම් දීම භාර ගත්හ. 
(එතුමාණන්ගේ අභාවගයන් අනතුරු ව) ජනතාව එම 
ස්ථානයට ගගොස් සලාහ් කිරීමට ආරම්භ ක හ. ගමම 
ක්රියාගවන් බිද්ආ නම් ආගගම් ගනොමැතික අනර්ථයක් සදු ගේ 
යැයි බිය වූ උමර් (රිබ) තුමා එම ගස කපා දමන ගලස 
නිගය ගය නිුටත් කර එය ක්රියාවටද නැිංවීය. මූලාර සීහහ ්
බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

හිරා නම් ගල් ගලන පිබබ  ව පවසන විට ඉබ්නු 
තයිමිේයා (රහ)් ගමගසේ දැන්වුහ. “නබිත්වය ලබන්නට ගපර 
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් එම ගල් ගලගනහි හුදකලාගේ 
භාවනාගේ නිරත වී සියයහ. ප්රථම ුටර්ආන් වාකය අල්ලාහග්ේ 
වහි මගින් පහ  කරනු ලැබුගේ එම සථ්ානගයහිය. අනතුරුව 
පහ  වූ ඉතිකරි ුටර්ආන් වැකි සයල්ල ගවනත් ස්ථානයන් හි, 
ගවනත් පරිසරයන් හි පහ  වූ බව අප දනිමු. ගකගසේ ගවතත්, 
සහාබාවරු කිසගවක් විගශේප වරප්රසාද පතා එම ගල් ගලනට 
  ා ගනොවු අතර, එයට ඇතුළු වුගේද නැත. නබිත්වය 
ලැබීගමන් පසුව වසර දහයක් මදීනාගවහි ජිවත් වු නබි (සල්) 
තුමාණන් කිහිප අවස්ථාවන්හි මක්කාවට පැමිණි අතර හිරා 
ගල් ගලන අසල නැවතී සියය නමුත්, එතුමාණන් ගහ  
එතුමාණන් සම  පැමිණි සහාබාවරුන් ගහ  කිසගවක් එම 



 

 

 
10 

ගල් ගලන බැහැ දැක ගැනීමට ගිගේ නැත.” මජ්මූඋල් ෆතවා 
27:251. 

ගමහිදී මදීනා නගරය ගදස ද අප අව ානය ගයොමු ක  
යුතුය. උහුද් කන්ද එහි තිකගබන අතර, එම කන්ද පිබබ  ව නබි 
(සල්) තුමාණන් ගමගසේ පැවසුහ. “ගමම කන්ද අප ව ප්රිය 
කරන අතර, අපද ගමම කන්දට ප්රිය කරමු.” මූලාරය බුහාරි 
සහ මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවසට ඇතුළු වීමට ගපර, එම 
නිවස ගදස ගනත් ගයමු කරන්නට ගපර, එම නිවගසේ ුටඩා 
ප්රමාණය ගහ  එහි තිකගබන ඇතිකරිලි ගහ  දැක අප විසම්යට පත් 
ගනොවිය යුතුය. එයට ගහේතුව, නබි (සල්) තුමාණන් ගමගලොව 
සැප සම්පත් සයල්ල අවම කර, එහි අලිංකාරය ගහ  වසත්ුන් 
ගදස ගනොබලා, ඉතාමත් චාම් ජීවිතයක් ගත ක හ. එගහත් 
“එතුමාණන්ගේ දමගසේ සැනසල්ල සලාහ් ගහවත් නැමදුගමහි 
තිකබිණ.” මූලාර අන් නසායි. 

ගම් ගල කය පිබබ  ව ස හන් කරන විට, 
“ගමොගලොගවහි මට ුටමක් තිකගබ්ද? ගමගලොව හා මට තිකගබන 
සම්බන් කම, ගිම්හානගේ ගමනක ගයගදන මගිගයක්, දහවල් 
කාලගේ පැයක් පමණ ගසක් යට නැවතික, යිබ තම ගමගන් 
ගබදීම බඳුන්ය.‘ යයි නබි (සල්) පැවසුහ”. මූලාර තිකර්මිදි. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස ගකොබඳු එකක්ද?. මදීනා 
නගරයට යන මාර්ගගේ එක් ගගඩොල්ලක් මත තවත් 
ගගඩොල්ලක් තබා බිත්තික තනා, ඒවා මත ඉඳි ගගසේ අතු දමා 
වහල ගසවිලි කරන ලද එතුමාණන් බිරියන්ගේ නිගවස් ඔබට 
ගපගණනවාද? 

හසන් (රිබ) තුමා ගමගසේ වාර්තා කරයි. “ උත්මාන් 
(රිබ) තුමාගේ පාලන කාලගේ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
නිවගසේ වහලට ඉඳි ගගසේ අතු දමා ගසවිලි කිරීගම් කටයුතු මම 
ඉටු කග මි.” (තගකොතුල් ුටබ්රා 1: 501 සහ 499 පටුව) 
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චාම් ගලස ඉදි කරන ලද ඒ නිගවස්වල ඉතාමත් ුටඩා 
කාමර තිකබුණි. එගහත් ඒවා ගගොඩ නැගුගේ ඊමාන්, නැමදුම් 
සහ වහි නම් ගද්ව නිගය ගයන් මත ය.  

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංග 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවසට   ා වී, 
එතුමාණන්ගේ අනුමැතිකය සහිත ව ගදොරට තට්ටු කරමු. නබි 
(සල්) තුමාණන් ව දමසන් දුටු සහාබාවරු, එතුමාණන්ගේ 
ගුණාිංගයන් අපහට දන්වා, එතුමාණන්ගේ යහපත් ජීවිතය 
පිබබ  ව අපට දැනුවත් ක හ. ඒ අය සම  අප ද එක්ගවමු. 

අල් බර්රා ඉබ්නු ආසෆ් (රිබ) තුමා ගමගසේ දැන්විය. 
“අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ජනතාව අතර ඉතාමත් මණහර 
මුහුණක් සහිත කඩවසම් ගපණුමකින් යුක්තව සියයහ. 
එතුමාණන් කැපී ගපගණන තරමට වැඩිය උසන් ගහ  වැඩිය 
ගකොට ගහ  ගනොවු ගකගනකි.” 

එම සහාබිවරයා (රිබ) තව දුරටත් ගමගසේ දන්වයි. 
“එතුමාණන් ම යම ප්රමාණව උසට සිය අතර, (පට සහ පපුව 
ප ල් වූ ගහේතුගවන්) උරහිස ගදක අතර වැඩි ඉඩ සහිත 
ගකගනකි. එතුමාගේ හිසගකස් කන් ගපත්ත දක්වා දිගට 
තිකබුණි. දිනක් එතුමාණන් රතු පැහැතික ඇඳුගමන් දුටුගවමි. එයට 
වඩා ලස්සන ඇඳුමක් මම කිස විගටක දැක නැත.” මුලාර 
බුහාරි. 

තවත් සහාබිවරගයුට වන අබු ඉස්හාක් අස් සුගබේයි 
(රිබ) තුමා ගමගසේ දන්වයි. “නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුහුණ 
අසපතක් ගමන් (දිග මුහුණක්) තිකබුණාදැ?යි” ගකගනක් අල් 
බර්රා ඉබ්නු ආසෆ් (රිබ) ගගන් විමසු විට, “එතුමාණන් මුහුණ 
පරුණු පුන් ස  ගමන් තිකබුණි” යනුගවන් පිබතුරු ගදන ලදී. 

“නබි (සල්) තුමාණන්ගේ අතට වඩා සුමුදු ගසේද ගරද්දක්  
මා ස්පර්ශ කර නැත. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සරුගරන් 
නිුටත් වන සුගන් ය ගමන් කිසදු විලවුන් මම ආඝ්රාණය කර 
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නැත.” යැයි අනස් (රිබ) තුමා වාර්තා කරයි. මූලාරය බුහාරි 
සහ මුස්ලිම්. 

ලැජ්ජාව ගනොගහොත් ුට මියකම එතුමාණන්ගේ එක් 
ගුණාිංගයකි. අබු සඊද් අල් ුටද්රි (රිබ) ගම් බව දන්වයි. 
“තිකරයට පටු පසන් සියන කනයාවියකට වඩා නබි (සල්) 
තුමාණන් අධික ලැජ්ජාශීලිත්වගයන් යුත් ගකගනකි. එනම් 
එතුමාණන් යමක් පිබුටල් කග ේ නම් එතුමාණන්ගේ 
මුහුගණන් අපට එය දැක ගත හැකි වනු ඇත. ” මූලාරය සීහහ ්
බුහාරි. 

ඉහත ස හන් කග ේ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ හැඩ රුව, 
ගුණාිංගය සහ ලක්පණ යනාදීන්හි සාරාිංශය ගේ. සැබැවින්ම 
අල්ලාහ් අිංග සම්පූර්ණ හැඩ රුව සහ ගුණාිංග එතුමාණන්ට 
දුන්ගන්ය. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සම්භාපණය 

 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංගයන් කිහිපයක් 
ගැන දුටුගවමු. දැන් එතුමාණන්ගේ කතා ශශලිය ගකගසේ 
තිකබුගේ දැ යි බලමු. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගලස දන්වයි. “නබි 
(සල්) තුමාණන් ඔබ ලා ගමන් දීර්ඝ ව කතා කරන ගකගනක් 
ගනොගේ. එගහත් පැහැදිලි ව, ඕනමම ගකගනකඅට පහදා ගත 
හැකි අයුරින් එතුමාණන් කතා ක හ. එවිට එතුමාණන් සම  
සියන සහාබාවරු ඒ වදන් සත් හි වනගපොත් කර  
ගනිතික.”මූලාරය අබු දාවුද්. 

නබි (සල්) තුමාණන් මෘදු වදනින්, තම කතාව සමම 
ගකගනක් ම  වටහා ගත යුතු යැයි අගේක්පාගවන් කතා ක හ. 
කරුණක් පහදා  ගැනීගම් හැකියාව විවි  ජනයා අතර විවි  
මට්ටගම් තිකගබන බව අවගබ   සහිත ව කතා කිරීම 
එතුමාණන්ගේ විගශේපත්වයකි. සැබැවින්ම ගම් ස හා 
ගකගනුටට ගබොගහ  ඉවසීම සහ නිපුණත්වයක් තිකබිය යුතුය. 



 

 

 
13 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගම් විපය පිබබ  ව ස හන් කග ේ 
ගම් ආකාරගයනි.“ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ කතාව, එයට 
සවන් ගදන සමම ගකගනුටටම පහදා ගත හැකි අයුරින් 
පැහැදිලි ව තිකබුණි.” මූලාරය අබු දාවූද්. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ඉවසලිමත්කම සහ පුළුල් 
හදවත ගදස බලනු මැනව. තමා පැවසු ගද් ජනතාව නිසයාකාර 
ව පහදා ගත යුතු යැයි බලාගපොගරොත්තුගවන් එතුමාණන් එම 
කතාව යිබ යිබත් ස හන් ක හ. 

“තම කතාව ජනතාව නිසයාකාර ව පහදා ගත යුතු යැයි 
බලා ගපොගරොත්තුගවන් එතුමාණන් යිබ යිබත් ගතවරක් 
පැවසුහ.” යැයි අනස් (රිබ) වාර්තා කරයි. මූලාරය තිකර්මිදි. 

නබි (සල්) තුමාණන් ජනතාව ගකගරහි ඉතාමත් 
කාරුණික ව, ඔවුන්ගේ අවගබ   කර ගැනීගම් හැකියාවට 
එක  ව ඉතාමත් ශාන්ත ව කටයුතු ක හ. ගමයින් ඇතැම්  
අය එතුමාණන්ට බිය බැතිකමත් ව ගගෞරවය දැක්වුහ. 

දිනක් මිනිගසක් නබි (සල්) තුමාණන් ගවතට පැමිණි 
විට බිය ගහේතුගවන් ඔහු ගවවුලමින් කතා කග ේය. එවිට නබි 
(සල්) තුමාණන්, “බිය ගනොවනු. මම රජු ගකගනක් ගනොව, 
වියිබ මස් ආහාරට ගන්නා කාන්තාවකගේ පුගතක් ගවමි.” 
යැයි පවසා ඔහුගේ බිය දුරු ක හ. ඉබ්නු මසඌ්ද් (රිබ) වාර්තා 
කරයි. මූලාර ඉබ්නු මාජා. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස තු .... 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස සූක්පම ගලස බලන්නට 
අපට අනුමැතිකයද, අවස්ථාවක්ද ගදනු ලැබුණි. නබි (සල්) 
තුමාණන්ගේ මිතුරන් වන සහාබාවරු එම නිවගසේ තිකගබන 
ඇතිකරිලි, බඩු බාහිරාදිය පිබබ  ව සම්පූර්ණ ගතොරතුරු අපහට 
සපයා ඇත. 
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ගමම නිවගසේ කාමර ගහ  උඩු මහල් පිබබ  ව ගසොයා 
බලන්නට අපට අවශයතාවක් ගනොමැතික බව අප දනිමු. ගකගසේ 
ගවතත් අ යයන කිරිගම් අවශයතාව නිසා ඉතාමත් 
ගගෞරවනීය එම නිවස තු  තැන් කිහිපයක් ගදස බලමු. ගමම 
නිවගසේ අත්තිකවාරම ඉතාමත් චාම් ය. ඒ ස හා ගයොදා ගනු ලැබු 
වියදම් විශ්වාසවන්ත භාවයයි. අද සමාජගේ ගබොගහ  නිගවස ්
හි බිත්තික වල විවි  චිත්ර එල්ලා තිකගබනවාක් ගමන් නබි (සල්) 
තුමාණන්ගේ නිවගසේ බිත්තික වල කිසවක් එල්ලා ගනොමැත.  

“ුටමන නිවසක සුනකගයුටගේ චිත්ර තිකගබ් ද, එම නිවස 
තු ට මලාඉකාවරුන් ඇතුල් වන්ගන් නැත.” යැයි නබි (සල්) 
තුමාණන් වදා හ. මූලාර බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

නබි (සල්) තම ශදනික ජීවිතගේ උපගය ගි ක  
ඇතැම් භාේඩ ගදස ඔගබ් ගනත් ගයොමු කරනු මැනව. 

 ලී වලින් සාදා යකඩ පිය වලින් අමුණා තිකබු භාජනයක් 
රැගගන පැමිණි අනස් ඉබ්නු මාලික් (රිබ) තුමා, “නබි (සල්) 
තුමාණන් උගය ගි ක  භාජනය ගමයයි. ජලය, පලතුරු යුප, 
මී පැණි, කිරි වැනි දම බීම ස හා එතුමාණන් ගයොදා ගත්ගත් 
ගමම භාජනයයි.“ පැවසු බව තාබිත් (රිබ) වාර්තා කරයි. 
මූලාරය තිකර්මිදි. 

“නබි (සල්) තුමාණන් ජලය බීමට ගපර භාජනයට 
බැහැර ව තුන් වරක් ආශ්වාස ප්රශව්ාස කර, ඉන් පසුව ජලය 
පානය ක හ.” යැයි අනස් ඉබ්නු මාලික් (රිබ) වාර්තා කග ේය. 
මූලාරය මුසල්ිම්. 

තවත් වාර්තාවක. “ගකගනක් යමක් පානය කරන විට, 
භාජනය තු  ආශ්වාස කිරීම ගහ  පීඹීම වැනි ක්රියාව නබි (සල්) 
තුමාණන් තහනම් ක හ.” යනුගවන් පැවසුහ. මූලාර තිකර්මිදි. 

සටනක ගයගදන විට ගහ  අසීරු අවසථ්ාවන් හි ගහ  
පැල  ගන්නා කවචය ඇතැම් දින වල නිවගසේ දක්නට 
ගනොතිකගබ්. මන්ද, එම ආවරණය තිකරිඟු ගසේරු 30ක් ස හා 
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යුගදේ ජාතිකකගයුට ගවත උකස් තබන ලද අතර, එතුමාණන් 
මරණයට පත් වූගේ එගලස උකස් කර තිකබු තත්ත්වයකය. 
මූලාරය බුහාරි, මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන් තම නිවසට ඇතුළු වුගේ තම 
සලාම් පවසා පවුගල් සාමාජිකයන්ගගන් ගපර අනුමැතිකය 
පැතීගමන් පසුවය. හිියහැියගේ නිවසට ඇතුළු වී එහි සියන අය 
තිකගැස්ගසන පරිදි කිස විගටක නිවසට ඇතුළු වුගේ නැත. 

මූලාර zසාද් උල් මආද් 2:381. 

සහිගයන් තබා ගැනීගම් අරමුණින්, යහ ගද් ගසොයන 
දමසන් නබි (සල්) තුමාගේ ගමම උපගදස් ගදස ගනත් ගයොමු 
කරනු. “ඉස්ලාමීය යහ ජීවන මාර්ගගේ, තමන්ට ලැබු දැයින් 
සමහිමට පත්වු වන්ට සුබ පැතුම් හිමි ගේවා” යැයි නබි (සල්) 
පැවසුහ. මූලාර තිකර්මිදි. 

තවත් හදිසයක “තම ශරීරගේ හැකියාව සහිත, එදා 
දිනගේ තම ආහාර තිකගබන බව දැඩි විශව්ාසය සහිතව, 
කවගරුට අළුයම අවදි වන්ගන්ද, මුළු ගලොවම ඔහුට ගදනු ලැබු 
ගකගනක් හා සමාන වන්ගන්ය.” යනුගවන් රසූල් (සල්) 
තුමාණන් වදා හ. මූලාරය තිකර්මිදි. 

සමීපතම ඥාතීන් 

 තම නමයන් හා ඥාතීන් සම  සතුියන් හා  
සමඟිගයන් ජීවත් වීම රසූල් (සල්) තුමාණන්ට මහත් සතුට 
ගගන දුන්ගන්ය. ගමම විපය සම්බන්  ව එතුමාණන් පරිපූර්ණ 
ව සියයහ. නබිත්වයට පත් වීම ලබන්නට ගපරද එතුමාණන් 
සතයයවන්තගයක්, විශව්ාසයට හිමි ගකගනක් බව එතුමාගේ 
නිගේදනය පිබ ගනොගත් මක්කා වාසීන්ගගන් පවා පැසසුම් 
ලැබුහ. තවද, කදීජා (රිබ) තුමියද “ඔබ තුමාණන් ඥාතීන් සමග 
සමගිගයන් සියන්ගන්ය. සතයය පවසන්ගන්ය...” යනුගවන්  
පැවසු බව ස හන් ගේ. 
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 ගමතුමාණන් ජනතා අයිතිකවාසකම් සහ 
අතයවශය වග කීම් භාර ගන්නට පසු බට ගනොවුහ. 

 තම හත් වන වයගසේ අභාවයට පත් තම 
මමණියගේ කබ්රය බැහැ දකින්නට ගිය නබි (සල්) තුමාණන්, 
ගමගලස පැවසුහ.“මගේ  මමණිය ගවනුගවන් පේ කමා කිරීම 
ස හා අල්ලාහ්ගගන් අනුමැතිකය ඉල්ලුගවමි. එයට මට 
අනුමැතිකය ගනොලැබුණි. මමණියගේ කබ්රය බැහැ දකින්නට 
අල්ලාහ්ගගන් අනුමැතිකය පැතුගවමි. එය මට ගදන ලදී. එනිසා 
ඔබ ලාද ගසොගහොන් බැහැ දකිනු පණිස යනු. එම ගමන ඔගබ් 
මරණය ඔබට මතක් කරන්ගන්ය.” වාර්තා කග ේ අබු හුගරයිරා 
(රිබ). මූලාරය මුසල්ිම්. 

 නබි (සල්) තුමාණන් තම ඥාතීන් ගකගරහි අධික 
ගලස සැලකිලි දැක් වු බව දැක ගත හැක. තම ඥාතිකන්ට යහ 
ම  ගපන්වීමට, නිරගේ ගින්ගනන් ඔවුන් ආරක්පා කිරීමට සහ 
අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ ඔවුන් කැ වා යමමට ගවගහස දැරුහ. 

“තවද, (නබිවරය!) නුඹගේ සමීප ඥාතිකන්ට අවවාද 
කරවු.“ යන ුටර්ආන් 26:214 වාකය පහ  වූ විට තම ුටගරයිෂි 
ඥාතීන් සයලු ගදනාට ඇරයුම් ක හ. ඔවුන් ගරොක් වූ විට, 
“අබ්දුප් පම්ස්ගේ ජනයිනි, කඅබ් ඉබ්නු ලුඅයිබ්ගේ ජනයිනි, 
මුර්රද් දුබ්නු කඅබ්ගේ ජනයිනි, අබ්දුල් මනාෆග්ේ ජනයිනි, 
හාෂිම්ගේ ජනයිනි, අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ ජනයිනි ඔබ සයල්ල 
නිරගයන් රැකවරණය ගසොයනු. මගේ දියණිය ෆාතිකමා ඔබද 
නිරගයන් රැකවරණය ගසොයනු. ඇත්ත වශගයන් ඔබ  සැම 
ගවනුගවන් අල්ලාහ්ගගන් මම කිසවක් ගනොලබන්ගනමි. 
නමකම නිසා මම ගම් ගලොගේ  ඔබ සම  සියමි.” යනුගවන් 
ඔවුන් සයලු ගදනාට අවවාද ක  බව අබු හුගරයිරා (රිබ) 
වාර්තා කග ේය. මූලාරය මුසල්ිම්. 

තම මහේපා වන අබු තාලිබ් ට ඉස්ලාමය ගවත ඇරයුම් 
කිරීම නිරර්ථක එකක් බව දැන සියයත් එම වමයම අත හැරිගේ 
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නැත. අබු තාලිබ් මරණාසන්න ව සියන අවස්ථාගේ පවා ඔහුට 
ඉස්ලාම් ගවත ඇරයුම් ක හ. 

 අබු තාලිබ් මරණාසන්න ව සියයදී, ඔහු අබියස 
අබු ජහල්, අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබු උමයියා වැනි කාෆිර් 
නායකගය  සටයහ. එතැනට පැමිණි නබි (සල්) තුමාණන්, 
“මගේ මහේපාණනී! ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යනුගවන් 
පවසන්න. මම අල්ලාහ්ගගන් ඔබ ගවනුගවන් ආයාචනා 
කරන්ගනමි.” යැයි ඇරයුම් ක හ. එම අවසථ්ාගේ අබු ජහල්, 
අබු උමයියා වැනි ුටගරයිෂිවරු “අබු තාලිබ්! අබ්දුල් 
මුත්තලිබ්ගේ ආගම ඉවත දමන්නට ඔබ සූදානම් ගවනවාද?” 
යනුගවන් තර්ජනය කග  ය. ඔවුන් ගමගලස විවාද කරමින් 
සියන විට අබු තාලිබ්ගේ අවසාන වදනද ඔවුන්ට පක්ප ව 
තිකබුණි.  

 අවසානගේ “ඔබ ගවනුගවන් පාප ක්ෂමා 
ගනොකරනු යනුගවන් අල්ලාහ් මට තහනම් කරන තුරු, මම 
ඔබ ගවනුගවන් පාප ක්ෂමාව ඉල්ලන්ගනමි.” යැයි රසූල් (සල්) 
තමාණන් පැවසුහ. එම අවස්ථාගවහි “ඔවුහු නිරගයහි 
සහකාරගය ය යි ඔවුනට එිබදරේ වුවායින් පසුව සමානයක් 
තබන්නවුන්ට - ඔවුන් (   නමගය  වුවද) ක්ෂමාව අයැදින්නට 
නබිවරයාටද විශ්වාස කරන අයටද ගනොහැකිය.”  9:113 යන 
වාකය පහ  විය.  මූලාරය අහම්ද්, බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

 අබු තාලිබ්ගේ ජිවිත කාලගේ ඔහු ගවනුගවන් 
නබි (සල්) තුමාණන් ගබොගහ  අවසථ්ාවන්හි අල්ලාහ්ගගන් 
ප්රර්ථනා ක හ. ඔහුගේ මරණාසන්න අවසාන ගමොගහොත 
දක්වාද එතුමාණන් ප්රාර්ථනා ක හ. එගහත් ඉහත ස හන් 
වාකයය පහ  වීගමන් අනතුරුව තම සමීපතම මුපර්ික් ඥාතීන් 
ස හා ප්රාර්ථනා කිරීම අතහැර දැමුහ. ගමම සද්ධිය නබි (සල්) 
තුමාණන් තම ඥාතීන් ගකගරහි ගකතරම් අනුකම්පාව හා 
කරුණාව දැක්වූවා දැයි සනාථ කරයි. 
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 අනතුරුව, රසූල් (සල්) තුමාණන් ගකගරහි සහ 
අගනක් මූූඃමින්වරු සයලු ගදනා ගකගරහි ආදරය දැක්වීම 
ඉස්ලාම් දහගම් ගකොටසක් බවට අල්ලාහ් පත් කග ේය. 

නබි (සල්) තුමාණන් තම නිවගසේ 

 ගකගනුටගේ නිවස ඔහුගේ සැබම තත්ත්වය 
ගපන්නුම් කරයි. ඔහුගේ උතුම් ගුණාිංගයන්, ඔහුගේ 
ශිප්ටත්වය සහ ඔහුගේ චර්යාව යන සයල්ල ගපන්වන්ගන් 
ඔහුගේ නිවසය. සමම ගකගනක්ම තම නිවගසහි සව්භාවික ව, 
නිදහගසේ හැසගරන බව අප දනිමු. තම වහල් ගසේවක, නිදහස ්
ගසේවක, බිරියන් යන සයලු ගදනා සම  නබි (සල්) තුමාණන් 
ගබොරු රැවියලි ගනොමැතික ව කරුණාගවන් කටයුතු ක හ. තම 
නිවගසේ යහපත් ගද් අණ කර, අයහපත් ගද් තහනම් කිරීගම් 
බලය සහිත ගෘහ මූලිකගයක් වශගයන් ගනොව තමා භාර ව 
සියන දුබල අය ගකගරහි ගකතරම් කාරුණික ව කටයුතු ක ා 
දැ යි සලකා බලන්න.  

 නබි (සල්) තුමාණන් තම නිවගසේ ජීවත් වූගේ 
ගකගසේ දැයි ආයිපා (රිබ) තුමියගගන් ගකගනක් විමසු විට, 
“පවුගල් අනිුටත් සාමාජිකයින් ගමන් එතුමාණන්ද කටයුතු 
ක හ. තම ඇඳුම් ගස දා ගත්හ. එළුවන්ගගන් කිරි ගදවුහ. තම 
සයලු වැඩ ගකොටස තමා විසන් ම ඉටුකර ගත්හ.” යනුගවන් 
පිබතුරු දුන්හ. 

 නිහතමානිභාවය, නිරහිංකාරය, වැඩ ගකොටස 
අන් අය සම  ගබදා ගගනීම යන ගුණාත්වය එතුමාණන්ගගන් 
ඉගගන ගත යුතු ආදර්ශයන් ගේ. ඉස්ලාම් දහගම් ආගල කය 
විහිදුගන් එතුමාණන්ගගන් ය. ගමවැනි උතුම් ගකගනක් 
කිසවිගටක ුටස පගරන්න ආහාර ලැබුගේ නැත. 

 එතුමාණන් ගමම අසරණ තත්ත්වය පිබබ  ව 
නුූඃමාන් ඉබ්නු බෂීර් (රිබ) තුමා පැවසුගේ ගමගසේය. “ඔබගේ 
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නබි තුමාණන් ුටස ගින්නට සාමානය ඉඳි ගගඩියක් වුවද 
ගනොමැතික ව සියන අවසථ්ාවන් මම දුටුගවමි.” මූලාරය මුසල්ිම්. 

 ගම් බව ආයිපා (රිබ) තුමිය තහවුරු කරන්ගන් 
ගමගසේය. “නබි (සල්) තුමාණන්ගේ පවුගල් අය වන අප 
ඇතැම් විට මාසයක් පමණ ආහාර පසීමට කිසවක් ගනොමැතික ව 
සියගයමු. එම අවස්ථාවන්හි අපගේ ආහාරය ඉඳි සහ ජලය 
පමණි.” මූලාරය බුහාරි. 

 එම නිගවස් හි නැමදුමට බා ා කරන කිසවක් 
ගනොතිකබුණි. නැමදුම ස හා මස්ජිදගේ ඇරයුමට සවන් දුන් 
විගස ගලෞකික ගද් සයල්ල ඉවත දමා එම ඇරයුමට 
එතුමාණන් පිබතුරු දුන්හ. 

 අල් අස්වද් බින් යzසීද් (රිබ) ගමගසේ දන්වයි. 
“නබි (සල්) තුමාණන් තම නිවගසේ ුටමක් කරනවාදැ? යි 
ආයිපා (රිබ) තුමියගගන් විමසුගවමි. එවිට, ‘එතුමා පවුගල් වැඩ 
කටයුතු වලට සහභාගි ගවයි. නැමදුම ස හා ඇරයුමට සවන් 
දුන් විගස (මසජ්ිදයට) ගියහ.‘ යනුගවන් එතුමිය පිබතුරු 
දුන්හ.” මූලාරය බුහාරි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් අනිවාර්යය නැමදුම් කිසවක් 
නිවගසේ ඉටු ක  බව කිසදු වාර්තාවක් ගනොමැත. ගකගසේ 
ගවතත්, නිවසන් බැහැර විය ගනොහැකි ව එක් තැන් වු තම 
අවසාන ගමොගහොගත් පමණක් නිවගසේ නැමදුම් ඉටු ක හ. 

 එතුමාණන් තම ජනයා සම  ඉතාමත් 
ඉවසීගමන් සහ කරුණාගවන් කටයුතු ක හ. එගහත් නැමදුම 
අතහැර ගදමු ජනතාව සම   දැඩි ගලස ක්රියා ක හ. ගමහි 
බරපත කම ජනතාවට පහදා ගදනු පණිස ගමගසේ වදා හ. 
“නැමදුම ස හා ඇරයුම් කරන ගලස අණ කර, නැමදුම 
ගමගහයවන ගලස ගකගනක් පත් කර, පරිසක් සම  දර 
රැගගන, නැමදුමට ගනොපැමිණි අයගේ නිගවස් වලට  ගගොස,් 
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ඔවුන්ව නිවස සම  ගිනි බත් කිරීමට කල්පනා කග මි.” 
මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්) 

 ජමාඅත් ගහවත් සමූහ නැමදුගමහි වැදගත්කම 
ගමම සද්ධීන් තුිබන් ගපන්නුම් කරයි. “අදාන් නම් ඇරයුමට 
සවන් දුන් ගකගනක් පිබ ගත හැකි ගහේතුවක් ගනොමැතික ව එයට 
පිබතුරු නුදුන්ගන් ද, ඔහුට නැමදුමක් නැත.” යනුගවන් නබි 
(සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය ඉබ්නු හිබ්බාන්. ගමහිදී 
මසජ්ිදයට යමමට බා ා වන අසනීපය, භිතිකය වැනි ගහේතුන් 
තිකබිය හැක. එගහත්, අද සමාජගේ නැමදුම් කරන අය 
සියන්ගන් ගකොගහේ ද? මස්ජිදයට යමමට අපහසු අසනීප 
තත්ත්වය, භිතිකය තිකගබන්ගන් ගකොතැනක ද?. නැමදුම අතහැර 
දැමු එම පරිස නිවගසේ බිරියන් සම  කාලය ගගවතික. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශය සහ ලක්පණ 

 ගකගනුටගේ චලනය සහ සන්සුන් භාවය යන 
කරුණු ඔහුගේ බුද්ධි මට්ටගම් මිණුම් දේඩ ගේ. එගමන්ම 
ඔහුගේ සතුවිලි ගැනද ගමයින් දැන ගත හැකි ගේ.  

 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංගයන් පිබබ  ව 
අයිපා (රිබ) තුමිය ගහො ාකාර ව දැන සියයාය. එතුමාගේ 
නින්ද, අවදි වීම, අසනීපය, නිගර ගි අවසථ්ාව, ගක පය වැනි 
සමම අවස්ථාවන්හි ම එතුමාණන්ගේ සමීප ව සියගේ ආයිපා 
(රිබ) තුමිය ගේ. ඒතුමිය ගමගසේ ස හන් ක ාය. “නබි (සල්) 
තුමාණන් අශික්ෂිත දැයක් කරන්ගනක් වශගයන් ගහ  
අශික්ෂිත දැයක් අනුගමනය කරන්ගනක් වශගයන් 
ගනොසියයහ. එතුමාණන් ගව  ගපොග ේ ගඝ පා කරන 
ගකගනක් වශගයන් ගනොසියයහ. තමාට හානියක් කරනු ලැබු 
විට ඒ ස හා හානියක් පමණු වන ගකගනක් ගලස සියගේ 
නැත. ඒවා කිසවක් ගණන් ගනොගගන ක්ෂමාව දුන්හ.” මූලාරය 
අහමද්. 
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 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංගය ගමගලස 
විය. එතුමාණන්ගේ මුණුබුරා වන හුගසයින් (රිබ) ගමගසේ 
වාර්තා කග ේය. “නබි (සල්) තුමාණන් සම  වාඩි වී සියන 
ජනයා සම  ගකගසේ හැසරුගේ දැයි මගේ පයා අලි (රිබ) 
තුමාගගන් විමසුගවමි. එවිට මගේ පයා ගමගසේ පැවසුගේය. 
නබි (සල්) තුමාණන් නිතර සනා මුසු මුහුගණන්, මෘදු 
ගුණාිංගයන් සහිත ව, ඉතාමත් චාම් ගලස සියයහ. එතුමාණන් 
ගවත දැඩිභාවය ගහ  අප්රසන්නභාවය ගහ  ගඝ පා කිරීම වැනි 
දම ගනොතිකබුණි. එතුමාණන් කිසවකට ගදොස් ගනොපවරූ අතර, 
මසුරුකම් ගනොමැතික ගකගනකි. තමා ගකගරහි විශ්වාසය තැබු 
කිසගවුටට විශව්ාසය කඩ ගනොක හ. 

 නබි (සල්) තුමාණන් කරුණු තුනක් සහිත 
මිනිසුන්ගගන් තමා ව ආරක්පා කර ගත්හ. ඔවුන් නම් ඉච්චා 
බස ්පවසන්නන්, අධික ව කතා කරන්නන් සහ තමාට අනවශය 
මාතෘකාවන් කතා කරන්නන් යන ගම් තුන් පරිස ගේ. 

 එසම  කරුණු තුනකින් ඉවත් වුහ. ඒවා නම්, 
කිසගවුටට ගද පාගර පණ නැගීගමන් වැ කී සියයහ. 
කිසගවුටගේ සරුගර් රහස් ගපගදස ගදස ගනත් ගයොමු 
ගනොක හ. යහපතක් ලැබිය හැකි කරුණු පිබබ  පමණක් 
කතා ක හ. එතුමාණන් කතා කරන විට එයට සවන් 
ගදන්නන්, තම හිස මත ුටරුල්ලන් වාඩි වී සියනවාක් ගමන් 
නිගසොල්මන් ව සියගය ය. නබි (සල්) තුමාණන් නිශ්ශබ්ද වු 
පසුව ඔවුන් කතා කරතික. එගහත් නබි (සල්) ඉදිරිගේ තමන් 
අතර තර්ක කිරීගමන් වැ කී සියගය ය. කවගරුට ගහ  නබි 
(සල්) තුමාණන් සම  කතා කරන අවසථ්ාවක, ඔහුගේ කතාව 
අවසන් කරන තුරු සහාබාවරුන් ඉවසීගමන් සියගය ය. අනිත් 
අය සනහ වන විට නබි (සල්) තුමාණන්ද  සනහ වුහ. නවක 
ගකගනක් නබි (සල්) තුමාණන් සම  සැරපරුප වදනින් කතා 
ක ත් එතුමාණන් ඉවසීගමන් සවන් දුන්හ.  
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“කවගරුට ගහ  උපකාර ඉල්ලුගේ නම්, ඔහුට උපකාර 
කරන්න“ යනුගවන් එතුමාණන් වදා හ. සීමාව ඉක්මවා 
ගනොයන ප්රසිංශා කිරීම නබි (සල්) තුමාණන් පිබ ගත්හ. 
ගකගනක් තමා සම  කතාගේ ගයගදන විට එම කතාව අවසන් 
කරන ගතක් ඉවසීගමන් සියයහ. එගහත් ඔහු සීමවා ඉක්මවන 
බව දුටුවගහොත් එම කතාව ව ක්වා ගහ  එම ස්ථානගයන් 
ඉවත් ව ගියහ. මුලාරය තිකර්මිදි. 

 ගම් නිසා නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංගයන් 
එකිගනක පිබබ  ව අ යයනය කර, ඒවායින් ගකොටසක් ගහ  
ඔබ අනුගමනය ක  යුතුය. 

 තමා සම  සියන සහාබාවරුන්ට ආගම 
ඉගැන්වීම එතුමාණන්ගේ ආදර්ශයක් විය. “අල්ලාහ් හැර අන්  
කිසගවක් අල්ලාහ් ට සමාන කර කවගරුට ගහ  ඇරයුම් කරන 
තත්ත්වගේ, මරණයට ලක්වන්ගන්ද ඔහු අපාය ගත ගේ.” යැයි 
එතුමාණන් වදා හ. මුලාර බුහාරි. 

 “කවගරුටගේ දිගවන් හා අතිකන් ගසසු 
මුස්ලිම්වරුන් ආරක්පාව ලබන්ගන්ද ඔහුය සැබම 
මුස්ලිම්වරගයක් වන්ගන්. අල්ලාහ ් තහනම් ක  දැයින් 
කවගරුට මිදී සියන්ගන් ද, ඔහු මුහාජිර් වරගයුට ගේ.” 
යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය මුසල්ිම්. 

 “රාත්රි අන් කාරගේ (නැමදුම ස හා) මසජ්ිදයට 
පැමිගණන අයට මරණගයන් පසු ජීවිතගේ සම්පූර්ණ 
ආගල කය ලැගබන බව සුබාරිංචිය ගදන්න.” යනුගවන් 
පවසුහ. මූලාරය තිකර්මිදි. 

 “ආගද්ශක තබන්නන්ට එගරහි ව ඔබ සැමගේ 
 නගයන්, ශරීරගයන් සහ දිගවන් සටන් කරනු මැනවි.” 
යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය අබු දාවුද්. 

 අල්ලාහග්ේ ගැත්ගතක් තම වදනින් සදු විය හැකි 
ප්රතිකවිපාකය ගැන කිසවක් කල්පනා ගනොකර යමක් පවසයි. ඒ 
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ගහේතුගවන් ඔහු ගපරදිග හා අපරදිග අතර තිකගබන දුර 
ප්රමාණයට වඩා ඈත දුරකට අපාය තු  වීස කරනු 
ලබගන්ගන්ය.” මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

 “සැබැවින්ම මම (කිසගවුටට) ශාප කරන්ගනුට 
ගලස එවනු ගනොලැබුගවමි. ඒ ගවනුවට මම ආශීර්වාදයක් 
වශගයන් එවනු ලැබුගවමි.” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. 
මූලාරය මුසල්ිම්. 

 “මර්යම් (අශල) තුමියගේ පුත්රයාට කිසත්ු 
බැතිකමතුන් ප්රශිංසා ක  අයුරින් මා හට ඔබ කිසගවක් ප්රශිංසා 
ගනොකරනු මැනව.” යැයි නබි (සල්) පැවසු බව උම්ර් බින් 
අබ්දුල්ලාහ් (රිබ) වාර්තා කග ේය. මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

 නබි (සල්) තුමාණන් සය අභාවයට දින පහකට 
ගපර ගමගසේ පවසනු තමා සවන්  දුන් බව  ජුන්දුබ් ඉබ්නු 
අබ්දුල්ලාහ් (රිබ) වාර්තා කරයි. “ඔබ අතරින් කිසගවක් 
මිතුගරුට ගලස පත් කර ගැනීගමන් අල්ලාහ් ගවත භාර කරමි. 
අල්ලාහ් තම මිතුගරක් ගලස ඉබ්රාීහම් (අශල) තුමාණන් ව 
පත් කර ගත් අයුරින් මාවද ඔහුගේ මිතුගරක් වශගයන් පත් කර 
ගත්ගත්ය. මගේ ජනතාවගගන් මම මිතුගරක් වශගයන් පත් 
කරගන්ගන් නම්, අබු බක්ර් (රිබ) තුමා ව පත් කර ගන්නට 
තිකබුණි. දැන ගනු! ගසොගහොන් බිම් (කබ්ර්) ඔබ නමදින මස්ජිද් 
වශගයන් පත් ගනොකර ගනු. එගසේ  පත් කර ගැනීගමන් මම 
ඔබ සැමට තහනම් කරමි.” යනුගවන් පැවසුහ. මූලාරය 
මුස්ලිම්. 

 ගමම හදිසට පදනම් ගකොට මස්ජිද් තු  කබ්ර් 
නම් ගසොගහොන් තිකගබන්ගන් නම්, එහි දී නැමදුම් ගනොක  
යුතුය. 

  

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ දියණිගය  
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 ජාහිලිේයා නම් නුගත් අන් කාර යුගගේ ගැහැනු 
දරුගවුටගේ උපත, එම දරුවාගේ ගදමාපයන් අඳුරු දිනයක් 
ගලස සැලුටගව ය. ඔවුන් පමණක් ගනොව ඒ දරුවාගේ 
ගග ත්රය පවා ඒ ගලසම සැලුටගව ය. ගැහැනු දරුගවුටගේ 
උපගතන් සදු වන අවනම්බුව ගැන බියට පත් ඔවුන්, එම දරුවා 
පණ පියන් ව  දමන තරමට ම්ගල්ච්ඡ තත්ත්වයට පත් ව 
සියගය ය. ගමම හැඟීම එම දරුවා පණ පියන් ව  දමා විනාශ 
කරන තුරු පවතිකන අතර ගමම විපගයහි ඔවුන් තු  ආදරය 
ගහ  කරුණා ව කිසවක් ගනොමැතික ව කටයුතු ක හ. 
ඔවුන්ගගන් ඇතැමුන් ගැහැනු දරුවා ඇයගේ මව සම  හැදී 
වැගඩන්නට ඉඩ ගදතික. දරුවාගේ හය වන වයගසේ ඇය 
අලිංකාර ඇඳුගමන් සරසා කාන්තාරයට කැ වා ගගන ගගොස්, 
එහි කපා තිකගබන ව  ගපන්වා සත් පත් ගනොමැතික ව එය තු  
එම දරුවා තල්ලු කර වැල්ගලන් වසා දැමුගව ය. 

 නබි (සල්) තුමාණන් ඉස්ලාම් දහම රැගගන 
ආගේ ගමවැනි යුගගේ බව අප මතකගේ තබා ගත යුතුය. 
ඕනමම කාන්තාවක් මවක් වශගයන්, බිරියක්, දියණියක්, 
ගසොගහොරියක් ගහ  නැන්දා වශගයන් ගගෞරවය ලැබිය යුතු බව 
ඉසල්ාම් පවසයි. ුටඩා ගැහැනු දරුවන් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
ආදරයට හා ගගෞරවයට ලක් වුහ. එතුමා සියන ස්ථානයට 
දියණිය ෆාතිකමා (රිබ) පැමිණියගහොත් එතුමියගේ අත සප 
ගගන,  තම ආසනගේ වාඩි ක හ. එ ගලසම ෆාතිකමා (රිබ) 
සියන තැනට නබි (සල්) තුමාණන් පැමිණියගහොත්, එතුමිය ද 
පයාගේ අත සප ගගන තමා විඩි වී සියන ස්ථානය 
පරිනැමුවාය. මූලාරය තිකර්මිදි සහ නසායි. 

 තම දියණියන් සයලු ගදනා ගකගරහි ගම් අයුරින් 
ආදරය දැක් වු එතුමා, “අබු ලහබ්ගේ දමත විනාශ ගේවා” යන 
වාකය පහ  වූ විට, අබු ලහබ්ගේ පුත්රයින් වන උත්බා සහ 
උගතයිබා යන ගදගදනා සම  විවාහ ව සටී  තම දියණියන් 
ගදගදනා වන උම්මු ුටල්තුම් සහ රුගකයියා සය සැමියන්ගගන් 
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දික්කසාද කරනු ලැබ නිවසට හැරී පැමිණිවිට, එයට වඩා 
විශාල යහපතක් ලබනු බලාගපොගරොත්තු ගවන් ඉවසීගමන් 
සියයහ. ඒ අතර ඉස්ලාමය ගවත ඇරයුම් කරන තම දඅවා 
ක්රියාව ගනොනවත්වා දිගටම කරගගන ගියහ. 

 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ දියණියන් දික්කසාද 
ලබන තුරු ුටගරයිෂිවරු එතුමාට ගනොගයක් අවවාද හා තර්ජන 
කරමින් එතුමාගේ ඉසල්ාමීය ක්රියාවන් නතර කරනු ඇතැයි 
බලාගපොගරොත්තුගවන් සියගය ය. එගහත් එවැන්නක් සදු වු 
පසුව ද එතුමාණන් තම දඅවා ක්රියාව අවසන් කග ේ නැත. 

 නබි (සල්) තුමාණන් තම දියණිය ෆාතිකමා (රිබ) 
තුමියට දැක්වූ ආදරය පිබබ  ව එතුමාගේ බිරිය වන ආයිපා 
(රිබ) ගමගසේ දන්වයි. “ෆාතිකමා (රිබ) තමාද පයා ගමන්ම උතුම් 
ආකාරගයන් හැසරුණාය. නබි (සල්) තුමාණන් තම බිරියන් 
සම  වාඩි වී සියන විට දියණිය පැමිණියගහොත් ඇය ව 
ආදරගයන් පිබ ගගන තම දුටණු පැත්ත ගහ  වම් පැත්ත වාඩි  
කර ගත්හ. ” මූලාර මුසල්ිම්. 

 නබි (සල්) තුමාණන් තම දියණියන් බැහැ දැක 
ඔවුන්ගේ සැප දුක් විමසා, යම් ප්රශ්නයක් තිකබුගේ නම් ඒවා 
විසඳීමට සහය වුහ. දිනක් ෆාතිකමා (රිබ) පයාණන් බැහැ දැක, 
නිවගසේ වැඩ කරන විට අගත් සදු වු තුවාල ගැන දන්වා, තම 
සහයට ගකගනක් පත් ක  හැකි දැ යි ඉල්ලීමට ගිය විට පයා 
නිවගසේ ගනොසිය ගහයින් ආයිපා (රිබ) තුමියට ඒ බව දන්වා 
ආපසු පැමිණියාය. 

 ගම් බව දැන ගත් නබි (සල්) තුමාණන් 
දියණියගේ නිවසට ගියහ. එතුමාගේ බමණා වන අලි (රිබ) ගම් 
සද්ධිය වාර්තා කරන්ගන් ගමගසේ. “අප නින්දට යන්නට 
සූදානම් වන විට නබි (සල්) තුමාණන් නිවසට පැමිණියහ. අප 

 ිනැගිියන්නට සූදානම් වන විට ‘ඔබ ගදගදනා එගලසම 
සියන්න.‘ යැයි පවසා අප ගදගදනා අතර එතුමා වාඩි වුහ. 
එතුමාගේ පාදගේ සීතල අපගේ පපුගේ දැගනන තරමට සමීප 
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ව එතුමා වාඩිවුහ. ‘ගමගහකාරගයුටට වඩා උතුම් ගදයක් ඔබට 
කියා ගදන්නදැ?‘යි විමසා, ‘ඔබ නිදන ඇතිකරිල්ලට යන්නට 
ගපර තිකස්තුන් වතාවක් සුබ්හානල්ලාහ් යනුගවන් ද, තිකස්තුන් 
වතාවක් අල්හම්දු ලිල්ලාහ් යනුගවන්ද තිකස් හතර වතාවක් 
අල්ලාහු අක්බර් යනුගවන්ද පවසන්න. ගමය 
ගමගහකාරගයුටට වඩා ඔබ ගදගදනාට උතුම්යැ” යි පැවසුහ. 
මුලාරය බුහාරි.  

 කිසම අවසථ්ාවක සත් කනසස්ලට පත් ගනොවන 
එතුමාගේ ඉවසීම අපට ගහො  ආදර්ශයකි. රසූල් (සල්) 
තුමාණන් ජීවත් ව සටී කාලය තු  ෆාතිකමා (රිබ) තුමිය හැර 
එතුමාණන්ගේ අගනුටත් දියණියන් සහ එතුමගේ පුත්රයා ද 
අභාවයට ලක් වූ නමුත්, නබි (සල්) තුමාණන් තම ගශ කය 
ප්රසද්ධිගේ ප්රකාශ කරන්නට කිසවක් ගනොක හ. මුහුගේ ගසා 
ගැනීම, ඇඳුම් ඉරා ගැනීම වැනි එම සමාජගේ තිකබු කිසවක් 
ගනොකර, සදු වු ඉරණම සයල්ල ඉවසීගමන් දරා ගගන 
අල්ලාහ්ගගන් යහපතක් බලා ගපොගරත්තුගවන් සියයහ. 

 අපගේ ජීවිතගේ සදු විය හැකි අයහපතකට 
මුහුණ ගදන්ගන් ගකගසේදැ යි අපට ඉගැන්වුහ. “සැබැවින්ම අප 
සයලු ගදනාම අල්ලාහට් හිමි ගවමු. ඔහු ගවතම අප ආපසු හැරී 
යන්ගනමු. පරමාධිපතිකයාණනි! ගමම අසීරු තත්ත්වගයන් අපට 
යහපතක් සදු කරනු ගදනු මැනව. ගමයට වඩා උසස් යහපතක් 
අපට ගදනු මැනව.‘ යනු ප්රර්ථනා කරනු.  එවිට අල්ලාහ් එයට 
වඩා උසස් යහපතක් ගදන්ගන්ය.” යනුගවන් පැවසුහ. මූලාර 
මුස්ලිම්. 

 අලාභයකට මුහුණු දුන් ජනතාවට “ඉන්නා 
ලිල්ලාහි ව ඉන්නා ඉගලයිහි රාජිඌන්“ යන වචන මාලාව 
ආපසු හැරී යන ස්ථානයක් බවට සහ ඉවසීගමන් සියන අයට  
ගේතනය ලබන ස්ථානයක් බවට අල්ලාහ් පත් කර ඇත. 
“සැබැවින්ම ඉවසලිවන්තයින්ට ඔවුන්ගේ ගේතනය 
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ගණනයකින් ගතොරව පරිනමනු ලබන්ගන්ය.” ුටර්ආන් සූරා 
39:10 

විවාහක ජීවිතය 

 බිරිය යනු ුටඩා පවුලක ගසවණැල්ගල්, අශව්යා 
පාලන කරන නාස් ලණුවක් ගලස, ඉඳි ගගසේ ක  ගමන්, 
ශාන්තිකගයන් සහ සමිප ව සියන්නියක් ගේ. 

 “මුළු ගලොවම අප ආශව්ාද ලබන භාේඩයන් ගේ. 
ඒවා අතර උතුම් තැනැත්තිකය බිරිය ගේ.” යනුගවන් නබි  (සල්) 
වදා හ. මූලාර අල් ජාමි අස්සකීර් 

 තම ප්රියතම බිරිය වන ආයිපා (රිබ) තුමියගේ 
නම ගකිය කර “ආයිප”්යනුගවන් අමතා සතුටු උපදවන 
නිගේදනයක් පැවසීමට නබි (සල්) තුමාණක් පුරුදු වී සියයහ. 
ගම් බව එතුමිය ගමගසේ වාර්තා ක ාය. 

 “ආයිප් (රිබ) ජිබ්රීල් ඔබට අද සලාම් 
පැවසුගේය” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුහ. මුලාරය 
බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

 උතුම් ගුණාිංගයන් සහිත, සමාජගේ උසස ්
ස්ථානයක් ලැබු නබි (සල්) තුමාණන් තම බිරියන්ගේ ශුභ 
සද්ධීන්, ඔවුන්ගේ අවශයතාවන් පිබබ  ව සැ කිලි දැක් වූ 
අතර සැමියාට සමීප ව සියන තත්ත්වය කාන්තාවක් 
බලාගපොගරොත්තු වන අයුරින් හැසරීගමන් සයලු 
මුස්ලිම්වරුන්ට ආදර්ශයක් වූහ. 

 ගම් සම්බන්  ව ආයිපා (ර ) තුමිය ගමගසේ 
දන්වන්නීයි. “මම ඔසේ ව සියන කාලගේ ුටමක් ගහ  පානය 
කර භාජනගේ ඉතිකරි කර දුන්ගන් නම්, නබි (සල්) තුමාණන් 
මම ගතොල තැබු ස්ථානගේ තම ගතොල තබා ඉතිකරිය පානය 
ක හ. මම මස් කැබැල්ලක් සපා කා නබි (සල්) තුමාණන්ට 
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ඉතිකරිය දුනගහොත්, එතුමාණන් එතැනම කට තබා සපා අනුභව 
ක හ. මූලාරය මුසල්ිම්. 

 නබි (සල්) තුමාණන්ට එගරහි ව විංචනිකයන් 
සහ ගපර දිග දහම් පිබබ  යුගර පානු විද්වතුන් නැගු ගබොරු 
ගච දනා පදනම් විරහිත බව එතුමාගේ ජීවිතය අපට ගපන්වයි. 
එතුමාණන් තම බිරියන් සයලු ගදනා සම  ආදරගයන්, 
කරුණාගවන්, අලිංකාරවත් හා පහසු මාර්ගගයන් ජීවත් වුහ. 

 නබි (සල්) තුමාණන් තම බිරියන්ට හාදුවක් දී 
නැවත වුදු නම් ග  වනය ගනොකර නැමදුම ස හා මසජ්ිදයට 
ගිය බව ආයිපා (රිබ) තුමාය වාර්තා කරන්නීය. මූලාරය අබු 
දාවුද් සහ තිකර්මිදි. 

 එතුමාණන් කාන්තාවන්ගේ උසස් තත්ත්වය, 
ඔවුන්ගේ ගගෞරවය පිබබ  ව විවි ාකාරගයන් පහදා දුන්හ. 
අම්ර් ඉබ්නු අල් ආස් (රිබ) තුමා නැඟු ප්රශ්නයකට, “බිරියට 
ආදරය දැක්වීම නිසා අචල පරිමිගයක් කම්මැිබගයක් බවට පත් 
ගනොගවයි.” යනුගවන් උපගදස් දුන්හ. 

 “ඔබ තුමාණන් වඩාත් කැමතික කාහටද?“ යැයි 
අම්ර් අබ්නු අල් ආස ් (රිබ) විමසු විට, “ආයිපා” යනුගවන් 
පැවසුහ.” මූලාර බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

 කවගරුට ගහ  විවාහ ජීවිතය සාර්ථක විය යුතු 
යැයි බලා ගපොගරොත්තු වන්ගන් නම්, මුස්ලිම්වරුන්ගේ 
මමණියන් ගලස හැඳින් වන නබි (සල්) තුමාණන්ගේ බිරියන් 
දැන් වූ හදීස් වදන් ගදස ඔහු අව ානය ගයොමු ක  යුතුය.  

 ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගසේ දන්වන්නීය. “නබි 
(සල්) තුමාණන් සහ මම එකම භාජනයකින් ස්නානය 
ගකග මු.” මූලාරය බුහාරි. 

 යම් උත්සවයක් තිකබුගේ නම්, එයට අවශය ගද් 
ඉටු කර තම බිරියන්ද එයට සහභාගි වී සතුටු වන බව 
දකින්නට නබි (සල්) තුමාණන් කැමතික වුහ. 
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 ආයිපා (රිබ) ගමගසේ වාර්තා ක ාය. “මුල් 
කාලගේ නබි (සල්) තුමාණන් සම  ගමන් කිහිපයක ගිගයමි. 
එම කාලගේ මට මහත සරුරක් ගනොතිකබුණි. අප සම  ගමන් 
ක  අයට ‘ඔබ සැම ඉදිරියට යන්න” යි නබි (සල්) තුමාණන් 
පැවසුහ. ඔවුන් ඉදිරියට ගිය පසු, ‘එන්න. අප ගදගදනා 
තරග ට දුවමු.‘ යැයි පවසා දුව ගිය විට මම ද දිව ගගොස ්
තර ය දිනුගවමි. කාලයකට පසු මම මහත් වුගයමි. ම  
කලකට පසු දිනක් අප ගමනක් යන විට අප සම  ගමන් ක  
අයට ‘ඔබ සැම ඉදිරියට යන්න“ යි නබි (සල්) තුමාණන් 
පැවසුහ. ඔවුන් ඉදිරියට ගිය පසු, ‘එන්න. එප ගදගදනා 
තරග ට දුවමු.‘ යැයි පවසා දුව ගිය විට මම ද දිව ගිය නමුත් 
මගේ ස්ථූල සරුර නිසා තර ගේ පැරදුගණමි. එවිට 
එතුමාණන්, ‘එදා මම පැරදුණාට අද දිනුගවමි.‘ යැයි පවසා 
සනාසුගේය.” මූලාර අහ්මද්. 

 ගමවැනි සදුවීම් තුිබන් බිරියන්ගේ සත් සතුටු 
කිරීමට එතුමාණන් ක  වමයම දකින අප විමතිකයට පත් ගවමු. 

 රාජය නායකගයුට වන නබි (සල්) තුමාණන් 
සටනක ජය ලැබ ගසේනාව සම  ගමන් ක  අවසථ්ාගේ පවා 
තම දුබල බිරියන්ට කරුණාව දැක්වීමට අමතක ගනොක හ.  

 ශහූඃබර් සටගන් ජය ලැබු නබි (සල්) තුමාණන් 
සෆිේයා බින්ත් හුගයයි (රිබ) තුමිය හා විවාහ වී මදීනා නුවරට 
පැමිණීමට සූදානම් වූ අවස්ථාගේ, ඔටුගවුට මත තම බිරිය 
නිංවන්නට උදේ ක  ආකාරය බලමු. ඔටුවා සූදානම් ක  පසු, 
එතුමාගේ දණහිස මත පා තබා සෆිේයා (රිබ) තුමිය ඔටුවා මත 
නැග ගත්තාය. ගමම සද්ධිය නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
නිහතමානි භාවය ගහිබ කරයි. මූලාරය බුහාරි. 

 ගසේනාධි නායක හා අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) 
වරයා, තම සරුර මත පා තබා ඔටුවාට ගගොඩ වීමට තම 
බිරියන්ට ඉඩ දීගම් ක්රියාව තුිබන් එතුමාණන් තම බිරියන්ට 
දැක් වු ආදරය සහ කරුණාව අපට දැක ගත හැක. ගමගලස 
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බිරියන්ට උපකාර කිරීගමන් පරිමින්ගේ ගගෞරවයට කිසදු 
බා ාවක් සදු ගනොවන බව එතුමාණන් ආදර්ශයක් සමාජයට 
ගපන්වා දුන්හ. 

 “කාන්තාවන් සම්බන්  ව (ඔවුන්ට යහපත් 
සැලකිලි දක්වන ගලස) මගේ උපගදස් අනුගමනය කරනු 
මැනව.” එතුමාණන් අපට ම  ගපන්වුහ. 

බහු භාර්යා ගසේවනය 

 නබි (සල්) තුමාණන් බිරියන් 11 ගදගනක් හා 
විවාහ වුහ. එම කාන්තාවන් විශව්ාසීන්ගේ (මූූඃමින්වරුන්ගේ) 
මමණියන් ගලස හඳුන් වනු ලැබුහ. එතුමාණන්ගේ මරණය සදු 
වූ විට එම බිරියන් අතරින් නව ගදගනක් ජීවත් ව සියයහ. නබි 
(සල්) තුමාණන්ගේ උසස් ගගෞරවය නිසා ගමම කාන්තාවන් ද 
සමාජගේ උසස් සැලකිලි ලැබුගව ය. එතුමාණන්ගේ බිරියන් 
අතර, එතුමාට වඩා වැඩි වයස කාන්තාවන්, දික්කසාද ලැබු 
කාන්තාවන්, වැන්දඹු බවට පත් වූ කාන්තාවන්, අසරණ වූ 
කාන්තාවන් වැනි විවි  තරාතිකරගම් බිරියන් සියයහ. එතුමා හා 
විවාහ වූ එකම කනයාවිය ආයිපා (ර ) තුමිය පමණය. 

 එතුමාණන් ගමගලස බහු භර්යාවන් සම  ජීවත් 
වූවා පමණක් ගනොව එම කාන්තාවන් සයලු ගදනාටම එක හා 
සමාන ආදරය හා යුත්කිගරුක ව සැලකිලි දැක් වු ආකාරය 
අපට ආදර්ශයකි. ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගසේ වාර්ථා ක ාය. 
“නබි (සල්) තුමාණන් ගමනක ගයගදන විට තම බිරියන් 
අතරින් සීට්ටු ක්රමයක් ගයොදා, එයින් ගතොරා ගනු ලබණ බිරිය  
තමා සම  රැගගන ගියහ. එගමන්ම එම බිරියන් සයලු 
ගදනාටම එක් දිනයක් බැගින් ගවන් කර දුන්හ.“ මූලාරය 
තිකර්මිදි. 

 නබි (සල්) සා ාරණයට ආදර්ශයක් බව අනස ්
(රිබ) වාර්තා ක හ. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ බිරියන් නව 
ගදනා අතර දිනක් බැගින් ගවන් ක හ. ප මු වන බිරියගේ 
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දිනය අවසන් වූ පසු එතුමියගේ වාරය පැමිගණන තුරු ඒ 
නිවසට ගනොගියහ. එගමන්ම ගදවැනි බිරියගේ නිවගසේ දිනක් 
රැඳී සියයහ. එවිට නබි (සල්) තුමාණන් ලැගුම් ගත් එම නිවසට 
ඉතිකරි බිරියන් සයලු ගදනාම ගියහ. දිනක් ආයිපා (රිබ) 
තුමියගේ නිවගසේ නබි (සල්) තුමාණන් රැඳී සියන විට, 

zගසයිනබ් (රිබ) තුමිය පැමිණි අතර නබි (සල්) තුමාණන් තම 
අත එතුමියට දිගු ක හ. ‘ගම් ගසයිනබ් (රිබ) තුමිය යි‘ යැයි 
ආයිපා (රිබ) තුමිය පැවසු විගස එතුමාණන් තම අත ව ක්වා 
ගත්හ. මූලාරය මුස්ලිම්. 

 නබි (සල්) තුමාණන්ට අල්ලාහ්ගේ උදේ 
ගනොතිකබුගේ නම් ගමගලස විශාල පවුලක් සහිත නිවසක් 
පැවැත්විය ගනොහැකි වන්ගන්ය. එතුමාණන් වදනින් හා 
ක්රියාගවන් අල්ලාහට් කෘතඥතා ව ඵල ක  අතර, අල්ලාහග්ේ 
නිගය ගයක් වන “නබි තුමෘණනි, ඔබගේ පවුගල් අයට 
සලාහ්ගේ ගයගදන ගලස නිගය ග කරනු මැනව. ඔබද 
ඉවසීගමන් දැඩි ව සියනු. අප ඔගබන් ආහාර ගනොඉල්ලුගවමු. 
එගහත් ඔබට ආහාර ගදන්ගන් අපමය. අවසානගේ උතුම් 
ස්ථානය බිය බැතිකමත් ජනයාටය.” 13:132 යන වාකයයට 
එක ව තම බිරියන්ට නැමදුම් කිරීම ස හා අනුබල දී උදේ 
ක හ.  

 “නබි (සල්) තුමාණන් නිදන පැදුගර් මම හරහට 
නිදා සියන විට එතුමාණන් ම යම රාත්රිගේ නැමදුම් ක හ. 
විත්ර් නැමදුම් කරන අවසථ්ාගේ මා අවදි ක හ.” යනුගවන් 
ආයිපා (රිබ) තුමිය වාර්තා ක ාය. මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

 සැමියා සහ බිරිය අතර ගවන් වීමක් සදු ගනොවිය 
යුතුය යන ගහේතුගවන් රාත්රි නැමදුගමහි සහය වන ගලස නබි 
(සල්) තුමාණන් රුුටල් දුන්හ. 

 අබු හුගරයිරා (රිබ) ගමගසේ වාර්තා කරයි. “රාත්රි 
නැමදුම් කර, තම බිරිය ද අවදි කර ඇය ද නැමදුමට සහභාගි 
වුගේ නම් ගහ  අවදි කිරීම ස හා ඇයගේ මුහුගේ ජලය ඉස 
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අවදි කරන ගකගනුටට අල්ලාහ් ආශීර්වාද කරයි. එගමන්ම 
තමා රාත්රි නැමදුම් කර, සැමයා ව අවදි කර ඔහු ද නැගිට 
නැමදුම් කරයි. නැතගහොත් ඔහු අවදි වීමට මැිබ වුගේ නම් 
ඔහුගේ මුහුගේ ජලය ඉස ඔහුවද අවදි කරන කාන්තාවට 
අල්ලාහ් ආශීර්වාද කරයි.”  මූලාරය බුහාරි, මුස්ලිම්. 

 මුස්ලිම්වරගයුටගේ සම්පූර්ණත්වය ඔහු තම 
දහම පිබබ  ව අ යයනය කිරීම මත රැඳී තිකගබ්. ඔහු තම සත 
පරිසදු ව තබා ගනු පණිස තම බාහිර සලුටණු යහපතිකන් තබා 
ගත යුතුය. 

 නබි (සල්) තුමාණන් පරිසදු සතකින් සහ 
සුගන්  විහිගදන ශරීරයකින් යුතුව, දත් මැදීමට කැමතික 
ගකගනක් ගලස, අන් අයටද එගසේ කරන ගලස අණ කරන 
ගකගනක් ව සියයහ. “මගේ සමාජයට බරක් ගනොවන්ගන් නම් 
සමම සලාත් අවසථ්ාගවහි දත් මදින ගලස මම අණ 
කරන්ගනමි.” යනුගවන් එතුමාණන් වදා හ. මූලාරය අහමද්. 

 නබි (සල්) තුමාණන් නින්ගදන් අවදි වූ විගස දත් 
මැද ගත් බව හුගදයිෆා (රිබ) දන්වයි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් නිවසට පැමිණි විගස තම 
ක්රියාවන් ුටමකින් පටන් ගන්ගන් දැ යි ආයිපා (රිබ) ගගන් 
විමසුගවමි. “දත් මැදීගමන් ” යනුගවන් ඇය පිබතුරු දුන් බව 
ශුගහයිබ් ඉබ්නු හානි (රිබ) වාර්තා කරයි. මූලාරය මුස්ලිම්. 

 තම පවුගල් සාමාජිකයන් පිබගැනීම පවා සදු 
කග ේ ගකතරම් අලිංකාරත්වගයන් ද? 

 නබි (සල්) තුමාණන් සය නිවසට ඇතුළු වන විට, 
“අල්ලාහ්ගේ  නාමගයන් ඇතුළු වුගයමු. ඔහුගේ නාමගයන් 
බැහැර ගවමු. අපගේ සයලු ගද් ඔහු ගවත භාර කරමු.” 
යනුගවන් පවසා නිවගසේ සියන පවුගල් සාමාජිකයන්ට සලාම් 
පැවසුහ. මුලාරය මුස්ලිම්. 
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 එබැවින් පරිසදු ව සහ සලාම් පවසා ඔබද නිවසට 
ඇතුළුවනු දැක ඔගබ් ඥාතීන් ඔබට ප්රශිංසා කරත්වා. මාගේ 
සගහ දරයාණනි, ගමම හැසරීම විහිළුවට ගහ  සරදමට ගහ  
ගත් අය ගමන් ඔබද පත් ගනොගේවා. 

නබි (සල්) සරදම් ක  අයුරු 

 මුස්ලිම් සමාජය, ගසේනාව, තම පවුගල් 
සාමාජිකයින් පමණක් ගනොව අගනුටත් සයලු කටයුතු 
සමබන්  ව නබි (සල්) තුමාණන් වැදගත් සැලකිලි දැක්වුහ. 
ගමය බරපත  වගකීමකි. ගපෞද්ගලික ප්රශන් රාශියකට මුහුණු 
ගදන සාමානයය මිනිගසුටට ගමවැනි සයල්ල නිසයාකාර ව 
ඉටු ක  ගනොහැක. එගහත් ගමතුමාගණ  (සල්) සමම 
ගකගනුටටම ඔවුගනොවුන්ගේ හිමිකම් නිසයාකාර ව ලබා 
දුන්හ. ගම් සම්බන්  ව කිසගවුටට එතුමාණන්ගගන් කිසදු 
වරදක් සදු ගනොවිය. ගමවැනි රාජකාරියට අමතර ව ුටඩා 
දරුවන් සමග ආදරගයන් හා සනාමුසු මුහුණින් කථා ක හ. 
ගමමගින්  ඔවුන් නබි (සල්) තුමාණන්ට මහත් ආදරයක් 
දැක්වුහ. ඇතැම් අවසථ්ාවන්හි මහළු මිතුරන් සම ද සරදම් 
ක හ. 

 ඇතැම් සහාබාවරුන් වරක් “නබි (සල්) තුමණි, 
ඔබ තුමා අප සම  විහිළු කර කතා කරනවාගන්ද?” යැයි 
විමසුගව ය. එයට එතුමාණන්, “ඔේ. නමුත් මම පවසන්ගන් 
සතයයකි.” යැයි කීහ. මූලාරය අහ්මද්. 

 “නබි (සල්) තුමාණන් මට “දිගු කන් සහිත 
ගකනා” යැයි ඇමතු බව අනස් (රිබ) තුමා වාර්තා කරයි. 
මූලාරය අබු දාවුද්. 

 ුටඩා දරුවන් සම  පමණක් ගනොව, වැඩිහිිය 
සහාබාවරුන් සම ද නබි (සල්) තුමාණන් සතුියන් කතා 

ක හ. zසාහිර් ඉබ්නු හරාම් නමින් ගම්බද අරාබිවරගයක් නබි 
(සල්) තුමාණන්ට මහත් ආදරය දැක්විය. ඔහු අසුන්දර 
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ගකගනකි. දිනක් ඔහු තම භාේඩ අගලවි කරමින් සියයදී 
නබි(සල්) තුමාණන් ඔහුගේ පටුපසන් ගගොස ්බදා ගත්හ. එවිට 
ඔහු “කවුරුන්ද ගම්? මා අත හරිනු.” යැයි පැවසු නමුත් එතැන 
නබි (සල්) තුමාණන් සියන බව දැක, එතුමාගේ පපුවට තම පට 
තවත් තද කර ගත්ගත්ය. එවිට නබි (සල්) තුමාණන් “ගම් 
වහලා මි  දී ගන්ගන් කවගරක් ද?” යැයි විමසුහ. එයට ඔහු, 
අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයාණනි!  මම වියනාකමක් නැතික 
ගකගනක් දැ?“ යි ඇසීය. එයට නබි (සල්) තුමාණන්, “එගහත් 
අල්ලාහ් ගවත ඔබ ගබොගහ  වියනා ගකගනකි” යැයි ඔහුට 
පිබතුරු දුන්හ. මූලාරය අහමද්. 

 එතුමාණන් තම පවුගල් සාමාජිකයන් සම  ගහ  
තම සමාජය සම  ගකතරම් ගේලාවක් සියයත් එතුමාණන්ගේ 
සනහවට සීමාවක් තිකබුණි. එගහත් එතුමාණන් ව ම  සනහවක් 
ගනොමැතික ව කිසගවක් ගනොදකි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් කිසවිගටක තම මුඛ්ය 
විවෘත කරන තරමට සනාගසනු මා දැක නැත. එතුමාණන් ම  
සනහගවන් (නිතර) සියය බව ආයිපා (රිබ) තුමිය වාර්තා 
කරන්නීය. මූලාරය බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

 එගහත් අල්ලාහ්ගේ සීමාව කඩ කරනු දුටු විට 
නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මුහුණ ගවනස් වන බව ආයිපා (රිබ) 
දන්වන්ගන් ගමගසේය.” දිනක් ගමනකින් පසුව මගේ නිවසට 
පැමිණි එතුමාණන් චිත්ර සහිත තිකරයක් දැක එය ඉරා දැමුහ. 
එතුමාණන්ගේ මුහුණ රතු පැහැ විය. ‘ආයිපා, මරණගයන් පසු 
අධික දඬුවමට භාජන වන්ගන් අල්ලාහ්ගේ මැවීම් නිර්මාණය 
කරන අය ගේ.‘ යැයි පැවසුහ. මුලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

 නිගවස් හි චිත්ර තබා ගැනීම හරාම් (තහනම්) බව 
ගමය ගපන්වයි. බිත්තික වල රූප එල්ලා තැබීම, ුටලුනු වල 
ශිල්ප කැටයම් කිරීම වැනි ගද්  ගමය හා සමාන ගේ. ගම්වා 
තබා ගැනීම පාපයක් පමණක් ගනොව, එවැනි නිවාස තු ට 
ආශීර්වාදගේ මලාඉකාවරු ඇතුළු ගනොවන්ගන ය. 
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නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නින්ද 

 උගබයි (රිබ) ගමගසේ දන්වයි. ඔබ නින්දට 
යන්ගන් නම්, තම ඇඳුගමන් ඇතිකරිල්ලට ගසා ‘බිස්මිල්ලාහ්‘ 
යනුගවන් පවසනු. මන්ද ඔබ නින්ගදන් අවදි වී නැගිට ගිය පසු, 
එම ඇතිකරිල්ගල් ුටමක් තිකබුණා දැයි ඔබ ගනොදනි. ඔගබ් දුටණු 
පැත්තට ඇල වී නිදා ගනු. එවිට ‘සුබ්හානකල්ලාහුම්ම රබ්බී 
බික වදූඃතු ජන්බි වබික අර්ෆඋහූ ඉන් අම්සක්ත නෆ්ස ෆහෆ්ිර් 
ලහා වඉන් අර්සල්තහා ෆහ්ෆද්හා බිමා තහ්ෆද් බිහ් ඉබාදිකස ්
සාලිීහන්‘ යනුගවන් පවසනු මැනව. මූලාරය බුහාරි. 

 “ඔබ නින්දට යන්නට ගපර වුදු කර ගනු. පසුව 
ඔගබ් දුටණු පැත්තට ඇල වී නිදා ගනු” යැයි සමම 
ගකගනුටටම නබි (සල්) තුමාණන් උපගදස ් දුන්හ. මූලාර 
බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

 සමම රාත්රියක නින්දට යන්නට ගපර, තම දමගත් 
පඹ, සූරා ඉහූඃලාස්, සූරා ෆලක් සහ සූරා නාස් පාරායනා කර, 
තම මුහුණ, හිස සහ සරුගර් හැකි සමම තැනම පස දැමුහ. ගම් 
ආකාරගයන් ගතවරක් ක හ. මූලාරය බුහාරි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් නිදා ගන්නට ගපර, 
“අල්හම්දු ලිල්ලාහිල්ලදී  අත්අමනා වසකානා වකෆානා 
වආවානා ෆහම් මිම්මන් ලා කාෆිය ලහු වලා මුූඃවිය” යනුගවන් 
පැවසුහ. 

 අර්ථය: තම අවශයතාවන් ලබා ගදන්නටද 
ආරක්පාව ගදන්නටද කිසගවක් ගනොමැතික ගබොගහ  ගදගනක් 
සියන විට අපගේ ආහාර සහ අපගේ අවශයතා සපයා අපට 
ආරක්පා දුන් අල්ලාහ්ට සයලු ප්රශිංසා හිමිගේවා. 

 එතුමාණන් ගමනක ගගොස් රාත්රි එහි රැඳී 
සියන්නට වුගේ නම්, තම දුටණු පැත්තට ඇල වී නිදා ගත්හ. 
ෆජ්ර් ගේලාවට ගපර පැමිණිගේ නම්, ඇල වී තම වැලමිට 
හිටවා අත්ල මත හිස තබා ගත්හ. මූලාරය  මුසල්ිම්. 
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 උත්තරීතර අල්ලාහ් අපට ගමතරම් භාගයය 
සපයා ඇත. එගහත් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිදන ඇතිකරිල්ල 
ගදස ගනත් ගයොමු කරමු. ආයිපා (රිබ) තුමිය දන්වන්ගන් 
ගමගසේය. “දිනක් උමර් (රිබ) ඇතුළු සහාබාවරුන් කිහිප 
ගදගනක් නිවසට පැමිණිගය ය. නිදා සිය නබි (සල්) තුමාණන් 
අනිත් පැත්තට හැරුණහ. එතුමාගේ සරුර සහ පැදුර අතර 
කිසදු ඇතිකරිල්ලක් ගනොතිකබුණි. එතුමාණන්ගේ සරුගර් පැදුරු 
ස ුටණු දුටු උමර් (රිබ) කඳුළු සලනු  දුටු නබි (සල්) තුමාණන් 
“උමර්! ඇයි අඬන්ගන්?” යැයි විමසු විට, උමර් (රිබ) “අල්ලාහ ්
මත දිවුරා කියමි. කිසර්ා, කයිසර් වැනි රජවරුන්ට වඩා ඔබ 
තුමාණන් අල්ලාහ්ගගන් මහත් ගගෞරවය ලැබු ගකගනකි. 
ඔවුන් ගමගලොගේ තමන්ට ඕනමම දැයක් කරතික. එගහත් 
අල්ලාහ්ගේ නබිවරයා වන ඔබ තුමාණන් මම දකින ගම් 
තත්ත්වගේදැ“යි පැවසය. එවිට “ඔවුන්ට ගමගලොවත් අපට මතු 
ගලොවත් (ලැගබන බව) ඔබ පිබගනොගන්නවාදැ?” යි නබි 
(සල්) තුමාණන් උමර් (රිබ) ගගන් විමසු විට, උමර් (රිබ) තුමා 
“ඔේ. මම එය පිබගනිමි.” යැයි පැවසීය. මූලාරය අහ්මද්. 

රාත්රි නැමදුම 

 රාත්රි අන් කාරය මදීනා නුවර ආවරණය කර 
ගත් නමුත්, නබි (සල්) තුමාණන් ඒ ගේලාගවහි නැමදුම් 
කිරීගමහි සහ අල්ලාහව් ගමගනහි කිරීගමහි නිරත වී සියයහ. 

 “(ගපොගර ණයකින්) ගපොගරොවා ගත් 
තැනැත්තාණනි, (නැමදුම පණිස) රාත්රිගේ නැගිට සියවු. 
(එයින්) ස්වල්පයක් මිස.එයින් අඩක් ගහ  එයින්  (එම අඩ 
කාලගයන්) ස්වල්පයක් අඩු කර ගනිවු. එගසේ ගනොමැතික නම්, 
එයට වඩා (කාලය) අධික කර ගනිවු. අල් ුටර්ආනය නිස 
අයුරින් කියවවු.” අල් ුටර්ආන් 73: 1සට 4 දක්වා. ගමම වාකය 
යන්ට එක  ව නබි (සල්) තුමාණන්, අහස් හා ගපොග ොව 
නිර්මාණය ක  තම පරමාධිපතික හා රාත්රිගයහි සම්බන්  වුහ. 
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 පහත ස හන් අයුරින් අබු හුගරයිරා (රිබ) වාර්තා 
කරයි. “නබි (සල්) තුමාණන් තම පා ගදක ඉදිගමන ප්රමාණයට 
රාත්රියන්හි නැගිට සට නැමදුම් ක හ. දිනක් ‘අල්ලාහ්ගේ 
රසූල් (සල්) තුමණි!ඔබගේ ගපර හා පසු පාපයන් සයල්ල 
අල්ලාහ් කමා ක ාට පසුවත් ඔබ තුමාණන් ගමගලස නැමදුම් 
කරන්ගන්ද? යැයි විමසනු ලැබු හ. එවිට එතුමාණන් “මම 
කෘතගේදී ගැත්ගතක් ගනොවිය යුතු දැ?” යි පිබතුරු 
දුන්හ.මූලාරය ඉබ්නු මාජා. 

 ආයිපා (රිබ) තුමියගගන් එතුමාණන්ගේ රාත්රි 
නැමදුම් පිබබ  ව විමසුගවමි. එවිට එතුමිය, “රාත්රි ආරම්භක 
ගකොටගසේ එතුමාණන් නිදා ගනී. රාත්රි අවසාන අවධිගේ නැගිට 
නැමදුම් ක හ. ුටමක් ගහ  අවශයයක් නම් තම පවුගල් අය 
ගවත පැමිණියහ. අලුයම නැමදුම ස හා අදාන් හඬ ඇසුනු 
විගස අවදි වී, ස්නානය කිරීමට අවශය නම් එය ඉටු ක හ.  
නැතගහොත් නැමදුම ස හා මස්ජිදය කරා ගියහ.” යැයි 
පැවසුවාය. මූලාරය බුහාරි. 

 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ දීර්ඝ නැමදුම පිබබ  ව 
අප සතා බැලිය යුතු අතර, එය අනුගමනය ද ක  යුතුය. 

 හුගදයිෆා ඉබ්නුල් යමානි (රිබ) තුමා ගමගලස 
වාර්තා ක හ. “එක් රැයක් නබි (සල්) තුමාණන් සම  රාත්රි 
නැමදුමට සහභාගි වුගයමි. එතුමාණන් සුරා අල් ෆාතිකහා 
පරායනය ආරම්භ ක හ. වාකයය සයක් පමණ පාරායනා කර 
රුුටඋ නම් සථ්ානයට යන බව සතුගවමි. නමුත් එතුමාණන් 
ගනොනවතා දිගටම පාරායනය ක හ. එක් රකඅතයක 
පාරායනා කරනු ඇතැයි සතුගවමි. නමුත් එතුමාණන් ආල 
ඉම්රාන් සූරාව පටන් ගත්හ. එය අවසාන වූ පසු රුුටඋ කරනු 
ඇතැයි සතුගවමි. එගහත් එතුමාණන් සුරා නිසා ආරම්භ කර 
පැහැදිලිව පාරායනය ක හ. එහි තස්බීහ් කරන ස්ථානගේ 
තස්බීහ් ක හ. ප්රාර්ථානා කර ස්ථානගේ එගලස ක හ. 
රැකරවණ පතන ස්ථානගේ එයද ඉටු ක හ. පසුව රුුටඋ 
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ස්ථානයට ගගොස් ‘සුබ්හාන රබ්බියල් අලීම් ව බිහම්දිහි‘ යනු 
පවසා, එහිදී දීර්ඝ ගේලාවක් සියයහ. පසුව ‘සමියල්ලාහු ලිමන් 
හමිදා‘ යනුගවන් පවසා නැගට ‘රබ්බනා  ලකල් හම්ද්‘ 
යනුගවන් පවසා රුුටඋ අවස්ථාගේ සියයාක් ගමන් දීර්ඝ 
ගවලාවක් සියයහ. පසුව සජදා නම් ස්ථානයට ගගොස් සුබ්හාන 
රබ්බියල් අූඃලා වබිහම්දි හි‘ යැයි පවසා දීර්ඝ ගවලාවක් රැඳී 
සියයහ.” මූලාරය මුසල්ිම්. 

ෆජ්ර් සලාතගයන් පසුව 

 ෆජ්ර් නම් අලුයම උදා වී, සමූහ නැමදුම ඉටු 
කිරීගමන් අනතුරු ව හිරු උදා වන තුරු අල්ලාහ් ව දික්ර් 
කරමින් එතුමාණන් සියයහ. පසුව රකඅත් ගදකක් ඉටු ක හ. 
ජාබිර් ඉබ්නු සමූරා (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. “නබි (සල්) 
තුමාණන් ෆජ්ර් සලාතය අවසන් කග ේ නම්, එම ස්ථාගේ හිරු 
පායන තුරු වාඩිවී සියයහ.” මූලාරය මුස්ලිම්. 

 ගමවැනි වතාවත් අපට කියා දුන් එතුමාණන් 
ඒවාගයහ් ලැගබන ඵල විපාකද අපට පහදා දුන්හ. 

“කවගරුට ගහ  ෆජ්ර් සමූහ සලාතය ඉටු කර, පසුව හිරු 
උදා වන තුරු අල්ලාහග්ේ දික්ර් හි නිරත වී සියන්ගන් ද ඔහු 
සම්පූර්ණ හජ් වන්දනාව ඉටු ක  ුටසල් ලබා ගන්ගන්ය.” 
යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු බව අනස් (රිබ) වාර්තා 
කරයි. මූලාරය තිකර්මිදි. 

ලුහා සලාතය 

 ඉර මුදුන් ගේලාව   ා වී, උප්ණය අධික විය. 
ගමය ම යාහ්නයට ගපර අවසථ්ාවයි. වැඩ කටයුතු සහ 
අවශයතා ඉටු කරන, බැහැ දැක ගැනීමට පැමිගණන අය 
පිබගගන, මිතුරන්ට යමක් කියා දීම,පවුගල් වැඩ කටයුතු වැනි 
සයල්ල මැද, නබි (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීමට 
අමතක කග ේ නැත.  
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 මුආතා නම් කාන්තාවක් ආයිපා (රිබ) ගවත 
පැමිණ  දහවල් කාලයට ගපර නබි (සල්) තුමාණන් නැමදුම් 
කරනවා දැ යි විමසුවාය. එවිට ආයිපා (රිබ) “ඔේ. රකඅත් 
හතරක් නැමදුම් ක හ. අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා (සල්) කැමතික 
නම් එයට අධික ව ද (නැමදුම්) ක හ.” යැයි පිබතුරු දුන්නාය. 
මූලාරය මුසල්ිම්. 

 ගම් සම්බන්ද ව නබි (සල්) තුමාණන් උපගදස ්
කර ඇත. අබු හුගරයිරා (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. “මගේ 
මිත්රයා නබි (සල්) තුමාණන් සමම මසක දින තුනක් උපවාසගේ 
ගයගදන ගලසද, ලුහා රකඅත් ගදකක් නැමදුම් කරන ගලසද, 
නින්දට යමමට ගපර විත්ර් නැමදුම් කරන ගලස ද උපගදස ්
ක හ.” මූලාරය මුසල්ිම්. 

නිවගසහි අමතර නැමදුම් 

 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවස ඊමානය ගහවත් 
ගද්ව විශව්ාසය මත නිර්මාණය කරන ලදු ව, අල්ලාහග්ේ දික්ර් 
සහ ගවනත් නැමදුම්වලින් පුරවන ලද එකකි. 

 අපගේ නිගවස් ද ඒ ආකාරගයන් තිකබිය යුතු යැයි 
එතුමාණන් අපහට උපගදස් ක හ. “ඔබගේ නිගවස් හි අමතර 
නැමදුම් ඉටු කරනු. ඒවා ගසොගහොන් බිම් බවට පත් කර 
ගනොගන්න.” යනු නබි (සල්) තුමාණන් අපට උපගදස් ක හ. 
මූලාර බුහාරි. 

 ඉබ්නුල් කයියුම් (රහ්) ගමගසේ දැන්විය. “ නබි 
(සල්) තුමාණන් ශවකල්පත (සුන්නා) නැමදුම්, ගවනත් 
අමතර නැමදුම් සහ මේරිබ් නැමදුගමන් පසු සුන්නා නැමදුම් 
යන සයල්ල නිවගසහි ඉටු ක හ. එවැනි නැමදුම් මසජ්ිදගේ 
ඉටු ක  බව කිසදු සාක්ෂියක් ගනොමැත.” 

 අපගේ නිවගසහි සුන්නත් නැමදුම් ඉටු කිරීගමන් 
අප ලබන යහඵල:  
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 නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආදර්ශය අනුගමනය 
කිරීම,  

 නිවගසේ කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට නැමදුම් 
කරන්ගන් ගකගසේදැ යි පුහුණු කිරීම,  

 දික්ර් හා ුටර්ආන් පාරායනා කිරීගමන් 
ගපයිතාන්ව පලවා හැරීම,  

 මුණිච්ඡාගවන් ඉවත් වී සත පරිසදු කර ගැනීම 
යනාදිය ගම්වායින් කිහිපයකි. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ඇඬීම 

 පරිමින් සහ කාන්තාවන් ගබොගහ  ගදගනක් දරා 
ගත ගනොහැකි ගශ ක ජනක අවසථ්ාවන් හි හඬන බවද කඳුළු 
ගහලන බවද අප දනිමු. ඒ ුටමක් නිසාද? නබි (සල්) තුමාණන් 
පැතුගේ නම් මුළු ගලොවම එතුමාගේ අතට පත් වනු ඇත. 
ස්වර්ගගේ උතුම් ස්ථානය පවා එතුමාට හිමි කර ගත හැකි ගේ. 
එගහත් එතුමා පවා කඳුළු ගහළු බව වාර්තා වී ඇත. තම 
අනුගාමිකයන් ස හා එතුමා එගලස ක හ. නැමදුගමහි 
අල්ලාහ් සම  කතා කරන අවස්ථාගවහි, ුටර්ආනය පාරායනා 
කරනු සවන් දුන් අවස්ථාගවහි එතුමාණන් කඳුළු ගහළුගව ය.  
එතුමාණන් මෘදු සත් සහිත ගකගනකි, අභයන්තර පරිසදුකම 
නිසා, අල්ලාහ්ගේ මහන් තත්ත්වය ගැන දැන සිය නිසා, ඔහුට 
බිය වූ නිසා ගමගලස කඳුළු ගහළුගේය. 

 මුත්රබ් නම් තැනැත්ගතක් තම පයා දැන් වූ 
කරුණක් ගමගසේ වාර්තා කරයි. “නබි (සල්) තුමාණන් 
නැමදුගම් නිරතව සියය දී එතුමා අසලට මම ගිගයමි. එවිට 
එතුමාණන්ගේ වැලපීගම් හඬ නිසා භාජනයක ජලය රත් වන 
ශබ්දය ගමන් එතුමාණන්ගේ හදවගතන් ශබ්ද ඇසුණි.” 
මූලාරය අබු දාවුද්. 
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 අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රිබ) ගමගලස 
දන්වයි. ‘මා ස හා ුටර්ආනය පාරායනා කරනු මැනව.‘ යැයි 
නබි (සල්) තුමාණන් මට කීහ. “ඔබ තුමාටම ුටර්ආනය පහ  
වන විට මම පාරායනා ක  යුතු දැ?“ යි විමසුගවමි. 
“සැබැවින්ම මම අන් අයගගන් ුටර්ආනයට සවන් දීමට 
කැමැත්ගතමි.“ යැයි එතුමාණන් පැවසුහ.එනිසා සූරතුන් නිසා 
පරිච්ගේදගයන් පාරායනා කරන්නට ආරම්භ කග මි. එහි 
(වජූඃනා බික අලා හාඋලාඉ ශීහදා) “ගමොවුන්ට එගරහි ව 
මරණගයන් පසු ඔබ ව සාක්ෂියක් වශගයන් ගගන එන්ගනමු.” 
යන වාකය කියවනු සවන් දුන් නබි (සල්) තුමාණන් දමසන් 
කඳුළු සලනු දුටුගවමි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් භාගය ලත් රැවුගල් තිකබු සුදු 
ගකස් දහ අටක් පමණ ගදස බලනු. ඒවා ගදස බැලු අබු බකර් 
(රිබ) තම මිතුරා ගදස බලා “නබි (සල්) තුමණි! ඔබගේ රැවුල 
සුදු වී තිකගබනවා ගන්දැ?“ යි විමසුගේය. එවිට නබි (සල්) 
තුමාණන් සූරතුල් හූද්, අල් වාකිආ, අල් මුර්සලාත්, අම්ම 
යතසාඅලූන් සහ ඉදප් පම්සු ුටවිරත් වැනි සූරාවන් නිසා මගේ 
රැවුල සුදු විය.“ යනුගවන් පිබතුරු දුන්හ. මූලාරය තිකර්මිදි. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිහතමානීභාවය 

 නබි (සල්) තුමාණන් මිනිසුන් අතරින් යහ 
ගුණගයන් පරී පරිපුර්ණ ගපනුමකින් යුත් ගකගනකි. ආයිපා 
(රිබ) දැන් වු ආකාරගයන් එතුමාණන්ගේ ගුණාිංගය ුටර්ආනය 
විය. මූලාරය මුසල්ිම්. 

 “සැබැවින්ම මම එවනු ලැබුගේ යහ ගුණාිංගයන් 
සම්පූර්ණ කරනු පණිසය.” යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් 
වදා හ. මූලාරය අහමද්. 

 එතුමාණන්ගේ නිහතමානීභාව ගහේතුගවන් අධික 
වර්ණනා හා සීමාව ඉක්මවා ප්රශිංසා කිරීම වැනි ගද් ප්රිය 
ගනොක හ.  
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 උමර් ඉබ්නු අල් කූඃත්තාබ් (රිබ) තුමා ගමගලස 
වාර්තා කග ේය. “මර්යම්ගේ පුත්ර ඊසා තුමාට ජනතා ප්රශිංසා 
ක  අයුරින් මට සීමාව ඉක්මවා ප්රශිංසා ගනොකරනු මැනව. මම 
අල්ලාහ්ගේ ගැත්ගතක් සහ අල්ලාහ්ගේ රසූල් වරගයක් බව 
පමණක් ස හන් කරනු.” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුහ.  
මූලාරය අබු දාවුද්. 

 අනස ්(රිබ) තුමා ගමගසේ දන්වයි. “ඇතැම් ජනයා 
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! අප අතර යහපත් පුද්ගලයාණනි! 
අපගේ යහපත් ගකගනුටගේ පුත්රයාණනි! අපගේ 
නායකයාගේ පුත්රයාණනි!“ යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන්ට 
අමතා කතා කග  ය. එවිට එතුමාණන්, “ ජනයිනි! ඔබ 
සැමගේ පුරුදු භාපාගවන් මට අමතනු. ගපයිතාන් ඔබට වැරදි 
ම  යවන්නට ඉඩ ගනොතබනු. මුහම්මද් ව මම අල්ලාහ්ගේ 
ගැත්ගතුට හා ඔහුගේ රසූල් වරගයුට ගවමි. අල්ලාහ ්මට දුන් 
තත්ත්වයට වඩා ඔබ මා හට උසස් කර ගනොපවසනු.” යැයි 
පැවසුහ. මූලාරය අන් නසායි. 

 දැන් පවා අප අතර ඇතැම් පරිස නබි (සල්) 
තුමාණන්ට සමාව ඉක්මවා  පැසසුම් ක හ. “එතුමාණන් සැ  
වූ ගද් ගැන දනී, යහපත හා අයහපත එතුමාණන්ගේ අගත් 
තිකගබ්, අපගේ අවශයතා සයල්ල එතුමා ඉටු කරයි, එතුමා 
ගර ගයන්ට සුවය ගදයි” වැනි ගනොගයක් ගද් විශව්ාස කරන 
අතර ඒ බව අන් අයටද ප්රකාශ කරතික. එගහත් ගම්වා සයල්ල 
අල්ලාහ් ප්රතිකක්ගපේප කරයි. 

 “අල්ලාහ් සතු දම හැර වැඩ සදු කර ගැනීමකින් 
ගහ  අවැඩ සදු කර ගැනීමක් ගහ  මට නැත. මම ගුේත දැය 
දන්ගනහි නම් මට වසත්ු රාශියක් තිකබිය යුතුය. තවද මට විපත් 
සදු ගනොවන්ගන්ය. විශව්ාස කරන ජනතාවකට මම ඔවදන් 
ගදන්ගනකිම්ද ශුභාරිංචි  ගදන්ගනකිම්ද මිස නැතැ යි පවසනු.” 
ුටර්ආන් 7:188. 
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 ගමම නබි (සල්) තුමාණන් ගපොග ොගවහි සියන 
අයට හා අහගසේ සියන අයට වඩා උතුම් ගකගනකි. සමම විටම 
අල්ලාහ් ගවත යටත් පහත් ව ක්රියා කරන ගකගනකි. 
අහිංකාරකම ප්රිය ගනොකරන ගකගනකි. එගහත් යටත් පහත් 
වන අයගේ නායකයා ගේ. තම පරමාධිපතික අබියස යටත් පහත් 
භාවය දක්වන අයගේ නායකයා ගේ. 

  අනස් (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. “ඕනමම 
මිනිගසුටගේ හදවගත් නබි (සල්) තුමාණන්ට වඩා ප්රියතම 
කිසගවක් ගනොමැත. තමා ව දුටු විට මිනිසුන් නැගිට සට ආචාර 
කිරීම එතුමාණන් අකැමැතික බව දැන සිය ගහේතුගවන් ජනතා 
එගසේ නැගිට ආචාර කිරීගමන් වැ කී සියයහ.” මූලාරය 
අහමද්. 

 ගම් සමාජගේ ජීවත් වූ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
නිහතමානී භාවය සහ සත් ගුණාිංග ගදස බලමු. අසරණ 
කාන්තාවක් ගවනුගවන් කාර්ය බහුල අවසථ්ාව පවා 
එතුමානන් පරිතයාග ක හ. 

 දිනක් කාන්තාවක් පැමිණ “ඔබ තුමාගගන් මට 
අවශයතාවක් තිකගබ්.” යැයි පැවසු විට, නබි (සල්) තුමාණන් 
ඇයට, “ඔබ කැමතික ඕනමම මාර්ගයක වාඩි වී සියන්න. මමද 
එතැනට පැමිණ වාඩි ගවමි.” (ඔගබ් ඉල්ලීමට සවන් 
ගදන්ගනමි) යනුගවන් පැවසුහ. මූලාරය අබු දාවුද්. 

 නිහතමානී භාවගේ ශීර්පකය ගමන් එතුමාණන් 
ජීවත් වුහ. “කවගරුට ගහ  එළුගවුටගේ කලව ප්රගද්ශය ගහ  
පය (ආහාර වශගයන්) පිබගයල කර මට ආරා නා ක ගහොත් 
මම එයට පිබතුරු ගදන්ගනමි. එළුගවුටගේ කලවා ප්රගද්ශය 
ගහ  පය මට තයාග ක ගහොත් මම එය පිබගන්ගනමි.” යැයි 
නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුහ. මූලාරය බුහාරි. 
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 උඩඟුගවන් මත් වී සියන අයට, ඔවුන්ගේ උඩඟු 
ව විනාශ කිරීම ස හා නබි (සල්) තුමාණන් සමම කලකම, සමම 
අවස්ථාවකම උපගදස් දුන්හ. 

 අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රිබ) ගමගලස 
දන්වයි. “අබ ඇට (අණු) ප්රමාණයක තරම් වුවද කවගරුටගේ 
සගතහි උඩඟු ව තිකගබ්ද ඔහු ස්වර්ගයට ඇතුළු ගනොවන්ගන්ය.” 
මූලාරය මුසල්ිම්. 

 උඩඟු ව ගකතරම් ුටඩා ප්රමාණයක වුවත් එය 
කැ වා ගගන යන මාර්ගය අපාය ගේ. අහිංකාරගයන් සහ 
උඩඟුගවන් ඇවිද යන  මිනිසා ලබන දඬුවම ගදස බලනු. 
අල්ලාහ් ඔහු ගකගරහි ගක පයට පත්වන්ගන්ය. ඔහු මරණයට 
පත් වන විට අල්ලාහ්ගේ ගක පයද,  ඉතා ගේදනීය සහ දඬුවම 
සහිත තත්ත්වයකට මුහුණ ගදන්නට සදු ගවයි. එවැනි 
ගශ කජනක අවසථ්ාගවන් අපහට ආරක්පාව ගදන ගමන් 
අල්ලාහ්ගගන් දුආ කරමු. 

 අබු හුගරයිරා (රිබ) ගමම හදිසය වාර්තා කරයි. “ 
පැරණි යුගගේ ගකගනක් තමන් ගබොගහ  කැමතික ඇඳුගමන් 
සැරසී, අලිංකාර ව හිස පීරා අහිංකාරගයන් ගමන් කග ේය. ඔහු 
ව හිියයැියගේ ගපොග ොව තු ට ගිලි ීහ යන්නට අල්ලාහ ්
සැලසුගේය. අවසාන දිනය දක්වා ඔහු එගලස ගිලි ීහ ගගන 
යයි.” යනු නබි (සල්) තුමාණන් පැවසුහ. මූලාරය මුසල්ිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගසේවක 

 අසරණ හා දුබල ගකගනුට ගසේවකගයුට ගලස 
පත් කිරීම ගවනුවට ගකගනුටගේ ගද්ව බැතිකමත්කම හා දහම 
ස හා ඔහු ව තම ගසේවකගයුට ගලස නබි (සල්) තුමාණන් 
පත්කර ගත්හ. “ඔගබ් ගසේවකගය  ඔගබ් ම සගහ දරගය  
ගවතික. ඔවුන් ව ඔබගේ පාලනය යටගත් අල්ලාහ ්පත් කර ඇත. 
ඔබ ගන්නා ආහාරගයන් ඔවුන්ටද ගදන්න. ඔගබ් ඇඳුගමන් 
ඔවුන්ටද ගදන්න. ඔවුන්ට ඉටු ක  හැකි දම හි වගකීම පවරනු. 
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එගසේ පවරන්ගන් නම් ඔවුන්ට සහය වනු.” යැයි රසූල් (සල්) 
තුමාණන් වදා හ. මූලාරය මුස්ලිම්. 

 තම සව්ාමියා පිබබ  ව යහ චරිතපත්ර ගදන 
ගසේවකගයක් ඔබ දැක සියනවාද? නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 
ගසේවක අනස් (රිබ) පවසන වදනට සවන් ගදමු. “මම වසර 
දහයක් එතුමාණන්ට ගසේවය කග මි. ගමම කාලය තු  “චී!” 
යන වදනක් පවා එතුමාණන් මට පවසා නැත. මම යමක් කග ේ 
නම් “ඇයි කග ේ?” යනුගවන් ගහ  එතුමා පැවසු ගද් 
ගනොක ගහොත් “ඇය ගනොකග ේ?” ගහ  ප්රශ්න කර නැත.” 

 ගමය වසර දහයක දීර්ඝ ගසේවයකි. දින කිහිපයක් 
ගහ  මාස කිහිපයක් ගනොගේ. ගමම දීර්ඝ කාලය තු  සතුට, 
දුක, ගක පය, සත් තැවිල්ල කරදර, දුේපත්කම, 
ගපොගහොසත්කම යන සයලු හැඟීම් නිවසක හිස එසවිය හැක. 
එගහත් කිස විගටක නිවගසේ කිසගවක් එම ගසේවකයා පලවා 
හැරිගේ නැත. වැරදි ගසේගේ නැත. ගසේවය ක  තැනැත්තාගේ 
සයලු අයිතීන් නිස අයුරින් සපයා, ඔහු ගවනුගවන් 
අල්ලාහ්ගගන් ප්රාර්ථනා කර නබි (සල්) තුමාණන් යහ 
ම ගපන් වුහ. 

 තවත් අවසථ්ාවක “නබි (සල්) තුමාණනි! ඔබගේ 
ගසේවකයා ස හා අල්ලාහ්ගගන් ප්රාර්ථනා කරනු මැනවි,” යැයි 
මගේ මව පැවසු විට, “පරමාධිපතිකයාණනි, ඔහුට  නය හා දරු 
සම්පත් වැඩිගයන් ලැගබන්නට සගසව්නු මැනවි. ඔහුට ඔබ 
ලබා දුන් දැයින් වර් නය කරනු මැනව.” යැයි නබි (සල්) 
තුමාණන් ප්රාර්ථනා ක හ. යනු අනස ් (රිබ) වාර්තා කරයි. 
මූලාරය බුහාරි. 

 නබි (සල්) තුමාණන් ඉතාමත් නිර්භීත ගකගනක් 
වුවද තම නිර්භිතකම සතයය ස හා පමණක්ම උපගය ගි 
ක හ. තම ආරක්පාව යටගත් ජීවත් වන බිරියන්ට, දරුවන්ට 
ගහ  ගසේවකයන් කිස විගටක දඬුවම් පැනවීම ගනොක හ. 
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 “අල්ලාහ් ගවනුගවන් සදු කරන සටනක හැර 
අන් කිසවිගටක කිසගවුටට තම අතිකන් නබි (සල්) තුමාණන් 
පහර දුන්ගන් නැත. බිරියන්ට පහර නුදුන්හ. ගසේවකයන්ට 
පහර නුදුන්හ.” යැයි ආයිපා (රිබ) තුමිය වාර්තා ක ාය. 
මූලාරය මුසල්ිම්. 

 අල්ලාහ්ගේ මැවීම් අතර උතුම් ගකගනුට වන 
එතුමාණන් ගැන මූූඃමින්වරුන්ගේ මමණියන් ගලස හැඳින්වන 
එතුමාණන්ගේ බිරියන්  චරිත සහතිකක පවසන්ගන් ගමගසේය. 

 පරීආ ගහවත් අල්ලාහග්ේ නීතිකයට එගරහි වන 
කිසදු වරදකට සහය නුදුන්හ. යම් අවසථ්ාවක අල්ලාහ්ගේ 
නීතිකයට එගරහි ව වරදක් සදු වනු දුටුගේ නම්, අන් අයට වඩා 
එතුමාණන් ගක පයට පත්වුහ. යම් කරුණක පාපයක් සදු 
ගනොවන විකල්ප ගදකක් තිකබුගේ නම් කැමතික හා පහසු ගද් 
ගත රා ගන්නා ගලස නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය 
බුහාරි. 

 එපමණක් ගනොව එතුමාණන් මහත් ඉවසීම 
සහිත වු ගකගනකි. 

 “සැබැවින්ම අල්ලාහ ්අසීමිත කරුණා ව සහිතය. 
ඔහු සමම විටකම කරුණා ව ප්රිය කරයි.” යනුගවන් නබි (සල්) 
තුමාණන් වදා හ. මූලාරය බුහාරි සහ මුස්ලිම්) 
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අබ්දුල් මාලික් අල් කාසම් විසන් සකස් කරන ලදී 

සිංහල බසන් 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

තයාග හුවමාරු කර ගැනීම හා ආගන්තුක සත්කාරය 

සමාජ ජීවිතගේ ගහ  පවුල් ජිවිතගේ ගහ  ගේවා මිනිසුන් අතර 

ඇතැම් අවශයතාවන් බැහැර කිරීගම් අවසථ්ාවන් ඇත. ගම්වා 

අතර, මිනිස් සත් එකමුතු කිරීමට සහ සත් දිනා ගැනීමට ඉතා 

සුදුසු මාර්ගය තයාග හුවමාරු කරගැනීම ය. ආයිපා (රිබ) තුමිය 

ගමගලස වාර්තා ක ාය. “නබි (සල්) තුමාණන්ට තයාගයක් 

ගදනු ලැබුගේ නම් එය භාර ගත්හ. ඒ අයුරින් එයට 

ප්රතිකඋපකාරයද ක හ.” මූලාරය බුහාරි. 

යහගුණාිංගය නබිවරුන්ගේ ජීවිතයන්හි දක්නට තිකගබන 

ලක්පණයකි. ගමම විපයගයහි මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් 

විශාල දායකත්වයක් දැක්වුහ. 

“අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය ගකගරහි විශව්ාස තබන්ගනක් 

තම ආගන්තුකයාට ගගෞරවය දැක්විය යුතුය. ආගන්තුකයාට 

සැලකිලි දැක්වීම දහවලක් හා රාත්රියක් ගේ. ආගන්තුක 

සත්කාර දැක්වීම දින තුනකි. එයට අමතරව වැඩි සැලකිලි 

දැක්වීම පනක් ගේ. සත්කාර ගසේවය දක්වන්නාට අපහසුතව 

සදු වන අයුරින් ඔහු ගවත රැඳී සටීම ආගන්තුකයාට නුසුදුසු 

ය.” මූලාරය බුහාරි. 

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංග 

සහිත අන් කිසගවක් ගමගලොව ජීවත් වන ජනතාව අතරින් 

හිජාස් ජනතාව, දූපත් වල ජීවත්වන ජනතාව, නැගගනහිර සහ 
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බටහිර රටවල ජිවත් වන සයලු ජනතාව අතරින් පවා ඔබට 

ගසොයා ගත ගනොහැකි ගේ. එතුමාණන්ගේ ගුණාිංග දැක ගත 

හැකි වන්ගන් එතුමාණන් ගවත පමණි. මගේ මමණියන් හා 

පයාණන් නබි (සල්) තුමාණන්ය. 

සහ්ල් ඉබ්නු සඅද් (රිබ) වරක් ගමගසේ දැන්වීය. “දිනක් 
කාන්තාවක් තමා විසන් වියන ලද වස්ත්රයක් නබි (සල්) 

තුමාණන් ගවත රැගගනවිත් ‘ඔබ තුමාණන්ට පල නු පණිස 

මගේ අතිකන් ම වියන ලද වස්ත්රයක් රැගගන ආගවමි.‘ යැයි 

පැවසුවාය. නබි (සල්) තුමාණන් තමාට එම ගරද්ද අවශය 

එකක් බව අ වා එය රැගගන ගගොස්  සරමක් ගමන් පැල  

ගගන අප ගවතට හැරී පැමිණියහ. එම අවසථ්ාගේ මිනිගසක් 

‘එය කදිම එකක්. මට එය පල න්න.’ යැයි පැවසීය ඔහුට ‘ඔේ’ 

යනුගවන් පිබතුරු දුන් නබි (සල්) තුමාණන් ම  ගේලාවක් 

සභාගේ රැඳී සියයහ. පසුව සභාගවන් නැගිට ගගොස් එම ගරද්ද 

ඉවත් ගකොට  ඔතා ගගනැවිත් එය ඉල්ලුම් ක  මිනිසාට දුන්හ. 

එම අවස්ථාගේ සභාගේ සිය මිනිසුන් ‘රසූල් (සල්) තුමාණන්ට 

එම ගරද්ද අවශය වූ නිසාමයි එතුමාණන් එය පැල  ගත්ගත්.’ 

යැයි කීගව ය. ‘ගකගනුටගේ ඉල්ලීම රසූල් (සල්) තුමාණන් 

ඉවත ගනොදමන බව දැන ගගන ගනොගේද ඔබ එම ඉල්ලීම 

කග ේ දැ?’යි මම ඔහු ගගන් විමසුගවමි. එවිට එම තැනැත්තා 

‘අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. මම එම ගරද්ද ඉල්ලුගේ පැලද 

ගනු පණිස ගනොව, මගේ මරණගයන් පසු මගේ ම  සරුර 

ආවරණය කරන කෆන් ගරද්දක් වශගයන් උපගය ගි කරනු 

පණිසය මම එය  ඉල්ලුගේ.’ යැයි පිබතුරු දුන්ගන්ය.” 

අවසානගේ එම තැනැත්තාගේ මරණගයන් පසු කෆන් 

වශගයන් එම ගරද්ද උපගය ගි ක  බව සහල්් ඉබ්නු සඅද් 

(රිබ) වාර්තා කග ේය. මූලාරය බුහාරි. 

සමම ගකගනුටම අනුගමනය ක  හැකි අයුරින් නබි (සල්) 

තුමාණන් ව අල්ලාහ ් ගත රා පත් කග ේය. එතුමාණන්ගේ 
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හැසරීම සහ ගුණාිංගය ගදස බලා විමතතයට පත් ගනොවනු. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිර්ගල භීකම පිබබ  ව එක් 

සද්ධියක් ගදස බලමු. හාකිම් ඉබ්නු හස්ම් (රිබ) තුමා ගමගලස 

වාර්තා කරයි. “මම අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන්ගගන් 

(මුදල් උපකාරයක්) ඉල්ලුගවමි. එතුමාණන් මට උපකාර 

ක හ. මම නැවත වරක් (උපකාර) ඉල්ලුගවමි. එවිට ද 

එතුමානන් උපකාර ක හ. මම තවත් වරක් (උපකාර) 

පැතුගවමි. එතුමාණන් එවිටත් උපකාර කර මට ගමගසේ 

පැවසුහ. ‘හකීම්! සැබැවින්ම ගම්  නය ප්රිය උපදවන හා 

අලිංකාර එකකි. ගමය සත් තෘේතිකගයන් ලබා ගන්නා 

ගකගනුටට ගමහි වර් නය තිකගබ්. එගහත් තේහාගවන් ගමය 

වැල  ගන්නා ගකගනුටට සමෘද්ධියක් ගනොලැගබ්. එවැනි 

ගකගනක් හැකි තරම් ආහාර අනුභව ක ත් ුටස ගනොපුරවනු 

ගකගනක් ගමන් ගවයි. ඉහිබන් තිකගබන (දන් ගදන) අත 

පහිබන් තිකගබන (ඉල්ලීම් කරන) අතට වඩා උතුම් ය.” යි 

පැවසුහ. මූලාරය බුහාරි, මුස්ලිම්. 

“නබි (සල්) තුමාණන්ගගන් ඕනමම ගදයක් ඉල්ලුගේ නම් 

එතුමාණන් ‘නැත’  යනුගවන් කිසවිගටක පැවසුගේ නැත.” 

යනුගවන් ජාබිර් (රිබ) තුමා වාර්තා කරයි. මූලාරය බුහාරි. 

‘නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මිතුරන් අතර එතුමාගේ හදවතට 

ඉතාමත් සමීපව මම සියමි.’ යනුගවන් සමම ගකගනක් ම සතට 

තරමට ඔවුන් සයලු ගදනාට ඉතාමත් ආදරගයන් හා සනාමුසු 

මුහුගණන් සැලකිලි දැක්වුහ.  

“නබි (සල්) තුමාණන් කිස දිනක මා ඈත් ව ඉවත් කර තැබුගේ 

නැත. මම ඉසල්ාමය පිබගත් දින පටන්, සනාමුසු මුහුණින් හැර 

එතුමාණන් ව දැක නැත” යනුගවන් ජාබර් (රිබ) වාර්තා කරයි. 

මූලාරය බුහාරි. 
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අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අල් හාරිත් (රිබ) තුමා ගමගසේ වාර්තා කරයි. 

“නිතර සනාමුසු මුහුණින් සියන නබි (සල්) තුමාණන් හැර අන් 

කිසගවක් එගසේ සියනු මා කිස විගටක දැක නැත.” මූලාරය 

තිකර්මිදි. 

මිත්රයා! ඔබ මවිතයට පත්වන්ගන් ඇයි? “ඔබගේ සගහ දරයා 

සනාමුසු මුහුණින් පිබගැනීම ුටසල් ක්රියාවකි” යනුගවන් නබි 

(සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය තිකර්මිදි. 

රසූල් (සල්) තුමාණන්ගේ ගුණාිංග පිබබ  එතුමාණන්ගේ 

ගසේවක අනස් (රිබ) වර්ණනා කර පවසන වදනට අප 

ගමොගහොතකට සවන් ගදමු. මිනිසුන් අතර ගමවැනි ගතික පැවතුම් 

කිහිපයක් සහිත ගකගනක් ගහ  ගම් සයලු ගතික පැවතුම් 

තිකගබන මිනිගසක් ගහ  දැක ගැනීම දුර්ලභ ය. 

මිනිසුන් අතරින් නබි (සල්) තුමාණන් ඉතාමත් කාරුණික 

ගකගනක් ව සියයහ. කවගරුට ගහ  එතුමාට කතා කග ේ නම් 

ඔහු ගවත අව ානය ගයොමු ක හ. ඒ තැනැත්තා ගවනත් 

අතකට හැගරන තුරු, නබි (සල්) තුමාණන් මුහුණ ගවනතකට 

හරවන්ගන් නැත. කවගරුට ගහ  එතුමාණන්ගේ අතිකන් අල්ලා 

ගත්ගත් නම්, එතුමාණන් ද එ ගලසම අතිකන් අල්ලා ගත්හ. 

පැමිණි තැනැත්තා පසුව තම අත ඉවත් කර ගන්නා තුරු නබි 

(සල්) තුමාණන් තම අත ඉවත් කර ගන්ගන් නැත. මූලාරය අබු 

නයීම් ෆි දලායිහ්. 

තම ආගන්තුකයන්ට නබි (සල්) තුමාණන් ආදරගයන් 

ගගෞරවය දැක්වුවා පමණක් ගනොව  තම සමාජයට ද එගලසම 

ආදරය දැක්වුහ. ගම් ගහේතුගවන් කිසදු අයහපතක් අනුමත 

ගනොකර, ඒවා සයල්ල තහනම් කිරීමට හැකි වුහ. 

ඉබ්නු අබ්බාස් (රිබ) තුමා ගමගලස වාර්තා කරයි. සහාබා 

වරගයුටගේ අ ගත් පැල  සිය රන් මුද්දක් දැක, එය ගලවා වීස 
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ක  නබි (සල්) තුමාණන්, “ඔබ අතර ගකගනක් තම අගත් 

ඇවිග න ගිනි අඟුරක් තබා ගන්නට කැමතික ගේ දැ” යි ප්රශ්න 

ක හ. මූලාරය මුසල්ිම්. 

ුටඩා දරුවන්ට කාරුණික වීම 

කරුණාව දැක්වීම පිබබ  ව දැඩි සත් සහිත ජනතාව කිසවක් 

ගනොදනී. ඔවුන්ගේ සත් තු  දයාවට ඉඩ නැත. ඔවුන් 

සැබැවින්ම ගනු ගදනු කිරීගම් දී අකාරුණිකව කටයුතු කරන 

අතර, ඔවුන්ගේ සත් වියිබ භාවගයන් පරුණු එකකි. ජනතාවට 

දයාව දැක්වීගම්දී ඉතාමත් මසුරුකමින් ක්රියා කරතික. කවගරුටට 

දයාගවන් පරුණු සතක් අල්ලාහ ්පරිනැමුගේද ඔහු භාගය වන්ත 

ගකගනකි. අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය ඔහුව ආවරණය කර ඇත. 

ඔහුගේ සයලු ක්රියාවක්ම දයාව පදනම් කර ගගන තිකගබ්. 

“නබි (සල්) තුමාණන් තම පුත්රයා වන ඉ්ාහිම් ව වඩා ගගන 

දරුවාගේ හිස් මුදුන සප ගනී.” යනුගවන් අනස ්(රිබ) වාර්තා 

කරයි.  මූලාරය බුහාරි. 

ගමවැනි ආදරය තම පවුගල් අය ගවත පමණක් ගනොව නබි 

(සල්) තුමාණන් මුස්ලිම් සමාජගේ සයලු ගදනා ගකගරහි ම 

දැක්වුහ. 

ජාෆර් (රිබ) ගේ බිරිය වන අස්මා බින්ත් උමයිස් (රිබ) අන්හා 

ගමගලස වාර්තා ක ාය. නබි (සල්) තුමාණන් (ජාෆර්) ගේ 

නිවසට පැමිණ, ජාෆර් (රිබ) ගේ දරුවන් කැ වා ඔවුන් සමම 

ගකගනුටගේම හිස් මුදුන සප ගත්හ. එවිට එතුමාණන්ගේ 

දමසන් කඳුළු වැගිගරනු දුටුගවමි. “නබි (සල්) තුමාණනි! ජාෆර් 

(රිබ) ට කරදර කිසවක් සදුවුණා දැ?” යි විමසුගවමි. එවිට 

එතුමාණන්, “ඔේ. ඔහු අද ඝාතනයට ලක්විය.” යනුගවන් 

පැවසුහ. ඒ බව ඇසු අප සයලු ගදනාම ඇඬුගවමු. පසු ව 

එතුමාණන් තම නිවසට ගගොස්, “ජාෆර් (රිබ) ගේ නිවසට 
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ආහාර පිබගයල කරන්න. එම නිවගසේ අයට සත් ගයොමු 

කරන්නට ගවනත් කරුණක් පැමිණ තිකගබ්.” යනුගවන 

පැවසුහ. මූලාරය තිකර්මිදි සහ ඉබ්නු මාජා. 

ජාෆර් (රිබ) ගේ මරණය ස හා නබි (සල්) තුමාණන් කඳුළු 

සලනු දුටු සඅද් ඉබ්නු උබාදා (රිබ) “අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) 

තුමාණනි! ගම් ුටමක් දැ?” යි විමසුගේය. එවිට නබි (සල්) 

තුමාණන් “ගමය අල්ලාහ් ඔහුගේ බැතිකමතුන්ගේ සත් තු  

පහ  ක  ආශීර්වාදයයි. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ආශීර්වාද 

කරන්ගන් කරුණාභරිත සත් සහිත බැතිකමතුන්ටයි.” යනුගන් 

පිබතුරු දුන්හ. මූලාරය බුහාරි. 

නබි (සල්) තුමාණන් එකම පුත්රයා වන ඉ්ාීහම්ගේ මරණය සදු 

වූ අවස්ථාගේ දී නබි (සල්) තුමාණන් දමසන් කඳුළු ගසළුහ. ගම් 

බව දුටු අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අේෆ් (රිබ), “ඔබත් (කඳුළු 

සලනවා) ද? අල්ලාහග්ේ රසූල් (සල්) තුමාණනි!” යැයි 

ඇසුගේය. එවිට “අේෆ්ගේ පුත්රයාණනි! ගමය කරුණාව 

නිසාය.” යනුගන් පවසා දිගටම කඳුළු සැළුහ. පසුව, “දමසන් 

ක ළු සැගල්. සත් ගේදනාවට පත් ගේ. අල්ලාහ් පිබ 

ගනොගන්නා කිසවක් අප ගනොපවසමු. ඉ්ාීහම්! ඇත්ත 

වශගයන් ඔගබ් ඉවත්වී යමගමන් අප ගශ කයට පත් ගවමු.” 

යැයි පවසුහ. මූලාරය බුහාරි. 

නබි (සල්) තුමාණන් උතුම් ගුණාිංගගයන් යුත් ගකගනකි. 

එතුමාගේ මාර්ගගේ ගමන් කිරීමට අප වග බලා ගත යුතුය. 

ුටඩා දරුවන්ගේ ආදරය අවගබ   ගනොකර, ඔවුන්ට ලැබිය 

යුතු ස්ථානය ගනොගදන වර්තමාන සමාජගේ අප අද ජිවත් 

ගවමු. ගම් තරුණ සමාජය අනාගත ගදමාපයන් ය, සමාජගේ 

අනාගත නායකයන් ය, අනාගත ආගල කය ය. ගමම දරුවන් 

ගකගරහි කරුණාව ගනොදක්වන ගහේතුගවන්, අගේ සත් තු  
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අවිඥානය, උඩඟු ව, පටු සතුවිලි සහ පටු දර්ශන යන 

සෘණාත්මක පීඩන පරී පවතික. 

එගහත් ගමවැනි පඩාවන්ට නබි (සල්) තුමාණන්ගේ අගත් සහ 

දිගවන් ප්රතිකකාර තිකබුණි. එතුමාණන් ුටඩා දරුවන්ට කරුණාව 

දැක්වුහ. ඔවුන්ට නියමිත ගගෞරවය දැක්වුහ. 

ුටඩා දරුවන් පසු කර ගගන යන විට, ඔවුන්ට සලාම් නම් 

සාමය පැතුහ. එපමණක් ගනොව, “නබිවරයා ගමගලස කරයි.” 

යනුගවන් වදා  බව අනස් (රිබ) තුමා වාර්තා කරයි. මූලාරය 

බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

ුටඩා දරුවන් සම  ආරය කිරීගම් දී ඔවුන්ගගන් කරදර, 

මහන්සය සහ අධික ද කාරකම  සව්ාභාවික ව දකින ගදයකි. 

එගහත් නබි (සල්) තුමාණන් ඔවුන් සම  ගක ප ගනොවු අතර, 

ඔවුන් පලවා හැරීම ගහ  දඬුවම් දීම ගහ  ගනොක හ. ඒ 

ගවනුවට කරුණාගවන් හා ඉවසීගමන් ඔවුන් සම  ක්රියා 

ක හ. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගලස වාර්තා ක ාය. “එතුමාණන් 

ගවතට ුටඩා දරුවන් ගගගනනු ලබයි. නබි (සල්) තුමාණන් 

ඔවුන් සදහා ප්රාර්ථනා ක හ. දිනක් ුටඩා දරුගවක් නබි (සල්) 

තුමාණන්ගේ වසත්්රය මත මූත්රා ක  නමුත්, එතුමාණන් ඒ ගැන 

ගක ප වුගේ නැත. ජලය සව්ල්පයක් ගගන්වා, තම වසත්්රය මත 

ඉසුහ.  වස්ත්රය ගසේදුගේ නැත.” මුලාර බුහාරි. 

මිත්රයා! නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවගසේ සදු වන ගද් දැක 

ඉතාමත් ගගෞරවගයන් හැසරීමට පුහුණුවනු මැනව! ඔබ 

ඇතැම් විට ුටඩා දරුවන් සම  විහිළු බස ්කථා කරනු ඇත. එම 

දරුවන්ගේ  සනහ හා කතාවට සවන් ගදනු ගමනව. අපට ම  

ගපන් වු නබි (සල්) තුමාණන් ක්රියා කග ේ ගමගලසය. 
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අනස් (රිබ) තුමා ගමම සද්ධිය වාර්තා කර ඇත. “උම්මු 

සුගලයිම් (රිබ) තුමියගේ දියණිය වන zගසයිනබ් (රිබ) තුමියට 

‘zසුයිනබ්! zසුයිනබ්!’ යනුගවන් විහිළුවට අමතා එම දරුවා 

සම  ගසල්ලම් ක හ. එතුමාණන් දරුවන්ට දැක්වූ ආදරය සහ 

සැලකිල්ලට සීමාවක් ගනොමැත. නැමදුම් කරන අවස්ථාවන්හි 

පවා එතුමා දරුවන් ගකගරහි විගශේප ආදරය දැක්වුහ. තම 

දියණිය zගසයිනබ් (රිබ) තුමියගේ ුටඩා දරුවා වන  උමාමා 
(රිබ) ව අගත් වඩා ගගන සලාහ් ඉටු ක හ. සට ගගන ඉන්න 

ඉරියේගේ දරුවා වඩා ගගන නැදුම් ක හ. සජදා නම් 

ස්ථානයට යන විට දරුවා බිම තැබුහ.” මූලාරය බුහාරි සහ 

මුස්ලිම. 

“මම අවුරුදු පගහේ දරුගවුට ව සියය දී නබි (සල්) තුමාණන් 

අගේ ිබග න් පනිට්ටුවකින් ජලය රැගගන තම කගට් දමා මගේ 

මුහුණට ගැසු සද්ධිය මම තවමත් මතකගේ තබා ගගන සියමි.” 

යනුගවන් මහම්ූද් ඉබ්නු රබීූඃ (රිබ) වාර්තා කරයි. මූලාර බුහාරි 

සහ මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන් ුටඩා ගහ  මහලු යන ගවනස ගනොබලා 

සයලු ගදනාටම  යහ ගද් ඉගැන් වුහ. ඉබ්නු අබ්බාස් (රිබ) 

ගමගසේ වාර්තා කරයි.  දිනක් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ පටුපස 

මම වාඩි වි සියගයමි. එවිට එතුමාණන්, “දරුවා! ඔබට වදන්  

කිහිපයක් මම උගන්වන්ගනමි. අල්ලාහ්ට බිය බැතිකමත් වනු. 

ඔහු ඔබට රැකවරණය ගදයි. අල්ලාහ්ට බිය බැතිකමත් වනු. ඔබ 

ඉදිරිගේ ඔහු ව ඔබ දැකගන්ගන්ය. යමක් ඉල්ලන්ගන් නම් 

අල්ලාහ්ගගන් පමණක් ඉල්ලීම් කරනු. උදේ පතන්ගන් නම් 

ඔහුගගන් පමණක් උදේ පතනු.” යැයි පැවසුහ. මූලාරය තිකර්මිදි. 

නබි (සල්) තුමාණන් ඉගැන් වූ ආදර්ශ සම  විවාහ ජීවිතය 

ගගේගවමු. මින් ඉදිරියට අපගේ සතට නව ජීවනයක් ලබා දී 

එතුමාණන් ගපන්වා දුන් මාර්ගගේ අපට තව දුරට ගමන් ක  
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හැකි ගේ. අපගේ නිවගසේ ුටඩා දරුවන් සියතික. ඒදරුවන් 

ගදමාපයන්ගේ ආදර ගසගනහස ගසොයමින් සියන අතර, 

ඔවුන්ගේ සත් තු  සතුට ගගන ගදන ගතක් බලා 

ගපොගරොත්තුගවන් සියතික. එම අවශයතාව අපට දිය හැකි නම්, 

අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය සහිත ව, ගදමාපයන්ගේ ආදරය සහ 

ම  ගපන්වීගමන් යහපත් තරුණ තරුණියන් ගලස ගලොවට 

යහ ම  ගපන්වන යහපත් පරපුරක් බවට ඔවුන් පත් කර 

හැකිය. ඔවුන් තු  කරුණාවට කිසදු අඩුවක් විය ගනොහැක. 

ප්රඥාව, එඩිතරකම සහ ඉවසීම 

අන් අයගේ හිමිකම බගලන් අත්පත් කර ගැනීම, අන් අයගේ 

අයිතිකවාසකම් පැහැර හැරීම යන ක්රියාවන් අපරා  

කරන්නන්ගේ සලුටණු ගේ. සමාජගේ සමම ගකගනුටගේම 

මූලික අයිතීන් ඔවුන්ට ලබා ගදනු පණිස ඔවුන්ට උපකාර කර, 

සා ාරණය ඉටු කිරීම ස හා නබි (සල්) තුමාණන් සටන් 

ක හ. අල්ලාහ් විසන් අණ කරන ලද යහ ගද් අණ කිරීම සහ 

අයහපත් ගද්  වැ කීම යන ප්රතිකපත්තික මත එතුමාණන් 

සමාජගේ යහ කටයුතු සයල්ල ඉටු කර ගපන්වුහ. ගම් 

ගහේතුගවන් එතුමාණන්ගේ නිවගසේ අසා ාරණකම, සීමාව 

ඉක්මවීම, අපරා  ගහ  අයහපත් පාලනය වැනි කිසවක් 

දක්නට ගනොමැත. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගලස වාර්තා ක ාය. “නබි (සල්) 

තුමාණන් යුද් මය අවස්ථාවක හැර අන් කිසවිගටක අතිකන් 

පහර දී නැත. කිසදු කාන්තාවකට පහර නුදුන්හ. ගසේවකයන්ට 

පවා පහර නුදුන්හ. එතුමාණන් තම සගයින් වන සහාබාවරුන් 

කිසගවුට සම  ගක ප වුගේ නැත. එගහත් අල්ලාහ්ගේ 

ආඥාව කඩ කරනු දුටු අවස්ථාගවහි එතුමාණන් අල්ලාහ ්

ගවනුගවන් ගක ප වුහ.” මූලාරය අහමද්. 
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අනස් (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. දිනක් නබි (සල්) 

තුමාණන් සම  මම ඇවිද ගිගයමි. එම අවස්ථාගේ එතුමාණන් 

නජ්රාන් ප ාගත් සාදන ඝන සළුවකින් ගපොරවා ගගන සියයහ. 

හිියහැියගේ ගම්බද අරාබි ජාතිකකගයක් එතුමා ගපොරවා සිය 

සළුව ගේගගයන් ඇද්ගද්ය. එම සළුගේ ඝනකම නිසා රසූල් 

(සල්) තුමාණන්ගේ උරහිස සම තුවාල විය. එතුමා ව ඇමතු 

ඔහු “මුහම්මද්! ඔබ ගවත තිකගබන අල්ලාහග්ේ  නගයන් මටත් 

ගදන ගලස අණ කරනු.” යැයි ශබ්ද නගා කීගේය. එගහත් නබි 

(සල්) තුමාණන්, ඔහු ගදස හැරී බලා, ඔහුට ගකොටසක් ගදන 

ගලස සහාබාවරුන්ට සනා මුසු මුහුණින් අණ ක හ. මූලාරය 

බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

හුගනයින් සටන අවසන් වී රසූල් (සල්) තුමාණන් ආපසු හැරී 

එන විට එතුමා පටුපසන් පැමිණි ගම්බද අරාබි වැසයන් 

සටනින් ලැබු භාේඩයන්ගගන් තමන්ටත් ගකොටසක් ගදන 

ගලස ඉල්ලා කරදර ක හ. ගමගලස ඉල්ලාමින් එතුමාගේ 

ඔටුවා ගසක් අසලට ඇද ගගන ගිගය ය. එතුමාණන් 

ඔටුවාගගන් බිමට බසන්නට තැත් කරද්දී, එතුමාගේ සළුව බිම 

වැියනි. “මගේ සළුව අරන් ගදන්න. මා ගවත කිසයම් 

මසුරුකම් තිකබන බව ඔබ බිය වනවාද?” යනුගවන් ප්රශ්න කර, 

“ගමහි තිකගබන ගස් ප්රමාණයට ගවයන් මා ගවත තිකගබනවා 

නම්, ඒවා සයල්ල ඔබ සැමට ගදන්ගනමි. එයින් පසුව මා ගදස 

මසුගරක් ගහ  බියගුල්ගලක් ගහ  අසතය පවසන ගකගනක් 

බව ඔබ බලන්ගන් නැත.” යැයි පැවසුහ. පර්හුස් සුන්නාහ ්

ග්රන්ථගේ බහවි විසන් වාර්තා කරන ලදී. ගපයික් අල්බානි 

ගමය සනාථ කරයි. 

කරුණාව, යහ ගද් අණ කර, නරක දැයින් ඉවත් කිරීම 

පිබබ  ව උගන්වන්නට සහ පුහුණු කිරීම ස හා කදිම 

ආදර්ශ. 
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තමන් අතර වැරදි කරන්නන් කවුරුන්ද, සතයය දැයින් බැහැර 

වන්ගන් කවුරුන්ද, පාපය කරා ගමන් කරන්ගන් කවුරන්ද යන 

විස්තර සහාබාවරුන් දැන සියයහ. ගම් නිසා ඔවුන් මහත් 

ගක පයට ද පත් වු නමුත් රසූල් (සල්) තුමාණන් ගම් අය 

පිබබ  ව ද කරුණාගවන් කටයුතු ක හ. ඇතැම් මුසල්ිම්වරු  

වැරදි සදු කරන්ගන් අනවගබ  ය නිසා විය හැකි අතර එයින් 

අයහපතක් සදු විය හැක යැයි, ඒවා ගැන ගක පයට පත් වන 

ජනතාව සන්සුන් ක හ. 

අබු හුගරයිරා (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. “අඥාන ගම්බද 

අරාබි මිනිගසක් මදීනාගේ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මස්ජිදය 

තු  මූත්රා කරනු දුටු සහාබාවරු අධික ගක පයට පත් ව, ඔහුව 

පලවා හරින්නට සූදානම් වුහ. ඔවුන්ගේ ක්රියාව වැ ැක්වූ නබි 

(සල්) තුමාණන් ජලය ස්වල්පක් රැගගන එන ගලස පවසා,  

ජලය එම ස්ථානය මත සලා, සහාබාවරුන්ට “ඔබ එවනු 

ලැබුගේ සයල්ල පහසු කරීම ස හාය. කිසවක් අපහසු බවට 

පත් කරනු පණිස ඔබ එවනු ලැබුගේ නැත.” යනුගවන් ඔවුන්ට 

මතක් ක හ. මූලාරය බුහාරි. 

නබි (සල්) තුමාණන් පුද්ගලික විජයග්රහණයක් බලා 

ගපොගරොත්තු ගනොවු අතර, ජනයා සයලු ගදනාම අල්ලාහ්ගේ 

ඇරයුමට පිබතුරු ගදමින් තමා ගපන් වූ මාර්ගගේ ගමන් ක  

යුතු බවද, තමා ව අනුගමනය ක  යුතු බවද බලාගපොගරොත්තු 

ගවන්  ඉවසීගමන් සියයහ. 

ආයිපා (රිබ) අන්හා ගමගලස වාර්තා ක ාය. “නබි තුමාණනි! 

උහුද් සටගන් ඔබ තුමා තුවාල ලැබ ගේදනාවට ලක් වූ දිනය 

ගමන් ගවනත් දිනක් ඔබ තුමා මුහුණ දුන්ගන්ද?” යැයි දිනක් 

විමසුගවමි. එවිට එතුමාණන්, “ඔගබ් ජනතාවගගන් මීට වඩා 

අධික ගේදනාවට පත් වුගයමි. ඔවුන්ගගන් ඉතාමත් බරපත  

ගේදනාව සදු වුගේ තායිෆ් නුවර දී අකබා දිනගේදී ය. මාගේ 
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ඇරයුම පිබගන්නා ගලස ඉබ්නු අබ්දු යූඃලීල් බින් අබ්දු ුටලාල් 

ගග ත්රයට පැවසුගවමි. මම බලාගපොගරොත්තු වූ අයුරින් ඔවුන් 

මට පිබතුරු නුදුන්හ. පසුව මහත් දුකට පත් ව මම හැරී 

ආගවමි. කර්න් අල් මුතාලිබ් නම් සථ්ානයට පැමිගණන තුරු 

මම මහත් අසා ය තත්ත්වගේ සියගයමි. (එහි දී) හිස ඔසවා 

බැලුගවමි. වලාුටළු මට ගසවණැල්ල සපයන බව දුටුගවමි. එම 

වලාුටළු මත ජිබ්රීල් (අශල) තුමා ද සටීය. ජිබිරීල් (අශල) 

මා අමතික, “ඔබගේ සමාජය ඔබට පැවසු සයලු ගද්ට සහ ඔවුන් 

දුන් පිබතුරුට අල්ලාහ් සවන් දුන්ගන්ය. එගහයින් ඔබ කැමතික 

ආකාරයට ඔවුන්ට දඬුවම් කරනු පණිස කඳු භාර මලාඉකා 

වරයා ඔබ ගවත එවා ඇත.” යැය කීය. කඳු භාර මලාඉකා 

වරයා මට සලාම් පවසා, “යා මුහම්මද්! සැබැවින්ම ඔබගේ 

සමාජය ඔබට පැවසු සයලු ගද්ට අල්ලාහ් සවන් දුනගන්ය. මම 

කඳු භාර ව සියන මලාඉකාවරයාය. ඔබ කැමැත්තක් මට අණ 

කරන ගලස අල්ලාහ් ඔබ ගවත මා එවා ඇත. (ගම්) කඳු යාය 

ඔවුන් මත ගපර ා දමන්නට ඔබ කැමතික නම් (එය ඉටු කරමි)” 

යැයි කීය. එයට “එගසේ නැත. අල්ලාහ්ට කිසවක් සමාන 

ගනොකරන ජනතාවක් ඔවුන්ගේ පරපුගරන් අල්ලාහ් මවනු 

ඇතැයි මම විශව්ාස කරමි.” යනුගවන් මම පැවසුගවමි. 

මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

වර්තමාන සමාජගේ ඇතැම් ජනතාව දඅවා සම්බන්  ව 

ඉක්මන් වන බව අප දකිමු. හදිස තීරණය මත ක්පණික 

ජයග්රහණය ඔවුන් බලාගපොගරොත්තුගවතික. ඇතැම් දාඊ වරුන් 

ඇතැම් පුද්ගලයින් ඉලක්ක කර දඅවා කරන ගහේතුගවන් එම 

දාඊ වරුන් සහ ගමවැනි පදනම මත සදු කරන දඅවා පවා 

පරාජයට පත්වන්ගන් ගම් ගහේතුන් නිසාය. ඉවසීම පදනම් කර 

ගගන, අඩුලුහුඬුකම් නිවැරදි කර දඅවා කටයුතු කරන සත් 

සහිත දාඊ වරුන් අද සියන්ගන් ගකොගහේද? 
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නබි (සල්) තුමාණන්ගේ අභිලාපය ඉටු වුගේ දීර්ඝ වසර 

කිහිපයකට පසුව, අසීමිත ඉවසගමන් හා පරිතයාගයන් කර 

විවි  ජනයාගේ සතුරුකම් හා යුද බිගම් සටන් වලට මුහුණු 

දීගමන් අනතුරුවය.  

නබි (සල්) තුමාණන්ට පහර ගදනු ලැබ එතුමාණන්ගේ ගල් 

සලන්නට පවා එම සමාජය පසුබට වුගේ නැත. උහුද් සටන් 

බිගම් තම මුහුගණන් ගැලු රුධිරය පස දැමු එතුමාණන්, “යා 

අල්ලාහ්! මගේ ජනතාවට සමාව ගදනු මැනව! ඔවුන් කිසවක් 

ගනොදන්නා පරිසකි.” යැයි අල්ලාහ් ගවත ප්රාර්ථනා ක  බව 

ඉබ්නු මස්ඌද් (රිබ) වාර්තා කග ේය. මූලාරය බුහාරි සහ 

මුස්ලිම්. 

දිනක් රසූල් (සල්) තුමාණන් සහාබාවරුන් සම  ජනාසා 

ගමනක සහභාගි වන අවස්තාගේ, zගසයිද් ඉබ්නු zසුූඃනා 
නමැතික යුගදේ ජාතිකකගයක්, එතුමා ගවතට ඉතා ගක පගයන් 

පැමිණ එතුමාගේ කමිසය ඇද ඉරා, “මුහම්මද්! මගේ හිමිකම 

මට ලබා ගදනු. මගේ ණය ගබ්රනු.” යැයි උස් හඬින් කම 

ගැසුගේය. ගමය දුටු උමර් (රිබ) යුගදේ ජාතිකකයා ගදස මහත් 

ගක පගයන් බැලුගේය. “අල්ලාහ්ගේ සතුරා! මා සවන් ගදන 

වදන නුඹද පවසන්ගන්! මා දකින ගද් නුඹ ඉටු කරනවාද? 

අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. මම ප්රගේශගමන් ක්රියා කරමි. 

නැත්නමි මගේ අසපගතන් නුගේ හිස කපා දමන්ගනමි.” යැයි 

පැවසීය. එවිට නබි (සල්) තුමාණන්, “උමර්! ඔහු සහ මම ගමය 

ගනොවන සදුවීමට අවශය ව සියමු. ගමම ණය මුදල් යහපත් 

අයුරින් ආපසු ගගවා දමන ගලස මට උපගදස් දී, යහපත් ගලස 

හැසරීමට ඔහුට අණ කරනු. උමර්! ඔහු සම  ගගොස් ඔහුගේ 

හිමිකම ලබා දී, එයට අමතර ව ඔහුට ඉඳි ගසේරු විසස්ක් ලබා 

ගදනු.”  යැයි නබි (සල්) තුමාණන් උමර් (රිබ) ට අණ ක හ. 
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යුගදේ ජාතිකකයා සම  ගිය උමර් (රිබ) තුමා ඔහුගේ ණය 

ගගවා අවසන් කර, අමතර ඉඳි ගසේරු විසස්ක් ද දුන් විට ඔහු 

“උමර් තුමණි! ගම් අමතර ප්රමාණය ුටමක් ස හා දැ?” යි 

විමසුගේය. “ඔබ ව ගක පයට පත් කිරීම ස හා නබි (සල්) 

තුමාණන් ගමම අමතර ප්රමාණය ගදන ගලස මට අණ ක හ.” 

යැයි උමර් (රිබ) ඔහුට පිබතුරු දුන්ගන්ය. එවිට එම යුගදේ 

ජාතිකකයා, “උමර් තුමණි! මම කවුරුන්දැ යි ඔබ හඳුනනවාදැ?” 

යි විමසුගේය. “නැත. නුඹ කවගරක් දැ?” යි උමර් (රිබ) 

විමසුගේය. ඔවුට ඔහු “මමයි zසයිද් ඉබ්නු zසුූඃනා” යනුගවන් 

කීය. ගම් බව zසයිද් ඉබ්නු zසුූඃනා වාර්තා කග ේය. 

“හිබෘ දැ? ” යි උමර් (රිබ) ඔහුගගන් විමසු විට, ඔහු “ඔේ මම 

හිබෘ තමයි” යනුගවන් පිබතුරු දුන්ගන්ය. “එගසේ නම් නබි 

(සල්) තුමාණන් සම  නුඹ ගමගලස හැසරුගේ ුටමක් නිසා 

දැ? ” යි උමර් (රිබ) විමසුගේය. එයට ඔහු ‘උමර් තුමණි! නබි 

(සල්) තුමාණන් ගවත මා දැන් දුටු නබිත්වගේ සලුටණු ගදක 

හැර අන් කිසදු සාක්ෂියක් මා මීට ගපර නුදුටුගවමි. ගම් 

අවස්ථාගේ එතුමාණන්ගේ ප්රඥාවට ඉහිබන් එතුමාණන්ගේ 

නුගත්කම  ක්රියා කරයි ද? නැතගහොත් එතුමාගේ නුගත්කමට 

ඉහිබන් ප්රඥාව ක්රියා කරයි දැ? යි මම පරීක්පණයක් 

පැවැත්වුගයමි.” 

“එනිසා උමර් තුමණි! අල්ලාහ් ව පරමාධිපතයයා ගලසද, 

ඉස්ලාමය මගේ දහමක් ගලසද, මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව 

අල්ලාහ්ගේ රසූල් වරයා ගලසද පිබගනිමි. ගම් බවට ඔබ ව 

මම සාක්ෂිකරුගවක් ගලස පත් කරමි. මගේ  නගයන් 

භාගයක් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ සමාජයට පරිතයාග 

කරමි.” යැයි ප්රකාශ කග ේය. එවිට උමර් (රිබ) “ඔවුන්ගගන් 

(මුසල්ිම්වරුන් අතර) ඇතැම් අයට යැයි පවසනු. ඔවුන් සයලු 
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ගදනාට යනුගවන් ගනොකියනු.” යැයි කීය. ගසයිද් ද එයට 

එක ව “ඔවුන්ගගන් ඇතැම් අයට” යැයි පැවසීය. 

ඉන් අනතරු ව ගදගදනාම රසූල් (සල්) තුමාණන් ගවත ආපසු 

හැරි ගිය විට “නැමදුමට සුදුසු අල්ලාහ් හැර අන් කිසගවක් 

නැත. මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා ගේ” 

යැයි zගසයිද් සාක්ෂි වදන ප්රකාශ කග ේය. මූලාරය අල් හාකිම්. 

ගමම අවසථ්ාව, ගමම සද්ධිය සහ එහි අවසානය පිබබ  ව 

ගමොගහොතක් කල්පනා කර බලමු. ගමම සද්ධිගයන් අපට ද 

පාඩමක් ඉගගන ගන්නට තිකගබ්ද? නබි (සල්) තුමාණන් 

අනුගමනය කිරීමට පාඩමක් තිකබිය හැක. මිනිසුන් සම  

කරුණාවන් හැසරීගමන්, ආදරගයන් හා බුද්ධිගයන් කටයුතු 

කර ඉස්ලාමගේ උතුම් භාවය ඔවුන්ට ගපන්වා දීම එක් 

ක්රමයකි. තවද මිනිසුන් යහකමක් කග ේ නම්, එය ඔවුන් විසන් 

ම සය කැමැත්ගතන් ගත රා ගගන පයවර ගන්නට තුඩු දීම 

ගමමගින් සදු ක  හැක. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගලස දන්වයි. “ නබි (සල්) තුමාණන් 

සම  මදීනා නුවගරන් බැහැර ගගොස් මම උම්රා ඉටු කග මි. 

පසුව “නබි (සල්) තුමාණනි! මාගේ ගදමාපයන් ඔබ තුමාට 

කැප කරමි. මගේ නැමදුම ගකියගයන් ඉටු කග මි. එගමන්ම 

මගේ නැමදුම දිගුවටද ඉටු කග මි. උපවාසගේ ගයදුගනමි. 

ඇතැම් දින වල උපවාසගේ ගනොගයදුගනමි.” යනු පැවසුගවමි. 

එවිට නබි (සල්) තුමාණන්. “යා ආයිපා! ඔබ  සදු ක  සයල්ල 

යහපත් ය.” යනුගවන් කීහ. කිසවකට වැරදි කීගේ නැත.” 

මූලාරය අන් නසාඉ. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ආහාර  

සමාජගේ  නවතුන්, නිල ාරීන් සහ අනිුටත් බලය හිමි 

අයගේ නිගවස්හි උදය හා සවස - ඕනමම ගේලාවක මිල අධික, 
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ආහාර පරිහරණය කරන බව අප දනිමු. නබි (සල්) 

තුමාණන්ගේ පාලනය යටගත් රටවල් කිහිපයක සට, වහල් 

ගසේවකයින් ගබොගහ  ගදගනක් මදීනා නුවරට  ානය, රන් රිදි 

සහ ගනොගයක් සම්පත් ඔටුවන් මත පටවා ගගන පැමිගණතික. 

එගහත් එම රාජයගේ පාලකයාගේ ආහාර ගකගසේ තිකගබනවා දැ 

යි බලන්න. එතුමා රාජය නායකගයතු ගලස වාසය ක ා ද? 

එයට වඩා උසස් අන්දමින් ජීවිතයක් ගගවුවා ද? එගසේත් 

ගනොගේ නම් රගට්  නවතුන්ගේ ජීවිතය එතුමාණන් 

අනුගමනය ක ාද? මවිතයට පත් ගනොවනු. නබි (සල්) 

තුමාණන්ගේ ශදනික ආහාර ගදස ගනත් ගයොමු කරන්න. 

අනස් (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. කවගරුට ගහ  ආහාර 

ස හා ආරා නා කර කමමට දුන් අවස්ථාවන් හැර තම නිවගසේ 

ගරොිය හා මාිංශ එතුමාණන් ආහාරයට ගත් අවසථ්ාවක් නැත. 

මූලාරය තිකර්මිදි. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය වාර්තා කග ේ ගමගසේය. “අන් අයගගන් 

ආරා නාවක් ලැබ ආහාර ගත් අවසථ්ාවන් හැර නබි (සල්) 

තුමාණන් තම නිවගසේ ගරොිය හා මස් කමමට ගන්නට 

අවස්ථාවක් ලැබුගේ නැත.” මූලාරය මුස්ලිම්. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගසේ දන්වයි. “නබි (සල්) තුමාණන් 

අභාවයට පත් වන තුරු, මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ගේ පවුගල් 

අය එක දිගට දින ගදකක් ුටස පගරන්නට තිකරිඟු පියගයන් 

සකස් ක  ගරොිය ආහාරයට ගගන නැත.” මූලාරය මුස්ලිම්. 

තවත් වාර්තාවක එතුමිය ගමගලස දන්වා ඇත. “මුහම්මද් 

(සල්) තුමාණන් අභාවයට පත් වන තුරු, මදීනා නුවරට පැමිණි 

දින පටන් එතුමාගේ පවුගල් සාමාජිකයන් දින තුනක් එක 

දිගට තිකරිඟු පියගයන් සකස් ක  ගරොිය ුටස පගරන්න 

ආහාරයට ගගන නැත.” මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 
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ඇතැම් දිනයන් හි නබි (සල්) තුමාණන් ආහාරයට කිසවක් 

ගනොමැතික ව සියයහ. කිසදු ආහාරයක් ගනොමැතික ව නිදා ගත් 

රාත්රි ගබොගහ ය. “නබි (සල්) තුමාණන් සහ එතුමාගේ පවුගල් 

සාමාජිකයන් ගබොගහ  දිනයන්හි ආහාර කිසවක් ගනොමැතික 

නිසා ුටසගින්ගන් ගබොගහ  රාත්රීන් හි නිදා ගත්හ. ගකගසේ 

ගවතත් එම නිවගසේ ගරොිය පිබගය  කරන්ගන් නිවුඩු සහිත, 

පරිසදු ගනොක  තිකරිඟු පියගයන්ය.” යනුගවන් ඉබ්නු අබ්බාස ්

(රිබ) වාර්තා කග ේය. මූලාරය තිකර්මිදි. 

ගමගලස සදු වුගේ සමාජගේ ආහාර හි යක් නිසා ගනොගේ. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ පාලනය යටගත් ආහාර භාේඩ 

නගරයට ගනොකඩවා පැමිගණයි. එගහත් නබිවරයා ජීවත් වුගේ 

අල්ලාහ් විසන් ගත රා දුන් ජිවන ක්රමයට එකගවය. 

උක්බා ඉබ්නු අල් හාරිත් (රිබ) ගමගසේ වාර්තා කරයි. “දිනක් 

නබි (සල්) තුමාණන් අසර් නැමදුම අපට ලහිලහිගේ ගමගහයුම් 

කර, තම නිවසට ගේගගයන් ගගොස්, පසුව නිවගසේ ගනොරැඳී 

ඉක්මනට බැහැර ව ගියහ. ගම් පිබබ  ව එතුමණන්ගගන් පසු 

ව අවසථ්ාවක මම විමසුගවමි. එයට එතුමාණන්, ‘zසකාත් 

වශගයන් ගගගනන ලද රත්රන් මගේ නිවගසේ තිකබුණි. ඒවා මගේ 

නිවගසේ ඉතිකරි වී තිකබීම ගැන මම අකැමතිකයි. එනිසා ඒවා සුදුසු 

අය අතර ගබදා දුන්ගනමි.’ යනුගවන් පැවසුහ.” මූලාරය 

මුස්ලිම්. 

ගමය ගකතරම් මවිත කර වන කතාවත් ද! අනස් (රිබ) 

ගමගලස වාර්තා කරයි. “ඉස්ලාමයට පවිසුනු ජනතාව ුටමක් 

ගහ  ඉල්ලා පැමිණියගහොත් නබි (සල්) තුමාණන් එම ඉල්ලීම 

ඉටු ක හ. මිනිගසක් ගමගලස ඉල්ලු විට කඳු ගදකක් මැද සිය 

බැටළුවන් ියක ඔහුට දුන්හ. එම මිනිසා තම ජනයා ගවතට 

ගගොස් ‘ජනයිනි! නුඹලා ඉස්ලාමයට පවිගසන්න. සැබැවින්ම 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් දරිද්රතාවට බිය ගනොවන ගකගනක්. 
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එතුමාණන් දානමානය ලබා ගදයි.’ යනුගවන් ප්රකාශ කග ේය.” 

මූලාරය මුසල්ිම්. 

ගමගලස දන් ගදන නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සැබම තත්ත්වය 

ගැන කල්පනා කරන්න. 

අනස් (රිබ) තව දුරටත් ගමගලස පවසා ඇත. “නබි (සල්) 

තුමාණන් ජීවත්ව සටී කාලය තු  ආහාර ගම්සයක වාඩි වී 

ආහාර පානය අනුභව කග ේ නැත. මෘදු ව සාදන ලද ගරොිය 

ආහාරයට ගත්ගත් නැත.” මූලාරය බුහාරි. 

ආයිපා (රිබ) තුමිය ගමගලස වාර්තා ක ාය. “නබි (සල්) 

තුමාණන් ‘ආහාරයට යමක් තිකගබනවා දැයි’ මා ගවත පැමිණ 

විමසයි. ‘කිසවක් නැක‘ යැයි මම පැවසුගහොත්, ‘එගසේ නම් මම 

අද උපවාසගේ ගයගදන්ගනමි‘ යැයි පවසයි.” මූලාරය මුසල්ිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන් සහ එතුමාණන්ගේ පවුගල් සාමාජික 

පරිස මාසයක් ගහ  ගදකක් පවා කළු පැහැතික ආහාර ගලස 

හැඳින්වන විය න ලද ඉඳි ගගඩි ගදකක් සහ ජලගයන් 

පමණක් ුටස පුරවා ගගන ජීවත් වුහ. මූලාරය මුස්ලිම්. 

ගමවැනි අඩු ආහාරගයන් ජීවිත ගගවු නමුත් එතුමාණන්ගේ 

ගුණය ඉතා උතුම් තත්ත්වගේ පැවතුණි. අල්ලාහ්ගේ සයලු 

ආශීර්වාද ස හා කෘතඥතා ව පවසන ඉසල්ාමීය ගතික පැවතුම් 

එතුමාණන් ගවත තිකබුණි. ආහාර පිබගයල ක  තැනැත්තාගේ 

වැරදි ගහ  අඩුපාඩු කිසවක් ගැන කිසවිගටක කතා ගනොක හ. 

ඒ ගවනුවට ඔවුන්ට සත්ූතිකය පුද ක හ. තමන්ට සපයන ලද 

කිසදු ආහාරයක් ඉවත ගනොදැමුහ. නැතික ආහාර ඉල්ලා අන් අය  

අසරණ තත්ත්වයට පත් ගනොක හ. තමාගේ ප්ර ාන 

අවශයතාව ආහාර බව ගහ  ුටස පුරවා ගැනීම ගහ  යනුගවන් 

කිසවගටක ගනොපැවසුහ. 
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අබු හුගරයිරා (රිබ) ගමගලස වාර්තා කග ේය. “නබි (සල්) 

තුමාණන් කිසදු ආහාරයක් ගැන විගේචනය ගනොක හ. කැමතික 

නම් එම ආහාරය අනුභව ක හ. අකැමැතික නම් අත හැර 

දැමුහ.” මූලාර බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

මත්පැන් සහ ආහාර පිබබ  ව විගශේප ඇල්මක් දක්වන අපගේ 

සගහ දරයන් ස හා ඉබ්නු ශතමියා (රහි) පැවසු වදන් ගැන 

සුළු වශගයන් ගමහි ස හන් කරමි. 

ආහාර පාන සහ ඇඳුම් 

අපට ගම්වා පිබබ  අගනා ආදර්ශය නබි (සල්) තුමාණන් 

ගගන්ය. “තමා කැමතික ආහාර අනුභව ක හ. කිසවිගටක එය 

ප්රතිකක්ගපේප ගනොක හ. නැතික ආහාර ඉල්ලා බල ගනොක හ. 

ගරොිය ගහ  මාිංශ ලැබුණගහොත් අනුභව ක හ. පලතුරු, ගරොිය 

හා මාිංශ ලැබුණගහොත් ඒවාද අනුභව ක හ. ඉඳි පමණක් ගහ  

ගරොිය පමණක් ගහ  ලැබුගේ නම් අනුභව ක හ. ඇතැම් විට 

ඒවා ගදකම ලැබුගේ නම් ඒවා ගදකම අනුභව ක හ. කිසදු 

ආහාරයක් ප්රතිකක්ගපේප ගනොක හ. රසවත් ආහාර ලැබුගේ 

නම් එය ද ප්රතිකක්ගපේප ගනොක හ. එතුමාණන් දිනක් ගමගසේ 

වදා හ.‘මම උපවාසගේ ගයගදමි, ආහාර ගනිමි. නැමදුම් 

කරමි, නිදා ගනිමි. කාන්තාවන් හා විවාහ ගවමි. මාිංශ 

ආහාරයට ගනිමි. එගහයින් කවගරුට ගහ  මාගේ මාර්ගය 

අතහරින්ගන්ද ඔහු මට අයත් ගකගනුට ගනොවන්ගන්ය.” 

යනුගවන් පැවසුහ. 

පරිසදු ගද් ආහාරයට ගගන ඔහුට කෘතඥතාව පවසන ගලස 

අල්ලාහ් අපහට අණ කරයි. එනිසා අනුමත ක  ආහාරය 

කවගරුට තහනම් කර ගත්ගත් ද, ඔහු සීමාව ඉක්මවා ගිගේය. 

කවගරක් අල්ලාහ් ප්රශිංසා ගනොකග ේද, ඔහු අල්ලාහ්ගේ 

හිමිකම අවම කර ගත්ගත්ය. සයලු මාර්ග අතරින් නබි (සල්) 
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තුමාණන් ගපන් වූ මාර්ගය උතුම් හා සා ාරණ එකකි. එවැනි 

මාර්ගගයන් බැහැර වීම නිසා තවත් මාර්ග ගදකක් විවෘත ගවයි. 

ජනතාව යුතුකම ඉටු ගනොකර, විනාශ කර, සය ඉච්චාවන්ට 

ගගොදුරුවීම එක් මාර්ගයකි. අගනක් මාර්ගගයන් පරිසදු ආහාර 

තමන්ට හරාම් ගහවත් තහනම් බවට පත් කර ගගන අල්ලාහ ්

අනුමත ගනොක  පූජාවන් ආරම්භ කිරීමය. ඉසල්ාම් හි නිරර්ථ 

පූජාවන් සහ වතාවත් කිසවකට ඉඩ නැත. 

ඉබ්නු තයිමියා (රහි) ගමගලස තවදුරටත් පවසයි. “හලාල් 

බවට පත් වු සමම ගදයක්ම යහපත්ය. සමම යහපත් ගදයක්ම 

හලාල් ය. අල්ලාහ් සමම ගහො  ගදයක් ම අපට හලාල් බවට 

පත් කර ඇත. සමම නරක ගදයක් ම හරාම් බවට පත් කර ඇත. 

යහ මාර්ගය ඉතාමත් රසවත් හා ඵලදායි ව තිකබිය යුතුය. අපහට 

හානි සදු කරන සමම ගදයක්ම අල්ලාහ් හරාම් බවට පත් කර 

ඇත. අපට ඵලදායි සමම දැයක්ම අනුමත කරන ලද බවට පත් 

කර ඇත.” 

එතුමා තවත් දුරට ගමගලස පවසයි. “මිනිසුන් අතර ආහාර, 

ඇඳුම්, ුටසගින්න සහ මහලු බවට පත් වීම යන කරුණු වල 

ගවනස්කම් ඇත. එපමණක් ගනොව එක් මිනිගසක් තු ම 

අවස්ථානුකූල ව ගවනස්කම් සදු ගේ. එගහත් ක්රියාවන්ීහ උසස ්

ක්රියාව අල්ලාහ් ගවනුගවන් ඉටු කරන, සහ ඉටු කරන්නාට යහ 

ඵලදායි ගගන ගදන ක්රියාවන් ය.” අල් පත්වා 22-310. 

අන් අයගේ ආත්ම ගගෞරව ට හානි සදු ගනොකිරීම 

සමම සභාගවන්ම උතුම් සභාව දැනුම වර් නය කිරීම ස හා 

සහ අල්ලාහ් ගැන දික්ර් නම් ගමගනහි කිරීම ස හා රැස් ගවන 

සභාවයි. ආදම්ගේ පරම්පරාගවන් පැමිණි උතුම් නබි මුහම්මද් 

(සල්) තුමාණන්ගේ හදීස් වදන්  ගපන්වන යහ මාර්ගය ඉගගන 

ගනු පණිස රැස ්වන සභාව තිකබුගේ ගකගසේද? වැරදි කරන්නන් 
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තම ක්රියාගවන් ඉවත් වීම, නුගත් ජනතාවට ඉගැන්වීම, 

ගනොසැලකිලිමත් අයට පහදා දීම වැනි ක්රියාවන් ගමම 

මජ්ලීසය ගහවත් සභාගවන් සදුවිය. යහ ගද් හැර අන් කිසවක් 

මජ්ලීසගේ භාර ගනු ගනොලැබීය. අන් අය පවසන ගද් ට රසූල් 

(සල්) තුමාණන් සවන් දුන් නමුත්, ගක්ලාම් කීම කිස විගටක 

අනුමත කග ේ නැත. ගක්ලාම් කීම, ගබොරු අපවාදය වැනි 

කිසවක් එතුමාණන් අනුමත ගනොක හ. ගම් මගින් අන් අයගේ 

ආත්ම ගගෞරවයට හානි සදු කරන දැයින් ආරක්පා ක හ. 

උත්බාන් ඉබ්නු මාලික් (රිබ) ගමගලස වාර්තා කරයි. “දිනක් 

සමූහ නැමදුම ස හා නැගිට සට ගත් නබි (සල්) තුමාණන් 

‘මාලික් ඉබ්නු අද් දහප්ම් (රිබ) ගකොගහේ දැ යි?’ විමසුහ. එවිට 

ගකගනක්, ‘ඔහු විංචනික ගකගනක්. අල්ලාහ ්සහ ඔහුගේ නබි 

තුමාණන්ට අකැමැතික ගකගනක්‘ යනුගවන් පැවසුගේය. එේට 

නබි (සල්) තුමාණන් ‘එගසේ ගනොපවසනු. අල්ලාහග්ේ මුහුණට 

ආදරය කර, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යනුගවන් ඔහු පැවසු බව 

ඔබ නුදුටුගවහිද? සැබැවින්ම, ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ ්යනුගවන් 

කවගරුට ගහ  ප්රකාශ කර එමගින් අල්ලාහ්ගේ මුහුණ ප්රිය 

කරන්ගන්ද, ඔහුට අපාය ගින්න අල්ලාහ් තහනම් කග ේය.‘ 

යනුගවන් රසූල් (සල්) තුමාණන් වදා හ.” මූලාර බුහාරි හා 

මුස්ලිම්. 

ගබොරු සාක්ෂි පැවසීම සහ නමකම බි  දැමීම වැනි ක්රියාවන් 

පිබබ  ව රසූල් (සල්) තුමාණන් අවවාද ක හ. 

අබු බකර් (රිබ) ගමගලස වාර්තා කග ේය. “පාපයන් අතර මහා 

පාපයන් ුටමක්දැ යි ඔබ සැමට මම දන්වන්න දැ?” යි නබි 

(සල්) තුමාණන් විමසුහ. අප ද  “ඔේ”  යැයි පිබතුරු දුනිමු. 

“අල්ලාහ්ට සමානයක් තැබීම සහ ගදමාපයන්ට හිරිහැර 

කිරීම.” යැයි පවසා ඇල වී සියයහ.  පසුව එතුමාණන්, නැගිට 

වාඩි වී “තවද ගබොරු සාක්ෂි පැවසීම යැයි දැන ගනු” යැයි  
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නැවත නැවත පැවසුහ. එවිට අප, ‘ඔබ තුමාණන් සහනයට පත් 

ගනොවන්ගන්ද?’ යනුගවන් පවසන තුරු එගලස පවසමින් 

සියයහ. 

නබි (සල්) තුමාණන් තම බිරියන් අතර ඉතාමත් ආදරය දැක් වු 

ආයිපා (රිබ) තුමියට පවා, ගක්ලාම් කීම තහනම් කර, එහි 

භයානක ප්රතිකවිපාකය ගැන පහදා දුන්හ. 

ආයිපා (රිබ) ගමගසේ වාර්තා ක ාය. “සෆිේයා (රිබ) තුමිය 

ගැන ගනොගයක් ගක්ලාම් පවසා අවසානගේ එතුමිය මිිය 

කාන්තාවක් යැයි පැවසුගවමි. එවිට එතුමාණන්, ඔබ පැවසු 

වදන් මුහුදු ජලගේ මිර කග ේ නම්, මුළු මුහුදු ජලයම අපවිත්ර 

බවට පත් වනු ඇත.” යැයි පැවසුහ. මූලාරය අබු දාවුද්. 

තම සගහ දරගයුටගේ ආත්ම ගගෞරවයට හානි සදු කිරීගමන් 

වැ කී සියන අයට නබි (සල්) තුමාණන් සුබ ආරිංචි දැන්වුහ. 

කවගරුට තම සගහ දරයාගේ ආත්ම ගගෞරවයට හානි සදු 

ගනොකර බැහැර වන්ගන්ද, ඔහු අපාය ගින්ගනන් බැහැර කරනු 

ලබන බව සුබ නිගේදනය නිුටත් කිරීම අල්ලාහ්ගේ යුතුකම 

ගේ.” මූලාරය අහම්ද්. 

අධික ගලස අල්ලාහ් ව ගමගනහි  කිරීම 

ගපර ක  පාපයන් සහ පසු ක  පාපයන් සයල්ල ස හා නබි 

(සල්) තුමාණන් සමාව ගදනු ලැබ සියය ද නැමදුම සහ සත 

අල්ලාහ් සම  සම්බන්  වීම අධික ගලස ඉටු ක හ. 

අල්ලාහ්ගේ නාමයන් දික්ර් ගනොකර, අල්ලාහ්ට  ප්රශිංසා 

ගනොකර, ඔහුට කෘතඥතාව ප්රකාශ ගනොකර, පාගප ච්චාරණය 

ගනොකර, අල්ලාහග්ගන් සමාව ගනොඅයැද එතුමාණන් දවස ගත 

කග ේ නැත. කෘතඥතාව ප්රකාශ කරන වහගලුට ගලස, 

නබිවරගයුට ගලස සහ අල්ලාහ්ගේ අභිමානවත් දූතගයුට 

ගලස එතුමාණන් ජීවත් වුහ. අල්ලාහ්ගේ සැබම තත්ත්වය 
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හඳුනා ගත් දාසගයුට ගලස අල්ලාහට් ප්රශිංසා ක හ. අල්ලාහ ්

ව අමතා ඔහු ගවත යටත් පහත් වුහ. එවැනි කාලගේ වියනාකම 

හඳුනා ගගන එයින් ඵල ලැබු අතර නැමදුම් ක්රියාවන්ගගන් 

සමන්විත ගකගනුට බව සියයහ. 

ආයිපා (රලි) ගමගලස වාර්තා කරයි. “සමම අවසථ්ාවකම 

එතුමාණන් අල්ලාහ් ව ගමගනහි කරමින් සියයහ.” මූලාරය 

මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමා හි  ගත් එක් අවස්ථාවක  “රබ්බිේූඃ ෆිර්ලි 

වතුබ් අගලයික ඉන්නක අන්තත් තේවාබුර් රීහම්.” යනුගවන් 

සය වතාවක් පවසනු අප ගණන් කග මු. යැයි අබ්බාස් (රිබ) 

වාර්තා කග ේය. මූලාරය අබු දාවුද්. 

“අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. දිනකට හැත්තම වරකට අධිකව 

පාගප ච්චරණය කර ගතෞබා පවසමි.” යැයි නබි (සල්) 

තුමාණන් පැවසු බව අබු හුගරයිරා (රිබ) වාර්තා කරයි. 

මූලාරය බුහාරි. 

මුූඃමින්වරුන්ගේ මමණියන් වන උම්මු සලාමා (රිබ) තුමියගේ 

නිවගසේ රැඳී සියන විට, “අල්ලාහුම්ම යා මුකල්ලිබල් ුටලූබ්, 

සබ්බිත් කල්බි අලා දිනික“ යන ප්රාර්ථනාව (හදවත් ගවනස ්

කරන ගදවියණි! මගේ හදවත ඔබගේ දහගම් ස්ථාවර ගලස 

තබණු මැනව) අධික ගලස පැවසු බව එතුමිය පැවසුවාය. 

මූලාරය තිකරිමිදි. 

අසල් වැසයන් 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ අසල් වැසයන් එතුමාණන්හට 

ගගෞරවය දැක්වුහ. එතුමාණන්ද එගලසම ඔවුන ට සැලුටහ. 

“මගේ උරුමක්කාරයන් බවට අසල් වැසයන් පත් විය හැකි 

යැයි මා සතන තරමට ජිබ්රීල් (අශල) ඔවුන් පිබබ  ව මට 
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උපගදස් දුන්ගන්ය.” යනු නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. 

මූලාරය බුහාරි සහ මුසල්ිම්. 

අබු දර් (රිබ) තුමාට උපගදස් ක  නබි (සල්) තුමාණන්, 

“අබුදර්! ඔබ වයිංජනයක් පසන්ගන් නම්, එයට අමතර ජලය 

ස්වල්පයක් එකතු කර, එය අසල් වැසයන්ටද ගබදා ගදන්න.” 

යනුගවන් වදා හ. මූලාරය මුස්ලිම්. 

අසල වැසයන්ට හිිංසා කිරීම ප බ  ව නබි (සල්) තුමාණන් 

අවවාද කග ේ ගමගසේය. “කවගරුටගේ අසල් වැසයන් ඔහුගේ 

හිිංසනය ගැන බිගයන් ගතොරව ගනොසියන්ගන්ද, ඔහු සව්ර්ගයට 

ඇතුළු ගනොවන්ගන්ය.” මූලාරය මුසල්ම්. 

“කවගරක් අල්ලාහ් සහ අවසාන දිනය ගකගරහි විශව්ාසය 

තබන්ගන්ද, ඔහු අසල් වැසයන්ට යහපතක් සදු කරත්වා!” 

යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් අසල්වැස ජනතාව ගැන සුබ 

ආරාිංචි වදා හ. මූලාරය මුසල්ිම්. 

කරුණාවන්ත සැලකිලි දැක්වීම 

ගකගනුටගේ වැරදි ක්රියාවන් පිබබ  ව නබි (සල්) තුමාණන්ට 

දැන ගන්නට ලැබුණගහොත්, “ඔහුට ුටමක් සදු වුණා දැ යි” 

ගනොවිමසා “එම ජනතාවට ුටමක් සදු වුණා ද? ඔවුන් ගමගලස 

ක්රියා කරන්ගන් ුටමක් නිසාද?” යනුගවන් පවසන බව ආයිපා 

(රිබ) තුමිය වාර්තා ක ාය. මූලාරය  තිකරිමිදි. 

යම් ගකගනුට ගවත අප්රසන්න දැයක් දුටුගේ නම්, ඒ බව නබි 

(සල්) තුමාණන් ඔහුට සෘජු ව පැවසීම ඉතාමත් සව්ල්ප 

වශගයනි. මිනිගසක් නබි (සල්) තුමාණන් බැහැ දැකීමට 

පැමිණිගේය. ඔහු මත කහ වර්ණය තැවරී තිකබුණි. ඒ මිනිසා 

බැහැර ව ගිය ගමොගහගත්, “එම කහ වර්ණය ඉවත් කරන 

ගලස කවගරුට ගහ  ඔහුට කීගේ නම්!” (ඔහු එය ඉවත් කර 

ගනී) යනුගවන් පැවසුහ. මූලාරය අබු දාවුද් සහ අහ්මද්. 



 

 

 
71 

ඉබ්නු මසඌ්ද් (රිබ) ගමගලස වාර්තා ක හ. “අපාය තහනම් 

කරනු ලබන්ගන් කාහට දැ යි මම දන්වන්නද?” යැයි විමසු නබි 

(සල්) තුමාණන්, “සයුම්, සුවිනීත,  ාමක, සමීප ව ක්රියා කරන 

ගකගනුටට (අපාය) තහනම් කරනු ලබන්ගන්ය.” යනුගවන් 

පැවසුහ. මූලාරය තිකර්මිදි) 

අයිතිකවාසකම් ඉටු කිරීම 

මිනිසාට තිකගබන හිමිකම් ගබොගහ මයකි. ඒවා අතර, අල්ලාහට් 

තිකගබන හිමිකම්, පවුල ගකගරහි හිමිකම්, තමාටම අයත් 

හිමිකම්, අනිුටත් බැතිකමතුන්ට තිකගබන හිමිකම් යනුගවන් 

ගබොගහ මයක් ඇත. නබි (සල්) තුමාණන් තම කාලය ගබදා 

ගවන් කර, එයින් ඵල ලැබුගේ ගකගසේදැ යි ගකියගයන් බලමු. 

තිකගදගනුටගගන් සමන්විත පරිසක් නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 

බිරියන් ගේ නිවසට පැමිණ, එතුමාණන්ගේ නැමදුම් සහ 

වතාවත් පිබබ  ව  විමසුගව ය. ඔවුන්ට ඒවා සම්බන්  ව 

පිබතුරු ගදන ලැබු පසු, එතුමාණන් වතාවත් අඩුගවන් සදු 

කරන බව ඔවුන් සතුගව ය. එගහත් ගපර ක  පාපයන් සහ 

පසු කරන පාපයන් ස හා අල්ලාහ්ගගන් එතුමාණන් සමාව 

ලැබු ගකගනකි. එතුමාණන් සම  අප ව සමාන ක  ගනොහැක 

යැයි පවසා සමීහමට පත් වුහ. ඔවුන්ගගන් එක් අගයක්, “මම 

රාත්රි නැමදුගමහි ගනොකඩවා ගයගදන්ගනම්.” යැයි ප්රකාශ 

කග ේය. ඔවුන්ගගන් තවත් අගයක් “මම ජීවිත කාලය 

මුළුල්ගල්ම ගනොකඩවා උපවාගේ ගයගදන්ගනමි.”  යැයි 

ප්රකාශ කග ේය. තුන්වැනි මිනිසා “මම කාන්තාවන් ආරය 

කිරීගමන් වැ කී සියන්ගනමි. කිසදිනක මම විවාහ 

ගනොගවමි.”  යැයි ප්රකාශ කග ේය. ගම් බව ආරිංචිය ලැබු නබි 

(සල්) තුමාණන් “ගමගලස තීරණය කග ේ නුඹලා ගන්ද? දැන 

ගනු! අල්ලාහ් මත දිවරා පවසමි. නුඹලාට වඩා අල්ලාහ් ගැන 

මම අධික ව බිය ගවමි. අල්ලාහ් ගකගරහි අධික බිය 
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බැතිකමත්කමින් යුතුව කටයුතු කරමි. මම උපවාසගේ ගයගදමි. 

එය අත හරිමි. මම නැමදුම් කරමි. නිදා ගනිමි. මම විවාහ වී 

සියමි. මාගේ මාර්ගගයන් බැහැර වන ගකගනක් මගේ 

ගකගනක් ගනොවන්ගන්ය.”  යැයි පැවසු බව අනස ්(රිබ) වාර්තා 

කරයි. මූලාරය බුහාරි  සහ මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ඉවසම සහ වීරත්වය  

ඉස්ලාම් දහමට සහය වීම සහ අල්ලාහ්ගේ වදන මුදුන් පත් 

කරන සයලු කටයුතු වල නබි (සල්) තුමාණන් ඉතාමත් 

නිර්භීත ව සහභාගි වුහ. අල්ලාහ්ගගන් ගදන ලැබු සයලු 

භාගයයන්, සුදුසු අයුරින් උපගය ගි ක හ. අල්ලාහ්ගේ 

මාර්ගගේ සටන් ක  අවසථ්ාවන්හි හැර අන් කිසම අවසථ්ාවක 

එතුමාණන් කිසගවුටට පහර දී නැත. එතුමාණන් තම කිසදු 

බිරියන්ට පහර දී නැත. තම කිසදු ගසේවකගයුටට පහර දී නැත. 

මූලාරය මුසල්ිම්. 

ුටගරයිෂි කාෆිර්වරුන්ට එගරහි යුද් යන්හි තනිවම සට ගගන 

සටන් ක  අවසථ්ාවන් එතුමාගේ වීරත්වයට සාක්ෂි දරයි. 

අල්ලාහ් විසන් ගදන ලැබු උදේ මත ඉසල්ාම්හි ස්ථීර ව රැඳී සිය 

අතර, ‘මා සම  කිසගවක් ගනොමැත, මගේ සමාජය පවා මට 

එගරහි වුණා ගන් දැ’  යි කිසවිටක විලාප දුන්ගන් නැත. ඒ 

ගවනුවට අල්ලාහ් මත සයලු ගද් භාර කර, ඔහු ගවත ම රැඳී 

සියයහ. ජනතාව ඉදිරිගේ සතයය පමණක් ප්රකාශ ක හ. 

ජනයා අතර මහත් වීරගයුට ගලසත් ස්ථීර විශ්වාසය සහිත 

ගකගනක් ගලසත් නැගී සියයහ. කිසදු ගමොගහොතක සටන් 

බිගමන් පසුබට ගනොවුහ. ඇතැම් ගසබළුන් බියට පත් වී, සටන් 

බිගමන් පලා ගිය අවස්ථාගේ දී පවා නබි (සල්) තුමාණන් 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ ස්ථීර ව රැඳී සියයහ.  
නබි (සල්) තුමාණන් මක්කාගේ, ීහරා ගල් ගලන තු  වසර 

කිහිපයක් හුදකලාගේ රැඳී සට නැමදුම් ක හ. එම අවසථ්ාවන් 
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හි ුටගරයිෂිවරු එතුමාට කිසදු අතවරයක් කග ේ නැත. 

කිසගවක් සටන් කිරීමට පැමිණිගේ නැත. කිසදු 

කාෆිර්වරගයක් එතුමාට හානියක් සදු කිරීමට ඉදිරිපත් වුගේ 

නැත. එගහත් නබි (සල්) තුමාණන් ඒක ගද්වත්වය ප්රකාශ 

ගකොට, නැමදුමට සුදුසු අල්ලාහ ්පමණක් ගේ යැයි ඇරයුම ඉදිරි 

පත්  ක  විට ගදවියන්ට සමාන තබන ජනතාව “ගදවි වරුන් ව 

එකම ගදවිගයුට ගලස ඔහු පත් ක ා දැයි” ුටර්ආන් 38:5 

විමතිකගයන් ප්රශ්න කග  ය. 

ගමයට ගහේතුව, ඔවුන් අල්ලාහ් සහ තමන් අතර තැරේ 

කරුවන් වශගයන් ගද්ව පිබමයන් දැනටමත් පත් කර 

අවසානය. “ඔවුන් අපට අල්ලාහ් ගවත ඉතා සමීපයට   ා 

කිරීම පණිස මිස අප ඔවුන්ට ගනොනමදින්ගනමු.” යැයි 

පැවසුහ. ුටර්ආන39:5 

ගකගසේ ගවතත්  ඔවුන් තේීහද් අර් රුබූබියියා නම් සයල්ල මවා 

පාලනය කරන්ගන් එකම අල්ලාහ් යන සිංකල්පය ඒ ගවන 

විටත් පිබ ගගන අවසානය. 

“(නබිවරය!) අහිසහ්ි ද මිහිතලගේ හි ද නුඹලාට ජීවන සම්පත් 

ගදන්ගන් කවුරුන් දැ? යි විමසා, අල්ලාහ් යැයි ද පවසනු. 

සැබැවින්ම අප ද නැතගහොත් නුඹලා ද යහමග හි පැහැදිලි 

මු ාගවහි සියන්ගන්.” යැයි ද පවසේ.” ුටර්ආන් 34:24 

මාගේ ඉස්ලාමීය ගසොයුරනි! ම වුන්ට ඇමතීගමන්, ඔවුන්ගේ 

මාර්ගගයන් අල්ලාහ්ට සමීප වීමට අගේක්පා කිරිම, ඔවුන් 

ගකගරහි බිය බැතිකමත්කම දැක්වීම, ඔවුන්ගේ ගසගනහස 

පැතීම, ඔවුන් ගවත භාර වීම වැනි ෂිර්ක් ගහවත් ආගද්ශ කිරීම 

වැනි අයහපත් ක්රියාවන් රාශියක් ඉසල්ාමීය රටවල ජීවත් වන 

මුස්ලිම් ජනතාව අතර පැතිකර පවතිකන පාපයන් පිබබ  ව සුළු 

ගමොගහොතක් කල්පනා කර බලන්න. ඔවුන් ගමගලස ආගද්ශ 

තැබීගමන් සහ ජීවමාන අල්ලාහ්ගේ ස්ථානගේ මරණයට ලක් 
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වූවන් උසස් ගකොට පත් කිරීගමන් අල්ලාහ් සම  ඔවුන්ට තිකබු 

ස්ථානය විසන්ධි වී අවසානය. “සැබැවින්ම කවගරුට 

අල්ලාහ්ට ආගද්ශ තබන්ගන් ද එවිට අල්ලාහ් ඔහුට සව්ර්ගය 

තහනම් කග ේය. තවද ඔහු ලැඟුම් ගන්නා සථ්ානය නිරය ගේ.” 

සූරා 5:72. යනුගවන් අල්ලාහ් අවවාද කරයි. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නිවගසන් උතුරු ගදසට තිකගබන උහුද් 

කන්ද ගදස අඩි කිහිපයක් පා තබමු. ඉස්ලාමීය ඉතිකහාසගේ 

වැදගත් සටනක් සදු වුගේ එහිදී ය. එම සටගන් රසූල් (සල්) 

තුමාණන්ගේ දත් කැඩී, හිසට පහරක් ගදනු ලැබ  මුහුගණන් 

ගල් ගැලීම සදු වුගේ එහිදීය. එගහත් එවැනි අවසථ්ාගේ පවා 

එතුමාණන් ඉවසීගමන් කටයුතු ක ා පමණක් ගනොව 

එතුමාණන්  වීරගයක් ගලස, සථ්ීර ව සිය ආකාරය සටන් බිගම් 

සිය සයලු ගදනාටම දැක ගත හැකි විය. එම ගමොගහොගත් පවා 

එතුමාණන් පසුබට වුගේ නැත. 

නබි (සල්)ට සදු වූ තුවාල පිබබ ව සහල් ඉබ්නු සඅද් (රිබ) 

ගමගලස වාර්තා කරයි. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ තුවාල ට 

ජලය වත්කර, එය ගස දා පරිසදු කග ේ කවුරුන්දැ යි මම 

දන්නා බව අල්ලාහ් මත දිවුරා පවසමි. එම තුවාල ගසේදුගේ 

ෆාතිකමා (රිබ) තුමියයි. ඒ ස හා තම පලිහගේ අවශය ජලය 

පුරවා රැගගනවිත් ජලය වත්කර සහය වුගේ අලි බින් අබි 

තාලිබ් (රිබ) තුමාය. එගහත් රුධිරය වැඩිගයන් ගලන බව දුටු 

ෆාතිකමා (රිබ) තුමාය. පැදුරු කමල්ලක් පුලුස්සා, එහි අළු තුවාල 

මත දමා තදින් අල්ලා ගත් විට රුධිරය ගැල්ම නැවතුණි. නබි 

(සල්) තුමාණන් ඉදිරි පස දත් සඳුණි. එතුමාණන්ගේ හිස ්

වැස්මට හිස මත තිකබිය දී පහර ගදනු ලැබුණි. මූලාරය මුසල්ිම්. 

හුගනයින් යුද් ගේ දී නබි (සල්) තුමාණන්ට සදු වූ ගද් පිබබ  

ව අල් අබ්බාස් (රිබ) ගමගසේ වාර්තා කරයි. “හුගනයින් 

යුද් ගේ මුස්ලිම් ගසේනාව පසුබට වී දුවන අවස්ථා ගේ පවා 
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රසූල් (සල්) තුමාණන් සතුරන් ගදසට තම ඔටුවා ඉදිරියටම 

දක්වමින් ගියහ. එම අවස්ථාගේ ඔටුවා පාලනය කරනු පණිස 

ඔහුගේ නාස් ලණුව මම අල්ලමින්  ගිගයමි. එම අවසථ්ාගේ 

එතුමාණන් “මම නබි වරගයකි. ඒ බව කිසදු අසතයයක් නැත. 

මම අබ්දුල් මුත්තලිබ්ගේ පුත්රයා ගවමි.” යනුගවන් ප්රකාශ 

කරමින් සියයහ.” මූලාරය මුස්ලිම්. 

සමම වැදගත් සද්ධීන් හි සම්බන්  වු, වීරගයුට හා දක්ප 

අශ්වාගර හුට වන අලි (රිබ) ගමගසේ පවසයි. “යුද් යක 

ගදපාර්ශවයම මුහුණට මුහුණ   ා වී සටන බරපත  

තත්ත්වයට පත් වන විට අප නබි (සල්) තුමාණන් ගැන මහත් 

බිගයන් සියගයමු. එයට ගහේතුව, සතුරු ගසේනාවට ඉතා සමීප වී  

එතුමාණන් සටන් කරන තරමට අප කිසගවක් සතුරාට   ා 

ගනොවීමු. ” මූලාරය මුසල්ිම්. 

අරාබි අර්  ද්වීපය, සරියාව සහ මුහුගදන් එගතර ගද්ශයන් හි 

පමණක් ගනොව, තම ගද්ශගේ අසස්ක් මුල්ලක් ගනොහැර සමම 

තැනකම ඉසල්ාමගේ ආගල කය පැතිකගරන තුරු නබි (සල්) 

තුමාණන් දැක් වු ඉවසීම අප සයලු ගදනාම අනුගමනය ක  

යුතු ආදර්ශය ගේ. 

නබි (සල්) තුමාණන් ගමගලස ප්රකාශ ක හ. “අල්ලාහ ්

සම්බන්  ව මම අවවාද කරනු ලැබු ප්රමාණයට අන් කිසගවක් 

අවවාද කරනු ලැබ නැත.  අල්ලාහ ්සම්බන්  ව මම ගේදනාවට 

ලක් වූ ප්රමාණයට අන් කිසගවක් ලක් වුගේ නැත. බිලාල් (රිබ) 

සහ මට, බිලාල්ගේ (රිබ) කිහිල්ගල් තබා ගත් ආහාරය හැර, 

එක් ජීවිගයුටට පවා ප්රමාණවත් වන ආහාර කිසවක් ගනොමැතික 

ව රෑ හා දහවල් ගලස දින තිකහක් පසු වී ගිගේය.”  මූලාර තිකර්මිදි 

සහ අහම්ද්. 

අල්ලාහ් විසන් ලබා ගදන ලද යුද් ගේ විජයග්රහණගයන් පසු 

“ගනීමත්” වශගයන් ලැබු භාේඩ නබි (සල්) තුමාණන්ට හිමි වු 
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නමුත් ඒවායින් දීනාරයක් ගහ  දිර්හමයක් ගහ  පවා 

එතුමාණන් තම නිවස තු  ඉතිකරි කග ේ නැත. එතුමාණන් ඉතිකරි 

කර දමා ගිගේ ගම් දැනුමය. නබිත්වගේ උරුමය වශගයන් අප 

සමාජයට ලැබුගේ දැනුම නම්  නයයි.  ගමම  නගයන් 

කවගරුටට ගකොටස් අවශයද ඔහු ඉදිරියට පැමිණ එය ලබා 

ගනිත්වා!  

ආයිපා (රිබ) ගමගලස ප්රකාශ ක ාය. “නබි (සල්) තුමාණන් 

දීනාරය ගහ  දිර්හම ගහ  ඉතිකරි කර ගිගේ නැත. එගමන්ම, 

එළුවන් ගහ  ඔටුවන් ගහ   ඉතිකරි කර ගිගේ නැත. ගවනත් 

කිසදු භාේඩයක් “වසේයත්” ගහවත් උරුම වශගයන් ඉතිකරි 

කර ගිගේ නැත.” මූලාරය මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ප්රාර්ථනාවන් 

ප්රාර්ථනා යනු උතුම් නැමදුම් ක්රමයකි. එය අල්ලාහ් හැර අන් 

කිසගවුටට ඉදිරිපත් කිරීම තහනම් ය. අල්ලාහට් පමණක් තම 

අසරණකම දන්වා, තමාට කිසදු බලයක් ගනොමැතික බව ප්රකාශ 

කිරීගමන් තමා අල්ලාහට් පමණක් හිමි ගැත්ගතක් යැයි සනාථ 

කිරීගම් සලුටණ ප්රර්ථනාව ගේ. එම අවස්ථාගේ තමාට ලැබු 

ආශීර්වාද සයල්ල අල්ලාහ්ගගන් බව අවගබ   කර ගගන 

අල්ලාහ්ට පමණක් ප්රශිංසා කිරීමද අවශය ගේ. නබි (සල්) 

තුමාණන් “ප්රාර්ථනාව යනු නැමදුමකි” යනුගවන් වදා හ. 

මූලාරය තිකර්මිදි. 

නබි (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ්ට අවනත වී අල්ලාහ් ට අධික 

ගලස ප්රාර්ථනා කර, තම අසරණ තත්ත්වය අල්ලාහට් පමණක් 

ගහිබදරේ කරන ගකගනක් වුහ. 

එතුමාණන් ප්රාර්ථනා කරන අවස්ථාවන්හි, “මාගේ පරමාධි 

පතිකයාණනි! මාගේ සයලු කටයුතු වලට ආරක්පාව දී මාගේ 

දහම පවිත්ර කරනු මැනව. මාගේ ජීවිතය ර ා පවතිකන ගමම 
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ගල කය පවිත්ර කරනු මැනව. මා ආපසු හැරී යන මතු ගල කය 

මට පවිත්ර කර ගදනු මැනව. මාගේ ජීවිතගේ සයලු ගහො  ගද් 

අධික කරනු ගදන මැනව. සයලු නරක දැයින් මිදී සුවපත් 

ලබන්නට මට මරණය ගදනු මැනව.” යනුගවන් පැවසුහ. 

මූලාරය මුසල්ිම්. 

“මාගේ සයලු අභයන්තර හා බාහිර ගද් ගැන විස්තර දන්නා 

මාගේ ගදවියනි! මහගපොග ොව සහ අහස ් නිර්මාණය ක  

ගදවිඳුනි! නැමදුමට සුදුසු සැබම එකම ගදවයන් වහන්ගසේ ඔබ 

පමණය. ඔබ හැර නැමදුමට සුදුසු අන් ගදවි කිසගවක් 

ගනොමැතික බව මම සාක්ෂි දරමි. මගේම ආත්මාගවන් සදු වන 

හානිගයන් සහ ගපයිතාන් ගගන් සදු වන හානිගයන්, නුඹට 

සමාන තැබීම මගින් සදු වන පාපගයන්ද, ගමම පාපය තවත් 

මුස්ලිම් වරගයුටට පැවරීමින් සදු වන පාපයන්ගගන් ඔබ 

ගවතම ආරක්පා පතමි.” යනුගවන් ප්රර්ථනා ක හ. මූලාරය 

අබු දාවුද්. 

තවද, “මාගේ පරමාධිපතිකයාණනි! ඔබ තහනම් ක  දැයින් මා 

ඉවත් ගකොට, නුඹ අනුමත ක  දැයින් සමීහමට පත් වීගම් 

හැකියාව මට ගදනු මැනව. ඔබ හැර අන් කිසගවුටගගන් 

උපකාර පැතීගම් අවශයතාගවන් මා මුදවා ගනු මැනව.” 

යනුගවන් ද එතුමාණන් ප්රාර්ථනා ක හ.”  මූලාරය තිකර්මිදි. 

“මාගේ පරමාධියාණනි! මාගේ පාපයන්ට සමාව දී, ඔබගේ 

ආශීර්වාදය මා ගවත පහ  කරනු මැන. උසස් මිත්රයා සම  මා 

එකතු කරනු මැනව.” මූලාර බුහාරි සහ මුස්ලිම්. 

නබි (සල්) තුමාණන් සතුියන් පරුණු ගහ  දුකින් පරුණු 

අවස්ථාවන්හි පවා අල්ලාහ් ගවත අධික ගලස ප්රාර්ථනාගේ 

ගයදුණහ. 
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බද්ර් යුද පියගේ ප්රතිකක්ගපේප ක වුන් පරාජයට පත් වී, 

මුස්ලිම්වරුන්ට විජයග්රහණය ලබා ගදන තුරු, තම උරහිස මත 

තිකබුණු සළුව ගපොග ොව මත ලිස්සී වැගටන තුරු දමත් ඔසවා 

ප්රාර්ථනා ක හ. නබි (සල්) තුමාණන් තමන්ට පමණක් ගනොව, 

තම පවුගල් අයට ද, තම සගයින්ට ද, ගපොදුගේ සයලු 

මුස්ලිම්වරුන් ස හා ද දුආ ක හ. 

බැහැ දැක ගැනීගම් අවසානය 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ හදීස් සම්බන්  ව, එතුමාණන්ගේ 

උතුම් ජීවන රටාව පිබබ  ව සහ දහම ස හා එතුමාණන්ගේ 

සටන් බිගම් විස්තර සයල්ල දැන ගත් පසු....... 

නබි (සල්) තුමාණන්ටද ඇතැම් හිමිකම් තිකගබ්. සයලු ුටසල් 

ක්රියාවන් සම්පූර්ණ කර, එතුමණන්ගේ හිමිකම් ඉපට් කිරීම අප 

සතු වගකීමකි. 

නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සමාජය මත අනිවාර්යය කරන ලැබු 

ගද් සම්බන්  ව: 

නබි (සල්) තුමාණන් ගකගරහි ස්ථීර විශව්ාසය තබා, 

එතුමාණන් රැගගන ආ සයලු ගද් වදනින් හා ක්රියාගවන් සැබම 

කිරීම. නබි (සල්) තුමාණන්ට අවනත වී, පාප කාර්යයන් ගගන් 

ඉවත් වී, එතුමාණන් අණ ක  සයල්ල පිබගගන ඒවා ක්රියාගේ 

ගයදීම අපගේ වගකීමකි. එතුමාණන් ගැන අධික ගලස ගහ  

අවම ගලස ගහ  තක්ගසේරු කිරීගමන් වැ කී, එතුමාණන්ට හිමි 

ගගෞරවය දැක්වීම තුිබන් සයලු  විපයයන් ීහ එතුමා ව 

ආදර්ශයක් ගලස පත් කර, අනුගමනය කර, එතුමාණන් ව 

අපගේ නායකගයුට ගලස පත් කර ගැනීම. 

අනිුටත් ජනතාව, පවුගල් අය, දරුවන් සහ වස්තුන්ට වඩා 

එතුමාණන් ගවත ආදරය දැක්වීම, එතුමානන්ගේ ආදර්ශය 

කිසදු අඩුපාඩුවකින් ගතොරව අනුගමනය කර, අන් අය අතර 
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ඒවා ඉගැන්වීගමන් ඔවුන් අතර සුන්නාහ් ව ජීවමාන බවට පත් 

කිරීම සහ දහගමහි ඔවුන්ට උපකාර වීගමන් ඔවුන්ට ගගෞරවය 

දැක්වීමද ගමහි අඩිංගුය. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ මිතුරන් 

සයලු ගදනාටම ගගෞරවය දැක්වීම සහ ඔවුන් ව නිසයාකාර ව 

පිබ ගැනීම සදු ක  යුතුය. නබි (සල්) තුමාණන්ගේ නාමය 

ස හන් වන විට සලවාත් පවසා, එතුමාණන් ට ආදරය දැක්විය 

යුතුය. ගම් බව අල්ලාහ ්අණ කරන්ගන් ගමගසේය. ඉන්නල්ලාහ 

ව මලාඉකතුහූ යුසල්ලූන අලන් නබියියි, යා අේයුහල්ලදීන 

ආමනූ සල්ලූ අගලයිහි ව සල්ලිමූතසල්ීමා. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්

සහ ඔහුගේ මලාඉකාවරුන් නබි (සල්) තුමාණන් ගවත සලාම් 

පවසතික. එගහයින් විශව්ාස ක වුණි! ඔබද එතුමා ගවත 

අලිංකාරවත් සලාම් පවසනු මැනව. 

නබි (සල්) තුමාණන් ගමගලස වදා හ. “ඔබගේ දිනයන් අතර 

ජුම්මා දිනය ගහවත් සුටරාදා දිනය ගබොගහ  වැදගත් දිනයකි. 

ප්රථම මිනිසා වන ආදම් නිර්මාණය කරනු ලැබුගේ ගම් දිනගේ 

ය. එවැනි දිනගේ සූර් ගහවත් ගහොරණමව නාද කරනු ලබයි. 

එදින සයලු ගදනාම සහිමූර්ඡා වී වැගටනු ඇත. එබැවින් එදින 

අධික ගලස සලවාත් පවසනු. එය මට ගගනැවිත් ගපන්වන 

ලබයි.”  එවිට ගකගනක් “නබි (සල්) තුමාණනි! ඔබ 

තුමාණන්ට අපගේ සලවාතය ගපන්වනු ලබන්ගන් ගකගසේද? 

ඔබ (ගපොග ොව යට) දිරා පත් වනු ඇත ගනොගේ ද?”  යැයි 

විමසුගේය.  එවිට නබි (සල්) තුමාණන් “නබිවරුන්ගේ සරුර 

විනාශ කර දමන්නට මහ ගපොග ොවට අල්ලාහ් අනුමත කර 

නැත.” යනුගවන් පිබතුරු දුන්හ. මූලාර අබු දාවුද්.  ඉබ්නු 

මාජා, ගපේක් අල්බානි ගමම හදීසය සනාථ කර ඇත. 

ගමවැනි සා ක නිසා නබි (සල්) සම්බන්  ව අප ගනොමසුරු ව 

කටයුතු කිරීම අපගේ පරම යුතුකමක් ගේ. “කවගරුට ඉදිරිගේ 

මාගේ නාමය පවසා මා හට ඔහු සලවාත් ගනොපැවසුගේ ද ඔහු 
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මුසුරු ගකගනකි.” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. මූලාරය 

තිකරිමිදි. 

සමු ගැනීම 

නබි (සල්) තුමාණන් ව අනුගමනය කරන්නන් වශගයන්, එම 

නිවස හැර දමා අප පටත් ගවමු. කවගරුට ජයග්රහණය 

පතන්ගන් ද ඔහුට ගුරුවරගයුට වශගයන් ද, කවගරුට යහ 

මාර්ගය ගසොයන්ගන්ද ඔහුට සෘජු  මාර්ගයක් වශගයන් ද, නබි 

(සල්) ගපන් වු ආදර්ශ ගබොගහ මයක් ඇත. එපමණක් ගනොව 

ගමම ආදර්ශය අනුගමනය ක  අපගේ පැරණි විද්වතුන් හා 

පඬිවරුන් අපට සහය දක්වතික. යහ මාර්ගගේ ජිවත් වීමට අතික 

කරුණභරිත අල්ලාහ් අපට සහය ගදත්වා! 

ඉමාම්  අහම්ද් ඉබ්නු හම්බල් (රහ්) ගමගලස ප්රකාශ කරයි. 

“කිසයම් හදීසයක් මම වාර්තා ගත කරන්ගන් එම හදීසය මම 

ප්රථමගයන් අනුගමන ක ායින් පසුවය. නබි (සල්) තුමාණන් 

හිජාමා ක්රමගයන් තම සරුගරන් අපරිසදු රුධිරය ඉවත් ක  

අබු තේයිබ් (රිබ) ට දිනාරයක් ගගවුහ. එගමන් ම මමද හිජාමා 

ක්රමගයන් මගේ සරුගරන් රුධිරය ඉවත් ක  තැනැත්තාට 

දිනාරයක් ගගේගවමි.” මූලාරය ඉතිකහාසය 11:213. 

සුෆ්යාන් (රහි) පවසා තමා සවන් දුන් බව අබ්දුර් රහම්ාන් ඉබ්නු 

මහ්දි (රහි) ගමගසේ වාර්තා කරයි. “නබි (සල්) තුමාණන්ගගන් 

ුටමණ හදීසයක් ගහ  අසන්නට ලැබුගේ නම්, එය ස හන් 

ක  ආකාරගයන්ම ක්රියාගේ ගනොගයදී මම සියගේ නැත.” 

මුස්ලිම් ඉබ්නු යසාර් (රහි) ගමගසේ දන්වයි. “පාවහන් ඉවත් කර 

නැමදුම් කිරීම මට පහසු වුව ද, පාවහන් පැල  ගගන මම 

නැමදුම් කග මි. මම එගලස ක්රියා කග ේ නබි (සල්) තුමාණන් 

ගපන් වූ ආදර්ශය අනුගමනය කිරිම ස හාය.” ඉතිකහාසය 7:242 

සහ අහම්ද් (රහ)් ගේ කිතාබ් අස් සුහ්ත් 355. 



 

 

 
81 

අවසාන වශගයන් වැදගත් හදීසක් ගමහි ස හන් කරමි. “මගේ 

සමාජගේ සමම ගකගනුටම සව්ර්ගයට යන්ගන ය. ප්රතිකක්ගපේප 

ක වුන් හැර. ” යනුගවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදා හ. එවිට 

ගසන , “නබි තුමාණනි! ප්රතිකක්ගපේප ක වුන් කවුරුන් දැ?” යි 

විමසුගව ය. එවිට එතුමාණන් “මාගේ මාර්ගය අනුගමනය 

කරන්නන් ස්වර්ග ගත ගේ. මට එගරහි ව ක්රියා ක වුන් 

ප්රතිකක්ගපේප ක වුන් බවට පත් ගවතික.” යනුගවන් පිබතුරු 

දුන්හ. මූලාරය මුස්ලිම්. 

යා අල්ලාහ්! ඔබගේ නබි (සල්) තුමාණන් ගවත ආදරය 

කරන්නට අපට ආශීර්වාද කරනු! ගනොම  ගියවුන් සහ 

ගනොම  යවන්නන්ගේ මාර්ගගයන් ගනොව සෘජු මාර්ගයට 

එක  ව යන්නට අපටද ම  ගපන්වනු මැනව! යා අල්ලාහ්! 

නබි (සල්) තුමාණන්ට ඔගබ් ආශීර්වාදය පරිනමනු මැනව! 

අපගේ පරමාධිපතිකයාණනි! උසසත්ම ස්වර්ගය වන ෆිර්දවුස ්

ස්වර්ගගේ නබි (සල්) තුමාණන් සම  අපවද රැස් කරනු 

මැනව! එතුමාණන් දැක ගැනීගමන්, එතුමාණන්ට ගදන ලැබු 

ජලාශගේ ජලය පානය කර, අපගේ දමස් සසල් වීමට උදේ 

කරනු මැනව. 

නබි (සල්) තුමාණන් සහ එතුමාණන්ගේ පවුගල් අය සහ 

එතුමාගේ මිතුරන් සහ එතුමාණන් අනුගමනය කරන සයලු 

ගදනාට  සාමය හා ශාන්තිකය පතමු. 

නිමි 
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