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 සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම     
සුන්නාහ්ව අනුගමනය කිරීම 

අරබ් නිව්ස් පුවත් පතත්  rabnews.coma 

2015 තපබරවාරි 12 දින පළ කරන ලදී 

සිංහල බසන්  

ජාසම් බින් දඉයාන් 

ඉස්ලාම් දහමට යළි පිවිතසන සතහෝදර සතහෝදරියන්, තමන් තතෝරා ගත් නවක දහම 

පිළිබඳ ව නගන විවිධ ප්රශ්්නවලට නිමාවක් නැත. 

“මම සලාහ් ඉටු කරන්තන් තකොතහේ ද? දිනකට තකොපමණ වතාවක් සලාහ් ඉටු කළ යුතු ද? 

මම  උපවාසතේ තයතදන්තන් කවදා ද?  අතපසු වූ උපවාසය සම්පූර්ණ කරන්තන් තකතසේ ද, 

කවදා ද? මා තගවිය යුතු සකාත් ප්රමාණය තකොපමණ ද? මට හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීමට 

අපහසු නම් එය ඉටු කළ යුතුම ද?....” තම් හා සමාන තනොතයක් ප්රශ්න් රාශියක් ගලා එයි. 

තබොතහෝ නවක මුස්ලිම්වරුන්තගන් අපි මුහුණ තදන එක් ප්රශ්්නය, සුන්නාහ් පිළිබඳව බව 

ද‘අවා ක්රියාතව න නිරත වන අප කවුරුත් දනිමු. “සුන්නාහ්වට වඩා අල් කුර්ආනය උසස් 

නම්, සැක කිසවක් තනොමැති එකක් නම්, සුන්නාහ් පිළිබඳව අධයයනය කිරීමට තහෝ 

අනුගමනය කිරීමට තිතබන අවශ්යතා කුමක් ද?” 

තමය හා සමාන තනොතයක් ප්රශ්්න සයල්ලන් න සාරාිංශ්ය නම්, අල් කුර්ආන් අපට තිබිය දී 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්තේ හදිස් සහ සුන්නාහ් ව අනුගමනය කිරීමට තිතබන 

අවශ්යතා ව කුමක් ද? නවක මුස්ලිම්වරුවන්තේ දැනුතම් තත්ත්වය සහ වවුන් කල්පනා 

කරන්තන් කුමන අයුරින් ද යන මිනුම් දණ්ඩක් තලස උපතයෝගි කිරීම පිණිස තමවැනි ප්රශ්න් 

ඉතාමත් වැදගත් බව අපි දැන ගත යුතුය.  තම න තවත් වැදගත් කරුණක් නම්, තම් ජනයා 

මුස්ලිම් වීමට තපර අනුගමනය කළ ආගම්  න සුන්නාහ් හා සමාන කිසවක් තනොතිබීම 

තමයට ප්රධාන තහේතුවකි. තමම ගැුරරු ප්රශ්න් වලට අල් කුර්ආන් න ම පිළිතුරු තසොයා ගත 

හැකි බව අපි දැන ගත යුතුය. 

කුර්ආනය පිළිපැදීම සුන්නාහ් ව පිළිපැදීම තව්. 

සුන්නාහ් පිළිබඳ ප්රශ්්නයට අල්ලාහ් සජුවව ම අල් කුර්ආනතේ විවිධ තැන් න පිළිතුරු සපයා 

ඇත. 

කුර්ආනය අනුගමනය කිරීම යනු මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් ව තහෝ එතුමාණන්තේ 

සුන්නාහ් ව අනුගමනය කිරීමක් බව අල්ලාහ් කුර්ආනතේ ප්රකාශ් කරයි. 

ِ َورَ  ه ِاللَـّ وا ب َآمِنُ ِ ف ُّور ِِلِ َوانل َا ُسو نَزنلن
َ

ِي أ َملُوَن َخبِير  اَّلَّ َتعن َِما  ُه ب  ﴾٨﴿ ۚ  َواللَـّ
“එබැවින් අල්ලාහව් ද වහුතේ රසූල් වරයාව ද, අප පහළ කළ ආතලෝකය ද නුඹලා විශ්්වාස 

කරවු. නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් අභිඥාන වන්තයාය. ” 64:8 

http://tanzil.net/#64:8
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رن 
َ

َّا أ ً إِن اهًِدا َوُمبَِشّ ننَاَك َش َِذيرً َسل هِ َورَ  ﴾٨﴿ا ا َون بِاللَـّ وا  ِمنُ ُؤن رُ ِِلّ ُتَعزِّ وِِلِ َو ِّرُ ُس َُوق وهُ وهُ َوت ُح ِّ ب وهُ َوتَُس
رَ  ُكن ِصيًًل ب

َ
ً َوأ  ﴾٩﴿ة

“(නබිවරයාණනි!) සැබැවින්ම අපි නුඹ ව සාක්ෂි දරන්තනකු තලස ද  සුබාරිංචි  

පවසන්තනකු තලස ද අවවාද කරන්තනකු තලස ද යැව්තවමු. නුඹලා අල්ලාහව් ද වහුතේ 

රසූල් වරයාව ද විශ්ව්ාස කර වහුට සහාය දී වහුට තගෞරව දක්වා උදෑසන හා සවස වහුට 

පිවිතුරු කිරීම පිණිසය.” 48:8-9 

ُس إِِِنّ رَ  َّا َها انل يُّ
َ

َا أ نكُ قُلن ي ِي َِلُ ُمل ا اَّلَّ ِيًع نُكمن ََج إََِل ـهِ  ُل اللَّ رن  ُسو
َ ِت َواْلن اَوا َم َه إَِلَّ ُهَو  ِض السَّ ۚ  ََل إِلَـٰ

ُيِميُت  نِِي َو هِ َورَ  ُُي ـ لَّ وا بِال ُن وهُ لََعلَُّكمن ۚ  فَآمِ َّبُِع ِهِ َوات ات هِ َوََكَِم ِاللَـّ ُن ب مِ ُؤن ِي ي ِّ اَّلَّ ِمّ
ُ َِّبِّ اْلن ِِلِ انل ُسو

َتُدوَن   ﴾١٥٨﴿َتهن
“එතහයින් අල්ලාහ් ගැන ද වහුතේ කලිමා ගැන ද විශ්්වාස කරන උම්මි නබි වූ රසූල්වරයා 

ගැන ද විශ්්වාස කර  වබ යහමඟ වනු පිණිස වහු අනුගමනයද කරවු යි කියනු.” 7:158 

َاُكُم الرَّ  ا آت واَوَم فَانتَُه نُه  من َعن َهاُك فَُخُذوهُ َوَما َن هَ  ۚ  ُسوُل  وا اللَـّ ُق تَّ ِنَّ  ۚ  َوا ِب  إ نعَِقا ِديُد ال َش َه   ﴾٧﴿اللَـّ
“රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් පිරිනැමුතව් ද එය නුඹලා ගනිවු.” 59:7 

ِِف رَ  َن لَُكمن  ن ََكَن يَرن لََّقدن ََك ةر لَِّم َوةر َحَسنَ سن
ُ

ِ أ ـه ِخرَ ُسوِل اللَّ ْلن َونَم ا ـَه َواَلن ـَه َكثِيً  َكرَ َوذَ  ُجو اللَّ لَّ ا ال
﴿٢١﴾ 

“අල්ලාහ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද අතේක්ෂා තකොට අල්ලාහ් ව අධික තලස තමතන න 

කරන්නන්ට අල්ලාහත්ේ රසුල් වරයාතගන් නුඹලාට අලිංකාරවත් ආදර්ශ්යක් ඇත.” 33:21 

සහාබාවරු කි නප තදතනක් “අල්ලාහ්තේ රසූල් තුමාණනි! අපි අල්ලාහ් ව ප්රිය කරමු.” යැය 

පැවසු විට තමම වාකයය පහළ වූ  බව ඉමාම් හසන් අල් බසරි දන්වයි. 

فِرن  ـُه َويَغن لَّ ُم ال نُك نبِب َّبُِعوِِن ُُي َات ـَه ف وَن اللَّ ورر  ۚ  لَُكمن ذُنُوبَُكمن  قُلن إِن ُكنتُمن ُُتِبُّ َغُف ـُه  ِحيمر رَّ  َواللَّ
﴿٣١﴾ 

 “වබ අල්ලාහ් ව ප්රිය කරන්තන න නම් මා අනුගමනය කරනු. අල්ලාහ් වබ ව ප්රිය 

කරන්තන්ය. වබතේ පව් වබට ක්ෂමා කරන්තන්ය. අල්ලාහ් ක්ෂමාව තදන්තන්ය. දයාුයය යි 

පවසනු.” 3:31 

එබැවින් අපි අල් කුර්ආනය අනුගමනය කරන්තන් නම්, එයට සුන්නාහ් ව ද අනුගමනය 

කිරීම ඇතුලත්ය. 

සුන්නාහ් යනු කුමක්ද? 

අල් කුර්ආනය තපන්වන ආකාරයට, අපි අල්ලාහ ්ව ප්රිය කරන්තන් නම්, අල් කුර්ආනය සහ 

එ න නිතව්දනය අනුගමනය කිරීමට කැමති නම්, අපි සුන්නාහ් ව අනුගමනය කළ යුතය. 

තම න අර්ථය කුමක් ද? 

http://tanzil.net/#48:8
http://tanzil.net/#48:9
http://tanzil.net/#7:158
http://tanzil.net/#59:7
http://tanzil.net/#33:21
http://tanzil.net/#3:31
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අල්ලාහ්තගන් පහළ වූ කුර්ආනයට අමතර ව, රසූල් (සල්) තුමාණන් තේ මාර්ගතයන් 

පැමිණි අන් සයල්ල සුන්නාහ් තව්. අල් කුර්ආනතේ දක්නට තිතබන නීති රීති සඳහා අවශ්ය 

විස්තර සපයා ඒවා පහදා තදන්තන් සුන්නාවයි. තවද, තමම නීති රීති වලට ප්රාතයෝගික 

පිළිපැදීම සඳහා අවශ්ය ආදර්ශ් සපයන්තන් සුන්නාවයි. 

ඒවා අල්ලාහ්තගන් සජුවව පහළ කරන ලද වැකියන් තහෝ රසූල් (සල්) තුමාණන්තේ 

තීරණතයන් පසුව  එය සනාථ කරමින් පහළ කරන ලද වැකියන් ය. තම් තහේතුතවන් 

සුන්නාහ් යනු අල්ලාහත්ගන් පහළ කරනු ලැබු ඒවාය. (Islamreligion.com) 

සුන්නාහ් යනු මාර්ගය තහෝ මඟ තව්. හදීස් යන අරාබි පදය සුන්නාහව්ට සමාන පදය වන 

නමුත් ඒ පද තදක සර්වසම තනොතව්. හදීස් යනු රසුල් (සල්) තුමාණන්තේ ජීවිතය තහෝ 

එතුමාණන්  අනුමත කළ තහෝ තහනම් කළ සයුය වදන් හදීස් තලස හැඳින් තව්. එතහත් 

එතුමාණන්තේ ජීවිතතේ සදු කළ ක්රියාවන් සයල්ල සුන්නාහ ් තලස හැඳින්තව්. අල් 

කුර්ආනය සහ සුන්නාහ ්යන තදකම මුසල්ිම් වරතයකුට ඉතාමත් අවශ්යය තව්. ඒවා තදකම 

අධයයනය තනොකර තකතනකුට ඉස්ලාම් දහම අනුගමනය කළ තනොහැකි බව අල් කුර්ආන් 

පවසයි. 

තම න අර්ථය කුමක්ද? 

නබි (සල්) තුමාණන්තේ යුගතයන් අපි ඈත් වන කාලතේ ප්රමාණයට එකඟ ව අල් 

කුර්ආනය පවසන කරුණු පිළිබඳ වැරදි මත අධික වන බව අපි දකිමු. ඇතැම් කණ්ඩායම් 

තද්ශ්පාලන වාස ලබන අරමුණින් කුර්ආන් වදන්  න අර්ථය විකජති කර තහෝ තවනස් කර 

දැක්වීම අපි අද තලෝකතේ දකිමු. ඉස්ලාම් බි නසුණු දහමක් යැයි ත ෝදනා නගන්නට 

කුර්ආන් වාකයයන්  න අර්ථය තමන් කැමති ආකාරයට ඇතැම් කණ්ඩායම් තවනස් කරති. 

තම තනොදැනුවත්කම නිසා කුර්ආන් වැකි තවනස ්කර පාරායනය කරන අවි නිංසක ජනතාව 

ද සටිති. කුර්ආන් වාකයයන්  න අර්ථය පහදා ගැනීම, එක් එක් පුද්ගලයාතේ වටහා ගැනීතම් 

හැකියාවට සහ වහු අධයයනය කරන අරමුණට එකඟ ව තවනස් තවයි. 

පහදා ගැනීමට ඉතාමත් පහසු වන අයුරින් තද්ශීය භාෂා ශශ්ල හතකින් අල් කුර්ආනය 

පහළ කරනු ලැබු නමුත් නබි (සල්) තුමාණන් තේ කාලතේ ජීවත් වූ සහාබාවරුන් අතර පවා 

එම වාකයයන් පිළිබඳ විවිධ තරාතිරතම් අවතබෝධ පැවතුණි. එතහත් සහාබාවරුන් තදස 

බැුයවතහොත්, යම් ප්රශ්න්යක් විසීමමට අවශ්ය වන අවස්ථාවන් න වවුන්ද රසූල් (සල්) 

තුමාණන්තේ සුන්නාහ් තකතර න අවධානය තයොමු කළ බව අපි දකිමු. 

තමයට එකඟ ව, තම සහාබාවරුන්ට අල් කුර්ආන් පවසන කරුණු පිළිබඳ ව තම වදනින් 

සහ ක්රියාතවන් පහදා දීම නබි (සල්) තුමාණන් රාජකාරියක් බවට පත් විය. යනුතවන් 

බිලාල් පිලිේස් අදහස් දක්වයි. 

සිංතද්ශ්කවරුන් පැමිණීමට තහේතුව කමක්ද? 

අල්ලාහ් සතුතව් නම් මිනිසාට යහ මඟ තපන්වනු පිණිස රසූල් වරුන්තේ මාර්ගතයන් තනොව 

ග්රන්ථ පමණක් සජුව ව පහළ කරන්නට තිබුණි. එතහත් අල්ලාහ් මිනිසාට ග්රන්ථ පමණක් 

තනොව ඒවා සමඟ රසුල්වරුන්ද එව්තව්ය. එතලස, අල් කුර්ආනය සමඟ, එය නිතව්දනය 

කිරීමට ද, පැහැදිලි කිරීමටද, නිදසුනක් වශ්තයන් ජීවත් වී තපන්වන්නට ද මුහම්මද් රසූල් 

(සල්) තුමාණන් ව එව්තව්ය. 
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“මිනිස් වර්ගයාට ශමත්රියක් වශ්තයන් අති උතුම් අල්ලාහ් සතය ස නත ග්රන්ථයක් ද, එය 

තපන්වන ආකාරයට ජීවත් වන්තන් තකතසේ දැයි තපන්වා දිම පිණිස නිදසුනක් වශ්තයන් 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ව ද ඒ සමඟ එව්තව්ය. 

نِكتَ  نَك ال َا َعلَي نَزنلن
َ

ا أ ِ َوَم ِيه وا ف تَلَُف ِي اخن ُم اَّلَّ َ لَُه َِِيّ ِمنُوَن ۚ  وَُهًدى َورَ  اَب إَِلَّ ِِلُب ُؤن ٍم ي َِّقون ل ًة  َ  ﴾٦٤﴿ْحن
“වවුන් කවර තදයක් විෂතය න මත තේද ඇති කර ගත්තත් ද, එය වවුනට පැහැදිලි කර තදනු 

පිණිස මිස අපි නුඹ තවත පුස්තකය (අල් කුර්ආනය) පහළ තනොතකතළමු. තවද එය විශ්ව්ාස 

කරන පිරිසට මඟතපන්වීමකි. දයාුය භාවයකි.” 16:64 

අන් අය තපන්වූ ආදර්ශ්යට එකඟ ව ජීවත් වීමට ප්රිය කිරීම මිනිස් සව්භාවයකි. තමයට 

තහොඳම උදාහරණය ප්රකට ්රීඩාකරුවන් න න නිළියන් සහ ගායකයින් ව ආදර්ශ්යට ගන්නට 

ද වවුන්තමන් හැසරිමට ද තරුණ ළමයි දක්වන ආශ්ාව ගැන කිව හැක. තමතලස අන් අය 

තමන් හැසරීමට අප තුළ තිතබන ස්වභාවික ආශ්ාව නිසා මිනිසුන් අතරින් උසස්තම 

තකතනක් වන මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව ආදර්ශ්යට ගන්නට උත්සාහ කිරීතමන් අපට 

තබොතහෝ යහපත් සදු වනු ඇත. 

තම න දී ඉතා වැදගත් කරුණක් සඳහන් කළ යුතුව තිතබ්. එනම්, සෑම ආගමික වක්තජවරුන් 

තමන්ට ආතව්ණික, තමන්තේ කාලයට හා සමාජයට අදාල ජීවන මාර්ගයක් අනුගමනය 

කළහ. එතහත්, ඒවා කිසවක් සෑම සමාජයකම සෑම කාලයකම ජීවත් වන  මිනිසුන්තේ 

ශදනික ජීවිතයට ගැළතපන්තන් ද යනු මහත් අසීරු ප්රශ්න්යකි. එම වක්තජවරුන්තේ 

ඇතැම් ඉගැන්වීම් සීමිත පිරිසකට එක්තරා අවසථ්ාවන් න පමණක් අනුගමනය කළ හැකි 

වන නමුත්, ඕනෑම අවසථ්ාවක, ඕනෑම තකතනකුට අනුගමනය කළ හැකි වන්තන් අවසාන 

රසූල් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්තේ සූන්නාහ් පමණය. තම් තහේතුතවන් අතීත නබිවරුන් හා 

රසූල්වරුන් තම අනුගාමිකයන්ට සුදුසු සුන්නාහ් කිසවක් ඉතිරි කර නැති බව පැවතසේ. තම් 

සම්බන්ධතයන් මුස්ලිම් ජනතාව ඉතාමත් වාසනාවන්ත පිරිසක් තලස පිළිගත යුතුය. මන්ද, 

මුස්ලිම්වරුන්ට ග්රන්ථයක් පමණක් තනොව, එයට එකඟව ජීවත්වන්තන් තකතසේ දැයි යන 

දැනුම පමණක් තනොව, සම්පූර්ණ ඉසල්ාමීය ජීවන රටාවක් ද සුන්නාහ් මගින් තපන්වා දී 

ඇති නිසාය. 

 

නිමි. 
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