
හූනියම
 හාා ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්යෝය
 නීති පිළිබඳ පණිවිඩයක්

කර්තෘෘ: අබ්දුල් අzසීස් බින් අබ්දුල්ලාාහ් බින් බාාzස්
(අල්ලාාහ් ඔහුට කරුණාා කරත්වාා!)





අපරිමිත දයාාන්විත අසමසම කරුණාාන්විත වූ 
අල්ලාාහ්ගේ� නාාමගේයානි
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ජ්යෝපරවදන
සියලු ප්රශංංසාා අල්ලාාහ් සාතුය. ශංාන්තිය හාා සාමාාදාානය 

ධර්මා දූතෘයාණාන්හාටත් එතුමාාණාන්ගේ� පවුගේල් උදාවියහාටත් 
එතුමාාණාන්ගේ� සාහාගාාමීන්හාටත් එතුමාාණාන්වා අනුගාමානය කළ 
උදාවියහාටත් අත් ගේේවාා!

ඇත්ගේතෘන්මා හූනියමා යනු මාහාා පාපයන්ගේගාන් එකකි. 
එගේමාන්මා වාැළකී සිටිය යුතු යැයි අල්ලාාහ් නිගේයෝගා කළ 
විනාශංකාරී කරුණු හාගේතෘන් එකකි. වාර්තෘමාානගේ� හූනියම් හාා 
සාාස්තෘර පැතිර පවාතී. විවිධ ස්වාරූපයන්ගේගාන් හාා ගේනාගේයකුත් 
ක්රමාවාලින් ඒවාා ගේහාළි වී ඇතෘ. විගේටක එය විගේනෝදාාස්වාාදාගේ� 
නාමාගේයන් ත්රාාසාජනක චිත්රාපටවාලා දාක්නට ලාැගේබ්. තෘවාත් 
විගේටක තෘපස්භවා හාා හාාස්කම් යන කඩතුරාවා යටගේත් දාක්නට 
ලාැගේබ්. තෘවාත් විගේටක ආගාමික රැකවාරණාය යන මුවාාගේවාන් 
දාක්නට ලාැගේබ්. තෘවාත් විගේටක ජන ගේවාදාකමා ඔසු ගේවාදාකමා යන 
නාමාගේයන් දාක්නට ලාැගේබ්. ගේම්වාා හාැර නූගාත් අයගේගාන් සාහා 
ආගාමා පිළිබාඳ අවාගේබාෝධයක් නැති අයගේගාන් සාැඟවී යන තෘරමාට 
ගේවානත් විවිධාකාර ස්වාරූපයන් දාක්වාාමා එය වා�ාප්තෘවා පවාතී.

ගේසාෞදි අරාබි රාජ�ගේ� ගේපාදු ආගාමික කටයුතු නීති 
විශංාර දා ගේජ�ෂ්ඨ විද්වාතුන්ගේ� කවුන්සිලාගේ�, විදා�ාත්මාක 
පර්ගේ�ෂණා හාා ආගාමික තීන්දු ප්රකාශංනය කිරීගේම් කාර්යාලාගේ� 
සාභාපති ගාරු අබ්දුල් අසීස් බින් අබ්දුල්ලාා බින් බාාස් (අල්ලාාහ් 
ඔහුට කරුණාා කරත්වාා!) තුමාාගේ� ගේපාගේතෘහි ඇතුළත් හූනියම් 
පිළිබාඳ නීති, ඒ ගාැන අවාවාාදාගේයන් කටයුතු කිරීමා, සාාස්තෘර 
කරුවාන් ගේවාතෘ යාගේම් නීති යනාදිය අල් කුර්ආන් හාා පිවිතුරු නබි 
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පිළිගේවාත් පදානම් කර ගාත් ආගාමික මූලාාශ්ර සාහිතෘවා ඉතෘා පහාසු 
ක්රමාගේේදායකින් ගේමාමා ගේපාතෘ පිළිගේයළ කර ඇති බාැවින්, එය 
දුටු පුණා�ාධාර, ප්රචාාරක, මාාර්ගේගාෝපගේද්ශංන හාා ඉස්ලාාම් ආගාමික 
කටයුතු අමාාතෘ�ාංශංය විසින් ගේමාමා ගේපාතෘ මුද්රණාය කර ගේබාදාා 
හාැරීමාට කටයුතු කරන ලාදි.

හූනියම් පිළිබාඳ නීති, හූනියම් කරුවාන් හාා සාාස්තෘර 
කරුවාන් ගේවාතෘ යාගේම් නීති පැහාැදිලි කිරීගේම්දී එතුමාාගේ� 
ගේම් උදාාර ගේපාත් පිංචාය භා�යලාත් එතුමාාගේ� උත්සාාහායක 
ගේකාටසාක් ගේලාසා සාැලාගේක්. ජනයා යහාපතෘ ගේවාතෘ ඇරයුම් 
කිරීමා, ආගාමික අවාගේබාෝධය ලාැබීමා, නීති පැහාැදිලි කිරීමා, 
පිළිකුල් සාහාගාතෘ දාැයින් වාැළකී සිටීමා, ඒ ගාැන අනතුරු ඇඟවීමා, 
මුස්ලිම්වාරුන්ට උපගේදාස් දීමා, ශුද්ධ වූ අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථය හාා 
ඔහුගේ� පිවිතුරු නබිවාරයාණාන්ගේ� සුන්නාවා පිළිපැදීමා සාඳහාාත් 
දාැහාැමි ගේපරගාමාන්කරුවාන්ගේ� පිළිගේවාතෘ මාතෘ ගාමාන් කිරීමා 
සාඳහාාත් ජනයා ඇරයුම් කිරීමා යනාදී කරුණු ගේමාන්මා ගේම් හාැර 
වා�ාජ ප්රතිපත්ති සාංකල්ප, ගුරු කුලායන් හාා චින්තෘනයන්ගේගාන් 
ඉවාත් වීමා සාඳහාා ගේමාහි දාායකත්වාය බාහුලා ගේලාසා උපකාරී ගේේ.

ගේමාමා ආශීර්වාාදා ලාත් ගේද්ශංය සාහා එහි නිවාැරදි නායකත්වාය 
ගාමාන් කරනුගේ� ඒ මාතෘය. උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ඒමාතෘ මා එය 
ස්ථීර කරත්වාා! ඒ සාඳහාා වාන උපකාරය, ආශිර්වාාදාය හාා ශංක්තිය 
යනාදී සාාධක එයට සාැළසුම් කර ගේදාත්වාා! ගේමාමා ගේපාත් පිංචාය 
සාංස්කරණාය කළ ගාරු මාහාාචාාර්ය ගේෂ�ක් තුමාාට යහාපත් ප්රතිඵලා 
හිමි ගේේවාා! ඉමාහාත් කුසාල් හිමි ගේේවාා!
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ගේමාය කියවාන; එයට සාවාන් ගේදාන; එය පරිශීලානය කරන 
දානන් හාට ගේමාමාගින් ප්රගේයෝජන ලාැගේබ්වාා! අල් කුර්ආනය හාා 
සුන්නාවා අනුවා කටයුතු කිරීමා සාඳහාා අප සියලු දානන්හාට 
මාගා ගේපන්වාා ගේදාත්වාා! ගේෂයිතෘාන්ගේ� විකාරයන්, ඔහුගේ� මාං 
මාාවාත්වාලින් අප ආරක්ෂා කරත්වාා! යැයි අපි අල්ලාාහ්ගේගාන් 
ඉල්ලාා සිටිමු. සාැබාැවින්මා ඔහු එයට භාරකරුය. ඒ මාතෘ බාලාය 
දාරන්නාය. ඍජු මාාර්ගාය ගේවාතෘ මාගා ගේපන්වාන්නා අල්ලාාහ්ය. 
අපගේ� නබි මුහාම්මාද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් 
ගේකගේරහි දා එතුමාාගේ� පවුගේල් ඥාාතීන් හාා හිතෘමිතුරන් යනාදී 
සියලු දානන් ගේකගේරහි දා අල්ලාාහ්ගේ� ශංාන්තිය හාා සාමාාදාානය 
අත්ගේේවාා!

අබ්දුල්ලාාහ් ඉබ්නු අබ්දුල් මුහ්සින් අත්-තුර්කී
පුණා�ාභාර, ප්රචාාරක, මාාර්ගේගාෝපගේද්ශංන හාා ඉස්ලාාම් 

ආගාමික කටයුතු පිළිබාඳ අමාාතෘ�.



7

හූනියම හාා ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්යය පිළිබඳ නීති ජ්යෝමන්ම 
ඒ හාා බැඳුණු කරුණු. 

සියලු ප්රශංංසාා අල්ලාාහ් සාතුය. ශංාන්තිය හාා සාමාාදානය 
එතුමාාණාන්ගේගාන් පසු ගේවානත් නබිවාරයකු ගේනාමාැති 
නබිවාරයාණාන් මාතෘ හිමි ගේේවාා.!

මාෑතෘ කාලාගේ� ගේවාදාකමා යන මාැගේයන් තෘර්ක කර හූනියම් 
ගේහාෝ ගේජ�ෝතිෂ�ය මාගින් ප්රතිකාර කරන මාන්ත්රාකරුවාන් අධිකවා 
දාක්නට ලාැගේබ්. ඔවුන් ඇතෘැම් ප්රගේද්ශංවාලා වා�ාප්තෘවා සිටින 
අතෘර අඥාාන අසාරණා ජනයා සූරාකමින් සිටිති. ගේමාමා කරුණු 
සාැලාකිල්ලාට ගේගාන ගේමාහි අල්ලාාහ් ගේනාවාන ගේවානත් කරුණු 
සාම්බාන්ධ වී ඇති බාැවින් හාා ඔහුගේ� නිගේයෝගායට හාා ඔහුගේ� 
දූතෘයාණාන්ගේ� නිගේයෝගායට පටහාැනිවා කරුණු පිහිටා ඇති 
බාැවින් ඉස්ලාාමායට හාා මුස්ලිම්වාරුන්ට ගේමාහි ඇති භයානකකමා 
අල්ලාාහ් ගේවානුගේවාන් ඔහුගේ� ගාැත්තෘන්හාට පැහාැදිලි කිරීමාට 
මාමා අදාහාස් කගේළමි.

උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ගේගාන් උදාේ පතෘමින් මාා ගේමාගේස් 
පවාසාා සිටිමි: විද්වාතුන්ගේ� ඒකමාතික මාතෘයට අනුවා ගේරෝගායක් 
සාඳහාා ප්රතිකාර ගාැනීමාට අවාසාර ඇතෘ. අභ�න්තෘර ගේරෝගා ගේහාෝ 
ගේේවාා ශංලා�කර්මා ගේරෝගා ගේහාෝ ගේේවාා ස්නායු ගේරෝගා ගේහාෝ ගේවානත් 
ගේරෝගා ගේහාෝ ගේේවාා වෛවාදා�වාරයකු ගේවාතෘ යෑමා මුස්ලිම්වාරයකු 
සාතු වාගාකීමාකි. වෛවාදා� විදා�ාගේේ ඔහු ලාබාා ඇති දාැනුමා අනුවා 
ගේරෝගාය හාඳුනාගේගාන නීතෘ�ානුකූලාවා අවාසාර ලාත් ඖෂධවාලින් 
ඔහුට ගාැළගේපන පරිදි එයට ප්රතිකාර කරනු ඇතෘ. එය ගේපාදු 
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සාාධක මාගින් ගානු ලාබාන ප්රතිකාරයක් විනා අල්ලාාහ් මාතෘ වූ 
විශ්වාාසාය නැති කරන්නක් ගේනාගේේ. උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ගේරෝගා 
පහාළ කර ඇති අතෘර ඒ සාමාගාමා ඒ සාඳහාා වූ ප්රතිකාර දා පහාළ කර 
ඇතෘ. එය දාන්නා අය දා ඒ ගාැන වාැටහීමාක් ගේනාමාැති ගේනාදාන්නා 
අයදා සිටිති. නමුත් සුවිශුද්ධයාණාන් ගාැත්තෘන්හාට තෘහානම් කළ 
දාෑහි ඔහු ඔවුනට සුවාය ඇති ගේනාකගේ�ය.

හූනියම් කරුවාන් කවාර කරුණාක් දාන්වාා සිටින්ගේන් දා එය 
සාත්යය බාවා පිළිගාැනීමා සුදුසු ගේනාවාන්නාක් ගේමාන්මා ඔවුන්ට 
ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ දාැනුමා ඇතෘැයි වාාදා කරන්නන් ගේවාතෘ ගේරෝගිගේයකු 
තෘමා ගේරෝගාය ඔවුන්ගේගාන් දාැනගානු පිණිසා ඔවුන් ගේවාතෘ යෑමාදා 
සුදුසු ගේනාවාන්ගේන්ය. ඔවුන් එගේස් ගුප්තෘ දාෑ ගාැන කතෘා කරනුගේ� 
අනුමාානගේයනි. එගේස් නැතෘගේහාාත් ඔවුන් සිතෘන දාෑ සාඳහාා ඔවුනට 
උදාේ කරනු පිණිසා ජින් ගේනාගේහාාත් අ�නි භූතෘයකු කැඳවාා 
ගානිමිනි. ගේමාාවුන් ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ දාැනුමා සාම්බාන්ධගේයන් තෘර්ක 
කරන විට ඔවුන්ගේ� නීතිය ඔවුන් ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප කළ 
මුළා වී ගිය අය යන්නයි. 

නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් ප්රකාශං 
කළ හාදීසායක් සාහීහ් මුස්ලිම්හි මුස්ලිම් තුමාා විසින් ගේමාගේස් 
වාාර්තෘා කර ඇතෘ. “කවජ්යෝරකු ජ්යෝහා� සාාස්තර කාරජ්යෝයකු ජ්යෝවත 
පැමිණ ඔහුජ්යෝ�න් යමක් විමසාා සිටිජ්යෝ� ද ඔහුජ්යෝ� දින හාතළිහාක 
සාලාාතයන් පිළි�නු ජ්යෝනාලාබන්ජ්යෝන්මය.” නබි (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා පැවාසූ බාවා අබූ හුගේරයිරා (රළියල්ලාාහු 
අන්හු) තුමාා විසින් ගේමාගේස් වාාර්තෘා කරන ලාදී. “කවජ්යෝරකු සාාස්තර 
කාරයකු ජ්යෝවත පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යයක් බව තහාවුරු 
කර සිටිජ්යෝ� ද සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
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වසාල්ලාම්) තුමා ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.” ගේමාය 
අබූ දාාවුද් තුමාා විසින් වාාර්තෘා කර ඇති අතෘර හාදීස් කලාාගේේ 
ප්රධාන ඉමාාම්වාරු සිේ ගේදානා දා ගේමාය දාන්වාා ඇතෘ. 

නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාගේ� පහාතෘ 
සාඳහාන් ප්රකාශංය ඉමාාම් අල්හාාකිම් තුමාා පූර්වා සාාධක සාහිතෘ 
හාදීසායක් බාවා දාන්වාා සිටියි. “කවජ්යෝරකු සාාස්තර කාරයකු ජ්යෝවත 
ජ්යෝහා� ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්යය ජ්යෝේදියකු ජ්යෝවත ජ්යෝහා� පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ 
සාතෝයක් බව තහාවුරු කර සිටිජ්යෝ� ද සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ 
ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.” අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු 
අගේලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ප්රකාශං කළ බාවා ඉම්රාන් ඉබ්නු 
හුගේසායින් (රළියල්ලාාහු අන්හු) තුමාා විසින් වාාර්තෘා කරන ලාදී. 
“අශුභවාදය �ැන විමසාන්නා හාා එජ්යෝස් ඔහුට අශුභවාදය �ැන 
පවසාන්නා ජ්යෝහා� අනාවැකි �ැන විමසාන්නා ජ්යෝහා� එජ්යෝස් ඔහුට 
අනාවැකි �ැන පවසාන්නා ජ්යෝහා� හූනියම �ැන විමසාන්නා 
හාා එම හූනියම ඔහුට සිදු කරන්නා යනාදීන් ද ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්යය 
ජ්යෝේදිජ්යෝයකු ජ්යෝවත පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යය බව පවසාන්නා 
ද යන කිසිවකුත් අප අතරින් ජ්යෝනාවන්ජ්යෝන්ය. සාැබැවින්ම 
ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා ජ්යෝවත 
පහාළ කරන ලාැබූ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.” ගේමාය මානා වාාර්තෘා 
සාම්බාන්ධතෘාවාකින් යුතු වා ඉමාාම් අල්-බාස්සාාර් තුමාා වාාර්තෘා කර 
ඇතෘ. 

මාායාකරුවාන්, ගේහාෝ ගේජ�ෝතිෂ්යය ගේේදීන්, අනාවාැකි 
පවාසාන්නන් හාා එවාැනි ගේවානත් අය ගේවාතෘ යෑගේමාන් දා ඔවුන්ගේගාන් 
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ඒවාා විමාසාා සිටීගේමාන් දා ඔවුන් සාත්යය බාවා පවාසාා සිටීගේමාන් 
දා වාැළකී සිටින ගේමාන් ගේමාමා ශුද්ධ වූ හාදීස්වාලා සාඳහාන් වී ඇති 
අතෘරමා ඒ ගාැන අවාවාාදා කර ඇතෘ. එගේස් හූනියම් සිදු කරන 
අනාවාැකි කියන්නන් ගේහාෝ එවාැනි ගේවානත් අය ගේවාතෘ යෑගේමාන් 
වාැළැක්විය හාැකි එගේමාන්මා බාලාය ගේයදාවිය හාැකි කටයුතුභාර 
උදාවිය, විමාර්ශංනය කරන උදාවිය හාා එවාන් අගේනකුත් 
බාලාධාරීන්හාට අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. වා�ාපාරික ස්ථානවාලාදී 
ගේහාෝ ගේවානත් ස්ථානවාලා දී ගේහාෝ එවාන් යමාක් ගානුගේදානු කරනු 
දාකින්නට ලාැගේබාන්ගේන් නම් එය වාැළැක්විය යුතු ගේේ. දාැඩි ගේස් 
ඔවුන් ගේහාළා දාැකිය යුතු ගේේ. එගේමාන්මා ඔවුන් ගේවාතෘ පැමිගේණාන 
අයවා දා ගේහාළා දාැකිය යුතු ගේේ. 

ඇතෘැම් කටයුතු වාලාදී ඔවුන්ගේ� සාතෘ�යතෘාවා ගේහ්තුගේවාන් 
ගේහාෝ ඔවුන් ගේවාතෘ පැමිගේණාන් අධික ජනයා ගේහ්තුගේවාන් රැවාටී යාමා 
සුදුසු කාරණාාවාක් ගේනාවාන්ගේන්ය. සාැබාැවින්මා ඔවුන් අඥාානගේයෝ 
ගේවාති. ඔවුන් විසින් ජනයා රැවාටී යාමා සුදුසු ගේනාවාන්ගේන්ය. 
අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් ඔවුන් ගේවාතෘ යෑමාත් ඔවුන්ගේගාන් කරුණු 
විමාසාා සිටීමාත් ඔවුන් සාතෘ�ය බාවා තෘහාවුරු කර සිටීමාත් තෘහානම් 
කගේ�ය. එය මාහාා නපුරු, බාරපතෘලා අනතුරු හාා දාරුණු ප්රතිවිපාක 
එහි ඇති බාැවින් හාා ඔවුන් දුෂ්ඨ ගේබාාරුකාරයින් වාන බාැවිනි. 
එගේමාන්මා හූනියම් කරුගේ� හාා ගේහාෝ ගේජ�ෝතිෂ්යය ගේේදිගේයකුගේ� 
ගේද්වා ප්රතික්ගේෂ්පය ගේපන්වාා ගේදාන සාාධකයක් දා ගේමාහි ඇතුළත් 
ගේේ. එය ඔවුන් ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ තෘර්ක කරමින් සිටින බාැවිණි. එය 
ගේද්වා ප්රතික්ගේෂ්පයකි. එගේමාන්මා ඔවුන් ඔවුන්ගේ� අරමුණු ගේවාතෘ 
ජින්නුන්ගේ� ගේස්වාය තුළින් හාා අල්ලාාහ් හාැර දාමාා ගේවානත් අයට 
ගාැතිකම් කිරීමා තුළින් මිසා ළඟා ගේනාවාන බාැවිණි. එය අල්ලාාහ්වා 
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ප්රතික්ගේෂ්ප කිරීමාකි. එගේමාන්මා ඔහුට කරන ආගේද්ශංයකි. ඔවුන් 
ගුප්තෘ දාෑ ගාැන කරන වාාදාගේයහි ඔවුන් සාතෘ�ය බාවා තෘහාවුරු 
කරන්නා දා ඔවුන් හාා සාමාාන වාන්ගේන්ය. ගේම් ගාැන ගානුගේදානු 
කරන කිසිවාකු විසින් ගේමාමා කරුණු ලාබාන සාෑමා ගේකගේනකුගේගාන්මා 
අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාලාල්ම්) ඉවාත් 
විය. ප්රතිකර්මායක් යැයි සිතෘමින් තෘඹ පත් මාතෘ ලියා එල්ලීමා 
ගේහාෝ මාතුරා වාතුර ඉසීමා වාැනි ඔවුන් සිදු කරන මිතෘ�ාදෘෂ්ටික 
ක්රියාවාන්ට යටත් වීමා මුස්ලිම්වාරයකුට සුදුසු නැතෘ. සාැබාැවින්මා 
එයදා හූනියම් අතෘරින් එකක් වාන අතෘර ජනයා ඇන්දාවීමාකි. 
කවාගේරකු එය පිළිගාන්ගේන් දා ඔවුන්ගේ� වා�ාජ හාා ඔවුන්ගේ� ගේද්වා 
ප්රතික්ගේෂ්පය සාඳහාා ඔහු ඔවුනට උරදුන් අයකු වාන්ගේන්ය. 

එගේමාන්මා මුස්ලිම්වාරුන්ගේගාන් කිසිවාකුට ඔවුන් ගේවාතෘ 
ගේගාාස් තෘමා පුතෘා ගේහාෝ තෘමා ඥාාතිගේයකු විවාාහා කර ගාන්ගේන් 
කවුරුන්දා යන්න ගේහාෝ අඹු සාැමියන් අතෘර හාා ඔවුන් ගේදාගේදානාගේ� 
පවුල් අතෘර ඇති ආදාරය හාා පක්ෂපාතීත්වාය ගේහාෝ සාතුරුකම් හාා 
ගේවාන්වීමා යනාදි කරුණු ගාැන ගේහාෝ විමාසීමාට දා අවාසාර නැතෘ. ඊට 
ගේහ්තුවා එය උත්තෘරීතෘර සුවිශුද්ධ අල්ලාාහ් හාැර ගේවානත් කිසිවාකු 
ගේනාදාන්නා ගුප්තෘ දාෑ අතෘරින් වාන බාැවිණි.

හූනියමා යනු ගේද්වා ප්රතික්ගේෂ්පිතෘ තෘහානම් කරනු ලාැබූ 
කරුණු අතෘරින් එකකි. සූරා අල් බාකරාගේවාහි මාලාක්වාරුන් 
ගේදාගේදාගේනකුගේ� විෂයගේයහි උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ගේමාගේස් පවාසාා 
සිටියි. “... නමුත් ඔවුන් ජ්යෝදජ්යෝදනා ‘සාැබැවින් ම අපි පරීක්ෂ්යණයකි. 
එබැවින් නුඹ ජ්යෝද්වත්වය ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප ජ්යෝනාකරනු’යි පවසාමින් 
මිසා කිසිජ්යෝවකු ට ඉ�ැන්නුජ්යෝේ නැත. එවිට ඔවුන් ජ්යෝදජ්යෝදනාජ්යෝ�න් 
සාැමියා හාා තම බිරිය අතර ජ්යෝවන් කරන කරුණු ඉජ්යෝ�න �නිති. 
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අල්ලාාහ් ජ්යෝ� අනුබලා ජ්යෝයන් මිසා කිසිජ්යෝවකු ට කිසි වකින් හාානි 
පමුණුවන්නන් ජ්යෝලාසා ඔවුන් නැත. තව ද ඔවුන ට හාානි 
පමුණුවන ප්රජ්යෝය��නවත් ජ්යෝනාවන කරුණුද ඉජ්යෝ�න �නිති. 
තව ද සාැබැවින්ම එය මිලා ට �ත් අය ට පර ජ්යෝලාාජ්යෝව හි කිසිදු 
ජ්යෝකාටසාක් ජ්යෝනාමැති බව සාැබැවින් ම ඔවුහු දැන සිටිජ්යෝය�ය. 
ඔවුන් විකුණා මිලාදී �ත් දෑ නපුරු විය. ඔවුන් (ජ්යෝම් �ැන) දැන 
සිටිජ්යෝ� නම්.”

සාැබාැවින්මා හූනියමා ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප කිරීමාක් බාවාත් 
හූනියම් කරුවාන් අඹු සාැමියන් අතෘර ගේවාන් කරන බාවාත් ගේමාමා 
පාඨය ගේපන්වාා ගේදායි. එගේමාන්මා එමා හූනියමා එහි පැවාැත්ගේමාන් 
කිසිදු ගේසාතෘක් ගේහාෝ හාානියක් ගේහාෝ ඇති ගේනාකරන බාවාත් ගේපන්වාා 
ගේදායි. එගේස් යම් බාලාපෑමාක් ඇති වාන්ගේන් පූර්වා නියමාගේ� වූ 
අල්ලාාහ්ගේ� අනුමාැතිගේයනි. යහාපතෘ ගේමාන්මා අයහාපතෘ මාැේගේේ 
උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ය. ගේද්වාත්වාය ආගේද්ශං කරන්නන්ගේගාන් ගේමාමා 
දාැනුමා උරුමාකරගාත් ගේබාාරු කාරයින් සාඳහාා වූ ගේදාසුමා දාරුණු 
විය. හාානිය දා ඉතෘා බාරපතෘලාය. ඔවුන් එමාගින් බුද්ධිහීනයන් 
වා�ාකූලාත්වායට පත් කගේළෝය. සාැබාැවින්මා අපි අල්ලාාහ් 
ගේවානුගේවාන් වූ අය ගේවාමු. ඔහු ගේවාතෘමා ගේයාමු වාන්ගේනෝ ගේවාමු. 
අල්ලාාහ් අපට ප්රමාාණාවාත්ය. භාරකරුවාන ඔහු යහාපත්ය. 

එගේමාන්මා හූනියමා හාදාාරන්ගේනෝ එගේස් හාදාාරා සිටිගේ� 
ඔවුනට ගේසාතෘ ගේනාසාලාසාන හාානි පමුණුවාන දාෑය. සාැබාැවින්මා 
ඔවුනට අල්ලාාහ් අභියසා කිසිදු ගේකාටසාක් නැතෘ. (කිසිදු පංගුවාක් 
ගේහාෝ භා�යයක් ගේහාෝ නැතෘ.) ගේමාමා දාැඩි අවාවාාදාය ගේමාගේලාාගේවාහි 
හාා මාතුගේලාාගේවාහි ඔවුන්ගේ� අලාාභහාානිය ගේකතෘරම් දාරුණු දාැයි 
ගේපන්වාා ගේදායි. සාැබාැවින්මා ඔවුන් ඔවුන්වා ගේනාවාටිනා මිලාකට 



13

විකුණාා දාැමුගේවාෝය. එබාැවින් අල්ලාාහ් පවාසාන පරිදි “ඔහු ඔවුන් 
අවමානයට ලාක් කජ්යෝ�ය. ඔවුන් විකුණා මිලාදී �ත් දෑ නපුරු විය. 
ඔවුන් (ජ්යෝම් �ැන) දැන සිටිජ්යෝ� නම්.” ගේමාහි මිලාදී ගාැනීමා යනු 
විකුණාා දාැමීමා යන අර්ථගේයන් අර්ථවාත් ගේේ.

හූනියම් කරුවාන්, සාාස්තෘර කරුවාන් ගේමාන්මා අගේනකුත් 
මාන්ත්රා ගුරුකම් කරන්න්නගේ� හාානිගේයන් ආරක්ෂාවා හාා 
සුවාය අල්ලාාහ්ගේගාන් පතෘමු. එගේමාන්මා ඔවුන්ගේ� හාානිගේයන් 
මුස්ලිම්වාරුන් ආරක්ෂා කරන ගේමාන් දා මුස්ලිම්වාරුන්ගේ� 
කටයුතු ගේමාගේහායවාන බාලාධාරීන් ඔවුන්ගේගාන් වාැළකී සිටීමාටත් 
ඔවුන්ගේ� හාානිගේයන් හාා ඔවුන්ගේ� ගේමාමා නපුරු ක්රියාවාන්ගේගාන් 
ගාැත්තෘන් සාැනසුමා ලාබාන ගේතෘක් ඔවුන් විෂයගේයහි අල්ලාාහ්ගේ� 
තීන්දුවා ක්රියාත්මාක කිරීමාටත් ආශිර්වාාදා කරන ගේමාන් අපි 
සුවිශුද්ධයාණාන්ගේගාන් ප්රාර්ථනා කර සිටිමු. සාැබාැවින් ඔහු මාහාා 
තෘ�ාගාශීලීය. ධනපතිය.

හූනියමා ඇතිවීමාට ගේපර එහි නපුගේරන් ආරක්ෂාවා 
පැතිය යුතු දාෑ අල්ලාාහ් තෘමා ගාැත්තෘන් හාට ආගාමාානුගාතෘ කගේ�ය. 
එගේමාන්මා එගේස් බාලාපෑමාට පත්වීගේමාන් පසු එයින් සුවාවාන 
දාෑ දා සුවිශුද්ධයාණාන් ඔවුනට පැහාැදිළි කගේ�ය. එය ඔවුනට 
ඔහුගේගාන් වූ දායාවාක් උපකාරයක් ගේමාන්මා ඔවුන් ගේකගේරහි වූ 
ඔහුගේ� ආශිර්වාාදාය සාම්පූර්ණා කිරීමාක් වාශංගේයනි.

පහාතින් සාඳහාන් වාන්ගේන් හූනියගේමාන් ඇතිවාන අනතුර, 
එය බාලාපැවාැත්වීමාට ගේපර එයින් ආරක්ෂාවා සාලාසාා ගාන්නා 
හාා එය බාලාපැවාැත්වීගේමාන් පසු සුවා කර ගාන්නා ආගාමාානුගාතෘ 
අනුමාතෘ කරුණුය.
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හූනියජ්යෝමන් ඇතිවන අනතුර, එය බලාපැවැත්වීමට 
ජ්යෝපර එයින් ආරක්ෂ්යාව සාලාසාා �න්නා කරුණු වනාහි, එය 
වාඩාත් වාැදාගාත් ගේමාන්මා වාඩාත් ප්රගේයෝජනවාත් කරුණාකි. එනම්: 
ආගාමාානුගාතෘ කරන ලාදා වෛදානිකවා පවාසාන දික්ර් ගේහාවාත් 
ගේමාගේනහි කිරීම් දුආ ගේහාවාත් ප්රාර්ථනා හාා තෘඅේවුස් ගේහාවාත් 
රැකවාරණාය ලාබාන ප්රාර්ථනා තුළින් ආරක්ෂාවා ලාැබීමාය. ඒ 
අතෘරින් සාෑමා අනිවාාර්යය සාලාාතෘයකට පසුවාමා සාලාාම් කීගේමාන් 
පසු ආගාමාානුගාතෘ කළ දික්ර් ගේහාවාත් අනුවාාදා පැවාසීගේමාන් පසු 
ආයතුල් කුර්සී පාරායනය කිරීමාය. එගේමාන්මා නින්දාට යන 
අවාස්ථාගේේ දී දා එය පාරායනයි කිරීමාය. ආයතුල් කුර්සී යනු අල් 
කුර්ආනගේ� ඇති ඉතෘා බාලාගාතු පාඨයකි. එමා අල්ලාාහ්ගේ� වාදාන 
ගේමාගේස්ය. “අල්ලාාහු ලාාඉලාාහා ඉල්ලාාහුවල් හායියුල් කයියූම් ලාා 
තඃහුදුහු සිනතුන් වලාා නේම්, ලාහූ මා ෆිස්සාමාවාති වමා ෆිල්-
අර්ලි මන් දල්ලාදී යෂ්ෆඋ ඉන්දහු ඉල්ලාා බි ඉද්නිහි, යඃලාමු මා 
බයින අයිදීහිම් වමා කල්ෆහුම්, වලාා යුහීතූන බි ජ්යෝෂ්යයිඉන් මින් 
ඉල්මිහි, ඉල්ලාා බිමාෂ්යාඅ, වසිඅ කුර්යිසියියුහුස් සාමාවාති වල්-
අර්ළ වලාා යඌදුහු හිෆ්ලූහුමා වහුවල් අලියියුල් අලීම්.”

ගේත්රුමා- අල්ලාාහ්, ඔහු හාැර ගේවානත් ගේදාවිගේයක් 
ගේනාමාැතෘ. සාදාා ජීවාමාාන ය, සාදාා පැවාැත්මාක් ඇත්තෘා ය. මාඳ නින්දා 
ගේහාෝ (තෘදා) නින්දා ඔහු වා ග්රහාණාය ගේනාකරන්ගේන්ය. අහාස් හි ඇති 
දාෑ දා මාහාගේපාගේළාගේේ ඇති දාෑ දා ඔහු සාතු ය. ඔහු අනුමාැතිය දුන් 
අය මිසා ඔහු අබියසා මාැදිහාත්වාන්ගේනකු විය හාැක්ගේක් කවාගේරකුට 
දා? ඔවුනට ඉදිරිගේ� ඇති දාෑ දා ඔවුනට පසුපසින් ඇති දාෑ දා 
ඔහු දාන්ගේන්ය. ඔහු අභිමාතෘ වූ පරිදි මිසා ඔහුගේ� දාැනුගේමාන් 
කිසිවාක් ඔවුහු ග්රහාණාය ගේනාකරති. ඔහුගේ� ආසානය අහාස් හි හාා 
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මාහාගේපාගේළාගේවාහි වා�ාප්තෘ වා ඇතෘ. ඒ ගේදාක ආරක්ෂා කිරීමා ඔහුට 
දුෂ්කර ගේනාගේේ. තෘවා දා ඔහු අති උත්තෘරීතෘර ය. සාර්වා බාලාධාරී ය.1

එමා පාරායනයන් අතෘරින් “කුල් හුවල්ලාාහු අහාද්” “කුල් 
අඌදු බිරබ්බිල් ෆලාක්”, “කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්” යන 
සූරාවාන් සාෑමා අනිවාාර්යය සාලාාතෘයකින් පසුවා පාරායනය කිරීමා. 
එගේමාන්මා ෆජ්ර් සාලාාතෘගේයන් පසු දාහාවාලා ආරම්භගේ� දා මාග්රිබ් 
සාලාාතෘගේයන් පසු රාත්රිය ආරම්භගේ� දා නින්දාට යන අවාස්ථාගේේ 
දා තුන් වාරක් බාැගින් ගේමාමා සූරාවා පාරායනය කිරීමා. එගේමාන්මා 
රාත්රිය ආරම්භගේ� සූරා බාකරාගේවාහි අවාසාන් පාඨ ගේදාක දා 
පාරායනය කිරීමා දා ඒ අතෘරින් එකකි. අල්ලාාහ්ගේ� ප්රකාශංය වාන 
එමා පාඨ ගේදාක ගේමාගේස්ය. “ආමනර් රසූලු බිමා උන්සිලා ඉලායිහි 
මින් රබ්බිහී වල් මුඃමිනූන් කුල්ලුන් ආමන බිල්ලාාහි වමලාාඉකතිහි 
වකුතුබිහි වරුසුලිහි ලාා නුෆර්රිකු බයින අහාදින් මින් රුසුලිහි 
වකාලූ සාමිඃනා වඅතඃනා ගුෆ්රානක රබ්බනා වඉලායිකල් මසීර්” 

ගේත්රුමා: ධර්මා දූතෘයා තෘමා පරමාාධිපතිගේගාන් තෘමාන් 
ගේවාතෘ පහාළ කරනු ලාැබූ දාෑ පිළිබාඳ වා විශ්වාාසා කගේ�ය. විශ්වාාසා 
කළවුන් දා (විශ්වාාසා කගේළෝය.) සියල්ගේලාෝමා අල්ලාාහ්වා දා ඔහුගේ� 
ධර්මා ග්රන්ථ දා ඔහුගේ� ධර්මා දූතෘයින්වා දා විශ්වාාසා කරති. ඔහුගේ� 
රසූල්වාරුන් අතෘරින් කිසිගේවාකු අතෘර ගේහාෝ අපි ගේවානස්කම් ඇති 
ගේනාකරන්ගේනමු. තෘවාදා අපි සාවාන් දුනිමු. අවානතෘ වූගේයමු අපගේ� 
පරමාාධිපතියාණානි! ඔගේබාන් සාමාාවා පතෘන්ගේනමු. තෘවාදා ගේයාමු 
වාන ස්ථානය ඇත්ගේත් ඔබා ගේවාතෘය යැයි ඔවුහු පැවාසුගේවාෝය.”

අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) 
ප්රකාශංය කළ බාවාට තෘහාවුරු වූ හාදීසායක් ගේමාගේස්ය. “කවජ්යෝරකු 

1- සාූරතෘුලා් බාකරා - 255
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රාත්රිජ්යෝයහි ආයතුල් කුර්සී පාරායනය කජ්යෝ� ද ඔහු සාම� 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ�න් වූ ආරක්ෂ්යයකු නිරන්තරජ්යෝයන්ම සිටින අතර ඔහු 
උදෑසාන අවදි වන ජ්යෝතක් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ඔහුට සාමීප වන්ජ්යෝන් නැත.” 
එතුමාාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) ප්රකාශං කළ බාවාට 
තෘහාවුරු වූ තෘවාත් හාදීසායක් ගේමාගේස්ය. “කවජ්යෝරකු රාත්රිජ්යෝ� සූරා 
අල් බකරාහි අවසාාන ආයත් ජ්යෝදක පාරායනය කජ්යෝ� ද ඒ ජ්යෝදක 
ඔහුට ප්රමාණවත් ජ්යෝේ.” 

එහි අර්ථය: අල්ලාාහ් මාැනවින් දාන්නාය. සියලුමා 
නපුරුකම්වාලින් ආරක්ෂා වාන්නට ඒ ගේදාක ඔහුට ප්රමාාණාවාත් 
ගේේ. රාත්රිගේ� හාා දාහාවාගේල් ගේමාන්මා යම් ගේගාාඩනැගිල්ලාකට 
ගේහාෝ කාන්තෘාරයකට ගේහාෝ අහාසාට ගේහාෝ සාාගාරයට ගේහාෝ ගේගාාඩ 
වාැදුගේන් නම් නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ප්රකාශං 
කළ පරිදි “අඌදු බිකලිමාතිල්ලාාහිත් තාම්මාති මින් ෂ්යර්රි මා 
කලාක්” (අල්ලාාහ්ගේ� පූර්ණා වාදාන් තුළින් ඔහු මාැවූ සියලු දාෑහි 
හාානිගේයන් මාමා ආරක්ෂාවා පතෘමි.) යන අනුවාාදාගේයන් ආරක්ෂාවා 
අධිකවා පැතීමා දා ඉන් එකකි. කවාගේරකු යම් ස්ථානයකට ගේගාාඩ 
වාැදී; ඔහු ‘අඌදු බිකලිමාතිල්ලාාහිත් තාම්මාති මින් ෂ්යර්රි මා 
කලාක්’ -අල්ලාාහ්ගේ� පූර්ණා වාදාන් තුළින් ඔහු මාැවූ සියලු දාෑහි 
හාානිගේයන් මාමා ආරක්ෂාවා පතෘමි.- යනුගේවාන් පවාසාන්ගේන් දා ඔහු 
නැවාතෘ නිවාසා බාලාා යන තුරු ඔහුට කිසිදු හාානියක් සිදු වාන්ගේන් 
නැතෘ. ඉන් තෘවාත් ප්රාර්ථනාවාක් වානුගේ� මුස්ලිම්වාරයා දාහාවාලා 
ආරම්භගේ� ගේමාන්මා රාත්රිය ආරම්භගේ� පහාතෘ සාඳහාන් පරිදි 
තුන් වාරක් පැවාසීමාය. “බිස්මිල්ලාාහිල්ලාදී ලාා යළුර්රු මඅස්මිහි 
ජ්යෝෂ්යයිඋන් ෆිල් අර්ලි වලාා ෆිස්සාමාඉ වහුවස් සාමීඋල් අලීම්.” 
(අහාස්හි සාහා ගේපාගේළාගේේ ඇති කිසිවාකට ඔහුගේ� නාමාය සාමාගා 
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හාානියක් සිදු කළ ගේනාහාැකි අල්ලාාහ්ගේ� නාමාගේයන් ආරක්ෂාවා 
පතෘමි. ඔහු සාර්වා ශ්රාවාකය. සාර්වා ඥාානීය.)

ගේම් ගාැන දිරිගාැන්වීගේම් වාලාංගු භාවාය අල්ලාාහ්ගේ� 
දූතෘයාණාන් විසින් වාාර්තෘා කර ඇතෘ. සාැබාැවින්මා එය සාෑමා 
උවාදුරකින්මා ආරක්ෂා වාන්නට ගේහ්තුවාක් ගේේ. ගේමාමා අනුවාාදා 
හාා රැකවාරණාය ලාබාන ප්රාර්ථනා වානාහි, ඒවාා සාත්යගේයන් හාා 
විශ්වාාසාගේයන් යුතුවා අල්ලාාහ් ගේකගේරහි විශ්වාාසාය තෘබාා ඔහු මාතෘ 
රැගේඳමින් කවාර කරුණාක් එය ගේපන්වාා ගේදාන්ගේන් දා ඒ සාඳහාා 
හාදාවාතෘ විවාෘතෘ කරමින් ඒවාා ආරක්ෂිතෘවා පිළිපදින්නන්හාට හූනියමා 
හාා අගේනකුත් උවාදුරුවාලින් ආරක්ෂා වීගේමාහි බාලාවාත් සාාධක 
වාන්ගේන්ය. එගේමාන්මා හූනියමා බාලාපෑගේමාන් පසුවා එය ඉවාත් කිරීමා 
සාඳහාා නිහාතෘමාානීවා අල්ලාාහ් ගේවාතෘ අධික ගේලාසා ගේයාමු ගේවාමින් 
ඔහුගේගාන් පතෘමින් එමා උවාදුර ඉවාත් කරන ගේමාන් දා දුර්භා�යය 
ඉවාත් කරන ගේමාන් දා ඉල්ලාා සිටීගේමාහි වාඩාත් බාලාවාත් ආයුධයක් 
වාන්ගේන්ය. 

හූනියම් හාා ගේවානත් ගේරෝගාාබාාධවාලාට ප්රතිකාර කිරීගේමාහි දී 
නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ගේපන්වාා දුන් තෘහාවුරු 
කරන ලාදා ප්රාර්ථනාවාන් අතෘරින් සාමාහාරක් ඇතෘ. එතුමාාණාන් තෘමා 
සාහාගාාමීන්හාට ඒවාා මාගින් ආරක්ෂාවා සාලාසාා දුන්හා. “අල්ලාාහුම්ම 
රබ්බන් නාසි අද්හිබිල් බඃසා, වෂ්ෆි, අන්තෂ් - ෂ්යාෆී ලාා ෂිෆාඅ 
ඉල්ලාා ෂිෆාඋක ෂිෆාඅන් ලාා යු�ාදිරු සාකමා”

(ගේත්රුමා: අගේහාෝ මිනිසුන්ගේ� පරමාාධිපතියාගේණානි! දුක් 
කරදාර පහා කරන්නාණානි! ඔබා සුවාය ගේදානු මාැනවා. සුවාය ගේදාන්නා 
ඔබාය. ඔබා හාැර සුවාය ගේදාන්නකු ගේවානත් නැතෘ. එය මානා සුවායකි. 
එය ගේරෝගී ගේලාසා අතෘහාැර ගේනාදාමායි.) ගේමාය තුන්වාරක් පවාසායි. 
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ජිබ්රීල් (අලායිහිස් සාලාාම්) තුමාා නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්හාට රැකවාරණාය පැතූ ආරක්ෂිතෘ ප්රාර්ථනා 
අතෘරින් තෘවාත් ප්රාර්ථනාවාක් වානුගේ�:

 ِبْسِم اهلل أْرِقيَك، ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ُيْؤِذيَك، ِمْن َشرِّ ُكلِّ َنْفٍس أَْو َعْيِ َحاِسد، اهللُ 
َيْشِفيك، ِبسِم اهللِ ُأرِقيك

“බිස්මිල්ලාාහි අර්කීක මින් කුල්ලි ජ්යෝෂ්ය�ඉන් යුඃදීක මින් ෂ්යර්රි 
කුල්ලි නෆ්සින් අේ අ�නි හාාසිදින් අල්ලාාහු යෂ්ෆීක බිස්මිල්ලාාහි 
උර්කීක”

(ගේත්රුමා: අල්ලාාහ්ගේ� නාමාගේයනි, සාෑමා ආත්මායකමා 
නපුරින් හාා ඊර්ෂ්යා කරන්නාගේ� ඇස්වාහින් ඔබාට උවාදුරු ඇති 
කරන සියලු දාැයින් මාමා ඔබාට ආරක්ෂාවා පතෘමි. අල්ලාාහ්ගේ� 
නාමාගේයනි, මාමා ඔබාට ආරක්ෂාවා පතෘමි.) ගේමාය නැවාතෘ නැවාතෘත් 
තුන්වාරක් පැවාසිය යුතු ගේේ. 

හූනියම බලාපෑවායින් පසු ඒ සාඳහාා ප්රතිකාර ක්රම අතරින් 
මිනිසාාට ජ්යෝසාත සාලාසාන තවත් ප්රතිකර්මයක් වනුජ්යෝ�, පුද්ගාලායකු 
තෘමා බිරිය සාමාගා සාංසාර්ගාගේ� නියැළීගේමාන් සීමාා වූ විට අමු මාසාන් 
ගේකාළ හාතෘක් ගේගාන එය ගාලාකින් ගේහාෝ ගේවානත් යම් ගේදායකින් 
ගේකාටා එය භාජනයක දාමාා ගේස්දීමාට ප්රමාාණාවාත් ජලාය එහි වාක් 
ගේකාට එහි ගේමාමා පාඨ පාරායනය ගේකගේර්. එනම්: “ආයතුල් 
කුර්සී”, “කුල් යා අ�යුහාල් කාෆිරූන්”(9), “කුල් හුවාල්ලාාහු 
අහ්ද්”(10), “කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලාක්”(11), “කුල් අඌදු 
බිරබ්බින් නාස්”(12), සූරා අල් අඃරාෆ්හි සාඳහාන් හූනියම් හාා 
සාම්බාන්ධ පාඨ. එනම් අල්ලාාහ්ගේ� ප්රකාශංය වාන:
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 وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع احلق وبطل ما كانوا
يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

“වඅේහායිනා ඉලාා මූසාා අන් අල්කි අසාාක ෆඉදා හිය තල්කෆු මා 
යඃෆිකූන්. ෆවකඅල් හාක්කු වබතලා මා කානූ යඃමලූන්. ෆ�ලාබූ 
හුනාලික වන්කලාබූ සාාගිරීන්.” 

(ගේත්රුමා: තෘවාදා ‘නුඹ නුගේ� සාැරයටිය දාමානු’ යැයි අපි 
මූසාා ගේවාතෘ දාන්වාා සිටිගේයමු. එවිට එය ඔවුන් සිදු කළ විජ්ජාවාන් 
ගිලා දාැමීය. එවිට සාත්යය ස්ථාපිතෘ විය. තෘවාදා ඔවුන් සිදු කරමින් 
සිටි දාෑ නිෂ්ඵලා විය. එවිට එහි ඔවුන් පරාජයට පත් කරන ලාදී. 
තෘවාදා ඔවුහු පහාත් වූවාන් ගේලාසා පත් වූගේවාෝය.)

 සූරා යූනුස්හි පාඨ:

 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما 
 أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال يصلح

عمل املفسدين. وحيق اهلل احلق بكلماته ولو كره اجملرمون
“වාකාලා ෆිර්අවුන උඃතූනී බිකුල්ලි සාාහිරින් අලීම්, ෆලාම්මාා ජාඅස් 
සාහාරතු කාලා ලාහුම් මූසාා අල්කූ මාා අන්තුම් මුල්කූන්. ෆලාම්මාා 
අල්කේ කාලා මූසාා මාා ජිඃතුම් බිහීස් සිහ්රු ඉන්නල්ලාාහා 
සායුබ්තිලුහූ, ඉන්නල්ලාාහා ලාා යුස්ලිහු අමාලාල් මුෆ්සිදීන්. 
වායුහික්කුල්ලාාහුල් හාක්ක බිකලිමාාතිහී වාලාේ කරිහාල් මුජ්රිමූන්.”

(ගේත්රුමා: තෘවාදා ‘මානා දාැනුමා ඇති සාෑමා හූනියම්කරුවාකුමා 
මාා ගේවාතෘ නුඹලාා ගේගාන එනු’යි ෆිර්අවුන් පැවාසුගේේය. 
හූනියම්කරුගේවාෝ පැමිණි කල්හි ‘නුඹලාා ගේහාළන්නට සිටින දාෑ 
නුඹලාා ගේහාළනු’ යැයි මූසාා ඔවුනට කීගේේය. ඔවුන් ගේහාළු කල්හි 
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‘නුඹලාා කවාර ගේදායක් ගේගාන ආවාදා එය හූනියමාකි. නියතෘ 
වාශංගේයන්මා අල්ලාාහ් එය නිෂ්ඵලා කරනු ඇතෘ. නියතෘ වාශංගේයන්මා 
අල්ලාාහ් කලාහාකාරීන්ගේ� ක්රියාවා විධිමාත් ගේනාකරනු ඇතෘ’ යැයි 
මූසාා පැවාසුගේේය. වාැරදිකරුගේවාෝ පිළිකුල් කළදා අල්ලාාහ් ඔහුගේ� 
ප්රකාශංයන් මාගින් සාත්යය සානාථ කරනු ඇතෘ.)

 සූරා තෘාහාා හි පාඨ:
 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حباهلم 
 وعصيهم خييل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس يف نفسه خيفة موسى. قلنا

 ال ختف إنك أنت األعلى. وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر
وال يفلح الساحر حيث أتى

(ගේත්රුමා: අගේහාෝ ! මූසාා, එක්ගේකා නුඹ (මුලින්මා) ගේහාළිය 
යුතුය. එගේස් නැතෘගේහාාත් ගේහාළන්නන්ගේගාන් මුල් අය අප වාන්න 
දාැයි ඔවුහු පැවාසුගේවාෝය.‘එගේස් නම් නුඹලාා ගේහාළනු’ යැයි ඔහු 
පැවාසුගේේය. එවිට ඔවුන්ගේ� ලාණු හාා ඔවුන්ගේ� සාැරයටි විය. 
ඔවුන්ගේ� හූනියමා ගේහ්තුගේවාන් ඒවාා ගාමාන් කරන ගේමාන් දිස් විය. 
එවිට මූසාාට, ඔහුගේ� සිතෘ තුළ බිය හාැඟීමාක් එය ඇති කගේ�ය.
නුඹ බිය ගේනාවානු. නියතෘ වාශංගේයන්මා උසාස් වානුගේ� නුඹ මා යැයි 
අපි පැවාසුගේවාමු. නුගේ� දාකුණාගේතෘහි ඇති දාෑ නුඹ ගේහාළනු. ඔවුන් 
සිදු කළ දාෑ එය ගිලා දාමානු ඇතෘ. එගේස් ඔවුන් සිදු කගේ� 
හූනියම්කරුවාකුගේ� කුමාන්ත්රාණායයි. හූනියම්කරුවාා කවාර 
අයුරින් පැමිණිය දා ජය ගේනාලාබානු ඇතෘ.)(15)

ජලාය තුළ සාඳහාන් කරනු ලාැබූ පාරායනයන් පාරායනය 
කිරීගේමාන් පසුවා ඉන් උගුරු තුනක් පානය ගේකාට ඉතිරිගේයන් 
ස්නානය කර ගානී. එමාගින් අල්ලාාහ් අභිමාතෘ කගේ� නම් ගේරෝගාය 
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ඉවාත්වා යනු ඇතෘ. එය ගේදාවාතෘාවාක් ගේහාෝ ඊට වාැඩි වාතෘාවාක් 
උපගේයෝගී කිරීමාට අවාශ්ය වූගේ� නම් ගේරෝගාය ඉවාත් වාන තුරු 
එගේස් සිදු කිරීගේමාහි වාරදාක් නැතෘ.

හූනියම් සාඳහාා වූ ප්රතිකාර අතෘරින් තෘවාත් කරුණාක් වාන්ගේන් 
-එය ඉතෘා ප්රගේයෝජනවාත් ප්රතිකර්මායකි- භූමියක ගේහාෝ කන්දාක 
ගේහාෝ ගේවානත් තෘැනක ගේහාෝ සිදු කර ඇති හූනියම් ස්ථානය ගේසාායා 
ගාැනීමාය. එගේස් හාඳුනා ගාත් විගේටක එය එළියට ගේගාන හූනියමා 
නිශ්ඵලා වාන අයුරින් විනාශං කර දාැමිය යුතුය. ගේම්වාා; හූනියගේමාන් 
ආරක්ෂා වීමා හාා ඒ සාඳහාා වූ ප්රතිකාර පිළිබාඳ කරුණු පැහාැදිලිවා 
සාඳහාන් කිරීමාට හාැකි වූ කරුණු කිහිපයකි. ආශිර්වාාදා කිරීගේම් 
භාරකරු අල්ලාාහ්ය.

ජින්නුන් ගේවාතෘ සාත්වා කැපයක් පිළිගාැන්වීමා ගේහාෝ ඒ හාැර 
ගේවානත් යම් ආකාරයකින් සාමීපතෘාවා ලාැබීමා යනාදී හූනියම් 
කටයුත්තෘක් ඔස්ගේස් ප්රතිකාර කිරීමා සුදුසු ගේනාවාන්ගේන්ය.

සාැබාැවින්මා එය ගේෂයිතෘාන්ගේ� ක්රියාවාක් පමාණාක් ගේනාවා 
මාහාා ෂිර්ක් අතෘරින් එකක් වාන්ගේන්ය. එයින් වාැළකී සිටීමා 
අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. එගේමාන්මා හූනියම් කරුවාන්, ගේජ�ෝතිෂ්ය 
ගේේදීන් හාා සාාස්තෘරකරුවාන්ගේගාන් විමාසාා ප්රතිකාර කිරීමා ඔවුන් 
පවාසාන දාෑ අනුවා කටයුතු කිරීමා සුදුසු ගේනාවාන්ගේන්ය. ගේහ්තුවා 
සාැබාැවින්මා ඔවුන් ගේද්වාත්වාය විශ්වාාසා ගේනාකරන්ගේනෝ ගේවාති. 
එගේමාන්මා ඔවුන් ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ වාාදා කරමින් ජනයා අන්දාන 
දුෂ්ඨ ගේබාාරුකාරිගේයෝ ගේවාති. 
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සාැබාැවින්මා දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) 
තුමාා ඔවුන් ගේවාතෘ යාමාත් ඔවුන්ගේගාන් කරුණු විමාසාා සිටීමාත් 
ඔවුන් සාත්යය බාවා පවාසාා සිටීමාත් වාැළැක්වීය.ඒ ගාැන ගේමාමා 
ලිපිය ආරම්භගේ� පැහාැදිලි කර ඇතෘ. අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) ප්රකාශංය කළ බාවාට තෘහාවුරු වූ 
හාදීසායක් ගේමාගේස්ය. සාැබාැවින්මා එතුමාාගේගාන් හූනියම් කැපීමා 
සාම්බාන්ධගේයන් විමාසාන ලාදී. එවිට එතුමාා: “එය ජ්යෝෂ්යයිතාන්ජ්යෝ� 
ක්රියාජ්යෝවන් වූවකි.” යැයි පැවූහා. ගේමාය අහ්මාද් හාා අබූ දාාවූද් යන 
ඉමාාම්වාරු විසින් මානා වාාර්තෘා සාම්බාන්ධතෘාවාකින් යුතුවා වාාර්තෘා 
කර ඇතෘ. 

හූනියම් කැපීමා යනු හූනියම් කරනු ලාබාන්නාගේගාන් හූනියමා 
ඉවාත් කිරීමාය. (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා එතුමාාගේ� 
ගේමාමා ප්රකාශංගේයන් අදාහාස් කගේ� අඥාාන සාමාගේ� පරිහාරනය කළ 
හූනියම් කැපීගේම් ක්රියාවාලියයි. එය හූනියම් කරුගේගාන් හූනියමා 
කපන ගේමාන් ඉල්ලාා සිටීමා ගේහාෝ එවාැනිමා හූනියමාක් තුළින් 
හූනියමා කපන ගේමාන් ගේවානත් හූනියම්කරුවාකුගේගාන් ඉල්ලාා 
සිටීමායි.

ඉහාතෘ සාඳහාන් කළ පරිදි ආගාමාානුගාතෘ කරන ලාදා 
රැකවාරණායන් හාා ආරක්ෂිතෘ ක්රමා ගේමාන්මා අනුමාතෘ කරන ලාදා 
ඖෂධ තුළින් එය ඉවාත් කිරීගේමාහි කිසිදු වාරදාක් නැතෘ. ආචාාර්යය 
ඉබ්නු ක�යිම් හාා අෂ්-ගේෂයික් අබ්දුර් රහ්මාාන් බින් හාසාන් යන 
උතුමාන්ලාා “ෆත්හුල් මාජීද්” නම් කෘතිගේයහි ගේම් ගාැන සාඳහාන් කර 
ඇති අතෘර ගේවානත් අය විසින් දා ගේම් ගාැන සාඳහාන් කර ඇතෘ.
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සියලු උවාදුරුවාලින් සුවාය ලාබාන්නට මුස්ලිම් ප්රජාවාට 
අල්ලාාහ් ආශිර්වාාදා කරන ගේමාන් දා ඔවුනට ඔවුන්ගේ� දාහාමා 
ආරක්ෂා කර ගේදාන ගේමාන් දා එහි නිසි අවාගේබාෝධය ඔවුනට 
ගේපෝෂණාය කරන ගේමාන් දා දාහාමාට පටහාැනි සියලු දාැයින් 
ආගේරෝ�යමාත්භාවාය ලාබාා ගේදාන ගේමාන් දා අල්ලාාහ්ගේගාන් පතෘමු. 
ඔහුගේ� ගාැත්තෘා වාන ඔහුගේ� ධර්මා දූතෘයාණාන් වාන මුහාම්මාද් 
(සාල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් ගේකගේරහි ශංාන්තිය 
හාා සාමාාදාානය උදාා ගේේවාා!
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බිරිය සාැමියාට එජ්යෝරහිව හූනියම් කිරීම.....
අබ්දුල් අසීස් ඉබ්නු බාාස් තුමාා විසින් ගාරු සාගේහාෝදාර... 

තුමාා ගේවාතෘ.අස්සාලාාමු අලායිකුම් වාරහ්මාතුල්ලාාහි වාබාරකාතුහු.....

ඔබාගේ� දින (ගේනාමාැ)ති ලිපිය මාට ලාැබී ඇතෘ. අල්ලාාහ් 
ඔබාට මාගා ගේපන්වානු ඇතෘ. ඔබාට ඔගේබ් නවා බිරිඳ සාමාඟ 
සාංසාර්ගාගේ� ගේයදීමාට අවාශ්ය වූ විට ඔබාට අත් වූ ඉරණාමා, ඔබා 
ගේෂයික්වාරයා ගේවාතෘ ගේගාාස් ඔහු ඔබාට දුන් තීන්දුවා සාහා ඔගේබ් 
නවා බිරිඳ සාමාඟ සාංසාර්ගාගේ� ගේයදීගේමාන් ඔබාවා වාළක්වාා ගාැනීමාට 
ගේහ්තුවාක් වූ ඔගේබ් මුල් බිරිය කටයුතු කළ ආකාරය යනාදී කරුණු 
එහි සාඳහාන් වී තිබුණි. ගේම්වාා සාම්බාන්ධගේයන් වූ නීති පිළිබාඳ ඔබා 
විමාසාා සිටි ඔගේබ් ප්රශ්නය ප්රකට කරුණාකි.

පිළිතුර: ගේමාමා ක්රියාවා මුල් බිරිය විසින් පිළිගේගාන ඇත්ගේත් 
නම් ගේහාෝ පැහාැදිළිවා ඇය ඒ මාතෘ ස්ථාවාරවා සිටිගේ� නම් ගේහාෝ ඇය 
සිදු කර ඇත්ගේත් බාරපතෘලා වාරදාකි. එය ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප 
කිරීමාක් ගේමාන්මා මුලාාවාකි. ඊට ගේහ්තුවා සාැබාැවින්මා ඇය එගේස් සිදු 
කර ඇත්ගේත් තෘහානම් කරන ලාදා හූනියමායි. උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් 
පවාසාන පරිදි හූනියම් කරන්නා ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප කළ 
අගේයකි. සුගේලායිමාාන් ගේ� පාලාන සාමාගේ� ගේෂයිතෘානුන් පාරායනා 
කළ දාෑ ඔවුහු අනුගාමානය කළහා. සුගේලායිමාාන් ප්රතික්ගේෂ්ප 
ගේනාකගේ� ය. නමුත් ගේෂයිතෘානුන් ප්රතික්ගේෂ්ප කගේළෝය. ඔවුහු 
ජනයා ට හූනියමා දා බාැබිගේලාෝනියාගේේ හාාරූත් මාාරූත් යන මාලාක් 
වාරුන් ගේදාගේදානා ට පහාළ කරනු ලාැබූ දාෑ දා ජනයා ට ඉගාැන් 
වූගේවාෝය. නමුත් ඔවුන් ගේදාගේදානා සාැබාැවින් මා “අපි පරීක්ෂ්යණයකි. 
එබැවින් නුඹ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප ජ්යෝනාකරනු“යි පවසාා සිටීජ්යෝමන් මිසා 
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කිසිජ්යෝවකු ට ඉ�ැන්නුජ්යෝේ නැත. එවිට ඔවුන් ජ්යෝදජ්යෝදනාජ්යෝ�න් 
සාැමියා හාා තම බිරිය අතර ජ්යෝවන් කරවන දෑ ඉජ්යෝ�න �ත්ජ්යෝත�ය. 
අල්ලාාහ් ජ්යෝ� අනුබලාජ්යෝයන් මිසා කිසිජ්යෝවකු ට කිසි වකින් හාානි 
පමුණුවන්නන් ජ්යෝලාසා ඔවුන් නැත. තව ද ඔවුන ට හාානි 
පමුණුවන ප්රජ්යෝය��නවත් ජ්යෝනාවන කරුණුද ඉජ්යෝ�න �නිති. 
තව ද සාැබැවින්ම එය මිලා ට �ත් අය ට පර ජ්යෝලාාජ්යෝව හි කිසිදු 
ජ්යෝකාටසාක් ජ්යෝනාමැති බව සාැබැවින් ම ඔවුහු දැන සිටිජ්යෝය�ය. 
ඔවුන් විකුණා මිලාදී �ත් දෑ නපුරු විය. ඔවුන් (ජ්යෝම් �ැන) දැන 
සිටිජ්යෝ� නම්.

ගේමාමා පාඨය සාැබාැවින්මා හූනියමා ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප 
කිරීමාක් බාවාත් හූනියම් කරන්නා ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප 
කරන්ගේනකු බාවාත් ගේපන්වාා ගේදායි. සාැබාැවින්මා හූනියම් කරුගේවාෝ 
ඔවුනට ප්රගේයෝජනවාත් ගේනාවාන හාානි පමුණුවාන දාෑ ඉගේගාන 
ගානිති. ඔවුන්ගේ� අරමුණු අතෘරින් ස්වාාමි පුරුෂයා හාා ඔහුගේ� 
බිරිය ගේවාන් කිරීමාදා එකකි. මාළවුන් ගේකගේරන් නැගිටුවානු ලාබාන 
දිනගේ� සාැබාැවින්මා ඔවුනට කිසිදු ගේකාටසාක් නැතෘ. -එනම් 
සාාර්තෘකත්වාගේ� කිසිදු ගේකාටසාක් ඔවුනට හිමි නැතෘ යන්නයි.- 
සාහීහ් හාදීසාගේ� අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) ප්රකාශං කළ හාදීසායක් ගේමාගේස් සාඳහාන් ගේේ. “විනාශ 
කර දමනු ලාබන කරුණු හාතකින් නුඹලාා වළකිනු” “අජ්යෝහා� 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණනි! ඒවා කුමක්දැ?”යි විමසානු ලාැබීය. එතුමා 
ජ්යෝමජ්යෝස් පැවසූහා. “අල්ලාාහ්ට යමක් හාවුල් කර ආජ්යෝද්ශ කිරීම, 
හූනියම, කිසිදු සාාධාාරණ ජ්යෝහ්තුවකින් ජ්යෝතාර ව මිනිස් ජීවිතයක් 
ඝාාතනය කිරීම, ජ්යෝපාලිය අනුභව කිරීම, අනාථ දරුවන්ජ්යෝ� මුදල් 
හාා ජ්යෝද්පළ අනුභව කිරීම, දරුණු යුදමය තත්ත්වයක දී පැන 
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දිවීම, ජ්යෝද්වත්වය විශ්වාසා කළ සාැදැහාැවත් නිර්මළ කාන්තාවන්ට 
අවලාාද නැගීම ජ්යෝේ.”

ඔබාට ප්රතිකාර කළ එමා ගේෂයික්වාරයා මාතු පිටින් 
ගේපගේනන්ගේන් ඔහු කාන්තෘාවාක් බාදු හූනියම් කරුවාකු ගේලාසායි. 
සාැබාැවින්මා හූනියම් හාා සාම්බාන්ධ කටයුතු හූනියම් කරුවාන් මිසා 
ගේවානත් කිසිවාකු එඹී ගේනාබාලාන බාැවිණි. එගේමාන්මා ඔහු ගේබාාගේහාෝ 
කටයුතුවාලාදී ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ වාාදා කිරීගේමාන් ප්රසිද්ධියට පත් 
ගේප්න කියන්නන් හාා සාාස්තෘර කරුවාන්ගේගාන් ගේකගේනකි. නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්ගේ� ප්රකාශංයට අනුවා 
ඔවුන්ගේගාන් වාැළකී සිටීමාත් ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ ඔවුන් තෘර්ක කරමින් 
සිටින විෂයගේයහි ඔවුන් සාත්යවාාදීන් බාවාට සාහාතික ගේනාකර 
සිටීමාත් මුස්ලිම්වාරයකුට අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. 

“කවජ්යෝරකු ජ්යෝහා� සාාස්තර කාරජ්යෝයකු ජ්යෝවත පැමිණ 
ඔහුජ්යෝ�න් යමක් විමසාා සිටිජ්යෝ�ද ඔහුජ්යෝ� රාත්රී හාතළිහාක 
සාලාාතයන් පිළි�නු ජ්යෝනාලාබන්ජ්යෝන්මය.” ගේමාය ඉමාාම් මුස්ලිම් 
විසින් ඔහුගේ� සාහීහ් ග්රන්ථගේ� වාාර්තෘා කර ඇතෘ. (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා තෘවාදුරටත් ගේමාගේස් පැවාසූහා. “කවජ්යෝරකු 
සාාස්තර කාරයකු ජ්යෝවත ජ්යෝහා� ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්යෝ ජ්යෝේදිජ්යෝයකු ජ්යෝවත 
පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යයක් බව තහාවුරු කර සිටිජ්යෝ� ද 
සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා 
ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.”

ඔගේබාන් සිදු වූ වාරදා ගේවානුගේවාන් පාපක්ෂමාාගේවාහි නිරතෘ 
වීමාත් පශ්චාාත්තෘාප වීමාත් නීතිපතිවාරයා හාා අධිකරණා ප්රධානියා 
ගේවාතෘ ගේමාමා ගේෂයික්වාරයා ගාැන හාා ඔගේබ් මුල් බිරිය ගාැන පැමිණිලි 
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කර සිටීමාත් ඔබාට අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. එවිට උසාාවිය හාා නීති 
ගේකාමිසාමා ඔවුන්වා වාළක්වාාලාන ක්රියාමාාර්ගා ගානු ඇතෘ. එගේමාන්මා 
ගේමාවාැනි සිදුවීමාක් ඔබාට සිදු වූගේ� නම්, ඔබාට නිතෘ�ානුකූලා 
ප්රතිකාර ක්රමා දාන්වාා සිටින ආගාමික විද්වාතුන්ගේගාන් විමාසාා දාැන 
ගාන්න. අල්ලාාහ් අපටත් ඔබාටත් දාහාමා පිළිබාඳ අවාගේබාෝධයත් ඒ 
මාතෘ වාන ස්ථාවාරත්වායත් එයට පටහාැනිවා කටයුතු කිරීගේමාන් 
ආරක්ෂාවාත් දාායාදා කරනු මාැනවා. සාැබාැවින්මා ඔහු මාහාත් 
ගේගාෞරවාාන්විතෘ තෘ�ාගාශීලීය.

ඔබාට ශංාන්තිය දා අල්ලාාහ්ගේ� කරුණාාවා දා ඔහුගේ� අභිවාෘද්ධිය දා 
ලාැගේබ්වාා!
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මන්ත්ර ගුරුකම් කරන්නන් හාා හූනියම් 
කරුවන්ජ්යෝ�න් විමසාා සිටීම පිළිබඳ නීතිය.

ප්රශ්නය: රියාද් හි ගේවාගේසාන සාගේහාෝදාරගේයකු ඔහුගේ� 
ප්රශ්නගේ�දී ගේමාගේස් විමාසාා සිටිගේ�ය. යමානගේ� ඇතෘැම් ප්රගේද්ශංවාලා 
‘අස්-සාාදාා’ (බාාවාාවාරු) යන නමින් මිනිස් ගේකාට්ඨාශංයක් දාක්නට 
ලාැගේබ්. ගේමාාවුන් මාන්ත්රා ගුරුකම් හාා දාහාගේමාහි ගේනාමාැති දාෑ 
සිදුකරමින් සිටිති. සුවා කළ ගේනාහාැකි ගේරෝගා ජනයාට සුවා කිරීගේම් 
ශංක්තිය ඔවුනට ඇතෘැයි වාාදා කරති. ඒ සාඳහාා කිනිසිවාලින් ඔවුන් 
ඇනගානිමින් ඔවුන්ගේ� දිවාවාල් කපා ගානිමින් ඔප්පු කරන්නට 
බාලාති. පසුවා ඒවාා කිසිදු හාානියකින් ගේතෘාරවා ඔවුන් ගේවාතෘ නැවාතෘ 
ගේස්න්දු ගේේ. ඔවුන් අතෘර සාලාාත් ඉටු කරන්නන් ගේමාන්මා සාලාාත් 
ඉටු ගේනාකරන්නන් දා ගේවාති. එගේමාන්මා ඔවුන්ගේ� පාර්ශංවායට 
අයත් ගේනාමාැති කාන්තෘාවාන් ඔවුන් විවාාහා කර ගාැනීමා ඔවුනට 
අනුමාතෘ කාර්යයක් වාන බාවාත් ඔවුන්ගේ� පාර්ශංවාගේයන් කිසිගේවාකු 
ගේවානත් කිසිදු පාර්ශංවායකට විවාාහා කර දීමා අනුමාතෘ කාර්යයක් 
ගේනාවාන බාවාත් පවාසාති. ගේරෝගීන් සාඳහාා ඔවුන්ගේ� ප්රාර්ථනාගේවාහි 
ඔවුන් “අගේහාෝ අල්ලාාහ් අගේහාෝ තෘැනැත්තෘා” යනුගේවාන් ඔවුන්ගේ� 
මුතුන් මිත්තෘන්ගේගාන් ගේකනකුවා දා ආමාන්ත්රාණාය කරමින් 
ප්රාර්ථනා කරති. ගේපර කාලාගේ� ජනයා ඔවුන්වා විශංාලා ගේකාට 
සාැලාකුගේවාෝය. ඔවුන් අසාාමාාන්ය මිනිස් ගේකාට්ඨාශංයක් ගේලාසාත් 
ඔවුන් අල්ලාාහ්ට සාමීප වූවාන් ගේලාසාත් සාැලාකුගේවාෝය. “අල්ලාාහ්ගේ� 
සාමීපතෘයින්” යැයි ඔවුන් හාඳුන්වානු ලාැබුගේවාෝය. වාර්තෘමාානගේ� 
ඔවුන් අතෘර ජනයා ගේබාදී සිටිති. ඔවුන් අතෘර ඔවුනට විරුද්ධවා 
කටයුතු කරන අය දා සිටිති. එය තෘරුණා කණ්ඩායම් ගේමාන්මා 
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ඇතෘැම් ගුරුවාරු පිරිසාකි. එගේමාන්මා තෘවාමාත් ඔවුන් වා පිළිපදිමින් 
සිටින අයදා ගේවාති. ඔවුන් වායසින් වාැඩි, දාැනුමා ගේනාමාැති පිරිසාකි. 
ගේමාමා මාාතෘෘකාගේේ යථාර්ථය පැහාැදිලි කරන ගේමාන් ගාරු කටයුතු 

ඔබාතුමාාගේගාන් අපි ඉල්ලාා සිටින්ගේනමු. පිළිතුර: ගේමාාවුන් හාා 

ගේමාාවුනට සාමාාන වූවාන් පිළිකුල් සාහාගාතෘ ක්රියා හාා වා�ාජ හාැසිරීම් 
ඇති සූෆිවාරුන්ගේ� කණ්ඩායමාට අයත් උදාවියයි. එගේමාන් නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් පවාසාා සිටි පරිදි 
අනාවාැකි පළ කරන්නනන්ගේ� කණ්ඩායමාට අයත් උදාවියයි. 
“කවජ්යෝරකු ජ්යෝහා� අනාවැකි පවසාන සාාස්තර කාරජ්යෝයකු ජ්යෝවත 
පැමිණ ඔහුජ්යෝ�න් යමක් විමසාා සිටිජ්යෝ� ද, ඔහුජ්යෝ� දින හාතළිහාක 
සාලාාතයන් පිළි�නු ජ්යෝනාලාබන්ජ්යෝන්මය.” එය ඔවුන් ගුප්තෘ දාෑ 
පිළිබාඳ දාැනුමා ඇත්තෘන් බාවා වාාදා කිරීමා, ඔවුන් ජින්නුන්ට ගේස්වාය 
සාැපයීමා, ඔවුනට නැමාදුම් කිරීමා හාා හූනියම් කටයුතු කරමින් 
ජනයා ඇන්දාවීමා වාැනි කටයුතු ගේහ්තුගේවානි. 

ඒ ගාැන මූසාා හාා ෆිර්අවුන්ගේ� කතෘාවා තුළ අල්ලාාහ් ගේමාගේස් 
පවාසාා සිටියි. ඔවුහු එය දාැමූ කල්හි මිනිසුන්ගේ� ඇස් බාැන්ඳුම් 
විය. ඔවුහු ඔවුන් බියගාන්වාන්නට බාැලුගේවාෝය. ඔවුහු ඉමාහාත් 
මාායාවාක් ගේගාන ආගේවාෝය. ගේමාමා ශුද්ධ වූ හාදීසාය අනුවා ඔවුන් 
ගේවාතෘ යාමාත් ඔවුන්ගේගාන් කරුණු විමාසාා සිටීමාත් සුදුසු ගේනාවීය. 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්ගේ� ප්රකාශංය 
ගේමාගේස්ය. “කවජ්යෝරකු සාාස්තර කාරයකු ජ්යෝ�ෝ�තිෂ්ය ජ්යෝේදිජ්යෝයකු 
ජ්යෝවත පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යයක් බව තහාවුරු කර සිටිජ්යෝ� 
ද සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) 
තුමා ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.” තෘවාත් ප්රකාශංයක: 
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“කවජ්යෝරකු සාාස්තර කාරයකු ජ්යෝවත ජ්යෝහා� පලාාපලා කියන්ජ්යෝනකු 
ජ්යෝවත පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යයක් බව තහාවුරු කර සිටිජ්යෝ� 
ද සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) 
තුමා ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.”

අල්ලාාහ් ගේනාවාන අයගේගාන් ඔවුන් ප්රාර්ථනා කිරීමා, 
අල්ලාාහ් ගේනාවාන අයගේගාන් උදාේ පැතීමා ගේහාෝ සාැබාැවින්මා 
ඔවුන්ගේ� මුතුන් මිත්තෘන් හාා ඔවුන්ගේ� පැරැණ්නන් ගේලාාගේවාහි 
කටයුතු සිදු කරති; ගේරෝගීන් සුවා කරති; යැයි ඔවුන් විශ්වාාසා කිරීමා 
ගේහාෝ ඔවුන්ගේ� මාරණායත් සාමාගා ගේහාෝ ඔවුන් රහාත් වීගේමාන් පසු 
ප්රාර්ථනාවාට පිළිතුරු ගේදානු ලාබාන බාවා විශ්වාාසා කිරීමා යනාදී ගේම් 
සියල්ලා අල්ලාාහ්වා ප්රතික්ගේෂ්ප කිරීමාකි. එගේමාන්මා මාහාා ෂිර්ක් 
ගාණායට අයත් ගේේ. ඔවුන් ගේහාළා දාැකීමා, ඔවුන් ගේවාතෘ යාගේමාන් 
වාැළකී සිටීමා, ඔවුන්ගේගාන් කරුණු විමාසාා ගේනාසිටීමා, ඔවුන් 
සාත්යය බාවා තෘහාවුරු ගේනාකිරීමා යනාදිය අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. 
සාැබාැවින්මා ඔවුන් ගේමාමා ක්රියාවාන්හි හූනියම් කරුවාන් හාා 
අනාවාැකි කියන්නන්ගේ� ක්රියාවාන් අතෘර හාා අල්ලාාහ් ගේනාවාන 
ගාැත්තෘන් හාට ආගේද්ශං කරන්නන් අල්ලාාහ් ගේනාවාන්නන්ගේගාන් 
උදාේ පතෘන්නන් හාා අල්ලාාහ් ගේනාවාන ජින්නුන් මිය ගිය 
ඇත්තෘන් හාා ඔවුනට පක්ෂපාතී අය අතෘරින් ගේවානත් අයගේගාන් 
උපකාර පතෘන්නන්ගේ� ක්රියාවාන් අතෘර මුසු කරති. සාැබාැවින්මා 
ඔවුන්ගේ� මුතුන් මිත්තෘන් හාා ඔවුන්ගේ� පැරැණ්නන් ගේහාෝ ගේවානත් 
ජනයාට භාරකාරත්වාය ඇති බාවාත් ඔවුනට ප්රාතිහාාර්යයන් ඇති 
බාවාත් විශ්වාාසා කරති. ගේම් සියලු කටයුතු පිවිතුරු දාහාමා ගේහාළා 
දාකින මාන්ත්රා ගුරුකම් හාා සාාස්තෘර කරුවාන් ගේමාන්මා අනාවාැකි 
කියන්නන්ගේ� ක්රියාවාන් අතෘරින් වාන්ගේන්ය.
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කිනිස්ගේසාන් තෘමාන්ට ඇණා ගාැනීමා තෘමාන්ගේ� දිවා 
කපා ගාැනීමා වාැනි පිළිකුල් සාහාගාතෘ ක්රියාවාන් සියල්ලා මිනිසාා 
බාන්ධනයට පත් කරන දාෑය. ගේම් සියල්ලා ඉහාතෘ කී පරිදි තෘහානම් 
කරමින් හාා වාළක්වාමින් අල් කුර්ආනගේ� හාා සුන්නාගේේ සාඳහාන් 
වා පැමිණා ඇති තෘහානම් කරනු ලාැබූ හූනියම් වාර්ගා අතෘරට 
අයත්ය. එමාගින් බුද්ධිමාතෘා මුළාවාට පත් ගේනාවිය යුතුය. ගේමාය 
ෆිර්අවුන්ගේ� මාායාකරුවාන් පිළිබාඳ උත්තෘරීතෘර සුවිශුද්ධ අල්ලාාහ් 
පවාසාා සිටි වාර්ගායට අයත් ගේේ. “ඔවුන්ජ්යෝ� හූනියම ජ්යෝහ්තුජ්යෝවන් 
ඒවා �මන් කරන ජ්යෝමන් දිස් විය.” ගේමාාවුහු හූනියමා ගේමාන්මා 
මාන්ත්රාගුරුකම්, සාාස්තෘර කීම්, අනාවාැකි කීම් යානාදී කරුණු 
ගේමාන්මා මාහාා ශිර්ක්, අල්ලාාහ් ගේනාවාන්නන්ගේගාන් උදාේ පැතීම්, 
අල්ලාාහ් ගේනාවාන්නන්ගේගාන් උපකාර පැතීමා යනාදී කරුණු 
හාා.ගුප්තෘ දාෑ ගාැන තෘර්ක කිරීමා, විශ්වා දාැනුගේමාහි කටයුතු කිරීමා 
යනාදී කරුණු අතෘර සියල්ලා එකට ගේගාානු කර ගාත්ගේතෘෝය. 
ගේම් වාර්ගාගේ� ගේබාාගේහාෝමායක් දාෑ මාහාා ෂිර්ක් හාා පැහාැදිලි ගේද්වා 
ප්රතික්ගේෂ්පගේ� වාර්ගා අතෘරට අයත්ය. එගේමාන්මා අල්ලාාහ් තෘහානම් 
කළ මාන්ත්රාකරුවාන්ගේ� ක්රියාවාන් හාා අල්ලාාහ් හාැර ගේවානත් 
කිසිවාකුට දාැනගාතෘ ගේනාහාැකි ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ වාාදා කරන්නන්ගේ� 
ක්රියාවාන් අතෘරට අයත්ය. “(නබිවාරය!) නුඹ පවාසානු. අල්ලාාහ් 
හාැර අහාස්හි හාා මාහාගේපාගේළාගේේ සිටින්නන් ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ 
ගේනාදානිති.” (21) ඔවුන් ගේහාළා දාැකීමා, ඔවුන්ගේ� කටයුතුවාලා 
නපුරුකමා හාා ඒවාා පිළිකුල් සාහාගාතෘ බාවා පැහාැදිලි කිරීමා හාා 
ඔවුන්ගේ� විෂය කටයුතු භාර උදාවිය ගේවාතෘ පැමිණිලි කිරීමා 
යනාදිය ඔවුන්ගේ� තෘත්ත්වාය හාඳුනන සියලු මුස්ලිම්වාරුන්හාට 
අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය.
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ගේමාවාැන්නන් ඉස්ලාාමීය රටක සිටින්ගේන් නම් වාැදාගාත් වාන්ගේන්, 
ඔවුන්ගේ� නපුරට තිතෘ තෘැබීමාට සාහා ඔවුන්ගේ� අසාත්ය සාහා 
රැවාටිලි වාලින් මුස්ලිම්වාරුන් ආරක්ෂා කර ගාැනීමාට ෂරියා 
ප්රකාරවා ඔවුන්ට ලාැබිය යුතු දාඬුවාම් ලාබාා දීමාය.
අල්ලාාහ් ආශිර්වාාදාගේ� භාරකරුය.
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ජින්නුන් (අ�නි භූතයින්) ජ්යෝයාදා �න්නා �න 
වෛවදෝවරයකු ළඟ ප්රතිකාර කිරීම 

ප්රශ්නය: ගේමාහි ඔවුන්ගේ� වාචානයට අනුවා ජන ගේවාදාකමා මාගින් 
ප්රතිකාර කරන පිරිසාක් මිනිසුන් අතෘර සිටිති. ඔවුන්ගේගාන් කිසිවාකු 
ගේවාතෘ ගේහාෝ මාා ගිය විට ඔහු මාට: ඔගේබ් නමා හාා ඔගේබ් මාවාගේ� 
නමා ලියා ගේහාට දින අප ගේවාතෘ එන්නැ’යි පවාසාා සිටියි. එගේස් 
පුද්ගාලාගේයක් ඔවුන් ගේවාතෘ පැමිණි අවාස්ථාගේේ ඔවුහු ඔහුට “ඔබාට 
ගේම් ගේම් අපලා තිගේබ්. ඒ සාඳහාා ගේම් ගේම් ප්රතිකාර කළ යුතුවා ඇතෘ” 
යැයි පවාසාති. ඔවුන්ගේගාන් ගේකගේනකු “සාැබාැවින්මා ඔහු ප්රතිකර්මා 
කිරීගේම්දී අල්ලාාහ්ගේ� කුර්ආනය භාවිතෘ කරනු ඇතෘැ”යි පවාසායි. 
ගේමාවාැන්නන් ගාැන ඔගේබ් අදාහාසා කුමාක් දා? ඔවුන් ගේවාතෘ යෑමා 
සාම්බාන්ධගේයන් වූ නීතිය කුමාක් දා?

පිළිතුර: කවාගේරකු ප්රතිකර්මා කිරීගේම් දී ගේමාවාන් කටයුත්තෘක් සිදු 
කරන්ගේන් දා සාැබාැවින්මා ඔහු ජින්නුන් භාවිතෘා කරන බාවාට හාා 
ගුප්තෘ දාෑ පිළිබාඳ වාාදා කරන බාවාට වූ සාාධකයකි. එවාැන්ගේනකු 
ගේවාතෘ යෑමා ගේහාෝ ඔහුගේගාන් විමාසාා සිටීමා ගේහාෝ සුදුසු ගේනාවාන්නාක් 
ගේමාන්මා ඔහු ළඟ ප්රතිකාර ගාැනීමා දා සුදුසු ගේනාවාන්ගේන්ය. ගේමාමා 
වාර්ගාගේ� මිනිසුන් පිළිබාඳ නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) 
තුමාා පහාතෘ අයුරින් ප්රකාශං කර ඇති ගේහායිනි. “කවජ්යෝරකු ජ්යෝහා� 
සාාස්තර කාරජ්යෝයකු ජ්යෝවත පැමිණ ඔහුජ්යෝ�න් යමක් විමසාා සිටිජ්යෝ� 
ද, ඔහුජ්යෝ� රාත්රී හාතළිහාක සාලාාතය පිළි�නු ජ්යෝනාලාබන්ජ්යෝන්මය.” 
මුස්ලිම්තුමාා සිය සාහීහ් ග්රන්ථගේ� ගේමාය වාාර්තෘා කර ඇතෘ. සාාස්තෘර 
කරුවාන්, අනාවාැකි කියන්නන් හාා හූනියම් කරුවාන් ගේවාතෘ යෑමා 
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තෘහානම් බාවාත් ඔවුන්ගේගාන් විමාසාා සිටීමා හාා ඔවුන් කරන දාෑ 
සාත්යය බාවා පවාසාා සිටීමා තෘහානම් බාවාත් නබි (සාල්ලාල්ලාලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් විසින් ස්ථීර ගේලාසා පවාසාා සිටි 
ගේබාාගේහාෝ හාදිස්වාලා සාඳහාන්වා ඇතෘ. සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම් 
තුමාාණාන් ගේමාගේස් පවාසාා සිටියහා. “කවජ්යෝරක් සාාස්තර කරුවකු 
ජ්යෝවත පැමිණ ඔහු පවසාන දෑ සාත්යයක් බව තහාවුරු කර සිටිජ්යෝ� 
ද සාැබැවින්ම ඔහු මුහාම්මද් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) 
තුමා ජ්යෝවත පහාළ කළ දෑ ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප කජ්යෝ�ය.”

ගාල් කැට ගේහාෝ ගේබාල්ලාන් විසි කිරීමා, මාහාගේපාගේළාගේේ ඉරි 
ඇඳීමා ගේහාෝ ගේරෝගියාගේගාන් ඔහුගේ� නමා ඔහුගේ� මාවාගේ� නමා 
ඔහුගේ� සාමීප ඥාාතීන්ගේ� නම් විමාසාා සිටීමා වාැනි කාර්යයන් 
ගේයාදාා ගානිමින් ගුප්තෘ දාැනුමා පිළිබාඳ වාාදා කරන සාෑමා 
ගේකගේනකුමා සාාස්තෘර හාා අනාවාැකි කියන්නන් හාා හූනියම් 
කරුවාන් අතෘරින් ගේකගේනකු බාවා ගේපන්වාා ගේදායි. එවාැන්නන්ගේගාන් 
කරුණු විමාසාා සිටීමා හාා ඔවුන් වා තෘහාවුරු කර සිටීමා නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාගේණාෝ තෘහානම් කළහා.

ඔවුන් අල් කුර්ආනය මාගින් සුවා කරන බාවාට විශ්වාාසා කර 
සිටිය දා ඔවුන්ගේගාන් වාැළකී සිටීමාත් ඔවුන්ගේගාන් කරුණු විමාසාා 
සිටීගේමාන් හාා ඔවුන්ගේගාන් ප්රතිකාර කිරීගේමාන් වාැළකී සිටීමාත් 
අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. ඊට ගේහ්තුවා අසාත්ය වාාදීන්ගේ� සිරිතෘ 
ජනයා ඇන්ඳවීමා හාා ඔවුනට වාංචාා කිරීමා වාන බාැවිණි. එගේහායින් 
ඔවුන් පවාසාන දාෑහි ඔවුන් සාත්යවාාදීන් බාවා තෘහාවුරු කර සිටීමා 
සුදුසු වාන්ගේන් නැතෘ. එගේමාන්මා ඔවුන්ගේගාන් කිසිවාකු ගාැන 
යගේමාකු දාන්ගේන් නම් ඔහුගේ� කරුණා කටයුතු භාර නීතිපතිවාරුන්, 
නායකයින් හාා සාෑමා ප්රගේද්ශංයකමා පිහිටුවාා ඇති අල්ලාාහ්ගේ� නීතිය 
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අනුවා තීන්දු ලාබාා ගේදාන ආගාමික ගේකාමිසාම් මාධ්යස්ථානවාලාට 
දාැනුම් දීමාය. එගේස් සිදු වූ විගේටක ඔවුන්ගේ� නපුගේරන්, ඔවුන්ගේ� 
අර්බුදාගේයන් හාා ඔවුන් අයුතු ගේලාසා ජනතෘාවාගේ� මුදාල් ගේහාාරා 
කෑගේමාන් මුස්ලිම්වාරු ආරක්ෂා කර ගාතෘ හාැකි වාන්ගේන්ය.
උදාේ පතෘනු ලාබාන්නා අල්ලාාහ්ය. අල්ලාාහ්ගේගාන් ගේතෘාරවා කිසිදු 
හාැරීමාක් ගේහාෝ බාලායක් ගේහාෝ නැතෘ.
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හූනියම් සාඳහාා වූ ආ�මික ප්රතිකාර 

ප්රශ්නය: කවාගේරකු තෘමාන්ට හූනියම් කර ඇතෘැයි සිතෘන්ගේන් දා 
ඔහු මාසාන් ගේකාළ සාතෘක් ගේගාන ඒවාා වාතුර භාජනයක දාමාා ඒ 
මාතෘ කුල් අඌදු බිරබ්බිල් ෆලාක් හාා කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස් 
යන සූරාවාන් ගේදාක, ආයතුල් කුර්සී නම් වාදාන් ගේපළ, සූරා කුල් 
යා අ�යුහාල් කාෆිරූන්, වාමාා අන්සාලා අලාල් මාලාකයින් බිබාාබිලා 
හාාරූතෘ වාමාාරූත්(23) යන යන පාඨය, සූරතුල් ෆාතිහාා යනාදිය 
පාරායනය කළ යුතු යැයි විද්වාගේතෘකු කර ඇති ප්රකාශංයකට මාමා 
සාවාන් දී ඇත්ගේතෘමි. එහි නිවාැරදිතෘාවා කුමාක් දා? තෘමාන්ට හූනියම් 
කර ඇති බාවා සිතෘන්ගේනකු සිදු කළ යුත්ගේත් කුමාක් දා? අපට 
ප්රගේයෝජනවාත් ආකාරගේ� පිළිතුරක් ගේදාන්න. අල්ලාාහ් ඔබාට 
ගේසාතෘ සාලාසාා ගේදාත්වාා!

පිළිතුර: සාැබාැවින්මා හූනියමා පවාතින්නක් බාවාට කිසිදු සාැකයක් 
නැතෘ. එවාායින් අතෘැම් දාෑ මාායා කාරීය. එය සිදු වාන්ගේන්ත් 
බාලාපාන්ගේන්ත් සාර්වාබාලාධාරී අල්ලාාහ්ගේ� අනුමාැතිගේයනි. 
මාායාකරුවාන් පිළිබාඳ උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ගේමාගේස් පවාසාා සිටියි. 
සුගේලායිමාාන් ගේ� පාලාන සාමාගේ� ගේෂයිතෘානුන් පාරායනා කළ දාෑ 
ඔවුහු අනුගාමානය කගේළෝය. සුගේලායිමාාන් ප්රතික්ගේෂ්ප ගේනාකගේ� 
ය. නමුත් ගේෂයිතෘාන් හු ප්රතික්ගේෂ්ප කගේළෝය. ඔවුහු ජනයා ට 
හූනියමා දා බාැබිගේලාෝනියාගේේ හාාරූත් මාාරූත් යන මාලාක් වාරුන් 
ගේදාගේදානා ට පහාළ කරනු ලාැබූ දාෑ දා ජනයා ට ඉගාැන් වූගේවාෝය. ඉන් 
අදාහාස් කර සිටිගේ�: මාලාක්වාරුන් ගේදාගේදානාය. “නමුත් ඔවුන් 
ජ්යෝදජ්යෝදනා සාැබැවින් ම “අපි පරීක්ෂ්යණයකි. එබැවින් නුඹ 
ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප ජ්යෝනාකරනු“යි පවසාා සිටීජ්යෝමන් මිසා කිසිජ්යෝවකු ට 
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ඉ�ැන්නුජ්යෝේ නැත. එවිට ඔවුන් ජ්යෝදජ්යෝදනාජ්යෝ�න් සාැමියා හාා තම 
බිරිය අතර ජ්යෝවන් කරන දෑ ඉජ්යෝ�න �ත්ජ්යෝත�ය. අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
අනුබලාජ්යෝයන් මිසා කිසිජ්යෝවකු ට කිසිවකින් හාානි පමුණුවන්නන් 
ජ්යෝලාසා ඔවුන් නැත.”

හූනියමා වානාහි එයට බාලාපෑමාක් ඇතෘ. නමුත් එය 
අල්ලාාහ්ගේ� නියමාගේ� අනුමාැතිගේයන් සිදුවාන්නකි. අල්ලාාහ්ගේ� 
තීන්දුගේවාන් ඔහුගේ� නියමාගේයන් මිසා එයට පැවාැත්මාක් නැතෘ. 
එනමුත් ගේමාමා හූනියමාට ප්රතිකාරයක් ගේමාන්මා ගේබාගේහාත් දා ඇතෘ. 
නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්හාට දා ගේමාය සිදු 
විය. එවිට අල්ලාාහ් එතුමාාණාන්වා එයින් මුදාවාා ගාත්ගේත්ය. එහි 
හාානිගේයන් එතුමාාණාන්වා ආරක්ෂා කගේ�ය. හූනියම් කරු සිදු කළ 
දාෑ ඔවුහු ගේසාායා ගාත්ගේතෘෝය. පසුවා එය ගානු ලාැබා, විනාශං කර 
දාමානු ලාැබීය. අල්ලාාහ් ඔහුගේ� නබිවාරයාවා (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) එයින් නිදාහාස් කගේ�ය. නූලාක ගාැට ගාැසීමා ගේහාෝ 
එකිගේනක අමුණාමින් කටු ගාැසීමා ගේහාෝ එවාැනි හූනියම්කරු විසින් 
සිදු කර ඇති යමාක් ගේසාායා ගානු ලාැබූ විගේටක, එය විනාශං කර 
දාැමිය යුතුවා ඇතෘ. සාැබාවින්මා හූනියම් කරුවාන්ගේ� විෂයය 
වානුගේ� ඔවුන්ගේ� නපුරු අරමුණු සාඳහාා ගාැට මාතෘ පිඹීමා හාා ඒ 
මාතෘ ගාැට ගාැසීමාය. අල්ලාාහ්ගේ� අනුමාැතිගේයන් ඔවුන් සිතූ දාෑ 
පූර්ණාවාත් වානු ඇතෘ. ඇතෘැම් විට නිශ්ඵලා වී යනු ඇතෘ. එගේහායින් 
අපගේ� පරමාාධිපතියාණාන් සියලු දාෑ ගේකගේරහි බාලාවාත්ය. විගේටක 
හූනියම් කරනු ලාැබූ තෘැනැත්තෘා ඔහුගේ� බුද්ධිමාට්ටමා සිහිගේයන් 
පැවාතුනු විට ඔහු විසින් කුර්ආනය පාරායනය කිරීමා තුළින් ගේහාෝ 
තෘවාත් විගේටක ගේවානත් ගේකගේනකු ඔහු මාතෘ කියවාා ඔහුගේ� පපු 
ගේපගේදාසාට ගේහාෝ ඔහුගේ� ශංරීර අවායවා අතෘරින් එක් අවායවායක 
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ගේහාෝ පිඹ ප්රතිකාර කළ හාැක. එහිදී ඔහු: සූරා අල් ෆාතිහාා, ආයතුල් 
කුර්සී�යි, කුල් හුවාල්ලාාහු අහාද්, මුඅේවිදාතෘයින් නම් ආරක්ෂාවා 
පතෘන සූරාවාන් ගේදාක, සූරා අඃරාෆ්, සූරා යූනුස් හාා සූරා තෘාහාා හි 
සාඳහාන් හූනියමා හාා බාැඳුණු පාඨ කියවායි. සූරා අඃරාෆ්හි සාඳහාන් 
උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ගේ� පාඨය ගේමාගේස්ය.

 وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع احلق وبطل ما كانوا 
يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين

“වාඅේහායිනා ඉලාා මූසාා අන් අල්කි අසාාක ෆඉදාා හිය 
තෘල්කෆු මාා යඃෆිකූන්. ෆවාකඅල් හාක්කු වාබාතෘලා මාා කානූ යඃමාලූන්. 
ෆගාලාබූ හුනාලික වාන්කලාබූ සාාගිරීන්.”

(ගේත්රුමා: තෘවාදා ‘නුඹ නුගේ� සාැරයටිය දාමානු’ යැයි අපි 
මූසාා ගේවාතෘ දාන්වාා සිටිගේයමු. එවිට එය ඔවුන් සිදු කළ විජ්ජාවාන් 
ගිලා දාැමීය. එවිට සාත්යය ස්ථාපිතෘ විය. තෘවාදා ඔවුන් සිදු කරමින් 
සිටි දාෑ නිෂ්ඵලා විය. එවිට එහි ඔවුන් පරාජයට පත් කරන ලාදී. 
තෘවාදා ඔවුහු පහාත් වූවාන් ගේලාසා පත් වූගේවාෝය.)

සූරා යූනුස්හි සාඳහාන් සුවිශුද්ධයාණාන්ගේ� ප්රකාශංය 
වානාහි:
 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم 
 ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال يصلح عمل

”املفسدين. وحيق اهلل احلق بكلماته ولو كره اجملرمون
“වාකාලා ෆිර්අවුන උඃතූනී බිකුල්ලි සාාහිරින් අලීම්, ෆලාම්මාා 

ජාඅස් සාහාරතු කාලා ලාහුම් මූසාා අල්කූ මාා අන්තුල් මුල්කූන්. 
ෆලාම්මාා අල්කේ කාලා මූසාා මාා ජිඃතුම් බිහීස් සිහ්රු ඉන්නල්ලාාහා 
සායුබ්තිලුහූ, ඉන්නල්ලාාහා ලාා යුස්ලිහු අමාලාල් මුෆ්සිදීන්. 
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වායුහික්කුල්ලාාහුල් හාක්ක බිකලිමාාතිහී වාලාේ කරිහාල් මුජ්රිමූන්.” 

(ගේත්රුමා: තෘවාදා ‘මානා දාැනුමා ඇති සාෑමා හූනියම්කරුවාකුමා 
මාා ගේවාතෘ නුඹලාා ගේගාන එනු’යි ෆිර්අවුන් පැවාසුගේේය. 
හූනියම්කරුගේවාෝ පැමිණි කල්හි ‘නුඹලාා ගේහාළන්නට සිටින දාෑ 
නුඹලාා ගේහාළනු’ යැයි මූසාා ඔවුනට කීගේේය. ඔවුන් ගේහාළු කල්හි 
‘නුඹලාා කවාර ගේදායක් ගේගාන ආවාදා එය හූනියමාකි. නියතෘ 
වාශංගේයන්මා අල්ලාාහ් එය නිෂ්ඵලා කරනු ඇතෘ. නියතෘ වාශංගේයන්මා 
අල්ලාාහ් කලාහාකාරීන්ගේ� ක්රියාවා විධිමාත් ගේනාකරනු ඇතෘ’ යැයි 
මූසාා පැවාසුගේේය. වාැරදිකරුගේවාෝ පිළිකුල් කළදා අල්ලාාහ් ඔහුගේ� 
ප්රකාශංයන් මාගින් සාත්යය සානාථ කරනු ඇතෘ.)

සූරා තෘාහාා හි සාඳහාන් සුවිශුද්ධයාණාන්ගේ� ප්රකාශංය 
වානාහි:
 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حباهلم 
 وعصيهم خييل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس يف نفسه خيفة موسى. قلنا ال
 ختف إنك أنت األعلى. وألق ما يف ميينك تلقف ما صنعوا إمنا صنعوا كيد ساحر وال

يفلح الساحر حيث أتى
කාලූ යා මූසාා ඉම්මාා අන් තුල්කිය වාඉම්මාා අන් නකූන 

අේවාලා මාන් අල්කා. කාලා බාල් අල්කූ, ෆඉදාා හිබාාලුහුම් 
වාඉසිස්යුහුම් යුකයියලු ඉලායිහ් මින් සිහ්රිහිම් අන්නහාා තෘස්ආ. 
ෆඅේජසා ෆී නෆ්සිහී කී�ෆතෘන් මූසාා. කුල්නා ලාා තෘකෆ් ඉන්නක 
අන්තෘල් අේලාා වාඅල්කි මාා ෆී යමීනික තෘල්කෆ් මාා සානඌ, 
ඉන්නමාා සානඌ කයිදු සාාහිරින් වාලාා යුෆ්ලිහුස් සාාහිරු හායිසු 
අතෘා.
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(ගේත්රුමා: අගේහාෝ ! මූසාා, එක්ගේකා නුඹ (මුලින්මා) ගේහාළිය 
යුතුය. එගේස් නැතෘගේහාාත් ගේහාළන්නන්ගේගාන් මුල් අය අප වාන්න 
දාැයි ඔවුහු පැවාසුගේවාෝය. ‘එගේස් නම් නුඹලාා ගේහාළනු’ යැයි ඔහු 
පැවාසුගේේය. එවිට ඔවුන්ගේ� ලාණු හාා ඔවුන්ගේ� සාැරයටි විය. 
ඔවුන්ගේ� හූනියමා ගේහ්තුගේවාන් ඒවාා ගාමාන් කරන ගේමාන් දිස් විය. 
එවිට මූසාාට, ඔහුගේ� සිතෘ තුළ බිය හාැඟීමාක් එය ඇති කගේ�ය.
නුඹ බිය ගේනාවානු. නියතෘ වාශංගේයන්මා උසාස් වානුගේ� නුඹ මා යැයි 
අපි පැවාසුගේවාමු. නුගේ� දාකුණාගේතෘහි ඇති දාෑ නුඹ ගේහාළනු. ඔවුන් 
සිදු කළ දාෑ එය ගිලා දාමානු ඇතෘ. එගේස් ඔවුන් සිදු කගේ� 
හූනියම්කරුවාකුගේ� කුමාන්ත්රාණායයි. හූනියම්කරුවාා කවාර 
අයුරින් පැමිණිය දා ජය ගේනාලාබානු ඇතෘ.)

තෘවාදුරටත් සූරා “කුල් යා අ�යුහාල් කාෆිරූන්” එහි 
අවාසාානය දාක්වාාත්, සූරා “කුල් හුවාල්ලාාහු අහ්ද්”, “කුල් අඌදු 
බිරබ්බිල් ෆලාක්”, “කුල් අඌදු බිරබ්බින් නාස්” යන සූරාවාන් දා 
පාරායනය කරයි. වාඩාත් උචිතෘ වානුගේ� සූරා කුල් හුවාල්ලාාහු අහ්ද් 
හාා මුඅේවාදාතෘයින් නම් ආරක්ෂාගේේ සූරාවාන් ගේදාක නැවාතෘ 
නැවාතෘත් තුන්වාරක් පාරායනය ගේකාට පසුවා ඔහු ගේවානුගේවාන් 
සුවාය ඉල්ලාා ප්රාර්ථනා කිරීමාය.

 اللهم رب الناس أذهب البأس وأشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاًء 
 ال يغادر سقمًا

“අල්ලාාහුම්මා රබ්බාන් නාසි, අද්හාබිල් බාඃසා, වාෂ්ෆි. අන්තෘෂ් 
- ෂාෆී, ලාා ෂිෆාඅ ඉල්ලාා ෂිෆාඅක ෂිෆාඅන් ලාා යුගාාදිරු සාකමාා” 
යනුගේවාන් තුන්වාරක් පවාසායි.”
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(ගේත්රුමා: අගේහාෝ මිනිසුන්ගේ� පරමාාධිපතියාණානි! දුක් 
කරදාර පහා කරන්නාණානි! ඔබා සුවාය ගේදානු මාැනවා. සුවාය 
ගේදාන්නා ඔබාය. ඔබා හාැර සුවාය ගේදාන්නකු ගේවානත් නැතෘ. එය 
මානා සුවායකි. එය ගේරෝගී ගේලාසා අතෘහාැර ගේනාදාමායි.)

 بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عني حاسد اهلل يشفيك بسم 
 اهلل أرقيك

“බිස්මිල්ලාාහි අර්කීක මින් කුල්ලි ගේෂයිඉන් යුඃදීක, වාමින් 
ෂර්රි කුල්ලි නෆ්සින් අවා අයිනින් හාාසිදින්. අල්ලාාහු යෂ්ෆීක 
බිස්මිල්ලාාහි අර්කීක” යනුගේවාන් තුන්වාරක් ගේමාමා ප්රාර්ථනාවා 
තුළින් ආරක්ෂාවා පතෘයි.

(ගේත්රුමා: අල්ලාාහ්ගේ� නාමාගේයනි, ඔබාට හිංසාා ඇති 
කරන සාෑමා ගේදායකින්මා, සාෑමා ආත්මායකින්මා එගේමාන්මා ඊර්ෂ්යා 
කරන සාෑමා ඇස්වාහාකින්මා මාමා ඔබාට ආරක්ෂාවා පතෘමි. අල්ලාාහ් 
ඔබා සුවාපත් කරත්වාා! අල්ලාාහ්ගේ� නාමාගේයන් මාමා ඔබාට 
රැකවාරණාය පතෘමි.)පසුවා සුවාය හාා ආගේරෝගා�ය සාඳහාා ඔහු 
ගේවානුගේවාන් ප්රාර්ථනා කරයි. එගේස් ආරක්ෂාවා පැතීගේම්දී

أعيذك بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق
“උඊදුක බිකලිමාාතිල්ලාාහිත් තෘාම්මාාති මින් ෂර්රි මාා 

කලාක්” යනුගේවාන් ප්රාර්ථනා කර සිටීමා යහාපත් වාන්ගේන්ය.
(ගේත්රුමා: අල්ලාාහ් මාැවූ සියලු දාෑහි හාානිගේයන් ආරක්ෂාවා මාමා 
ඔහුගේ� පරිපූරණා වාදාන් තුලින් පතෘමි.)
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ගේම් සියල්ලා ප්රගේයෝජනවාත් ප්රතිකාර අනුවාාදා ගේේ. ගේමාමා 
ආරක්ෂිතෘ අනුවාාදා හාා ප්රාර්ථනාවාන් ජලාගේ� පාරායනය කර පසුවා 
එයින් හූනියම් කරනු ලාැබූ පුද්ගාලායා පානය ගේකාට, ඉන් ඉතිරි 
ජලාගේයන් ස්නානගේ� කගේ� නම්, එය අල්ලාාහ්ගේ� අනුමාැතිගේයන් 
සුවාය හාා ආගේරෝගා�ය ලාැබීමාට ගේහ්තු සාාධකයක් වාන්ගේන්ය. අමු 
මාසාන් ගේකාළ හාතෘක් ගේකාටාගාත් පසු එය ජලායට දාැමුගේේ නම් එය 
දා සුවාය ලාබාන්නට ගේහ්තු සාාධකයක් වානු ඇතෘ. ගේමාමා ප්රතිකාර 
ක්රමාය ගේබාාගේහාෝ දුරට උත්සාාහා කර බාලාා ඇති අතෘර එමාගින් 
අල්ලාාහ් ඵලා ලාබාා දී ඇතෘ. ගේබාාගේහාෝ ජනයාට අප ගේමාමා ප්රතිකාරය 
සිදු කර ඇත්ගේතෘමු. එමාගින් අල්ලාාහ් ඔවුනට ප්රගේයෝජන සාළසාා 
ඇතෘ. ගේමාය ඉතෘා ප්රගේයෝජනවාත් ගේමාන්මා හූනියම් කරනු ලාැබූ 
අයහාට ගේසාතෘ සාළසාන ප්රතිකාර ක්රමායකි. 

ගේමාගේලාසාමා තෘමා බිරියගේගාන් වාළක්වානු ලාැබූ පුද්ගාලායාට 
ගේමාමා ප්රතිකාරය වාඩාත් ප්රගේයෝජනවාත් වාන්ගේන්ය. ගේහ්තුවා ඇතෘැම් 
ජනයා තෘමා බිරිය සාමාගා සාංසාර්ගාගේ� ගේයදීමාන් වාළක්වානු ලාැබා ඇතෘ. 
ඇය සාමාගා සාංසාර්ගාගේ� ගේයදීමාට ශංක්තිය ඔවුන් ගේනාදාරයි. ගේමාමා 
ආරක්ෂිතෘ අනුවාාදා හාා ප්රාර්ථනාවාන් භාවිතෘ කරන විට අල්ලාාහ්ගේ� 
අනුමාැතිගේයන් ඔහුට එහි ප්රතිඵලා හිමි වානු ඇතෘ. එය ඔහු තෘමාන් 
විසින්මා පාරායනය කළ දා ගේවානත් අය ඔහු මාතෘ පාරායන කළ දා 
ජලාගේ� එය පාරායනය කර පසුවා ඉන් පානය ගේකාට ඉතිරිගේයන් 
ස්නානය කළ දා එක සාමාානය. අල්ලාාහ්ගේ� අනුමාැතිගේයන් 
හූනියම් කරනු ලාැබූ තෘැනැත්තෘාට බිරියගේගාන් වාළක්වානු ලාැබූ 
තෘැනැත්තෘාට ගේම් සියල්ලා ප්රගේයෝජනවාත් වාන්ගේන්ය. ගේම්වාා 
ගේභෞතික සාාධක ගේේ. සුවිශුද්ධ වූ උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් පමාණාය 
සුවාය ලාබාා ගේදාන්නා. ඔහු සියලු දාෑ ගේකගේරහි සාර්වාබාලාධාරීය. 
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ගේරෝගාය ගේමාන්මා ප්රතිකාරය උත්තෘරීතෘර වූ කීර්තිමාත් ඔහු අගේතෘහි 
පමාණාක් ඇත්ගේත්ය. සියල්ලා සුවිශුද්ධයාණාන්ගේ� තීන්දුවා හාා 
නියමාය අනුවා සිදුවාන්නකි. අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් ගේමාගේස් පවාසාා ඇත්තෘාහා. “කිසියම් 
ජ්යෝර��යක් අල්ලාාහ් පහාළ කර ඇත්නම් ඒ සාඳහාා වූ ප්රනතිකාරය 
ද අල්ලාාහ් පහාළ කර මිසා නැත. එය දන්නා එය �ැන දනියි. එය 
�ැන ජ්යෝනාදන්නා එය �ැන ජ්යෝනාදනී.”෴

ගේමාමා භාගා�ය සුවිශුද්ධ වූ උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ගේගානි. 
ඍජු මාාර්ගාය ගේවාතෘ මාගා ගේපන්වාන්නා හාා ආශිර්වාාදා කරන්නා 
අල්ලාාහ්ය.
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ජින්නුන් මිනිස් වර්�යා තුළ ඇතුල් වීජ්යෝම් 
යථාර්ථය පැහාැදිලි කිරීම එය ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප 

කරන්නන්හාට වූ ප්රතිචාාරය. 

සියලු ප්රශංංසාා අල්ලාාහ් සාතුය. ශංාන්තිය හාා සාමාාදාානය 
ධර්මා දූතෘයාණාන් හාටත් එතුමාාණාන්ගේ� පවුගේල් උදාවිය හාටත් 
එතුමාාණාන්ගේ� සාහාගාාමීන් හාටත් එතුමාාගේ� මාගා ගේපන්වීගේමාන් 
මාඟ ලාැබූ අය හාටත් උදාා ගේේවාා!

පහාතෘ දාැක්ගේවාන්ගේන්... ගේම් වාසාගේර් -මාා සිතෘන පරිදි හිජ්රි 
වාර්ෂ 1407- ෂාබාාන් මාාසාගේයහි පළ වූ සාමාහාර ගේද්ශීය පුවාත්පත් සාහා 
ගේවානත් ප්රකාශංනවාලා සාඳහාන් කර තිබූ -රියාද්හි ඇතෘැම් මුස්ලිම් 
කාන්තෘාවාන්ට ආරූඪ වී සිටි- සාමාහාර ජින්වාරුන්ගේ� ප්රකාශංවාලින් 
උද්ගාතෘ වූ ඇතෘැම් ගේකටි හාා දිගු සිදුවීම් කිහිපයකි. ඔහු මාා අභියසා 
ඉස්ලාාමාය පිළිගාත්ගේත් රියාද්හි ගේවාගේසාන අබ්දුල්ලාාහ් බින් මුෂර්රෆ් 
අල්-උමාරි ගේසාාගේහාායුරාට ප්රකාශං කිරීගේමාන් පසුවාය. එතුමාා ඉහාතෘ 
කී පාරායනයන් එගේස් ආරූඨ වූ කාන්තෘාවා මාතෘ කියවාා ජින්වාරයා 
ඇමාතීගේමාන් පසු ඔහුට ගේදාවියන්වා මාතෘක් කර අනුශංාසානා කර 
අයුක්තිය හාා අසාාධාරණාය තෘහානම් බාවා සාහා මාහාා පාපයක් බාවා 
දාන්වාා සිටිගේ�ය. එමා ජින්වාරයා ගේද්වාත්වාය ප්රතික්ගේෂ්ප කරන 
අගේයකු බාවා ඔහුට දාන්වාා ඇති අතෘර ඇයගේගාන් බාැහාැර වාන ගේමාන් 
ඔහු ඉල්ලාා සිටිගේ�ය. පසුවා එමා ඇරයුමා ජින්වාරයා පිළිගේගාන 
ඔහුගේ� ඉස්ලාාමාය අබ්දුල්ලාා ඉදිරිගේ� දාැනුම් දී තිබුගේණ්ය. පසුවා, 
නම් සාඳහාන් කරනු ලාැබූ අබ්දුල්ලාාහ් හාා එමා කාන්තෘාවා එමා 
කාන්තෘාවාගේ� භාරකරුවාන් සාමාගා පැමිණා, එමා ජින්වාරයා තෘමා 
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ඉස්ලාාමාය දාන්වාා, එය මාා අසාන්නට සාළස්වාන්නට ඔවුහු ප්රිය 
කගේළෝය. එගේස් ඔවුන් මාා ගේවාතෘ පැමිණා පසු ඔහු ඇය තුළට ආරූඨ 
විගේම් ගේහ්තුවා කුමාක් දාැ?යි මාමා ඔහුගේගාන් විමාසාා සිටිගේයමි. එවිට 
ඔහු විවිධ කාරණාා මාට දාැනුම් දුන්ගේන්ය. එමා කාන්තෘාවා මුවින් 
කතෘා කළ දා එය ඇයගේ� කට හාඬ ගේනාවා පිරිමියකුගේ� කටහාඬ 
ගේමාන් විය. මාා ළඟ පුටුවාක සිටි ඇය අසාලින් ඇයගේ� සාගේහාෝදාරයා 
හාා ඇයගේ� සාගේහාෝදාරිය ගේමාන්මා අබ්දුල්ලාා ඉබ්නු මුෂර්රෆ් දා සිටි 
අතෘර එමා ජින්වාරයාගේ� ප්රකාශංයට සාවාන් දී ඒ ගාැන සාාක්ෂි දාරණා 
විද්වාතුන් පිරිසාක් දා සාහාභාගී වූගේවාෝය. ඔහුගේ� ඉස්ලාාමාය ඉතෘා 
පැහාැදිලිවා දාැනුම් දුන්ගේන්ය. ඔහු ආගාමික වාශංගේයන් ඉනිදියානු 
අන්ය ආගාමික අගේයකු බාවා දාන්වාා සිටිගේ�ය. පසුමා මාමා ඔහුට 
උපගේදාස් දුනිමි. අල්ලාාහ් පිළිබාඳ මාතෘකගේයන් පසුවාන ගේමාන් දා එමා 
කාන්තෘාවාගේගාන් බාැහාැර වී ඇයට සිදුවාන අපරාධගේයන් දුරස් වාන 
ගේමාන්දා මාමා අනුශංාසානා කර සිටිමි. 

ඒ සාඳහාා ඔහු මාට ප්රතිචාාර දාැක්වාා ගේමාගේස් පැවාසීය: 
සාැබාැවින්මා මාමා ඉස්ලාාමාය පිළිගාන්ගේනක්මි. තෘවාදුරටත් අල්ලාාහ් 
ඔහුට යහාමාගා ලාබාා දුන් පසුවා ඔහුගේ� සාමූහායාදා ඉස්ලාාමාය 
ගේවාතෘ ඇරයුම් කරන ගේමාන් දා මාමා ඔහුට අනුශංාසානා කගේළමි. 
ඔහු යහාපත් ගේලාසින් ගේපාගේරාන්දු විය. කාන්තෘාවාගේගාන් ගේවාන් වී 
ගිගේ�ය. ඇය ප්රකාශං කළ අවාසාන් වාදාන වූගේ�: අස්සාලාාමු අලායිකුම් 
යන්නයි. පසුවා එමා කාන්තෘාවා සුපුරුදු පරිදි කතෘා කරන්නට 
ගාත්තෘාය. ඔහුගේ� පීඩාගේවාන් ඇය සාැනසුමා හාා ආරක්ෂාවා ලාැබූ 
බාවාක් ඇයට හාැඟින. පසුවා මාාසායක් ගේහාෝ ඊට වාඩා වාැඩි කාලායක් 
ගාතෘවීගේමාන් පසු ඇය ඇයගේ� සාගේහාෝදාරයන් ගේදාගේදානා, ඇයගේ� 
මාාමාා හාා ඇයගේ� සාගේහාෝදාරිය සාමාගා මාා ගේවාතෘ පැමිණිගේයෝය. ඇය 
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යහාතින් හාා සුවාගේයන් සිටින බාවා ඇය මාට දාන්වාා සිටියාය. පසුවා 
ඔහු නැවාතෘත් ඇය ගේවාතෘ පැමිණා සිටිගේ� නැතෘ. සියලු ප්රශංංසාා 
අල්ලාාහ් සාතුය. ඔහු ඇය තුළ ආරූඨ වාන ගේමාගේහාාගේත් ඇයට 
හාැඟුගේණ් ගේකගේස්දාැ?යි මාමා ඇයගේගාන් විමාසාා සිටිගේයමි. එවිට 
ඇය ආගාමාට පටහාැනි ඉතෘා පහාත් සිතුවිලි තෘමාන්ට හාැඟුණු බාවාත් 
බුදු දාහාමාට නැඹුරුවාන්නාක් ගේමාන් හාා එහි සාම්පාදානය කරනු 
ලාැබූ ගේපාත් ගේදාසා බාැලීගේම් ආශංාවාක් දාැගේනන්නට වූ බාවාත් 
ඇය පිළිතුරු ගේදාමින් දාන්වාා සිටියාය. ඇයවා ඔහුගේගාන් අල්ලාාහ් 
මුදාවාා ගාැනීගේමාන් පසු එමා සිතුවිලි ඇයගේගාන් ඉවාත් වී තිබිණා. 
වා�ාකූලා එමා සිතුවිලිවාලින් දුරස් වී ඇයගේ� මුල් තෘත්ත්වායට ඇය 
හාැරුණාාය. 

ගේමාවාන් සිදුවීම් තෘමාන් ගේහාළා දාකින බාවාත් සාැබාැවින්මා 
එය රැවාටීමාක් හාා ගේබාාරුවාක් බාවාත් ඇය එය ගේනාපැවාසුවා දා ඇය 
සාමාගා එය පටිගාතෘ කරන ලාදා ප්රකාශංයක් වාන්නට දා ඉඩ ඇති බාවාත් 
ගාරු අෂ්-ගේෂයික් අලී අත්-තෘන්තෘාවී තුමාා මාට දාන්වාා සිටිගේ�ය. 
එතුමාාගේ� ප්රකාශංය පටිගාතෘ කළ තෘැටියක් මාමා ඉල්ලාා සිටිගේයමි. 
එතුමාා පවාසාා සිටි දාෑ මාමා වාටහාා ගාතිමි. මාමා ගේනාගේයකුත් 
ප්රශ්න ජින්වාරයාගේගාන් අසාා, ඔහු එයට පිළිතුරු දී තිබුණා දා එමා 
පටිගාතෘගේ� ඔහු විස්තෘර කර තිබූ ‘ගේමාය පිළිකුල් සාහාගාතෘ වාරදාකි. 
එගේමාන්මා වා�ාජ අවාසාර දීමාකි’ යනාදී කරුණු ගේබාාගේහාෝමායක් ගාැන 
මාමා පුදුමායට පත් වූගේයමි. එනම් ඔහුගේ� ප්රකාශංගේයන් තෘවා දුරටත් 
වාැටගේහාන්ගේන් සාැබාැවින්මා ජින්වාරගේයකු මිනිසාකුගේ� අතින් 
ඉස්ලාාමාය වාැළඳ ගාැනීමා සුගේලායිමාාන් සාම්බාන්ධ කතෘා පුවාගේතෘහි 
උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් පවාසාා ඇති ප්රකාශංයට පටහාැනිය යන්නයි. 
“තවද මජ්යෝ�න් පසු ව කිසිවකුට අයිති ජ්යෝනාවන රා�ෝයක් මට 
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පිරිනමනු මැනව!” ගේමාය දා ඔහු අතින් සිදු වූ වාරදාක් බාවාටත් එය 
වා�ාජ වාැටහීමාක් බාවාටත් කිසිදු සාැකයක් නැතෘ. අල්ලාාහ් ඔහුට 
මාඟ ගේපන්වාා ගේදාත්වාා. ජින්නුගේවාක් මිනිස් අතින් ඉස්ලාාමාය වාැළඳ 
ගාැනීමා සුලායිමාාන්ගේ� ඇරයුමාට පටහාැනි ගේදායක් ගේනාගේේ. 
ජින්වාරුන්ගේගාන් විශංාලා පිරිසාක් නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වාසාල්ලාම්) තුමාාගේ� අතින් ඉස්ලාාමාය වාැළඳ ගේගාන ඇතෘ.

ඒ ගාැන අල්ලාාහ් අල්-අහ්කාෆ් හාා අල් ජින් යන අල් 
කුර්ආනීය පරිච්ගේේදාවාලා පැහාැදිලි කර ඇතෘ. නබි (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ප්රකාශං කළ බාවාට අබූ හුගේරයිරා 
(රළියල්ලාාහු අන්හු) තුමාා විසින් වාාර්තෘා කළ හාදීසායක් ගේමාගේස් 
බුහාාරි හාා මුස්ලිම්හි සාඳහාන් වී ඇතෘ. එතුමාා ගේමාගේස් පැවාසූහා. 
“සාැබැවින්ම ජ්යෝෂ්යයිතාන් මා අවහිර ජ්යෝකාට මා ජ්යෝවත අනිවාර්යය 
වූ සාලාාතය කප්පාදු කිරීමට දැඩි ජ්යෝස් උත්සාාහා කජ්යෝ�ය. ඔහු 
සාම්බන්ධාජ්යෝයන් කටයුතු කිරීම සාඳහාා අල්ලාාහ් මට ඉඩ සාලාසාා 
දුන්ජ්යෝන්ය. පසුව මම ඔහුව හිරකර දැමුජ්යෝවමි. නුඹලාා අවදි වන 
ජ්යෝතක් කණුවක ඔහු බැඳ දමන්නට සිතුජ්යෝවමි. මාජ්යෝ� සාජ්යෝහා�දර 
සුජ්යෝලායිමාන් (අලායිහිස් සාලාාම්) තුමාජ්යෝ� ප්රකාශය මට මතක් විය. 
“මාජ්යෝ� පරමාධිපතියාණනි! මට ඔබ සාමාව ජ්යෝදනු මැනව! තවද 
මජ්යෝ�න් පසු ව කිසිවකුට අයිති ජ්යෝනාවන රා�ෝයක් මට පිරිනමනු 
මැනව!”පසුව අල්ලාාහ් ඔහුව නින්දාවට පත් කජ්යෝ�ය.” ගේමාය 
ඉමාාම් බුහාාරි තුමාා සාතු ප්රකාශංයකි. ඉමාාම් මුස්ලිම් තුමාාගේ� 
ප්රකාශංය වානාහි, “ජින්වරුන් අතර සිටි දුෂ්ට ජින්නුජ්යෝවකු මාජ්යෝ� 
සාලාාතය විනාශ කිරීම සාඳහාා ජ්යෝපරදින රාත්රිජ්යෝ� මට බාධාා 
කරන්නට විය. සාැබැවින්ම අල්ලාාහ් ඔහු සාම්බන්ධාජ්යෝයන් කටයුතු 
කිරීම සාඳහාා මට අවස්ථාව ලාබා දුන්ජ්යෝන්ය. පසුව මම ඔහුව 
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හිර කජ්යෝළමි. නුඹලාා සියලු ජ්යෝදනාම අවදි වී ඔහුව දැකිය හාැකි 
පරිදි මස්ජිදජ්යෝ� කණු අතරින් එක් කණුවක බැඳ දමන්නට මම 
සිතුජ්යෝවමි. පසුව මාජ්යෝ� සාජ්යෝහා�දර සුජ්යෝලායිමාන්ජ්යෝ� ප්රකාශය මට 
මතක් විය. “මාජ්යෝ� පරමාධිපතියාණනි! මට ඔබ සාමාව ජ්යෝදනු 
මැනව! තවද මජ්යෝ�න් පසු ව කිසිවකුට අයිති ජ්යෝනාවන රා�ෝයක් 
මට පිරිනමනු මැනව!” පසුව අල්ලාාහ් ඔහුව නින්දාවට පත් 
කජ්යෝ�ය.”

ඉමාාම් බුහාාරි තුමාාගේ� රීති අනුකූලාවා ඉමාාම් නසාාඊ තුමාා 
ආඉෂා (රළියල්ලාාහු අන්හාා) තුමිය විසින් වාාර්තෘා කළ හාදීසායක් 
ගේමාගේස් වාාර්තෘා කරයි: “සාැබැවින්ම නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වසාල්ලාම්) තුමා සාලාාතය ඉටු කරමින් සිටිජ්යෝ�ය. එවිට ජ්යෝෂ්යයිතාන් 
එතුමා ජ්යෝවත පැමිණිජ්යෝ�ය. පසුව නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි 
වසාල්ලාම්) තුමා ඔහුව බිම දමා ඔහුජ්යෝ� ජ්යෝ�ලා මිරිකාජ්යෝ�න සිටියහා. 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාජ්යෝණ� (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා 
ජ්යෝමජ්යෝස් ප්රකාශ කළහා. ඔහුජ්යෝ� දිජ්යෝවහි සීතලා මාජ්යෝ� අතට දැජ්යෝනන 
තරමටම විය. සුජ්යෝලායිමාන්ජ්යෝ� ප්රාර්ථනාව ජ්යෝනාවී නම්, �නයා 
ඔහුව දැකිය හාැකි වන පරිදි මා ඔහු �ැට �සාා තබන්නට තිබුණි.” 
අහ්මාද් හාා අබූ දාාවූද් යන ඉමාාම්වාරු විසින් අබූ සාඊද් තුමාා වාාර්තෘා 
කළ හාදීසායක් ගේමාගේස් වාාර්තෘා කර ඇතෘ. “එහි... මහාපට ඇගිල්ලා 
හාා එයට පරව පිහිටි ඇගිල්ලා යන ඇගිලි ජ්යෝදක අතර ඔහුජ්යෝ� 
ජ්යෝකළවලා සීතලා මට දැජ්යෝනන තරමට මම ඔහුජ්යෝ� ජ්යෝ�ලා මාජ්යෝ� 
අතින් හිරකරමින් සිටිජ්යෝයමි.” ඉමාාම් බුහාාරි තුමාා ඔහුගේ� සාහීහ් 
ග්රන්ථගේ� වාාර්තෘා කර ඇතෘ. ග්රන්ථය: අල්-ෆත්හ්, ගේවාළුමා 4 පිටුවා 
487.
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අබූ හුගේරයිරා (රළියල්ලාාහු අන්හු) තුමාා ගේමාගේස් වාාර්තෘා 
කරයි. “රමළාන් මාසාජ්යෝ� සාකාත් භාණ්ඩ ආරක්ෂ්යා කිරීම සාඳහාා 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් මා පත් කජ්යෝ�ය. මා ජ්යෝවත ජ්යෝකනකු පැමිණ 
ඔහු ආහාාර අහුරා �න්නට විය. පසුව මම ඔහුව හාසු කර ජ්යෝ�න, 
“අල්ලාාහ් මත දිවුරා පවසාමි. සාැබැවින්ම මම නුඹව අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
දූතයාණන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා ජ්යෝවත 
ජ්යෝ�නයමි.” යැයි පැවසුජ්යෝවමි. ඔහු: “ඇත්ජ්යෝතන්ම මම අවශ්යතා 
ඇත්ජ්යෝතක්මි. මට පවුලාක් ඇත. මම දැඩි අවශ්යතාවකින් 
ජ්යෝපජ්යෝළමි.” යැයි පැවසීය. පසුව මම ඔහුව නිදහාස් කජ්යෝළමි. මම 
උදෑසාන අවදි වූජ්යෝයමි. එවිට අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් “අජ්යෝහා� 
අබූ හුජ්යෝරයිරා! ජ්යෝපර දින රාත්රිජ්යෝ� ඔජ්යෝබ් සිරකරුවා සාම� 
කටයුතු කජ්යෝ� ජ්යෝකජ්යෝස්දැ?’යි විමසාා සිටියහා. මම “අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
දූතයාණනි! ඔහු දැඩි අවශ්යතා ඇත්ජ්යෝතකු බවත් ඔහුට පවුලාක් 
සිටින බවත් පවසාා මට කණ්ණලාේ කජ්යෝ�ය.” එජ්යෝහායින් මම ඔහුට 
අනුකම්පා ජ්යෝකාට ඔහුජ්යෝ� මාර්�ජ්යෝ� යන්නට නිදහාස් කජ්යෝළමි. 
එතුමා: “සාැබැවින්ම ඔහු නුඹට ජ්යෝබාරු පවසාා ඇත. ඔහු නැවත 
පැමිජ්යෝණනු ඇත.” යැයි පවසාා සිටයහා. අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් 
ප්රකාශ කර ඇති බැවින් සාැබැවින්ම ඔහු නැවත එන බව මම 
දැනජ්යෝ�න සිටිමි. මම ඔහුව රැකජ්යෝ�න සිටිජ්යෝයමි. පසුව ඔහු 
(නැවතත්) ආහාාර අහුරා �න්නට පැමිණිජ්යෝ�ය. එවිට මම ඔහුව 
අල්ලාා ජ්යෝ�න, සාැබැවින්ම මම නුඹව අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් 
ජ්යෝවත ජ්යෝ�න යමි යැයි පැවසුජ්යෝවමි. එවිට ඔහු: මා අත්හාරින්න. 
සාැබැවින්ම මම අවශ්යතා ඇත්ජ්යෝතක්මි. මට පවුලාක් ඇත. මම 
නැවත ජ්යෝනාඑමි යැයි පැවසීය. පසුව මම ඔහුට අනුකම්පා 
ජ්යෝකාට ඔහුජ්යෝ� මාර්�ජ්යෝ� යන්නට මම ඔහු නිදහාස් කජ්යෝළමි. 
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උදෑසාන උදාවීජ්යෝමන් පසු අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා “අජ්යෝහා� අබූ හුජ්යෝරයිරා! ඔබ ජ්යෝපර දින 
රාත්රිජ්යෝ� ඔජ්යෝබ් සිරකරුවා සාම� කටයුතු කජ්යෝ� ජ්යෝකජ්යෝස්ද?” 
යැයි විමසූහා. අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණනි, දැඩි අවශ්යතාජ්යෝවන් 
ඔහු ජ්යෝපජ්යෝළන බවත් ඔහුට පවුලාක් ඇති බවත් මට කණ්ණලාේ 
කර සිටිජ්යෝ�ය. එජ්යෝහායින්ම මම ඔහුට අනුකම්පා ජ්යෝකාට ඔහුජ්යෝ� 
මාර්�ජ්යෝ� යන්නට මම ඔහු නිදහාස් කජ්යෝළමි. යැයි පැවසුජ්යෝවමි. 
එතුමා: “සාැබැවින්ම ඔහු නුඹට ජ්යෝබාරු පවසාා ඇත. ඔහු නැවතත් 
එනු ඇත.” යැයි පැවසුජ්යෝේය. මම තුන්වන වරටත් රැකජ්යෝ�න 
සිටිජ්යෝයමි. එජ්යෝස් ඔහු පැමිණ ආහාාර අහුරා �න්නට විය. මම ඔහුව 
අල්ලාාජ්යෝ�න මම නුඹව අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වසාල්ලාම්) ජ්යෝවත ජ්යෝ�න යමි යැයි පැවසුජ්යෝවමි. 
ජ්යෝමය අවසාානයයි. නුඹ තුන්වරක්ම නැවත ජ්යෝනාඑන බවට 
විශ්වාසාජ්යෝයන් පැවසුජ්යෝවහිය පසුව නුඹ නැවත පැමිණිජ්යෝයහිය. 
යැයි පැවසුජ්යෝවමි. ඔහු: ඔබ මා අත් හාරින්න. අල්ලාාහ් ඔබට 
ජ්යෝසාත සාලාසාන වදන් කිහිපයක් මම නුඹට උ�න්වන්නම් 
යැයි පැවසීය. එවිට මම එවා ජ්යෝමානවාදැ?යි විමසුජ්යෝවමි. ඔහු: 
ඔබ ඔජ්යෝබ් නිදි යහානට පැමිණි විට ආයතුල් කුර්සී: අල්ලාාහු ලාා 
ඉලාාහා ඉල්ලාා හුවල් හා�යුල් ක�යූම් යන පාඨජ්යෝ� අවසාානය 
දක්වා පාරායනය කරන්න. එවිට අල්ලාාහ්ජ්යෝ�න් වූ ආරක්ෂ්යකයකු 
ඔබ මත වන්ජ්යෝන්මය. උදෑසාන දක්වා ජ්යෝෂ්යයිතාන් ඔබට සාමීප 
ජ්යෝනාවනු ඇත. පසුව මම ඔහුජ්යෝ� මාර්�ජ්යෝ� යන්නට නිදහාස් 
කජ්යෝළමි. මම උදෑසාන අවදි වීජ්යෝමන් පසු අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන්: 
ජ්යෝපර දින රාත්රිජ්යෝ� ඔජ්යෝබ් සිරකරුවා ඔබ සාම� කටයුතු කජ්යෝ� 
ජ්යෝකජ්යෝස්ද? යැයි විමසු සිටියහා. මම: අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණනි, 
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අල්ලාාහ් මට ජ්යෝසාත සාළසාන වදන් කිහිපයක් මට ඔහු උ�න්වා 
සිටිජ්යෝ�ය. එජ්යෝහායින් මම ඔහුජ්යෝ� මාර්�ජ්යෝ� යන්නට නිදහාස් 
කජ්යෝළමි යැයි පැවසුජ්යෝවමි. එතුමා “ඒ කුමක් ද?” යැයි විමසූහා. 
මම: ඔහු මට “ඔබ ඔජ්යෝබ් නිදියහානට ගිජ්යෝ� නම් ආයතුල් කුර්සීය 
ආරම්භජ්යෝ� සිට පාඨය අවසාන් වන ජ්යෝතක්ම පාරායනය කරන්න: 
අල්ලාාහු ලාා ඉලාාහා ඉල්ලාා හුවල් හා�යුල් ක�යූම්. තවදුරටත් ඔහු 
මට: අල්ලාාහ්ජ්යෝ�න් වූ ආරක්ෂ්යකයකු ඔබ මත නිරන්තරජ්යෝයන්ම 
සිටිනු ඇත. උදෑසාන වන ජ්යෝතක් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ඔබට සාමීප වන්ජ්යෝන් 
නැත යැයි පවසාා සිටිජ්යෝ�ය. -සාහාාබාවරුන් වන ඔවුහු යහාපත 
තිජ්යෝබන යමක් සිදු කිරීමට වඩාත් ආසාාජ්යෝවන් පසුවූජ්යෝව�ය.- එවිට 
නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) තුමා (සාැබැවින්ම ඔහු 
මහාා ජ්යෝබාරුකාරජ්යෝයකු වුවද නුඹට සාත්යය පවසාා ඇත. අජ්යෝහා� 
අබූ හුජ්යෝරයිරා රාත්රී තුනක පටන් ඔබ කතා කළ එම පුද්�ලායා 
හාදුනන්ජ්යෝනහි ද? යැයි විමසාා සිටියහා. මම: නැතැයි පිළිතුරු 
දුනිමි. එතුමා “එය ජ්යෝෂ්යයිතාන් ජ්යෝේ.” යැයි පැවසූහා.

සාෆි�යා (රළියල්ලාාහු අන්හාා) තුමිය විසින් වාාර්තෘා කළ 
බුහාාරි හාා මුස්ලිම් යන විද්වාතුන් ගේදාපළ විසින් දාන්වාා ඇති 
සාහීහ් හාදීසායක නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා 
ගේමාගේස් දාන්වාා සිටියි. එතුමාා: “සාැබැවින්ම ජ්යෝෂ්යයිතාන් ආදම්ජ්යෝ� 
දරුවාජ්යෝ� රුධිරය �ලාායන ස්ථානයන්හි �මන් කරයි” යනුගේවාන් 
පැවාසූහා. ඉමාාම් අහ්මාද් සිය මුස්නද් ග්රන්ථගේ� ගේවාළුමා 4 පිටුවා 
216 නිවාැරදි වාාර්තෘා සාම්බාන්ධතෘාවාක් සාහිතෘවා වාාර්තෘා කර ඇතෘ. 
සාැබාැවින්මා උස්මාාන් ඉබ්නු අබුල් ආස් (රළියල්ලාාහ් අන්හු) තුමාා 
ගේමාගේස් පැවාසූහා: “අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණනි! මා අතර හාා මාජ්යෝ� 
සාලාාතය අතරත් මාජ්යෝ� පාරායනය අතරත් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ජ්යෝවන් 
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කජ්යෝ�ය. එතුමා: “එය ජ්යෝෂ්යයිතාන්ය. ඔහුට කන්සාබ් යනුජ්යෝවන් 
පවසානු ලාැජ්යෝබ්. ඔබ ඔහුව දැජ්යෝනන විට ඔහුජ්යෝ�න් ආරක්ෂ්යාව 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ�න් පතා ඔජ්යෝබ් වම් පැත්තට හාැරී තුන් වරක් ජ්යෝකළ 
�සාන්නාක් ජ්යෝමන් අඟවන්න.” යැයි පැවසූහා. ඔහු: එය මම සිදු 
කජ්යෝළමි. එවිට කීර්තිමත් උත්තරීතර අල්ලාාහ් ඔහුව මජ්යෝ�න් 
පහාකර හාැරිජ්යෝ�ය. 

පූර්වා සාාධක සාහිතෘ හාදීස්වාලා සාදාහාන් වී ඇති පරිදි, නබි 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ගේමාගේස් පවාසාා ඇත්තෘාහා. 
“සාැබැවින්ම සාෑම මිනිජ්යෝසාකු සාම�ම මලාක්වරුන් අතරින් 
සාමීපතජ්යෝයකු ද ජ්යෝෂ්යයිතානුන් අතරින් සාමීපතජ්යෝයකු ද සිටියි”. 
-නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්ට පවාා එගේස් 
විය. නමුත් ඔහුට එගේරහිවා අල්ලාාහ් එතුමාාණාන්ට උදාේ කගේ�ය. 
එවිට ඔහු ඉස්ලාාමාය පිළිගාත් අතෘර යහාපතෘ මිසා ගේවානකක් 
නිගේයෝගා කගේ� නැතෘ.

මානුෂ�යා තුළ ජින් ප්රගේේශං වී, ඔහුවා විනාශං කර දාමානු 
ඇතෘැයි යන්නට අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථය, ඔහුගේ� දූතෘයාණාන්ගේ� 
සුන්නාවා හාා සාමාාජගේ� ඒකමාතික මාතෘ සාාධක ගේපන්වාා තිබිය 
දී ඒ ගාැන කිසිදු දාැනුමාකින් ගේහාෝ මාගාගේපන්වීමාකින් ගේතෘාරවා 
දාැනුමා මාතෘ පමාණාක් පදානම් වූ අය එය ගේහාළා දාැකිය හාැක්ගේක් 
ගේකගේස්දා? එය අහ්ලුස් සුන්නා හාා වාල් ජමාාආ වාාසීන්ට විරුද්ධවා 
කටයුතු කරන ඇතෘැම් නේයකරණා වාාදීන් අනුගාමානය කරමිනි. 
පිහිට පතෘනු ලාබාන්නා අල්ලාාහ්ය. අල්ලාාහ්ගේගාන් ගේතෘාරවා කිසිදු 
හාැරීමාක් ගේහාෝ බාලායක් ගේහාෝ ගේනාමාැතෘ. අල්ලාාහ්ගේ� අභිමාතෘය 
අනුවා, අගේහාෝ පාඨක ඔබාට වාඩාත් පහාසුගේවාන් කියවිය හාැකි පරිදි 
විද්වාතුන්ගේ� ප්රකාශං කිහිපයක් මාමා ගේමාහි සිහි ගාන්වාමි.
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පහාත සාඳහාන් උත්තරීතර අල්ලාාහ්ජ්යෝ� ප්රකාශය 
සාම්බන්ධාජ්යෝයන් අල්කුර්ආන් අටුවාචාාරීන්ජ්යෝ� ප්රකාශ 
පැහාැදිළි කිරීම.“ජ්යෝපාලිය අනුභව කරන්නවුන් 
ජ්යෝෂ්යයිතාන් ස්පර්ශ කිරීජ්යෝමන් ඔහුජ්යෝ� ප්රහාාරයට 
ලාක් වූ ජ්යෝකජ්යෝනකු ජ්යෝමන් මිසා (කියාමත් දින) ජ්යෝනා 
නැගිටින්ජ්යෝන�ය. “

උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ගේ� එමා ප්රකාශංය විස්තෘර කිරීගේම්දී 
අබූ ජඃෆර් ඉබ්නු ජරීර් (රහිමාහුල්ලාාහ්) ගේමාගේස් පවාසායි. 
ගේපාලිය අනුභවා කරන්නවුන් ගේෂයිතෘාන් ස්පර්ශං කිරීගේමාන් 
ඔහුගේ� ප්රහාාරයට ලාක් වූ ගේකගේනකු ගේමාන් මිසා (කියාමාත් දින) 
ගේනා නැගිටින්ගේනෝය. ගේමාමා කියමාගේනන් අදාහාස් කරනුගේ� 
ගේමාගේලාාගේවාහි ගේෂයිතෘාන් ඔහුට ගේදාන පහාරයි. ඔහු (ස්පර්ශං කිරීමා 
ගේහ්තුගේවාන්) එනම් උමාතුවාට ලාක් කිරීමා ගේහ්තුගේවාන් ඔහුගේ� 
ගේගාලා හිර කර ඔහුවා විනාශං කර දාමානු ඇතෘ යන්නයි.

සාඳහාන් කරන ලාදා පාඨය විස්තෘර කිරීගේම්දී ඉමාාම් 
අල් බාගාවී (රහිමාහුල්ලාාහ්) තුමාා ගේමාගේස් පවාසායි. “ජ්යෝපාලිය 
අනුභව කරන්නවුන් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ස්පර්ශ කිරීජ්යෝමන් ඔහුජ්යෝ� 
ප්රහාාරයට ලාක් වූ ජ්යෝකජ්යෝනකු ජ්යෝමන් මිසා (කියාමත් දින) ජ්යෝනා 
නැගිටින්ජ්යෝන�ය.”එනම්: උමාතුභාවායයි. මිනිසාාවා ස්පර්ශං කිරීමා 
යනු ඔහු උමාතු වූ විගේටක ‘ගේෂයිතෘාන් වාැසී ඇතෘැ’යි කියනු ලාැගේබ්.
සාඳහාන් කරන ලාදා පාඨය විස්තෘර කිරීගේම්දී ඉමාාම් ඉබ්නු කසීර් 
(රහිමාහුල්ලාාහ්) තුමාා ගේමාගේස් පවාසායි. “ගේපාලිය අනුභවා 
කරන්නවුන් ගේෂයිතෘාන් ස්පර්ශං කිරීගේමාන් ඔහුගේ� ප්රහාාරයට ලාක් 



54

වූ ගේකගේනකු ගේමාන් මිසා (කියාමාත් දින) ගේනා නැගිටින්ගේනෝය” 
එනම්: මාළවුන් ගේකගේරන් නැගිටුවානු ලාබාන දිනගේ� ඔවුන්ගේ� 
මිනීවාලාවාල්වාලින් ඔවුන් අවාදි කරනු ලාබාන විට විකෘති 
තෘත්ත්වාගේ� අපස්මාාර ගේරෝගිගේයකු අවාදිගේවාන්නාක් ගේමාන් 
මිසා ගේනාපවාතී. ගේෂයිතෘාන් ඔහුට වාැළදී ඇත්තෘාක් ගේමානි. එය 
සාැබාැවින්මා ඔහු නැගිටින පිළිකුල් සාහාගාතෘ අවාදි වීමාකි. ඉබ්නු 
අබ්බාාස් (රළියල්ලාාහු අන්හු) තුමාා ගේමාගේස් පවාසායි: “ජ්යෝපාළිය 
අනුභව කරන්නා මළවුන් ජ්යෝකජ්යෝරන් නැගිටුවනු ලාබන දිනජ්යෝ� 
හුස්ම හිර කර �න්නා පිස්ජ්යෝසාකු ජ්යෝස් අවදි කරනු ලාැජ්යෝබ්.” ගේමාය 
ඉබ්නු අබී හාාතෘම් විසින් වාාර්තෘා කර ඇතෘ.

එගේමාන්මා අවුෆ් ඉබ්නු මාාලික්, සාඊද් ඉබ්නු ජුගේබායිර්, අස්-
සාදී, අර්-රබී ඉබ්නු අනස්, කතෘාදාා, මුකාතිල් ඉබ්නු හා�යාන් 
වාැනි උතුමාන්ලාා විසින් දා වාාර්තෘා කර ඇතෘ. එතුමාාගේ� ප්රකාශංගේ� 
අගේප්ක්ෂිතෘ කරුණු අවාසාන්ය.

උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ්ගේ� ප්රකාශංය විස්තෘර කිරීගේම්දී අල්-
කුර්තුබී (රහිමාහුල්ලාාහ්) තුමාා ගේමාගේස් පවාසායි: “ජ්යෝපාලිය අනුභව 
කරන්නවුන් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ස්පර්ශ කිරීජ්යෝමන් ඔහුජ්යෝ� ප්රහාාරයට ලාක් වූ 
ජ්යෝකජ්යෝනකු ජ්යෝමන් මිසා (කියාමත් දින) ජ්යෝනා නැගිටින්ජ්යෝන�ය.” ජින් 
පාර්ශංවාගේයන් ඇතිවාන වා�ාකූලාත්වාය ගේහාළා දාකින, සාැබාැවින්මා 
එය ඉගේබ් සිදු වාන්නක් බාවාත් මිනිසාා තුළ ගේෂයිතෘාන් ගාමාන් 
ගේනාකරන බාවාත් ඔහුගේගාන් කිසිදු ස්පර්ශංයන් ඇති ගේනාවාන 
බාවාත් විශ්වාාසා කරන දානන් හාට එගේස් ගේහාළා දාැකීගේම් අපරාධයට 
එගේරහිවා වාන සාාධකයක් ගේමාමා පාඨගේ� සාඳහාන්වා ඇතෘ. ගේමාමා 
අර්ථගේයහි අල් කුර්ආන් අටුවාාචාාරීන්ගේ� ප්රකාශං ගේබාාගේහාෝමායක් 
දා ඇතෘ. එය ගේසාායන්නාට ලාබාා ගාතෘ හාැක.
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“ඊලාාහුද් දාලාාලාා ෆී උමූමිර් රිසාාලාා ලිස්-සාකලායින්” නම් කෘතිගේයහි 
ෂයිහුල් ඉස්ලාාම් ඉබ්නු තෘ�මි�යා (රහිමාහුල්ලාාහ්) තුමාා ගේමාගේස් 
පවාසායි. මාජ්මූඋල් ෆතෘාවාා 19 වාැනි ගේවාළුමා 9 වාැනි පිටුගේේ සිට 
65 වාන පිටුවා දාක්වාා ඉහාතෘ සාඳහාන් ප්රකාශංගේයන් පසු එහි සාඳහාන් 
කරුණු දාැක ගාන්නට හාැකිගේේ. “එබැවින් මුඃතසිලාා පාර්ශවජ්යෝ� 
“අල් �බාඉයි”, “අබූ බක්ර් අර්-රාසී” හාා ජ්යෝවනත් කණ්ඩායම් 
අපස්මාරා ජ්යෝර�ගී ශරීරයක ජින්වරුන් ප්රජ්යෝේශ වීම ජ්යෝහාළා දකින 
නමුත් ජින්නුන් සිටින බවට ඔවුන් ප්රතික්ජ්යෝෂ්ප ජ්යෝනාකජ්යෝළ�ය. 
ඔවුන් එහි වැරදි මත දරන්නන් වුව ද ජ්යෝමය ප්රසිද්ධිජ්යෝ� දකින්නට 
ජ්යෝනාවන්නාක් ජ්යෝස් අල්ලාාහ්ජ්යෝ� දූතයාණන් විසින් වාර්තා කරන 
ලාද ප්රකාශජ්යෝ� ද ප්රසිද්ධිජ්යෝ� දැක �න්නට ජ්යෝනාවීය.”

 අෂ්අරී තුමාා අහ්ලුස් සුන්නා වාල් ජමාාආ මාතෘ 
දාරන්නන්ගේ� ලිපිවාලා “සාැබාැවින්මා ජින්නුන් අපස්මාාර ගේරෝගාය 
ඇත්තෘන්ගේ� ශංරීරය තුළට පිවිගේසානු ඇතෘැයි පවාසාා සිටිගේ� 
එබාැවිනි. උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් ගේමාගේස් පවාසායි. “ජ්යෝපාලිය අනුභව 
කරන්නවුන් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ස්පර්ශ කිරීජ්යෝමන් ඔහුජ්යෝ� ප්රහාාරයට ලාක් 
වූ ජ්යෝකජ්යෝනකු ජ්යෝමන් මිසා (කියාමත් දින) ජ්යෝනා නැගිටින්ජ්යෝන�ය.” 
අබ්දුල්ලාාහ් ඉබ්නු අහ්මාද් ඉබ්නු හාන්බාල් තුමාා තෘමා පියාණාන්ට 
“සාැබැවින්ම ජින්නුන් මිනිස් ශරීරය තුළට ප්රජ්යෝේශ ජ්යෝනාවන බවට 
පිරිසාක් දැඩි ජ්යෝස් විශ්වාසා කරති.” යැයි පවසාා සිටියහා. එවිට ඔහු: 
“මාජ්යෝ� පුතනුවනි, එජ්යෝස් දිජ්යෝවන් කතා කරන්නන් ජ්යෝබාරු පවසාති. 
එහි මාතෘකාව පුළුල් එකකි.” එතුමාා තෘවා දුරටත් සාඳහාන් කර ඇති 
කරුණු “අල් ෆතෘාවාා: 24 වාැනි ගේවාළුගේමාහි 276,277 වාැනි පිටුවාලා 
ගේමාගේස් සාඳහාන් වී ඇතෘ. “ජින්නුන්ජ්යෝ� පැවැත්ම අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
ග්රන්ථජ්යෝ� හාා සුන්නාජ්යෝේ ස්ථීරව පවතින එජ්යෝමන්ම ප්ර�ාජ්යෝේ 
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ජ්යෝපරටු�ාමීන් හාා ඔවුන්ජ්යෝ� නායකයින් ඒ �ැන ඒකමතිකව පළ 
කර ඇති කරුණකි. එජ්යෝමන්ම මිනිස් ශරීරය තුළ ජින්නුන් ප්රජ්යෝේශ 
විමද අහ්ලුස් සුන්නා වල් �මාආ ඉමාම්වරුන්ජ්යෝ� ඒකමතික 
ප්රකාශ අනුව එය තහාවුරු වූ කරුණකි. ජ්යෝපාලිය අනුභව 
කරන්නවුන් ජ්යෝෂ්යයිතාන් ස්පර්ශ කිරීජ්යෝමන් ඔහුජ්යෝ� ප්රහාාරයට ලාක් 
වූ ජ්යෝකජ්යෝනකු ජ්යෝමන් මිසා (කියාමත් දින) ජ්යෝනා නැගිටින්ජ්යෝන�ය.” 
පූර්වා සාාධක සාහීහ් හාදීසායක නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) 
තුමාා: “සාැබැවින්ම ජ්යෝෂ්යයිතාන් ආදම්ජ්යෝ� දරුවාජ්යෝ� රුධිරය 
�ලාායන ස්ථානයන්හි �මන් කරයි” යැයි පවාසාා ඇත්තෘාහා.

අබ්දුල්ලාාහ් ඉබ්නුල් ඉමාාම් අහ්මාද් ඉබ්නු හාන්බාල් 
තුමාා: “මාමා මාාගේ� පියාණාන්ට සාැබාැවින්මා ජින්නුන් අපස්මාාර 
ගේරෝගාගේයන් ගේතෘාරවා ප්රගේේශං වාන්ගේන් නැතෘ යැයි පවාසාන පිරිසාක් 
සිටිති යැයි පවාසාා සිටිගේයමි. එවිට එතුමාා මාාගේ� පුතෘණුවානි, 
ඔවුන් ගේබාාරු පවාසාති. එය ඔවුන්ගේ� දිවා කතෘා කරන දාෑය.” 
ඔහු පවාසාා සිටින දාෑ ප්රසිද්ධ කරුණාකි. සාැබාැවින්මා පුද්ගාලායකු 
අපස්මාාර ගේරෝගායට පත් වී ඔහුට ගේත්රුමාක් ගේනාවාැටගේහාන 
කතෘාගේවාන් කතෘා කරයි. ඔහුගේ� ශංරීරයට බාලාවාත් ගේස් පහාර ගේදායි. 
එයින් ඔටුවාකුට පහාර දුන්ගේන් නම් පවාා එමාගින් දාරුණු සාළකුණු 
හාට ගාැගේනනු ඇතෘ. ගේම් සාමාගා අපස්මාාර ගේරෝගියා ඔහුට අත්වාන 
ප්රහාාරය ගාැන ගේහාෝ ඔහු කතෘා කරන කතෘාවා ගාැන ගේහාෝ ඔහුට 
වාැටගේහාන්ගේන් නැතෘ. එමා අපස්මාාර ගේරෝගියාවා අපස්මාාර ගේරෝගී 
ගේනාවාන ගේවානත් අයකු විසින් ඇදා දාමානු ලාැබා ඇතෘ.

ඔහු වාාඩි වී සිටින ඇතිරිල්ලා අදියි. උපකරන වාගේට්ට 
ගාමාන් කරයි. තෘැනකින් තෘවාත් තෘැනකට විතෘැන් ගේවායි. ගේම් හාැර 
දාකින ගේවානත් කරුණු දා ගාමාන් කරවායි. සාැබාැවින්මා මිනිස් දිගේවාන් 
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කතෘා කරන්නා හාා එමා ශංරීරය ක්රියා කරවාන්නා මිනිස් ගේනාවාන 
ගේවානත් වාර්ගායක් බාවා අතිශංයින්මා එය දාැනුවාත් කර සිටියි.

අපස්මාාර තෘත්ත්වායට පත් ශංරීරයක ජින්වාරගේයකු ප්රගේේශං 
වීමා ගාැන ගේහාළා දාකින උදාවිය මුස්ලිම් නායකයින් අතෘර නැතෘ. 
කවාගේරකු එය ගේහාළා දාැක සාැබාැවින්මා ෂරීආවා එය ගේබාාරුවාක් 
බාවා පවාසාන්ගේන් යැයි වාාදා කරන්ගේන් දා සාැබාැවින්මා ඔහු ෂරීආවාට 
එගේරහිවා ගේබාාරු පවාසාා ඇතෘ. එගේස් නැතෘැයි පවාසාන කරුණු 
ෂරීආගේවාහි සාාධක තුළ දාක්නට නැතෘ.

ඉබ්නු ක�යුම් (රහිමාහුල්ලාාහ්) ඔහුගේ� “සාාදුල් මාආද් ෆී 
හාද්යි කයිරිල් ඉබාාද්” නම් කෘතිගේයහි 4 වාැනි ගේවාළුගේම් 66-69 
දාක්වාා පිටුවාලා සාඳහාන් කරුණු ගේමාගේස්ය. අපස්මාාර තෘත්ත්වාය යනු 
කරුණු ගේදාකකි. මිහිතෘලාගේ� නපුරු ආත්මාාවාන් තුළින් අපස්මාාර 
තෘත්ත්වායට පත්වීමා හාා නින්දිතෘ බාැඳියාවා ගේහ්තුගේවාන් අපස්මාාර 
තෘත්ත්වායට පත්වීමායි. ගේදාවාැන්න වෛවාද්යවාරුන් ඒ සාඳහාා ගේහ්තු 
කතෘා කරන එය සුවා කිරීමාට බාලාන අපස්මාාර තෘත්ත්වායයි.

ආත්මාවන් හාා බැඳුණු අපස්මාර තත්ත්වය වනාහි: 
ඔවුන්ගේ� නායකයින් ගේමාන්මා බුද්ධිමාතුන් එය පිළිගාන්නා අතෘර 
ඔවුන් එය වාළක්වාන්නට ගේනාබාලාති. සාැබාැවින්මා එය උසාස් 
ගේේෂ්ඨ යහාපත් ප්රාණා නින්දිතෘ නපුරු ප්රාණාවාලාට අනුගාතෘ වීමා 
තුළින් එයට ප්රතිකර්මායක් වාන බාවා පිළිගානිති. ඒවාාගේයහි බාලාපෑම් 
වාළක්වාා ඒවාාගේයහි ක්රියාකාකම්වාලාට විරුද්ධ කටයුතු කර පසුවා 
එය නිෂ්ඵප කරති. ඒ ගාැන ඇතෘැම් ගේපාත්වාලා සාඳහාන් කර 
ඇති අතෘර අපස්මාාර ගේරෝගාය සුවා කිරීගේම් ක්රමා දා ගේමාගේනහි කර 
ඇතෘ. තෘවාදුරටත් ඔහු: සාැබාැවින්මා බාැඳීම් හාා ගේභෞතික වාස්තූන් 
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ගේහ්තුගේවාන් ඇති වූ අපස්මාාර තෘත්ත්වායට එය ප්රගේයෝජනවාත් වානු 
ඇතෘ. යැයි පවාසාා සිටියි.

ආත්මාවන් ජ්යෝහ්තුජ්යෝවන් සිදුවන අපස්මාර තත්ත්වය 
වනාහි, ගේමාමා ප්රතිකාර ක්රමාය එහි දී ප්රගේයෝජනවාත් වාන්ගේන් නැතෘ.
සාැබාැවින්මා නූගාත් වෛවාද්යවාරුන් හාා ඔවුනට පහාළින් සිටින්නන් 
ගේමාන්මා මිථ්යාවා උතුම් යැයි විශ්වාාසා කරන්නන් පිළිබාඳ වානාහි, 
ඔවුන් ආත්මාාවාන්ගේගාන් ඇතිවාන අපස්මාාර තෘත්ත්වාය ගේහාළා 
දාකිති. අපස්මාාර ගේරෝගී තෘත්තෘවාය ඇති ශංරීරය තුළ එය බාලාපෑම් 
ඇති කරන බාවා පිළි ගේනාගානිති. ඔවුන් තුළ අඥාානකමා මිසා 
ගේවානකක් නැතෘ. එගේස් නැතෘගේහාාත් ගේවාදාකම් තුළ එය වාළක්වාන 
කිසිවාක් නැතෘ. හාැඟීමා හාා පැවාැත්මා එයට සාාක්ෂි දාරන්නකි. 
ඇතෘැම් බාැදීම් ඉක්මාවාා යන්නට එය ඔවුන් ගේයාමු කරනු ඇතෘ. 
ඇතෘැම් අංශංවාලා එය සාැබාෑවාක් වුවාදා සියලු දාෑහි එගේස් ගේනාවානු 
ඇතෘ. පවාසාන පරිදි: වෛවාද්යවාරුන් අතෘර මිථ්යාදෘෂ්ටික 
අදාහාස් ඇත්ගේතෘෝ පැමිණි විට බාැඳීගේමාන් ඇතිවාන අපස්මාාරය 
පමාණාක් මිසා ඔවුන් ගේවානකක් සාහාතික කර සිටිගේ� නැතෘ. 
එමා ආත්මාාවාන් ගාැන ඒවාාගේයහි බාලාපෑම් ගාැන වාැටහීමාක් හාා 
අවාගේබාෝධයක් ඇත්තෘන් ඒ ගාැන ගේනාදාන්නා වාැටහීමාක් නැති අය 
සාම්බාන්ධගේයන් සිනහාගේසානු ඇතෘ. ගේමාමා වාර්ගායට ප්රතිකාර සිදු 
කිරීමා කරුණු ගේදාකකින් විය යුතුය.: අපස්මාාර තෘත්ත්වායට පත්වූ 
අයගේ� පැත්ගේතෘන් පවාතින කරුණා හාා ප්රතිකාර කරන්නාගේ� 
පැත්ගේතෘන් පවාතින කරුණාය. අපස්මාාර තෘත්ත්වාගේ� පසුවාන 
අයගේ� පැත්ගේතෘන් සිදු විය යුතු කරුණා වානාහි, ඔහුගේ� සිතෘ 
බාලාවාත් කර ගාතෘ යුතු ගේේ. ගේමාමා ආත්මාාවාන් මාවාා උත්පාදානය කළ 
අය ගේවාතෘ සාැබාෑ ගේලාසින් නැඹුරු විය යුතු ගේේ. සිතෘ හාා දිවා බාැඳුණු 



59

නිවාැදාරි ක්රමායට ආරක්ෂාවා පැතිය යුතු ගේේ. සාැබාැවින්මා ගේමාය 
සාටන් වාර්ගායකි. සාටන් කරන්නා වානාහි, ඔහුගේ� සාතුරාට ආයුධ 
එසාවීමා ගේහ්තුගේවාන් කරුණු ගේදාකක් මාතෘ මිසා සාාධාරණාත්වාය 
ඔහුට පූර්ණාවාත් වාන්ගේන් නැතෘ. එනම් ආයුධය පැවාැත්ගේමාන් ඉතෘා 
ගේහාාදා නිවාැරදි තෘත්වාගේ� පිහිටිය යුතුය. එගේමාන්මා එගේස් උදාේවාට 
ගාන්නාදා බාලාවාත් විය යුතුය. ඒ ගේදාකින් එකක් කවාර ගේමාාගේහාාතෘක 
පසුබාට වාන්ගේන් දා එගේස් ආයුධ අගේමාෝරණා බාහුතෘරයකට එය 
ප්රගේයෝජනවාත් වාන්ගේන් නැතෘ. ගේම් කරුණු ගේදාකමා ගේනාවී නම් 
ගේකගේස් විය හාැකි දා?

ඒකීයකරණාය, විශ්වාාසාය, බිය බාැතිමාත්භාවාය, තෘෘප්තිය 
යනාදිගේයන් සිතෘ හිස්වා යනු ඇතෘ. එයට කිසිදු ආයුධයක් අවාශ්ය 
වාන්ගේන් නැතෘ.

ප්රතිකර්මය පැත්ජ්යෝතන් ජ්යෝදවැනි කරුණ: එහි තෘවාත් කරුණු 
ගේදාකක් ඇතුළත් ගේේ. එනම් “නුඹ එයින් පිටවා යනු” එගේස් 
නැතෘගේහාාත් “අල්ලාාහ්ගේ� නාමාගේයන්” එගේස් නැතෘගේහාාත් “ලාා 
හාේලා වාලාා කුේවාතෘ ඉල්ලාා බිල්ලාාහ්” යනුගේවාන් පැවාසීගේමාන් 
පමාණාක් ගේරෝගාය සුවා කරන තෘරමාට එය පවාතී. නබි (සාල්ලාල්ලාාහු 
අලායිහි වාසාල්ලාම්) ගේමාගේස් පවාසාන්ගේනකු වූහා. අල්ලාාහ්ගේ� සාතුර 
නුඹ බාැහාැරවා යනු මාමා අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයා ගේවාමි.

 අපගේ� ගේෂයික් තුමාා ආත්මාය සාමාඟ කතෘා කරන අයකු 
අපස්මාාර ගේරෝගිගේයකු ගේවාතෘ එවාා සිටිනු මාමා දාැක ඇත්ගේතෘමි. 
ගේහාගේතෘමා: “ගේෂ�ක්තුමාා නුඹ බාැහාැර වී යනු. නුඹට ගේමාය සුදුසු 
ස්ථානයක් ගේනාගේේ.” යැයි නුඹට පවාසාා සිටියි යැයි පවාසාා 
සිටිගේ�ය. එවිට අපස්මාාර තෘත්ත්වාගේයන් ගේපගේළන්නා පැහාැදිලි 
තෘත්ත්වායට පත් ගේවායි. ඇතෘැම් විට ඔහුගේ� ආත්මාය සාමාගා 



60

කතෘා කරයි. ඇතෘැම් විට එය දුෂ්ඨ ආත්මායක් වාන්නට පුළුවාන 
එවිට පහාර දීගේමාන් එය බාැහාැර කරයි. පසුවා අපස්මාාර ගේරෝගියා 
පැහාැදිලි තෘත්ත්වායට පත් ගේවායි. ඔහුට ගේේදානාවාක් දාැගේනන්ගේන් 
නැතෘ. ගේමාය වාාර ගාණානාවාක්මා අප ගේමාන්මා තෘවාත් අය දා දාැක 
ඇත්ගේතෘමු. ගේහාගේතෘමා ගේමාගේස් පැවාසීය. සාමාස්තෘයක් වාශංගේයන් 
ගේමාමා අපස්මාාර වාර්ගාය හාා එය සුවා කිරීමා දාැනුගේමාන් බුද්ධිගේයන් 
හාා වාැටහීගේමාන් අඩු අය මිසා ගේහාළා ගේනාදාකිනු ඇතෘ. නපුරු 
ආත්මාාවාන් ගේබාාගේහාෝ ගේසායින් ඔවුන් මාතෘ ආධිපත්යය දාරනුගේ� 
ඔවුන්ගේ� දාහාමා පිළිබාඳ පවාතින අඩු දාැනුමා හාා ඔවුන්ගේ� හාදාවාත් 
හාා ඔවුන්ගේ� දිවාවාල් ගේද්වා විශ්වාාසාය හාා නබිත්වාය සාමාඟ 
බාැඳුණු යහාපත් කටයුතු, දුආ ප්රාර්ථනාවාන් හාා දික්ර් පිළිබාඳ වාන 
යථාර්තෘයන්ගේගාන් හිස්වා තිබීමාය. එගේහායින් නිරායුධ මිනිගේසාකු 
ගේවාතෘ නපුරු ආත්මාය හාමු වාන්ගේන්ය. ඇතෘැම් විට නිරුවාතින් 
සිටින විට, එහි දී එය බාලාපානු ඇතෘ. එතුමාාගේ� ප්රකාශංගේ� 
අගේප්ක්ෂිතෘ ගේකාටසා අවාසාන්.

අපි මාතෘක් කර සිටි ආගාමික සාාධක තුළින් හාා අහ්ලුස් 
සුන්නා වාල් ජාමාාඅත් වාරුන් අතෘර සිටින දාැනුමාැත්තෘන්ගේ� 
ඒකමාතික මාතෘය තුළින් ජින්නුන් මිනිස් වාර්ගායා තුළට ප්රගේේසා 
වීමාට හාැකියාවා ඇතෘැයි ගේපන්වාා ගේදායි. එය ගේහාළා දාකින ගේෂයික් 
අලී අත්-තෘන්තෘාවීගේ� වාැරැද්දා හාා එය ගේහාළා දාකින්නන්ගේ� 
ප්රකාශංගේ� ඇති වා�ාජ බාවා පාඨකයාට ගේමායින් පැහාැදිළි 
වාන්ගේන්ය.

සාැබාැවින්මා ගේහාගේතෘමා ඔහුගේ� ප්රකාශංගේ� සාත්යය 
ගේවාතෘ මාගා ගේපන්වාන ලාැබුගේේ නම් ඒ ගේවාතෘ තෘමාන් ගේයාමුවාන 
බාවාට ගේපාගේරාන්දු වී තිබිණා. අප ගේම් සාඳහාන් කර ඇති දාෑ ඔහු 
කියවීගේමාන් පසු ඇතෘැම් විට නිවාැරදි දාෑ ගේවාතෘ ඔහු ගේයාමුවාන්නට 
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පුළුවාන. අපටත් ඔහුටත් යහාමාගා හාා ආශිර්වාාදාය අල්ලාාහ්ගේගාන් 
පතෘන්ගේනමු. 

තෘවාදුරටත් අප සාඳහාන් කර සිටිගේ� හිජ්රි 1407/10/14 
වාන දින පළවුණු නද්වාා නම් සාඟරාගේේ 8 වාැනි පිටුගේේ වෛවාදා� 
මුහාම්මාද් ඉර්ෆාන් විසින් වාාර්තෘා කර ඇති ප්රකාශංයකි. “සාැබැවින්ම 
උම්මත්තතභාවය යන පදය වෛවද්ය ශබ්දජ්යෝක�ෂ්යජ්යෝයන් අතුරුදන් 
වී ඇති එකකි.” ඔහුගේ� විශ්වාාසාය වානුගේ�, සාැබාැවින්මා ජින්නුන් 
මිනිසාා තුළ ප්රගේේශං වීමා, ඔහුගේ� හාඬින් කතෘා කිරීමා යනු සියයට 
සියයක්මා බුද්ධිමාය වාශංගේයන් වාැරදි වාටහාා ගාැනීමාක් යන්නය. 
ගේම් සියල්ලා ආගාමික කරුණු පිළිබාඳ හාා අහ්ලුස් සුන්නා හාා වාල් 
ජමාාආත් මාතෘදාාරීන්ගේ� විද්වාතුන් විසින් පිළිගාත් කරුණු පිළිබාඳ 
පවාතින අඩු දාැනුමා ගේහ්තුගේවාන් ඇති වූ වා�ාජ අදාහාස්ය. ගේමාමා 
කරුණු ගේබාාගේහාෝ වෛවාදා�වාරුන්ට සාැඟවුණු කරුණාක් බාවාට පත් 
වී තිබුණා දා එය නැතෘැයි යන්නට සාාධකයක් ගේනාවීය. එනමුත් 
ආගාමික කටයුතු පිළිබාඳ මානා දාැක්මාක් ඇති, විශ්වාාසානීය හාා 
සාත්යය බාවින් ප්රචාලිතෘ විද්වාතුන් දාැන සිටින කරුණු පිළිබාඳ 
ඔවුන්ගේ� අඥාාන බාවා ගේපන්වාා ගේදායි. නමුත් එය අහ්ලුස් සුන්නා 
වාල් ජමාාඅත් වාරුන්ගේ� නම් ඒකමාතික මාතෘය ගේේ. එය ගේෂයිකුල් 
ඉස්ලාාම් ඉබ්නු තෘ�මි�යා සියලුමා විද්වාතුන් පිළිබාඳ දාන්වාා සිටි 
පරිදිය. එගේමාන්මා අබුල් හාසාන් අල් අෂ්අරී විසින් දා ඒ ගාැන දාන්වාා 
ඇති අතෘර අහ්ලුස් සුන්නා වාල් ජමාාආත් වාරුන් විසින් දාන්වාා 
ඇතෘ. එගේමාන්මා ආචාාර්ය අබුල් හාසාන් අල් අෂ්අරී තුමාා දා ගේම් ගාැන 
දාන්වාා සාඳහාන් කර ඇතෘ. ඔහු නමින් අබ්දුල්ලාාහ් මුහාම්මාද් ඉබ්නු 
අබ්දුල්ලාාහ් අෂ්-ෂිබ්ලී අල්-හානෆී (විපතෘ හිජ්රි වාර්ෂ 799)
ඔහුගේ� ග්රන්ථය: “ආකාමුල් මාර්ජාන් ෆී ගාරාඉබිල් අක්බාාර් 
වාඅහ්කාමුල් ජාන්” 51 වාන පාඩමා.
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ඉබ්නු ක�යුම් (රහිමාහුල්ලාාහ්) තුමාාගේ� ප්රකාශංය ගේපර 
සාඳහාන් ගේකරිණා. සාැබාැවින්මා වෛවාදා� ප්රධානීන් හාා ඔවුන් අතෘර 
සිටින බුද්ධිමාතුන් එය පිළිගානිති. නමුත් එය වාළක්වාන්නට 
ගේනාබාලාති. සාැබාැවින්මා එය ගේහාළා දාකිනුගේ� වෛවාදා�වාරුන් 
අතෘර දාැනුමාක් නැති ඔවුන් අතෘර සිටින පහාත් අය හාා 
මිථ්යාදෘෂ්ටිකයින්ය. එය පාඨක ඔබා දාැනගාතෘ යුතුය. එගේමාන්මා 
අපි සාඳහාන් කළ සාත්ය පිළිපැදිය යුතුය. අඥාාන වෛවාදා�වාරුන් 
ගේහාෝ ගේවානත් කිසිවාකු ගේහාෝ නිසාාගේවාන් ඔබා රැවාටීමාට භාජනය 
ගේනාවිය යුතුය. එගේමාන්මා ගේමාමා කරුණා සාම්බාන්ධගේයන් කිසිදු 
දාැනුමාක් ගේහාෝ කිසිදු සාාධයක් ගේහාෝ ගේනාදාැන කතෘා කරන; ඒ ගාැන 
දාැනුමා නැති වෛවාද්යවාරුන් අන්ධ ගේලාසා අනුකරණාය කරන; 
සාත්යගේයන් බාැහාැර වූ ජනයා අතෘරින් ඇතෘැම් නේයකරණාවාාදීන් 
හාා ගේවානත් අය නිසාාගේවාන් දා ඔබා රැවාටීමාට භාජනය ගේනාවිය 
යුුතුය. උපකාරය පතෘනු ලාබාන්නා අල්ලාාහ්ය.

අවධාානය පිණිසාය.
අල්ලාාහ්ගේ� දූතෘයාණාන් (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) 
තුමාාණාන් විසින් වාාර්තෘා කළ ගේබාාගේහාෝ හාදීස් අප සාඳහාන් කළ 
කරුණුවාලාට සාාධකවා පිහිටා ඇතෘ. එගේමාන්මා ජින්වාරුන් සාමාගා 
කතෘා කිරීමා, ඔහුට උපගේදාස් දීමා ඔහුට කරුණු සිහිපත් කර දීමා, 
ඉස්ලාාමාය ගේවාතෘ ඇරයුම් කිරීමා, එයට ඔහු පිළිතුරු දීමා යනාදිය 
සාම්බාන්ධගේයන් වූ විද්වාතුන්ගේ� ප්රකාශං දා සාාධකවා පිහිටා ඇතෘ. 
එය සූරා “සාාද්’ හි සුගේලායිමාාන් අලායිහිස් සාලාාම් තුමාා ගාැන 
උත්තෘරීතෘර අල්ලාාහ් කළ ප්රකාශංයට විරුද්ධවූවාක් ගේනාවාන්ගේන්ය. 
“මාාගේ� පරමාාධිපතියාණානි! මාට ඔබා සාමාාවා ගේදානු මාැනවා! 
තෘවාදා මාගේගාන් පසු වා කිසිවාකුට අයිති ගේනාවාන රාජ�යක් මාට 
පිරිනමානු මාැනවා!” එගේමාන්මා ඔහුට යහාපතෘ නිගේයෝගා කිරීමා හාා 
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අයහාපතින් වාැළැක්වීමා, ඔහු බාැහාැර වීගේමාන් වාැළකී සිටින විට 
ඔහුට පහාර දීමා යනාදි සියල්ලා සාඳහාන් කරන ලාදා පාඨයට විරුද්ධ 
ගේනාවාන්ගේන්ය. නමුත් එය අනිවාාර්යය වාන්ගේන්ය. මිනිසුන් සාමාගා 
කටයුතු කරන්නාක් ගේස්මා යදින්නා වාැළැක්වීමා, අපරාධකරුට 
උදාේ කිරීමා, යහාපත් දාෑ නිගේයෝගා කිරීමා, පිළිකුල් සාහාගාතෘ දාැයින් 
වාැළැක්වීමාට යනාදී ක්රියාවාන් ඇතුළට එය ප්රගේේශං වාන්නකි. ගේපර 
සාඳහාන් පූර්වා සාාධක හාදීසාගේ� සාඳහාන්වා ඇති පරිදි සාැබාැවින්මා 
නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලා�හි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන් ගේමාගේස් ප්රකාශං 
කර ඇතෘ. “ඔහුජ්යෝ� ජ්යෝකළ හාැජ්යෝළන ජ්යෝතක් ජ්යෝෂ්යයිතාන්ව මම හිර 
කජ්යෝළමි” එය ජ්යෝ�ෞරවණීය (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වසාල්ලාම්) 
තුමාණන්ජ්යෝ� අත මත විය. තවදුරටත් එතුමා ජ්යෝමජ්යෝස් පැවසීය: 
මාජ්යෝ� සාජ්යෝහා�දර සුජ්යෝලායිමාන්ජ්යෝ� ප්රාර්ථනාව ජ්යෝනාවී නම් මිනිසුන් 
ඔහුව උදෑසාන දකින ජ්යෝතක් �ැට �සානු ලාබන්නට තිබිණි.”

නබි (සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාා ප්රකාශං කළ 
බාවා අබූ දාර්දාා තුමාා විසින් වාාර්තෘා කළ හාදීසායක් ඉමාාම් මුස්ලිම් 
සාතු වාාර්තෘාවාක ගේමාගේස් සාඳහාන් ගේවායි. “සාැබැවින්ම අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
සාතුරා වන ඉබ්ලීස් ගිනි ජ්යෝපනැල්ලාක් රැජ්යෝ�න ඇවිත් මාජ්යෝ� 
මුහුටණ දමන්නට තැත් කජ්යෝ�ය. එවිට මම ඔජ්යෝබන් ආරක්ෂ්යාව 
අල්ලාාහ්ජ්යෝ�න් පතමි. යැයි පැවසුජ්යෝවමි. පසුව අල්ලාාහ්ජ්යෝ� 
පූර්ණ ශාපය මම තුන් වරක් ඔබට ඉල්ලාා ශාප කරමි. -එය ප්රමාද 
ජ්යෝනාවීය.- පසුව මම ඔහුව අල්ලාා �න්නට සිතුජ්යෝවමි. අල්ලාාහ් 
මත දිවුරමි. අපජ්යෝ� සාජ්යෝහා�දර සුජ්යෝලායිමාන්ජ්යෝ� ප්රාර්ථනාව 
ජ්යෝනාවී නම්, මදීනා වාසී දරුවන් ඔහු සාම� ජ්යෝසාල්ලාම් කරන 
පරිදි �ැට �සානු ලාබන්නට තිබිණි. ජ්යෝමම අර්තජ්යෝයන් යුත් හාදීස් 
ජ්යෝබාජ්යෝහා�මයක් ඇත. විද්වතුන්ජ්යෝ� ප්රකාශද ජ්යෝමජ්යෝලාසාම විය.”
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අපි සාඳහාන් කළ කරුණුවාලාදී සාත්යය ගේසාායන්නන්හාට 
ප්රමාාණාවාත් තෘරමාට කරුණු ඇතෘැයි අපි අගේප්ක්ෂා කරමු. 
අල්ලාාහ්ගේ� අලාංකාර නාමා ඔහුගේ� උසාස් ගුණාාංගා තුළින් අපටත් 
ගේසාසු මුස්ලිම්වාරුන්ටත් ඔහුගේ� දාහාමා පිළිබාඳ නිසි අවාගේබාෝධය 
ලාබාන්නටත් ඒ මාතෘ ස්ථාවාරවා සිටීමාටත් අපට ආශිර්වාාදා කරත්වාා 
යැයි දා කටයුතු හාා කාර්යයන් වාලා සාත්යය අනුවා ක්රියාත්මාක 
කිරීමාට අප සියලු ගේදානාට අල්ලාාහ් දාායාදා කරත්වාා! කිසිදු 
දාැනුමාකින් ගේතෘාරවා කතෘා කිරීගේමාන් හාා දාැනුමාක් නැති යමාක් 
ගේහාළා දාැකීගේමාන් අප හාා සියලු මුස්ලිම්වාරුන් ආරක්ෂා කරන 
ගේමාන් දා මාමා අල්ලාාහ්ගේගාන් ඉල්ලාා සිටිමි. සාැබාැවින්මා ඔහු එයට 
භාරකරුය. ඒ ගේකගේරහි ශංක්තිවාන්තෘය.

ශංාන්තිය හාා සාමාාදාානය අපගේ� රසූල්වාරයා වාන මුහාම්මාද් 
(සාල්ලාල්ලාාහු අලායිහි වාසාල්ලාම්) තුමාාණාන්ටත් එතුමාාණාන්ගේ� 
පවුගේල් සාාමාාජිකයන්ටත් හිතෘමිතුරන් හාා අනුගාාමිකයින් හාටත් 
හිමිගේේවාා.
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ජ්යෝපරවදන
 

හූනියමා හාා ගේජ�ෝතිෂ්යය පිළිබාඳ නීති ගේමාන්මා ඒ හාා බාැඳුණු 
කරුණු.                                                                                  (7) 

බිරිය සාැමියාට එගේරහිවා හූනියම් කිරීමා                          (24) 

මාන්ත්රා ගුරුකම් කරන්නන් හාා හූනියම් කරුවාන්ගේගාන් විමාසාා 
සිටීමා පිළිබාඳ නීතිය.                                                         (28) 

ජින්නුන් (අ�නි භූතෘයින්) ගේයාදාා ගාන්නා ජන වෛවාද්යවාරයකු 
ළඟ ප්රතිකාර කිරීමා.                                                           (33) 

හූනියම් සාඳහාා වූ ආගාමික ප්රතිකාර (36) 

ජින්නුන් මිනිස් වාර්ගායා තුළ ඇතුල් වීගේම් යථාර්ථය පැහාැදිලි 
කිරීමා එය ප්රතික්ගේෂ්ප කරන්නන්හාට වූ ප්රතිචාාරය.       (44) 
අවාධානය පිණිසාය.                                                  (62)


