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“අල් ට(ත)ක්යා” 
පිළිබඳ විග්රලහයයක් 

‘අල් ට(ත)ක්යා’ යන අරාබි පාරිභාෂික පදයේ ශබ්ද 

යකෝෂ අර්ථය පළමු ව විමසා බලමු. “Lane’s Lexi-

con” නමැති අරාබි - ඉිංග්රී ස ශබ්ද යකෝෂයට අවව 

‘ටක්යා’ යන අරාබි පදයේ මුලය වන්යන් ‘වකා’යන 

පදයයි. ‘ආත්මාරක්ෂාව’ හයා  ‘ආරාක්ෂා කර ගැනීම’ 

වැනි අර්ථ එහි අන්තර්ගතය. සත’ය සැවීමයමන් 

‘ආත්මාරක්ෂාව’ ඇති කර ගැනීම යමහි ප්රායයෝකක 

අර්ථයයි. ‘අල් ටක්යා’ යන පදය සෘජු ව අල් 

කුර්ආනයේ යහයෝ ඉස්ලාමීය නීති පද්ධතියේ සඳහයන් 

ීම ඇත්තක් යනොයේ. ඉස්ලාමය ට එයරහි ප්රචාාර  

කටයුතු වල නියැයළන්නන් යමම සිංකල්පය සනාථ 

කිරීම සඳහයා පහයත සඳහයන් අල් කුර්ආන් වැකිය 

උපුටා දක්වති.  

 

“කවයරකු අල්ලාහය් ව විශ්වාස කිරීයමන් පසුව ඔහු 

ව ප්රතික්යෂ ප කයළ  ද (ඔවුන් යකයරහි අල්ලාහය්යේ 

යනොසතුට  ඇත) .  තම  හයදවත විශ්ව ාසයයන් 

තෘප්තියට පත් ව තිබිය දී (විශ්වාසයයන් බැහයැර වන 
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යමන්) බල කරව ලබන්නන් හයැර (ඔවුන් යකයරහි 

කිසම වරදක් නැත).” (අල් කුර්ආනය 16 : 106). 

 

යමම අල් කුර්ආන් වැකිය පහයළ කිරීමට යහය තු වූ 

ඓතිහයාසක සදුීමමක් යකයරහි අපයේ අවධානය 

යයොමු කිරීයමන් එහි සැබෑ අර්ථය අපට අවයබෝධ 

කර ගැනීමට හයැකි වව ඇතැයි විශ්වාස කරන්යනමු. 

මුහයම්මද් තුමා න්යේ (අති උතුම් අල්ලාහය්යේ 

සාමය හයා ආශිර්වාදය එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) 

සමීප මිතුයරකු වූ අම්මාර් තුමායේ (අති උතුම් 

අල්ලාහය්යේ තෘප්තිය එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) 

යදමේපියන් වූ යාසර් හයා සුමමයා (අති උතුම් 

අල්ලාහය්යේ තෘප්තිය ඔවුන් යකයරහි ඇති යේවා) 

ඉස්ලාමය වැලඳ ගැනීම යහය තුයවන් මක්කායේ විසු 

ඉස්ලාම් වියරෝධීන් විසන් කුරිරු වධ හිිංසා වලට 

ලක් යකොට මර යට පත් කරන ලදී . යමවන් 

පීඩාකාරී තත්තවයකට පත් ව සටි අම්මාර් තුමාව 

දිනක් ඉස්ලාම් වියරෝධීන් විසන් මර  තර්ජන 

ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාමය හයා මුහයම්මද් තුමා න් 

ව (අති උතුම් අල්ලාහය්යේ සාමය හයා ආශිර්වාදය 

එතුමා යකයරහි ඇති යේවා) ප්රතික්යෂ ප කළ බව 

පවසන්නට බල කරන ලදී. යමයලස තදබල අයුරින් 
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බලපෑම් වලට ලක් වූ අම්මාර් තුමා කිසවක් කරකියා 

ගන්නට යනොහයැකි තත්ත්වයක් තුළ සයත් විශ්වාසය 

ශක්තිමත් ව තබා ගනිමින් ඉස්ලාම් වියරෝධීන්යේ 

ඉල්ලීමට අවව එයස  ප්රකාශ යකොට ඉතා දැි  සත් 

තැවුලකට පත් ීම මුහයම්මද් තුමා න් (අති උතුම් 

අල්ලාහය්යේ සාමය හයා ආශිර්වාදය එතුමා යකයරහි 

ඇති යේවා) හයමු වූ විට අම්මාර් තුමා ව නියදොස් 

කරමින් ඉහයත අල් කුර්ආන් වාක’ පහයළ  කරන ලදී.  

 

ඉහයතින් විස්තර කරන ලද පරිදි ජීවිත තර්ජන එල්ල 

වන ආකාරයේ බරපතළ අයුරින් බලපෑම් සදුවූ විට 

තම ආගමික විශ්වාසය පිළිබඳව සයත් ඇති සත’ය 

තත්ත්වයට පටහයැනි අයුරින් අදහයස් ප්රකාශ කිරීමට 

අවසථාවක් ඇති අතර ඉන් බැහයැර ව විංචානික හයා 

අසත’ව ාදී  අයුරින් ්රිංයා  කිරීමට  ඉස්ල ාමීය 

ඉගැන්ීමම් හි කිසඳු අවමැතියක් යනොමැත. යමවන් 

තත්ත්වයන්  පිළිබඳ  ව  ඉස් ල ාමීය  යන ොවන 

මුලාශ්රනයන් හි සඳහයන් කරු ක් ඔබයේ අවධානය 

පිණිස ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැත්යතමු. 

 

“ අ ප ර ා ධ  ප නත්  අ ව ව  අ ප ර ා ධ කරු යවකු 

කිසයවකුයේ බලපෑමක් මත, බල කිරීමක් මත, කළ 
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යනොහයැකි තත්ත්වයක් යනොමැති අවස්ථාවක කරන 

ලද අපරාධයක් සම්බන්ධ ව වැරදි කරුයවකු යලස 

උසාවිය යනොපිළිගනී.”  ( ‘අපරාධ  විද’ ාව’  - 

මහයාචාාර්ය දයා අමරයස කර - 10 වැනි පිටුව) 

 

වතන අපරාධ විද’ාව හයා අවකුලතාවක් ඇති 

ඉගැන්ීමම් දැනට වර්ෂ 1400 කට යපර පහයළ කරන 

ලද අල් කුර්ආනයයහි අන්තර්ගත ීම තිබීම සැබැවින් 

ම  එ හි  ඉ ග ැ න් ීම ම්  හි  ඇ ති  ස ද ා ත නික  හය ා 

යාවත්කාලීනත්වය සනාථ කිරීමක් යලස අපි 

දකින්යනමු.    

 

අවාසනාවට ඉස්ලාම් වියරෝධී යවබ් අඩවි මකන් හයා 

අයනකුත් ඉස්ලාම් වියරෝධී ්රිංයාකාරීන් ඉස්ලාමය 

පිළිබඳ ව ඉදිරිපත් කරන්නට යවර දරන වැරදි අර්ථ 

කථනයන් පිළිබඳ ව අපයේ දැි  පිළිකුල් සහයගත 

වියරෝධය දන්වා සටින්නට කැමැත්යතමු. ඔවුන්යේ 

මතයට  අවව  ඉ ස් ල ා මිකයයකුට  ඉ ස් ල ා ම් 

යනොවන්නන් ව අසත’යයන් හයා  ව ිංචා ායවන් 

රැවටීමට ඉස්ලාමීය ඉගැන්ීමම් අවමැතිය ලබා දී 

තියබන බවය.  
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යමම විංචානික සම්ප්රදාය ඉස්ලාමය අවමත කරන 

බවට සාක්ෂි යලසන් ඉස්ලාම් වියරෝධීන් ඉදිරිපත් 

කරන තවත් අල් කුර්ආන් වැකියක් පහයතින් උපුටා 

දක්වා ඇත්යතමු.  

 

“ වි ශ් ව ා ස ව න් ත යි න්  ( ත ම න්  ය ම න්  වූ ) 

විශ්වාසවන්තයින් ව අතහයැර ප්රතික්යෂ පකයින් ව 

‘ අ ේ ලිය ා ’  ( භ ා රකරුවන් ,  ආ රක්ෂකයින් , 

උදේකරුවන්) යලස යනොගත යුතුය. ඔවුන්යගන් වූ 

ත ර් ජනය ට  බි ය  වු ව ය හය ො ත්  මි ස  ය ම යල ස 

කරන්යනකුට අල්ලාහය්යගන් කිස(ආරක්ෂා)වක් 

යනොමැත.” (අල් කුර්ආන් 3 : 28) 

 

යමම අල් කුර්ආන් වැකියය හි ‘තුකාතන්’ යන 

අරාබි පදය යයදී ඇත. යමය ‘ට(ත)ක්කියතන්’ යන 

පදයයන් බිඳී කය නාම පදයකි. යමහි පැහයැදිලි 

අර්ථය එම අල් කුර්ආන් වැකියයහි ම අන්තර්ගතය. 

එනම් ඔවුන්යගන් වූ තර්ජනයයන් හයා බලපෑයමන් 

ගැලීමම පිණිස මිස එයස  යනොකළ යුතු බවය. ඒ 

හයැයරන්න ට යමම අල් කුර්ආන් වැකියයන් යහයෝ 

අන්  කිස දු  අල්  කුර්ආන්  ව ැකියකින්  කිසම 

ආකාරයක විංචානිකත්වයක් අසත’වාදීකමක් 
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ක ප ටි ක ම ක්  ය ප්ර ෝ ඩ ා ක ා රි ත් ව ය ක්  ය හය ෝ 

රැවටිලිකාරකමක් ප්රගුණ  කිරීමට යහයෝ දිරි ගැන්ීමමට 

අවබල යදන ආකාරයේ කිසදු අදහයසක් අන්තර්ගත 

ීම යනොමැති බව වගකීමකින් යුක්තව ප්රකාශ 

කරන්නට කැමැත්යතමු.   

 

ඉස්ලාමය විංචානිකත්වයට අවබල යදන දහයමක් 

යලස හුවා දැක්ීමමට මුහයම්මද් තුමා න්යේ (අති 

උතුම් අල්ලාහය්යේ සාමය හයා ආශිර්වාදය එතුමා 

යකයරහි ඇති යේවා) එක් ප්රකාශයක් ඉස්ලාම් 

වියරෝධීන් විසන් යගනහයැර දක්වති. 

 

“යුද්ධය යව මුළා කිරීමකි” (සුනාන් අබු දාවූද් - 

2637) 

 

යුද උපායක් යලසන් පම ක් යමම තත්ත්වය 

උපයයෝගී කර ගත හයැකි අතර ඉන් බැහයැර ව 

ඉස්ලාමිකයයකුට කිසම අයුරකින් අන් අයව මුළා 

යකොට කටයුතු කිරීමට අවමැතියක් යනොමැත. යුද 

උපායයන් හයා යුද පියවරයන් පිළිබඳ ව සතුරාව 

දැවවත් යකොට කටයුතු කරන යස නාධිනායකයයකු 

අත් කර ගන්නා අවාසනාවන්ත ඉර ම පිළිබඳ ව 
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අමුතුයවන් අටුවා ලියන්නට අවශ’ යනොවන බව 

සතන්යනමු. යමවන් පදනම් විරහිත යචාෝදනා 

ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාමය අපහයසුතාවට පත් 

කරන්නට යවර දරන්නන්යේ උත්සාහයයන් හි 

යබොළඳ භාවය යමම කරුණු වලින් පැහයැදිලි වව 

ඇතැයි විශ්වාස කරන්යනමු.     

 

‘අල් ට(ත)ක්යා’ නම් වූ යමම ඉස්ලාම් වියරෝධී 

සටන් පාඨයේ අර්ථ ශුන’ත්වය හයා පදනම් විරහිත 

භාවය පහයත සඳහයන් ඉස්ලාමීය ඉගැන්ීමම් ඉතා දැි  

හයා ස්ථීර අයුරින් සනාථ කරයි.  

 

‘අල් ට(ත)ක්යා’ වැනි පදනම් විරහිත යචාෝදනා හයා 

කටකතා පිළිබඳව ්රිංයා කළ යුතු ආකාරය ගැන 

ඉස්ලාමීය ඉගැන්ීමම් යකයරහි පළමු ව අපයේ 

අවධානය යයොමු කරමු. 

  

“විශ්වාසවන්තයිනි, නපුරු අයයගන් කවුරුන් යහයෝ 
ඔබ  යවත  යම්කිස  ප්ර ව ෘත්තියක්  යගන  එව 
ලැබුවයහයොත් (එහි සත’ය දැන ගැනීම පිණිස එය) 
යහයොඳින් විමසා (සත’ය කුමක්ද යන්න) දැන ගව. 
(යනොඑයස  නම් ඔහුයේ කියමන විශ්වාස කළ ඔබ) 
යනොදැවවත්කම නිසා යම්කිස ජනතාවකට විපතක් 
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සදු කර පසුව ඔබ කළ දැය පිළිබඳ ව පසුතැවිලි 
වන්නට සදු විය හයැක” (අල් කුර්ආන් 49 : 6) 
 

ඉස්ල ාමිකයයකු යුක්තිගරුක හය ා  නීතිගරුක 

පුද්ගලයයකු විය යුතු බව අල් කුර්ආනය අපට 

උගන්වයි. එය ඉස්ලාමිකයයකු යහයෝ ඉස්ලාම් 

යනොවන්යනකු යන නිර් ායකය මත පදනම් යනොීම 

ඉටු කළ යුතු බව ද දන්වා සටී. 

 

“විශ්වාස වන්තයිනි, යුක්තිය ඉටු කරන්නන් වවු. 

වඹලා යකයරහි යහයෝ යදමාපියන් හයා ඥාතීන් 

යකයරහි යහයෝ විරුද්ධව වුවද අල්ලාහය් යවවයවන් 

සාක්ෂි දරන්නන් වවු. ඔහු ධනවත් වුවද දිළිඳු වුවද 

අල්ලාහය් ඔවුන් යදයදනාට (රැකවර ය ලබා දීමට) 

සුදුසු වන්යන්ය. වඹලා තීන්දු දීයම් දී මයනෝ ඉච්ඡාව 

අවගමනය යනොකරවූ. (ඔබ සාක්ෂි දීයම් දී සාක්ෂිය) 

යවනස් කයළ  නම් යහයෝ (සත’ය ස්ථාපිත කිරීමට) 

පිටුපාන්යන් නම් යහයෝ එවිට අල්ලාහය් වඹලා කරන 

දෑ පිළිබඳ ව දැවවත්ව සටින්යන්ය.” (අල් කුර්ආන් 

4 : 135)      

 
“(විශ්වාසවන්තයිනි) නීතිය අකුරටම පිළිපැදීයමහි 
අල්ලාහය් යවවයවන් ඔබ සාක්ෂි දරවු. මිනිසුන්යගන් 
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එක් යකොටසක් යකයරහි (ඔබ තුළ ඇති) ද්යේෂය 
(ඔවුන්ට) අපරාධයක් කිරීමට ඔබව යපොලඹවා 
යනොගනිවු. (යකොපම  යෝෝධයන් තිබු  ද) ඔබ 
නීතියම ක  කයාත්මක කරවු. එය බිය බැතිමත්භාවයට 
ඉතා සමීප වන්යන්ය. (කුමන අවස්ථාවක දී වුවද) 
ඔබ අල්ලාහය්ටම බිය වවු. සැබැවින්ම අල්ලාහය් ඔබ 
කරන දෑ යහයොඳින් දන්යන්ය.” (අල් කුර්ආන් 5 : 8) 
  

 “(විශ්වාසවන්තයිනි) ඔබ නීතිගරුක වන යලස ද 
යහයොඳ ක  කයාවන් කරන යලස ද ඥාතීන් ට උපකාර 
කරන යලස ද අල්ලාහය් සැබැවින් ම ඔබට නියම 
කරන්යන්ය. අවමානයට ලක් වන ක  ක ය ාවන් , 
පාපයන්, අපරාධයන් ආදී දැය (ඔබ යකයරහි) ඔහු 
තහයනම් කරන්යන්ය. (යම් දැය) ඔබ මතක තබා ගත 
යුතු  ය ැයි  ඔහු  (අල්ලාහය් )  ඔබට  යහය  අවව ා ද 
යදන්යන්ය.” (අල් කුර්ආන් 16 : 90) 
 
“වඹලා දැනයගන සටින තත්වයේ අසත’ය සමග 
සත’ය වඹලා යනොපටලවවු. තවද වඹලා සත’ය 
යනොසවවවු.” (අල් කුර්ආන් 2 : 42)  
 
“යහයපත හයා අයහයපත සම යනොවන්යන්ය. (එබැවින්) 

යහයපත් දැයින් අයහයපත් දෑ වළක්වවූ. එවිට වඹ හයා 

කවයරකු අතර සතුරුකම් තිබුයේ ද සැබැවින් ම 
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ඔහු සමීපතම මිතුයරකු යමන් වන්යන්ය.” (අල් 

කුර්ආනය 41 : 33)    

 

“වඹලා  අතර  අස ාධ ාර  අන්දමින් වඹලා 

එකියනකායේ වස්තුව අවභව යනොකරවූ. තවද 

වඹල ා  ද ැවවත්ව  ම  ජනය ායේ  වස්තුයවන් 

යකොටසක් පාපකාරී අයුරින් අවභව කිරීම පිණිස 

බලධාරීන් යවත ඒවා (වස්තුයවන් යකොටසක් 

අල්ලස් වශයයන්) යනොයවවූ”. (අල් කුර්ආන් 2 : 

188)  

 
“සත’ය නියත වශයයන්ම යහයපත කරා  මව 
යපන්වයි. යහයපත ස්වර්ගය කරා මව යපන්වයි. 
නියත වශයයන්ම සත’වාදියයක් යලස අල්ලාහය් 
විසන් මිනියසකු ලියා ගව ලබන යතක් ඔහු සත’ය 
ප්රකාශ කරමින්ම සටියි. නියත වශයයන්ම අසත’ය 
අයහයපත කරා මව යපන්වයි. අයහයපත නිරය කරා 
මව යපන්වයි .  නියත වශයයන් ම  මිනියසකු 
අසත’වාදියයකු යලස අල්ලාහය් විසන් ලියා ගව 
ලබන යතක් ඔහු අසත’ය ප්රකාශ කරමින් ම සටියි.’ 
(බුහයාරි හයා මුස්ලිම්)  
 

“සයලු සත්වයින් යදවිඳුන්යේ නිර්මා යන්ය. 

යදවිඳුන්යේ නිර්මා යන් ට යයමක් කාරුණික 



 

13 

වන්යන් ද ඔහු යකයරහි යදවිඳුන්යේ කරු ාව 

ඇත්යත්ය.” (මිෂ්කාත් අල් මසාබිහය් - 3:1392) 

 

“(තමන් ට කරව ලබන උපකාරයන් යවවයවන්) 

මිනිසුන් ට ස්තුති කිරීමට පසුබට වන්නා අල්ලාහය්ට 

ද ස්තුති වන්ත ීමමට පසුබට වන්යනකි” (අහයමද් සහය 

අත්තිර්මිදී)     

 

“යහය ්රිංයාවන් අවිංකව , නිස යලස හයා 

මධස්ථභාවයකින් යුක්ත ව ඉටු කරන්න. ඔබයේ 

අයප්ක්ෂිත ඉලක්කය (ස්වර්ගය) කරා ළවා ීමම 

පිණිස සෑම ්රිංයාවක් පිළිබඳව ම (අන්තවාදී යනොීම) 

මධ’ස්ථ මැදුම් පිළියවතක් නිරතුරුව ම අවගමනය 

කරන්න” (සහීහය් බුහයාරී 8 : 470)   

 

නබි මුහයම්මද් (සල්) තුමා න් යමයස  පැවසුහය: 

“පහයත සඳහයන් ගුණ ාිංග හයතර ඔබට තියබ් නම් ඔබට 

ය ල ො ය ව හි  කි ස වි ය ටකත්  අ ල ා භ යක්  ඇ ති 

යනොවන්යන්ය. ඔබයේ භාරකාරත්වයේ තබන ලද 

දෑ රැකගැනීම, කථායවහි සත’වාදී ීමම, අලිංකාර වූ 

හයා යහයපත් හයැසරීම , ආහයාර අවභවයයහි 
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මධ’ස්ථභාවය එම ගුණ ාිංගයි” (අහයමද් සහය 

බයිහයාකි)    

 

නබි මුහයම්මද් (සල්) තුමා න් යමයස  පැවසුහය: 

“තමා හයරි වුවද එය යවවයවන් කලහයකම් කර 

ගැනීයමන් වැළකී සටින පුද්ගලයා ට ස්වර්ගය අවට 

නිවසක් ලබා යදන බවට ද , විහිළුවකට යහයෝ 

යබොරුවක් යනොකියන පුද්ගලයාට ස්වර්ගය මැද 

නිවසක් ලබා යදන බවට ද, තම චාරිතය යහයපත් ව 

තබා  ගන්නා  පුද්ගලයාට ස්වර්ගයේ ඉහයළම 

යකොටයස  නිවසක් ලබා යදන බවට ද මම සහයතික 

වන්යනමි.” (සුනාන් අබු දාවුද්)    

 

“නබි මුහයම්මද් (සල්ලල්ලාහු අමලහිවසල්ලම්) 

තුමා න් යමයස  පැවසූහය; උඩඟුකමින්  ය බරින් 

සහය විංචාාව යනාදියයන් යතොර ව මර ය ට පත් 

වන්යනක් නිශ්චාය වශයයන්ම ස්වර්ගයට ඇතුළු වව 

ඇත”.  (අද් දාරිමී, ඉබ්ව මාජා සහය අත් තිර්මිදි)   

 

ඉස්ලාමයට එයරහි ව අසත’ යචාෝදනා නගමින් අල් 

කුර්ආනයේ යහයෝ අයනකුත් ඉස්ලාමිය මුලාශ්රනයක 

සඳහයන් යනොවන ‘අල් ට(ත)ක්යා’ නමැති විංචානික 
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රැවටිලිකාර යප්රෝඩාකාරී අසත’වාදී හයා  කපටි  

සිංකල්පයක් අල් කුර්ආනයේ අන්තර්ගත බව 

පැවසීයමන් හයා  මුස්ලිම් වරුන් කටයුතු කරන්යන් 

යමය පදනම් කර යගන බව සඳහයන් කිරීයමන්  

සමස්ත යලෝකවාසී මුස්ලිම් ප්රජාවටත් ඉස්ලාමයේ 

උත්තරීතර මුලාශ්රනය වූ අල් කුර්ආනයටත් කර 

ඇත්යත් අසීමිත අපහයාසයක් බව ඉතාම කාරුණික ව 

දන්වා සටීමට කැමැත්යතමු. ඉහයතින් උපුටා දක්වා 

ඇති යශ්රන ෂ්ඨ  ඉගැන්ීමම් සමග යමම යචාෝදනා 

යකයලස නම් සම කිරීමකට පත් කළ හයැක්යක් දැයි 

අසන්නට කැමැත්යතමු.    

 

තමන් ට එයරහි ව කටයුතු කළ පිරිස සම්බන්ධ 

යයන් පවා නීතිය හයා යුක්තිය ඉටු කරන යලස 

ඉස්ලාමය උගන්වයි.   

 
“ඔවුන් සමාදානය යවත නැඹුරු වන්යන් නම් වඹ ද 

ඒ යදසට නැඹුරු වවු. අල්ලාහය් යකයරහි ම විශ්වාසය 

තබවු. සැබැවින් ම අල්ලාහය් සර්ව ශ  ාවකය, සර්ව 

ඥානීය.” (අල් කුර්ආනය 8 : 61)  
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“දහයම යහය තුයවන් වඹලා සමග සටන් යනොකළවුන් 

හයට ද වඹලා ව වඹලායේ නියවස් වලින් පලවා 

යනොහයරියවුන් හයට ද යහයපත කිරීම හයා යුක්ති ගරුක 

ව කටයුතු කිරීම (පිළිබඳ ව) අල්ලාහය් වඹලා ව 

වළක්වන්යන් නැත. සැබැවින් ම අල්ලාහය් යුක්ති 

ගරුක ව කටයුතු කරන්නන් ව ප්රිවය කරන්යන්ය.” 

(අල් කුර්ආනය 60 : 8)    

 
සතුරන් සමාදානය යවත නැඹුරු වන්යන් නම් එවිට 
මුස්ලිම්වරුන් ද ශක්තිමත් ව හයා බලයයන් පසු වුව ද 
සමාදානය යවත නැඹුරු විය යුතු බව යමම වැකිය 
පැහයැදිලි කරයි. කරුණු යමයලස ඉතාම පැහයැදිලි 
අ යු රින්  ස ඳ හයන්  ව  ති බි ය දී  යකයලස  න ම් 
ඉස්ලාමිකයයකු මුස්ලිම් යනොවන්යනකු සමග 
විංචානික අයුරින් ්රිංයා කරන්යන් දැයි  අසන්නට 
කැමැත්යතමු.   
 

‘අල් ට(ත)ක්යා’ කායේ සිංකල්පයක් ද යන්න 

පිළිබඳව ද කරුණු යසොයා බැලීම වැදගත් යැයි සතූ 

නිසා පහයත සඳහයන් කරුණු ඔබයේ අවධානය පිණිස 

ඉදිරිපත් කරන්නට අදහයස් කයළමු. යමය ‘ෂියා’ 

වරුන්යේ සිංකල්පයක් බව පහයතින් උපුටා දක්වා 

ඇති කරුණු ඉතා පැහයැදිලි ව සනාථ කරයි. උපුටා 
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දක්වා ඇති සයලු මුලාශ්රනයන් ‘ෂියා’ වරුන්යේ 

පිළියවතට අයත් ඒවාය.  

 

1. දහයයම් යකොටස් දහයයයන් යකොටස් නවයක්ම 

පදනම් ීම ඇත්යත් ‘අල් ට(ත)ක්යා’ (එනම් 

සත’ය සැවවුම) මතය. (මුලාශ්රනය: උසුල් 

කාෆි යදවන යකොටස - ඊමාන් හයා කුෆ්ර් 

පිළිබඳ  ග්රලන්ථය - ‘ට (ත)ක්යා ’  පිළිබඳ 

පරිච්යේදය) 

 

2. සත’ය යනොසවවා  ( ‘අල්  ට (ත)ක්යා ’ 

යනොමැතිව)  කටයුතු කරන්නා සරසක් 

යනොමැති කඳක් යමන්ය.  (තෆ්සීර් අල් 

අස්කරි)    

 
3. ‘ඉමාම්’ (ෂියා ආගමික නායකයා) සඳහයන් 

කර ඇති පරිදි මිහිතලය මත ඇති වඩාත් 

ආදරණීය යදය වන්යන් ‘අල් ට(ත)ක්යා’ ය. 

(මුලාශ්රනය: උසුල් කාෆි යදවන යකොටස - 

ඊ ම ා න්  හය ා  කු ෆ් ර්  පි ළි බ ඳ  ග්රල න්ථය  - 

‘ට(ත)ක්යා’ පිළිබඳ පරිච්යේදය 217 වැනි 

පිටුව)  
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4. ‘අල් ට(ත)ක්යා’ අවව ්රිංයා යනොකරන්නා 

විශ්ව ාසය ශුන’තාව ට පත් වූ අයයකි. 

(තෆ්සීර් සාෆි පළමුවැනි යකොටස ෆායිස් 

කෂානි 253 වැනි පිටුව) 

 
5. ෂියා යනොවන මුස්ලිම්වරුන් සමග බාහිර ව 

සුහයදත්වය දක්වමින් කටයුතු කරන්න. නමුත් 

අභ’න්තර ව ඔවුන් ට එයරහි වන්න (අල් 

කාෆි 9 වන යවළුම 116 වැනි පිටුව) 

 
‘ෂියා’ මුලාශ්රනයන්යගන් ‘අල් ට(ත)ක්යා’  පිළිබඳ 

යමවන් උපුටා දැක්ීමම් තවත් ඉදිරිපත් කළ හයැකි 

වුවද ඉහයතින් දක්වා ඇති යකොටස ප්රමා වත් යැයි 

සතන්යනමු. ‘අල් ට(ත)ක්යා’ පිළිබඳ ව වැරදි 

ඉලක්කයක් යවත පහයර දීමට කටයුතු කිරීම 

සැබැවින් ම එයස  කරන්නන්යේ ‘අල් ට(ත)ක්යා’ 

පිළියවතක් යලස අපි දකින්යනමු. යමවන් විංචානික 

යප්රෝඩාකාරී රැවටිලිකාරී අසත’වාදී හයා කපටි 

පිළියවතින් ඉවත් ීම සත’ය පදනම් කර යගන 

ක ට යු තු  ක ර න  ය ල ස  ඉ ල් ල ා  ස ටි න් න ට 

කැමැත්යතමු. අන් දහයම් පිළිබඳ ව අපහයාසාත්මක 

අයුරින් කටයුතු යකොට අඥාන තෘප්තියක් ලැබීයමන් 
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වැළකී සටීම එයස  කරන්නන්යේ යමයලොව හයා 

මතුයලොව යහයපතට නිසැකවම යයෝග’ වව ඇත.    

 

sinhala@islamhouse.com 


