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සමාජය විනාශ කරන
අල්ලස් හා දූෂණයට එෙ වන 
ඉස්ලාම
ෙලොෙව් ෙබොෙහෝ රටවල් ෙගොදුරු වී සිටින
බරපතළ පීඩාව අල්ලස් හා දූ ෙව. රජය  සහ 
රාජ් ෙසේවකයින් වි සින, බල තල, ජාතික
සම්පත් ව ෙද් අනිසි ෙලස දයුක් ත කිර
පතිඵයක වශෙයන් ජාතිෙයගතියට හානි  වන 
අතර  සාමාන් පුරවැසියන් අතරමං , රෙට්
සංවර්ධනය හා ආෙයෝජන කිරීෙම් මටද එ මගින
කිසියම් බලපෑමක් ඇති කර.
අල්ලස් හා දූය යන ෙමම ෙරෝගයට ෙබොෙහෝ 
ඉස්ලාමය රටවල්ද භාජන වීඉතාමත් අවාසනාව.
ෙමවැනි අවස්ථාව, පහත සඳහන් ශ්න පැන නැගීම
ෙනොවැළැක්විය හ.
1. “ෙම් රටවල් අල්ලස් හා දූෂණයට සම

වන්ෙන් කුමක් ?
2. ඔවුන් ඉස්ලය රටවල්පමණකද?
3. ඉස්ලාමය සංස්කෘතිෙය් ෙමය ෙපෝෂණය කර
යම්කිවක් තිෙ?
2 හා 3වන පශ්නවලට  පිළිතුරු ව
“නසැකවම නැත“ යන්න. ඉස්ලාම් ෙනොවන රටවල
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ගැන  අපි සාකච්ඡා ෙනොක. නමුත ් ඉස්ලාම
රටවල් ගැන සාකච්ඡා කිරීෙෙමවැනි ඉස්ලමීය
රටවල් ඇත්ත වශෙයන්ම  ඉස්ය මඟ ෙපන්වීම
පමාණවත ව අවනත ෙනොවන  අතර, ඒ ෙහේතුෙවන
ඔවුන් අල්ලස් හා ය වැනි ෙරෝගයට දැනටමත
භාජන වි අවසා බව ෙපන්වා දිය ය.
ෙපෞද්ගක හා සමූහයක වගකීමක් වශෙයන් අල
හා දූෂය එළිදරව් කිරීමට සහ නිලය ය අයුත
ෙලස භාවි කිරීමට එෙරහිව ඉස්ලාම් පින්ෙ
ෙකෙසේ දැයි පහත සඳහන් හදීස් වදන් කිහිපයක
ෙදනු ඇ.

රජෙය් ෙසේවයමිනිසාමහත් වගකී
1. අල්ලාහ්ෙග් රස සල්ලල්ලාහු අෙල
වසල්ලම් තුමාණන් ෙමෙසේ පවසනු තමා සව
බව අබ්දුල්ලාහ් ඉ බ්න් උමර් රලියල්
දන්ව.
“ඔබ සෑම ෙකෙනක්ම තමන් භාරව තිෙබන ස
ෙද් සඳහා භාරකරුව. ර ෙට් නායකයා තම  රට
වැසියන් සඳහා වගකිව යුතු වන අතර ඔහු 
භාරකරු. ස්වාමි පුරුෂයා පවුෙල් අය සඳහ
වගකිව යුතු , ඔවුන්ෙග් භා වාය. බිරිය ත
සැමියාෙග් නිවස සඳහා වග කිවයු, ඇය එහි
භාරකාරි ෙව. ෙසේවකෙයක් තමා භාරව ෙබන තම
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හාම් පුතාෙග් භාණ්ඩ සඳහා වගකිව ය, ඒවා
ෙකෙරහි ඔහු භාරකාරෙ.“
රසූල් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහ
තුමාණන් තව ටත් ෙමෙසේ කී. “මිනිෙසක් 
පියාෙග්  ෙද්ෙපොළ සඳහා භාරකර. ඒ බැවින් ඔ
සියලු ෙදනාම තම භාරය යටෙ ත් තිෙබන ස
සඳහා වගකිව යු.
2. මාආකිල් ඉබ්න් යාසිර් රලියල්ලාහු
නබි සලල්ලාහු අෙලයිහි ව තුමාණන්ෙග
ෙමම හදීසය වාර්තා ක. “තම පාලන යටෙත් ජත්
වන ජනයා ෙකෙරහි අවංකව යා ෙනොකළ නිල බල
සහිත ෙකෙනක් මරණයට  වුෙය් , ඔහුට
ස්වර්ගය තහනම ් කරනු ල. (ෙෂයික් අල්බ
ෙමම හදිසය සනාථ කර.
3. අබු දර් රලියල්ලාහු අන්හු ෙම් ෙ
ඇත.
“අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු
වසල්ල තුමාණ! රජෙය් ෙසේවය සහා මා හට 
පත්වීමක් ලබා ෙදන්ෙන් ?“ යය විසුෙ. එවිට
එතුමාණන් මෙග් උරහිස මත අත තබා ෙමෙස.
“අබු ද, ඔබ දුබල ෙකෙනක් වන අතර  
බලය යනු වගකී. ෙලෝකාන්ත දිනෙය්දී(නි
බල) රාජකාරිය සහ වගකීම හරියාකාරව කළ
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අයට හැර අන් අයට අපකීරට සහ පස තැවිලට
ෙහේතුවක් වනු. (මුස්ලිම් වාර්තා)

අල්ලස් හා දූෂණයට එෙරහිව සටන් ව
සමූහ වගකී
4. අල්ලාහ්ෙගරසූල් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහ

තුමාණන් පැවසු බව අබු සඊද ් අල් ක
යල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ .

“ඔබ  අතර කවෙරකු ෙහෝ අයහපතක් දුට
නම් ඔහු එඅතින් ෙවනස්ළ යුත. ඔහුට එය කළ
ෙනොහැකි නම ් තම දිෙ (වදනි) ෙවනස්  කළ
යුත. එයද  ඔහුට කළ ෙනොහැක ි නම් තම සි
පිළිකුල් කළ. ඊමානෙය් අවම තත්ත්වය .“
ෙෂයක්  අල්බානි ෙමය සනාථ කර.
5. අල්ලාහ්ෙගරසූල් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහ

තුමාණන් පැවසු බව අන් නුඃමා බසීර් ර
යල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ .

“අල්ලාහ්ෙග් නිෙයෝග  සහ සීමාවන් ව
ජීව වන්නන් හා ඒවා උලඝනය කරන්නන් අත
ෙවනස, නැවක ගමන් කිරීෙ කු පත් ඇද  තම
ආසනය ෙවන්කර ගත් ජනයාෙග් උදාහරණය
සමානෙව. ඇතැමුන්ට  තට්ටුෙව් ආසන ණ
අතර, ඇතැමුන්ට ළ තට්ටුෙව් ආසනබු.
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පහළ තට්ටුෙව්  අයට ජලය අවශ් වන වි,
ඔවුන් උඩට ෙගොස් ජලය ලබා ගත  ය. (ෙමය 
කරදරයක් යැයි සැ) පිරිස ‘නැෙව් අෙප
ෙකොටෙසේ සිදුරක් (ජලය ගනි) උඩ සිට අයට 
කරදර කිරීෙමන් වැළකී.‘ යැයි ක.
උඩ තට්ටුෙව්  පිර ෙමම �යාවට ඉඩ 
දුන්ෙන්, නැෙව් ගමන් කරන සියලු ෙද
විනාශවනු ඇ. එෙහත් ෙමම යාව වැළැක් වු
නම් සියලු ෙදනාම ආරව ලබනු ඇ.“ සහීහ් අල්
බුහාරි වාර්තා .)
6. අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු අෙලයි

තුමාණන් පැවසු බව අනස් ඉබ්න් 
රලියල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ.

“ඔෙබ් සෙහදරයා වරද කරන්ෙක් ෙහෝ ඔහු
(එෙරහි) වරදක් කරනු ලබන්ෙනක් ෙහෝ ,
ඔෙබ් සෙහෝදරයාට පිළිසරණ .“
එවිට සහාබාවරෙයක “අල්ලාහ්ෙග් රස
තුමාණ, ඔහුට එෙරහි වරදක් කරනු ලබ
ෙකෙනකුට අප පිළිසරණ විය . එෙහත් වැරද
කරන ෙකෙනකුට පිළිසරණ වන්ෙන් ෙක? යි
විමසුෙ.
අල්ලහ්ෙග් නබි තුමා “වරද  සිදු කිරී
ඔහුව වළක“ යැයි පිළිතුර.
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රාජ් තනතුර වභාවිත කරන්ෙනට 
සමාවක් නැ
7. අල්ලාහ්ෙගරසූල් සල්ලල්ලාහු අෙලයිහ

තුමාණන් පැවසු බව අනස් ඉබ්න් 
රලියල්ලාහු අන්හු ෙවාර්තා කර.

අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලයිහවසල්ල
තුමාණන්zස්ද් ෙගෝයට  අයත ඉබ්න් අ
ලුතබියියා නම් ෙකෙනක්ව සකාත් එකතු ක
කළහ. ඒවා රැස කරෙගන පැමිණි , “ෙම්වා ඔබ.
ෙම්වා මට තෑගි වශෙයන් ෙදන.“ යැයි ක.
එවිට අල්ලාහ්ෙ රසූල් සල්ලල්ලාහු අ
වසල්ල තුමාණන් මිම්බරය මත, අල්ලහ්ට 
පශංසා කර, පසුව ෙමෙසේ ක.
“මම රාජකාරියකට ප කර එවන ෙකෙනක,
(එය ඉට කර  පැමි) ‘ෙමය  ඔබට, ෙමය මට තෑගි
වශෙයන් ෙදන ල‘ යැයි පවසන්ෙන් ෙකෙ?
ඔහුට තෑගි ලැෙබන්ෙන්ද ෙනොලැෙබන්ෙන්
දැන ගනු පිණිස ඔහු තම ෙදමාපියන් සමඟ නිව
ෙනොසිටින්ෙය?
කවෙරකු සතු මුහම්මද්ෙගණය  තිෙබ්ඔහු
මත දිවුරා ක. ඔෙබන් කිසිෙ (අයුතු ෙ)
යමක් ගත්ෙත්, එය තම කර මත ඔසවාෙගන ඔහු
මළවුන්ෙගන් නැගිටින දිමිෙණනු අ.“
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ඉන් පසුව අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලා
වසල්ල තුමාණන් කිහිල්ල අපහට ෙපෙනන 
තම දෑත ඉහලට ඔසවා “යා අල්ලාහ! (ඔබෙග් අ)
මම නිකුත් කෙළ? යැය පැවසු. ඉමාම් මුස්ලි
වාර්තා කර.
8. අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහුවසල්ල

තුමාණන් පැවසු බව ආදි ඉබ්න් උෙමය
යල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ .

“මා විසින් ඔෙබන් කවෙරකු ෙහෝ තනතුර
ව, ඉඳි කටුවක් ෙහෝ එයට යම් ෙදයක් සඟව
ගතෙත නම, ඔහු ෙදහිෙයක් ෙලසයා කරන අතර,
යළි නැගිටින ඔහු එය රැෙගන එන්.“
ෙමයට  සවන් දුන් අන්සාර් වරුනළ
ජාතිකෙයක් නැ, “අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ල
අෙලයිහි වසල්ලම්! මට  පැවරු රාජකාරි
මෙගන් ඉවත් කර.“ යැයි ක.
“ඔබට කුමක් සණා දැ  යි“ නබි සල්ලල්ල
අෙලයිහවසල්ල තුමාණන් ඔහුෙගන් .
“ඔබ තුමාණන ් දැන් පැවසූ දැයට මම 
දුන.“ යැයි ඔහු පිළිතුරු.
එවිට නබි (සල) තුමාණ, “මම නැවත එය 
පවසම. මා විසිනෙබන කවෙරකු ෙහෝ තනතුරක
පත කෙළේ නම, ඔහු කුඩා ෙ ෙලොකු (රජෙය්
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ආදායම) සියල්ල ෙගන ආ ය. එයි ඔහුට කුම
ෙදනු ලබන්ෙ, ඔහට එය ලබා ගත හැක. එයින
කුමක් ගැනීම ඔහුට තහනම් කරනු , එයන
ඔහු වැළකිය ය.“ යනුෙවන් පැව.
9. අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහුවසල්ල

තුමාණන් පැවසු බව අබු හුෙමයිදය්යිදි 
යල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ .

“රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙදනු ලබන ත , අයුත
ෙලස ලබා ගත් ආදායම්. (ගුල)“ ෙමම හදීසය
ෙෂයික් අල්බානි සනාථ ක.
අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු
වසල්ලම් තුමාණන් පැවසු බව බුෙරයිදා 
හුෙසයින් රලි යල්ලාහු අන්හුන්ව.

10.

“අපි රජෙය් ෙසේවයට තනයක් දී ෙකෙනක් 
කළ වි, එයට අමතරව ඔහු ලබ ගන්නා සියල
අයුතු ෙලස ලබා ගත් ආදායම.“ අබු දාවු
වාර්තා කර ෙෂයික් අල්බානි සනාථ .
අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු
වසල්ල තුමාණන් පැවසු බව හඃව්ලා 
ආමිර් රලි යල්ලන්හා තුමිය ෙමෙසේ ද.

11.

“ඇතැම් මින අල්ලාහ්ෙග් ධන(මහජන මුද
හා සම්ප) අනිසි පාවිච්චිය. යළි නැගිට
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දින ඔවුන් අපායට ෙයොමු කරනු.“ බුහාර
වාර්තා කර.

අල්ලසට එෙරහිව දැඩි අව
අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු
වසල්ලම් තුමාණන් පැවසු බල්ලාහ් බින් අ
රලියල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ.
12.

“අල්ලස ෙදන පුගලයා සහ අල්ලස ලබා ගන්නා
පුද්ගලයා ම ත අල්ලාහ්ෙග් ශ හිමි.“ අහ්මද,
ඉබ්න් මාජා වාර්තා කර ෙෂයික් අල්බානි ස
ඇත.

අධිකණෙය් දූයට එෙරහිව සටන
කිර
13. අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු
වසල්ල තුමාණන් පැවසු බව ඉ බ්න් බු
රලියල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ.

විනිසුරුවරු පි ට අයත්ෙව. ඔවුන්ෙ
ෙදපිරි අපා ගත  වන  අතර, එක් පිරි
ස්වර්ගයට ඇළ කරනු බත.
 සිය අභිමතය අනුව විනිශ්චය ක- ඔහු නි
ගත ෙව.
 සුදුසු දැනුමකින් ෙතොරව විනිනා - ඔහුද
නිර ගත ෙව.
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 සත්යට පමණක් එක ව විනිශ්චය කරන්ඔහු ස්වරස්ථ ෙවය.
ෙෂය්ක් අල් අල්බානි සනා.
14. අල්ලාහ්ෙග් රසූල් සල්ලල්ලාහු

වසල්ල තුමාණන් මහා පාපයන් පිළ
සඳහන් කළ බව ෙහෝ එතුමාණන්ෙ
විමස ලැබ බව ෙහෝ උෙබයිදුල්ලාහ් ඉ
අබි බකර්ලි යල්ලාහු අන්හු ෙමෙසේ.

“අල්ලාහ් සමඟ කිසිෙවක් ආෙද්, ප්ණ
ඝාතනය කිර, ෙදමාපියන්ට හිමි යුක්තිය
හැරී.“ පසුව එතුමා, “ෙම්වා සියල්ලට ව
ඉතාමත් භයානක මහා පාපය ගැන ඔබට
දන්වන්න?“ යි විහ. පසුව “ එනම ෙබොරු
කී“ ෙහවත්  “ෙබොරු සාක්ෂි“ යනුෙවන
එතුමාෙණෝ පැවස.
එය “ෙබොරු සාක්ෂි“ යනුෙවන් විය යුතු
ෂුබා කාශ කෙළේය. මුලාය බුහාරි සහ මුස.
15. අයිෂාරලි යල්ලාහු අ ෙමෙසේ දැන්වාය.

ෙසොරකමක් කළ බනු මක්දූම්යට අයත්
වංශවත කාන්තාවක් ගැන කුෙරයිෂි ජනතාව
කනසස
් ල්ලට ප වු.
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“අල්ලාහ්ෙග් රසූල් වරයා ෙවත මැ
වන්ෙන් කවුරු?“ යි ඔවුන් ව.
“ෙමම කටයුත්තට අල්ලාහ්ෙග් 
සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම් ත
හිතවත්  උසාමා ඉබ්න් zයිද් රලියල්
අන්හු හැර අන් කිසිෙවක් ඉදිරිප.“
යනුෙවන් ඇතැමුන.
ෙම් ගැන නබිමාණන් සමඟ උසාමා රලියල්ල
අන්හු කථා කළ , “අල්ලාහ්ෙග් නියමිත ද
සම්බන්ධ වන නඩුවක ඔබ මැදිහත් වීමට 
කරනවාද?“ යැය එතුමාණන් ඔහුෙගශ්න කළහ.
ෙමම වදනින් තිගැස්සීමට ලක් වූ උසාමා රල
අන්, “ මා ෙවනුෙවන් සමාව අයද“ යැයි ක.
පසුව රසූසල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම්
නැගිට ෙද්ශනාවක් පැ වු.
“ඔබට ෙපර වූ ජාතීන් විනාශ වීමට ,
ඔවුනතර වංශවත් ෙකෙනක් ෙසොරකමක් කළ,
ඔහුට ඔවුන් ව දුහ. ඔවුන්ෙගන් දු
ෙකෙනක් ෙසොරකමක් කළ ෙහොත් අල්ලාහ්ෙග් 
ඔහුට පැ වු.
ජාතියක් ස්ථීර පදන මක්ෙගොඩ නැගීම  සඳහ
මැවුම්කරු වන අල්ලාහ් දුනයක ඔහුෙග
අවසාන නබි සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි
තුමාණන් විසින් වාචික උපෙදස් සහ ආදර්ශ
13

මගින් ෙපන්ෙදන ලද. ඒවායින් බැහ වන සියල
සමාජයක හා ජාතීන්ම විනාශයට පත්වන්ෙන
විසින්ම ෙතොරාගත් අයහපත් ජර්ය තුළමය.
ෙමෙලොව දමා යන වි ෙම්වා සියල්ල අත හැර ද
හිස් අති යායුතු. අල්ලස් හා දූෂණ මගින් 
රැස් කළ අය අවසානෙය් ෙම ෙලොෙවහ පමණක්
ෙනොව මරණෙයන් පසුවද මහත් බරක් උසු
සිදම ඉතා අභාග් කරුණ.
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