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ඔෙබ් මුමය ගනුෙද
මුස්ලිම්වරුන්ට අවංකව සහ සාධ ාරණ ව තම ජීව
ෙසොයා ගන්නා ෙලස අල්ලාහ් අණ , එයට රුකුල් ද .
පහත සඳහන් විස්තර හා ෙවනත් ෙතොරතුරු ෙම් බව
කරය.


අපහට  උපයන්ට හැකි ව ති බියඟමෙන්  ෙයදීම න
(සල) තුමාෙණෝ අපට තහනම් ක ර . තවද යම්
වෘත්තියක නිරත විය හැකි ෙකඟමෙන් ෙයදීෙම
අල්ලාහ් අභියස පමණක් ෙ, අනි මිනිසුන්
සමාජෙය්  අෙනකුත් සාමාජිකයන් අතර ඔහුෙ
ෙගෞරවය නැති කර ගන. “කිසිදුෙහේතුවකින් 
දිගින් දිඟමෙන් ෙයෙදන ෙකෙනක(අවසාන දිනෙ)
අල්ලාහ් ඉදිරිෙය් මුහුෙණඬවක් වුවද ෙනොමැතිව
ගනි“ (වාර්තාව සහීහ් අ ල් බු 1405, සහීහ් මුස්ල
1042)

 දිඳකමට ලක් වූ ෙකෙන ක් ඒ බව අනිකුත්
ෙවතට  ෙයොමු කළ ෙහොත් ඔහුෙගඳකම කිසි වි
අවසන් වන්ෙන් . ඔහු එය අල්ලාහ් ෙවත ෙයොමු කෙ
නම, අල්ලාහ් සීෙයන්  ඔහු ට පුමාණවත් තරමට 
ෙදය. (සුනන් අහ්ම3669 සහ සුනන් අබු දා1645 හී
වාර්තාෙ)
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 ඉස්ලාම්  සලු තරාතිරමට අයත් වෘත් තීන්ට .
ෙවෙළඳාම, කර්මාන්, ෙසේවා කටයු, ආෙයෝජනය 
වැනි කුමන එකක් , ඒවා නීතනුකුල හා කි
ආකාරයකින් වුවද වැ රයා මාර්ගයකට සම්බන
ෙනොවන එකක් විය ය. නබි වරුන් පවා තම සමාජ
එවකට තිබුණු ෙගෞරවනීය වෘත්තියක ෙයදස්ලාම්
පවසය. “බැටලුවන් බලා ෙනොගත් නබි වරෙයක් අල
කිසිවිෙටක එව්ෙව.“ යැයි නබ (සල) තුමාෙණෝ
පැවසු. (සහීහ්  බුහා 2143) “සකරිය්ය (අෛල) වඩු
කර්මාන්තෙය් ෙයදුනු .“ යැයි නබ (සල)
තුමාෙණෝ පැවස. (සහීහ් මුස්ල2379).
 තමාට, තම පවුෙල් අයට සහ දුප්යට  සහාය වන 
අරමුණින් කිසියම් වෘත්තියක නිරත වන මු
ඔහුෙග් පමය සඳහා අධික ෙලස ත්ග ෙදනු ලබ.

ෙපොදුෙව් සෑම වර්ගයන්හී ගනුෙදනු ඉස
අනුමත කරන ල
නීතියක් වශෙයන් සෑම වර් ගය ට අයත් ගනු ෙ
ඉස්ලාමෙය්  ෙපොදු අනමැතිය . මිල දී ගැ, විකි,
කුලියට ෙහෝ බද් දට දීම සහ මිනිසුන්ෙග් එදිෙ
අවශ් වන  අනිකුත් වර් ගෙය් ගනු ෙදනු ෙමහි.
සෑම වර්ගයට අයත ් රැකියාවන්මයන්  හි නිරතව
අනුමත ඇති අ, එහි ස්වභාවය අනුව ෙහෝ එය ඉටු ක
කමය  ෙහෝ ලබා ගන්නා මය  අනුව තහනම් කරන ල
�යාවන් ෙම ඇතුලත් ෙනො.
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ෙපොලි පිඳව ඉස්ලාමය නිගමන
අල් කුර්ආනෙය් සහ(සල) තුමාණන්ෙග් සුන්නාහඳ
ලිඛිත සාක් ෂීන් ෙපන්වන , රිබා නම් ෙපොල
ඉස්ලාමෙය්  සම්පූර්ණෙයන්ම තහනම් . එය  මහා
පාපයන් කිහිපයන්ෙගන් එකක් , අල්ලාහ් ෙපොලි ග
ෙදනුෙවහි නිරත වන ෙක් හැර අන් කිසිදු
කරුෙවකුට එෙරහිව යුකාශ කර නැත. ෙකෙසේ ෙවතත,
ෙමම දැඩි නිගමනය පැරණි ආගමික වගන්ති විකෘති
ෙවනස්වීම් වලට ලක්වීෙම් ෙහේතුෙවන් ෙනොෙයක
වැරදි පැහදීමට ලක්ව. ෙමම පාපය  සඳහා ගන්ථ හි
ජනතා (�ස්තු හා යුෙ) පිරකට ඉතා බරපතල දඬවම් පැන
වූ බව අල්ලාහ් දන්වන්ෙන්ෙ. “එයින් ඔවුන් ත

කරනු ලැබු ෙපොලිය ගත් ෙ, මිනිසුන්ෙග් ෙද්ෙපො
ෙලස අනුභව කළ ෙහයි, ඔවුන්ෙගන් විශ්වාස ෙනො
අයට ෙව්දනීයඬවම් අපි සම්පාදනය ෙක.“ (අල් කුර්
4: 161)

රිබා නම් ෙපොලිඳහා දඬවම
1. රිබ සම්බන් ධ වූ ගනු ෙදනුවන් හි ෙයෙදන
අල්ලාහ් සහ ඔහුෙග් ර(සල) තුමාණන් විසින්
පකාශ කරනු ලැබු පිරිස බවට පත් ව, අල්ලාහ් සහ
රසූල(සල) තුමාණන්ෙග් සතුරන් බවටද . ෙමය 
පිළඳව අල් කුර්ආනය පවසන්ෙන්ෙ. “ඔබ එෙලස

ෙනොකරන්ෙන් නම් අහු සඟද  ඔහුෙග් රසූල්ව
සමඟද සංග්මයකට  සූදානම් . ඔබ ෙපොලි ගැනීම අ
හරින්ෙනහු නම් ඔබෙග් මුල් ම. ඔබ  අපරාධ 
ෙනොකළහු. ඔබත්  අපරාධ ෙනොකරනු ලැබුෙ.“ 25

279. සැබැවින, ෙමවැනි සංගමය  ෙහේතු ෙකොට ෙගන
බරපතළ කායික හා මානසික හානි සිදු වන අතර ඒ
පතඵල වශෙයන්  හට ගන්නා අසහනය හා ස
කනස්සල්ල දීර්ඝ කාලීන. ෙමම ව්සනයට 
වර්තමාන යුගෙය් විශාල ජනතාවක් ෙගොදුර.
අල්ලාහ්ෙග් අණ කඩ කරමින් රිබා නම් ෙපො
සම්බන් ධ ගනු ෙදනු හි නිරත වන ජනයාට 
අල්ලාහ් පවත් වන යුද්ධය ෙම. මරණෙයන් පසු ස
වන  ෙමවැනි සංගමෙය් තිඵල ඉතාමත් භයානක ව
ෙහේතුෙවන් ඒ ගැන කල්පනා කිරීම පවා .
2. ඔනෑම අයුරකින් සකස් කළ රිබා නම් ෙපොලිය 
ගනු ෙදනුෙවහි නිරතවන ජනතාව අල්ලාහ්ෙග් 
අහිමි කරගන්නා බව ජාබිර් ඉබ්න් අබ(රල) ෙමෙසේ 
වාර්තා කර. අල්ලාහ්ෙග් රස(සල) තමාණන් ෙපොල
ගනු ෙදනුෙවහි සම් බන් ධ වන සෑම පුද් ගලය
(ෙපොලි) ලබා ගන්න, එය ෙගවන්න, එය ෙල්ඛන ගත
කරන්න, එයට  සාක්ෂි දරන ෙදෙදනා යන අයට ශා
කළහ. ඔවුන් සියලු ෙදනාම පාපතරයින් බව එ
පැවසු. මූලා සහීහ් මුස්ල1596.
3. විනිශ්චය කරන දිනෙය් ඔවුන් සිම, උමතු වුව
ෙසේ, ගැෙහමින් හා ෙවවු, සිත් වියරු වු ෙ
ෙමන් පැමිෙණන බව අල් කුර්ආන. “ඔහුට යක්

ආෙව්ශ වී වියරුණු ගතිෙයන් නැගින්නා
ෙපොලි කන අය (අන්තිම දිනෙය් ඔවුන්ෙග් ෙ
වලි) ෙනොනැගිට.“ සූරා2: 275.

4. අධික ෙපොලිය මගින් ෙකතරම් ලැබුව, ඒවා
ෙකතරම් විශාල ව ති, ඒවාෙය්  සියලු ආශීර්ව
ඉවත් වනු ලබන අ, එවැනි ලාභ ලබන්, එවා මගින
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කිසිදු සතුටක්  ෙහෝ සිත්  සහනයක් ෙන.
“අල්ලාහ්  ෙපොලිය මකන්. ෙපොලිය මගින් ලැෙ

ආදායෙම් සියලු ආශීර්වාදය අල්ලාහ් ඉවත්.
සියලු සදකාව ආශීර්වර ඒවා ෙනොෙයක් මාණෙයන්
දියුණු කරන.“ අල් කුර්2:276.

පුද්ගලෙයකුට සහ සමාජයට ෙපොලිය නිසා 
අනර්ථදායිතිඵ
ෙපොලිය නිසා පුද්ගලයාට හා සමාජය විය හැකි අනර්ථද
පතිඵල නිසා ඉස්ලාම් ෙපොලිය තහනම් . එවැනි
අනර්ථදායිතිඵල සමහරක් ෙමහිහන් ෙකෙ.
1. එමගින් ධනය ෙබදාහැරීෙ, නිසි පිළිෙවළක් ෙන
වීමට බලවත් ෙහේතුවක් , ධනවත්  සහ දුප්ප
අතර තිෙබන පරතරය විශාල ක.
ඇතැම් සීමිත පුද්ගලයන් අතර ධනය සීමා කිර
මගින් සිද. සමාජෙය්  හා ජනතාවෙග් යහපත සඳහ
ධනය උපෙයෝගි කිරීම වලක්වන , ධනය සමාජය 
තුළ සාධාරණව ෙබදී යෑමට බාධා සිදුවීෙමන් අධ
යන සුළුතරයක් සහ අධික දුප්පත්  ජනතාව ෙල
සියලු දෑ අහිමි වුවන් යන බහුතරයක් යන 
සමාජය  ෙබදී ෙවන්ෙ. ෙමවැනි වාතාවරණය තුළ
ෛවරය හා අපරාධය වැනි සමාජ විෙරෝධී සිතුව
ගැනීම ෙපොදුෙව් සි.

2. ධනය හා සම්පත් අපෙත් වියදම් කිරීම
ෙදය.
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ෙපොලි අය කර ණයට මුදල් ෙගවන  ආයතන මැතකදී
විශාල මාණයක්  සමාජෙය් පවතින , ඔවුන්ෙග
ණයට මුදල් ලබා ගැනීමද පහසුවී තිෙබන ෙහයි
ණය මුදල් ෙගන ඒවා අපෙත් වියදම් කිරීමට
බහුලව පුරුදු ව. විවිධවශ්තාවන්  සඳහා ණයට
මුදල් ෙගවන ආයතන ෙබොෙහෝමයක් තිබී, ජනතාව 
තමාට  අත්වශ් ෙනොමැති සුෙඛෝපෙභෝගි භාණ්ඩ 
ණයට  ෙගන, අවසානෙය්  ණය ආපසු ෙගවා ගන්
ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්. ෙමවැනි අවස්ථා නිස
ඔවුන් මානසික පී, අසහනයට හා සිත් තැවිල
ලක් ෙව.
3. සමාජයට  ඵලදායි ව්පාරයක්  සඳහා මුදල් ආෙයෝ
කිරීමට බාධාවක් සිදු.
තම මූල ධනය සඳහා ලැෙබන ෙපොලිමය තුළින් අ
ලාභයක් උපයන්නට හැකි වන ආෙයෝජ, සමාජයට 
යහපතක් ෙගන ෙදන ඵලදායි ආෙයෝජනයට මුදල් ෙය
පසුබට වනු . ෙද්ශ, කර්මාන, කෘෂි කාර්,
වාණිජ වැනි කුමන පෘතයක් වු, ඒවායින් සමාජය
ෙකතරම්  ඵලදායි ව, ඒවාහි ආෙයෝජනට කිරී
කිසිෙවක් ඉදිරිපත් . එයට ෙහේතුව ෙමම ව්පෘති
ආරම්භ කිරීම ඉතාමත් අවදානම් සහිත බව හ
ෙවෙහසීමට ලක් විය යුතු බව ෙමම ධනවත් ප
සිතී.

4. ධනයට සියලු ආශීර්වාද අහිමි ව
අර්බූද මග සලස්වය
මූල ආයතන සහ පුද්ගලයින් ආර්ථික අර්බූද
වීමට ෙහේතුව ඔවුන් ෙපොලිය පදනම් කර ගත් ගන
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ෙනොකඩවා නිරත වී සිටීෙමන් එවැනි ගනු 
අල්ලාහ්ෙග් ආශීර්වාදය අහිමි. එෙහත් පුනධාර 
�යාවන් ධනයට ආශීර්වාද ෙගන ෙදන , එමගින
ධනය වර්ධනය වීමද සිදු. “ෙපොලිය මගින් ලැෙ

ආදායෙම් සියලු ආශීර්වාදය අල්ලාහ් ඉවත්.
සියලු සදකා(පිනට ද) ආශීර්වාද කර ඒවා ෙනොෙය
පමාණෙයන් දියුණු කර.“ අල් කුර්2:276.

ස්වාභාවික අපිරිසිදුකම නිසා තහනම් කළ

ෙම්වාෙය් ස්වාභාවිකව තිෙබන අපිරිසිතු ෙකොට ෙගන
ඒවා විකි, මිල දී ගැ, බද්දට ෙහෝ කුලියට ග,
නිෂ්පාදනය කිරීම ෙහෝ ෙබදා හැරීම වයා සියල්
අල්ලාහ් තහනම් කර .
 ඒවා නම, බල්ලාන් සහ ඌරන්ෙග් ,
 මරණයට ලක් වූ සතුන් ෙහෝ ඔවුන්ෙග
ෙකොටස්,
 මත් පැ,
 මත් ව් සහ ෙසෞඛ්ට අහිතකර ඕනම ෙයක,
 දුරාචාරය පතුරු වන අ වීඩිෙයෝ ත, සඟරා සහ 
ෙවබ් අඩ,
 නැමදුම් කිරීමට භාවිත කරන පිළිතිමාව
වැනි ෙ.
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අත්පත් කර ගතමෙයන් ෙම්වා තහනම් බ
පත්ෙ.
සාමාන්ෙයන් ෙම්වා අනුමත කරනු ලැබ, සමාජයට ෙහෝ 
පුද්ගලයාට එවා ලබා ගතමෙයන් හානියකදු වන ෙහේත
ෙකොට ෙගන, තහනම් බවට පත් . එහි ඇතැම් නිදසුන්
බලම.
ෙපොලි පදනම් කර ගත් මුදල් ග, මුලා, අසාධාරණය 
ෙහෝ සූදු වැනි මාර්ගෙයන් උපයා ග.

ණය ගනු ෙදනුවකදී අය කරන රිබා නම් 
 ණයට මුදලක් ලබා, එය ආපසු ෙගවන විට අමත
මුදලක් අය කිරීම ලාභයක්  ඉපය. ෙමවැනි ගන
ෙදනුෙවන් ෙකෙනකුට අසාධාරණයක්  හා හානිය
වන ෙහයින් ෙමය ඉස්ලාම් හි තහනම් බව .
රිබා නම් ෙපොලිය විවිධ වර්ගයට . ඒවා අතර ණය හා
සම්බන්ධ වන ෙපොලිය ඉතාමත් බරපතළ.
ෙමවැනි ෙපොලිය සෑම ගනු ෙදනුවකදීම සිද.
උදාහරණයක් වශෙයන්  මාසයක් ඇතුළත ආපසු ෙග
ෙකොන්ෙද්සිය මත උමර් ෙගන $1,000 ක්  ණයට ග.
එෙහත් මාසයක් තුළ එය ආපසු ෙගවා ගන්නට ෙනොහ
වි, නියමිත දිනෙය්  ණය ෙගවිය ය, එෙසේ  කළ 
ෙනොහැකි නම් ලබන ම$100ක් එකතුකර ෙදන ෙලස උම
ෙකොන්ෙද්සි ප. එවිටත් ණය ෙගවා අවසන් කළ ෙනකි
නම, තවත් මාසයක් කල් ෙදන , ඒ සඳහා තවත්$100ක්
අමතරව ෙගවිය යුතු බවද උමර් .
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ණය මත ෙපොලි
ෙකෙනක් පුද්ගලෙයකුෙගන් ෙහෝ බැංකුෙව
ගන්නා ව, වාර්ෂික ෙපොල5% ෙහෝ ෙවනත් මාණයක්
ෙගවීමට එකඟ , ඒ පදනම මත කරන ගනු ෙදන.
ෙවළඳම් ගනු ෙදනුෙවහි සිදු ම් අසාධාරණ ම
1. බලපෑම් කි:- බලපෑමක් යටෙත් යම් ගනු ෙදනුව
ෙකරුෙණ් , එම ගිවිසුම අවලංගු බවට පත.
සැබැවින, ෙවළඳ ගනු ෙදනුවකට ෙදපාර්ශවයම ෙප
එකඟත්වෙයන් සිදු කරන ගිවිසු වන බව නබි(සල)
තුමාෙණෝ දිනක් පැ. “ෙවළඳාමක, ෙවළඳාමක්  ෙලස
සැලෙකන්ෙන් එය අෙනන් සම්මුතිෙයන් සිදුව
පමණ.“ (සුනන් ඉබ්න් ම2185.)
2. වංකභාවය:- අන් අයෙග් ෙද්ෙපොළ වංක ආකාරෙයන් ප
ගනු පිණිස ඔවුන්ව මුළා කිරීම ඉස්ලාමෙය් විශාල
සැලෙක. “කවෙරකු ෙහෝ අපට වංචා කරන්ෙන්, ඔහු අපට
අයත්  ෙකෙනක් ෙනොවන්.“ යනුෙන්  නබ (සල)
තුමාෙණෝ පැවස. දිනක් ෙවළඳ ෙපොෙළේ ඇවිද ගිය(සල)
තුමාෙණෝ විකිණීමට තිබු වියළි ආහාර ෙගොෙ,
ඒවාෙය්  ෙතතමනය තිෙබණු , “ෙමය ෙමොනවාද?“ යැයි
එම ෙවෙළඳා◌් ෙගන් විම.
එයට ඔහ, “ෙම්වා වැස්සට ෙතමී ෙතත්, අල්ලාහ්ෙග් රස
(සල) තුම!“ යයි පිළ දුන්ෙ.
“එෙසේ නම්  මිනිසුන්ට ෙපෙනන අයුරින් ෙතත්
ෙගොඩට  උඩින් ෙනොතබන් ෙන?“ යනුෙවන් පැවසු 
(සල) තුමාෙණ, “කවෙරකු ෙහෝ අපට වංචා කරන්ෙන්,
ඔහු අපට අයත් ෙකෙනක් ෙනොවන.“ යනුෙවන් පවස
තම අසතුට කාශ කෙළේය. (සුනන් අත් ති1315)
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3. නීතිය තමන වාසියට පරිවර්තනය : ඇතැම්
වංචනික පුද්ග, ඉතාමත් අලංකාර ෙලස සිත් දිනා ග
ආකාරෙයන් උසාවිෙය් කථා, අන් අයෙග් අයිතිවා
තමන්ෙග් වාසියට පවරා ගන්නට වැයම. ෙමයද ඉස්ලාම්
තහනම් කර.
ෙමවැනි විවිධෙහේතු, ඉස්ලාම්  අනුමත ෙනොකළ ග
ෙදනුෙවන් වැළකට අප ඊමානය හා අල්ලාහ් දුන් ෙසෞභ
ආරක්ෂා කර ගැනීමට අපි වග බලා ගත යු.
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