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මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී 

පිටුෙ 103  - 107 

සූර් නම් වහොරණෑවෙහි පිඹීම 

සූර් විශාල කාහලය වමන් වූ වහොරණෑෙකි. පළමුෙැනි ෙරට 

වහොරණෑවෙහි පිඹින වමන් ඉස්රාෆීල් (අවලයිහිස් සලාම්) තුමාට 

අල්ලාහ් නිවයෝග කරයි. එය සහි මුර්ජා වීවම් පිඹුමයි. අල්ලාහ් 

අභිමත කළ අය හැර අහස්හි මා මහවපොවළොවෙහි වෙවසන වසසු 

සයලු අය සහිවිකල් වී ඇඳ ෙැවටති. පසුෙ වෙෙන ෙරට 

වහොරණෑවෙහි පිඹින වමන් නිවයෝග කරයි. එය නැෙත නැගිටුවීවම් 

පිඹුමයි. එවිට සයලු මැවීම් අෙදි වෙති.  

 සූර් නම් වහොරණෑවෙහි පිඹින විට මැවීම් හි තත්ත්ෙය 

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

ورََِِفَََونُفِخََ َماَواتََِِفَََمنَ َفََصعِقَََالصُّ ر ِضََِفَََوَمنَ َالسَّ
َ ََاْل  ََمنَ َإِّلَّ

َََُشاءََ َرىَفِيهََِنُفِخَََُثمَََّاّللَّ خ 
ُ
 َين ُظُرونَََقَِيامَ َُهمَ َفَإَِذاَأ

වහොරණෑවෙහි පිඹිනු ලැවදු. එවිට අල්ලාහ් අභිමත කළ අය හැර 

අහස් හි සටින්නන් ෙ මිහිතලවේ සටින්නන් ෙ සහිමුර්ජා වී ඇෙ 

ෙැවටති. ඉන් පසුෙ නැෙත ෙරක් එහි පිඹිනු ලැවදු. එවිට ඔවුන් 

නැගිට බලා සටින්වනෝය.  (අල් කුර්ආන් 39 : 68) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

ورََِِفَََونُفِخََ َداثََِمِنَََُهمَ َفَإَِذاَالصُّ ج 
َ َيَاَلُواقَاَ،َيَن ِسلُونََََرب ِهِمَ َإَِلََاْل 

َنََُوََعدََََماََهَذاََمر قَِدنَاَمِنَ ََبَعثََناََمنَ ََوي لََنا  .ال ُمر َسلُونََََوَصَدقَََالرَّْح 
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සූර් නම් වහොරණෑවෙහි පිඹිනු ලැවදු. එවිට ඔවුන් මළකෙන් අතුරින් 

තම පරමාධිපති වෙතට වේගවයන් පිට ෙ යති. අවහෝ ! අපවේ 

විනාශය, අපවේ නිදියහනින් අප ෙ අෙදි කවළේ කවුරුන් ෙැ යි ඔවුහු 

විමසති. වමය කරුණාභරිතයාණන් වපොවරොන්ල් වූ  ෙ ධර්ම දූතෙරු 

සතයය කළාවූ ෙ එකකි.  (අල්-කුර්ආන් 36:51,52) 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

ورََِِفََُين َفخََُيَو مََ تُونَََالصُّ
 
ف َواًجاَ،ََفتَأ

َ
َماءَََُوفُتَِحتََِأ ب َوابًاَفَََكنَت ََالسَّ

َ
 أ

. 
එදින සූර් නම් වහොරණෑවෙහි පිඹිනු ලැවදු. එවිට නුඹලා සමූහ 

ෙශවයන් පැමිවණනු ඇත. තෙෙ අහස විෙර කරනු ලැබ ඒො වෙොරටු 

බෙට පත් ෙනු ඇත.  (අල් කුර්ආන් 78 : 18, 19) 

 පිඹුම් වෙක අතර පෙතින කාල පරාසය 

ِب  َعن  
َ
 وََسلَمَ  َعلَي هِ  ّلَلُ ا َصَّل  اّلَلِ  َرُسولُ  : َقاَل  َقاَل  َعن هُ  اّلَلُ  َرِضَ  ُهَري َرةَ  أ
َ  : " َما ِ  َبي  َخَتي  َبُعوَن " انلَف  ر 

َ
َبُعونَ  َقالُوا : أ ر 

َ
ًما أ َبي ُت  َقاَل  يَو 

َ
 َقالُوا : : أ

َبُعونَ  ر 
َ
رًا ؟ أ َبي ُت  َقاَل : َشه 

َ
َبُعونَ  َقالُوا : أ ر 

َ
َبي ُت . متفق عليه َقاَل : َسَنةً  أ

َ
 أ

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

පැෙසූ බෙ අබූ හුවරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 

කරන ලදී.  

පිඹුම් වෙක අතර පරතරය හතළිහයකි.  

එවිට අවහෝ ! අබූ හුවරයිරා, එය දින හතළිහක් ෙැයි ජනයා විමසා 

සටියහ. එය මම ප්රතික්වපේප කවළමි. එය මාස හතළිහක් ෙැයි නැෙත 

විමසා සටියහ. එවිට ෙ මම ප්රතික්වපේප කවළමි. එය ෙසර හතළිහක් 

ෙැයි විමසා සටියහ. එය ෙ මම ප්රතික්වපේප කවළමි.   (මූලාශ්රය : 

බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
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 අෙසන් වහෝරාෙ සල් ෙනුවේ කෙො ෙ? 

ِب  َعن  
َ
رض اهلل عنه قال : قال رسول اهللِ صّل اهلل عليه   ُهَري َرةَ  أ

ُ  وسلم : " ُس  لَي هِ عَ  َطلََعت   يَو م   َخي  ُُمَعةِ  يَو مُ  الَشم   َوفِيهِ  آَدمُ  ُخلَِق  فِيهِ  اْل 
ِخَل  د 

ُ
ََنةَ  أ

 
ِرجَ  َوفِيهِ  اْل خ 

ُ
ُُمَعِة"  يَو مِ  يِف  إَِل  الَساَعةُ  َتُقومُ  َوَل  ِمن َها أ اْل 

 أخرجه مسلم
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බෙ අබූ හුවරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

ොර්තා කරන ලදී.  

හිරු උො ෙන දිනයන් අතුරින් උතුම් ෙනුවේ ජුමුආ දිනයයි. ආෙම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා මෙනු ලැබුවේ එහිදීය. ස්ෙර්ගය ට ඇතුළත් 

කරනු ලැබුවේ ෙ එහිදීය. එයින් බැහැර කරනු ලැබුවේ ෙ එහිදීය. 

ජුමුආ දිනවේ මිස අෙසන් වහෝරාෙ සල් වනොෙනු ඇත. මූලාශ්රය : 

මුස්ලිම්) 

2.  

 َعليهِ  اهللُ  َصَّل  اهللِ  َرُسولُ  قاََل :  قاََل  ، َعن هُ  اهللُ  َرِض  ُهَريَرة أب َعن  
رِ  َصاَحَب  َطر َف  " إنَ :  َوَسلَمَ  و  َتِعد   بِهِ  ُوِّكَ  ُمن ذُ  الصُّ  ال َعر ِش  ََن وَ  َين ُظرُ  ُمس 
ن   خَمَاَفةً 

َ
َمرَ  أ   َقب َل  يُؤ 

َ
تَدَ  ن  أ فُهُ  إََِل هِ  يَر  نَ  ، َطر 

َ
َكَبانِ  َعي نَي هِ  َكأ ُدِريَاِن. "  َكو 

 أخرجه احلاكم
අල්ලාහ්වේ දූතයාවණෝ (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමාණන් ප්රකාශ කළ බෙ අබූ හුවරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
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සූර් වහොරණෑවෙහි පිඹින්නාට ඔහුවේ ෙගකීම් ඔහු ට පෙරන ලෙ ො 

පටන් ඔහුවේ ඇස් වකොන් නැෙත ඔහු වෙත හැරවීමට වපර (ඒ 

සඳහා) විධානය කරනු ලැවදු වෙෝ යි යන බිවයන් අර්ප් වෙසන් 

බලමින් සටියි. සැබැවින්ම ඔහුවේ ඇස් වෙක මුතු ඇට වමන් තරු 

වෙකක් වලස පෙතී.  (මූලාශ්රය අල්-හාකිම්) 
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නැෙත නැගටුෙනු ලැබීම හා එක්රැස් කරනු ලැබීම 
 ගැත්වතකු ජීවිතවේ පසුකරමින් ගමන් කළ යුතු 

නිෙහන්  

ගැත්වතකු මේ කුවසන් පිටවීවමන් පසු නිෙහන් තුනක් 

පසුකරවගන යා යුතු වේ.  

වමවලොෙ නිෙහන බර්සක් නිෙහන හා ස්ෙර්ගය වහෝ නිරය නම් සො 

පදිිංචි විය යුතු නිෙහන වේ. ඒ සෑම නිෙහනකටම එයටම 

ආවේණික වූ නීතියක් තබා ඇත. ඒ අනුෙ වමවලොෙ ජීවිතවයහි ඊට 

ගැළවපන අයුරින් ප්රාණ ෙල හා ශරීර ෙල නීතිය තබා ඇත. 

එවමන්ම බර්සක් ජීවිතවයහි ෙ ඊට ගැළවපන අයුරින් ප්රාණ ෙල හා 

ශරීර ෙල නීතිය තබා ඇත. එවමන්ම මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු 

ලබන දිවනහි ෙ සුෙය හා ෙඬුෙම විදින අයුරින් ඊට ගැළවපන 

ආකාරවයන් ශරීර ෙල හා ප්රාණ ෙල නීතිය තබා ඇත. 

අල්-බඃස් යනු වෙෙන ෙරට සූර් වහොරණෑෙ පිඹිනු ලබන 

වමොවහොවත් මළවුන්ට යළි ජීෙය ලබා දීමයි.  

ජනයා නැගිට විශ්ෙවේ පරමාධිපති වෙතට පාෙහන් වනොමැති ෙ 

නිර්ෙසත්්රෙ ලිිංගා්ර රර්මය වනොකැූ  තත්ත්ෙවයන් පැමිවණනු ඇත. 

සෑම ගැත්වතකුෙ ම ඔහු මිය ගිය තත්ත්ෙවයන්ම නැගිටුෙනු ලැවදු.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි 

ورََِِفَََونُفِخََ َداثََِمِنَََُهمَ َفَإَِذاَالصُّ ج 
َ َيَاَقَالُواَ،َيَن ِسلُونََََرب ِهِمَ َإَِلََاْل 

َنََُوََعدََََماََهَذاََمر قَِدنَاَمِنَ ََبَعثََناََمنَ ََوي لََنا َال ُمر َسلُونََََوَصَدقَََالرَّْح 
ََََكنَت ََإِنَ َ، ي نَاَََجِيعَ َُهمَ َفَإَِذاََواِحَدةًَََصي َحةًََإِّلَّ ونَََََلَ َ،َُُم ََضُ

َو مََ لَمَََُّلََفَاْل  ََُتظ  نََََوَّلَََشي ئًاََنف س  ََُُت َزو   . َتع َملُونَََُكن تُمَ ََماَإِّلَّ
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සූර් නම් වහොරණෑවෙහි පිඹිනු ලැවදු. එවිට ඔවුන් වද්හයන් අතුරින් 

ඔවුන්වේ පරමාධිපති වෙත වේගවයන් බැහැර ෙ පැමිවණති. අවහෝ 

! අපවේ විනාශය, අපවේ නිදියහනින් අප ෙ අෙදි කවළේ කවුරුන් 

ෙැ? යි ඔවුහු විමසති. වමය කරුණාභරිතයාණන් වපොවරොන්ල් වූ ෙ 

රසූල්ෙරුන් සතයය කළා වූ එකකි. (එය) එකම එක හකක් මිස 

නැත. එසැණින් ඔවුන් සයලු වෙනා අප වෙත ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන්වනෝය. එබැවින් අෙ දින කිසෙකුට කිසල් අසාධාරණයක් සල් 

කරනු වනොලැවදු. නුඹලා කරමින් සටි ෙෑ ට මිස නුඹලා ප්රතිලල 

වනොලබනු ඇත.   (අල්-කුර්ආන් 36 : 51 - 54) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි 

 ُتب َعثُونَََال قِيَاَمةََِيَو مَََإِنَُّكمَ َُثمَََّ،َلََمي ِتُونَََذَلِكََََبع دَََإِنَُّكمَ َُثمََّ
ඉන් පසුෙ සැබැවින්ම නුඹලා මරණය ට පත්ෙන්න්මය. පසුෙ 

සැබැවින් ම නුඹලා මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දින 

නැගිටුෙනු ලබන්වනහුය.   (අල් - කුර්ආන් 23:15,16) 

 නැගිටුෙනු ලැබීවම් ක්රමය 

අල්ලාහ් අහසන් ෙර්පාෙක් පතිත කරයි. එවිට ශාක හටගන්නාක් 

වමන් ජනයා ෙ මිනී ෙවළන් පිටතට එති. 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

ِيَوَُهوََ ِيَاحَََيُر ِسُلََاَّلَّ اَالر  ً َََبُْش  َتِهََِيََديَ ََبي  ََرَْح  قَلَّت ََإَِذاََحّتَّ
َ
ََسَحابًاَأ

نَاهََُثَِقاًّلَ ََِِلََلَدَُسق  َاََمي ِتد ن َزْل 
َ
نَاَال َماءَََبِهََِفَأ رَج  خ 

َ
َاثلََّمَراتََُِك ََِِمنَ َبِهََِفَأ

ُرونَََلََعلَُّكمَ َال َمو َتََُُن رِجَََُكَذلَِكَ  تََذكَّ
ඔහුවේ ආශිර්ොෙය ට වපරම ශුභාරිංචියක් ෙශවයන් සුළඟ හමා 

යන්නට සලස්ෙනුවේ ඔහු ම ය. එය ඝන ෙලාකුළු වලස උසුලා ගත් 
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විට මියගිය ්රාමය ට අපි එය වගන වගොස් එමගින් ෙර්පාෙ පහළ 

කරන්වනමු. පසුෙ එමගින් සෑම බෙවබෝගයක්ම හටගන්ෙන්වනමු. 

නුඹලා වමවනහි කරනු පිණිස මියගියවුන් බැහැර කරෙනුවේ 

වමවලසය.  (අල්-කුර්ආන් 7:57) 

2-  

ِب  َعن  
َ
 َوَسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  َرُسولُ  َقاَل  رض اهلل عنه َقاَل  ُهَري َرةَ  أ

َ  َما ِ  َبي  َخَتي  َبُعونَ  انلَف  ر 
َ
بَا يَا َقالُوا أ

َ
َبُعونَ  ُهَري َرةَ  أ ر 

َ
ًما أ َبي ُت  اَل قَ  يَو 

َ
 َقالُوا أ

َبُعونَ  ر 
َ
رًا أ َبي ُت  َقاَل  َشه 

َ
َبُعونَ  َقالُوا أ ر 

َ
َبي ُت  َقاَل  َسَنةً  أ

َ
ِلُ  ُثمَ  أ

 ِمن   اّلَلُ  ُيْن 
ُل  يَن ُبُت  َكَما َفَين ُبُتونَ  َماءً  الَسَماءِ  َق  ن َسانِ  ِمن   َولَي َس  َقاَل  اْل  ِ

ء   اإل   إَِل  ََش 
ًما إَِل  َيب َّل  ُب  َوُهوَ  ِحًداَوا َعظ  َل ُق  يَُرَكُب  َوِمن هُ  اذَلنَبِ  َعج  ال ِقَياَمِة  يَو مَ  اْل 

 " متفق عليه.

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

පැෙසූ බෙ අබූ හුවරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 

කරන ලදී.  

පිඹුම් වෙක අතර පරතරය හතළිහයකි. එවිට අවහෝ ! අබූ හුවරයිරා, 

එය දින හතළිහක් ෙැයි ජනයා විමසා සටියහ. එය මම ප්රතික්වපේප 

කවළමි. එය මාස හතළිහක් ෙැයි නැෙත විමසා සටියහ. එවිට ෙ මම 

ප්රතික්වපේප කවළමි. එය ෙසර හතළිහක් ෙැයි විමසා සටියහ. එය ෙ 

මම ප්රතික්වපේප කවළමි.  

පසුෙ තෙල්රටත් වමවසේ පෙසා සටියහ. අල්ලාහ් අහසන් ෙර්පාෙක් 

පහළ කරයි. ශාක හට ගන්නාක් වමන් ජනයා ෙ මතු වෙති.  

තෙල්රටත් වමවසේ පෙසා සටියහ. එක් අසථ්ි වකොටසක් හැර කිසෙක් 

ඉතිරි වනොෙන තරම ට මිනිස් සරුර දිරාපත් වී යනු ඇත.

 (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
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 මිනී ෙළ පැළී විෙර ෙන අය අතුරින් පළමුෙැන්නා 

ِب  َعن  
َ
 َوَسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  َرُسولُ  َقاَل  رض اهلل عنه َقاَل  ةَ ُهَري رَ  أ

نَا
َ
َولُ  ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  آَدمَ  َوَلِ  َسِيدُ  "أ

َ
ُ  َعن هُ  يَن َشقُّ  َمن   َوأ َولُ  ال َقب 

َ
 َشافِع   َوأ

َولُ 
َ
" أخرجه مسلم وَأ  ُمَشَفع 

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

පැෙසූ බෙ අබූ හුවරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 

කරන ලදී.  

කියාමත් දිනවේ ආෙම්වේ ෙරුෙන්වේ නායකයා මම වෙමි තෙෙ 

මිනී ෙළ පැළී විෙර ෙන අය අතුරින් පළමුෙැන්නා ෙ මම වෙමි. පළමු 

මැදිහත් ෙන්නා ෙ මම වෙමි පළමු ෙ මැදිහත් කරෙනු  ලබන්නා ෙ 

මම වෙමි.  මූලාශ්රය: මුස්ලිම් 

 කියාමත් දිනවේ රැස්කරෙනු ලබන්නන් 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

لِيَََإِنَََّقُلَ  وَّ
َ ِخرِيَنَ،َاْل  ُموُعونََََواْل   َمع لُومَدَيَو مَدَمِيَقاتََِإَِلََلََمج 

මුල් අය හා අෙසාන අය යන සයල්ල නියමිත දිනක නියමිත 

වේලාෙකට එක් රැස් කරනු ලබනු ඇත. 

(අල් කුර්ආන් 56 : 49, 50) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි. 

َماَواتََِِفَََمنَ َُكََُّإِنَ  ر ِضََالسَّ
َ َََواْل  َنََِآِتََإِّلَّ َلََقدَ َ،ََعب ًداَالرَّْح 

َصاُهمَ  ح 
َ
ُهمَ َأ اَوََعدَّ  فَر ًداَال قِيَاَمةََِيَو مَََآتِيهَََِوُُكُُّهمَ َ،ََعدًّ



 

 

 
10 

අහස් හි හා මහවපොවළොවේ සටින සෑම වකනකුම 

කරුණාභරිතයාණන් වෙත ගැතිකම් කරමින් පැමිවණනු ඇත. ඔහු 

ඔවුන් ෙ සටහන් කර ගණන් කර තබා ඇත්වත්ය. ඔවුන් 

සයල්වලෝම කියාමත් දිනවේ තනි තනි ෙ පැමිවණනු ඇත.  (අල් 

කුර්ආන් 19 : 94) 

3- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි. 

َََُوَيو مََ ِ َباَلََنَُسي  ِ
َََوتََرىَاْل 

َ نَاُهمَ َبَارِزَةًََر َضَاْل  َمِن ُهمَ َُنَغادِرَ َفَلَمَ َوََحَْش 
َحًدا
َ
ََوَُعرُِضواَ،َأ اََرب َِكََََعَ نَاُكمَ ََكَماَِجئ ُتُمونَاَلََقدَ ََصفًّ َلَََخلَق  وَّ

َ
َأ

ةدَ لَّنَ َزََعم تُمَ َبَلَ ََمرَّ
َ
ََفََتَىَال ِكتَاُبَََوُوِضعَََ،ََمو ِعًداَلَُكمَ َََن َعَلََأ

رِِميََ فََِال ُمج  اَقِيََُمش  ََّلََال ِكتَابَََِهَذاََمالَََِوي لَتَنَاَيَاََوَيُقولُونَََفِيهََِِممَّ
َََكبَِيةًَََوَّلَََصغَِيةًََُيَغادِرَُ َصاَهاَإِّلَّ ح 

َ
اََعِملُواََماََووََجُدواَأ ََوَّلَََحاِِضً

لِمَُ َحًداََربُّكََََيظ 
َ
 أ

කඳු (තිබූ තැනින්) ගමන් කරෙන දින නුඹ මිහිතලය තැනිතලාෙක් 

බෙට ෙකින්වනහිය. තෙෙ අපි ඔවුන් ෙ එක් රැස ්කරන්වනමු. එවිට 

ඔවුන්වගන් කිසවෙකුෙත් අත හැර වනොෙමන්වනමු. නුඹවේ 

පරමාධිපති වෙත ඔවුන් ෙ වපළ ගස්ො ඉදිරිපත් කරනු 

ලබන්වනෝය. “මුල් ෙරට අපි නුඹලා ෙ මැේො වසේම අප වෙත 

නුඹලා පැමිවණන්වන් ම ය. නමුත් නුඹලා ප රතිතත ස්ථානයට 

නුඹලා ෙ පත් වනොකරන්වන්ම යැයි සතා සටිවයහු යැයි ඔවුන ට 

පෙසන ලදී. (ඔවුන්වේ ක රයිා) වල්ඛනය (ඔවුන් ඉදිරිවේ තබනු 

ලැවදු. එහි ඇති ෙෑ වහේතුවෙන් ෙැරදිකරුෙන් බිය මුසුභාෙවයන් 

සටිනු නුඹ ෙකින්වනහිය. අවහෝ ! අපවේ විනාශය. වමම වල්ඛනය 

කුමක් වී ෙ? කුඩා වහෝ විශාල කිසෙක් ඒො සටහන් කරනු මිස අත 

හැර වනොමැත. ඔවුන් කළ ෙෑ ඔවුන් ඉදිරිවේ ෙකින්වනෝය. නුඹවේ 
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පරමාධිපති කිසවෙකු ට අපරාධ වනොකරන්වන්ය.  (අල් 

කුර්ආන් 18 : 47-49) 

 මහප්ර් භූමිවේ ස්ෙභාෙය 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසා සටියි. 

ُلََيَو مََ ر ُضََُتبَدَّ
َ َََاْل  ر ِضَََغي 

َ َمَواُتََاْل  َََِوبََرُزواََوالسَّ ارََِل َواِحدَِاَّلِلَّ َقهَّ
 ال 

මිහිතලය වනොෙන්නක් වලස මිහිතලය ෙ අහස් ෙ වෙනස් කරනු 

ලබන දින ඒකීය බලපරාක රම වූ අල්ලාහ් වෙත ට ඔවුන් (මිනි 

ෙවළන්) බැහැර ෙ පැමිවණනු ඇත. (අල් කුර්ආන් 14 : 48) 

2-  

َل  د   ب نَ  وََعن  َسه  ُل اهللِ  َسع   َعلَي هِ  اّلَلُ  َصَّل  رض اهلل عنه َقاَل : قاَل َرُسو 
ر ض   ََعَ  ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  انلَاُس  ُُي َشُ  : " َوَسلَمَ 

َ
َراءَ  َبي َضاءَ  أ نَِِقٍّ  َكُقر َصةِ  َعف 

َحد  " متفق عليه . َعلَم   فِيَها لَي َس 
َ
 ِِل

අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ කළ බෙ සහ්ල් ඉදුනු සඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) විසන් ොර්තා 

කරන ලදී.   

පැහැදිලි සුවෙෝෙන් සුල් භූමියක කියාමත් දිනවේ ජනයා නැගිටුෙනු 

ලබති. එය පිරිසල් තැටියක් වමන් පෙතී. එහි කිසෙකු ට හඳුනා ගත 

හැකි සලකුණක් වනොපෙතියි. මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

 කියාමත් දිනවේ මැවීම් එක් රැස් කරෙනු ලබන 

ස්ෙභාෙය 

පළමුෙැන්න : මිනී ෙළෙල් සට තීන්ල් ලබා දීවම් ස්ථානය ෙක්ො එක් 

රැස් කරනු ලබති. වමහි පාෙහන් වනොමැති ෙ නිර්ෙස්ත්ර ෙ පදික ෙ 
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ලිිං්රාග රර්මය කපා හැරීවමන් වතොරෙ ජනයා එක් රැස් කරනු 

ලබති.  

ُت  ََعئَِشَة رض اهلل عنها َعن    لَي هِ عَ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  َرُسوَل  َقالَت  : َسِمع 
ًل " ُعَراةً  ُحَفاةً  ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  انلَاُس  " ُُي َشُ  َيُقولُ  َوَسلَمَ   : " يَا قُل ُت  ُغر 
ُضُهم   َين ُظرُ  ََجِيًعا َوالرَِجالُ  النَِساءُ  اّلَلِ  َرُسوَل  " إَِل  َبع   اّلَلُ  َصَّل  َقالَ  َبع ض 
رُ  ََعئَِشةُ  يَا َوَسلََم : " َعلَي هِ  م 

َ َشدُّ  اِل 
َ
ن   ِمن   أ

َ
ُضُهم   َين ُظرَ  أ َبع ض  "  إَِل  َبع 

 متفق عليه
අල්ලාහ්වේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා කළ 

ප්රකාශයකට තමන් සෙන් ල්න් බෙ ආඉපා (රළියල්ලාහු අන්හා) 

තුමිය විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

කියාමත් දිනවේ ජනයා පාෙහන් වනොමැති ෙ නිර්ෙස්ත්ර ෙ ලිිං්රාග 

කපා හැරීවමන් වතොරෙ එක් රැස් කරනු ලබති.  

එවිට ඇය අල්ලාහ්වේ දූතයාණනි, කාන්තාෙන් හා පිරිමින් එකට 

සටියි ෙ? එවසේ නම් ඔවුන් ඇතැවමක් ඇතැවමකු ෙ බලනු ඇතැයි 

විමසා සටියාය. එවිට එතුමාවණෝ  

අවහෝ ආඉපා! (එදින) විපය ඇතැවමක් ඇතැවමකු ෙ බලනොට 

ෙඩා ඉතා ෙැඩි වලස පෙතී යැයි පැෙසූහ. (මූලාශ්රය : බුහාරි හා 

මුස්ලිම්) 

වෙෙැන්න : වද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් හා වද්ෙ ප්රතික්වපේපකයින් යන 

සයල්ලන් ෙ තීන්ල් වෙන ස්ථානවේ සට ස්ෙර්ගය වහෝ නිරය වෙත 

එක් රැස් කරනු ලැබීම. එහි ස්ෙභාෙයන් පහත සඳහන් වේ.  

1- වද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් සත්කාර කණ්ඩායමක් වලස ඉතා 

වගෞරොන්විත ෙ ඔවුන්වේ පරමාධිපති වෙතටත් ස්ෙර්ගය 

වෙතටත් එක් රැස් කරනු ලැවදු.  
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َنََِإَِلََال ُمتَّقِيَََََن ُْشََُيَو مََ  َوف ًداَالرَّْح 

බැතිමතුන් කරුණාභරිතයාණන් වෙත කණ්ඩායමක් ෙශවයන් අප 

එක් රැස් කරන දින (අල් කුර්ආන් 19 : 85) 

2-  

ِينَََوَِسيقََ َنَّةََِإَِلَََربَُّهمَ َاتََّقو اَاَّلَّ ََُزَمًراَاْل  ََوفُتَِحت َََجاُءوَهاَإِذَاََحّتَّ
ب َواُبَها

َ
 َخاَِلِينَََفَاد ُخلُوَهاَِطب تُمَ ََعلَي ُكمَ ََسََلمَ ََخَزَنُتَهاَلَُهمَ ََوقَاَلََأ

ඔවුන්වේ පරමාධිපතිට බැතිමත් වූෙන් ස්ෙර්ගය වෙත කණ්ඩායම් 

ෙශවයන් වගන එනු ලබන්වනෝය. එහි වෙොරටු විෙෘත කරනු ලැබ 

තිබිය දී ඔවුන් එය වෙත පැමිවණන්වනෝය. එවිට එහි වෙොරටු 

පාලකයන් ‘නුඹලා වකවරහි සලාමය (ශාන්තිය) අත් වේො ! 

නුඹලා පාරිශුද්ධ විය. නුඹලා එහි සොතනිකයන් වලස ඇතුළු ෙනු’ 

යැයි ඔවුන ට පෙසන්වනෝය. (අල් කුර්ආන් 39 : 73) 

2- වද්ෙ ප්රතික්වපේපකයින් අන්ධ ෙ වගොළු ෙ බිහිරි ෙ පිපාසත ෙ 

නිල් පැහැ ගැන්වුණු ඇස් සහිත ෙ   එකිවනකට ඇමුණුනු 

තත්ත්ෙවේ එක් රැස් කරෙනු ලැවදු.  ඔවුන්වගන් 

පළමුෙැන්නා සට අෙසන් තැනැත්තා ෙක්ො සර කරනු 

ලැවදු. පසු ෙ සයල්ලන්ෙ ම නිරය වෙත ඇඳ වගන යනු 

ලැවදු.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 

ََال قِيَاَمةََِيَو مََََوََن ُْشُُهمَ َ" ًياَوهِهِمَ وُجََََُعَ ًماَُعم  اََوبُك  َواُهمَ ََوُصمًّ
 
ََمأ

نَُّهمَ ََجَزاؤُُهمَ ََذلِكَََ،ََسعًِياَزِد نَاُهمَ ََخبَت ََُُكََّماََجَهنَّمَُ
َ
ََكَفُرواَبِأ

 "بِآيَاتِنَاَ
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තෙෙ මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනවේ ඔවුන්වේ මුහුණු 

අන්ධ වගොළු බිහිරි තත්ත්ෙවයන් අපි එක් රැස් කරන්වනමු. 

ඔවුන්වේ නොතැන නිරයයි. එය නිවී යන සෑම විටක ම ෙැවෙන 

ගින්න අපි ඔවුන ට අධික කරන්වනමු. අපවේ ෙෙන් ඔවුන් 

ප රතික්වපේප කළ වහේතුවෙන් ඔවුන්වේ ප රතිවිපාකය වමයයි. 

 (අල් කුර්ආන් 17 : 97,98) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 

رِمِيََََونَُسوُقَ  اوِر دًَََجَهنَّمَََإَِلََال ُمج 
ෙැරදිකරුෙන් ෙ නිරය වෙත පිපාසකයින් වලස ඇෙවගන 

යන්වනමු.  (අල් කුර්ආන් 19 : 86) 

3- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 

ورََِِفََُين َفخََُيَو مََ رِِميََََوََن ُْشََُالصُّ  ُزر قًاَيَو َمئِذَدَال ُمج 

එදින සූර් (වහෙත් වහොරණෑවෙ)හි පිඹිනු ලැබ, ෙැරදිකරුෙන් ෙ නිල් 

පැහැ ගැන්වුණු ඇසන් එදින එක් රැස් කරන්වනමු.   (අල් 

කුර්ආන් 20 : 102) 

4- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 

َداءََُُُي َْشَََُوَيو مََ ع 
َ
ََِأ  يُوزَُعونََََفُهمَ َاْلَّارََِإَِلََاّللَّ

අල්ලාහ්වේ සතුරන් (නිරා) ගින්න වෙත එක් රැස් කරනු ලබන දින 
එවිට ඔවුහු වෙන් කරනු ලබන්වනහුය.    

  (අල් කුර්ආන් 41 : 19) 

5- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 
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وا ُْشُ ِينَََاح  ز َواَجُهمَ ََظلَُمواَاَّلَّ
َ
ََُِدونََِمِنَ َ،ََيع بُُدونَََََكنُواََوَماََوأ َاّللَّ

اطََِإَِلََفَاه ُدوُهمَ  َِحيمََِِِصَ ئُولُونَََإِنَُّهمَ ََوقُِفوُهمَ َ،َاْل   .َمس 
අපරාධ කළවුන් ෙ ඔවුන්වේ සහකරුෙන් ෙ අල්ලාහ් හැර ඔවුන් 

නමදිමින් සටි ෙෑ ෙ නුඹලා එක් රැස් කරවු. තෙෙ නුඹලා ඔවුනට 

නිරවේ මාර්ගය වෙත මඟ වපන්ෙවු.  ඔවුන් ෙ රඳො තබවු. 

සැබැවින් ම ඔවුන් විමසනු ලබන්නන්ය.                 (අල් 

කුර්ආන් 37 : 22 - 24) 

6- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. 

ُلََيَو مََ ر ُضََُتبَدَّ
َ ََغَََاْل  ر ِضََي 

َ َمَواُتََاْل  َََِوبََرُزواََوالسَّ ارََِال َواِحدََِّلِلَّ َقهَّ
َال 

رِمِيََََوتََرىَ، نِيَََيَو َمئِذَدَال ُمج  َفادََِِفََُمَقرَّ ص 
َ ابِيلُُهمَ َ،َاْل  َمِنَ َََسَ

زِيَََ،َاْلَّارََُوُُجوَهُهمَََُوَتغ َشََقَِطَرانَد ََُِْلَج  ََُكَََّاّللَّ َإِنََََّكَسبَتَ ََماََنف سد
ََا َِسابََََِسِيعََُّللَّ  اْل 

මිහිතලය වනොෙන්නක් වලස මිහිතලය ෙ අහස් ෙ වෙනස් කරනු 

ලබන දින ඒකීය බලපරාක රම වූ අල්ලාහ් වෙත ට ඔවුන් (මිනී 

ෙවළන්) බැහැර ෙ පැමිවණනු ඇත. එදින ෙැරදිකරුෙන් විලිංගු ෙල 

අමුණනු ලැබූෙන් වලස නුඹ ෙකින්වනහිය. ඔවුන්වේ ෙස්ත ර 

(නිර්මාණය වී ඇත්වත්) තාර ෙලිනි. තෙෙ (නිරවේ) ගින්න 

ඔවුන්වේ මුහුණු ආෙරණය කරයි. (වමය) සෑම ආත්මයක ට ම එය 

ඉපැයූ ෙෑ වෙනුවෙන් අල්ලාහ් ප රතිලල ලබා වෙනු පිණිසය. සැබැවින් 

ම අල්ලාහ් ගණනය කිරීවමහි ඉතා ශීඝ රය.  (අල් කුර්ආන් 

41 : 14 - 14) 

7-  
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نَ 
َ
نَس  رض اهلل عنه أ

َ
 ُُي َشُ  َكي َف  اّلَلِ  َرُسوَل  يَا َل :َقا رَُجاًل  وََعن  أ
ِههِ  ََعَ  ال ََكفِرُ  لَي َس  َقاَل : ال ِقَياَمةِ  يَو مَ  وَج 

َ
َشاهُ  اذَلِي أ م 

َ
لَي هِ  ََعَ  أ  يِف  رِج 

َيا ن  ن   ََعَ  َقاِدًرا الُّ
َ
ِشَيهُ  أ ِههِ  ََعَ  ُيم   .ال ِقَياَمِة " متفق عليه يَو مَ  وَج 

අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම මිනිවසකු පැමිණ අල්ලාහ්වේ දූතයාණනි, කියාමත් 

දිනවේ වද්ෙ ප්රතික්වපේපකයා ඔහුවේ මුහුණින් එක් රැස් කරනු 

ලබනුවේ වකවසේ ෙැ යි විමසූහ. එවිට එතුමා වමවලොවෙහි තම වෙපා 

ෙලින් ගමන් කිරීමට සැලැස් වූ (අල්ලාහ් ෙන) ඔහු කියාමත් දිනවේ 

මුහුණින් ගමන් කරෙන්නට ශක්තිෙන්තයකු වනොවේ ෙැ යි විමසා 

සටියහ.    (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

තුන්ෙැන්න : කියාමත් දිනවේ උරගයින් සතුන් මෘගයින් පක්ෂීන් 

අල්ලාහ් එක් රැස් කරනු ඇත. පසුෙ ඔවුන් අතර සමප්රතිරාර 

ෙැක්වීවම් ක්රමයක් නියම කරයි. ඒ අනුෙ අිං ෙලින් ඇන ඝාතනය 

කරනු ලැබූ එළුො ට අිං  ලබා දී වමවලොෙ දී ඝාතනය කළ එළුො ට 

අනින්නට සලස්ෙයි. සතුන් අතර කිසාස් නම් සමප්රතිරාර ෙැක්වීවම් 

නයාය අෙසන් වූ පසු අල්ලාහ් උන් වෙස බලා නුඹලා පස් බෙ ට පත් 

ෙනු යි පෙසනු ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි.  

رَ َِفَََدابَّةَدَمِنَ ََوَما
َ ََِِبَنَاَحي هََِيَِطيَََُطائِرَدََوَّلََِضَاْل  َممَ َإِّلَّ

ُ
َثالُُكمَ َأ م 

َ
ََماَأ

نَا ءَدَمِنَ َال ِكتَابََِِفََفَرَّط  ونََََرب ِهِمَ َإَِلََُثمَََََّش   ُُي َْشُ
මිහිතලවයහි ජීෙත් ෙන සත්ෙයා ෙ තම අත්තටු ෙලින් පියාඹා යන 

කුරුල්ලා ෙ නුඹලා ෙැනිම සමූහයන් මිස නැත. වල්ඛනවයහි 

කිසෙක් අපි අත් වනොහවළමු. පසුෙ ඔවුන්වේ පරමාධිපති වෙත 

ඔවුන් ෙ එක් රැස් කරනු ලබන්වන්ය.  (අල් කුර්ආන් 6 : 38) 
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 අෙසාන දිනවේ අල්ලාහ්ෙ මුණ ගැසීම 

මළවුන් වකවරන් නැගිටුෙනු ලබන දින සෑම මිනිවසකු ම තම 

පරමාධිපති ෙ ඔහු කළ වහොෙ නරක ක්රියාෙන් සමඟ මුණ ගැවසනු 

ඇත. එනම් වද්ෙ විශ්ොසවයකු වලසන් ෙ වද්ෙ ප්රතික්වපේපකවයකු 

වලසන් ෙ ෙැහැමිවයකු වලසන් ෙ පාපිවයකු වලසන් ෙ මුණ ගැවසනු 

ඇත.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි. 

َهاَيَا يُّ
َ
ِينَََأ َََاذ ُكُرواَآَمنُواَاَّلَّ ًراَاّللَّ َََكثًِياَذِك  َرةًََوََسب ُِحوهََُ، َبُك 

ِصيًَلَ
َ
ِيَُهوَََ،ََوأ ََاَّلَّ ِ

رَِجُكمَ ََوَمََلئَِكتُهَََُعلَي ُكمَ َيَُصل  َمِنَََِْلُخ 
لَُماتَِ َيَل َقو نَهََُيَو مَََََتِيَّتُُهمَ َ،َرَِحيًماَبِال ُمؤ ِمنِيََََوََكنَََاْلُّورََِإَِلََالظُّ
َعدََََّسََلمَ 

َ
ًراَلَُهمَ ََوأ ج 

َ
 َكرِيًماَأ

විශ්ොස කළවුනි, නුඹලා අධික වමවනහි කිරීමකින් අල්ලාහ් ෙ 

වමවනහි කරවු.  තෙෙ නුඹලා උවද් සෙස ඔහු ෙ පිවිතුරු කරවු. 

අන්ධකාරයන්වගන් ආවලෝකය වෙත නුඹලා ෙ පිට කිරීම පිණිස 

ඔහු නුඹලා වෙත ආශිර්ොෙ කවළේය. තෙෙ මලක්ෙරු ෙ (ඒ 

වෙනුවෙන් ප රාර්ථනා කවළෝය.) තෙෙ ඔහු විශ්ොසෙන්තයින් 

වකවරහි කරුණාභරිත විය. ඔවුන් ඔහු ෙ මුණ ගැවසන දින 

ඔවුන්වේ සුබ පැතුම ”සලාම්”(ශාන්තිය)ය.  ඔහු ඔවුන ට 

වගෞරෙනීය වේතනයක් සූොනම් කර ඇත.   

 (අල් කුර්ආන් : 33 – 44) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි. 

ََََواتَُّقوا لَُمواَاّللَّ نَُّكمَ ََواع 
َ
ََُِمََلقُوهََُأ ِ  ال ُمؤ ِمنِيََََوبَْش 
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අල්ලාහ් ට බැතිමත් ෙනු. සැබැවින් ම නුඹලා ඔහු ෙ මුණ 

ගැවහන්නන් බෙ ෙැන ගනු. තෙෙ වද්ෙ විශේාසෙන්තයින්ට ශුභාරිංචි 

ෙන්ෙනු. (අල් කුර්ආන් 2 : 223) 

3- උත්තරීතර අල්ලාහ් වමවසේ ප්රකාශ කරයි. 

يَُّها يَا
َ
ن َسانُ  أ ِ

ًحا َرِبَك  إَِل  ََكِدح   إِنََك  اإل  َما ، َفُماَلقِيهِ  َكد 
َ
وِتَ  َمن   فَأ

ُ
 أ

ه لِهََِإَِلَََويَن َقلُِ ََ،َيَِسًياَِحَسابًاَاَسُ َُُيَََفََسو َفََ،َبِيَِمينِهََِكَِتابَهَُ
َ
َأ

وًرا ُ اَ،ََمْس  مَّ
َ
وِتََََمنَ ََوأ

ُ
َََِوَراءَََكَِتابَهََُأ ُعوَفََسو َفََ،ََظه رِه َ،َُثبُوًراَيَد 

َلَ  . َسعًِياََوَيص 

අවහෝ මිනිස, සැබැවින් ම නුඹ නුඹවේ පරමාධිපති වෙත ෙැඩි 

වෙවහසකින් වෙවහවසන්වනකි. එබැවින් එය (එහි ලලය ෙන 

අල්ලාහ් ෙ ඔහු) හමු ෙනු ඇත. කෙවරකු ට තම ොර්තා ෙ තමාවේ 

ෙකුණත ට වෙනු ලැබුවේ ෙ ඔහු පහසු ගිණුම් බැලීමකින් විමසුමක ට 

ලක් ෙනු ඇත.  පසුෙ තම ජනයා වෙත ඔහු සතුටින් හැරී යයි. 

කෙවරකු ට තම ොර්තා ෙ තමාවේ පිටු පසන් (ෙමවතහි) වෙනු 

ලැබුවේ ෙ ඔහු විනාශය(මරණය) අයැදිනු ඇත. තෙෙ ඇවිවළන 

ගින්වනහි පිවිස ෙැවෙනු ඇත.  (අල් කුර්ආන් 84 : 6-12) 

4-  

 َوَسلَمَ  َعلَي هِ  اّلَلُ  انلَِِبَ َصَّل  الَصاِمِت رض اهلل عنه أنَ  ب نِ  ُعَباَدةَ  َعن  
َحَب  : " َمن   َقاَل 

َ
َحَب  اّلَلِ  لَِقاءَ  أ

َ
 اّلَلُ  َكرِهَ  اّلَلِ  لَِقاءَ  َكرِهَ  َوَمن   لَِقاَءهُ  اّلَلُ  أ

 لَِقاَءهُ " متفق عليه
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ කළ බෙ උබාො 

ඉදුනු අස් සාමිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
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කෙවරකු අල්ලාහ් ෙ මුණ ගැවසන්නට ප්රිය කරන්වන් ෙ අල්ලාහ් ෙ 

ඔහු ෙ මුණ ගැවසන්නට ප්රිය කරයි. කෙවරකු අල්ලාහ් ෙ මුණ 

ගැවසන්නට පිළිකුල් කරන්වන් ෙ අල්ලාහ් ෙ ඔහු ෙ මුණ 

ගැවසන්නට පිළිකුල් කරයි.   

103  - 107 වමම වකොටස අෙසානයි 
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