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පිටුෙ 108 - 126 

කියාමත් දිනෂේ සිදු ෙන අර්බුද 

 කියාමත් දිනෂේ සිදු ෙන අර්බුද ෙල දැඩිභාෙය  

කියාමත් දිනය අතිමහත් භයංකර දිනයකි. එහි සිදු ෙන අර්බුද 

ඉතාමත් දැඩිය. එදින ගැත්තන් බිෂයන් හා ෂෙව්ලමින් සිටිනු 

ඇත. එදින අන්ධකාරෂයන් දෑස් පිෂරනු ඇත. ෂද්ෙ 

විශේාසෙන්තයින්ට ලුහර් හා අසර් දක්ො  වූ කාලය ෂමන් 

හැඟීමක් අල්ලාහ් එදින පත් කරයි. එෂමන්ම ෂද්ෙ 

ප්රතික්ෂෂ පකයින්ට අුරුදදු පනස් දහසක ප්රමායයක් ෂමන් 

හැෂෙන්නට සලසේයි. අතිමහත් භයංකර දිනය වූ එම දිනෂේ 

සිදු ෙන අර්බුද ෙල සේභාෙය ෂදසට ෂයොමු ෂෙමු.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ورِ  ِف  نُفِخَ  فَإَِذا رُْض  وَُُحِلَتِ  ، َواِحَدة   َنْفَخة   الصُّ
َ
َباُل  اْْل  َواْْلِ

تَا ة   فَُدكَّ تِ  ، الَْواقَِعةُ  َوَقَعتِ  َفيَوَْمئِذ   ، َواِحَدة   َدكَّ َماءُ  َوانَْشقَّ  فَِهَ  السَّ
 يَة  َواهِ  يَوَْمئِذ  

ෂහොරයෑෂෙහි එක් පිඹුමක් පිඹනු ලබන විට මහෂපොෂ ොෙ හා කඳු 
ඔසෙනු ලැබ ඒ ෂදක දැඩි ෂලස ෙරක් සුනු විසුනු කරනු ලබන විට 
එදින සිදුවීම (විවිධ භයානක සිදුවීම්) සිදු ෙනු ඇත. අහස පැළී යනු 
ඇත. එෂහයින් එදින එය ෂබලහීන ෙ පෙතී.    

  (අල්-කුර්ආන් 69 : 13 - 16) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  
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ْمُس  إِذَا َِرتْ  الشَّ بَاُل  ِإَوَذا ، انَْكَدرَتْ  انلُُّجومُ  ِإَوَذا ، ُكو   اْْلِ
َتْ  ِ لَْت  الْعَِشارُ  ِإَوذَا ، ُسّي  ِ  ِإَوذَا ، ُحِِشَتْ  الْوُُحوُش  ِإَوذَا ، ُعط 
َرتْ  اْْلَِحارُ  ِ  . ُسج 

හිුද අකු නු ලැබූ විට, තුද විසිරී හැළුණු විට, කඳු ඉෙත් කරනු ලැබූ 

විට, ගැබ් කාලය පූර්ය වූ ඔටු ෂදනුන් අත හැර දමනු ලැබූ විට, ෙන 

සතුන් එක් රැස් කරනු ලැබූ විට, මුහුදු ඇවි නු ලැබූ විට, ආත්මයන් 

සම්බන්ධ කරනු ලැබූ විට.    (අල්-කුර්ආන් 

81 : 1 - 6) 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َماءُ  إِذَا  اْْلَِحارُ  ِإَوَذا ، انْتَََثَتْ  الَْكَواكُِب  ِإَوَذا ، انَْفَطَرتْ  السَّ
َرتْ  ِ  .ُبْعَِثَْت ِإَوذا انلُُّفوُْس ُزو َِجْت  الُْقبُورُ  ِإَوذَا ،  فُج 

අහස පැළී ගිය විට, තුද හැළී විසිුදනු විට, මුහුදු පුපුරෙනු ලැබූ විට, 

මිනිෙ ෙල් උඩු යටිකුුද කර ෂපර ා දමනු ලැබූ විට. 

  (අල්-කුර්ආන් 82 : 1 - 4) 

 

4. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َماءُ  إِذَا ْت  السَّ ذِنَْت  ، انَْشقَّ
َ
ْت  لَِرب َِها َوأ رُْض  ِإَوذَا ، وَُحقَّ

َ
تْ  اْْل  ُمدَّ

لَْقْت  ،
َ
ذِنَْت  ، َوََتَلَّْت  فِيَها َما َوأ

َ
ْت  لَِرب َِها َوأ َها يَا ، وَُحقَّ يُّ

َ
نَْسانُ  أ  اْْلِ

ٌ  كَ  إِنَّكَ  ا َرب ِكَ  إَِل  دِ  . َفُمََلقِيهِ  َكْدح 
අහස පැළී විෙර වූ විට, තම පරමාධිපතිෂේ අයට කීකුද ෙ එය 

එෂස  විය යුතුමය. තෙද මිහිතලය දිගු හරිනු ලැබූ විට, එතු  ඇති දෑ 

එය පිටත දමා හිස් වූ විට, තම පරමාධිපතිෂේ අයට කීකුද ෙ එය 
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එෂස  විය යුතුමය.  අෂහෝ මිනිස! සැබැවින්ම නුඹ නුඹෂේ 
පරමාධිපති ෂෙත දැඩි ෂෙෂහසකින් ෂෙෂහෂසන්ෂනකි. එබැවින් 

එය (එනම් තම ෂෙෂහසහි ඵලය) හමු ෙනු ඇත.   

    (අල්-කුර්ආන් 84 : 1 - 6) 

5. උත්තරීතර අල්ලාහ් මෙම ේ ප්රකාශ කරයි.  
 إِذَا ، َرافَِعة   َخافَِضة   ، َكذِبَة   لِوَْقَعتَِها لَيَْس  ، الَْواقَِعةُ  َوَقَعتِ  إِذَا

رُْض  تِ رُجَّ 
َ
ا اْْل تِ  ، رَجًّ بَاُل  َوبُسَّ ا اْْلِ  ، ُمنْبَثًّا َهَباء   فَََكنَْت  ، بَسًّ
ا َوُكنْتُمْ  ْزَواج 
َ
ْصَحاُب  ، ثَََلثَة   أ

َ
ْصَحاُب  َما الَْميَْمنَةِ  فَأ

َ
 ، الَْميَْمنَةِ  أ

ْصَحاُب 
َ
َمةِ  َوأ

َ
ْصَحاُب  َما الَْمْشأ

َ
َمةِ  أ

َ
ابُِقونَ  ، الَْمْشأ ابِقُ  َوالسَّ  ، ونَ السَّ

ولَئَِك 
ُ
بُوَن  أ  .الُْمَقرَّ

නියත සිදු වීම සිදුෙන විට එය සිදුවීම අසතයය කරන්නක් ෂනොෂව්. 

එය (පාපතරයින්) පහත් කරන්නකි. (දැහැමියන්) උසස ්

කරෙන්නකි. මිහිතලය (බිහිසුණු) ෂසලවීමකින් ෂසොලෙනු ලැබූ 

විට, කඳු කැබලි බෙට සුනු විසුනු කරනු ලැබූ විට, ඒො විසිරී යන 

දූවිලි බෙට පත් ෙනු ඇත. නුඹලා ෙර්ග තුනකට පත් ෙනු ඇත. 

(ප රථම ෙර්ගය අස්හාබුල් මයිමනා නම්) දකුණු පස සගයින්. දකුණු 

පස සගයින් යනු කුමක් ද? (ෂදෙන ෙර්ගය අස්හාබුල් මෂ්අමා නම්) 

ෙම් පස සගයින්. ෙම් පස සගයින් යනු කුමක් ද?  (තුන්ෙන ෙර්ගය 

අස්-සාබිකූන් නම් දැහැමි ක රයිාෙන්හි) ප රමුයයින්. (ස්ෙර්ගයට 
පිවිසීෂම්දී) ප රමුයයින්මය. ඔුරන්මය (අල්ලාහ්ට) සමීපතයින් 

ෙන්ෂන්.  (අල්-කුර්ආන් 56 : 1 - 11) 

6.   

 َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل  رَِِضَ اهلُل عنُهما قَاَل : قَاَل  َوَعْن ابِْن ُعَمرَ 
هُ  : "َمنْ  وََسلَمَ  نْ  ََسَ

َ
نَهُ  الِْقيَاَمةِ  يَْومِ  ِإَل  َينُْظرَ  أ

َ
ُي  َكأ

ْ
 : َعْين  َرأ

ْ
 " إَِذا فَلْيَْقَرأ
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انَْشَقْت " .  الَسَماءُ  َو " َوإَِذا اْنَفَطَرْت " الَسَماءُ  " َوإَِذا ُكوِّرَْت " وَ  الَشْمُس 
 أخرجه أمحد والرتمذي. 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.   

කියාමත් දිනය පියවි ඇසින් දකින්ෂනකු ෂමන් දකින්නට කෙෂරකු 

සතුටු ෙන්ෂන් ද ඔහු ‘ඉදෂ්ෂමිසි කුව්විරත් (අල් කුර්ආන් 81) ඉදස් 

සමාඋන් ෆතරත් (අල් කුර්ආන් 82) හා ඉදස ්සමාඋන් ෂක්කත් (අල් 

කුර්ආන් 84) යන සූරාහ්ෙන් පාරායනය කරත්ො ! 

 (මූලාශ්රය: අහ්මද්, තිර්මිදි) 

 කියාමත් දිනෂේ අහස හා ෂපොෂ ොෙ ෂපරළීම 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

ُل  يَوْمَ  رُْض  ُتبَدَّ
َ
رِْض  َغّْيَ  اْْل

َ
َمَواُت  اْْل ِ  َوبََرُزوا َوالسَّ  الَْواِحدِ  لِِلَّ

ارِ  نِيَ  يَوَْمئِذ   الُْمْجرِِميَ  َوتََرى ، الَْقهَّ ْصَفادِ  ِف  ُمَقرَّ
َ
ابِيلُُهمْ  ، اْْل  ََسَ

ُ  ِِلَْجزِيَ  ، انلَّارُ  وُُجوَهُهمُ  َوَتْغَش  قَِطَران   ِمنْ   َما َنْفس   ُكَّ  الِلَّ
َ  إِنَّ  َكَسَبْت   .  اْْلَِسابِ  ََسِيعُ  الِلَّ

මිහිතලය ෂනොෙන්නක් ෂලස මිහිතලය ද අහස් ද ෂෙනස් කරනු 

ලබන දින, ඒකීය බලපරාක රම වූ අල්ලාහ් ෂෙතට ඔුරන් (මිනී 

ෙෂ න්) බැහැර ෙ පැමිෂයනු ඇත. එදින ෙරදකුදෙන් විලංගු ෙල 

අමුයනු ලැබූෙන් ෂලස නුඹ දකින්ෂනහිය. ඔුරන්ෂේ ෙස්ත ර 

(නිර්මායය වී ඇත්ෂත්) තාර ෙලිනි. තෙද (නිරෂේ) ගින්න 

ඔුරන්ෂේ මුහුණු ආෙරයය කරයි. (ෂමය) සෑම ආත්මයකටම එය 

ඉපැයූ දෑ ෂෙනුෂෙන් අල්ලාහ් ප රතිඵල ලබා ෂදනු පිණිසය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ගයනය කිරීෂමහි ඉතා ශීඝ් රය.  

  (අල් කුර්ආන් 14 : 48 – 51) 
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2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

َماءَ  َنْطوِي يَوْمَ  ِجل ِ  َكَطي ِ  السَّ ِ نَا َكَما لِلُْكتُبِ  الس 
ْ
َل  بََدأ وَّ

َ
 َخلْق   أ

ا نُعِيُدهُ   فَاِعلِيَ  ُكنَّا إِنَّا لَيْنَاعَ  وَْعد 
ලිඛිත සන්නස් (ලියූ පත රිකාෙන්) ඔතනොක් ෂමන් අපි අහස ඔතන 

දින මුල් මැවීම අපි උත්පාදනය ක ාක් ෂමන් නැෙත අපි එය 

ස්ථාපිත කරන්ෂනමු. අප ෂෙත වූ ෂපොෂරොන්දුෙක් ෙශෂයනි. 

සැබැවින්ම අපි ක රියා කරන්නන් වූෂයමු.   (අල් කුර්ආන් 

21 : 104) 

 මහෂපොෂ ොෙ හා අහස් ෂපර න දින ජනයා සිටිනුෂේ 

ෂකොෂහ  ද?  

:  قَاَل  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسولِ  ثَْوَبان رِض اهلل عنه َمْوَل  َعنْ 
ْحبَارِ  ِمنْ  ِحْبر  فََجاءَ  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسولِ  ِعنْدَ  قَائًِما ُكنُْت 

َ
 أ

ْينَ   -وفيه  –. ايْلَُهوِد ..
َ
 ُتبََدُل  يَْومَ } انَلاُس  يَُكونُ  فقال ايلهودي أ

رُْض 
َ
رِْض  َغْيَ  اْْل

َ
 َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل  َفَقاَل  { َوالَسَمَواُت  اْْل

لَْمةِ  ِف  : " ُهمْ  وََسلَمَ  اِط "  ُدونَ  الظُّ ْْسِ " ويف رواية : " لََعَ الرصِّ اْْلِ
 أخرجه مسلم 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන්ෂේ (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 

ෂස ෙකයකු වූ සව්බාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් ඉදිරිෂේ මම සිටෂගන සිටිය දී යුෂදව් 

විද්ෙතුන්ෂගන් පිරිසක් පැමිණියහ (ෂමය දීර්ඝ් හදීසයකි එහි ෂමෂස  

සඳහන් ෂව්) එවිට යුෂදව්ෂෙකු මහෂපොෂ ොෙ ෂනොෙන්නක් ෂලස 

මහෂපොෂ ොෙ ද අහස් ද ෂපර නු ලබන දින ජනයා සිටිනුෂේ 
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ෂකොෂහ  දැ යි  විමසා සිටීය. එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් 

(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂයෝ ඔුරන් සිරාත් පාලමට 

පහළින් අන්ධකාරෂයහි පසුෂෙති යැයි පෙසා සිටියහ.  

තෙත් ොර්තාෙක් අනුෙ සිරාත් පාලම මත සිටිතැ යි සඳහන් ෙ ඇත.  

(මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

 එම සථ්ානෂේ දැඩි උෂය්ත්ෙය හා එහි ඇති බියකුද 

ස්ෙභාෙය  

නැගිටුෙනු ලබන මහ්ෂර් පිටිෂේ එකම ෂතෝතැන්නකට ඔුරන් 

නැගිටුෙනු ලැබීෂමන් පසුෙ අල්ලාහ ්ඔුරන් ෙ එකතු කරනු ඇත. එය 

තීන්දු පැෙසීම පිණිසය. එවිට ඔුරන් පාෙහන් ෂනොමැති ෙ නිර්ෙස්ත්රෙ 

ලිංග්රාග ් ර්ම ෂනදනය ෂනොක  තත්ත්ෙෂයහි පසු ෂෙති. එදින හිුද 

පහ ට බසියි. දහඩිය බාහු හැත්තෑෙක තරම් ගලා යනු ඇත. ජනයා 

ඔුරෂනොුරන්ෂේ ක්රියාෙන් අනුෙ එහි ගිෂලනු ඇත.  

1- 

 قَال : " وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  رِض اهلل عنه عن انليب َصَّل  َعْن اَِِبْ ُهَريَْرةَ 
رَْض  اّلَلُ  ُض َيْقبِ 

َ
نَا َيُقوُل : " ُثمَ  بِيَِميِنهِ  الَسَمَواِت  َوَيْطوِي اْْل

َ
 الَْمِلُك  أ

ْينَ 
َ
رِْض؟ " متفق عليه .  ُملُوكُ  أ

َ
 اْْل

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා පැෙසූ බෙ අබූ හුෂරයිරා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

කියාමත් දිනෂේ අල්ලාහ් මහෂපොෂ ොෙ අතට ෂගන අහස තම 

දකුයතින් ඔතා පසුෙ මම ය අධිපති. මහෂපොෂ ොෂව් සිටි රජෙුද 

ෂකොෂහ  දැ? යි විමසා සිටියි.   (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

2-  
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ْسوَِد رِض اهلل عنه ْبنُ  َوَعْن الِْمْقَداد
َ
 َصَّل  اّلَلِ  رَُسوَل  قَاَل : َسِمْعُت  اْْل

 َحَّت  اْْلَلِْق  ِمنْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  الَشْمُس  : " تُْدَن  َيُقوُل  مَ وََسلَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ 
ْعَمالِِهمْ  قَْدرِ  لََعَ  انَلاُس  َفيَُكونُ   ِميلن  َكِمْقَدارِ  ِمنُْهمْ  تَُكونَ 

َ
 الَْعَرقِ  ِف  أ

 َوِمنُْهمْ  ُرْكبَتَيْهِ  إَِل  يَُكونُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  َكْعبَيْهِ  إَِل  يَُكونُ  َمنْ  فَِمنُْهمْ 
َشارَ  قَاَل : إِْْلَاًما " الَْعَرُق  يُلِْجُمهُ  َمنْ  َوِمنُْهمْ  َحْقَويْهِ  إَِل  يَُكونُ  َمنْ 

َ
 َوأ

 ِفيِه . أخرجه مسلم إَِل  بِيَِدهِ  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل 
අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ක  

ප්රකාශයකට මම සෙන් දුනිමි යැයි අල් මික්දාද් ඉබ්නු අල්-අස්ෙද් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

කියාමත් දිනෂේ හිුද මැවීම් ෂෙත  ො ෂෙයි. එය සැතපුමක තරම් 

ෙන තරමට ඔුරනට සමීප ෙනු ඇත. ජනයා ඔුරෂනොුරන්ෂේ 

ක්රියාෙන් හි ප්රමායයට අනුෙ ගිී  සිටිති. ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමකු තම 

ෙ ලු කර දක්ො ගිී  සිටිති. ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමකු දයහිස් දක්ො 

ගිී  සිටිති ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමකු ඉෙටිය දක්ො ගිී  සිටිති. 

ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමකුට නාස් ලණුෙ ෂයොදන්නාක් ෂමන් නාස් 

පුඩුෙ දක්ො ගිී  සිටිති.   

තෙ දුරටත් ොර්තා කරමින් අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් එතුමාෂේ කට 

දක්ො දෑත් ෂගනැවිත් සංඥා කර ෂපන්වූහැයි පෙසා සිටියි. (මූලාශ්රය 

: මුස්ලිම්)  

 එම සථ්ානෂේ අල්ලාහ්ෂේ ෂසෙයැල්ල ලබන 

භාගයෙතුන්  

1-  
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ِِب  َعنْ 
َ
قَاَل : "  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  انَليِبِّ  ُهَريَْرَة رَِِض اهلُل عنه َعن أ
 ، وََشاب   الَْعاِدُل  اإْلَِمامُ  ِظلُُّه : إَِل  ِظَل  َل  يَْومَ  لِّهِ ظِ  ِف  اّلَلُ  يُِظلُُّهمْ  َسبَْعةر 

 
َ
 ِف  ََتَابَا ، َورَُجاَلنِ  الَْمَساِجدِ  ِف  ُمَعلَقر  قَلْبُهُ  ، َورَُجلر  َربِّهِ  ِعبَاَدةِ  ِف  نََشأ
  َطلَبَتْهُ  ، َورَُجلر  َعلَيْهِ  َوَتَفَرقَا َعلَيْهِ  اْجتََمَعا اّلَلِ 

َ
 َمنِْصبن  َذاُت  ةر اْمَرأ

َخاُف  إِّنِّ  َفَقاَل  ومََجَالن 
َ
ْخَف  تََصَدَق  ، َورَُجلر  اّلَلَ  أ

َ
 ِشَماُلُ  َتْعلَمَ  َل  َحَّت  أ

 َعيْنَاهُ " متفق عليه . َفَفاَضْت  َخايِلًا اّلَلَ  َذَكرَ  ، َورَُجلر  يَِمينُهُ  ُتنِْفُق  َما
නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමායන් ප්රකාශ ක  බෙ 

අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී. 

අල්ලාහ්ෂේ ෂහෙයැල්ල හැර කිසිදු ෂහෙයැල්ලක් ෂනොමැති 

දිනෂයහි තම ෂහෙයැල්ෂලහි සිටීමට අල්ලාහ් සත් ෂදෂනකුට 

ෂහෙයැල්ල සපයයි.  

1. යුක්තිගුදක නායකයා, 2. තම පරමාධිපති නමදිමින් ෙැඩුණු 

තුදයයා 3. මස්ජිද් හා තම සිත් බැඳුණු මිනිසා 4. අල්ලාහ ්විෂෂයහි 

හාදකම් පාන, ඔහු විෂෂයහි එකතු ෙන, ඔහු විෂෂයහි ෂෙන් වී යන 

මිනිසුන් ෂදෂදනා 5. අලංකාරෙත් ෂගෞරෙෂයන් උසස ්කාන්තාෙක් 

ෂනොමනා කටයුත්තක් සඳහා තමන් ෙ ඇරයුම් කරන විට මම 

අල්ලාහ්ට බිය ෂෙමි යැයි පෙසන මිනිසා. 6. තම දකුයතින් වියදම් 

කරන දෑ ෙමතට ෂනොදැෂනන පරිදි දානමාන කටයුතු කරන මිනිසා 

7. තනි ෙ සිටිය දී අල්ලාහ් ෙ ෂමෂනහි ෂකොට තම දෑස් ෙලින් කඳුළු 

හ න මිනිසා.     (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

2-  

 اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوَل  ََعِمرن رِض اهلل عنه قال : َسِمْعُت  ْبنَ  َعْن ُعْقبَةَ 
انَلاِس  َبْيَ  ُيْفَصَل  َحَّت  َصَدقَِتهِ  ِظلِّ  ِف  اْمِرئن  ُكُّ  َيُقوُل : " وََسلَمَ  هِ َعلَيْ 

 ". أخرجه أمحد وابن خزيمة.
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අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ක  

ප්රකාශයකට තමන් සෙන් දුන් බෙ උක්බත් ඉබ්නු ආමිර් 

(රළියල්ලාහු අන්හු තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී. 

ජනයා අතර තීන්දු ෂදනු ලබන ෂතක් සෑම ෂකෂනකුම 

ඔුරෂනොුරන්ෂේ සදකාෂෙහි ෂහෙෂයහි පසුෂෙයි.   

මූලාශ්රය : අහ්මද් හා ඉබ්නු හුෂසයිමා 

 තීන්දු ලබා දීම පිණිස අල්ලාහ්ෂේ පැමිණීම  

කියාමත් දිනෂේ තීන්දු ලබා දීම පිණිස අති උත්තරීතර කීර්තිමත් 

අල්ලාහ් පැමිෂයයි. එවිට මහෂපොෂ ොෙ ඔහුෂේ ආෂලෝකෂයන් 

දීප්තිමත් ෙනු ඇත. ඔහු ගැන ඇති බිය ෂගෞරෙය හා කීර්තිය 

ෂහ තුෂෙන් මැවීම් සියල්ල ෂෙව්ලති.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

رُْض  ُدكَّتِ  إِذَا لََكَّ 
َ
ا َوالَْملَكُ  َربُّكَ  وََجاءَ  ، َدكًّ  َدكًّ  اْْل ا َصفًّ  َصفًّ

رُ  يَوَْمئِذ   َهنَّمَ ِبَ  يَوَْمئِذ   وَِِجءَ  ، نَْسانُ  َيتََذكَّ ّنَّ  اْْلِ
َ
ِْكَرى َلُ  َوأ  ال 

එෂස  ෂනොෙ ෂපොෂ ොෙ කැබලි ෙලට සුනු විසුනු කරනු ලැබූ කල්හි 

නුඹෂේ පරමාධිපති පැමිෂයයි. මලක්ෙුද ද ෂපළින් ෂප ට සිටිති. 

එදින නිරය (දර්ශනයට) ඇද ෂගන එනු ලබයි. මිනිසා (තමා ක  දෑ) 

එදින සිහිපත් කරයි. නමුත් එය සිහිපත් කිරීෂමන් ඔහුට කුම(න 

ඵල)ක් ද?     (අල් කුර්ආන් 89 : 

21) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ورِ  ِف  نُفِخَ  فَإَِذا رُْض  وَُُحِلَتِ  ، َواِحَدة   َنْفَخة   الصُّ
َ
َباُل  اْْل  َواْْلِ

تَا ة   فَُدكَّ تِ  ، ةُ الَْواقِعَ  َوَقَعتِ  َفيَوَْمئِذ   ، َواِحَدة   َدكَّ َماءُ  َوانَْشقَّ  فَِهَ  السَّ
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رَْجائَِها ََعَ  َوالَْملَكُ  ، َواهَِية   يَوَْمئِذ  
َ
 فَوَْقُهمْ  َرب ِكَ  َعرَْش  َوَيْحِمُل  أ

 َخافِيَة   مِنُْكمْ  ََتَْف  َل  ُتْعَرُضونَ  يَوَْمئِذ   ، َثَمانِيَة   يَوَْمئِذ  
ෂහොරයෑෂෙහි එක් පිඹුමක් පිඹනු ලබන විට, මහෂපොෂ ොෙ හා කඳු 

ඔසෙනු ලැබ ඒ ෂදක දැඩි ෂලස ෙරක් සුනු විසුනු කරනු ලබන විට 

එදින සිදුවීම සිදු ෙනු ඇත. අහස පැළී යනු ඇත. එෂහයින් එදින එය 

ෂබලහීන ෙ පෙතී. මලක්ෙුද එහි (අහෂසහි) පැති ෙල සිටිති. එදින 

නුඹෂේ පරමාධිපතිෂේ අර්ෂය (මලක්ෙුද) අට ෂදෂනකු ඔුරන්ට 

ඉහළින් උසුලා ෂගන සිටිති. එදින නුඹලා (විනිශ්්ය සඳහා) 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෂනහුය. සැෙුරණු කිසිෙක් (එදින) නුඹලා 

අතුරින් ෂනොසැෙ ෂව්.    (අල් කුර්ආන් 69 : 13 

-18) 

3-  

ِِب ُهريرةَ رَِِض اهلل عنه أنَ 
َ
 قَاَل : " َل  وََسلَمَ  َعلَيْهِ  اّلَلُ  َصَّل  انَليِبَ  َعْن أ

ُوِن  ْصَعُق  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  يَْصَعُقونَ  انَلاَس  فَإِنَ  ُموَس  لََعَ  ُُتَيِّ
َ
 َمَعُهمْ  فَأ

ُكونُ 
َ
َوَل  فَأ

َ
ْدرِي فَاَل  الَْعْرِش  َجانَِب  بَاِطشر  ُموَس  فَإَِذا يُِفيُق  َمنْ  أ

َ
 أ

َكانَ 
َ
فَاَق  َصِعَق  ِفيَمنْ  أ

َ
وْ  َقبِْل  فَأ

َ
" متفق عليه . اْستَثَْن  ِمَمنْ  ََكنَ  أ  اّلَلُ

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ ක  

බෙ අබූ සඊද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.  

නුඹලා මූසා නබි තුමාට ෙඩා මා උතුම් ෂකොට ෂනොසලකන්න. 

නියත ෙශෂයන්ම ජනයා ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන 

දිනෂේ සිහිමුර්ජාෙට පත් ෂෙති. ඔුරන් සමෙ මාද සිහිමුර්ජාෙට පත් 

ෂෙමි. පසුෙ ඉන් අෙදි ෙන්නන් අතුරින් ප මුෙැන්නා මම ෂෙමි. 

එවිට අර්ෂ් අසල සිට එය අල්ලා ෂගන මූසා නබි තුමා සිටියි. එතුමා 

මට ෂපර සිහිමුර්ජා වී අෙදි වූෙන් අතුරින් ද නැතිනම් එතුමා 
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අල්ලාහ් (විෂශ ෂ ෂකොට) ෂෙන් ක වූෙන් අතුරින් දැ යි මම 

ෂනොදනිමි.  (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
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තීන්දු පිරිනැමීම 

කියාමත් දිනෂේ ජනයා තම පරමාධිපති ෂෙත එක්රැස් කරනු ලැබ 

එදින සිදුෙන දුදණු අර්බුද ෙලට මුහුය ෂදමින් කලබලකාරී 

තත්ත්ෙයන්ට පත් ෙ එම ස්ථානෂේ සිදුෙන දුෂ්කර තත්ත්ෙයන්ට 

මුහුය දුන් විට තමන් විෂෂයහි තීන්දු පැතීම සඳහා ජනයා තම 

පරමාධිපති ෙ අෂප්ක්ෂා කරති. පසුෙ අල්ලාහ් ඔුරන් අතර තීන්දු දී 

ෂෙන් කරයි. 

ඔුරන් ෂබොෂහෝ ෂව්ලාෙක් ඔුරන්ෂේ ස්ථානෂේ රැඳී සිටින විට 

ඔුරන්ෂේ ෂව්දනාෙ ද අධික ෂෙයි. එවිට ඔුරන් නබිෙුදන් ෂෙත 

ෂගොස් පරමාධිපති ඔුරන් අතර තීන්දු පිරිනමා ඔුරන් ෙ ෂෙන් කිරීම 

සඳහා ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් නිර්ෂද්ශ කරන ෂමන් ඉල්ලා සිටිති.   

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

 يَوَْمئِذ   َويْل   ، َفيَْعَتِذُرونَ  لَُهمْ  يُْؤذَنُ  َوَل  ، َينِْطُقونَ  َل  يَوْمُ  َهَذا
بِيَ  ِ لِيَ  ََجَْعنَاُكمْ  الَْفْصلِ  يَوْمُ  َهَذا ، لِلُْمَكذ  وَّ

َ
 لَُكمْ  َكنَ  فَإِنْ  ، َواْْل

 .ُدونِ فَِكي َكيْد  
ෂමය ඔුරනට කතා ක  ෂනොහැකි දිනයකි. තෙද නිදහසට කුදණු 

දැක්වීම සඳහා ඔුරනට අෙසර ෂදනු ෂනොලැෂබ්.  එදින අසතයය 

කරන්නන්ට ෂේදය අත්ෂව්ො ! ෂමය (අසතයෂයන් සතයය ෂෙන් 

කර) අෙසන් තීරයය ලබා ෂදන දිනයයි. නුඹලාෙ ද ෂපර විසූෙන් ද 

(එදින) අපි එක්රැස් කරන්ෂනමු. නුඹලාට (එයින් මිදීමට) උපාය 

මාර්ගයක් තිෂබ් නම් නුඹලා මට එෂරහි ෙ (එම) උපාය මාර්ගය 

ෂයොදෙුර.  (අල් කුර්ආන් 77 : 35 - 39) 

2. 

َوَعْن أِب هريرة رِِض اهلل عنه أَن رَُسوَل اهللِ َصَّل اهلل عليه وسلم قال 
نَا

َ
 يَْومَ  اّلَلُ  ََيَْمعُ  ؟َذاَك  بِمَ  تَْدُرونَ  وََهْل  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  انَلاِس  َسيِّدُ  : " أ
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َوِليَ  الِْقيَاَمةِ 
َ
 َويَنُْفُذُهمْ  ادَلاِع  فَيُْسِمُعُهمْ  َواِحدن  َصِعيدن  ِف  َواْْلِخِرينَ  اْْل

 يُِطيُقونَ  َل  َما َوالَْكْرِب  الَْغمِّ  ِمنْ  انَلاَس  َفيَبْلُغُ  الَشْمُس  َوتَْدنُو اْْلَرَصُ 
َل  ِْلَْعضن  انَلاِس  َبْعُض  َفَيُقوُل  ََيْتَِملُونَ  َل  َوَما

َ
ْنتُمْ  َما تََرْونَ  أ

َ
َل  ِفيهِ  أ

َ
 أ

َل  بَلََغُكمْ  قَدْ  َما تََرْونَ 
َ
 َفيَُقوُل  َربُِّكمْ  إَِل  لَُكمْ  يَْشَفعُ  َمنْ  َتنُْظُرونَ  أ

تُونَ  آَدمَ  اْئتُوا ِْلَْعضن  انَلاِس  َبْعُض 
ْ
نَْت  آَدمُ  يَا َفيَُقولُونَ  آَدمَ  َفيَأ

َ
بُو أ

َ
 أ

َمرَ  ُروِحهِ  ِمنْ  ِفيَك  َوَنَفخَ  بِيَِدهِ  اّلَلُ  َخلََقَك  َشِ الْبَ 
َ
 الَْماَلئَِكةَ  َوأ

َل  َربَِّك  إَِل  نَلَا اْشَفعْ  لََك  فََسَجُدوا
َ
َل  ِفيهِ  ََنْنُ  َما إَِل  تََرى أ

َ
 َما إَِل  تََرى أ

  بَلََغنَا قَدْ 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  

ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින ජනයාෂේ නායකයා මම 

ෂෙමි. ඒ ඇයි දැයි නුඹලා දන්ෂනහු ද? එකම ෂතෝතැන්නක මුල 

සිටියුරන් ද අෙසන් අය ද ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන 

දිනෂේ අල්ලාහ් එක්රැස් කරනු ඇත. නිෂව්දකයකු ඔුරනට සෙන් 

ෂදන්නට සලස්ෙයි. බැල්ම ඔුරන් ෙ ක්රියා කරෙයි. හිුද සමීපයට 

පැමිෂයයි. ජනයාට දරා ගත ෂනොහැකි එෂමන්ම ඉසිලිය ෂනොහැකි 

දුක හා ෂව්දනාෙන් ඇති ෂෙයි. ජනයා අතුරින් සමහෂරක් 

සමහෂරකු ෂදස බලා නුඹලා කෙර විෂයක සිටින්ෂන් දැය 

ෂනොදන්ෂනහු ද? නුඹලාට ඇති වී ඇත්ෂත් කුමක්දැ යි 

ෂනොදන්ෂනහු ද? නුඹලාෂේ පරමාධිපතිෂගන්  නුඹලා ෂෙනුෂෙන් 

නිර්ෂද්ශ කරන ෂකෂනකු ෂසොයා ගත යුතු ෂනොෂව් ද? එවිට ජනයා 

අතුරින් සමහෂරක් සමහෂරකු ෂදස බලා නුඹලා ආදම් ෂෙත යනු 

යැයි පෙසති. එවිට ඔුරහු ආදම් ෂෙත පැමිය අෂහෝ ! ආදම්, ඔබ 
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මානෙයාෂේ පියාය. අල්ලාහ් තම දෑතින්ම ඔබ ෙ මො ඇත. ඔහුෂේ 

ප්රායය නුඹ තු  පිඹ, මලක් ෙුදන්ට (සුද්ද් කරන ෂමන්) නිෂයෝග 

කෂ  ය. ඔුරහු ද නුඹට සුද්ද් ක හ. නුෂේ පරමාධිපති ෂෙත අප 

ෂෙනුෂෙන් නිර්ෂද්ශ කරන්න. අප සිටින තත්ත්ෙය ඔබ දකිනො 

ෂනොෂව් ද අපට ඇති වී ඇති දෑ නුඹ දකිනො ෂනොෂව් ද?  

 َولَنْ  ِمثْلَهُ  َقبْلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ْومَ ايْلَ  َغِضَب  َرّبِّ  إِنَ  آَدمُ  َفيَُقوُل 
 َنْفِس  َنْفِس  َفَعَصيُْتهُ  الَشَجَرةِ  َعنْ  َنَهاِّن  َوإِنَهُ  ِمثْلَهُ  َبْعَدهُ  َيْغَضَب 
تُونَ  َغْيِي إَِل  اْذَهبُوا

ْ
نُوًحا فإبراهيم، فموس ، فعيىس، فيعتذر ك  َفيَأ

 َقبْلَهُ  َيْغَضْب  لَمْ  َغَضبًا ايْلَْومَ  َغِضَب  ّبِّ رَ  ِإنَ  واحد ولكهم يقولون : آَدمُ 
 ِمثْلَُه... نفس نفس. َبْعَدهُ  َيْغَضَب  َولَنْ  ِمثْلَهُ 

එවිට ආදම් සැබැවින්ම මාෂේ පරමාධිපති මීට ෂපර කිසිදාක ෂකෝප 

ෂනොවූ තරමට ෂකෝප වී ඇත. මීට පසු පො ෂමෂලස ෂකෝපයට පත් 

ෂනොෙන්ෂන්මය. සැබැවින්ම ඔහු මට ගසක් තහනම් කෂ  ය. නමුත් 

මාෂේ ආත්මය මාෂේ ආත්මය එයට පිටුපෑෂව්ය. එබැවින් නුඹලා 

ෂෙනත් ෂකෂනකු ෂෙත යන්නැ යි පෙසයි. පසුෙ ඔුරහු නූහ ්ඉබ්රාහීම් 

මූසා හා ඊසා ෂෙත ද පිය නගයි. ඔුරන් සෑම ෂකෂනකුම නිදහසට 

කුදණු ඉදිරිපත් කරයි. ඔුරන් සියල්ෂලෝම මාෂේ පරමාධිපති මීට 

ෂපර කිසිදාක ෂකෝප ෂනොවූ තරමට ෂකෝප වී ඇත. මීට පසු පො 

ෂමෂලස ෂකෝපයට පත් ෂනොෙන්ෂන්මය. අෂහෝ ! මාෂේ ආත්මය 

මාෂේ ආත්මය... යැයි පෙසති.  

 اّلَلُ  َصَّل  حُمََمدن  إَِل  اْذَهبُوا َغْيِي إَِل  اْذَهبُوا ِعيىَس " لَُهمْ  ُثَم َيُقوُل 
تُونِّ  وََسلَمَ  َعلَيْهِ 

ْ
نَْت  حُمََمدُ  يَا َفيَُقولُونَ  َفيَأ

َ
نِْبيَاءِ  وََخاَتمُ  اّلَلِ  ُسوُل رَ  أ

َ
 اْْل

َخرَ  َوَما َذنِْبَك  ِمنْ  َتَقَدمَ  َما لََك  اّلَلُ  َوَغَفرَ 
َ
َل  َربَِّك  ِإَل  نَلَا اْشَفعْ  تَأ

َ
 تََرى أ
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َل  ِفيهِ  ََنْنُ  َما
َ
ْنَطِلُق  بَلََغنَا َقدْ  َما تََرى أ

َ
َقعُ  الَْعْرِش  ََتَْت  فَآِت  فَأ

َ
 فَأ

َ  اّلَلُ  َيْفَتحُ  ُثمَ  لَِرّبِّ  َساِجًدا  َعلَيْهِ  اثلَنَاءِ  وَُحْسِن  حَمَاِمِدهِ  ِمنْ  َوُيلِْهُمِن  ََعَ
َحدن  َيْفتَْحهُ  لَمْ  َشيْئًا

َ
َسَك  اْرَفعْ  حُمََمدُ  يَا ُيَقاُل  ُثمَ  َقبِْل  ِْل

ْ
 ُتْعَطهْ  َسْل  َرأ

ْرَفعُ  تَُشَفعْ  اْشَفعْ 
َ
ِس  فَأ

ْ
قُوُل  َرأ

َ
َمِت  رَبِّ  يَا َفأ

ُ
َمِت  أ

ُ
 أ

පසුෙ ඊසා නුඹලා ෂෙනත් ෂකෂනකු ෂෙත යන්න. නුඹලා මුහම්මද් 

ෂෙත යන්නැ යි පෙසයි. එවිට ඔුරහු මා ෂෙත පැමිය අෂහෝ 

මුහම්මද් ඔබ අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන්ය. නබිෙුදන්ෂේ මුද්රාෙය. නුඹ 

ෂපර ක  හා පසු ක  පාපයන්ට අල්ලාහ් සමාෙ දී ඇත. නුඹෂේ 

පරමාධිපතිෂගන් අප ෂෙනුෂෙන් නිර්ෂද්ශ කරන්න. අප සිටින 

තත්ත්ෙය ඔබ දකිනො ෂනොෂව් ද? අපට ඇති වී ඇති දෑ නුඹ 

දකිනො ෂනොෂව් ද? යැයි පෙසා සිටිති. එවිට මම පිය නගමි. 

අර්ෂෂේ පහ ට පැමිෂයමි. මාෂේ පරමාධිපතිට සුද්ද් කරමි. පසුෙ 

අල්ලාහ් මට ෂපර කිසිෂෙකුට විෙෘත කර ෂනොදුන් ඔහු ෂෙත 

පෙතින අලංකාර ප්රශංසාෙන් හා ඔහු ෂෙත ඇති පැසසුම් තුළින් මා 

හට විෙෘත කර ෂදයි. පසුෙ අෂහෝ ! මුහම්මද්, ඔෂබ් හිස ඔසො ගනු. 

පතනු නුඹට එය ෂදනු ලැෂබ්. නිර්ෂද්ශ කරනු. නුඹට නිර්ෂද්ශ 

කරනු ලැෂබ්. පසුෙ මම මාෂේ හිස ඔසො ගනිමි. එවිට මම මාෂේ 

පරමාධිපතියායනි, මාෂේ සමූහය, මාෂේ සමූහය යැයි අයැද 

සිටින්ෂනමි.  

ْدِخْل  حُمََمدُ  يَا َفيَُقاُل  
َ
َمِتَك  ِمنْ  اْْلََنةَ  أ

ُ
 اْْلَاِب  ِمنْ  َعلَيْهِ  ِحَساَب  َل  َمنْ  أ

ْيَمِن 
َ
بَْواِب  ِمنْ  اْْل

َ
ََكءُ  وَُهمْ  اْْلََنةِ  أ  ِمنْ  َذلَِك  ِسَوى ِفيَما انَلاِس  ُُشَ

بَْواِب 
َ
ي اْْل اعَ  َبْيَ  َما إِنَ  بِيَِدهِ  حُمََمدن  َنْفُس  َواََّلِ  َمَصاِريعِ  ِمنْ  ْيِ الِْمرْصَ

وْ  وََهَجرن  َمَكةَ  َبْيَ  لََكَما اْْلََنةِ 
َ
 َوُبرْصَى َمَكةَ  َبْيَ  َكَما أ



 

 

 
17 

පසුෙ අෂහෝ ! මුහම්මද්, ඔබෂේ සමූහයා අතුරින් කෙෂරකුට 

විනිශ්්යක් ෂනොමැත්ෂත් ද ඔුරන් ෙ ස්ෙර්ග ෂදොරටු අතුරින් දකුණු 

ෂදොරටුෂෙන් ඇතු ත් කරන්න. ෂමොුරන් ෂම් හැර අෂනකු ෂදොරටු 

අතුරින් ඇතුළුවීෂම්දී  ජනයා සහභාගී ෂෙති. මුහම්මද්ෂේ ආත්මය 

කුරුදන් සතු ෙන්ෂන් ද ඔහු මත දිුරරා පෙසමි. ස්ෙර්ග ෂදොරටුෙක 

කණු ෂදක අතර පරතරය මක්කාෙ හා හජ්ර් අතර ෂහෝ මක්කාහ්ෙ 

හා බුස්රා අතර ඇති ප්රමායය ෂෙයි.     

 (මූලාශ්රය බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 පසුෙ ජනයා අතර අල්ලාහ් ෂෙන් කරයි. ඔුරන්ෂේ ොර්තා 

ෂපොත් ෂදනු ලබයි. මිණුම් දඬු තබනු ලබයි. ජනයා විභාග කරනු 

ලබයි. තම ොර්තා ෂපොත දකුයතට ගත්තුරන් ස්ෙර්ගය ෂෙත 

ගමන් ගනිති. තම ොර්තා ෂපොත ෙමතට ගත්තුරන් නිරය 

ෂෙතත් ෂගන යනු ඇත.   

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

 َرب ِهِمْ  ِِبَْمدِ  يَُسب ُِحونَ  الَْعرِْش  َحْولِ  مِنْ  اف ِيَ حَ  الَْمََلئَِكةَ  َوتََرى
ِ  اْْلَْمدُ  َوقِيَل  بِاْْلَق ِ  بَيْنَُهمْ  َوقُِضَ  ِ  لِِلَّ  الَْعالَِميَ  َرب 

ඔුරන්ෂේ පරමාධිපතිෂේ පැසසුම තුළින් පිවිතුුද කර අර්ෂය ෙටා 

ෂරොක් ෙන මලක්ෙුදන් නුඹ දකිනු ඇත. තෙද ඔුරන් අතර යුක්ති 

ගුදක ෙ විනිශ්්ය කරනු ලැෂබ්. ‘සියලූ පැසසුම් සමස්ත විශ්ෙෂේ 

පරමාධිපති අල්ලාහ් සතුයැ’යි පෙසනු ලැෂබ්.   (අල් කුර්ආන් 

39 : 75) 

ِِب  َعنْ 
َ
 يَْومَ  َرَبنَا نََرى َهْل  اّلَلِ  رَُسوَل  يَا قُلْنَا َقاَل  اْْلُْدرِيِّ  َسِعيدن  أ

 َصْحًوا ََكنَْت  ِإَذا َوالَْقَمرِ  َشْمِس ال ُرْؤَيةِ  ِف  تَُضاُرونَ  َهْل  ؟ قَاَل  الِْقيَاَمةِ 
 َكَما إَِل  يَْوَمئِذن  َربُِّكمْ  ُرْؤَيةِ  ِف  تَُضاُرونَ  َل  فَإِنَُكمْ  قَاَل  َل  قُلْنَا

 ََكنُوا َما إَِل  قَْومن  ُكُّ  يِلَْذَهْب  ُمنَادن  ُينَاِدي قَاَل  ُثمَ  ُرْؤَيِتِهَما ِف  تَُضاُرونَ 
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ْصَحاُب  َفيَْذَهُب  َيْعبُُدونَ 
َ
ْصَحاُب  َصِليِبِهمْ  َمعَ  الَصِليِب  أ

َ
ْوثَانِ  َوأ

َ
 اْْل

ْوثَانِِهمْ  َمعَ 
َ
ْصَحاُب  أ

َ
 اّلَلَ  َيْعبُدُ  ََكنَ  َمنْ  َيبَْق  َحَّت  آلَِهِتِهمْ  َمعَ  آلَِهةن  ُكِّ  َوأ

وْ  بَر   ِمنْ 
َ
ْهلِ  ِمنْ  َوُغَبَاتر  فَاِجرن  أ

َ
  الِْكتَاِب  أ

අබූ සඊද් අල්-කුද්රී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන 
ලදී.  
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායනි, ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින 
අල්ලාහ් ෙ අප දකින්ෂනමු ද? එවිට එතුමාෂයෝ අහස පැහැදිලි ෙ 
තිබිය දී හිුද හා සඳු දකින්නට නුඹලාට දුෂ්කර ෙන්ෂන් ද යැයි 
ඇසූහ. එවිට අපි නැතැයි පිළිතුුද දුනිමු. එතුමාෂයෝ නුඹලා ඒ ෂදක 
දැකීමට දුෂ්කරතාෙට පත්ෙන්නාක් ෂමන් මිස එදින නුඹලාෂේ 
පරමාධිපති ෙ දැකීෂමහි නුඹලා දුෂ්කරතාෙට පත් ෂනොෙන්ෂනහුය. 
පසුෙ සෑම සමාජයක්ම ඔුරෂනොුරන් නමදිමින් සිටි දෑ ෂෙතට යන 
ෂමන් නිෂව්දකෂයකු නිෂව්දනය කරයි. එවිට කුුදස ෙන්දනා 
කුදෙන් ඔුරන්ෂේ කුුදසය සමෙ ද පිළිම ෙන්දනා කුදෙන් 
ඔුරන්ෂේ පිළිම සමෙ ද යනාකාරෂයන් එක් එක් ෂදවියන්ට 
ෙන්දනාමාන් ක  සගයින් ඔුරෂනොුරන්ෂේ ෂදවියන් සමෙ ෂෙති. 
අෙසානෂේ දැහැමියන් ෙරදකුදෙන් අතුරින් අල්ලාහට් නැමදුම් ඉටු 
ක  අය හා දහම් ෂදනු ලැබූෙන් පමයක් ඉතිරි ෂව්.  

 

َنَها ُتْعَرُض  ِِبََهَنمَ  يُْؤَت  ُثمَ 
َ
 َتْعبُُدونَ  ُكنْتُمْ  َما لِلْيَُهودِ  َفُيَقاُل  ابر ََسَ  َكأ

ِ  يَُكنْ  لَمْ  َكَذْبتُمْ  َفيَُقاُل  اّلَلِ  اْبنَ  ُعَزيْرَ  َنْعبُدُ  ُكَنا قَالُوا  َوَل  َصاِحبَةر  ّلِلَ
نْ  نُِريدُ  قَالُوا تُِريُدونَ  َفَما َودَلر 

َ
ُبوا َفيَُقاُل  تَْسِقيَنَا أ  ِف  َفيَتََساَقُطونَ  اُْشَ

  َنمَ َجهَ 
පසුෙ නිරය ෂගන එනු ලැෂබ්. එය මිරිගුෙක් ෂස  දිස් ෂව්. පසුෙ 
නුඹලා නමදිමින් සිටිෂේ කුමක්දැ යි යුෂදව්ෙන්ෂගන් විමසනු 
ලැෂබ්. අපි අල්ලාහ්ෂේ පුත් උෂසයිර් ෙ නමදිමින් සිටිෂයමු යැයි 
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පෙසති. පසුෙ නුඹලා ෂබොුද පෙසන්ෂනහුය. අල්ලාහ්ට කිසිදු 
සහකාරියක් ෂහෝ දුදෂෙකු ෂහෝ ෂනොවීය. දැන් නුඹලා කුමක් 
අෂප්ක්ෂා කරන්ෂනහු දැ? යි විමසනු ලැෂබ්. ඔබ අපට ජලය 
සැපයීම අපි අෂප්ක්ෂා කරන්ෂනමු යැයි පෙසති. නුඹලා පානය 
කරුර යැයි පෙසනු ලැෂබ්. පසුෙ ඔුරහු එකිෂනකා නිරයට ෙැෂටනු 
ඇත.  

 اْبنَ  الَْمِسيحَ  َنْعبُدُ  ُكَنا َفيَُقولُونَ  َتْعبُُدونَ  ُكنُْتمْ  َما لِلَنَصارَى ُيَقاُل  ُثمَ 
ِ  يَُكنْ  لَمْ  َكَذْبتُمْ  َفُيَقاُل  اّلَلِ   َفَيُقولُونَ  تُِريُدونَ  َفَما َودَلر  َوَل  َصاِحبَةر  ّلِلَ

نْ  نُِريدُ 
َ
ُبوا َفيَُقاُل  تَْسِقيَنَا أ  َمنْ  َيبَْق  َحَّت  َجَهَنمَ  ِف  َفيَتََساَقُطونَ  اُْشَ

وْ  بَر   ِمنْ  اّلَلَ  َيْعبُدُ  ََكنَ 
َ
 َذَهَب  َوقَدْ  ََيِْبُسُكمْ  َما لَُهمْ  َفُيَقاُل  اِجرن فَ  أ

ْحَوجُ  َوََنْنُ  فَاَرْقنَاُهمْ  َفيَُقولُونَ  انَلاُس 
َ
 َسِمْعنَا َوإِنَا ايْلَْومَ  إيَِلْهِ  ِمَنا أ

 .َرَبنَا نَنْتَِظرُ  َوإَِنَما َيْعُبُدونَ  ََكنُوا بَِما َقْومن  ُكُّ  يِلَلَْحقْ  ُينَاِدي ُمنَاِديًا

පසුෙ නුඹලා නමදිමින් සිටිෂේ කුමක්දැ යි කිතුනුෙන්ෂගන් විමසනු 
ලැෂබ්. එවිට ඔුරහු අල්ලාහ්ෂේ පුත් ඊසා ෙ අපි නමදිමින් සිටිෂයමු 
යැයි පෙසති. පසුෙ නුඹලා ෂබොුද පෙසන්ෂනහුය. අල්ලාහ්ට කිසිදු 
සහකාරියක් ෂහෝ දුදෂෙකු ෂහෝ ෂනොවීය. දැන් නුඹලා කුමක් 
අෂප්ක්ෂා කරන්ෂනහු දැ? යි විමසනු ලැෂබ්. ඔබ අපට ජලය 
සැපයීම අපි අෂප්ක්ෂා කරන්ෂනමු යැයි පෙසති. නුඹලා පානය 
කරුර යැයි පෙසනු ලැෂබ්. පසුෙ ඔුරහු එකිෂනකා නිරයට ෙැෂටනු 
ඇත. අෙසානෂේ දැහැමියන් හා ෙැරදිකුදෙන් අතුරින් අල්ලාහ්ට 
නැමදුම් ඉටු ක  දැහැමියන් පමයක් ඉතිරි ෂව්.  පසුෙ ජනයා පිටෙ 
ෂගොස් ඇත. නුඹලා ෙ ෙැ කූෂේ කුමක්දැ යි ඔුරන්ෂගන් විමසනු 
ලැෂබ්. එවිට අපි ඔුරන්ෂගන් ෂෙන් වූෂයමු. අද දින අප 
ඔහු(අල්ලාහ්) ෂෙත ඉතා අෙශයතාෂෙන් පසුෙන්ෂනමු. සෑම 
සමාජයක්ම ඔුරෂනොුරන් නමදිමින් සිටි අය සමෙ ෂස න්දු 
ෂෙන්නැයි නිෂව්දකෂයකු ක  ප්රකාශයට අපි සෙන් දුන්ෂනමු. අපි 
බලාෂපොෂරොත්තුෂෙන් සිටින්ෂන් අපෂේ පරමාධිපතියායන්ෙය 
යැයි පෙසති.  
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ِتيِهمْ  قَاَل  
ْ
ْوهُ  الَِت  ُصوَرتِهِ  َغْيِ  ُصوَرةن  ِف  اْْلََبارُ  َفيَأ

َ
َوَل  ِفيَها َرأ

َ
 َمَرةن  أ

نَا َفيَُقوُل 
َ
نَْت  َفيَُقولُونَ  َربُُّكمْ  أ

َ
نِْبيَاءُ  إَِل  يَُكلُِّمهُ  فَاَل  َربُّنَا أ

َ
 َفَيُقوُل  اْْل

 َساقِهِ  َعنْ  َفيَْكِشُف  الَساُق  َفيَُقولُونَ  َتْعِرفُونَهُ  آيَةر  َوَبيْنَهُ  بَيْنَُكمْ  َهْل 
ِ  يَْسُجدُ  ََكنَ  َمنْ  َوَيبَْق  ُمْؤِمنن  ُكُّ  َلُ  فَيَْسُجدُ   َفيَْذَهُب  وَُسْمَعةً  ِرَياءً  ّلِلَ

  َواِحًدا َطبًَقا َظْهُرهُ  َفيَُعودُ  يَْسُجدَ  َكيَْما
තෙදුරටත් ොර්තා කුද ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  
මුල් ෙරට ඔුරන් ඔහු ෙ දුටු හැඩුදෙට ෂෙනස් ආකාරෂේ 
හැඩුදෙකින් මහා බලපරාක්රමයායන් ඔුරන් ෂෙත පැමිය 
නුඹලාෂේ පරමාධිපතිමය යැයි පෙසයි. ඔබ අපෂේ පරමාධිපතිදැ යි 
ඔුරහු පෙසති. නබිෙුදන් හැර ෂෙන කිසිෂෙකු ඔහු සමෙ කතා 
ෂනොකරනු ඇත. එවිට ඔුරහු නුඹලා අතර හා ඔහු අතර හඳුනා ගත 
හැකි සලකුයක් තිෂබ් දැයි විමසයි. එවිට ඔුරහු ෂකණ්ඩය යැයි 
පෙසති. එවිට ඔහුෂේ ෂකණ්ඩය නිරාෙරයය ෂෙයි. සෑම 
විශ්ොසෙන්තයකුම ඔහුට සුද්ද් කරයි. ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා ෂහෝ 
මූණිච්්ාෙට අල්ලාහ්ට සුද්ද් ක  අය පමයක් ඉතිරි ෂෙති. ඔහු 
(ෂමෂලොෙ) සුද්ද් ක  අයුරින්ම ගමන් ගනිති. ඔහුෂේ පිට 
(නිෙැරදිෙ සුද්ද් ක  ෂනොහැකිෙ) එකම තලයක් බෙට පත්ෙ 
හැෂරති.   

 َوَما اّلَلِ  رَُسوَل  يَا قُلْنَا َجَهَنمَ  َظْهَريْ  َبْيَ  َفيُْجَعُل  بِاْْلَْْسِ  يُْؤَت  ُثمَ 
يِلُب  َخَطاِطيُف  َعلَيْهِ  َمِزلَةر  َمْدَحَضةر  قَاَل  اْْلَْْسُ   وََحَسَكةر  َولََكَ

 الُْمْؤِمنُ  الَسْعَدانُ  لََها ُيَقاُل  بِنَْجدن  تَُكونُ  ُعَقيَْفاءُ  َشْوَكةر  لََها َطَحةر ُمَفلْ 
يِح  َوََكلَْبْقِ  ََكلَطْرِف  َعلَيَْها َجاِويدِ  َوََكلرِّ

َ
ََكِب  اْْلَيِْل  َوَكأ  َفنَاجن  َوالرِّ

 آِخُرُهمْ  رَ َيمُ  َحَّت  َجَهَنمَ  نَارِ  ِف  َوَمْكُدوسر  خَمُْدوشر  َونَاجن  ُمَسلَمر 
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ْنتُمْ  َفَما َسْحبًا يُْسَحُب 
َ
َشدَ  أ

َ
 ِمنْ  لَُكمْ  تَبََيَ  قَدْ  اْْلَقِّ  ِف  ُمَناَشَدةً  ِل  بِأ

  لِلَْجَبارِ  يَْوَمئِذن  الُْمْؤِمِن 
පසුෙ පාලම ෂගන එනු ලැෂබ්. එය නිරය මතුපිට ෂදෂක ෙෂරහි 
තබනු ලැෂබ්. අල්ලාහ්ෂේ දූතයායනි, එම පාලම කුමක්දැයි අපි 
විමසුෂෙමු. එවිට එතුමා එය  ලිස්සන සුළු පල්ලම් සහිතය. ෂකොකු 
අංකුශ හා කටු සහිත පුළුල්භාෙෂයන් යුක්තය. නජ්ද් ප්රෂද්ශෂේ 
දක්නට ඇති අස්-සඃදාන් නමැති එකිෂනකට ඇමිණී ඇති කටු ෂමන් 
වූ කටු ද ඇත. (එම පාලම) ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයාට ඇසි පිය ගසන 
ෂමන්ද විදුලි ෂකොටන ෂමන්ද සු ෙ හමන ෂමන්ද ෂව්ගෂයන් දිෙ 
යන අශ්ෙයකු පිට යන්නාක් ෂමන් ද ඔටුෙකු පිට යන්නාක් ෂමන්ද 
පෙතී. පිළිගනු ලබමින් ගමන් කරන්නන් ද ෂෙති. නිරෂේ හූරා ගනු 
ලබමින් තුොල කර ගනු ලබමින් ගමන් කරන්නන් ද  ෂෙති. එෂස  
ඔුරන්ෂේ අෙසානයා පැමිෂයන ෂතක් ගමන් කරති. පසුෙ ඔහුෙ 
එහි ඇද දමනු ලැෂබ්. සතයය පිළිබඳෙ නුඹලා අද මට දැඩි ෙ කතා 
ෂනොකරනු ඇත. සැබැවින්ම එදින බලපරාක්රමයායන් ෙ විශ්ොස 
කරන්නා කෙෂරකු දැ යි නුඹලාට පැහැදිලි වී ඇත.  

 

ْوا َوإَِذا
َ
َنُهمْ  َرأ

َ
 يَُصلُّونَ  ََكنُوا إِْخَواُننَا َرَبنَا َيُقولُونَ  ِإْخَوانِِهمْ  ِف  ََنَْوا قَدْ  أ

 َفَمنْ  اْذَهبُوا َتَعاَل  اّلَلُ  َفيَُقوُل  َمَعنَا َوَيْعَملُونَ  َمَعنَا َوَيُصوُمونَ  َمَعنَا
ْخرُِجوهُ  ِإيَمانن  ِمنْ  ِدينَارن  ِمثَْقاَل  قَلِْبهِ  ِف  وََجْدُتمْ 

َ
مُ  فَأ  ُصَورَُهمْ  اّلَلُ  َوَُيَرِّ

تُوَنُهمْ  انَلارِ  لََعَ 
ْ
نَْصاِف  َوإَِل  هِ قََدمِ  إَِل  انَلارِ  ِف  ََغَب  قَدْ  َوَبْعُضُهمْ  َفيَأ

َ
 أ

 وََجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهبُوا َفيَُقوُل  َيُعوُدونَ  ُثمَ  َعَرُفوا َمنْ  َفيُْخرُِجونَ  َساَقيْهِ 
ْخرُِجوهُ  ِدينَارن  نِْصِف  ِمثَْقاَل  قَلِْبهِ  ِف 

َ
 ُثمَ  َعَرفُوا َمنْ  َفيُْخرُِجونَ  فَأ

 إِيَمانن  ِمنْ  َذَرةن  ِمثَْقاَل  لِْبهِ قَ  ِف  وََجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهبُوا َفيَُقوُل  َيُعوُدونَ 
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ْخرُِجوهُ 
َ
بُو قَاَل  َعَرفُوا َمنْ  َفيُْخرُِجونَ  فَأ

َ
قُوِن  لَمْ  َفِإنْ  َسِعيدن  أ  تَُصدِّ

 فَاقَْرُءوا
َ  إِنَّ  } ة   مِثَْقاَل  َيْظلِمُ  َل  الِلَّ  { يَُضاِعْفَها َحَسنَة   تَُك  ِإَونْ  َذرَّ

සැබැවින්ම ඔුරන් තම සෂහෝදරයන් විෂයෂයහි ආරක්ෂාෙ ලබා දිය 
හැකි යැයි දකින විට අපෂේ පරමාධිපතියායනි, අපෂේ 
සෂහෝදරයින් අප සමෙ සලාතය ඉටු ක හ. අප සමෙ උපොසෂේ 
නිරත වූහ. අප සමෙම කටයුතු ක හ. එවිට අල්ලාහ් නුඹලා යනු. 
කෙර හදෙතක රන් කාසියක තරම් විශ්ොසය ඇත්ෂත් ද නුඹලා ඔහු 
ෙ පිටතට  ගනු. යැයි අල්ලාහ් පෙසයි. ඔුරන්ෂේ ස්ෙරූපය අල්ලාහ් 
නිරයට තහනම් කරයි. එවිට ඔුරහු ෂමොුරන් ෂෙත පැමිෂයනු ඇත. 
ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමක් නිරෂේ තම පාද දක්ො ෙැසී පෙතී. ඇතැමුන් 
තම ෂකණ්ඩය දක්ො ෙැසී පෙතී. තමන් හඳුනන අය ෙ ඔුරන්ට 
පිටතට ෂගන එති. නැෙතත් ඔුරහු යති. එවිට අල්ලාන් නුඹලා යනු 
කෙර හදෙතක රන්කාසි භාගයක තරම් විශ්ොසය ඇත්ෂත් ද එෙැනි 
අය පිටතට ගනු යැයි පෙසයි. එවිට ඔුරහු හඳුනන අයෙ පිටතට ගනී. 
පසුෙ නැෙතත් ඒ ෂෙතට යති. එවිට කෙර හදෙතක අනුෙක තරම් 
ෂද්ෙ විශ්ොසය ඇති අය දකින්ෂන් ද ඔුරන් ෙ පිටතට ගන්නැ යි 
පෙසයි. එවිට තමන් හඳුනන අය ෙ පිටතට ගනී.  
අබූ සඊද් තුමා ෂමෂස  පෙසා සිටී නුඹලා මාෙ සතයය 
ෂනොකරන්ෂනහු නම් ෂමම කුර්ආන් ෙැකිය කියෙන්න. 

َ  إِنَّ  ة   مِثَْقاَل  َيْظلِمُ  َل  الِلَّ  يَُضاِعْفَها َحَسنَة   تَكُ  ِإَونْ  ذَرَّ
සැබැවින්ම අල්ලාහ් අණුෙක තරම් ෙත් අපරාධයක් සිදු ෂනොකරයි. 
එය යහපතක් වී නම් ඔහු එය ප්රගුය කර ෂදයි.  

 َشَفاَعِت  بَِقيَْت  اْْلََبارُ  َفيَُقوُل  َوالُْمْؤِمنُونَ  َوالَْماَلئَِكةُ  يُّونَ انَلبِ  فَيَْشَفعُ 
قَْواًما َفُيْخِرجُ  انَلارِ  ِمنْ  َقبَْضةً  َفيَْقِبُض 

َ
 َنَهرن  ِف  َفيُلَْقْونَ  اْمُتِحُشوا قَدْ  أ

فَْواهِ 
َ
 ِف  اْْلَِبةُ  تَنْبُُت  َكَما تَيْهِ َحافَ  ِف  َفيَنْبُتُونَ  اْْلَيَاةِ  َماءُ  َلُ  ُيَقاُل  اْْلََنةِ  بِأ
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يلِ  ْيتُُموَها قَدْ  الَسيِْل  مَحِ
َ
 َفَما الَشَجَرةِ  َجانِِب  َوإَِل  الَصْخَرةِ  َجانِِب  ِإَل  َرأ

ْخَضَ  ََكنَ  ِمنَْها الَشْمِس  إَِل  ََكنَ 
َ
لِّ  إَِل  ِمنَْها ََكنَ  َوَما أ ْبيََض  ََكنَ  الظِّ

َ
  أ

නබිෙුද මලක්ෙුද හා ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තෂයෝ මැදිහත් වී කතා 
කරති. එවිට මහා බලෙතායන් මැදිහත් වීම තෙදුරටත් ඉතිරිෙ ඇත. 
පසුෙ ඔහු නිරය අල්ලා ෂපරනු ලැබූ කණ්ඩායම් කිහිපයක් පිට 
කරයි. ස්ෙර්ග මුයෂයහි ඇති ගංගාෙක ඔුරන් ෙ ෂහ යි. එයට 
මාඋල් හයාත්-ජීෙය ලබා ෂදන ජලය- නමින් හැඳින් ෂව්. එහි 
ෂදපැත්ෂතහි ඔුරන් ෙ හිටෙනු ලැෂබ්. එය ගලන ජලය ෂදපස බීජ 
හට ගන්නාක් ෂමනි. එය කළු ගල් පැත්ෂතන් ද ගස් පැත්ෂතන් ද 
දකිනු ඇත. ඒොයින් හිුද ෂදසට පෙතින දෑ ෂකො  පැහැති ෙ පෙතී. 
එෂමන්ම ෂහෙයැලි ෂදසට පෙතනි දෑ සුදු පැහැෂයන් පෙතී.    

َنُهمْ  َفيَْخرُُجونَ 
َ
 اْْلََنةَ  َفيَْدُخلُونَ  اْْلََواِتيمُ  ِهمْ ِرقَابِ  ِف  َفيُْجَعُل  اللُّْؤلُؤُ  َكأ

ْهُل  َفيَُقوُل 
َ
ْدَخلَُهمْ  الرمَْحَِن  ُعتََقاءُ  َهُؤَلءِ  اْْلََنةِ  أ

َ
 َعَملن  بَِغْيِ  اْْلََنةَ  أ

ْيتُمْ  َما لَُكمْ  لَُهمْ  َفيَُقاُل  قََدُموهُ  َخْين  َوَل  َعِملُوهُ 
َ
 َمَعهُ  َوِمثْلَهُ  َرأ

පසුෙ ඔුරන් මුතු ෂමන් පිටතට එති. ඔුරන්ෂේ ෂගලෙල් ෙල මුදු 
පලන්දෙනු ලැබ පසුෙ ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් කරනු ලැෂබ්. මහා 
කාුදණිකයායන් විසින් නිදහස කරනු ලැබූෂෙෝ ෂමොුරන් යැයි 
ස්ෙර්ග ෙැසිෂයෝ පෙසති. පසුෙ ඔුරන් කිසිදු ක්රියාෙක් ෂහෝ කිසිදු 
යහපතක් (මතු ෂලොෙ ෂෙනුෂෙන්) ඉදිරිපත් ෂනොකරම ඔහු ඔුරන් ෙ 
ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් කරයි. පසුෙ නුඹලා දකින දෑ ද ඒ සමෙම ඒහා 
සමාන තෙත් දෑ ද නුඹලාට ඇත. යැයි පෙසනු ලැෂබ්.   

2ෙන ෂකොටස නිමි 
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විනිශ්්ය හා තුලනය 
අල්-හිසාබ් යනු අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ෙ තමන් ඉදිරිෂේ තබා 

ඔුරන් ක  ක්රියාෙන් ඔුරනට ෂපන්ො දී පසුෙ ඔුරන්ෂේ 

ක්රියාෙන්ට අනුෙ ඔුරනට ප්රතිඵල පිරි නැමීමයි. යහ ප්රතිඵලයක් 

නම් එය දස ගුයයක සිට හත්සීය දක්ො ද ඊට ෙැඩි ගුයයකින් 

ද ප්රගුය කර ෂදනු ඇත. එය නපුුද ප්රතිඵලයක් නම් ඒ හා 

සමාන ෙ පෙතී.  

 ප්රගති ොර්තාෙ ගන්නා ක්රමය  
ෂමෂලොෙ ක  යහපත හා අයහපත සටහන් ෙ ඇති ොර්තාෙ 

එහි නැගිට සිටින සෑම ෂකෂනකුටම ෂදනු ලැෂබ්. ඒ අනුෙ 

ඇතැමුනට ඔුරන්ෂේ ොර්තාෙ දකුයතට ෂදනු ලැෂබ්. ඔුරහු 

භාගය ෙන්තෂයෝය. ඇතැමුන්ට තම පිට පසුපසින් තම ෙමතට 

ෂදනු ලැෂබ් ඔුරහු අභාගය ෙන්තෂයෝය.  
1-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َها يَا يُّ
َ
نَْسانُ  أ ٌ   إِنَّكَ  اْْلِ ا َرب ِكَ  إَِل  َكدِ ا (6) يهِ َفُمََلقِ  َكْدح  مَّ

َ
وِتَ  َمنْ  فَأ

ُ
 أ

ْهلِهِ  إَِل  َويَنَْقلُِب  (8) يَِسّي ا ِحَساب ا ُُيَاَسُب  فََسوَْف  (7) بِيَِمينِهِ  كَِتابَهُ 
َ
 أ

ا ور  ا (9) َمْْسُ مَّ
َ
وِتَ  َمنْ  َوأ

ُ
ِ  َوَراءَ  كَِتابَهُ  أ  ُثبُور ا يَْدُعو فََسوَْف  (01) َظْهرِه

 ්(12)්:84ً اَسعِّي َوَيْصَل  (00)

අෂහෝ මිනිස! සැබැවින්ම නුඹ නුඹෂේ පරමාධිපති ෂෙත යෑමට 

(නුඹෂේ ක්රියාෙන්හි නුඹ) දැඩි ෂලස ෂෙෂහස දැරිය යුතුය. 

එවිට (නුඹෂේ ක්රියාෙන් සමෙ) නුඹ ඔහු ෙ හමු ෙනු ඇත. තම 
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ොර්තාෙ තම දකුයතට ෂදනු ලැබු අය වූ කී  ඔහු පහසු ගිණුම් 

බැී මකින් විමසුමකට ලක් ෙනු ඇත. පසුෙ තම ජනයා ෂෙත 

ඔහු සතුටින් හැරී යයි. තම ොර්තාෙ තම පිටු පසින් (ෙමෂතහි) 

ෂදනු ලැබූ අය වූ කී    ඔහු විනාශය (මරයය) අයැදිනු ඇත. 

තෙද ඇවිෂ න ගින්ෂනහි පිවිස දැෂෙනු ඇත.  (අල් කුර්ආන් 

84 : 6 – 12) 
1-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ا مَّ
َ
وِتَ  َمنْ  َوأ

ُ
وَت  لَمْ  َِلْتَِن  يَا َيُقوُل فَ  بِِشَماِلِ  كِتَابَهُ  أ

ُ
 َولَمْ  (55) كِتَابَِيهْ  أ

دْرِ 
َ
 ්(27)්الَْقاِضَيةَ  َكنَتِ  َِلْتََها يَا (56) ِحَسابَِيهْ  َما أ

තෙද කෙෂරකුෂේ ෙමෂතහි තම කි රයා ෂල්යනය පිරිනමනු 

ලබන්ෂන් ද ඔහු වූ කී  ‘අෂහෝ ! මට මාෂේ ෂල්යනය 

පිරිනමනු ෂනොලැබුො නම්, මාෂේ ගයනය කුමක් දැ යි මා 
ෂනොදැන සිටියා නම්, අෂහෝ! එය(මරයය) මාෂේ අෙසන් 
තීන්දුෙ වූො නම් යැයි පෙසයි. (අල් කුර්ආන් 69 : 25 – 27) 

 ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 

ජනයාෂගන් විමසනු ලබනුෂේ කුමක් ගැනද?  

සෑම මිනිෂසකුම තමන් ක  ප්රකාශයන් ගැනත් තමන් ක  

ක්රියාෙන් ගැනත් තම ශරීර අෙයෙයන් ගැනත් තම ධනය 

ගැනත් තමන්ෂේ සියලුම ොතාෙරයයන් ගැනත් විමසනු 

ලබනු ඇත. පසුෙ ඒ අනුෙ ප්රතිඵල ෂදනු ලැෂබ්.  
1-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  
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ْمعَ  إِنَّ  ِعلْم   بِهِ  لَكَ  لَيَْس  َما َتْقُف  َوَل  ولَئِكَ  ُكُّ  َوالُْفَؤادَ  َواْْلََصَ  السَّ
ُ
 أ

 ول  َمْسئُ  َعنْهُ  َكنَ 
නුඹට කෙර ෂදයක් පිළිබඳ දැනුම නැත්ෂත් ද එහි රැඳී 

ෂනොසිටිනු. සැබැවින්ම සෙන දෘෂ්ටිය හා හදෙත යන ෂම් 

සියල්ල ඒ ගැන විමසනු ලබනු ඇත.   (අල් කුර්ආන් 17 : 

36) 
2-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ْينَ  َفَيُقوُل  ُينَادِيهِمْ  َوَيوْمَ 
َ
ََكئِيَ  أ ِينَ  ُُشَ  تَزُْعُمونَ  مْ ُكنْتُ  الَّ

ඔහු ඔුරන් ෙ කැඳෙන දින නුඹලා තරෂේ විශේාස කරමින් සිටි 
මා සමෙ ආෂද්ශ ක  හුරල්කුදෙන් ෂකොෂහ දැ යි විමසයි.       
   (අල් කුර්ආන් 28 : 62) 
3-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َجبْتُمُ  َماَذا َفَيُقوُل  ُينَادِيهِمْ  َوَيوْمَ 
َ
 الُْمرَْسلِيَ  أ

ඔහු ඔුරන් ෙ කැඳෙන දින නුඹලා ධර්ම දූතයින්ට කෙර 
ආකාරෂේ ප්රති්ාරයක් දුන්ෂන් දැ යි ඔහු විමසයි.  (අල් 
කුර්ආන් 28 : 65) 
4-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

نَلَُّهمْ  فََوَرب َِك 
َ
َْجَعِيَ  لَنَْسأ

َ
ا ، أ  َيْعَملُونَ  َكنُوا َعمَّ
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නුෂේ පරමාධිපතිෂේ නාමෂයන්, සැබැවින්ම සියල්ලන්ෂගන්ම 

ඔුරන් කරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ෙ ප්රශ්න අසන්ෂනමු.  
  (අල් කුර්ආන් 15 : 92, 93) 
5-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ْوفُوا
َ
 َمْسئُول   َكنَ  الَْعْهدَ  إِنَّ  بِالَْعْهدِ  َوأ

ප්රතිඥාෙ ඉටු කරනු. සැබැවින්ම (ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු 

ලබන දින) එම ප්රතිඥාෙ විමසනු ලබන්නකි. (අල් කුර්ආන් 17 

: 34) 
6-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

لُنَّ  ُثمَّ 
َ
 انلَّعِيمِ  َعنِ  يَوَْمئِذ   لَتُْسأ

සැබැවින්ම ඔබ (ඔබෂේ) සැප සම්පත් පිළිබඳෙ විමසනු ලබනු 

ඇත.  (අල් කුර්ආන් 102 : 8) 
7-උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

لَ 
َ
ِينَ  نَّ فَلَنَْسأ رِْسَل  الَّ

ُ
لَنَّ  إَِِلْهِمْ  أ

َ
نَّ  ، الُْمرَْسلِيَ  َولَنَْسأ  َعلَيْهِمْ  فَلَنَُقصَّ

  ََغئِبِيَ  ُكنَّا َوَما بِعِلْم  
ධර්ම දූතයින් කෙර සමාජයකට එෙනු ලැබූෂව් ද එෙන් 

අයෂගන් අපි ප්රශ්න කරන්ෂනමු. තෙද එම ධර්ම දූතයින්ෂගන් 

ද ප්රශ්න කරන්ෂනමු. තෙද සැබැවින්ම අපි ඔුරන් ගැන වූ පුෙත 

පෙසන්ෂනමු. සැබැවින්ම අපි සැෙ වී සිටින්නන් ෂනොවූෂයමු.  

 (අල් කුර්ආන් 7 : 6, 7) 
8-  
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ِبَْْعنْ 
َ
َزةَْْأ لَِمْيْبَر  س 

َ ْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْ:َْقاَلْْْريضْاهللْعنهَْقاَلْْاْل 
َلَْْحَّتَْْياَمةِْال قِْْيَو مََْْعب دْ َْقَدَماْتَُزولَُْْلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْ

َ
أ َِْْعنْ ْيُس  ْفِيَماُْعُمرِه

َناهُْ ف 
َ
ي نَِْْمنْ َْماِلِْْوََعنْ َْفَعَلْْفِيمَِْْعل ِمهِْْوََعنْ ْأ

َ
تََسَبهُْْأ َفَقهَُْْوفِيمَْْاك  ن 

َ
ْوََعنْ ْأ

ِمهِْ ب ََلهُْْفِيمَِْْجس 
َ
 أ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ බර්සා අල් අස්ලමී (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
තම ආයුෂ කාලය කෙර කුදයක ගත කෂ   ද යන්නත් තම 

බුද්ධිය කෙර කටයුත්තක ක්රියා ෂකෂරව්ෂව්ද යන්නත් තම 

ධනය එය ඉපැයුෂව් ෂකොතැනින් ද එය වියදම් කෂ   කෙර 

කටයුත්තක ද යන්නත් තම ශරීරය කෙර විෂයයක ක්ෂය 

කෂ  ද යන්නත් විමසනු ලබන ෂතක් ම ුරන් ෂකෂරන් 

නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ කිසිදු ගැත්ෂතකුෂේ ෂදපා ඉෙත් 

ෂනොෂෙයි. (ෂනොෂසලෂෙයි.)  (මූලාශ්රය : තිර්මිදි, දාරමී)  

 ප්රශ්න විමසන ක්රමය 
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ ප්රශ්න විමසනු 

ලබන්නන් කණ්ඩායම් ෂදකකි.  
ප මුෙැන්න : ෂද්ෙ විශේාසෙන්තෂයෝය. ෂමොුරන් ඉතා පහසු 

විමසීමකින් විමසනු ලබති. ෂමය ඔුරන්ෂේ ෙැරදි දරා ගැනීම 

හා පාප ක්ෂමෙ පිරිනැමීම සම්බන්ධෂයන් අල්ලාහ් ඔුරනට 

ක  භාගයය  ඔුරන් මත ප්රදර්ශනය කිරීමකි.  
1. 



 

 

 
29 

نَْ
َ
َْقاَل:ْ"َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْعنََْعئَِشةْريضْاهللْعنهاْأ

َحدْ ْلَي َسْ
َ
َفُقل ُتَْْهلََكْْإَِلْْال ِقَياَمةِْْيَو مَُُْْيَاَسُبْْأ لَي َسْْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَاْْ"

َ
َْقدْ ْأ

ْْاّلَلَُْْقاَلْ َما}َْتَعاَل
َ
وِتََْْمنْ َْفأ

ُ
ِْحَساب اُُْيَاَسُبَْْفَسو َفْْبَِيِمينِهِْْكَِتابَهُْْأ

ْال َعر ُضَْْذلِِكْْإَِنَماْ"َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولَُْْفَقاَلْْ{ْيَِسري ا
َحدْ َْولَي َسْ

َ
َِساَبُْْيَناَقُشْْأ

 
َبْ"ْمتفقْعليه.ْإَِلْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْاْل ُْعذي

 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් ප්රකාශ ක  බෙ ආඉෂා (රළියල්ලාහු 

අන්හා) තුමිය විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින ප්රශ්න කරනු ලබන 

කිසිෙකු විනාශ ෂනොවී යන්ෂන් නැත. එවිට අල්ලාහ්ෂේ 

දූතයායනි! තම ොර්තාෙ තම දකුයතට ෂදනු ලැබු අය වූ කී  

ඔහු පහසු ගිණුම් බැී මකින් විමසුමකට ලක් ෙනු ඇතැයි 

අල්ලාහ් පෙසා තිෂබනො ෂනොෂව් දැ? යි ඇය විමසා සිටියාය. 

එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයාෂයෝ එය ප්රදර්ශනය කිරීමකි. ම ුරන් 

ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ විභාගයට ලක් ෙන කිසිෙකු 

දඬුෙම් කරනු ලබනු මිස නැත යැයි පෙසා සිටියහ.  (මූලාශ්රය : 

බුහාරි හා මුසල්ිම්) 
2.  

ُتَْْوَعنْابنْعمرْريضْاهللْعنهماْقال: َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلَْْسِمع 
َنَْْوَسلَمَْ ِمنَُْْيُقوُلْ"ْيُد  ْيََضعََْْحَّتْْوََجَلَْْعزََْْربيهِِْْمنْ ْةِْال ِقَيامَْْيَو مَْْال ُمؤ 
ُرهَُْْكَنَفهَُْْعلَي هِْ َْْفَيُقولُْْبُِذنُوبِهَِْْفُيَقري رُِفَْْهل  يْ َْفَيُقولَُْْتع 

َ
ْْأ رُِفْ َربي ع 

َ
ْقَالَْْأ

ْ ُتَهاَْقدْ َْفإِّني َياِْفَْْعلَي َكَْْسََت  ن  ْْادلُّ ِفُرَهاَْوإِّني غ 
َ
َو مَْْلََكْْأ َطىْاْل  َْصِحيَفةََْْفُيع 
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َماَْسَناتِهِْحَْ
َ
ْْبِِهمْ َْفيَُناَدىَْوال ُمَنافُِقونَْْال ُكَفارُْْوَأ َََلئِقُِْْرُءوِسََْْعَ

 
َْهُؤَلءِْْاْل

َْْكَذبُواْاََّلِينَْ  اّلَلِ"ْمتفقْعليهََْعَ

ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ තම පරමාධිපති 

ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයාට සමාෙ ෂදන ෂතක්  ඔහු ෙ ඔහු ෂෙත 

සමීප කරනු ලැෂබ්. පසුෙ ඔහුෂේ පාපය ඉදිරිපත් ෂකෂරයි. 

එවිට ඔහු ‘ඔබ ෂමය දන්ෂනහි දැ‘යි විමසයි. එෂස ය. මාෂේ 

පරමාධිපතියායනි, මම දනිමි යැයි පෙසයි. ෂමෂලොෙ දී එය 

මම සැෙවූෂයමි. අද දින මම එයට සමාෙ ෂදමි යැයි පෙසා 

ඔහුෂේ යහපත ලියැුරණු පත්රිකාෙ ෂදනු ලැෂබ්. ෂද්ෙ 

ප්රතික්ෂෂ පකයින් හා කුහකයින් වූ කී  මැවීම් ෙලට ඉහළින් 

(ප්රසිද්ධිෂේ) ෂමොුරන් අල්ලාහ් ෂකෂරහි ෂබොුද පෙසමින් සිටි 

අය ෂෙති යැයි පෙසා ඔුරන් ෙ කැඳෙයි.   (මූලාශ්රය : බුහාරි හා 

මුස්ලිම්) 
ෂදෙැන්න, ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකෂයෝය. ඉතා බැෑරුදම් ප්රශ්න 

ෙලින් විමසනු ලබති. ෂලොකු කුඩා සියලු දෑ පිළිබඳ විමසනු 

ලබති. ඔහු සතයය පැෙසුෂව් නම් ඔහු පිළිගත් අයුරින් ප්රශන් 

කරනු ලැෂබ්. ෂබොුද කීමට ෂහෝ සැෙවීමට ෂහෝ උත්සාහ 

දැුදෂව් නම් එවිට ඔහුෂේ කටට මුද්රා තබයි. අල්ලාහ් පෙසා 

ඇති අයුරින් ඔහුෂේ ශරීර අෙයෙ කතා කරන්නට පටන් ගනී.  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  පෙසයි.  

فَْواهِهِمْ  ََعَ  ََنْتِمُ  اِْلَوْمَ 
َ
يِْديهِمْ  َوتَُكل ُِمنَا أ

َ
رُْجلُُهمْ  َوتَْشَهدُ  أ

َ
 َكنُوا بَِما أ

 يَْكِسبُونَ 



 

 

 
31 

අද දින අපි ඔුරන්ෂේ කටෙල් ෙලට මුද්රා තබන්ෂනමු. ඔුරන් 

උපයමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ෙ ඔුරන්ෂේ අත් කතා කරෙන්නටත් 

ඔුරන්ෂේ පාද සාක්ෂි පැෙසීමටත් සලසේන්ෂනමු.  

 (අල් කුර්ආන් 36 : 65) 

 ප්රජාෙන් අතුරින් විභාගයට ලක්ෙන්ෂනෝ  

1- නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමායන් ෂෙන් 

කර දැක් වූ අය හැර ෂපොදුෂව් සියලු ජනයා ම ුරන් 

ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින විභාගයට ලක් ෂෙති. 

එෂස  ෂෙන් කර දැක්වූෂෙෝ ෂමම ප්රජාෂව් හැත්තෑ 

දහසක් ෂෙති. ඔුරන් කිසිදු ප්රශ්න කිරීමකින් හා දඬුෙම් 

කිරීමකින් ෂතොරෙ සේර්ගයට පිවිෂසති.  

2- ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකෂයෝ ප්රශ්න කරනු ලබති. ම ුරන් 

ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින ඔුරන්ෂේ ක්රියාෙන් 

ඔුරනට ඉතා නපුුද අයුරින් ෂගන හැර පානු ඇත. 

දඬුෙම ගැන ඔුරන් කලබල ෂෙති. එබැවින් අඩුෂෙන් 

නපුුදකම් ක ුරනට ෂදන දඬුෙමට ෙඩා ෙැඩිෂයන් 

නපුුදකම් ක ුරනට ෂදන දඬුෙම අතිමහත් ෙනු ඇත. 

ඔහු යහපත් ෙැඩ කර ඇත්නම් ෂමෂලොෂව් දීම සුෙය, 

ධනය, සුබ සාධන පිරිනමනු ලැෂබ්. ම ුරන් ෂකෂරන් 

නැගිටුෙනු ලබන දින නිරයට පිවිෂසනු ඇත.  

3- ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින ප්රජාෙන් 

අතුරින් ප්රථමෂයන්ම විභාගයට ගනු ලබන්ෂන් 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ 

ප්රජාෙයි. එදින මුසල්ිම්ෙරයකු ප්රථමෂයන්ම විමසනු 

ලබන්ෂන් ඔහුෂේ සලාතය පිළිබඳෙයි. එය නිසියාකාර 
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ෙ ඉටු කර ඇත්නම් ඔහුෂේ ෂසසු ක්රියාෙන් ද 

නිසියාකාරෙ හැඩ ගැෂසනු ඇත. එය අයහපත් වී නම් 

ඔහුෂේ ෂසසු ක්රියාෙන් ද අයහපත් ෙනු ඇත. ජනයා 

අතර ප්රථමෂයන්ම ෂදනු ලබන තීන්දුෙ ෙනුෂේ ප්රාය 

ඝ්ාතනය සම්බන්ධෂයනි.  
نَِسَْْعنْ 

َ
ْْب نِْْأ َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْريضْاهللْعنهَْقاَلْ:َْقاَلَْْمالِك 

لِمَُْْلْْاّلَلَْْإِنََْْوَسلََمْ:ْ" ِمن امَُْْيظ  َطىَْحَسَنةْ ْؤ  َياِْفْْبَِهاُْيع  ن  ْبَِهاَْوُُي َزىْادلُّ
ِخَرةِِْْفْ َماْاْل 

َ
َعمُْْال ََكفِرُْْوَأ ِْْبَِهاَْعِمَلَْْماِِْبََسَناتَِْْفُيط  َياِْفّْْلِلَ ن  ْإَِذاَْحَّتْْادلُّ

ف َضْ
َ
ِخَرةِْْإَِلْْأ  "ْأخرجهْمسلم.ْبَِهاُُْي َزىَْحَسَنةْ َْلُْْتَُكنْ ْلَمْ ْاْل 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

පැෙසූ බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන 

ලදී.  
ෂද්ෙ විශේාසෙන්තයකුට ඔහු ක  යහපතට අල්ලාහ ්

අයුක්තියක් සිදු ෂනොකරයි. ඒ ෂෙනුෂෙන් ඔහුට ෂමෂලොෙ ද 

යහපත පිරිනමනු ලබයි. පරෂලොෂෙහි ද ඒ සඳහා ප්රතිඵල ෂදනු 

ලබයි. නමුත් ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකයකු වූ කී  අල්ලාහ ්

ෂෙනුෂෙන් යැයි ක  යහපත් ක්රියාෙන් ෂෙනුෂෙන් මතු 

ෂලොෂෙහි ඒ සඳහා ප්රතිඵල ෂදනු ලබන්නට කිසිදු යහපතක් 

ඉතිරි ෙ ෂනොපෙතින තරමට ෂමෂලොෂෙහි දීම භුක්ති විඳින්නට 

සලසේයි.  (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

 තුලාෙ පිහිටුෙනු ලැබීම 
මැවීම්ෙලින් විභාග කරනු පිණිස ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු 

ලබන දිනෂේ තුලාෙන් තබනු ලැෂබ්. විනිශ්්ය සඳහා 

ජනයාෂගන් එක් එක් අය ඉදිරිපත් කරනු ලැෂබ්. පසුෙ 
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පරමාධිපති ඔුරන්ෂගන් විමසයි. ඔුරන්ෂේ ක්රියාෙන් පිළිබඳ 

විමසයි.  
විනිශ්් ය අෙසන් වූ පසු එම ක්රියාෙන් තුලාෂෙහි තබා කිරනු 

ඇත. එය සැබෑ තුලාෙකි. එයට පැති ෂදකක් ඇත.  
1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

 َكنَ  ِإَونْ  َشيْئ ا َنْفس   ُتْظلَمُ  فَََل  الْقِيَاَمةِ  ِِلَوْمِ  الْقِْسَط  الَْمَوازِينَ  َونََضعُ 
تَيْنَا َخْرَدل   مِنْ  َحبَّة   ِمثَْقاَل 

َ
 ්(21:17)්َحاِسبِيَ  بِنَا َوَكَف  بَِها أ

(ම ුරන් ෂකෂරන්) නැගිටුෙනු ලබන දින සඳහා සාධාරණීය 

තුලාෙන් හි තබන්ෂනමු. එබැවින් කිසිදු ආත්මයක් කිසිෙකින් 

අපරාධ කරනු ෂනොලැෂබ්. එය අබ ඇටයක තරම් ුරෙ ද එය අපි 

ෂගන එන්ෂනමු. ඒ ගැන ගයන් ගන්නන් ෙශෂයන් අප 

ප රමායෙත්ය. (අල් කුර්ආන් 21 : 47) 
2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ولَئِكَ  َمَوازِينُهُ  َثُقلَْت  َفَمنْ  اْْلَقُّ  يَوَْمئِذ   َوالَْوْزنُ 
ُ
 (8) الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

ْت  َوَمنْ  ولَئَِك  َمَوازِيُنهُ  َخفَّ
ُ
ِينَ  فَأ وا الَّ نُْفَسُهمْ  َخِْسُ

َ
 بِآَيَاتِنَا َكنُوا بَِما أ

 َيْظلُِمونَ 
එදින (ක රයිාෙන්හි) මිනුම සතයයකි. කෙෂරකුෂේ තරාදිය 

බරින් ෙැඩි ෙන්ෂන් ද ඔුරන්මය ජයග රාහකයින් ෙන්ෂන්.  
කෙෂරකුෂේ තරාදිය බරින් අඩු ෙන්ෂන් ද ඔුරන්මය අපෂේ 

ෙදන් සම්බන්ධ ෙ අසාධාරයකම් කරමින් සිටි ෂහ තුෂෙන් 
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තමන්ටම පාඩු ඇති කර ගත්තුරන් ෙන්ෂන්. (අල් කුර්ආන් 7: 
8,9)  
3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

 
َ
افَأ ا (7) َراِضيَة   ِعيَشة   ِف  َفُهوَ  (6) َمَوازِيُنهُ  َثُقلَْت  َمنْ  مَّ مَّ

َ
 َمنْ  َوأ

ْت  هُ  (8) َمَوازِيُنهُ  َخفَّ مُّ
ُ
ْدَراكَ  َوَما (9) َهاوِيَة   فَأ

َ
 نَار   (01) هِيَهْ  َما أ

  (00) َحامَِية  
එබැවින් (යහ ක රියාෙන්ෂගන්) තම තුලාෙන් බරින් ෙැඩි වූ අය 

පිළිබඳ ෙ (සඳහන් කරන්ෂන්) නම් ඔහු තෘප්තිමත් 

ජීවිතෂයහිය. තෙද තම තුලාෙන් බරින් සැහැල්ලූ වූ අය පිළිබඳ 

ෙ (සඳහන් කරන්ෂන්) නම් ඔහුෂේ ොසසථ්ානය හාවියා ය. එය 

කුමක් දැ යි නුඹ ෙ දැනුෙත් කෂ   කුමක් ද? එය දැඩි 

උෂ්යත්ෙයකින් දැල්ෂෙන ගින්නකි. (අල් කුර්ආන් 101 : 6-
11) 

 තුලනය කරන ක්රමය 
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ ගැත්තන්ෂේ 

යහපත් අයහපත් ක්රියාෙන් කිරනු ලැෂබ්. කෙෂරකුෂේ යහපත් 

දෑ බරින් ෙැඩි ෙන්ෂන් ද ඔහු ජයග්රහයය ලබනු ඇත. 

කෙෂරකුෂේ අයහපත් දෑ බරින් ෙැඩි ෙන්ෂන් ද ඔහු විනාශ ෙනු 

ඇත. අල්ලාහ්ෂේ සියලු ගැත්තන් ඉදිරිෂේ ඔහු යුක්තිය 

ෂපන්ෙමින් එම ක්රියාෙන් ක  පුද්ගලයාෙ ද ඔහුෂේ ක්රියාෙද 

එම ක්රියාෂෙහි ොර්තාෙ ද කිරනු ලැෂබ්. කියාමත් දිනෂේ 

ගැත්තකුෂේ තුලාෂෙහි තබනු ලබන දැයින් ඉතා බර ෙ 

පෙතිනුෂේ ඔහුෂේ යහ ගතිගුයය.  
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1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ولَئِكَ  نُهُ َمَوازِي َثُقلَْت  َفَمنْ  اْْلَقُّ  يَوَْمئِذ   َوالَْوْزنُ 
ُ
 (8) الُْمْفلُِحونَ  ُهمُ  فَأ

ْت  َوَمنْ  ولَئَِك  َمَوازِيُنهُ  َخفَّ
ُ
ِينَ  فَأ وا الَّ نُْفَسُهمْ  َخِْسُ

َ
 بِآَيَاتِنَا َكنُوا بَِما أ

 َيْظلُِمونَ 
එදින (ක රයිාෙන්හි) මිනුම සතයයකි. කෙෂරකුෂේ තරාදිය 

බරින් ෙැඩි ෙන්ෂන් ද ඔුරන්මය ජයග රාහකයින් ෙන්ෂන්.  
කෙෂරකුෂේ තරාදිය බරින් අඩු ෙන්ෂන් ද ඔුරන්මය අපෂේ 

ෙදන් සම්බන්ධ ෙ අසාධාරයකම් කරමින් සිටි ෂහ තුෂෙන් 

තමන්ටම පාඩු ඇති කර ගත්තුරන් ෙන්ෂන්. (අල් කුර්ආන් 7 : 
8,9) 

2-  
ِبَْْعنْ 

َ
َْلَْقاَْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولَِْْعنْ َْعن هُْْاّلَلَُْْريِضَُْْهَري َرةَْْأ

ِتْْ"إِنَهُْ
 
َْجَناحَْ اّلَلِِْْعن دَْْيَِزنَُْْلْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْالَسِميُْْال َعِظيمُْْالرَُجُلَْْْلَأ

" ْانْشئتمَْْوَقاَلَْْبُعوَضة  ْ"اق َرُءوا ن اْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْلَُهمْ ْنُِقيمَُْْفََلْ}ْ: ْ{َْوز 
 متفقْعليه.

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ අති බලෙත් 

තරබාුද මිනිෂසකු පැමිෂයයි. අල්ලාහ් අබියස ඔහුෂේ බර 

ෂකෝදුුදෙකුෂේ පිහාටුෙක තරමින් ෙත් ෂනොපෙතී. තෙදුරටත් 
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එතුමායන් ෂමෂස  පෙසයි. නුඹලා කැමැත්ෂතහු නම් ෂමය 

පාරයනය කරනු. 

ن اْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْلَُهمْ ْنُِقيمَُْْفََلْ َْوز 
(ම ුරන් ෂකෂරන්) නැගිටුෙනු ලබන දින (ඔුරන්ෂේ ක රයිාෙන් 

සඳහා) කිසිදු බරක් (ෙටිනාකමක්) අපි ඔුරනට ඇති 

ෂනොකරන්ෂනමු. (මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 මතු ෂලොෂෙහි ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකයින්ෂේ ක්රියාෙන්හි 

තීන්දුෙ 

ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකයින්ෂේ හා කුහකයින්ෂේ කැපකිරීම් ෂහෝ 

ඔුරන්ෂේ අෙනතවීම් එදින පිළි ගනු ෂනොලබනු ඇත. ෂහ තුෙ 

එහි ෂකොන්ෂද්සිය වූ ෂද්ෙ විශ්ොසය ඔුරන් තු  ෂනොමැති වූ 

ෂහයිනි. ඔුරන්ෂේ ක්රියාෙන් දැඩි සු ෙට හසු වූ අළු ෂමනි. 

ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ සියලු මැවීම් ෙලට 

ඉහළින් ඔුරන් අමතා ‘තමන්ෂේ පරමාධිපති ගැන අසතයය 

ප්රකාශ කෂ   ෂමොුරන් යැයි ප්රසිද්ධිෂේ නිෂව්දනය කරනු 

ලැෂබ්.  
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ْظلَمُ  َوَمنْ 
َ
نِ  أ ِ  ََعَ  اْفََتَى مِمَّ ولَئَِك  َكِذب ا الِلَّ

ُ
 َرب ِهِمْ  ََعَ  ُيْعَرُضونَ  أ

ْشَهادُ  َيُقوُل وَ 
َ
ِينَ  َهُؤَلءِ  اْْل َل  َرب ِهِمْ  ََعَ  َكَذبُوا الَّ

َ
ِ  لَْعنَةُ  أ ََْعَ  الِلَّ

 (11:18)්الَظالِِميَْ

අල්ලාහ් ගැන ෂබොුද ෂගතූ අයට ෙඩා අපරාධකුදො කෙෂරකු 

ද? ඔුරන්ෂේ පරමාධිපති ෂෙත ඔුරන් ඉදිරිපත් කරනු 
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ලබන්ෂනෝය. තම පරමාධිපති ගැන අසතයය ප්රකාශ ක ුරන් 

ෂමොුරන්මය යැයි සාක්ෂිකුදෙන් පෙසන්ෂනෝය. දැන ගනිුර. 

අපරාධකුදෙන්ට අල්ලාහ්ෂේ ශාපය ඇත.   (අල්-කුර්ආන් 

11 : 18) 
2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َمالُُهمْ ْبَِربيِهمْ َْكَفُرواْاََّلِينََْْمَثُلْ ع 
َ
َتَدت َْْكَرَمادْ ْأ يحُْْبِهِْْاش  ْيَو مْ ِْفْْالري

ْ ِدُرونََْْلََْْعِصف  َْْكَسُبواِْمَماَْيق  ءْ ََْعَ َِعيدُْْالَضََلُلُْْهوََْْذلَِكََْْش   اْل 

තම පරමාධිපති ෙ ප රතික්ෂෂ ප ක ුරන්ෂේ උපමාෙ නම් 

ඔුරන්ෂේ ක රයිාෙන් සැඩ සු ෙ හමන දිනෂයහි සු ෙට ගසා 

යන අළු බඳුය. ඔුරන් ඉපැයූ කිසිෙක් ෂකෂරහි ඔුරන් ශක්තිය 

ෂනොලබති. එය ය අන්ත මු ාෙ ෙන්ෂන්. (අල්-කුර්ආන් 14 : 

18) 
3- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

نَْْيَو مَْ ىَْلْْال َمََلئَِكةَْْيََرو  َ َمئِذْ ْبُْش  ِرِميَْْيَو  ر اَْويَُقولُونَْْلِل ُمج  ِْحج 
َنا(22ْ)ََْم ُجور ا َْمن ُثور اَْهَباءْ ْفََجَعل َناهَُْْعَمل ِْْمنْ َْعِملُواَْماْإَِلَْْوقَِدم 

(22)්25: 

මලක්ෙුදන් ෙ ඔුරන් දකින දින ෙැරදිකුදෙන්ට එදින කිසිදු 

ශූභාශංසනයක් නැත. තෙද (සියලුම සැප පහසුකම්) 

මුළුමණින්ම ෙ ක්ෙනු ලැබීය යැයි ඔුරහු පෙසති.   
යම් ක රයිාෙක් කර ඇත්නම් ඒ ෂෙත අපි ෂයොමු ෙන්ෂනමු. පසුෙ 

එය පැතිරී යන දූවිලි බෙට පත් කරන්ෂනමු. (අල්-කුර්ආන් 25 : 

22,23) 
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 ක්රියාෙන් ප්රදර්ශනය කිරීම  
ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින ගැත්තන්ෂේ ක්රියාෙන් 

ඔුරනට ප්රදර්ශනය කරනු ලැෂබ්. පුද්ගලයකු තමන් ක  

ක්රියාෙන් කුඩා ුරෙ ද විශාල ුරෙ ද යහපත් ුරෙ ද අයහපත් ුරෙ ද 

ඍජුෙම දැක ගනු ඇත.  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َمئِذْ  ُدرُْْيَو  َتات اْانلَاُسْْيَص  ش 
َ
و اْأ َمالَُهمْ ْلرُِيَ ع 

َ
َْْفَمنْ (6ْ)ْأ َمل  َْذَرةْ ِْمث َقاَلَْْيع 

َمل َْْوَمنْ (7ْ)ْيَرَهَُْْخري  ا اَْذَرةْ ِْمث َقاَلَْْيع   ්:99ْ(8)ْيَرَهََُْْشًّ

එදින ඔුරන්ෂේ ක රයිාෙන්(හි ප රතිඵල) ෂපන්ෙනු ලබනු පිණිස 

කණ්ඩායම් ෙශෂයන් මිනිසුන් නික්ම යති. එබැවින් කෙෂරකු 

අණු ප රමායයක තරම් යහපතක් සිදු කරන්ෂන් ද ඔහු එය දැක 

ගනී. තෙද කෙෂරකු අණු ප රමායයක තරම් අයහපතක් සිදු 

කරන්ෂන් ද ඔහු එය ද දැක ගනී.  (අල්-කුර්ආන් 99 : 

6-8) 

 ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින කුඩා 

දුදෙන්ට ෂදන තීන්දුෙ  
ෙැඩිහිටියන් සේර්ගයට ඇතු ත් ෙන අයුරින්ම ෂද්ෙ විශේාස 

ෙන්තයින්ෂේ කුඩා දුදෙන් ද ඔුරන්ෂේ ආදි පියා ආදම්ෂේ 

ස්ෙරූපෂයන්ම ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් ෂෙති. ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පක 

යින්ෂේ කුඩා දුදෙන් ද එෂලසමය. ෙැඩිහිටියන් විොහ 

ෙනොක් ෂමන්ම අල්ලාහ්ෂේ ආශර්ොදෂයන් හා භාගයෂයන් 

ඔුරන් ද විොහ ෂෙති.  
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කෙෂරකු විොහ ෂනොවී මරයයට පත්ෙන්ෂන් ද ඔහු ෂහෝ ඇය 

පිරිමිෂයකු ෂහෝ ස්ත්රියකු ෂහෝ ෂව්ො මතු ෂලොෂෙහි විොහ ෙනු 

ඇත. ස්ෙර්ගෂේ කිසිෙකු අවිොහක ෂනොෂෙති. 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َحاَبْْإِنَْ ص 
َ
ََنةِْْأ

 
َو مَْْاْل 55ْ)ْفَاكُِهونَُْْشُغل ِْْفْْاْل  َواُجُهمْ ُْهمْ ( ز 

َ
ِْفْْوَأ

ْْلْ ِظََلْ َرائِِكََْْعَ
َ  :36්්්(56)ُْمَتِكُئونَْْاْل 

සැබැවින්ම එදින ස්ෙර්ගොසීහු (තම) කාර්යයන්හි සතුටු 

ෙන්නන් ෂෙති. ඔුරන් හා ඔුරන්ෂේ භාර්යාෙන් ෂසෙෂයහි 

ඇඳන් මත හාන්සිෙන්නන් ෙ සිටිති. (අල් කුර්ආන් 36 : 

55,56) 

අෂ්-ෂෆාඅත් 
ෂකෂනකු ෂෙනුෂෙන් ෂපනී සිටීම 

 අෂ් ෂෆාඅත් යනු ෂෙනත් ෂකෂනකු ෂෙනුෂෙන් 

යහපත හා උදව් පැතීම  

 ෂෆාඅත් හි ෙර්ග 
ෂෆාඅත් ෂකොටස් ෂදකකි. 
ප මුෙැන්න : නබි තුමායන්ෂේ විෂශ ෂිත  ෂෆාඅතය. එහි ෙර්ග 

ඇත.  

1- තමන් අතර තීන්දු ෂදනු ලබනු පිණිස නතර වී සිටින 

උදවිය ෂෙනුෂෙන් වූ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

ෙසල්ලම්) තුමාෂේ ෂෆආතය ෂහෙත් ෂපනී සිටීම. එවිට 
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නබි තුමාෂයෝ ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් මැදිහත් ෂෙති. 

අල්ලාහ් ඔුරන් අතර තීන්දු පිරිනමයි. එය ඔහු සතු අල්-

මකාම් අල්-මහම්ූද් නම් ස්ථානෂයහිය.  

2- එතුමායන්ෂේ ප්රජාෙට අයත් ජන සමූහයන් ෂෙනුෂෙන් 

වූ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ 

ෂෆආතය ෂහෙත් ෂපනී සිටීම. ඔුරහු කිසිදු ප්රශන් 

කිරීමකින් ෂතොරෙ සේර්ගයට පිවිෂසති. ඔුරහු හැත්තෑ 

දහසක් ෂදනා ෂෙති. ඉහත සඳහන් පරිදි අල්ලාහ ්

එතුමායන්ට ඔබ ඔෂබ් ප්රජාෂෙන් කිසිදු විනිශ්්යක් 

ෂනොමැත්තන් ෙ දකුණු ෂදොරටුෂෙන් ඇතු ත් කරනු 

යැයි පෙසයි.   

3- තමන්ෂේ යහපත හා අයහපත සමාන්තර ෙ පිහිටුනු 

උදවිය ෂෙනුෂෙන් වූ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

ෙසල්ලම්) තුමාෂේ ෂෆාඅතය ෂහෙත් ෂපනී සිටීම. 

ඔුරන් ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් කරනු පිණිස ඔුරන් 

ෂෙනුෂෙන් එතුමාෂයෝ මැදිහත් ෂෙති.  

4- ස්ෙර්ගයට පිවිෂසන්නන්ෂේ තරාතිරම් උසස ් කරො 

ගැනීෂමහි ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් වූ නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ ෂෆආතය ෂහෙත් ෂපනී 

සිටීම. ඔුරන්ෂේ ක්රියාෙන් ෂෙනුෂෙන් තීන්දු කරන ලද 

කුසල් ෙලට ෙඩා ෙැඩිෂයන් ලබා ෂදන ෂමන් 

එතුමාෂයෝ ඉල්ලා සිටිති.  

5- එතුමායන්ෂේ මහප්පා වූ අබූතාලිබ්ට ඔහුෂේ දඬුෙම 

ඔහුට ලිහිල් කර ෂදන ෂමන් ඉල්ලා ඔහු ෂෙනුෂෙන් 
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කරන ලද නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමාෂේ ෂෆාඅතය - ෂපනී සිටීම. 

6- සියලු ෂද්ෙ විශේාසෙන්තයින් සේර්ගයට ඇතු ත් වීමට 

අෙසර ෂදන ෂමන් ඉල්ලා ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් වූ නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ ෂෆාඅතය - 

ෂපනී සිටීම. 

ෂදෙැන්න : ෂපොදුෂව් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා විසින් පමයක් ෂනොෙ ෂසසු නබිෙුදන් මලක්ෙුදන් හා 

ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් විසින් සිදු කරන ෂෆාඅතය. 
එය මුස්ලිම්ෙුදන් අතුරින් නිරයට සුදුසුකම් ලැබූෙන් එයට 

ඇතු ත් ෂනොකරන ෂමන් ද එහි ඇතුළු වූෙන් එයින් බැහැර 

කරන ෂමන් ද ඉල්ලා ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් ෂපනී සිටීමයි.  
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ِْْمنْ َْوَكمْ  ِنَْْلْْاَواِتْالَسمَِْْفَْْملَك  دِِْْمنْ ْإَِلَْْشي ئ اَْشَفاَعُتُهمْ ُْتغ  نْ َْبع 
َ
ْأ

َذنَْ
 
 ්්(53:26)්َويَر َضْْيََشاءُْْلَِمنْ ْاّلَلُْْيَأ

අහස්හි ෂකතරම් මලක්ෙුදන් ෂෙත් ද? ඔුරන්ෂේ ෂපනී සිටීම 
අල්ලාහ් අභිමත ක  අයට හා ඔහු පිළිගත් අයට අනුමැතිය 

දීෂමන් පසුෙ මිස කිසිෙකුට ප රෂයෝජනෙත් ෂනොෙනු ඇත. 

 (අල් කුර්ආන් : 53 : 26) 
2- 

ِبَْْعنْ 
َ
َقاَلْ:َْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلِْْريضْاهللْعنهْأنَْرُسوَلُْْهَري َرةَْْأ
ْ َوةْ ْنَِبْيْ"لُِكي َتَجابَةْ َْدع  َوتَهُْْنَِبْيُْكَُّْْفَتَعَجَلُْْمس  َْْدع  ُتَْْوإِّني

 
َتَبأ َوِتْْاخ  َْدع 
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مََْْشَفاَعةْ 
ُ
َمِتِْْمنْ َْماَتَْْمنْ ْاّلَلَُْْشاءَْْإِنْ ْنَائِلَةْ َْفِهَْْال ِقَياَمةِْْيَو مَِْْتِْْل

ُ
َْلْْأ

ِكُْ َْشي ئ اْ"ْمتفقْعليهْبِاّلَلِْْيُْش 
සැබැවින්ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  
සෑම නබිෙරයකුටම පිළිගන්නා ලද පැතුම් තිබිය. සෑම 

නබිෙරයකුම ඔුරෂනොුරන්ෂේ පැතුම් කළින්ම ඉල්ලා හමාරය. 

සැබැවින්ම මම මාෂේ පැතුම ප්රමාද කෂ මි. එය ම ුරන් 

ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ මාෂේ ජන සමාජය 

ෂෙනුෂෙන් මැදිහත්වීමටය. අල්ලාහ්ෂේ අභිමතය පරිදි මාෂේ 

ජන සමූහයා අතුරින් කෙෂරකු අල්ලාහ්ට කිසිෙක් ආෂද්ශ 

ෂනොකර මිය ගිෂේ ද ඔුරනට එහි නැඹුුද ෙ ඇත.  

 (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
3- 

َداءَْ ْادَلر  ِب 
َ
ْأ َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْريضْاهللْعنهَْقاَلْ:َْقاَلْْوََعن 
لِْْنْ مَِْْسب ِعيَِْْفْْالَشِهيدُْْ"يَُشَفعَُْْوَسلَمَْ ه 

َ
ْبَي تِِه"ْأخرجهْأبوْداودْ.ْأ

 
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ දර්දා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  
අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ දිවි පිදූ ෂහීද්ෙරයා ඔහුෂේ පුරෂල් 

හැත්තෑ ෂදනකු ෂෙනුෂෙන් ෂපනී සිටින්නට සලස්ෙනු ලැෂබ්. 

(එනම් ඔහුෂේ ෂපනී සිටීම පිළිගනු ඇත.) මූලාශ්රය : අබූ දාවූද්  
ෂමම මැදිහත් වීමට ෂකොන්ෂද්සි ෂදකක් අදා  ය.  
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1.  ෂපනී සිටීම සඳහා අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිය  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  පෙසා සිටියි.  

ِي ذَا َمنْ     (5:555) بِإِذْنِهِ  إِلَّ  ِعنَْدهُ  يَْشَفعُ  الَّ
ඔහුෂේ අනුමැතිෂයන් ෂතොරෙ ඔහු අබියස මැදිහත් ෙන්නා 

කෙෂරකු ද?   (අල් කුර්ආන් 2 : 255) 

2. ෂපනී සිටින්නා හා ඔහු කෙෂරකු ෂෙනුෂෙන් ෂපනී 
සිටින්ෂන් ද ඔහු අල්ලාහ්ෂේ තෘප්තියට භාජනය වීම  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  පෙසා සිටියි.  

َماَواتِ  ِف  َملَك   مِنْ  َوَكمْ   َبْعدِ  مِنْ  إِلَّ  يْئ اشَ  َشَفاَعُتُهمْ  ُتْغِن  َل  السَّ
نْ 
َ
ذَنَ  أ

ْ
ُ  يَأ    (53:56) َويَرَْض  يََشاءُ  لَِمنْ  الِلَّ

අහස්හි ෂකතරම් මලක්ෙුදන් ෂෙත් ද? ඔුරන්ෂේ ෂපනී සිටීම 
අල්ලාහ් අභිමත ක  අයට හා ඔහු පිළිගත් අයට අනුමැතිය 

දීෂමන් පසුෙ මිස කිසිෙකුට ප රෂයෝජනෙත් ෂනොෙනු ඇත. (අල් 

කුර්ආන් : 53 : 26) 

 ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකයා ෂෙනුෂෙන් ෂපනී සිටීම 
ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකෂයකු ෂෙනුෂෙන් ෂකෂරන කිසිදු ෂපනී 

සිටීමක් ප්රෂයෝජනෙත් ෂනොෙනු ඇත. ඔහු නිරයටම සදාතනික 

ෂෙයි. ස්ෙර්ගයට ඇතුළු ෂනොෂෙයි. යම් කිසි ෂකෂනකුට ඔහු 

ෂෙනුෂෙන් ෂපනී සිටින්නට නියම ුරෙ ද එම ෂපනී සිටීම ඔහුට 

ප්රෂයෝජනෙත් ෂනොෙනු ඇත.  
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අපරාධකුදෙන් පිළිබඳ ෙ අති පාරිශුද්ධ අල්ලාහ ්ෂමෂස  පෙසා 

සිටියි. 

افِعِيَ  َشَفاَعةُ  َتنَْفُعُهمْ  َفَما   (74:48) الشَّ
ෂපනී සිටින්නන්ෂේ ෂපනී සිටීම ඔුරනට ප්රෂයෝජනෙත් 

ෂනොෙනු ඇත.   (අල් කුර්ආන් 74 : 48) 

 නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂගන් 

ෂෆාඅතය අයැද සිටීම 
කෙෂරකු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමායන්ෂේ 

ෂෆාඅතය අෂප්ක්ෂා කරන්ෂන් ද ඔහු යා අල්ලාහ්! ඔබෂේ නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ ෂෆාඅතය මට ලබා 

ෂදනු මැනෙ! යැයි ප්රාර්ථනා කරමින් අල්ලාහෂ්ගන් අයැද සිටිය 

යුතුය. ඒ සමෙම ඒකීය අල්ලාහ්ට පමයක් අෙංක ෙ නැමදුම් 

ඉටු කරමින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාට 

සලොත් පෙසමින් හා එතුමායන් ෂෙනුෂෙන් ෙසීලා පතමින් 

එයට බැඳුණු දැහැමි ක්රියාෙන් ක  යුතු ෂව්.  
ِبَْْعنْ 

َ
َقاَلْ:َْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلِْْريضْاهللْعنهْأنَْرُسوَلُْْهَري َرةَْْأ

َعدُْ س 
َ
ِْْانلَاِسْْ"ْأ اْاّلَلُْْإَِلْْإَِلََْْلَْْقاَلَْْمنْ ْال ِقَياَمةِْْيَو مََْْشَفاَعِتْب ِْمنْ َْخالِص 

وْ َْقل بِهِْ
َ
ِسِهْ"ْأخرجهْاْلخاري.ْأ  َنف 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා පැෙසූ බෙ අබූ 

හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ෂමෂස  ොර්තා 

කරන ලදී.  
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ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ මාෂේ ෂපනී 

සිටීෂමන් ජනයා අතර ෙඩාත් සතුට ට පත්ෙනුෂේ නැමදුමට 

සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු ෂනොමැති ෙ තම 

හදෙතින් ෂහෝ සිතින් අෙංක ෙ ප්රකාශ ක  තැනැත්තාය.  
මූලාශ්රය : බුහාරි. 

විනිශ්්ය හා තුලනය 
අල්- හව්ල් (තටාකය ෂහෝ සම්පත්) 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ හව්ල් ෂහෙත් 

තටාකෂේ ස්ෙභාෙය.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  පෙසා සිටියි.  

ْعَطيَْناكَ  إِنَّا
َ
ِ  إِنَّ  (5) َواْْنَرْ  لَِرب ِكَ  فََصل ِ  (0) الَْكْوثَرَ  أ  ُهوَ  َئكَ َشان

بََْتُ 
َ
 (3) اْْل

 සැබැවින්ම අපි ‘කව්සර’ය නුඹට පිරිනැමුෂෙමු.  එබැවින් 

නුඹෂේ පරමාධිපතිට සලාතය ඉටු කරුර. තෙද (සතුන්) කැප කරුර. 

සැබැවින්ම නුඹෂේ සතුරා ෙන ඔහුය (සියලු යහපත් දැයින්) කපා 

හරිනු ලැබූ අය ෙනුෂේ.  

    (අල් කුර්ආන් : 108) 

2.  

َْعب دِْ وْريضْاهللْعنهماْقالْ:َْقالَْْب نُْْاّلَلِْْوََعن  ر 
ْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبَُّْْعم 

رْ َْمِسرَيةُْْ"َحو يِضَْْوَسلَمََْْعلَي هِْ
َيُضَْْماُؤهَُْْشه  ب 

َ
ُيُهُْْاللََبِِْْمنْ ْأ َيُبَْْورِ ط 

َ
ْأ
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ِكِْْمنْ  ْْفَََلِْْمن َهاََْشَِبَْْمنْ ْالَسَماءَِْْكُنُجومَِْْوكزِيَانُهُْْال ِمس 
ُ
َمأ اْ"َْيظ  بَد 

َ
متفقْأ

 .عليه

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ ක  බෙ 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු ආස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී. 

මාෂේ තටාකය මසක ගමන් කරන දුර ප්රමායයකින් පෙතී. එහි 

ජලය කිරි ෙලට ෙඩා සුදු පැහැතිය. එහි සුෙඳ කස්තූරි ෙලට ෙඩා 

සුෙදැතිය. එහි ඇති ෂජෝගු අහෂස  තුද ෂමන් පෙතී. කෙෂරකු එයින් 

පානය කෂ   ද කිසිවිටක ඔහුට පිපාසය ඇති ෂනොෂව්.  

මූලාශ්රය : බුහාරි මුස්ලිම් 

තෙත් ප්රකාශයක 

ََْْماُْطوِلِِْْمث ُلَْْعر ُضهُْ ي لَةَْْإَِلَْْعَمانََْْبي 
َ
َشدَُّْْماُؤهُْْأ

َ
اْأ ْاللََبِِْْمنْ َْبَياض 

َّلْ ح 
َ
 لِْال َعَسِْْمنْ ْوَأ

එහි ප ල ද එහි දිග හා සමානය. එය අම්මාන් හා අයිලා අතර 

පෙතින්නක් ෂමනි. එහි ජලය කිරි ෙලට ෙඩා සුදු පැහැතිය. මී පැණි 

ෙලට ෙඩා රසෙත්ය      

 (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

3.  

ඇත්ෂතන්ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

ෙසල්ලම්) තුමා ප්රකාශ ක  බෙ අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

මාෂේ හව්ල් ෂහෙත් තටාකෂේ ප්රමායය අයිලා හා යමන් හි සන්ආ 

යන ප්රෂද්ශ අතර ප්රමායය ෂමන් පෙතී. එහි අහස්හි තුද ෙල 

ප්රමායය ෂමන්  ෂජෝගු තිෂබ්.  
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(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

හුරල් ෂහෙත් තටාකෂයන් පලො හරිනු ලබන්නන් කෙරහු ද? 

َعنْأبْهريرةْريضْاهللْعنهْأنْرسولْاهللْصّلْاهللْعليهْوسلمْقالْ:ْ
َْْ"يَرِدُْ ْْال ِقَياَمةِْْيَو مَََْْعَ ط  َحاِبِْْمنْ َْره  ص 

َ
َو ِضَْْعنْ َْفُيَحلَُئونَْْأ قُولُْْاْل 

َ
ْيَاَْفأ

ْ َحاِبَْْربي ص 
َ
َدثُواْبَِماْلََكِْْعل مََْْلْْإِنََكَْْفَيُقولُْْأ ح 

َ
َدكَْْأ واُْهمْ إِنََْْبع  تَدُّ ْْار  ََْعَ

بَارِِهمْ  د 
َ
َقَرى.ْ)أخرجهْاْلخاري(ْأ ْال َقه 

සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  

මාෂේ සගයින් අතුරින් (රහත් ෂහෙත් 3-10 සමන්විත) පිරිසක් 

ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින මා ෂෙත පැමිෂයති. එවිට 

මෂේ තටාකෂයන්  ඔුරන් ෙ ඉෙත් කරනු ලැෂබ්. එවිට අෂහෝ ! 
මාෂේ පරමාධිපතියායනි, ෂමොුරන් මෂේ සගයින් ෂෙති යැයි 

පෙසමි. එවිට ඔහු ඔබ පිටුපසින් සිට ඔුරන් කතා ක  දෑ ගැන ඔබට 

දැනුමක් නැත. සැබැවින්ම ඔුරහු පසුබාමින් පසුපස ලා  හැරී 

ගිෂයෝය.   (මූලාශ්රය : බුහාරි)  

අස්-සිරාත් 

 අස් සිරාත් - එය නිරය මතු පිටින් සිටො තබන ලද පාලමකි. 

මුස්ලිම්ෙුදන් ඒ හරහා ස්ෙර්ගය ෂෙත තරයය කරති.  

 සිරාත් මත ගමන් කරන්ෂනෝ කුරරහු ද?  

සිරාත් මත ගමන් කරන්ෂනෝ මුස්ලිම්ෙුදය.  

ෂද්ෙ ප්රතික්ෂෂ පකයින් හා ෂද්ෙ ආෂද්ශයකින් යන අය ගැන සලකා 

බලන්ෂන් නම් ඔුරන් සෑම පිරිසක්ම ෂමෂලොෂෙහි ඔුරෂනොෙන් 
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නැමදුම් ක  පිළිරූ නපුුද බලෂව්ග ෙැනි මිථයා ඇදහිලි අනුගමනය 

කරමින් යති. පසුෙ ප්රථමෂයන්ම ඔුරන් නමදිමින් සිටි අය සමගම 

නිරයට ෂහ නු ලබති. සිරාත් තරයය කිරීමට ඔුරනට හැකියාෙ 

ෂනොලැෂබනු ඇත.  

පසුෙ කුහකයින් සුද්ද් කිරීමට ෂනොහැකිකම ෂහ තු ෂකොට ෂගන 

ඔුරන් ෙ එමගින් හඳුනා පසුෙ ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින්ෂගන් ෂෙන් 

කරනු ලැෂබ්. ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් ෂකෂරහි පමයක් ආෂලෝකය 

දසතින් පැතිර පෙතී. පසුෙ කුහකෂයෝ පිටුපසින් නිරය ෂෙත හැරී 

යති. ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තෂයෝ සිරාතය තරයය කරමින් ස්ෙර්ගයට 

පිවිෂසති. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

يِْديهِمْ  َبْيَ  نُورُُهمْ  يَْسَع  َوالُْمْؤِمنَاتِ  الُْمْؤِمنِيَ  تََرى يَوْمَ 
َ
ْيَمانِهِمْ  أ

َ
َْوبِأ

اُكمُ  نَْهارُ  ََتْتَِها مِنْ  ََتْرِي َجنَّات   اِْلَوْمَ  بُِْشَ
َ
 ُهوَ  َذلِكَ  فِيَها َخاِِلِينَ  اْْل

ِينَ  َوالُْمنَافَِقاُت  الُْمَنافُِقونَ  َيُقوُل  يَوْمَ  (05) الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ   آََمنُوا لَِّلَّ
ا فَاْْلَِمُسوا َوَراَءُكمْ  ارِْجُعوا قِيَل  نُورُِكمْ  مِنْ  َنْقتَبِْس  انُْظُرونَا  نُور 
 قِبَلِهِ  مِنْ  َوَظاهُِرهُ  الرَُّْحَةُ  فِيهِ  بَاِطُنهُ  بَاب   َلُ  بُِسور   بَيْنَُهمْ  فَُُضَِب 
لَمْ  ُينَاُدوَنُهمْ  (03) الَْعَذاُب 

َ
 َفَتنْتُمْ  َولَِكنَُّكمْ  بََل  قَالُوا َمَعُكمْ  نَُكنْ  أ

نُْفَسُكمْ 
َ
تُْكمُ  َواْرتَبْتُمْ  َوتََربَّْصتُمْ  أ َماِّنُّ  وََغرَّ

َ
ْمرُ  َجاءَ  َحّتَّ  اْْل

َ
ِ  أ  الِلَّ

ِ  وََغرَُّكمْ   مِنَ  َوَل  فِْديَة   نُْكمْ مِ  يُؤَْخذُ  َل  فَاِْلَوْمَ  (04) الَْغُرورُ  بِالِلَّ
ِينَ  َواُكمُ  َكَفُروا الَّ

ْ
 (05) الَْمِصّيُ  َوبِئَْس  َمْوَلُكمْ  ِهَ  انلَّارُ  َمأ

(නබිෙරය) නුඹ විශ්ොසෙන්තයින් ෙ හා විශ්ොසෙන්තියන් ෙ දකින 
(එම විනිශ්්ය) දින ඔුරන්ෂේ ආෂලෝකය ඔුරන් ඉදිරිපිට ද ඔුරන්ෂේ 
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(කි රයා ෂල්යන මගින්) දකුණු අත් ෙලට ශීඝ් රෂයන් ගමන් කරයි. ‘අද 

දින නුඹලාෂේ ශුභාරංචිය ෙන්ෂන් (ස්ෙර්ග) උයන්ය. ඊට යටින් 

ගංගාෂෙෝ ගලා බසිති. (ඔුරහු) එහි සදාතනිකෂයෝ ෂෙති. එයමය 

ඉමහත් ජයග රහයය ෙන්ෂන්’(යැයි ඔුරන්ට පෙසනු ලැෂබ්.) (12) 

ආත්ම ෙං්නික පුුදෂයින් හා ආත්ම ෙං්නික ස්ත රීන් ‘අප 

ෂෙනුෂෙන් නුඹලා බලා සිටිුර, (මන්ද යත්) නුඹලාෂේ 

ආෂලෝකෂයන් ස්ෙල්පයක් අපටද ලබා ගත හැක ’ යැයි විශ්ොස 

ක ුරන්ට පෙසන දින, ‘නුඹලාෂේ පසුපසට හැරී ෂගොස ්ආෂලෝකය 

ෂසොයුර’යැයි (ඔුරනට) පෙසනු ලැෂබ්. එවිට ඔුරන් අතර ෂදොරක් 

ඇති බිත්තියක් පිහිටුෙනු ලැෂබ්. (විශ්ොසෙන්තයින් සිටින) එහි 

ඇතුලාන්තය කුදයාෙය. එහි බාහිර ෂදසින් දඬුෙමය. (13) 

ඔුරහු(ආත්ම ෙං්නිකයින්) ‘අපි නුඹලා සමෙ ෂනොසිටිෂයමු දැ’යි 

ඔුරන් ෙ(විශ්ොසෙන්තයින් ෙ) අමතති. ‘එෂස ය, එනමුත් නුඹලා 

නුඹලාෙම (පාප කි රයා මගින්) දුෂ්ට මගකට ෂයොමු කර ගත්ෂතෝය. 

තෙද (විශ්ොසෙන්තයින්ට අයහපතක් සිදු ෙනු ඇතැයි) නුඹලා 

බලාෂපොෂරොත්තුෂෙන් සිටිෂයහුය. තෙද (ඉස්ලාමය පිළිබඳ ෙ) 
සැකෂයන් පසු වූෂෙෝය. තෙද අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගය(මරයය) 
පැමිෂයන ෂතක් ආත්මාශාෙන් නුඹලා ෙ රෙටා දැමුෂව්ය. තෙද 

රෙටන්නා (වූ ෂෂයිතාන්) නුඹලා ෙ අල්ලාහ් පිළිබඳ ෙ රෙටා 

දැමුෂව්ය.’ යැයි ඔුරන්(විශ්ොසෙන්තයින්) පෙසති. (14) එබැවින් අද 

දින නුඹලාෂගන් ද ප රතික්ෂෂ ප ක ුරන්ෂගන් ද ෙන්දියක් (පිළි)ගනු 

ෂනොලැෂබ්. නුඹලාෂේ ලැඟුම් ගන්නා ස්ථානය නිරා ගින්නය. 

එයමය නුඹලාට සුදුසු ස්ථානය ෙන්ෂන්. තෙද (නුඹලා) අෙසානෂේ 

ෂයොමු ෙන ස්ථානය ෂකතරම් නින්දනීය ද? (15)  

  (අල් කුර්ආන් 57 : 12-15) 

විනිශ්්ය ෂකොට ක්රියාෙන් ද තුලනය ෂකොට එය අෙසන් වූ පසුෙ 

සිරාත් මත ගමන් කිරීම සිදු ෂව්.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් පෙසා සිටින්නාක් ෂමන් සිරාත් මත ගමන් 

කිරීමට මිනිසාට බල කරනු ලැෂබ්.  
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ا َرب َِك  ََعَ  َكنَ  َوارُِدَها إِلَّ  مِنُْكمْ  ِإَونْ   ُننَج ِ  ُثمَّ  (70) َمْقِضيًّا َحتْم 
ِينَ  الِِميَ  َذرُ َونَ  اتََّقْوا الَّ    (75) ِجثِيًّا فِيَها الظَّ

නුඹලා කිසිෂෙකු එය තරයය කරන්ෂනකු මිස නැත. ෂමය නුඹෂේ 

පරමාධිපති මත වූ ස්ථීර තීන්දුෙක් විය. (71) පසුෙ අපි බිය 

භක්තිකයින් ෙ මුදො ගන්ෂනමු. තෙද අපි අපරාධකුදෙන් ෙ එහි 

දණින් සිටින්නන් ෂලස අත හැර දමන්ෂනමු.   (අල්-

කුර්ආන් 19: 71,72) 

 සිරාත්හි ස්ෙභාෙය හා එය තරයය කිරීම  

فْحديثْالرؤيةْوصفةْْ-عنْأبْسعيدْاْلدريْريضْاهللْعنه
َُْْوَماْاّلَلَِْْرُسوَلْْ:ْقيلْْيَاْ-وفيهْ–الرصاطْ َس  َحَضةْ ْقَاَلْْاْل  َْمِزلَةْ َْمد 

ِْلُبَْْخَطاِطيُفَْْعلَي هِْ َكةْ ْلََهاُْمَفل َطَحةْ ْوََحَسَكةْ َْولََكَ َْقي َفاءُْعَُْْشو 
دْ ْتَُكونُْ َدانُْْلََهاُْيَقالُْْبَِنج  ِمنُْْالَسع  قََِْْكلَطر ِفَْْعلَي َهاْال ُمؤ  َْوََكل ََب 
يحِْ َجاوِيدَِْْوََكلري

َ
َي لَِْْوَكأ

 
ََكِبْْاْل َْْوالري ُْْمَسلَمْ َْفَناج  َْْونَاج  ََْم ُدوش 

ْ ُدوس   َجَهَنمَْْنَارِِْْفَْْوَمك 

සිරාත්හි ස්ෙරූපය හා එහි දැක්ම පිළිබඳ අබූ සඊද් අල්-කුද්රි 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලද දීර්ඝ් හදීසයක 

ෂමෂස  සඳහන්වී ඇත.  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායනි, එම පාලම කුමක්දැ යි අපි විමසුෂෙමු. එවිට 

එතුමා එය  ලිස්සන සුළු පල්ලම් සහිතය. ෂකොකු අංකුශ හා කටු 

සහිත පුළුල්භාෙෂයන් යුක්තය. නජ්ද් ප්රෂද්ශෂේ දක්නට ඇති අස්-

සඃදාන් නමැති එකිෂනකට ඇමිණී ඇති කටු ෂමන් වූ කටු ද ඇත. 

(එම පාලම තරයය කිරීම) ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයකුට ඇසි පිය ගසන 
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ෂමන් ද විදුලි ෂකොටන ෂමන් ද සු ෙ හමන ෂමන්ද ෂව්ගෂයන් දිෙ 

යන අශ්ෙයකු පිට යන්නාක් ෂමන් ද ඔටුෙකු පිට යන්නාක් ෂමන්ද 

පෙතී. පිළිගනු ලබමින් ගමන් කරන්නන් ද ෂෙති. හූරා ෂගන තුොල 

කර ෂගන නිරය ෂෙත ගමන් කරන්නන් ද  ෂෙති. (බුහාරි හා 

මුස්ලිම්) 

 සිරාත් තරයය කරන ප්රථම උදවිය  

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා හා එතුමාෂේ ප්රජාෙ 

මුළින්ම සිරාතය තරයය කරති. ෂද්ෙ විශේාසෙන්තෂයෝ හැර ෂෙන 

කිසිෙකු එය තරයය ෂනොකරනු ඇත. ඔුරෂනොුරන්ෂේ විශ්ොසය හා 

ක්රියාෙන්ට අනුෙ ඔුරනට ආෂලෝකය පිරිනමනු ලැෂබ්. පසුෙ ඒ 

අනුෙ සිරාත් පාලම මත ඔුරන් ගමන් කරති.  
ෙගකීම් හා ඥාතීත්ෙය පාලම ෂදපස දකුණු ෂදසින් හා ෙමින් ෂදසින් 

පිහිටයි. එදින රසූල්ෙුද යා ! අල්ලාහ්, ඔබට සලාම්, සලාම් යැයි 

ප්රාර්ථනා කරති.  

َوَسلََمْقالَْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلِْْهريرةْريضْاهللْعنهْانَْرُسوَلَْعنْأبْ
َُبْ "َويُْض  َاُطْْفْحديثْالرؤيةْْ: َْْالرصي َريْ َْبي  ُكونَُْْجَهَنمََْْظه 

َ
نَاْفَأ

َ
َمِتْْأ

ُ
ْوَأ

َوَلْ
َ
َمئِذْ َْيَتََكَمَُْْوَلُُْْيِزيَُْْمنْ ْأ َوىْالرُُّسُلْْإَِلْْيَو  َمئِذْ ْالرُُّسلَِْْوَدع  ْاللَُهمَْْيَو 

"ْمتفقْعليه.َْسليمْ   َسليم 
සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  

නිරෂේ මතු පිට ෂදෂක ෙරයන් හි සිරාත් පිහිට ෙනු ලැෂබ්. පසුෙ 

මා හා මාෂේ ජනයා එය තරයය කරන්නන් අතුරින් ප්රමුයෂයෝ 

ෂෙමු. රසූල්ෙුදන් ෂහෙත් ධර්ම දූතයින් හැර ෂෙන කිසිෙකු කතා 
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ෂනොකරනු ඇත. එදින රසූල්ෙුදන්ෂේ පැතුම යා ! අල්ලාහ්, සලාම් 

සලාම් යන්නයි.   මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

 සිරාත් තරයය කිරීෂමන් පසු ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින්ට 

සිදුෙනුෂේ කුමක් ද ? 

رِيََْْعنْأبَْسِعيدْ  ُد 
 
ْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولَُْْقاَل:َْقاَلَْْعن هُْْاّلَلَُْْريِضَْْاْل

ِمُنونَْْ"ََي لُُصَْْوَسلَمََْْعلَي هِْ بَُسونَْْانلَارِِْْمنْ ْال ُمؤ  َْْفُيح  ََْْقن َطَرةْ ََْعَ َْبي 
ََنةِْ

 
َْْوانلَارِْْاْل ِضِهمْ َْفُيَقصُّ ِْْمنْ ِْْلَع  ْْلِمَُْمَظاَْبع ض  ن َياِْفْْبَي َنُهمْ ََْكنَت  َْحَّتْْادلُّ
بُواْإَِذا واُْهذي ِذنََْْوُنقُّ

ُ
ََنةُِْْدُخولِِْْفْْلَُهمْ ْأ

 
ُسَْْفَواََّلِيْاْل ْبَِيِدهَُِْْمََمدْ َْنف 

َحُدُهمْ 
َ
َدىَْْل ه 

َ
ِِلِْْأ

ََنةِِْْفْْبَِمْن 
 
ِِلِِْْمن هُْْاْل

ْأخرجهِْْفََْْكنَْْبَِمْن  َيا" ن  ادلُّ
 اْلخاري.

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ සඊද් අල්-කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  

ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් නිරෂයන් මිදී ස්ෙර්ගය හා නිරය අතර ඇති 

ආුදක්කුෂෙහි රඳො ගනු ලබති.  ඔුරන්ෂගන් ඇතැෂමකු ගැන 

ඇතැමුනට ඔුරන් ෂෙන් කර දක්ො  පාරිශුද්ධත්ෙයට පත් කරෙනු 

ලබන තුුද ෂමෂලොෂෙහි ඔුරන් අතර සිදු වූ අපරාධයන් ගැන 

පෙසනු ලැෂබ්. පසුෙ ස්ෙර්ගයට ඇතුළු වීමට ඔුරනට අනුමැතිය 

ෂදනු ලැෂබ්. මුහම්මද්ෂේ ආත්මය කුරුදන් අෂතහි පෙතින්ෂන් ද 

ඔහු මත දිුරරා පෙසමි. ඔුරන් අතුරින් වූ කිසිෙකුට ස්ෙර්ගෂේ තම 

තරාතිරමින් ෙඩා යහපත් ෙනුෂේ ෂමෂලොෂෙහි තම තරාතිරමින් 

යහපත් ෙ සිටි අය ෂව්.  (මූලාශ්රය : බුහාරි) 
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සදාතනික නිෙහන 

මිනිස් ජීවිතෂේ අදියර 

මිනිසා අදියරයකින් පසු තෙත් අදියරයකට ෂයොමු ෂෙයි. 

ස්ථානයකින් තෙත් ස්ථානයකට ස්ථාන මාුද ෂෙයි. ආරම්භෂේ 

අල්ලාහ් මිනිසා ෙ පසින් මැව්ෂව්ය. පසුෙ පස් යන මූලෂේ සිට 

ශුක්රාණුෙ යන මූලයට පරිෙර්තනය කෂ  ය. පසුෙ එය කූඩැල්ෂලකු 

ෂමන් එල්ෂලන සුළු කැටියක් බෙටත් මස ්ෂගොබක් බෙටත් ඇටකටු 

බෙටත් ෂෙනස් ෂකොට පසුෙ එම ඇටකටු මසින් ඇන්ෂඳව්ෂව්ය. ඔහු 

ෂෙනත් මැවීමක් බෙට එය නිර්මායය කෂ  ය. අනතුුද ෙ 

ෂමෂලොෙට බැහැර කෂ  ය. අනතුුද ෙ මිනිසා මරයයට පත් ෙ 

කබ්රය ෂෙත පිය නගයි. පසුෙ අල්ලාහ් ඔහුට ජීෙය ලබා දී මහ්ෂර් 

නම් ජනයා එක් රැස් කරන ස්ථානය ෂෙතටත් එතැනින් ස්ෙර්ගය 

ෂහෝ නිරය යන සදාතනික නිෙහන ෂෙතටත් ෂගන යනු ලැෂබ්.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

نَْسانَ  َخلَْقَنا َولََقدْ   ِف  ُنْطَفة   َجَعلْنَاهُ  ُثمَّ  (05) ِطي   نْ مِ  ُسََللَة   مِنْ  اْْلِ
 ُمْضَغة   الَْعلََقةَ  فََخلَْقنَا َعلََقة   انلُّْطَفةَ  َخلَْقنَا ُثمَّ  (03) َمِكي   قََرار  

ا الُْمْضَغةَ  فََخلَْقنَا ا الْعَِظامَ  فََكَسْونَا ِعَظام  نَاهُ  ُثمَّ  َْلْم 
ْ
نَْشأ

َ
ا أ  آََخرَ  َخلْق 

ُ  َفَتبَاَركَ  ْحَسنُ  الِلَّ
َ
 (05) لََمي ِتُونَ  َذلَِك  َبْعدَ  إِنَُّكمْ  ُثمَّ  (04) اْْلَالِقِيَ  أ

 (06) ُتبَْعثُونَ  الْقِيَاَمةِ  يَوْمَ  إِنَُّكمْ  ُثمَّ 

සැබැවින්ම අපි මැටිෂයන් වූ මූල ද්රෙයයකින් මිනිසා ෙ මැව්ෂෙමු. 

12. පසුෙ අපි එය ආරක්ෂක ස්ථානයක ශුක රාණුෙක් ෂලස පත් 

කෂ මු. 13. පසුෙ ශුක රාණුෙ ෂල් කැටියක් බෙට මො ෂල් කැටිය 

මස් කැබැල්ලක් බෙට මො මස ්කැබැල්ලට අසථ්ි මො අපි එම අසථ්ි 
හමින් පැලඳුෂෙමු. පසුෙ ෂෙනත් මැවීමක් බෙට අපි එය නිර්මායය 
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කෂ මු. නිර්මාපකයින් අතුරින් ඉතා අලංකාර අල්ලාහ් භාගය 

සම්පන්න විය. 14. පසුෙ සැබැවින්ම නුඹලා මින් පසු මරයයට පත් 

ෙන්ෂනෝ ෂෙති. 15. පසුෙ සැබැවින්ම නුඹලා (ම ුරන් ෂකෂරන්) 

නැගිටුෙනු ලබන දින අෙදි කරෙනු ලබන්ෂනෝය. 16.  (අල් 

කුර්ආන් 23 : 12-16) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

ا لَََتَْكُبَّ   (09) َطبَق   َعنْ  َطبَق 
සැබැවින්ම නුඹලා (ෂමෂලොෂෙහි ද මතු ෂලොෂෙහි ද) පියෙරින් 

පියෙර නැග යන්ෂනහුය.  (අල් කුර්ආන් 84 : 19) 

දාුදල් කරාර් ෂහෙත් සදාතනික නිෙහන 

ෂමෂලොෙ ක්රියා කිරීෂම් නිෙහනයි. පරෂලොෙ ඒ සඳහා වූ ප්රතිඵල 

ෂදනු ලබන නිෙහනයි. ක්රියාෙන් ද ඒ පි බඳ ප්රශන් කිරීම් ද සේර්ගය 

ෂහෝ නිරය යන සදාතනික නිෙහනට පිවිසීෂමන් පසුෙ මිස ඉෙත් ෙ 

ෂනොයනු ඇත. එය බර්සක් ජීවිතෂේ ද ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු 

ලබන එළිමහෂන් ද ඉෙත් ෙ ෂනොයනු ඇත. කබ්ර් හි මලක්ෙුද 

ෂදෂදනකු මිය ගිය ඇත්තන්ෂගන් ප්රශ්න කරනු ඇත. ම ුරන් 

ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින අල්ලාහට් සුද්ද් කරන ෂමන් මැවීම් 

ෙලට ආරාධනා කරනු ලබනු ඇත. සිහිවිකල්ෙ සිටින්නුරන් හා 

ෆිත්රත් ෂහෙත් ස්ෙභා දහෂමහි මිය ගියුරන් පරීක්ෂයයට භාජනය 

කරනු ඇත. පසුෙ අල්ලාහ ්ඔුරන්ෂේ ගැත්තන්ට ඔුරන්ෂේ විශේාසය 

හා ක්රියාෙන් අනුෙ තීන්දු පිරිනමයි. පසුෙ සදාතනික නිෙහන ෂෙතට 

ෂගන යයි. පිරිසක් ස්ෙර්ගෂේ ෂෙෂසන අතර තෙත් පිරිසක් දළු ලා 

ඇවිෂ න ගින්ෂනහි ෂෙෂසති.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 
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وَْحيْنَا َوَكَذلِكَ 
َ
مَّ  ِْلُنِْذرَ  َعَربِيًّا قُْرآَن ا إَِِلْكَ  أ

ُ
 َوُتنِْذرَ  َحْولََها َوَمنْ  الُْقَرى أ

عِّيِ  ِف  َوفَرِيق   اْْلَنَّةِ  ِف  فَرِيق   فِيهِ  َريَْب  َل  اْْلَْمعِ  يَوْمَ   (7) السَّ
(මක්කාහ්ෙ ෙන) මව් නගරයට ද ඒ අෙට සිටින්නුරනට ද නුඹ 

අෙොද කරනු පිණිසත්  කිසිදු සැකයක් ෂනොමැති රැස්කිරීෂම් දිනය 

පිළිබඳ ෙ නුඹ අෙොද කරනු පිණිසත් අපි නුඹට ෂමෂලස අරාබි 

බසින් වූ කුර්ආනය දන්ො සිටිෂයමු. පිරිසක් ස්ෙර්ගෂයහිය. තෙත් 

පිරිසක් නිරෂයහිය.    (අල් කුර්ආන් 42 : 7) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

ِ  يَوَْمئِذ   الُْملُْك  ِينَ  بَيْنَُهمْ  َُيُْكمُ  لِِلَّ اِْلَاتِ  وََعِملُوا آََمنُوا فَالَّ  ِف  الصَّ
ِينَ  (56) انلَّعِيمِ  َجنَّاتِ  بُوا َكَفُروا َوالَّ ولَئِكَ  بِآَيَاتِنَا َوَكذَّ

ُ
 َعَذاب   لَُهمْ  فَأ

 (57) ُمهِي  
එදින ආධිපතයය අල්ලාහ්ටමය. ඔහු ඔුරන් අතර විනිශ්්ය 

කරන්ෂන්ය. එබැවින් විශ්ොස ෂකොට යහකම් ක ුරන් පූර්ය 

ෂසොම්නසින් යුත් ස්ෙර්ගයන්හි ය. කෙෂරකු ප රතික්ෂෂ ප ෂකොට 

අපෂේ ෙදන් අසතයය කෂ   ද තමන්ට නින්දනීය දඬුෙම ඇත්තුරන් 
ෙන්ෂන් ඔුරන්මය.       (අල් කුර්ආන් 

22 : 56,57) 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

اَعةُ  َتُقومُ  َوَيوْمَ  ا (04) َيَتَفرَّقُونَ  يَوَْمئِذ   السَّ مَّ
َ
ِينَ  فَأ  وََعِملُوا آََمنُوا الَّ

اِْلَاتِ  ونَ  َروَْضة   ِف  َفُهمْ  الصَّ ا (05) ُُيََْبُ مَّ
َ
ِينَ  َوأ بُوا َكَفُروا الَّ  َوَكذَّ

ولَئَِك  اْْلَِخَرةِ  َولَِقاءِ  بِآَيَاتِنَا
ُ
ونَ  ابِ الَْعذَ  ِف  فَأ  (06) ُُمَُْضُ
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එම (අෙසන්) ෂහෝරාෙ උදා ෙන දින. එදින ඔුරහු ෂෙන් ෙන්ෂනෝය. 
විශ්ොස කර යහකම් ක ුරන් නම් ඔුරහුමය (ස්ෙර්ග) උයෂනහි 
සතුටු කරෙනු ලබන්ෂනෝ.  ප රතික්ෂෂ ප කර අපෂේ ෙදන් හා 

පරමාන්ත දිනෂේ හමුවීම අසතය ක ුරන් නම්, ඔුරහුමය දඬුෙමට 

ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෂනෝ.  (අල් කුර්ආන් 30 : 14-16) 
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1- ස්ෙර්ගෂේ ස්ෙභාෙය 

 අල් ජන්නා ෂහෙත් ස්ෙර්ග උයන: එය මතු ෂලොෂෙහි ෂද්ෙ 

විශ්ොසෙන්තයින් හා විශ්ොසෙන්තනියන්ට අල්ලාහ් 

සූදානම් කර ඇති ශාන්තිෂේ නිෙහනයි.  

ඉන්ෂා අල්ලාහ් ! ස්ෙර්ගය පිළිබඳ විස්තර එය මො එහි සුෙය හා 

සැපය මො එයට අදා  ෙැසියන් මැවූ මහා මැව්ම්කුදෂේ 

පුස්තකෂයන් ඉදිරිපත් ෂකෂර්. ඒ මහා මැුරම්කුදොයන් කීර්තිමත් 

සර්ෙ බලධාරී අල්ලාහ්ය. එෂමන්ම එයට පිවිෂසන එහි භූමිෂේ 

මුලින්ම තම පාදය තබන අයෂේ රැෙන් ෙැකි තුළින් ද ඉදිරිපත් 

ෂකෂර්. ඒ උත්තමයා මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමායන්ය.  

පාරිශුද්ධ අල් කුර්ආනය හා හදීස් පසුබිම් ෂකොට ෂගන ස්ෙර්ගය 

පිළිබඳ දීර්ඝ් විස්තරයක් ඔබ හමුෂෙහි දැන් තබන්ෂනමු.  

 ස්ෙර්ගය සඳහා වූ ප්රසිද්ධ නාමයන්  

ස්ෙර්ගය පිහිටීෂමන් එකක් ුරෙ ද එහි ඇති ස්ෙභාෙයන් ෂෙනස්ය. 

එයට අදා  වූ ප්රසිද්ධ නාමයන්  

1.්අල්්ජන්නා්මහවත්්උයන්:් 
උත්තරීතර්අල්ලාහ්්මෙම ේ්ප්රකාශ්කරයි.් 

ِ  ُحُدودُ  تِلْكَ  َ  يُِطعِ  َوَمنْ  الِلَّ  ََتْتَِها مِنْ  ََتْرِي َجنَّات   يُْدِخلْهُ  َورَُسوَلُ  الِلَّ
نَْهارُ 

َ
 ْ(03) الَْعِظيمُ  الَْفْوزُ  َوَذلَِك  فِيَها َخاِِلِينَ  اْْل

ෂම්ො අල්ලාහ්ෂේ සීමාෙන්ය. කෙෂරකු අල්ලාහ්ට හා ඔහුෂේ 
රසූල්ෙරයාට අෙනත ෙන්ෂන් ද ඔුරන් ෙ (ස්ෙර්ග) උයන් ෙලට 
ඇතු ත් කරෙන්ෂන්ය. ඊට යටින් ගංගාෂෙෝ ගලා බසිති. (ඔුරහු) එහි 
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සදාතනිකෂයෝ ෂෙති. එය මහත් වූ ජයග රහයයයි.  (අල් 

කුර්ආන් 4 : 13) 
2. ජන්නාත් අල් ෆිර්දුරස් ෂහෙත් ෆිර්දුරස් නම් උයන :  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ِينَ  إِنَّ  اِْلَاتِ  وََعِملُوا آََمنُوا الَّ  نُُزل   الْفِْرَدوِْس  َجنَّاُت  لَُهمْ  َكنَْت  الصَّ
සැබැවින්ම විශ්ොස ෂකොට යහකම් ක ුරන් නම් ඔුරනට සංග රහයක් 
ෙශෂයන් ෆිර්දුරස් නමැති (ස්ෙර්ග) උයන් ෂෙති.  

  (අල් කුර්ආන් 18 : 107) 
3. ජන්නාත් අද්න් ෂහෙත් සදාතනික උයන :  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

 لَُهمُ  ُمَفتََّحة   َعْدن   َجنَّاتِ  ، َمآَب   َْلُْسنَ  لِلُْمتَّقِيَ  ِإَونَّ  ذِْكر   َهَذا
بَْواُب 

َ
 . اْْل

ෂමය ෂමෂනහි කිරීමකි. සැබැවින්ම බිය භක්තිකයින් හට අලංකාර 

නොතැනක් ඇත්ෂත්ය. (එය) ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් ෂදොරෙල් විෙෘත 

කරනු ලැබූ ජන්නාත් අද්න් (ෂහෙත් (සදාතනික  උයන්)ය. 

 (අල් කුර්ආන් 38 : 49,50) 
4. ජන්නතුල් හුල්ද් ෂහෙත් සදාතනික උයන :  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َذلِكَ  قُلْ 
َ
مْ  َخّْي   أ

َ
 َجَزاء   لَُهمْ  َكنَْت  الُْمتَُّقونَ  دَ وُعِ  الَِّّت  اْْلُْلِ  َجنَّةُ  أ

 َوَمِصّي ا
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(නබිෙරයායනි,) යහපත් ෙන්ෂන් ෂමය ද? එෂස ත් නැතිනම් බිය 
භක්තිකයිනට ෂපොෂරොන්දු ෂදනු ලැබූ ජන්නතුල් කුල්ද් (ෂහෙත් 

සදාතනික ස්ෙර්ගය) දැ? යි (ඔුරන්ෂගන්) විමසුර. එය (සේර්ගය බිය 

භක්තිකයින් ෙන) ඔුරනට ප රතිඵලයක් ෙශෂයන් ද නොතැනක් 

ෙශෂයන් ද විය.  (අල් කුර්ආන් 25:15) 
5. ජන්නාත් අන්-නඊම් ෂහොෙත් සුෙ පහසුකම් ඇති උයන්:  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

ِينَ  إِنَّ  اِْلَاتِ  وََعِملُوا آََمنُوا الَّ  انلَّعِيمِ  َجنَّاُت  لَُهمْ  الصَّ
සැබැවින්ම විශ්ොස ෂකොට යහකම් ක ුරන් ෙන ඔුරනට 

ජන්නාතුන් නඊම් (ෂහෙත් සුෙ පහසුකම් ඇති උයන්) ඇත.  

  (අල් කුර්ආන් 31:8) 
6. ජන්නාතුල් මඃො ෂහෙත් ලැඟුම් ගන්නා උයන් :  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  

َفَمنْ 
َ
ا َكنَ  َكَمنْ  ُمْؤِمن ا َكنَ  أ ا (08) يَْستَُوونَ  َل  فَاِسق  مَّ

َ
ِينَ  أ  آََمنُوا الَّ

اِْلَاتِ ال وََعِملُوا َوى َجنَّاُت  فَلَُهمْ  صَّ
ْ
 (09) َيْعَملُونَ  َكنُوا بَِما نُُزل   الَْمأ

විශ්ොස ෙන්තෂයකු ෙ සිටින්නා පාපිෂයකු ෂමන් ෙන්ෂන් ද ඔුරන් 

එක සමාන ෂනොෂෙති. විශ්ොස කර යහකම් ක ුරන් නම් ඔුරනට 

ඔුරන් කරමින් සිටි දෑ ෂහ තුෂෙන් සංග රහයක් ෙශෂයන් ජන්නාතුල් 

මඃො (ෂහෙත් ලැඟුම් ගන්නා ස්ෙර්ග උයන්) ඇත්ෂත්ය.  (අල් 

කුර්ආන් 32: 18,19) 
7. දාුදස් සලාම් ෂහෙත් ශාන්තිෂේ නිෙහන : 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  
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ََلمِ  َدارُ  لَُهمْ   َيْعَملُونَ  َكنُوا بَِما َوِِلُُّهمْ  وَُهوَ  َرب ِهِمْ  ِعنْدَ  السَّ
ඔුරනට ඔුරන්ෂේ පරමාධිපති අබියස දාුදස් සලාම් (ෂහෙත් 

ශාන්තිෂේ නිෙහන) ඇත. ඔහු(අල්ලාහ්) ඔුරන් කරමින් සිටි දෑ 
ෂහ තුෂෙන් ඔුරන්ෂේ භාරකුදෙන්ෂන්ය.   

(අල් කුර්ආන් 6:127) 

  ්වර්ගමේ් ්ථානය 

1.් උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

َماءِ  َوِف   تُوَعُدونَ  َوَما رِزْقُُكمْ  السَّ
නුඹලාෂේ සම්පත් ද නුඹලාට ෂපොෂරොන්දු ෂදනු ලැබූ දෑ ද අහෂසහි 

ඇත.    (අල් කුර්ආන් 51:22) 

2.් උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

ْخَرى نَْزلَة   َرآَهُ  َولََقدْ 
ُ
ِ  ِعنْدَ  (03) أ  َجنَّةُ  ِعنَْدَها (04) الُْمنْتََه  ِسْدَرة

َوى
ْ
 (05) الَْمأ

සිද්රතුල් මුන්තහා නම් ස්ථානෂේ ඔහු ෙ (ජිබ්රීල් ෙ) තෙත් ොරයක් 

(සැබෑ ස්ෙරූපෂයන්ම) ඔහු (මුහම්මද්) දුටුෂව්ය. එහි ජන්නතුල් 

මඃො තිබිය. (අල් කුර්ආන් 53:13-15) 

3. 

ِبَْْعنْ 
َ
ْ"َمنْ َْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْيُْهَري َرةَْريضْاهللْعنهَْعنْ ْأ
َقامََْْوَرُسوِلِْْبِاّلَلِْْآَمنَْ

َ
اََْكنَْْنََْرَمَضاَْوَصامَْْالَصََلةَْْوَأ َْْحقًّ نْ ْاّلَلََِْْعَ

َ
ْأ

ِخلَهُْ ََنةَْْيُد 
 
وْ ْاّلَلَِْْسبِيلِِْْفَْْهاَجرَْْاْل

َ
ِضهِِْْفَْْجلََسْْأ ر 

َ
َْقالُواْفِيَهاُْودِلَْْالَِتْْأ
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َفََلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَا
َ
ََنةِِْْفْْإِنََْْقاَلْْبَِذلَِكْْانلَاَسْْنُنَبيئُْْأ

 
َعَدَهاَْدرََجةْ ِْمائَةَْْاْل

َ
ْأ

ُِْْكَُّْْسبِيلِهِِْْفْْلِل ُمَجاِهِدينَْْاّلَلُْ ََْْكَماْبَي َنُهَماَْماَْدرََجَتي  ْالَسَماءَِْْبي 
ر ِضْ

َ ُمَُْْفإَِذاَْواْل  ْل 
َ
و َسُطَْْفإِنَهُْْال ِفر َدو َسَْْفَسلُوهُْْاّلَلََْْسأ

َ
ََنةِْْأ

 
ْْاْل َ َع 

َ
ََنةِْْوَأ

 
ْاْل

َقهُْ َنَِْْعر ُشَْْوَفو  َهارَُْْتَفَجرَُْْوِمن هُْْالرَْح  ن 
َ
ََنِة"ْأخرجهْاْلخاريْأ

 
 اْل

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා පැෙසූ බෙ අබූ හුෂරයිරා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

කෙෂරකු අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ ධර්ම දූතයායන් පිළිබඳ විශ්ොස කර 

සලාතය ද විධිමත් ෂලස ඉටු කර රම ාන් උපොසය ද ඉටු කෂ   

නම් ඔහුෙ ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් කිරීම අල්ලාහ්ට ෙගකීමක් ෂෙයි. ඔහු 

අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ හිජ්රත් ක  ද එෂස  ෂනොමැති ෙ තමන් 

ඉපදුනු භූමිෂේම ොඩි වී සිටිය ද කම් නැත. එවිට සහාබාෙුද: 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායනි, ෂමය ජනයාට අප දැනුම් ෂදන්නදැ යි 

පෙසා සිටියහ. එවිට එතුමා ස්ෙර්ගෂේ තරාතිරම් සියයක් ඇත. ඒො 

තම මාර්ගෂේ කැප ෂෙන්නන් ෂෙනුෂෙන් අල්ලාහ් පිළිෂයල කර 

ඇත. සෑම තරාතිරම් ෂදකක් අතර පරතරය අහස හා ෂපොෂලොෙ 

අතර ෂමන් පෙතී.  

එබැවින් නුඹලා අල්ලාහ්ෂගන් ඉල්ලන විට ඔහුෂගන් ෆිර්දුරස් නම් 

ස්ෙර්ගයම ඉල්ලා සිටින්න. එය ස්ෙර්ගෂේ මධයයයි. ඉතා උසස් 

ස්ෙර්ගයයි. ඊට ඉහළින් කුදයාභරිතයායන්ෂේ අධිරාජයය ඇත. 

එහි සිට ස්ෙර්ගෂේ ගංගාෙන් ගලා බසියි.   මූලාශ්රය : බුහාරි 

4-  

ِمنَْْ"إنَْ:ْْقالْوسلمْعليهْاهللْصّلْاهللْرسولْإنْهريرةْأبْعن ْإَذاْاملؤ 
تهَْحَْضَهْالَموُتْ ْْفإذاْ،َْمَلئَِكُةْالرَْحةََْْحَْضَ ُسهُُْْقَبَضت  َْْنف  ْفُْجِعلَت 
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نَاَْما:ْْفيقولونْ،ْالَسماءِْْباِبْْإلْبِهاَْفُينَطلُقْْ،ْاءبي ضْحريرة ُي اْوََجد  ْرِ
َيُبْ ط 

َ
 َهِذهِ..."ْأخرجهْاْلاكمْوابنْحبانِْمنْ ْأ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී.  

සැබැවින්ම ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයකු ෂෙතට මරයය පැමිණි විට ඔහු 

ෂෙතට කුදයාෂව් ම ක්ෙුදද පැමිෂයති. ඔහුෂේ ආත්මය අත්පත් 

කරනු ලැබූ විටක හරීරතු බයි ා නම් සුදුෙන් ෂස ද ෂරද්දක තැන්පත් 

කරනු ලබයි. පසුෙ එය රැෂගන අහස්හි ෂදොරටු ෂෙත ෂගන යනු 

ලැෂබ්. එවිට ඔුරහු මීට ෙඩා සුෙදැති පුසුඹක් අපි දැක නැතැයි 

පෙසති.  

මූලාශ්රය : අල් හාකිම් ඉබ්නු හිබ්බාන්.  

 ස්ෙර්ගෂේ ෂදොරටුෙල නාමයන්  

ِبَْْعنْ 
َ
نََْْْعن هُْْاّلَلَُْْريِضَُْْهَري َرةَْْأ

َ
َْقالََْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

َفَقْْ"َمنْ  ن 
َ
ِْْأ ب َواِبِْْمنْ ْنُوِديَْْاّلَلَِْْسبِيلِِْْفَْْزو َجي 

َ
ََنةِْاْأ

 
َْهَذاْاّلَلَِْْعب دَْْيَاْْل

 ْ لِِْْمنْ ََْكنََْْفَمنْ َْخري  ه 
َ
لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْالَصََلةِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالَصََلةِْْأ ه 

َ
ْأ

َهادِْ ِ
 
َهادِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْاْل ِ

 
لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْاْل ه 

َ
َيامِْْأ ْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالصي

لِِْْمنْ ََْكنََْْوَمنْ ْالَريَانِْ ه 
َ
بُوَْفَقاَلْْالَصَدَقةِْْبَاِبِْْمنْ ُْدِعَْْالَصَدَقةِْْأ

َ
رْ ْأ

ْبَك 
ِبَْْعن هُْْاّلَلَُْْريِضَْ

َ
ن َتْْبِأ

َ
ْْأ ّمي

ُ
َْْماْاّلَلَِْْرُسوَلْْيَاَْوأ ْتِل َكِْْمنْ ُْدِعََْْمنْ ََْعَ

ب َواِبْ
َ وَرةْ ِْمنْ ْاْل  ََْْضُ َعَْْفَهل  َحدْ ْيُد 

َ
ب َواِبْْتِل َكِْْمنْ ْأ

َ .ْْاَلْقَُُْْكيَهاْاْل  :ْ"َنَعم 
ر ُجو

َ
نْ ْوَأ

َ
"ْ)متفقْعليه(ْتَُكونَْْأ  ِمن ُهم 
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සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා පැෙසූ බෙ අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී. කෙෂරකු අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ ෂදබැගින් වියදම් 

කරන්ෂන් ද ඔහු ස්ෙර්ගෂේ ෂදොරටු අතුරින් කැඳෙනු ලබනු ඇත. 

අෂහෝ! අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තනි ෂමය යහපතකි. එෂස ම කෙෂරකු 

සලාතය ඉටු කරන්නන් අතුරින් ෂකෂනකු වූෂේ ද ඔහු සලාතෂේ 

ෂදොරටුෂෙන් ඇරයුම් කරනු ලැෂබ්. ඔහු ජිහාද් හි නිරත ෙන්නන් 

අතුරින් වූෂේ ද ජිහාද් හි ෂදොරටුෂෙන් ඇරයුම් කරනු ලැෂබ්. ඔහු 

උපොසෂේ නිරත වූ ෙන් අතුරින් වූෂේ ද ඔහු රේයාන් නම් 

ෂදොරටුෂෙන් ඇරයුම් කරනු ලැෂබ්. ඔහු සදකා ලබා දුන් අය අතුරින් 

වූෂේ ද සදකාෂව් ෂදොරටුෂෙන් ඇරයුම් කරනු ලැෂබ්.  

එවිට අබූ බක්කර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අෂහෝ ! අල්ලාහ්ෂේ 

දූතයායනි, මාෂේ මෙ හා පියායන් ඔබට කැප කරමි. ෂම් ෂදොරටු 

ෙලින් ඇරයුම් කරනු ලබන්නන් ඊට ෂහ තු වූ සාධක අනුෙය. 

ෂකෂනකු ෂම් සියලු ෂදොරටු ෙලින් ඇරයුම් කරනු ලැෂබ් දැ යි විමසා 

සිටියහ. එවිට නබි තුමාෂයෝ එෂස ය. ඔබත් ඔුරන් අතුරින් 

ෂකෂනකු ෙන්නට මම අෂප්ක්ෂා කරමි.    

  (මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

 

 

 

 

 

  ්වර්ග ම ොරටුහි්විශාලත්වය.් 

1. 
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ِبَْْعنْ 
َ
نََْْعن هُْْاّلَلَُْْريِضَْْي َرةَُْهرَْْأ

َ
ِتََْْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

ُ
ْ"أ

ْ ... م  ْْ–بِلَح  ْقال ْآخره ْ"َواََّلِيْ–ويف ُسْْ: ََْْماْإِنَْْبَِيِدهَُِْْمََمدْ َْنف  َْبي 
ِْ َاَعي  ََنةَِْْمَصارِيعِِْْمنْ ْال ِمرص 

 
َْْلََكَماْاْل وْ َْوَهَجرْ َْمَكةََْْبي 

َ
ََْْكَماْأ َْمَكةََْْبي 

َى"ْ)متفقْعليه( َْوُبرص 
 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ෂෙත 

දිනක් මස් ෂගනැවිත් පිරිනමනු ලැබීය. එම හදීසය අෙසානෂේ  

මුහම්මද්ෂේ ආත්මය කුරුදන් සතු ෙන්ෂන් ද ඔහු මත දිුරරා පෙසමි. 

ස්ෙර්ග ෂදොරටු අතුරින් ෂදොරටු ෂදකක පරතරය මක්කාෙ හා හජර් 

අතර පෙතින පරතරය ෂහෝ මක්කාෙ හා බුස්රා අතර පෙතින 

පරතරය ෂමනි. මූලාශ්රය: බුහාරි හා මුස්ලිම් 

2.  

ُْعت َبةُْ َواَنْريضْاهللْعنهْقال:ْب نُْْوََعن  نَْْنَلَاُْذكِرََْْغز 
َ
ََْْماْأ َِْْبي  َاَعي  ِْمرص 

ََنةَِْْمَصارِيعِِْْمنْ 
 
َبِعيََْْمِسرَيةُْْاْل ر 

َ
تَِيَْوََْْسَنةْ ْأ

 
َْْوُهوَْْيَو مْ َْعلَي َهاَْْلَأ َْكِظيظ 

 الزيَحاِم"ْأخرجهْمسلمِْمنْ 
උත්බා ඉබ්නු අස්ොන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.  

ස්ෙර්ග ෂදොරටු අතුරින් ෂදොරට ෂදකක පරතරය ෙසර 40ක් ගමන් 

කරන දුර ප්රමායය ෂමනි. එහි දිනයක් පැමිෂයයි. එය තදබල 

ෂසනඟින් පිුදණු දුෂ්කර දිනයකි යැයි අපට සිහි ගන්ෙනු ලැබීය. 

  ්වර්ග්ම ොරටු්වල්ගණන් 
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි.  
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رْ َْهَذا نَْْلِل ُمَتِقيََْْوإِنَِْْذك  َْْْلُس  نْ َْجَناِتْ(94ْ)َْمآب  ْلَُهمُُْْمَفَتَحةْ َْعد 
ب َواُبْ

َ  (55)ْاْل 

ෂමය ෂමෂනහි කිරීමකි. සැබැවින්ම බියබැතිමතුන් හට අලංකාර 

නොතැනක් ඇත. (එය) ඔුරන් ෂෙනුෂෙන් විෙෘත කරනු ලැබූ 

ෂදොරෙල් සහිත සදාතනික උයන්ය.  

(අල් කුර්ආන් 38 : 49,50) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂස  ප්රකාශ කරයි. 

ََنةِْْإَِلَْْرَبُهمْ ْاَتَقو اْاََّلِينَْْوَِسيَقْ
 
َْْجاُءوَهاْإَِذاَْحَّتُْْزَمر اْاْل َْوفُتَِحت 

ب َواُبهَْ
َ
ُخلُوَهاِْطب ُتمْ َْعلَي ُكمْ َْسََلمْ َْخَزَنُتَهاْلَُهمْ َْوقَاَلْْاأ  َخادِلِينَْْفَاد 

තම පරමාධිපතිට බිය හැඟීෂමන් යුක්ත වූෙන් කණ්ඩායම් ෙශෂයන් 

ස්ෙර්ගය ෂෙත ෂගන එනු ලබති. එහි ෂදොරටු විෙෘත කරනු ලැබ 

තිබිය දී ඔුරන් එය ෂෙත පැමිෂයති. එහි ෂදොරටු පාලකෂයෝ 

නුඹලාට ශාන්තිය අත් ෂව්ො ! නුබලා පිවිතුුද වූහ. එබැවින් 

සදාතනිකයින් ෂලස එයට පිවිෂසනු යැයි ඔුරනට පෙසති.  (අල් 

කුර්ආන් 39 : 73) 

3-  

لَِْْعنْ  دْ ْب نَِْْسه  "َْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْانلَِبْيَْعنْ َْعن هُْْاّلَلَُْْريِضََْْسع  َْقاَلْ:
ََنةِِْْفْ

 
َْْثَمانَِيةُْْاْل ب َواب 

َ
ْْفِيَهاْأ ُخلُهَُْْلْْالَريَانَْْيَُسَّمْْبَاب  الَصائُِموَن"ْْإَِلْْيَد 

 متفقْعليه
සහ්ල් ඉබ්නු සඃද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන 

ලදී.  
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ස්ෙර්ගෂේ ෂදොරටු අටක් ඇත. එහි රේයාන් නමින් වූ ෂදොරටුෙක් ද 

ඇත. උපොසය රැකිය අය හැර ෂෙනත් කිසිෂෙකු එහි ඇතුළු 

ෂනොෂෙති.   

(මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 මෙමලොව්සිටියදී් ්වර්ගමේ්ම ොරටු්විවෘත්කරනු්

ලබන්මේලාවන් 

 1. 

ِبَْْعنْ 
َ
نَُْْْهَري َرةَْْأ

َ
َقاَلْ:َْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْريضْاهللْعنهْأ

َتحُْْ" ب َواُبُْْتف 
َ
ََنةِْْأ

 
ِْْيَو مَْْاْل َِميَْويَو مَْْاِلث نَي  َفرُِْْسْاْل  َْْفيُغ  ِكَُْْلَْْعب دْ ْلُِكي ْيُْش 

ْْإَِلَْْشي ئ اْبِاّلَلِْ ْْرَُجَل  َْْبَي َنهََُْْكنَت  ِخيهَِْْوَبي 
َ
َناءُْْأ ن ِظُرواَْفُيَقالَُْْشح 

َ
َْهَذي نِْْأ

َطلَِحاَْحَّتْ ن ِظُرواْيَص 
َ
َطلَِحاَْحَّتَْْهَذي نِْْأ ن ِظُرواْيَص 

َ
َْحَّتَْْهَذي نِْْأ

َطلَِحا"ْأخرجهْمسل ْم.يَص 
සැබැවින්ම අල්ලාහෂ්ේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී. 

සඳුදා හා බ්රහස්පතින්දා ස්ෙර්ගෂේ ෂදොරටු විෙෘත කරනු ලැෂබ්. 

අල්ලාහ්ට කිසිෙකින් ආෂද්ශ ෂනොතැබූ සෑම ගැත්ෂතකුටම සමාෙ 

ෂදනු ලැෂබ්. නමුත් තමන් හා තම සෂහෝදරයා අතර සතුුදකමක් 

පෙතින එක් මිනිෂසකුට හැරය. එවිට ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පත් 

ෙන ෂතක් බලා සිටිනු. ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පත් ෙන ෂතක් බලා 

සිටිනු. ෂම් ෂදෂදනා සමතයට පත් ෙන ෂතක් බලා සිටිනු යැයි තුන් 

ෙරක් කියනු ලැෂබ්. (මූලාශ්රය : මුස්ලිම්) 

2. 
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ِبَْْعنْ 
َ
نََْْعن هُْْاّلَلَُْْريِضََْْري َرةَْهُْْأ

َ
َْقاَلَْْوَسلَمََْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسوَلْْأ

َْْرَمَضانَُْْجاءَْْ"إَِذا ب َواُبُْْفتيَحت 
َ
ََنةِْْأ

 
ْْاْل ب َواُبَْْوُغليَقت 

َ
ْْانلَارِْْأ َدت  َْوُصفي

ْالَشَياِطُي"ْمتفقْعليه.
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ොර්තා කරන ලදී. 

රම ාන් මාසය පිවිසුනු විට ස්ෙර්ගෂේ ෂදොරටු විෙෘත කරනු ලැෂබ්. 

නිරෂේ ෂදොරටු ෙසා දමනු ලැෂබ්. ෂයිතානුන්ට විලංගු දමනු ලැෂබ්.   

මූලාශ්රය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

3.  

يضْاهللْعنهْقالْ:ْقالْرسولْاهللْصّلْاهللْعمرْبنْاْلطابْرَْعنْ 
"َقاَلْ َحدْ ِْمنْ ِْمن ُكمْ َْماْعليهْوسلمْ:

َ
ْْأ

ُ
وْ َْفيُب لِغَُْْيَتَوَضأ

َ
بِغُْْأ ُْثمَْْال َوُضوءََْْفيُس 

َهدَُْْيُقولُْ ش 
َ
نْ ْأ

َ
نَْْاّلَلُْْإَِلْْإَِلََْْلْْأ

َ
اَْوأ ْْإَِلَْْوَرُسوُلُْْاّلَلَِْْعب دَُُْْمََمد  َْلُْْفُتَِحت 

ْ
َ
ََنةِْْب َواُبْأ

 
ُخُلْْاثَلَمانَِيةُْْاْل َهاِْمنْ ْيَد  يي

َ
َْشاَء"ْأخرجهْمسلمْأ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ උමර් ඉබ්නු කත්තාබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

නුඹලා අතුරින් කිසිෙකු විධිමත් ෙ ුරළු කර පසුෙ අෂ්හදු අන් ලා 

ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු ෙඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුල්ලාහි ෙරසූලුහු - 

නැමදුමට සුදුසස්ා අල්ලාහ ්පමයක් හැර ෂෙනත් ෂදවියකු ෂනොමැති 

බෙටත් සැබැවින්ම මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමාෂයෝ අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තා හා ඔහුෂේ ධර්ම දූතයා බෙටත් මම 

සාක්ෂි දරමි - යැයි පෙසන්ෂන් නම්  ඔහු ෂෙනුෂෙන් ස්ෙර්ග ෂදොරටු 
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විෙෘත කරනු ලැෂබ්. ඔහු කැමති එකකින් පිවිෂසනු ඇත.  මූලාශ්රය : 

මුස්ලිම් 

  ්වර්ගයට්පිවිම න්ප්රථෙයා් 
نَِسَْْعنْ 

َ
ْْب نِْْأ َْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْريضْاهللْعنهَْقاَلْ:َْقاَلَْْمالِك 
ََنةِْْبَاَبْْ:ْ"ْآِتَْْوَسلَمَْ

 
تِحُْْال ِقَياَمةِْْو مَْيَْْاْل َتف  س 

َ
َازِنَُْْفَيُقولَُْْفأ

 
ن َتَْْمنْ ْاْل

َ
ْأ

قُولُْ
َ
ِمر ُتْْبَِكَْْفَيُقولَُُْْمََمدْ َْفأ

ُ
َتحَُْْلْْأ ف 

َ
َحدْ ْأ

َ
َْقب لََكْ"ْْأخرجهْمسلمِْْل

 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.  

ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින මම ස්ෙර්ග ෂදොරටු අසලට 

පැමිෂයමි. පසුෙ එය විෙෘත කරමි. පසුෙ ෂදොරටු පාලකයා ඔබ 

කව්දැ යි විමසයි. එවිට මම මුහම්මද් යැයි පෙසමි එවිට ඔහු ඔබට 

ෂපර කිසිෂෙකුටත් (ෂමය) විෙෘත කර ෂනොෂදන ෂමන් මට ඔබ 

ගැන නිෂයෝග කරනු ලැබ ඇත යැයි පෙසයි.  

මූලාශ්රය : මුස්ලිම් 

  ්වර්ගයට්පිවිම න්මුල්ේජන් මූහයා් 
ِبَْْعنْ 

َ
َقاَلْْريضْاهللْعنهَْقاَلُْْهَري َرةَْْأ َوَسلََمَْْعلَي هِْْاّلَلَُْْصَّلْْاّلَلَِْْرُسولُْْْ:

ََْن نُْ "ْ ِخُرونَْْ: َولُونَْْاْل 
َ َولَُْْوََن نُْْال ِقَياَمةِْْيَو مَْْاْل 

َ
ُخُلَْْمنْ ْأ َْْيَد 

 
ْ"ْاْل َنَة

 متفقْعليه.
අල්ලාහ්ෂේ දූතයායන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශ ක  බෙ අබූ හුරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 

කරන ලදී.  
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අප අෙසාන ජන සමූහයයි. ම ුරන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දින 

ප්රථම ජන සමූහයයි.  සේර්ගයට පිවිෂසන්නන් අතුරින් මුල්ම උදවිය 

අපි ෂෙමු.  
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