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37. ක්රි යාවන් ගල් න  ත මම  

අල්ලාහ් තආලා වදාළ බව මුහම්මද් නබි (සල්) 
තුමාණන් විසන් ප්රබ ාිතත හදීසය්  ඉබ්ු  අබ්බාස් 
(රලි) තුමා ගමගසේ වාර්තා  රයි. “සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් තආලා ග ගනකුගේ යහ ත් ක්රි යා සහ 
අයහ ත් ක්රි යා ගල් න  ත  රයි.  ගම්  ැන 
විස්තරය්  ඔහු විසන් ප්රබ ා්යට  ත්  ර තත.”  

නබි (සල්) තුමාණන්  හදා දුන්ගන් ගමගසේය. 
“ වගරකු ගහෝ යහ ත් ක්රි යාව්  රීමටමට අදහස් 
 ළ නමුදු ඔහු විසන් එය ඉටු ගනො ගළේ නම් , 
අල්ලාහ් තආලා (ඔහුගේ ගහොඳ ගේතනාව නිසා) එය 
සම්පූර්ණ කුසල්  ර්මය්  ගලස තමා ගවත ගල් න 
 ත  රයි. ග ගනකු යහ ත් ක්රි යාව්  රීමටමට 
අදහස්  ර එය ඉටු  ගළේ නම්, අල්ලාහ් තආලා 
ඔහුගේ ඒ යහ ත් ක්රි යාව දහගස සට හත්සය වර්  
ගහෝ ඊට වැඩි වාර  ණන්  (ඔහු විසන් ඉටු  ළා වු) 
කුසල්  ර්මයන් ගසේ  සල ා ඒවා තමා ගවත 
ගල් න  ත  රයි. ග ගනකු අයහ ත් ක්රි යාව්  
රීමටමට  අදහස්   ර  එය  ගනො ගළේ  නම්  එය 
සම්පූර්ණ කුසල් ක්රි යාව්  ගසේ සල ා අල්ලාහ් 
තආලා  තම ා  ගවත  එය  ගල් න  ත   රයි . 
ග ගනකු අයහ ත් ක්රි යාව්  රීමටමට අදහස්  ර එය 
 ගළේ  නම්,  එය එ්  අකුසලය්  ගලස ( ා  
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ක්රි යාව්  ගසේ )  සල ා තමා ගවත ගල් න  ත 
 රයි.” මූලාශ්රඅ සීහහ් ුහහාරි සහ සීහහ් මුස්ලිම්. 

ඉමාම්වරු ගදගදනාම ගම් හදිසය පිළිබඳ ව 
ගමගලස විග්රදහ  රි. 

“එබැවින් සගහෝදරයාණනි! අි උතුම් අල්ලාහ් 
අ හට උදව්  රත්වා .  අල්ලාහ්ගේ  රුණාව 
ග තරම් වි්ාලදැයි සතා බලු  මැනව. අල්ලාහ් 
“තමා ගවත” ගලස සඳහන්  රු ගස ඒ පිළිබඳව 
ද් වන සැලරීලි ග තරම් දැයි ගමගනහි  ර 
බලන්න. “සම්පූර්ණ කුසල්” යු ගවන් සඳහන් 
 රු ගස අවධ්යාරණය  රු  පිණිසය.  ා  ක්රි යාව්  
අදහස්  රන නමුත් සදු ගනොරීමටම  ැන  වසන විට 
අල්ලාහ් එය සම්පූර්ණ ( ාමිලා) කුසල්  ර්මය්  
ගලස තමා ගවත ගල් න  ත  රන බව සඳහන් 
 රන නමුත්  ා ය්   ගළේ නම්, එය එ්   ා ය්  
ගලස ගල් න  ත  රන බව  වසයි. ගමහි දී 
“සම්පූර්ණ” අකුසල්  ගලස රීසගසේත්ම සඳහන් ම 
නැත. සයලු ප්රබ්ිංසා හා ීරර්ිය අල්ලාහ් ට හිමි 
ගව්වා. ඔහු විසන් පිරිනමන ලද භා ායන්  ණන් 
 ළ ගනොහැරී අතර, සයලු ජය අල්ලාහ් සතුය.” 

 සුබිම 

ගමම හදීසගස වදන්  ැහැදිලි ව ගනොදැ්  වූ 
නමුත්, ගමය හදීස්  අල් කුද්ස ගලස සැලග් . 
ක්රි යාවන් ගල් න  ත ග ගරන්ගන් ග ගසේදැයි 
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මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්  ැහැදිලි  ර දුන් ආ ාරය 
ගමහි සඳහන් ගව්. ගමම හදිසය  වසන  රුණු අල් 
ුහහාරි ගවනත් ආ ාරයරීන්  ැහැදිලි ව සදහන්  ර 
තත. ඒවායින් එ ්  ඉබ්ු  රජබ් තුමා ගමගසේ විග්රදහ 
 ර  තත.  සයලු ීරර්ි හිමි  අල්ලාහ්  ඔහුගේ 
මලාඉ ාවරුන්ට ගමගසේ අණ  රයි. 

“මගේ  ැත්තා  ා   ර්මය්  රීමටමට අදහස් 
 ගළේ  නම්,  ඔහුට එගරහි ව එය ගල් න  ත 
ගනො රු . ඔහු එය සදු  ගළේ නම්, එය එ   ා  
 ර්මය්  ගලස ගල් න  ත  රු .  ඔහු යහ 
 ර්මය්  රීමටමට අදහස්  ර එය ගනො ගළේ නම්, 
එය යහ  ර්මය්  ගලස ඔහුට ගල් න  ත  රු . 
ඔහු එය සදු  ගළේ නම් එය යහ  ර්ම දහය්  ගලස 
ගල් න  ත  රු .” මූලාශ්රඅ ඉමාම් මුස්ලිම්. 

හදීස් වදගන හි සඳහන් ම ගනොමැි නම්, ගමය 
කුද්ස හදීසය්  ගලස වර්   රන්ගන් ග ගසේ දැයි 
ප්රබ්්නය්   ැන නී. යහ ක්රි යා කුසලතාගවන් අක  
වන  බව  ද   ා  ක්රි ය ාව  එ   ා ය්  ගලස 
සැලග න බවද ඉස්ලාම්  වසයි. සූරා බ රා වා ා 
අිං  245 සහ 261 ද සූරා නූර් වා ා අිං  40ද සූරා 
අල් අනාම් වා ා අිං  160 ගම් බව සනාථ  රයි. 

“යහ ක්රි යාව්  සමක  වගරකු අල්ලාහ් අයසයස 
 ැමිගණන්ගන්ද එය ගමන් දහ ගුණය්  ඔහුට කුසල් 
ග ද ු  ල බ යි .   ව ග ර කු   ා  ය ්  ස ම ක 
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 ැමිගණන්ගන්නද, ඔහුට එය හා සමාන මිස ගවනත් 
රීසව්  ගදු  ගනොලැගබ්. යැයි අල්ලාහ්  වසයි.” 

ගමයින් ඉග න  න්නා  ාඩම 

ඉහත සඳහන්  ගළේ ග ොදු නීියයි. එගහත් විවිධ්ය 
ගහේතු සාධ්ය  මත තතැම්  ා යන් බර තළ බව 
සැලග න අවස්ථාවන්හි ගමම නීිය ගවනස් ගව්. 
අෂ් ෂුහුර් අල් හුරුම් නම් විග්ේෂ මාස හතර වැනි 
 ාලගස සහ ම්  ා වැනි තහනම්  ළාගතහි සදු 
වන  ා යද ගමහි උදාහරණය ගව්. ඉබ්න් අබ්බාස් 
(රලි) සහ  තාදා (රලි) යන අයගේ මතයද ගමයයි.  

ම්  ාව පිළිබඳ ව සූරා හජ් වා ා අිං  25හි 
අල්ලාහ් ගමගසේ  වසයි. 

“(මස්ජිදුල් හරම්) එහි අ රාධ්ය  රමින්  වගරකු 
දැඩිභාවය අගේ් ෂා  රන්ගන් ද ඔහුට ගව්දනීය 
දඬුවම භු් ි විඳවන්නට සැලැස්වුගයමු.” 

ගමම වා ා මත, තතැම් සහාබාවරු ම්  ාගව් 
සීමාව තුළ තතැම් ක්රි යාවන් රීමටගමන් වැළීර 
සටියහ. 

කුලින  ිංියට අයත් ග ගනකු සදු  රන  ා ගස 
බර තළ ම අක  බව සැලග් . අල්ලාහ් සහ 
ඔහුගේ ගුණාිං ය පිළිබඳ ව දැු ම ලත් ග ගනකු 
අල්ලාහ්ට සීය වන අතර  ා ය්  රීමටගමන් ඔහු 
වැළීර සටිය යුතු බව ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ්  වසයි. 
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එවැනි ග ගන්   ා ය්   ගළේ  නම්, ඔහුගේ 
ක්රි යාව සාමානා ග ගන්   ළ  ා යට වඩා වි්ාල 
බව සල ු  ලැගබ්. 

ගමම හදීසගස  රුණු හතර්  සඳහන් ම තත. 

1. යහ ක්රි යාව - කුසල් අක  මම එහි ප්රබිලලය 

ගව්. 

2.  ා  ක්රි යාව - එහි ගල් න  ත මම එ්  

 ා ය්  ගලසයි. 

3. යහ ක්රි යාව්  රීමටමට අගේෂාාව - සෑම 

අගේෂාාව්  ම එය ඉටු ගනො ළත් එ්  

කුසල් ක්රි යාව්  ගලස ගල් න  ත ගව්. ගමහි 

අගේෂාාව යු  ලල්  ගනොමැි සතුවිලි 

ගනොව දැඩි ආ්ාව සහ අකෂ්ඨානය බව 

සල න්න. 

ගම් පිළිබඳ ව ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ් නිදසුන් රීහි ය්  
සඳහන්  ර තත. 

 තහජ්ජද් සලාහ් ඉටු රීමටමට සගත හි අකෂ්ඨානය 

තැුහ ග ගන් , අක  නින්දට  ත් ව, ගවලාවට 

අවදි ගනොමම. 

 වව ල්පිත නැමදුම ගහෝ උ වාසය සඳහා 

ගේතනය  ළ ග ගන් . 
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 ජිහාද් ගහෝ උම්රාගව හි ගයගදන්නට ගේතනා 

තැුහ ග ගන් . 

 හජ් ඉටු රීමටමට ගේතනා තැුහ ග ගන් . 

ගමවැනි විෂයයන් පිළිබඳ ව මුස්ලිම්වරගය්  දැඩි 
අකෂ්ඨානය්  තැුහවගහොත්, එය ඔහු ගවු ගවන් යහ 
ක්රි යාව්  ගලස ගල් න  ත ගව්. එගහත් අවස්ථාව්  
ලැුහ වි ස එය ඉටුරීමටගම් ව ීරගමන් ඔහු බැහැර 
ගනොගවයි. 

4. වරද්  සදු  රීමටමට  අදහස්  රීමටම  ගහ ෝ 

ගේතනාගවන් ගතොර ව  ා ය්  රීමටම . 

තතැම් මුස්ලිම් විද්වතුන් ගමය ගේතනාව හා 

සම්බන්ධ්ය  රි. ගමහි ගේතනාව හා තීරණය 

අතර  අවුල්  ස දු  ගව් .  එයට  ගහේ තු ව 

ග ගන්  තීරණයට එළගෙන විට ගේතනාව 

මුල් තැන  නි. 

යම් මාතෘ ාව්  යටගත් එ   ට වැඩි හදීස් වාර්තා 
ිගබ් නම් ඒවාගය හි නිවැරදි අර්ථය පිළිබඳ ව 
නි මනයට බැසීම සඳහා හදිස් විද්වතුන් වාර්තා 
සයල්ල සසඳා බලි. අුහ හුගරයිරා (රලි) වාර්තා 
 ළ තවත් හදිසය්  ගදස බලන්න. “ග ගන්  
අල්ලාහ් ග ගරහි ති බිය ගහේතුගවන්  ා ය්  
රීමටගමන් වැළීර සටිගසය.”  ා ය්  රීමටමට අදහස් 
 ර, එය රීමටමට හැරීයාව්  ිබිය දීත් අල්ලාහ් 
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ග ගරහි ති බිය ගහේතුගවන් එය අත හැර දැමු 
ග ගන්  පිළිබඳව ගමම හදීසය සඳහන්  රන බව 
ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ්  වසයි. තවද, එම මිනිසා  ඒ 
සඳහා තාා  ලබු  තත.  ා ය්  ගනොරීමටම හසනා 
යහ ක්රි යාව්  වන අතර,  ා ය්  ඉටු රීමටගමන් 
වැළීරම කුසල් ක්රි යාව්  බව ඉමාම් වරයා  හදා 
ගදයි. 

ගමය සදු වන විවිධ්ය අවස්ථාවන්  ැන ඉමාම් වරයා 
සඳහන්  රයි. 

1.  ා ය්  රීමටමට අදහස්   රන ග ගන්  

ජනයාට බිගයන් ගහෝ අන් අයගේ ගදෝෂාගරෝ 

 ණය ට ල්  මමට අ ැමැි නිසා එය ඉටු 

ගනො රයි. ගම් මිනිසා දඬුවම් ලැබිය යුතු බව 

තතැම් විද්වතුන් අදහස් ද් වන බව ඉමාම් ඉබ්ු  

රජබ්  වසයි. 

2.  ා ය්  රීමටමට අදහස්  රන ග ගන් , බාහිර 

ගහේතුන් නිසා එය ඉටු ගනො රයි. උදාහරණය්  

ව්ගයන්, ග ගන්  ගසොර ම් රීමටමට අදහස් 

 ළ නමුත් ග ොලිස් වාහනය දැ  එතැනින්  ලා 

යයි. ගම් තැනැත්තා  ා ය්  ගනො ළ නමුත් 

දඬුවම් ලබන බව තතැම් විද්වතුන් අදහස් 

ද් වි. 
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3.  ා ය්  රීමටමට පියවර  ත් නමුත්,  ායි  

්් ිය ගහෝ හැරීයාව ගනොමැි ග ගන් , ඔහු 

දඬුවම් ලබන බව විද්වතුන්  වසි. නිදසුන්  

ව්ගයන් එරීගන ා ඝාතනය රීමටගම් අරමුණින් 

රණ්ඩු දබර වු මුස්ලිම්වරු ගදගදගන්   ගදස 

බලමු. එයින්  වගරකු මරණයට ල්  වුවත්, 

ගදගදොම අ ාය  ත වන බව හදිසය්   වසයි. 

එම හදීසයට සවන් දුන් සහාබාවරු, “ගමය 

(දඬුවම) ඝාතනය  ළ තැනැත්තාටය. ඝාතනයට 

ල්  වු අසරණයාට එම දඬුවම් දීම සුදුසු වන්ගන් 

ග ගසේදැ?යි” විමසුහ. එවිට “ඝාතනයට ල්  වූ 

මිනිසා ද තම මිත්රියා ගහෝ සගහෝදරයා ඝාතනය 

රීමටගම් අරමුණින්  ැමිණි නමුත් එය  ඉෂ්ට 

රීමටමට ඔහුට ගනොහැරී විය.” යු ගවන් නබි 

(සල්) තුමාණන්  හදා දුන්හ. 

4.   ා ය්  රීමටමට අදහස්   ළ ග ගන්  ඒ 

පිළිබඳ ව තවත් රීහි  ගදගන්  සමක සා ේඡා 

 ළ නමුත්, ඔහු එම  ා ය ඉටු  ගළේ නැත. 

ඔහුගේ අයහ ත් ගේතනාව සඳහා ඔහු දඬුවම් 

ලබන බව තතැම් විද්වතුන් අදහස් ද් වි. ඔහු 

අයහ ත් ගේතනාව මත දඬුවම් ගනොලබන බවද, 

ඔහු අු මත  ළ ගනොහැරී අවලාද  ැිමටම, 
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ග් ලාම්  ීරම ,  චරිත ඝ ාතනය ව ැනි  තා 

 ැිරුගව් නම්  මණ්  ඔහුට දඬුවම් ලබන බව 

තවත් පිරිස්  අදහස් ද් වි. 

5. ග ගන්   ා ය්  සදු රීමටමට අදහස්  ළ නමුත් 

 ා ය රීමටමට ඔහු තුළ ිුහ මහත් ආ්ාව ීහන 

මගමන් එය සදු රීමටමට ග ර තම සත ගවනස් 

 ර ත්ගත්ය. එවැනි පුද් ලයා දඬුවමට ල්  

වන්ගන් දැයි නැග න ප්රබ්්නයට ඉමාම් ඉබ්ු  

රජබ් ගමගසේ පිළිතුරු ගදයි. 

a.  ා ය්  රීමටගම් ගේතනාව සතුවිල්ල ට 

 මණ්  සීම ා   ළ  ග ගන් ,  ඔහු  ඒ 

පිළිබඳව රීසදු පියවර්  ගනො ත් අතර එම 

 ා ය රීමටම ඔහු වහාම අප්රිගය  රයි. ගමම 

මිනිසා අල්ලාහ්ගේ සමාව ලබන බව ඉමාම් 

ඉබ්ු  රජබ්  වසයි. උදාහරණය්  ගලස 

රම ද ාන්  ම ාසගස  උ ව ාසගස  ගය දුු  

ග ගන්  සසල් ජලය දැ , ගමොගහොත ට 

එය  ානය රීමටමට ආ්ා  ර, වහාම එම 

සතුවිල්ල ඉවත්  ර  නී.  ා ය්  රීමටගම් 

ගේතනාවරීන් ගතොර වු ගමම පුද් ලයා 

ෂාමාව ලබයි. 
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b. අයහ ත්  රුණ්   ැන නිතර  ල් නා 

 රමින් සටින ග ගන්  වර්  ගද  ට 

අයත් බව විද්වතුන්  වසි. 

 හදවගත් ප්රබ්්නය් :  එනම් අල්ලාහ්ගේ ඒීරය 

භාවය, නබිත්වය, අවසාන දිනය වැනි  රුණු 

පිළිබඳව සැ ය ග ගනකුගේ සගතහි නැගුගන් 

නම්, එම තැනැත්තා දඬුවම් ලබන බව විද්වතුන් 

අදහස් ද් වි. ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ් ගම්  ැන 

තවත් විග්රදහ  රයි. එනම්, අල්ලාහ්  ැමි ගද් 

මිනිසා අප්රිගය  රන්ගන් නම්, අල්ලාහ්  අප්රිගය 

 රන ගද්  මිනිසා ආ්ා  රන්ගන් නම්, උඩඟුව, 

වවරය, අගහේතුගවන් සැ  රීමටම යන ගද් 

සඳහා මිනිසා දඬුවම් ලබයි. 

 ් ා මට රි ව   රන   ා  ය් :  එනම්   ා ම 

මිථාාචාරය, ගසොර ම් රීමටම, මත්  ැන් ගහෝ 

මත් ද්රීවා භාවිත රීමටම, මිනිස්  ඝාතන යන 

 ා යන් පිළිබඳ ව ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ් අදහස් 

ද් වන්ගන් ගමගසේය. ගම් මිනිසා දිගින් දි ට ගම් 

 ා යන් පිළිබඳ ව   ල් නා   රමින් එය 

ඉටුරීමටමට මහත් ආ්ාගවන් හා  ැමැත්ගතන් 

සටින්ගන් නම් ඔහු දඬුවම් ලබයි. ගම් මිනිසා එය 
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සැබැවින් ම ඉටු ගනො ළ නිසා ඔහු සමාව ලබන 

බව තවත් විද්වතුන් පිරිස්   වසි. ගම් හා 

සමාන අදහස් දරන තුන් වන පිරිස, ගමම මිනිසා 

හරම් ග ගදගස හි ගමවැනි සතුවිල්ගලන්  සු 

වුගස නම් ඔහු දඬුවම් ලබන බව  වසි.  

 ා ය්   ළ ග ගන්  ඉන්  සු ව හැරී සෑම 

අවස්ථාව ම එය නැවත ඉටු රීමටමට සූදානම් ව 

සටියි. ගම් මිනිසා දිගින් දි ට අීර රු වන 

අගයරී. ඔහුගේ  ා  ක්රි යා ගද ්  අතර දීර්ඝ 

 ාලය   රතරය්  ිුහණ ද ඔහුගේ අයහ ත් 

ගේතනාව ගහේතුගවන් ඔහු දඬුවම් ලබයි. 

ගමම හදීසගස තවත් වාර්තාව , ග ගන්   ා ය්  
 ගළේ නම් එය එ්   ා ය්  ගලස අල්ලාහ් ගල් න 
 රන බවද, එම තැනැත්තා  ා  ෂාමාව  ගළේ නම් 
ගහෝ යහ ක්රි යාවන් ඉටු  ගළේ නම්, එම  ා යට 
සමාව ගදන බවද අල්ලාහ්  වසයි. 18 වන හදිසය 
සඳහන්  රන අයුරින් “ඔබ සැම, ග ොතැන  
සටියත් අල්ලාහ්ට බිය බැිගයන්  ටයුතු  රු . 
ඔබග න් අකුසල් රී යයාව්  සදු වු විට, ග රළා  සුව 
කුසල් රී යයාව්   රු . ගමම කුසල් රී යයාව ඔගබන් 
සදු වු අකුසල් ක්රි යාව ම ා දමන්ගන්ය. තවද අන් 
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අය සමක විනීත ගලස හැසගරු .” යන වදන 
ගමයට අදාල ගව්. 

අවසාන නි මනය 

රැ වරණය ගනොලැුහ ග ගන්  මහත්  ාඩුවට ල්  
වු බව ගමම හදීසගස එ්  අු වාදය්  සඳහන්  රයි. 
ගමහි අදහස වන්ගන්  වගරකුගේ අකුසල් ක්රි යාවන් 
ඔහුගේ කුසල් ක්රි යාවන් ඉ් ම වන්ගන්ද ඔහු අන්ත 
 රාජයට  ත්වුගණ්ය යු ගවන්ය. අල්ලාහ්ගේ 
වමත්රි ය සහ අු ග්රදහය ඉතාමත් වි්ාලය. ඔහු 
 ැමි අයට කුසල් ක්රි යාවන්ට 700 වාරය්  තාා  
පිරිනමා ඔවුන්ගේ  ා යන්ට සමාව ද ගදයි. ගමවැනි 
සයලු අවස්ථාවන් අල්ලාහ් ස සා ිබිය දී අපි තව 
තවත් ඔහුට අීර රු ව  ා යන් රීමටගමහි නියැළී 
සටිගස නම්, අ ගේ කුසල් ක්රි යාවන් ඉ් මවා 
 ා යන් අක  මගමන් අපි මහත්  ා තරයන් සහ 
සීමාව  ඉ් ම වු  අය  බවට   ත් ගවමු .  එව ැනි 
තත්ත්වගස අ ටම මිස අන් රීසගවකුට ගදොස් 
 ැවරිය ගනොහැ . 

“ වගරකුගේ  ා යන් ඔහුගේ තුසල් ක්රි යාවන් 
ඉ් මවන්ගන්ද, ඔහුට විනා්ය හිමිගව්වා.” යන 
හදීස් වදන ඉබ්ු  මස්ඌද් (රලි) වැර්ථා  රයි. දින්  
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්, “වස්තු භිං  වූ තැනැත්තා 
ගලස ඔබ සල න්ගන්  වගරකුද?” යැයි විමසුහ. 
“දිනාර් ගහෝ දිර්හම්  ගනොමැි ග ගන් .” යැයි 
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සහාබාවරු පිළිතුරු දුන්හ .  එවිට නබි (සල්) 
තුමාණන් “ග ගන්   ඳුගමන් වි්ාල ප්රබමාණගස 
කුසල් ක්රි යාවන් සමක  ැමිගණන නමුත්, ඔහු 
මිනිසුන්ට  හර දීම හා හානි සදු රීමටම වැනි  ා යන් 
වි්ාල ප්රබමාණය්  සහිත ව ද  සටියි.” ඔහුගේ 
 ා යන් මිනිස් අයිිවාස ම් හා සම්බන්ධ්ය වු නිසා 
ඒවා ඉවත දැමිය ගනොහැ . ගම් මිනිසා අන් අයට 
එගරහිව, මුසා  තුරා, ග් ් ලම්  වසා, ඝාතන  වා 
සදු  ර තත. ගමවැනි පුද් ලයාගේ කුසල් ක්රි යා 
සයල්ල නිතාාු ලවලව  වරා  ු  ලැගබ්. එයට 
අමතර ව ඔහුගේ  ා යන් ට ල්  වු අය  ළ 
අකුසල් ක්රි යා සයල්ල ඔහුගේ ගල් නයට එ තු 
 රු  ලැබ අවසානගස ඔහු අ ායට මස  රු  
ලබයි.  

ගමවැනි බිං ගලොත් වු පුද් ලයාගේ තත්ත්වය  ැන 
සතා බලන්න. ගමම හදිසය පිළිබඳ ව අපි සයලු 
ගදනාම දීර්ඝව සතා බලා අන් අයගේ අයිිවාස ම් 
උදුරා ගනොග න ඔවුන් අවමානයට ල්  ගනො ර, 
අනිකුත් මුස්ලිම් වරුන් අතරමිං ගනො ළ යුතුය. අපි 
සතුන්ට  වා  රුණාව දැ් විය යුතුය. බළගලකුට 
වදහිිංසා  ළ  ාන්තාව්  අ ා  ත වු බව නබි (සල්) 
තුමාණන් අවවාද  ළහ. තවත් බැිමත්  ාන්තා 
ව්  කුසල් ක්රි යා  ළ නමුත් තම අසල් වැසයන්ට 
නිතර හිරිහැර  ළ ගහේතුගවන් අ ායට තතුළු වූ බව 
නබි (සල්) තුමාණන් අවවාද  ළහ. 
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අන් අය සමක ආශ්රඅය රීමටගම් දී මුස්ලිම්වරුන් 
ප්රබගව්්මින් ක්රි යා  ළ යුතුය. අ   ළ වරද ට 
ඔවුන්ග න් අ  සමාව ගනො ැතුගව් නම්, ඔවුන් 
 රන වරදට අ  ව රීව යුතුයි. මුස්ලිම්වරුන් 
ව්ගයන් ගමය  අ ගේ යහ ත් හ ැසමටම  හ ා 
සම්බන්ධ්ය ගව්.  ගමගලොව හා මරණගයන්  සු 
ජීවිතගස ජය ලබු  පිණිස ගමම විෂය පිළිබඳ ව අ  
විග්ේෂ සැලරීලි දැ් විය යුතුය. 

38. අල්ලාහ්ට සීය  මම සඳහා වු ප්රබධ්යාන 
ගදොරටු ව ඔහුට නැමදුම් රීමටමය 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්  ැවසු බව අුහ 
හුගරයිරා (රලි) ගමගසේ වාර්තා  රයි. “නිසැ වම 
අල්ලාහ් තආලා ගමගසේ  වසා තත. ‘මගේ සීය  
 ැත්තන්  සම  හතුරු ම්  ති   රන්ගන් 
 වගර් ද මම ඔහුට විරුද්ධ්ය ව සටන්  රමි. මා 
විසන් (මිනිසා ග ගරහි) ප්රබ ා්යට  ත්  රන ලද 
අනිවාර්ය ව ීරම් ඉටු රීමටම් තුළින් හැර මගේ 
 ැත්තන්ට මට සීය මමට ගනොහැ . මම ඔහුට 
ආදරය   රුණාව ද් වන තුරු ඔහු අනිවර්ය 
ක්රි යාවන්ට අමතරව අිගර්  යාේ ා (නවාෆිල්) 
ගමගහයන් ඉටු  රමින් මට සීය  ගවමින් සටියි. 
මම ඔහුට දයාව දැ් මගම් ප්රබිලලය්  ව්ගයන් ඔහු 
ශ්රඅවණය  රන්ගන් කුමරීන්ද, ඔහු ශ්රඅවණය  රන 
ගදසවන්, ඔහු බලන්ගන් කුමරීන්ද ඔහු බලන 
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ගන්ත්රිාව, ඔහු යම් රීසව්  රඳවා  න්ගන් කුමරීන්ද 
එගසේ රඳවා  න්නා සුරත, ඔහු  මන්  රන්ගන් 
කුමරීන්ද ඔහු  මන්  රන ගද ය (යන සයල්ල) 
මම ගවමි.  ඔහු මග න් අයද සටින සයල්ල් ම  
ඔහුට ප්රබදානය  රමි. ඔහු මග න් රැ වරණය 
 තන්ගන් නම් සැබැවින් ම ඔහුට රැ වරණය ලබා 
ගදමි.” මූලාශ්රඅ සීහහ් ුහහාරි. 

ගමම හදීසගස සඳහන් වලී නම්  දගස අර්ථය සැබෑ 
වි්්වාස යා ගහෝ අි උතුම් අල්ලාහ්ගේ සීය තම 
ගසේව ගයකු යන්නයි .  විලාය ා  යන  ද  අල් 
කුර්ආනගස විවිධ්ය වා ායන් හි සඳහන් ගව්. ගමම 
වැරී මගින් අල්ලාහ් ගමම අව්ලියාවරුන්ගේ (ඒ  
වචනය වලී) තත්ත්වය  ැන සා ේඡා  රයි. ගමම 
හදීසගස අල්ලාහ් තම ගුණාිං ය පිළිබඳ ව සඳහන් 
රීමටමට ග ර වලී වරගයකුගේ තත්ත්වය පිළිබඳ ව 
සඳහන්  රයි. ගමම හදීසගස ආරම්භගස “මගේ 
සීය   ැත්තන් සම  හතුරු ම් ති  රන්ගන් 
 වගර් ද මම ඔහුට විරුද්ධ්ය ව සටන්  රමි.” 
යු ගවන්ද අවසානගස “ඔහු මග න් අයද සටින 
සයල්ලම  ඔහුට ප්රබදානය  රමි. ඔහු මග න් රැ  
වරණය   තන්ගන්  නම්  ස ැබ ැ වින්  ම  ඔහුට 
රැ වරණය ලබා ගදමි.” යු ගවන් සඳහන්  රයි. 
ගමම හදීසය මැද ග ොටගසේ තම සීය තම ගසේව  
යාගේ  ිගුණ කුම්  දැයි අල්ලාහ් සඳහන්  රයි. 
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තම සීය තම ගසේව යන් ට අල්ලාහ්  ආදරය , 
 රුණාව ද් වන බව ගමම හදීසගස සනාථ  රයි. 
මිනිසාගේ යහ ත් ක්රි යාවන් හි ස්වාභාවි  ප්රබිලලය 
ගමය ගව්. අල්ලාහ්ගේ ආදරය හිමි  ර  ු   පිණිස 
මිනිසා  ළ යුතු ගද් කුම්  දැයි අල්ලාහ් සඳහන් 
 රයි. එම ක්රි යාවන් ගශ්රඅේණි ගද  ට අයත් බව දැ  
 ත හැ .  ළමුවන ගශ්රඅේණිය වාජිබාත් නම් අනිවාය  
සයල්ල ඉටු රීමටම සහ මුහර්රමාත් නම් තහනම් 
සයල්ගලන් ඉවත් මමය. ගදවන ගශ්රඅේණියට අයත් 
පිරිස ගම්වා සයල්ල අු  මනය  රන අතර, ඒවාට 
අමතර ව නවාෆිල් නම් අිගර්  නැමදුම් හා කුසල් 
ක්රි යාවන් හි ගයගදි. 

අල්ලාහ්ගේ අව්ලියා (විලායත්) යන සිං ල් ය අල් 
කුර්ආන් හි සූරා යූු ස් වා ා අිං  62 සට 64 ද් වා 
සඳහන් ගව්. 

“දැන  ු ! සැබැවින් ම අල්ලාහ්ගේ අවුලියාවරුන්-
ඔවුන් ග ගරහි බිය්  නැත. ඔවුහු ළතගවන්ගනෝද 
ගනොගවි. (ඔවුහු) වි්්වාස  ර සරිත් විරිත් රැ  
හුන්  අය .  ඔවුනටය  ගමගල ොව  ජීවිතගයහි  ද 
 රගලොගවහි ද ශුභාරිංචිය. අල්ලාහුගේ  වචනගය හි 
ගවනස්විම්  නැත. එයමයි අතු ත් ෘෂ්ට භා ාය.” 

ඉහත සඳහන් කුර්ආන් වැරී 3 සහ ගමම හදීස ය 
 දනම්  ර ග න විලායාත් නම් සිං ල් යට  හත 
සඳහන්  රුණු අඩිංගුය. 
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1. අල්ලාහ් ග ගරහි ආදරය; 

2. අල්ලාහ් ග ගරහි බිය; 

3. අල්ලාහ්  සහ ඔහුගේ නබි (සල්) තුමාණන් 

ග ගරහි වි්්වාසය; 

4. අල්ලාහ් ග ගරහි බැිමත් ම, අවිං  ම සහ 

වි්්වාස වන්ත ම; 

5. යහ ක්රි යාවන් ඉටු රීමටම තතුළු අල්ලාහ්ගේ 

අණට අවනතමම. බිය,  ්්චාත්තා ය සහ 

අල්ලාහ්ගේ තීරණයට යටත් මම මත ගමම 

අවනතමගම් ගේතනාව  දනම් ග ගර්; 

ගමයින් ඉග න  න්නා  ාඩම්. 

හදීසගස මුල් ග ොටස ගදස බලමු.  

“මා විසන් (මිනිසා ග ගරහි) ප්රබ ා්යට  ත්  රන 
ලද අනිවාර්යය ව ීරම් ඉටු රීමටම් තුළින් හැර මගේ 
 ැත්තන්ට මට සීය  මමට ගනොහැ . මම ඔහුට 
ආදරය  රුණාව ද් වන තුරු ඔහු අනිවාය ය 
ක්රි යාවන්ට අමතරව අිගර්  යාේ ා (නවාෆිල්) 
ගමගහයන් ඉටු  රමින් මට සමි  ගවමින් සටියි.” 
අල්ලාහ් තම  ැත්තන් ගදවර් යට ගවන්  රයි. 

1.  ළමු වන පිරිස අනිවාය ය ක්රි යා ඉටු  රමින් සහ 

තහනම් ගදයින් ඉවත් ම අල්ලාහ්ට සීය  වන 
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පිරිස. ඔවුන් කුර්ආනගස “අස්හාබ් අල් යීයන්” 

යු ගවන් සඳහන්  රු  ලැුහ මධ්යාම තලයට 

අයත් පිරිසය. එනම් අනිවාය ය  රුණු ඉටු රීමටම 

සහ තහනමින් ඉවත්මම විලායාත් හි අවම 

අව්ාතාව ගව්. විලායාත් හි ගමම  පියවර සෑම 

වි්්වාසීන්ග න්ම බලාග ොගරොත්තු ගව්. 

2. ගදවන පිරිස අල්ලාහ් ග ගරහි ඉතා බැිමත් 

වන අතර තම වදනි  නැමදුගම හි හා අල්ලාහ් 

ට සමි මගම් උත්සාහගස නිරන්තර ගයන් 

(සාබිලවන්) ගයදී සටිි. ගම් පිරිස අනිවාය  

නැමදුම් ඉටු රීමටගමන් සහ තහනම් ගදයින් ඉවත් 

මගමන්  මණ්  සෑීහමට  ත් ගනොම, ඒවාට 

අමතර ව නවාෆිල් නම් අිගර්  නැමදුගම හි 

ගයදීම ද සහ ම් රූහ් නම් අප්රිගය ක්රි යාගවන්  වා 

ඉවත් ව සටිි. ගම් ක්රි යා මාර් ගයන් ඔවුන් වරා 

නම් අක  බැිමත්  ම සහ විලායා ලබන 

ගහේතුගවන් අල්ලාහ් ඔවුන් ගවත අක  ගලස 

ආදර  රුණාව ද් වයි.  ගම් බව අල්ලාහ් 

 ැහැදිලි ගලස ප්රබ ා්  රයි.ගමහි වැද ත් 

වන්ගන් ඔබ අල්ලාහ්ට ආදරය දැ් මම ගනොව 

අල්ල ාහ්  ඔබට  ආදරය  ද් වන්ගන්ද  යන 

ප්රබ්්නයයි යු ගවන් තතැම් ආරම්භ  යු ගස 
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සලෆි වරුන්  වසි. ගම් අු ව අල්ලාහ් ඔබට 

ආදරය  රන්ගන් නම්, ඔහුගේ  රුණාව, 

ආශීර්වාදය, සහය සහ යහ මක යන ගද් ඔබට 

පිරිනමයි. 

නබි (සල්) තුමාණන් ගම් ගලස  ැවසීමට පුරුදු ම 
සටියහ. “යා අල්ලාහ්! ඔබ මා හට ආදරය ද් වන 
ගලසද, ඔබට ආදරය ද් වන අයගේ ආදරය ද  තමි. 
ඔබට සීය   රන සෑම ක්රි යාව්  ම ප්රිගය  රන්නට 
මට  හසු  රු  මැනව.”  

ගම් ගහේතුගවන්  අල්ලාහ් ගවත ආදරය  දනම්  ර 
 ත් යහ ක්රි යාවන්  රන අය එහි නිරන්තර ව ගයදී 
සටින අතර ඔවුන් රීස විගට  අවධ්යය  මමට ගහෝ 
සත්  ලරීමටමට ල්  වන්ගන් නැි බව ආරම්භ  
යු ගස තතැම් විද්වතුන්  වසි. අල්ලාහ් ව මුණ 
 ැගසන බව ස්ථීර වි්්වාසය සහිත බැිමතුන්, 
අල්ලාහ් ට සීය   රන යහ ක්රි යාවන් ඉටු රීමටමට 
රීස විගට  උදාසීන ගනොගවි. අල්ලාහ් ට ආදරය 
 රන  ැත්තාගේ හදවත පිරිසදු  රු  ලැුහ එ රී. 
එම ආදරය උග්රද වන ප්රබමාණයට ඔහුගේ හදවත 
පිරිසදු වු  තත. අල්ලාහ් ට සීය   රන යහ ත් 
ක්රි යාවන් රීමටමට ඔහු නිතර සූදානම් ව ඉදිරි ත් 
වන්ගන් ඉතාමත් සතුටින් ය. 
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අල්ලාහ් ට ආදරය  රන ග ගන්  අනිවාය ගයන්ම 
අල්ලාහ්ගේ අණ අු  මනය  රන බව ආරම්භ  
යු ගස විද්වතුන්  වසි. ගම් නිසා අක  ගලස 
නවාෆිල් නම් අිගර්  නැමදුම් දින තා රීමටගමන් 
අල්ලාහ් ට සීය  විය හැ . 

 නබි (සල්) තුමාණන් වදනි  ව ඉටු  ළ 

නවාෆිල් නැමදුගමහි නිරත මම. 

 අල්  කුර්ආනගස  ව ා ා  රීයමම ,  ඒව ා ට 

ඕනෑ මින් සවන් දීම සහ ඒවාගස අර්ථය 

අවගබෝධ්ය  ර  ැනීම. 

 අල්ලාහ්ව සහි රීමටම, එනම් දිගවන්  වසන ගද් 

සත් හි ිගබන ගද් සමක සැසඳීම. 

 අල්ලාහ් ට සීය  ව සටින අනිකුත් මුස්ලිම් වරුන් 

ග ගරහි ආදරය දැ් මම. 

හදීසගස “මම ඔහුට දයාව දැ් මගම් ප්රබිලලය්  
ව්ගයන් ඔහු ශ්රඅවණය  රන්ගන් කුමරීන්ද, ඔහු 
ශ්රඅවණය  රන ගදසවන්, ඔහු බලන්ගන් කුමරීන්ද 
ඔහු බලන ගන්ත්රිාව, ඔහු යම් රීසව්  රඳවා  න්ගන් 
කුමරීන්ද එගසේ රඳවා  න්නා සුරත, ඔහු  මන් 
 රන්ගන් කුමරීන්ද ඔහු  මන්  රන ගද ය (යන 
සයල්ල) මම ගවමි.” යන ගදවන ග ොටස පිළිබඳව 
ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ් ගමගසේ අදහස් ද් වයි. 
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අනිවාය  ක්රි යාවන් සමක අිගර්  නැමදුම්  රමින්, 
ඒ මගින්  ැත්තා එ  තත්ත්වගස සට ඊට ඉහළ 
තත්ත්වය ට  ත් මගමන් ඉහ්සාන් නම් තත්ත්වය 
ලබා  න්නා බව ගමම වැද ත් හදීස් වදන සඳහන් 
 රයි. ගමම තත්ත්වගස දී ඔහු අල්ලාහ් ව දෑගසන් 
දරීන්නා ගසේ නැමදුම්  රන අතර, ඔහුගේ හදවගත 
හි  අල්ලාහ් ග ගරහි ආදාරය උතුරා යන මුරා බා 
නම් අදියරයට  ැමිගණයි. 

ගමම තත්ත්වගස අල්ලාහ්ගේ  රුණාව ඔහු ගවත 
 හළ  රමින් තම  ැත්තාට අල්ලාහ්ට නමදින්නට 
සහ උත් ර්ෂයට  මුණුවන්නට  හසු වු  තත. 
ගමම අවස්ථාගව් අිගර්  නැමදුම් රීමටමට ඔහු 
 හසු  රන ලදු ව අල්ලාහ්ට  මණ්  ඔහුගේ 
හදවත  ැ   රයි. ගමම හදවත අන් රීසව ගේ 
බල ෑමට ගහෝ අත් ත්  ර  ැනීමට ගහෝ වහල් 
බවට  මුණුවන්නට ගනොහැරී ගව්. 

එවැනි හදවත් සහිත ග ගනකුගේ අවයවන් 
අල්ලාහ්  ැමි ගද්  මණ්   රයි. අල්ලාහ් දරීන, 
සවන් ගදන සහ  රන ගද්  මණ්  ගමම  ැත්තා 
දරීයි, සවන් ගදයි,  රයි. එවැනි ග ගනකුග න් 
රීසදු  ා ය්  සදු ගනොවන බව තතැම් (සලෆි) 
විද්වතුන්  වසි. 

තව්ීහද් නම් ප්රබ ා්ය  වසන අයුරින්, අල්ලාහ් ට 
 මණ්  නැමදුම් රීමටමට, ීරර්ිය  වසන්නට, 
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අවනත මමට, ආදරය ද් වන්නට සහ බිය මමට අ  
බැඳී සටිගම් ප්රබිලලගයන් ගමය එ රී. අල්ලාහ් 
අ ැමැි ගදය්  ගමම  ැත්තා ප්රිගය  ගළේ නම් ගහෝ 
අල්ලාහ් ප්රිගය  රන ගදය්  ගමම  ැත්තා අ ැමැි 
නම්  මණ්   ා ය්  සදු වු  තත. අල්ලාහ් 
ග ගරහි ආදරයට ඉහළින් පුද් ලි  වාසයට ප්රබමු  
ස්ථානය්   හා ප්රබධ්යානත්වය්  ගදන විට ද ගමය සදු 
විය හැ . එ  මණ්  ගනොව එම පුද් ලයාගේ 
තව්ීහද් නම් සෘජු වි්්වාසගස අසම්පූර්ණ භාවයට 
ගම් ක්රි යාව ගහේතුව්  ගවයි.  

ගමම හදීසගස තුන් වන ග ොටස ගමගසේ  වසයි. 

 “ඔහු මග න් අයද සටින සයල්ල ම  ඔහුට ප්රබදානය 
 රමි. ඔහු මග න් රැ වරණය  තන්ගන් නම් 
සැබැවින් ම ඔහුට රැ වරණය ලබා ගදමි.” 

ගමහි දී අල්ලාහ්ගේ අවුලියා වරුන්ට අල්ලාහ් 
ඉ දිරිගයහි  විග්ේ ෂ  ස් ථ ානය්  ිගබ් .  එව ැනි 
ග ගනකුගේ දුආ සහ ඉල්ලීම් වලට පිළිතුරු ගදු  
ලැගබ්. ඔහු යම් ගදයරීන් රැ වරණය  ැතුගව් නම් 
එය අනිවාය ාගයන් ගදු  ලැගබ්. 

අන් නසායිගේ සුනන් ග්රදන්ථගස ඉස්ිආදා නම් 
 රිේගේදගස, නබි (සල්) තුමාණන් රැ වරණය  ැතු 
සයලු ගද්  ැන සඳහන් ම ිගබ් . ගමගලොගව් 
දිළිඳු ම, ු  ත් ම, ගසොගහොගන හි දඬුවම, දු  
සහ ගදොම්නස යන සයලු දැයින් නබි තුමාණන් 
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රැ වරණය  ැතුහ. ගම්වා පිළිබඳ හදීස්  වදන් 
සයල්ල  දුආ  ගලස  ස ඳහන්  ගව් .  ගමම  දුආ 
අල්ලාහ්ගේ ආදරය සහ ගමගලොගව් විවිධ්ය හානි 
වලින් රැ වරණ  තන දුආ ගලස සඳහන් ම ිගබ්. 

ගමහි අවසාන ව්ගයන් වැද ත්  රුණ්  පිළිබඳ ව 
සඳහන්  ළ යුතු ව ිගබ්. අවුලියා යු   වගර්  ද 
යන්න ගනොගය්  වැරදි මත  වි. ගමම පුද් ලයා 
 වගර් ද, ඔහුගේ ගුණාිං යන් කුම් ද යු ගවන් 
ග ොදුගව් මුස්ලිම්වරුන් අතගර්ම ගනොගයකුත් වැරදි  
වැටීහම් ිගබ්. අද මුස්ලිම්වරුන් වලි ග ගනකුගේ 
ගුණාිං යන් පිළිබඳ ව කුර්ආන් සහ හදිස් වදන් 
 වසන සතායට ප්රබිවිරුද්ධ්ය ව  හදා ග න සටිි. 
ගම්වායින් ගබොගහෝමය්  මිතාා  ට  ථා මගින් 
 ැිරුණු  රුණු ගව්. ගම්වා  රාමත් ගලස ද 
හැඳින් ගව්. ු  ත් ජනතාව වලි ග ගනකුගේ 
විග්ේෂ හැරීයාව පිළිබඳ ව  වසන්ගන් මිතාා 
 රාමාත් මත ය.එම පුද් ලයා නිතර අල්ලාහ් ට 
සමි  මම පිණිස නැමදුගම හි නිරත වන ග ගන්  
යන සතාය ගබොගහෝ ගසේ අමත  ම අවසානය. ගම් 
ගහේතුගවන් වලී යන ස්ථානය ට හිමි ම් රීයන අය 
ඉස්ලාමගස සතා ඉ ැන්මම් වලට බාහිරව  ටයුතු 
රීමටම අපි දරීමු.  ගමම අවුලියාවරු ගබොගහෝ 
අවස්ථාවන් හි ගමම විග්ේෂ හැරීයවන් උ ගයෝගි 
 ර ග න මිනිසුන්ගේ අවධ්යානය, ීර රුමම සහ 
තතැම් විට මුදල්  වා රැස්  රන්නට ක්රි යා  රි. 
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ගමවැනි හැසමටම් හි ගයගදන ග ගන්  අල්ලාහ්ගේ 
වලී ග ගන්  වන්ගන් ග ගසේද? එනිසා සැබෑ 
අවුලියා වරගය්  තම විලායා භාවය ස්වයම් 
ප්රබවර්ධ්යනය සඳහා අයුතු ගලස උ ගයෝගි ගනො රයි. 
විලායා යු  අල්ලාහ් ග ගරහි ආදරය ගහේතුගවන් 
ඔහුගේ හදවගත හි  වින සතුවිල්ලයි. 

මුස්ලිම්වරුන් බහුතරය්  විලායා යන ප්රබ්්නය 
පිළිබඳ තවමත් අවුල් ම සටින නිසා ගමම වැරදි මත 
 ැන  හදා දිය යුතුය. විලායා ගනොගහොත්  රාමා 
අල්ලාහ් ට ඉතා සීය ව සටින රීහි  ගදගනකු ට 
 මණ්  සීමා වන ගහේතුගවන්, ඉමාම් ෂාතබි තුමා 
ගමයට ග ොන්ගද්ස රීහි ය්   නවා තත. වලී 
වරගය්  අන් අයට වඩා තමා අල්ලාහ් ට ඉතාමත් 
සීය ව සටින බව  වසන්නට කුළෑටි ගවයි. ගමය 
ඉහ් ්ඃල ාස්  නම් අවිං  භ ාවයට  ටහැණි වන 
ගහේතුගවන්ය. 

අවසාන නි මනය 

ඉස්ලාමගස ප්රබධ්යාන මූලධ්යර්මය ගහෝ සිං ල් ය 
පිළිබඳ ව ගමම හදිසය ප්රබ ා්  රයි. විලායා නම් 
අල්ලාහ් ට සමි  මම සහ වලි නම් ග ගනකුගේ 
ල් ෂණය පිළිබඳ ව ගමම හදීසය  ැහැදිලි  රයි. 

වි්්වාස  රන සාමානා ජනතාවට සහ අල්ලාහ් ට 
සීය  ව සටින  ැත්තන් ට සතුරු ම්  රන්නන්ට 
එගරහිව සැබැවින්ම  රන යුද්ධ්ය ප්රබ ා්රී ගමම 
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හදිසය. රීසගවකුට හානිය්  සදු ගනො රන ගලසද, 
අල්ලාහ්ගේ වි්්වාසීන්ට හානි සදු  ර අල්ලාහ්ගේ 
සතුරන්  බවට   ත්  ගන ො වන  ගලස ද  සයලු  
මුස්ලිම්වරුන්ට සහ මුස්ලිම් ගනොවන පිරිසට ගදන 
ලද ග ොදු නිගව්දනය්  බව ගමම හදිසය  හදා  ත 
හැ . ගමගලොව ජිවිතගස සහ මරණගයන්  සුව ද 
 වින තත්ත්වය ගමය ගව්. අ ට සාධ්ය  වන ගද් 
සහ අ ට එගරහි වන ගද් පිළිබඳ ව අල්ලාහ් 
සැබැවින් ම දනී. උතුම් අල්ලාහ්ගේ සැබෑ  ැත්ගත්  
 රන ප්රබාර්ථනාවන් ට තතැම් අවස්ථාවන් හි සාධ්ය  
ප්රබිලල ගනොලැබීමට ගමය ද ගහේතුවරී. ගමයට 
ගහේතුව  ැත්තන්  රන ප්රබාර්ථනාවන් නිසා ඔවුන්ට 
සහ අන් අයට හානිය්  සදු විය හැ . ප්රබාර්ථනාව්  
 රන තැනැත්තා ,  තතැම් අවස්ථාවන් හි එහි 
ප්රබිවි ා ය කුම් දැයි ගනොදනි. එනිසා දුආව්  පිළි 
 ු  ගන ො ල ැ ුහ ග ව්  නම් ,  එ හි  අ ල්ල ා හ් ග ේ 
ආශීර්වාදය්  සහ  රුණාව්  ිගබන බව අ  
වටහා  ැනීම ගබොගහෝ වැද ත් ය. සැබැවින්ම දුආ 
ගවහි ආසරි මරණගයන්  සුව අනිවාය ගයන්ම 
ිගබ්. 

39. අත සු මම සහ අමත  මම සඳහා සමාව තත 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් වදාළ බව ඉබ්ු  
අබ්බාස් (රලි) වාර්තා  රයි. “මගේ උම්මත් ගහවත් 
ජන සමාජය විසන් අත සු මම් සහ අමත  මම් 
නිසා සදු  රු  ලබන වැරදි සඳහා ද අල්ලාහ් 
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තආලා මා ගවු ගවන්  සමාව ගදන්ගන්ය.” මූලාශ්රඅ 
ඉබ්ු  මාජා සහ බයිහීර. 

ගමහි  සුබිම 

ගමම හදීසගස සඳහන්  රුණු අල් කුර්ආනගස ද 
සඳහන් ගව්. 

“අ ගේ ස්වාමිනි! අ  වැරදීමරීන් ගහෝ අමත  
විගමරීන් ගහෝ (සදුවු දැය  ැන) අ  (වරද ට) හසු 
ගනො රව.” සූරා බ රා වා ා අිං  286.  

“අ ගේ ස්වාමිනි! වැරදීමරීන් ගහෝ අමත  මමරීන් 
අ  සදු  රන  ා යන්ට දඬුවම් ගනො රව.” යු  
ගමහි තවත් අර්ථයගව්.  

“එහි ු ෙලා වැරැදීමරීන්  ළ දෑහි ු ෙලාට  ා ය්  
ගනොමැත. නමුත් ු ෙලාගේ හදවත් ඕනෑ මින් සදු 
 ළ දෑහි (නෙලාට  ා ය්  තත) තවද අල්ලාහ් අයස 
ෂාමාීහලී  රම  රුණාභරිත විය.” සූරා 33:වා ා 5 

“තම හදවත වි්්වාසගයන් සැනසුමට  ත්ව ිබිය දී 
(වි්්වාසගයන්) බැහැර වන ගමන්) බල රු  
ලබන්නන් හැර.”  සූරා 16 වා ා 106 

ගමයින් ඉග න  න්නා  ාඩම 

අත සුමගමන් ගහෝ අමත මගමන් සමාව ගදු  
ලබන නමුත්, එය සඳහා ප්රබිවි ා ය්  ගනොමැි 
බව ගනොසතන්න. ග ගනකුට සමාන ගදන ලබන 
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නමත් තම ක්රි යාවට ඔහු ව  රීව යුතුය. ගම්වා 
ග ොටස් තුන ට අයත් ගව්. 

1. ග ගන්  ව ැරදීමරීන්  ළ ක්රි යාව  නිස ා 

ප්රබිවිලා ය්  ගනොමැි අවස්ථාව ගදස බලමු. 

රමදාන් මාසගස මුස්ලිම් වරගය්  අමත  මගම් 

ගහේතුගවන් ප්රබසද්කගස ආහාර  න්නා මුස්ලිම් 

වරගය් . එම පුද් ලයාගේ උ වාසය තවමත් 

වලිංගු බවද ඔහු ගවනත් දින  උ වාසගස 

ගයදීමට අව්ා නැි බව ආ මි  විද්වතුන් 

බහුතරය්  අදහස්  ද් වි .  “අමත ම ම 

ගම්තුවන් රමදාන් මාසගස ආහාර  න්නා 

මුස්ලිම් වරගය්  සමාව ගදු  ලබයි.” යු ගවන් 

අල් ුහහාරි සහ මුස්ලිම් වාර්තා  ළ හදීස් වදන 

 දනම්  රග න ගමම විද්වතුන් තම අදහස් 

ප්රබ ා්  රි. 

2. ග ගන්  අමත මමරීන් ගහෝ වැරදීතමරීන් 

 ළ   ා ය  නිස ා  ප්රබිවිල ා ය්  ිගබන 

අවස්ථ ාව් .  නිදසුන්  ව්ගයන් ව ාහන 

අනතුරරීන් ගහෝ වැඩ ග ොගළහි අනතුරරීන් 

මුස්ලිම් වරගය්  මරණයට  ත්මම.  ගමම 

වරද රුට  ෆ්ෆාරා නම්  ා ගමෝචනය සඳහා 

දඬුවම්   වරු  ගනොලබන නමුත් කුර්ආන් 
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 වසන ආ ාරයට ඔහු ෆිද්යා නම් දඩ මුදල 

ග විය යුතුය.  තවත් උදාහරණය්  ගලස 

ග ගනකුගේ ඉඩම් ගහෝ ගද්ග ොළට වැරදීමරීන් 

අලාභය්  සදු  ළ ග ගන්  ගදස බලමු. තමා 

විසන් සදු  රු  ලැුහ අලාභය සඳහා ව  රීව 

යුතුය .  ඔහු  වන්දිය්  ග විය  යුතු  අතර , 

අල්ලාහ්ගේ සමාව ඔහුට හිමි ගවයි. ඔහුගේ වරද 

 ා ය්  ගලස සදහන් ගනොවු  තත. 

3. තුන්වන නිදසුන පිළිබඳව ආ මි  විද්වතුන් 

අතර මත ගේදය්  ිගබ්. එනම්, සලාතගස 

නිරත වු ග ගන්  අමත  මගමන්  ථා  ගළේ 

නම් ඔහුගේ නැමදුම යළි ඉටු  ළ යුතුද? තතැම් 

විද්වතුන් ඔව් යු ගවන් ද තවත් තවත් පිරිසන් 

නැත යු ගවන්ද මත දරි. 

මුස්ලිම් වරගය්  යම්  ටයුත්ත්  ගනො රන බවට 
අල්ලාහ්ගේ නාමගයන් දිවුරන නමුත් අමත  
මගමන් ගහෝ වැරදීමරීන් ඔහු එය සදු  රයි. ඔහු එම 
ක්රි යාවට ව රීව යුතු බවද, සමාව ගදොු  ගනොලබන 
බවද,  ෆ්ෆාරා නම්  ා ගමෝචනය සදු  ළ යුතු 
බවද තතැම් විද්වතුන් දන්වි. තවත් පිරිස් . ඔහු 
සමාන ගදු  ලබන බවද,  ෆ්ෆාරි සදු රීමටමට අව්ා 
නැි බවද අදහස් ද් වි. ගමහි තවත් නිදසුන්  
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ගදස බලමු. උම්රා ගහෝ හජ්  ර්තවා ඉටු රීමටම 
සඳහා ඉහ්රාම් තත්ත්වයට තතුළු වු ග ගන්  
දඩයගම්  ගයදිම  තහනම් .  එව ැනි  ග ගන්  
අමත මගමන් සගත්  දඩයම්  ගළේ නම්, ඔහුට 
සමාව ගදු  ලැගබ් ද? ගමය  ා  ක්රි යාව්  ගලස 
සැළග් ද? ගමම ප්රබ්්නය විද්වතුන් අතර සිංවාදයට 
ම   ාදයි. ඔහුට සමාව ගදු  ලැබිය හැරී නමුත්, 
ඔහුට දඩය්   ැනවිය යුතු ද?  ා  ක්රි යාවන් යු  
සතා මතා, ඕනෑ මින් සදු  රන ක්රි යාව්  බව 
ඉමාම් ඉබ්ු  රජබ්  වසයි. එනිසා, අමතවිගමන් 
ගහෝ වැරදීමරීන් එය ඉටු  ළ ගම් මිනිසා සමාව 
ගදු  ලබයි. ගමම හදිසය  වසන්ගන් ග ගනකුගේ 
ව ීරම පිළිබඳ ගනොගව්. වරද සදු  ළ මුස්ලිම්වරු 
තමා සම්පූර්ණගයන් නිදහස්  ලබන බවද ,  එහි 
විලා ය සඳහා  තමා  ව  රීව ගනොයුතු බවද 
මුස්ලිම්වරු ගබොගහෝ ගදගන්  වරදවා සතා  නිි. 
 
ඉස්ලාම් අු මත ගනො ළ  ටයුත්ත්  ඉටු  රන 
ගලස බලරීමටමට ග ගන්  ල් විය හැරී බව ඉබ්ු  
රජබ්  වසයි. ඉ් රාහ් (සිංත්රිාසනය) යු  හැඳින් වු  
ලබන ගමය වර්  ගද  ට අයත් ය. 
1.  දුබල ම ගහේතුගවන් බල රීරිමට එගරහිමමට 

ගනොහැරී ග ගන්   ා ය්  ගහෝ ෂමටආ අු මත 

ගනො ළ ක්රි යාව්   ළගහොත්, ඔහුට සමාව 

ලැගබයි. 
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2. ග ගනකුට හානිය්  සදු රන ගලස බල ෑමට 

ල්   රු  ල බන  ග ගන් .  ග ම ව ැ නි 

බල ෑගමන් මිදීමට ග ගනකුට හැරීයාව්  

ිගබ්ද යන ප්රබ්්නයරී. ග ගසේ ගවතත් ගමම 

අවස්ථාගවහි තවත් ග ගනකුට හානිය සදු 

 රමින් ගහෝ තමාට සදුවන හානිගයන් මිදීම 

ඔහුගේ අරමුණගව් .  ගමහිදී  විද්වතුන්ගේ 

නි මනය කුම්  ද? තමාට හානිය්  සදුවන බව 

දැන සටියත් මුස්ලිම්වරගය්  තතැම් (අන් අයට 

හානි සදු  රීමටම වැනි)  ක්රි යාවන් හි ගයදිය 

ගනොයුතු යැයි  විද්වතුන් නි මනය  රි . 

උදාහරණය්  ව්ගයන් ඔහු තව ග ගනකු 

ඝාතනය  රන ගලස බල ෑමට ල් ගවයි. මිනිස් 

ඝාතන මහා  ා ය්  ගලස ඉස්ලාම්  වසන 

ගහේතුගවන් මුස්ලිම් වරගය්  එය ගනො ළ 

යුතුය. 

ගමම හදිසගස සඳහන්  රුණු වලින් රීසගව්  
අනිස ගලස උ ගයෝගි  ළ ගනොහැ . තමා දුන් 
ග ොගරොන්දුව  ඩ රීමටමට ගහෝ ව ීරම  ැහැර 
හැමටමට තතැම් මුස්ලිම්වරු ක්රි යා  රි. අල්ලාහ් 
අ ගේ අරමුණ කුම්  දැයි දන්නා ගහයින් ගම් 
පිළිබඳව ගප්රබව්සම් විය යුතුය. 
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අවසාන නි මනය 

ඉහ්සාන්, ගුණත්වය, ක්රි යාගවහි උතුම් භාවය, 
ව ීරම භාර  ැනීගම් හැරීයාව වැනි ඉස්ලාම් අ ය 
 රයි. සාහස , අ මට් ෂා ාරි, හා අනවධ්යානය 
වැනි ගුණාිං යට ඉස්ලාම් රුකුල් ගනොගදයි. මිනිසා 
ගේ ස්වාභාවි  සීමාවන්  ැන ඉස්ලාම් දනී. සදු වු 
වරදින් හා අත් දැීරගන්  ාඩම්  ඉග න  න්නා 
ගලස ඉස්ලාම් අු බල ගදයි. මුස්ලිම් වරගය්  එ ම 
ස්ථානගයන් ගදවර්  දෂ්ට රීමටමට ල් විය ගනො 
යුතුය යි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අවවාද  ළහ. 

අගේ ක්රි යාවන්ට අ  ව  රීව යුතු බව ගමම හදීසය 
තහවුරු  රයි. මිනිසා විසන් වැරදි සදු  ළ හැරී 
නිසා, ඒවා සඳහා මාර්  සලසා ිගබන නමුත් 
ව ීරගමන් අ ට බැහැරවිය ගනොහැ . 

40. ගමගලොව ජීවිතය ග ගරහි මුස්ලිම්වරගයකුගේ 
ආ ල් ය 

ඉබ්ු  උමර් (රලි) වර්තා  රන හදිසය  ගමගසේ 
සඳහන් ගව්. මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් මගේ 
උරහිසට සය දෑත තබා ගමගසේ අවවාද  ළහ. “ඔබ 
ගමගලොව දිවි ග වන  රගද්් ගයකු ව්ගයන් 
ගහෝ  ම ගතොගටහි  ල දවස   ත රන්ගනකු 
ව්ගයන් ජිවත්වන්න.”  

ඉබ්ු  උමර් (රලි) ගමගසේ  වසයි. “හිරු බැස 
යාගමන්  සු (හිරු උදා වන තුරු ජිවතුන් අතර සටිමි 
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යැයි සතා )  ගහට දවස  ැන අගේ් ෂාගවන් 
ගනොසටින්න. හිරු උදාමගමන්  සු (හිරු බැස යන 
තුරු ජීවතුන් අතර සටිමි යැයි සතා) සැන්දෑ වරුව 
 ැන අගේෂාා ගවන් ගනොසටින්න. ඔබ ගරෝ ාතුරු 
මමට ග ර නිගරෝීව සටින විට දී කුසල්   ර්මයන් 
හි ගයගදන්න. මරණයට  ග ර ජීවතුන් අතර සටින 
විට දී යහ ම්  රන්න.” මූලාශ්රඅ ුහහාරි. 

 සුබිම 

ගමගලොව ජීවිතය හා මරණගයන් මතු ජීවිතය 
පිළිබඳ  ව  සඳහන්  රන අල්  කුර්ආන් ව ැරී 
ගබොගහෝමය්  තත. ගමම වා ායන් හි මරණගයන් 
මතු ජීවිතය සැබෑව්   බව විග්ේෂගයන්  වසන 
අතර ගමගලොව ජීවිතය විගනෝදය මිස අන් රීසව්  
නැි බව අල්ලාහ් ගමගසේ  වසයි.  

“ගමගලොව ජිවිතය ග ළිය් ද අනථය් ද මිස නැත. 
එගසේ ගහයින් භ් ිවන්තයන්ට අවසන් දින ඉතා 
ගහොඳය.ඔබ වටහා ගනො න්ගනහුද? ” සූරා අල් 
අනාම් 6:32. 

එවැනි  රුණ්   ැන සූරා අන් බූත් වැ ා අිං  
64 අල්ලාහ් ගමගසේ  වසයි. 

සූරා මුහම්මද් වා ා අිං  36, සූරා යූු ස් වා ා 
අිං 26, සූරා  හ්ෆ් වා ා අිං  45,46 සූරා ෆාිර් 
වා ා අිං  5, සූරා අල් අ‘අලා වා ා අිං  16 හ 
17, සූරා අල් ඉස්රා වා ා අිං 18-19. 
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ගම් සයලු වා ායන් හි මරණගයන්  සු ජීවිතය ට 
වි්්වාසීන්ගේ අවධ්යානය ගයොමු  ර ,  අවසාන 
නවාතැන එය බව ද සැබෑ ජීවිතය සහ සතුට එහි 
ිගබන බව ද අල්ලාහ්  වසයි.  ගමගලොව ජීවිතය 
 මටෂාණ හා  රදර සහිත එ ්  වන අතර, මතු 
ජීවිතයට ග න යන මාර් ය්   මණි. 

ජීවිතගය හි සිංතුලනය තාව අු  න ් මනය  රන 
ගලස ඉස්ලාම් අ ට උ න්වයි. ගමගලොව ජීවිතය 
මතු ජීවිතය සඳහා සම්පූර්ණගයන් ම  ැ   රන 
ගලස අල්ලාහ්  ගනො වසයි. ඉස්ලාමගස රීසදු 
“රහ්බාන” නම් අන්තවාදය ගහෝ ගමගලොව ජිවිතය 
හ ා  මතු  ජීවිතය  අතර  රීසදු   ැටලුව්  ති 
ගනො රයි. මතු ජීවිතය ගසමගම් දී මධ්යාස්ථභාවය 
අ ගේ සයලු  ටයුතු වල ිබිය යුතුය. අල්ලාහ් 
ගහළි දරව්  ළ දහමට එ ක ව ඒ  ගද්ව වාදය සහ 
යහ ත් ගුණාිං යන්  දනම්  ර  ත් සමාජය්  
ග ොඩ නැීම  සෑම වි්්වාසීන්ගේම ව ීරමරී. 

අල්ලාහ් ට  මණ්  නැමදුම් රීමටම යන උබූදිසයා 
නම් සිං ල් යට එ ක ව ජිවිතගය හි සයලු ගද්ම 
සදු විය යුතුය. අල්ලාහ්ග න්  හළ වු දහම සහ 
යහ ත් අරමුණ ගමයට ම  ග න්වයි. ඕනෑම 
ක්රි යාව්  ෂමටආවට එ ක ව සදු  රන්ගන් නම්, 
ගමොගලොව ජීවිතය මතු ජීවිතය හා සම ව  වි. 
එනිසා මුස්ලිම් වරගයකුගේ ගමගලොව හා මතු ගලොව 
ජීවිතය අල්ලාහ්ගේ අණට ීර රු මම විය යුතුය. 
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ගම්  සඳහ ා  යහ ත්  ජීවිතය්  ස් ථ ාපිත   ර , 
අල්ලාහ්ගේ අණට එ ක ව ජීවත් මම සමක මතු 
ගලොව ඉල්    ර  ත යුතුය. ගමවැනි ග ගන්  
ගමගලොගව හි සතුට ලබන අතර අල්ලාහ්ගේ 
ිළිණිය ද හිමි  ර  නි. 

ගමයින් ඉග න  න්නා  ාඩම් 

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් යම්   වසන විට, 
එයට සවන් ගදන්නාගේ අවධ්යානය තමා ගවතට 
ගයොමු  ර  ු  පිණිස ගනොගය්  උ ක්රෙම ගයදුහ. 
ගමගලොව ජීවිතගස  රුණු පිළිබඳ ව උ ගදස් ගදන 
විට,  සවන් ගදන්නා අු  මනය රීමටම පිණිස 
වි ල්  මාර්  රීහි ය්  ඉදිරි ත්  ළහ. ගමම 
හදීසගස දී  ගමගලොගව හි ජිවත් මම පිණිස වි ල්  
මාර්  ගද ්  ඉදිරි ත්  ළහ. 

1.  රගද්් ගයකු ගලස සටීම. 

ගමය  හසු ක්රෙමයරී.  රගද්් ගය්  ඕනෑම 
අවස්ථාව  තම වාසස්ථානය  අත හැර දමා තම මුල් 
නිවසට යන්නට සූදානම් ව සටියි. ඔහුගේ හදවත 
ඔහුගේ මුල් ස්ථානයට  ගහෝ උ න්  මට හැමට 
යන්නට ආ්ා  රයි. ඔහුගේ හදවගත හි නිතර 
 වින්ගන් උ න්  ම ග ගරහි ආ්ාවයි. ගමම 
 රගද්ිත යා තම වර්තමාන  රිසරගස අය හා 
සමාන ග ගන්  ගනොගව්. එගලසම ගද්ව වි්්වාසය 
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සහිත ග ගන් , ගලෞරී  ජිවිතයට  මණ්  තල්ම 
ද් වන මිනිසුන් ගමන් ගනොසටිය යුතුය. ගලෞරී  
සම් ත් වලට ආ්ා  ර, ආධ්යාාත්මි   ැත්ත  සහ 
මතු ජීවිතය පිළිබඳ සතුවිලි ඉවත දමන ගබොගහෝ අය 
ගමන් ඔහු ජීවත් ගනොවිය යුතුය. ගලෞරී  ජනයා 
ගමන් ගනොව වි්්වාසවන්තගයකු ව්ගයන් ඔහු 
ගවනත් මාර් ය්  අු  මනය  ළ යුතුය. 

මුස්ලිම් වරගය්  වි්්වාසය ගනොමැි අය අතර 
 රගද්් ගයකු ගවයි, මූ්ඃමින් වරගය්  මුස්ලිම්වරු 
අතර  රගද්ිත ගයකු ගවයි. මුහ්සන් වරගය්  
මු්ඃමින් වරු අතර  රගද්ිත ගයකු ගවයි යු ගවන් 
ගෂස්  ඉබ්ු  අල්  සයිම් (රහි)  ැවසුහ. එනම්, 
 රගද්ිත යන් අතර විවිධ්ය තරාිරම් ිගබ්. එහි 
අවම මට්ටම ඉස්ලාම්, ගදවන මට්ටම ඊමාන්, තුන් 
වන මට්ටම ඉහ්සාන්  ගලස පිහිටයි. 

2. මගිගයකු ගලස ගහෝ එ් තරා මාර් ය   මන් 

 න්නා  සිංචාර ගයකු ගලස ගහෝ සටීම. 

ගමය ඊට වඩා ඉහළ තත්ත්වයරී. මගිගය්  රෑ 
දහවල් ගනොත ා ගනොනැවි  මගන් ගයගද යි. ඔහු 
තගදන්ගන් තම අවසාන නවා තැන ගදසට යි. ඔහු 
යම් අවස්ථාව  නවා තැන්   ත්ත ද, එය තම දීර්ඝ 
 මනට අතාව්ා ගද් ලබා ග න තම ප්රබධ්යාන 
අරමුණ  රා  ය ෑමටයි .   රගද්් ගය්  තම 
අව්ාතාවට අමතර ව ගබොගහෝ ගද් රැස්  රන 
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නමුත්, මගිගය්  තම අතාව්ා දෑ අවම ප්රබමාණය්   
 මණ්  රැග න යයි. ඒ ආ ාරගයන් ම සැබෑ ගද්ව 
වි්්වාස ගය්  තම අරමුණ  රා යන  මගන් 
අතාව්ා ගද්  මණ්  රැග න යන අතර, අනව්ා 
ගලෞරී  සම් ත් වල බර උසුලන්නට සූදානම් 
ගනොවිය යුතුය. 

මගිගය්  තමා නිවැරදි මාර් ගස  මන්  රන බව 
ස්ථීර ව දැන සටිය යුතුය. ගම් සඳහා අව්ා දැු ම 
ඔහු ලැබිය යුතුය. ඔහු යන මාර් ගස සහය වන 
වි්්වාසවන්ත, යහ මිතුරන් ද සටිය යුතුය. 

ගමගලස  මන්  රන මගියා තම ජීවිතය අවසාන 
ඉල්  ය  රා යන බව මරණය සදු වන විට 
සෑීහමට  ත් වන්ගන් ග ගසේදැයි තතැම් විද්වතුන් 
විමසි. ග ගන්  ඒ ගමොගහොත ද් වා තම ජීවින 
 මන ගදස හැමට බලන්ගන් නම්, එය තස්  පිය 
ගහළීම ගමන් සුළු ගමොගහොත්  බව දරීන බව 
විද්වගත්   වසයි. ගමම දැු ම මගින් තම සැබෑ 
තත්ත්වය  ැන අවගබෝධ්ය  ර  ැනීමට සහ යළි 
නිවැරදි මාර් ය  රා  මන් රීමටමට අව්ා පියවර 
 න්නට ග ගනකුට හැරී වු  තත. 

ඉබ්ු  උමර් (රළි) තුමාට නබි (සල්) තුමා  ැවසු 
ගදවන හදිසය ගමම  ළමු වන හදිසය  ැහැදිලි 
 රයි. “හිරු බැස යාගමන්  සු (හිරු උදා වන තුරු 
ජිවතුන් අතර සටිමි යැයි සතා) ගහට දවස  ැන 



 

39 

අගේ් ෂාගවන් ගනොසටින්න. හිරු උදාමගමන්  සු 
(හිරා බැස යන තුරු ජීවතුන් අතර සටිමි යැයි සතා) 
සැන්දෑ වරුව  ැන අගේෂාා ගවන් ගනොසටින්න.” 
යු ගවන් උමර් (රළි) වාර්තා  රයි. 

 ගමම හදීසය  හදා  න්නට තවත් ගනොහැරී නම්, 
ඉබ්ු  උමර් (රලි)  වසන ඉිරි ග ොටස ගදස 
බලන්න. “ඔබ අසනී  මමට ග ර නිගරෝීව සටින 
විට දී කුසල්   ර්මයන් හි ගයගදන්න. මරණයට 
 ග ර ජීවතුන් අතර සටින විට දී යහ ම්  රන්න.” 
ගමහි අර්ථය වන්ගන්, අද අපි මනා ගසෞ ා  
තත්ත්වගස සටින නමුත්, අනා තගස කුම්  සදු 
ගවයි ද යු ගවන් අපි ගනොදනිමු. එනිසා අසනී යට 
ග ර ගහෝ මරණය ට ග ර කුසල් ක්රි යාවන් ඉටු  ර, 
උත්තමටතර අල්ලාහ් ට සීය  මම ඥානවන්ත හා 
උචිත ක්රි යාවරී.  නබි (සල්)  තුමාණන් අනිත් 
හදිසයන් හි අ ගේ  ාලය ගමගලොව සහ මතු ගලොව 
ට යහ ත්  ග න ගදන ක්රි යාවන් සඳහා මිඩිංගු  ළ 
යුතු බව  අවධ්යාරණය  ර තත.  

මුස්ලිම්වරුන්ගේ ජීවිතයන් හි ගමම හදිසය සදු 
 රන බල ෑම්: 

ගමම හදීසය ගහොඳා ාරව අවගබෝධ්ය  ර  ැනීගමන්  
අ ගේ වදනි  ජීවිතගස එය ගවනස්  සදු 
 රන්ගන් ග ගසේ දැයි වටහා  ත හැරී ගවයි. 
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1. අල්ලාහ් ග ගරහි, ඥාතීන් හා සමාජය ග ගරහි 

අගේ ව ීරම පිළිබඳ ව වැඩි අවගබෝධ්යය්  සදු 

 රයි. 

2. කුසල් ඉටු රීමටමට ද, අකුසලින් වලරීන්නට ද 

අ ගේ සත් ග ොලෙවයි. 

3. සැම අවස්ථාව ම අල්ලාහ් ට සීය  ව සටීමට 

ග ොලෙවු  ලබයි. 

4. දුබල ම්, අඬුලුහුඬු  ම් සහ  ා තර ක්රි යාවන් 

අවම රීමටමට හා  ඒවායින් වැළීර සටීමට 

ග ොලෙවු  ලබයි. 

5. තම ක්රි යාවන් සඳහා ව ීරම් භාර  ැනීමට හා 

ස්වයිං නිමටෂාණය  රීමටමට රුකුල් ගදයි. 

6. අල්ලාහ්  ග ගරහි  බ ැිමත්  භ ාවය   ැන 

අවධ්යාරණය  රයි. 

7. ආත්මාර්ථ ාමි මගමන් හා ගලෞරී  ආ්ාවන්ට 

ග ොදුරු මගමන් රැ වරණය ලබන්ගන් ග ගසේ 

දැයි අ ට උ න්වයි. 

අයසගයෝ යන්: 

ගමම හදීසය සඳහන්  රන ස්ථානයට ළකා මගම් 
මාර් ගස ිගබන අයසගයෝ යන් පිළිබඳ ව ද අපි 
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අවගබෝධ්ය  ර  ත යුතුය. ගමම බාධ්ය   ැන 
අවගබෝධ්ය  ර ග න එවාගයන් ආරෂාා විය යුතුය. 

1. ගලෞරී  සතුට ග ගරහි සත් ග ොලෙ මම, 

විග්ේෂගයන් නමන මාධ්යායන් මාර් ගයන් ගමය 

සදු ගව්. 

2. අ  ස්වභාවි  ව අ ය  රන ගද් සහ නමන ගද් 

අතර  ැටුම්.  

3. තා් ෂණ වර්ධ්යනය ගහේතුගවන් ජීවන රටාගව් සදු 

වන ශීඝ්රත ගවනස් ම් සහ ඒවායින්  ැන නගින 

ප්රබ්්න. 

a.  ැරණි හා නමන ජීවන ක්රෙමය අතර  ැළපිගම් 

ප්රබ්්නය. 

b. අ  ස්වභාවි  ව අ ය  රන ගද් සහ නමන 

ගද් අතර  ැටුම්. 

4. නවා රණගස අයසගයෝ . 

5. ග ෝලීය රණය සහ අසභා  බටහිර ජීවන 

ක්රෙමගස අයසගයෝ ය. 

අවසාන නි මනය 

හදීස් වදන් අු  මනය රීමටමට උත්සාහ දරන විට 
ඉහත සඳහන් අයසගයෝ  සයල්ල මුස්ලිම් වරගයකුට 
උසුලන්නට සදු ගව්. ගමම හදිසය නිසයා ාර ව තම 
ජීවිතගස මුස්ලිම්වරගය්  අු  මනය  ගළේ නම්, 
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 රුණු ගද රීන් ඔහුගේ ජීවිතය සාර්ථ   ර  ත 
හැරී ගවයි.  එ නම්, අ  මුහුණ ගදන සයලු ප්රබ්්න 
අවගබෝධ්ය  ර  ැනීම සහ ගමම හදීසය අු  මනය 
රීමටම ජීවිතය සාර්ථ   ර  ැනීම යු ගව්. 
තතැම් මුස්ලිම්වරු ගමම හදීස් වදන වරදවා  හදා 
 ත් ගහේතුගවන් ජීවිතය  ැන ඉස්ලාීයය ඉ ැන්මම් 
වැරදි ගලස අවගබෝධ්ය  ර  ත්හ. නවා රණගස 
අයසගයෝ  නිසා ඔවුන් ගලෞරී  ජීවිතයට අක  
ගලස අවධ්යානය ගයොමු  ළහ. තා් ෂණගස ගිලිීහ 
ගිය ඔවුන් ජීවිතගස දුබල ඊමානය සහ අවම යහ 
ක්රි යාවන් සම   මන අවසන්  ළහ. ගමහි දී 
ගමගලොව හා මතු ගලොව අතර  ැටුම්  ගහෝ 
ප්රබිවාදය්  ඉස්ලාීයය සිං ල් ගස නැි බව 
 වුරුත් අවගබෝධ්ය  ර  ත යුතුය. මුස්ලිම්වරගය්  
ගමගලොව ජීවත් වන අතර, ඔහුගේ සත උත්තමටතර 
අල්ලාහ් සහ මතු ජීවිත ග ගරහි  ැ  ම ිගබ්. 
ඔහුගේ ඕනෑම  ටයුත්ත්  අල්ලාහ් ව සතුටු  රන 
අරමුණින්, ඉස්ලාීයය ඉ ැන්මම සහ අල්ලාහ්ග න් 
 හළ වූ යහමක ට එ ක ව සදු ග ගර්. 

41. ඊමාන් නම් වි්්වාසගස සිංග් තය  

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්  ැවසු බව අුහ 
මුහම්මද් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්ු  අම්රු ඉබ්ු  අල් ආස් 
(රලි) ගමගසේ වාර්තා  රයි. “මා රැග න ආ දහම 
පිළි ැදීම ග ගරහි ඔබගේ  අයසමතය ති වන තුරු 
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ඔබ අතුරින් රීසගවකු (මූමින්) වි්්වාස වන්තගයකු 
බවට  ත්වන්ගන් නැත.” මූලාශ්රඅ රීතාුහල් හුජ්ජා 
ග්රදන්ථගස අල් ම් දස. 

ගමහි  සුබිම 

ගමම හදිසය සතාවත් පුද් ලයින් විසන් වාර්තා 
 රු  ලැුහ බව ඉම්ම් අන් නවවි (රහි) තුමා  වසයි. 
ගමම හදීස් වදගන හි අර්ථය අල් කුර්ආන් සූරා අන් 
නිසා වා ා 65 අවධ්යාරණගයන් යුතු ව රීයයි. 

“ු ෙගේ ස්වාමිහුගේ නාමගයන්, ඔවුන් අතර 
විතර්  වු දැගය හි ඔවුහු ඔබ විනි්්චයට  ත්  ර 
ඔබගේ තීරණගයහි ඔවුන්ගේ සත් තුළ අමනා ය්  
ගනොදැ  සම්පූර්ණගයන්ම යටත් වන ගත්  වි්්වාස 
 රන්ගනෝ ගනොගවි.” 

සූරා අල් අහ්සාබ් වා ා 36 උත්තමටතර අල්ලාහ් 
ගමගසේ  වසයි. 

“අල්ලාහ් ද ඔහුගේ රසූල්වරයා ද යම්  රුණ්  
තීන්දු  ගළේ  නම් ඔවුන් ගේ (එම)  රුගණහි 
වි්්වාස වන්තයින්ට හා වි්්වාස  වන්ියන්ට 
( ග ව න ත් )  ස් ව තී න් දු ව ්   ැ නී ම ( ට 
අයිිය් )ගනොමැත.  වගරකු අල්ලාහ්ට ද ඔහුගේ 
රසූල්වරයාට ද පිටු  ාන්ගන් ද සැබැවින් ම ඔහු 
 ැහැදිලි මිංමුළාව  වන්ගනෝය.” 
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ගම්වා ට එ ක ව ගමම හදිසය වි්්වාසවන්ත එ ්  
බව පිළි  ු  පිණිස අව්ා සා් ෂි ිගබන බව 
ගෂස්  ජමාල් අද් දීන් zසරගබෝzගසෝ තුමා ග න්වා 
ගදයි. ගමම හදීසගස  ප්රබධ්යාන ගත්මාව, නබි (සල්) 
තුමාණන්ගේ අණට ීර රු ව  ටයුතු  රන තුරු, 
වි්්වාස වන්තගය්  ඊමාන් හි අතාව්ා මට්ටම ඉටු 
 ර නැත යන්නයි. එනම්, නබි (සල්) තුමාණන් අණ 
 ළ ගද් ඔහු ප්රිගය  රන අතර, නබි (සල්) තුමාණන් 
තහනම්  ළ ගද් ඔහු ද අප්රිගය  රයි. 

ගමයින් ඉග න  න්නා  ාඩම්: 

අල්ලාහ්  ැමි ගද් වලට  ැමි මමට සහ අල්ලාහ් 
පිළිකුල්  රන ගද් ග ගරහි පිළිකුල් රීමටමට සෑම 
මුස්ලිම් වරගයකුම බැඳි සටී. අල්ලාහ් වඩා  ැමි 
ගද් ග ගරහි දාසයා ද  ැමැත්ත වර්ධ්යන  ගළේ නම්, 
එය අමතර මට්ටම්  ගලස සැලග් . එගමන් ම 
අල්ලාහ් පිළිකුල්  රන ගද් ග ගරහි දාසයා ද 
පිළිකුල දැ් විය යුතුය. එනම් එවැනි  රුණු වලින් 
දාසයා සම්පූර්ණගයන් වැළීර සටිය යුතුය. ගම 
මගින් අල්ලාහ්ගේ දායාදයට ඔහු හිමි ම් ලබයි. 

සීහහ්  ුහහාරි සහ සීහහ්  මුස්ලිම් හි වාර්තා  ළ 
හදීසය , “ඔහු, ඔහුගේ දරුවන්, ඔහුගේ  වුගල් 
අය, සයලු මිනිසුන් ට වඩා මම ඔහුට ප්රිගය ග ගන්  
බවට  ත්වන තුරු, ග ගන්  සෑබෑ වි්්වාස  
ගය්  බවට  ත් ගනොගව්.” යු ගවන් නබි (සල්) 
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තුමාණන්  ැවසුහ. සැබෑ ආදරය සඳහා අල්ලාහ් සහ 
ඔහුගේ  නබි  (සල්)  තුම ාණන් අණ  ළ ගද් 
අු  මනය රීමටම අව්ා ගව්.  

“ඔබ අල්ලාහු ප්රිගය  රන්නහු නම් මා අු  මනය 
 රවු;  අල්ලාහු ඔබ ප්රිගය  රන්ගන්ය. ඔබගේ 
 ා යන් ඔබට ෂාමා  රන්ගන්ය. අල්ලාහු ෂාමා ව 
ගදන්ගන්ය. දයාලු යැයි රීයව. 

අල්ලාහුට ද රසූල් වරයාට ද ීර රු වවු. ඔවුහු 
(එයට ීර රු ගනොම) වැළකුගණ් නම්, තත්ගතන් ම 
අල්ලාහ් පිළිග ව්  රන්නන් ප්රිගය ගනො රන්ගන්යැ 
යි රීයව.” සූරා ආල ඉම්රාන් වැරී 31,32. 

සැබෑ වි්්වාස වන්තගයකු: 

 අල්ලාහ් සහ නබි (සල්) තුමාණන් ට අවිං  ව හා 

මුළු හදවින්ම ආදරය  රයි: 

 අල්ලාහ් සහ නබි (සල්) තුමාණන් ප්රිගය  රන ගද් 

ප්රිගය  රයි: 

 අල්ලාහ්  සහ නබි (සල්) තුමාණන් පිළිකුල් 

 රන ගද් පිළිකුල්  රයි. 

ගමවැනි ආදරය  දනම්  ර ග න ඔහුගේ සයලු 
 ටයුතු සදු ගවයි. යගම්  අල්ලාහ් සහ නබි (සල්) 
තුමාණන්  ැමි ගහෝ අ ැමි ගද්වල ට  ටහැණිව 
ක්රි යා  ගළේ නම්, ඔහු තම හැරීයාව ට එ ක ව 
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අතාව්ා ක්රි යා ඉටු රීමටම තුළින් අල්ලාහ් ට සහ 
නබි(සල්) තුමාණන්ගේ ආදරය ලබා  ැනීමට 
උත්සාහ දැරිය යුතුය. 

අීර රුමම සහ  ා යන් සදු වන්ගන් ග ගන්  
අල්ලාහ්ගේ අණට ඉහළින් තම පුද් ලි  ආ්ාවන් 
ට ප්රබමු  ස්ථානය දිගමන් බව අල් කුර්ආන් ග න්වා 
ගදයි.  

“ඔවුන් ු ෙට පිළිතුරු ගනොදුන්ගන් නම්, එවිට  
ඔවුන්  පිළි දිු ගස ඔවුන්ගේ ආ්ාවන් යැයි ු ෙ 
දැන  නිවු. අල්ලාහ්ග න්  වූ යහමගින් ගතොර තම 
ආ්ාව පිළි දින්නන් ට වඩා ගනොමක වූගවෝ  වරහු 
ද? සැබැවින් ම අල්ලාහ් අ රාධ්ය ාර පිරිසට යහමක 
ගනොග න්වන්ගන්ය.” සූරා  සස් 28 වා ා 50. 

“තවද, ඔගබ් සතුවිල්ල අු  මනය ගනො රවු. එගසේ 
 ළගහොත් එය ු ෙ අල්ලාහුගේ මාර් ගයන් 
ගනොමක  යවයි.” සූරා සාද් 38 :26. 

අල්ලාහ්ගේ දාසයා  ස්වර් යට පිවිසීමට ග ර 
තෘෂ්ණාව දමනය රීමටම අතාව්ාගයන් සදු විය යුතු 
බව අල්ලාහ් දන්වයි. 

“එගහත් තම හිමි සන්නිධ්යානගයහි (අන්ිම දින) 
ඉදිරි ත් මම  ැන බිය ම  (ගමගලොව )   හත් 
ආ්ාගවන් වැළකුණු  අය නම්. ජන්නා ගවහි ඔහු 
නිවසන තැන” සූරා අන් නාසයාත් 79:40,41 
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අල්ලාහ්ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් ග න ආ 
නිගව්දනයට  ටහැණිව ක්රි යා  ර අල්ලාහ්ගේ අණ 
සහ තහනම  ඩ  රන ඕනෑම මුස්ලිම් වරගය් , 
තම ආ්ාවන් අු  මනය  රන බව සල ු  
ලැගබ්.  නිගව්දනයට  ටහැනි ව  ගමම වැරදි 
ක්රි යාවන් හි ග ගන්  නිරත වන ආ ාරය ඔහුගේ 
පුද් ලි   ැමැත්ත හා අ ැමැත්ත ග න්ු ම්  රයි. 
ගමවැනි  ැමැත්ගත් හා අ ැමැත්ගත් බල ෑම් වලට 
ග ොදුරු ගනොවන ගලස ඉස්ලාමගස විද්වතුන් 
උ ගදස් ගදි. 

ග ගන්  තම ආ්ාවන්  සු  ස ලුහු බැඳීම නිසා 
ගනොගය්  අයහ ත් ක්රි යාවන් ට සම්බන්ධ්ය ගවයි. 
බිද්ආ වැනි ආ ගම හි ගනොමැි නමන ගද් තතුළත් 
රීමටගම් ප්රබධ්යාන ගහේතුව ගමය ගව්. ආ ගමන් සනාථ 
ගනො ළ ගහෝ සතා ගනොවන ගද් අු  මනය 
රීමටගමන්, බිද්ආ ක්රි යාවන් ඉටු රීමටම සදු ගව්. 

ආ මි   ටයුත්ත  නිරත වන ග ගන්  ආ්ාවන් 
හි බල ෑම් ිගබනවා දැයි දැන  න්ගන් ග ගසේද? 
ආ ගම හි අතාව්ා දැු ම ලබන්න ට අ ැමැි 
මගමන් සහ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ ම  ග න්මම් 
වලට පිටු  ෑගමන් ගමය සදු වන බව දැන  ත හැ . 

මුස්ලිම් වරුන් ව ආ්ාවන්ග න් ඈත් ව තැබීම  
තුළින් ඔවුන් අල්ලාහ්ගේ අවිං   ැත්තන් බවට  ත් 
රීමටම ෂමටආගවහි අරමුණ බව ඉමාම් අල් ෂාතබි 
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(රහි) අල් මුවාෆ ාත් නම් ග්රදන්ථගස සඳහන්  රයි. 
ග ගන්  ෂමටආ නීිය  ැහැර හැර, තම ආ්ාවන් 
ඉටු  ර  ු  පිණිස   ටි ම සහ විංචා ව උ ගයෝගි 
 රන විට ප්රබ්්න  ැන නගින බව එතුමා තව දුරටත් 
සඳහන්  රයි. 

ග ගනකුගේ ආ්ාවන්  ාලනය  ර  න්නා 
ක්රෙම 

ෂමටආ නීිය සහ එහි නියමය විනි්්චය  රුගවකු 
ව්ගයන් ක්රි යා  ළ යුතු අතර සෑම මුස්ලිම් වරගයකු 
ම එයට ග ෞරවය ද් වා, එහි අ ය ගත්රුම් ග න 
එයට අු ලවල ව  ටයුතු  ළ යුතු බව ඉමාම් අල් 
ෂාතබි (රහි)  වසයි. 

ග ගන්  අ ල් ල ා හ් ග ේ   ැ ව ැ ත්  ම   ැ න 
අවගබෝධ්යගයන්, අව්ා දැු ම ලැබ, ඔහු  ැන නිතර 
සහි රමින් සටිය යුතු යැයි තවත් විද්වතුන් පිරිස්  
අදහස් ද් වි. 

තෘෂ්ණාව සම්බන්ධ්ය ව ක්රි යා රීමටගම් මාර්  50්  
පිළිබඳ ව රව්දත් අල් මුහිබ්බීන් (ආදරවන්තයන්ගේ 
උයන) නම් ග්රදන්ථගස ඉමාම් ඉබ්ු   යියුම් සඳහන් 
 රයි. දැනටමත් තෘෂ්ණාවට භාජන ම සටින 
ජනතාව එයට එගරහි ව සටන් රීමටමට එම මාර්  
උ ගයෝගි  ළ හැ . එවායින් 15්   හත සඳහන් 
ගව්. 
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1. බලවත් අකෂ්ඨානය්  තබා  ැනීම, 

2. ඉවසීගමන් සටීම 

3. සත් වධ්යය ය සහිත ව සටීම 

4. තෘෂ්ණාවට භාජන මගමන් සදු වන ප්රබිලල  ැන 

 ල් නා රීමටම 

5. මුස්ලිම්වරු උසස් අරමුණ්  සඳහා මවන ලැුහ 

බව ද, තෘෂ්ණාව  ාලනය ගනො ර අරමුණ ඉෂ්ට 

 ළ ගනොහැරී බව ද ගමගනහි රීමටම. 

6. තෘෂ්ණවට වහල් ගනොමම 

7. අල්ලාහ් ගේ  ැත්තන් ට ගෂයිතාන් සතුගර්  

බව වටහා  ැනීමද, මිනිසුන්ට බල ෑම් රීමටම 

පිණිස වෂයිතාන් ආ්ාව ආයුධ්යය්  ගලස 

උ ගයෝගි  රන බව දැන සටීම. 

8. ආ්ාවන් ඉෂ්ට  ර  ැනීගමන් ග ගනකුගේ 

විනා්යට මාර්  විවෘත වන බව ද අල්ලාහ්ගේ 

දඬුවම ලබන බව ද  දැන සටීම. 

9. ආ්ාව මැඩ වත්වු  පිණිස වෑයම් රීමටම වි්ාල 

ජිහාදයරී. තෘෂ්ණාවට එගරහි ව සටන් රීමටම 

ඉස්ලාමගස ඉතා වැද ත් නිගව්දනයරී. කුර්ආන් 

සහ සුන්නාහ්වට එ ක ව ක්රි යා රීමටමට හැරී 
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අයුරින් මහන්ස වන ගලස මුස්ලිම් වරුන්ග න් 

අගේ් ෂා ග ගර්. 

10. තෘෂ්ණාවන් හි ආභාසයට ල්  මමට ඉඩ ගදන 

ග ගන්  ුහද්කමය ගසවිල්ගල් හැරීයාව විනා් 

 ර  නී. 

11. සය තෘෂ්ණාව  සු සු ලුහු බඳින ග ගන් , යහ 

ක්රි යාවන් ඉටු රීමටගම් ඕනෑ ම දුර්වල  ර  නී. 

එගමන්  ම  සය  ත ෘෂ්ණ ාව  ම ැඩ   වත්ව ා 

 ැනීගමන් කුසල් ක්රි යාවන්  ඉටු රීමටම සඳහා 

අක  ගලස ග ොලෙවු  ලබයි. 

12. තෘෂ්ණ ාවන් ග ගරහි  ගනොමක  ගනොගිය 

ග ගන්  ගමගලොව ජීවිතගස සහ මරණගයන් 

 සු ජීවිතගස ග ෞරව සම්මානගයන් පුදු  ලබයි. 

13. තෘෂ්ණාව  සු  ස ලුහු බැඳීගමන්, ධ්යාර්මි  

 ටයුතු වලට නැඹුරු වු  සත අසනී යට ල්  

වන අතර, ඒ සඳහා  නිවාරණය තෘෂ්ණාව 

මැඩ වත්වා  ැනීමයි. සතුරා ට එගරහි ව  රන 

සටන  වා සාර්ථ  වන්ගන් තෘෂ්ණව මැඩ 

 වැත්මගමන්  මණි. 
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14. ග ගනකුගේ ගද්ව වි්්වාසය ස්ථීර  ර  ත 

හැරී වන්ගන් දැු ම ගසමගමන් සහ අමතර 

සලාතයන් ඉටු රීමටගමන්  මණි. 

15. අල් කුර්ආනය සහ නබි (සල්) තුමාණන්ගේ 

සුන්නාහ්ව තුළින් යහ මක ලබා  ත යුතු බව 

අවගබෝධ්ය  ර  ැනීම. 

අවසාන නි මනය 

ගමම හදීසය ඉතා වැද ත්  රුණ්  පිළිබඳ ව 
සඳහන්  රයි. එනම් තම ඊමානය ්් ිමත්  ර 
 ු  පිණිස ග ගන්  සය තෘෂ්ණාව ගනො ඩවා 
 ාලනය  ර  ත යුතුය. අල්ලාහ් ප්රිගය  රන ගද් 
ග ගරහි ආ්ා රීමටගමන් සහ අල්ලාහ් අප්රිගය  රන 
ගද් ග ගරහි පිළිකුල් රීමටගමන් ගමම තත්ත්වය 
ලබා   ත හැරී ගව් .  උත්තමටතර අල්ලාහ්ගේ 
මාර් ගස  ා තැබීමට ගමය වැද ත්  ාර්යයරී. 
අල්ල ාහ් ගේ  ස ැබ ෑ  බ ැිමගත්  හ ා  අව ිං  
ගසේව ගයකු මගම් ග ෞරවය ද ගමගලොව සහ මතු 
ගලොගව්  අල්ලාහ්ගේ සතුට ද ලබා  ත හැරී ගව්. 

සය තෘෂ්ණාව  ාලනය  ර  න්නට මුස්ලිම්වරු 
අවිං  ව වෑයම්  ළ යුතුය. ගමහි වැද ත් වන්ගන් 
යම්  ආ්ා රීමටම ගහෝ පිළිකුල් රීමටම ගනොව, එයින් 
සදු වන වි ා යයි. නිදසුන්  ව්ගයන් අලුයම ෆජර් 
සලාතය සඳහා අදාන් හඬ සවන් ගදන ග ගන්  



 

52 

අක  නින්ද ගහෝ  ම්මැළි ම ගහේතුගවන් සලාහ් 
සඳහා අවදි ගනොමම ගදස බලමු. සෑම ග ගන්  ම 
නින්ද ට  ැමි නමුත්, ගමම ආ්ාව නිසා අනිවාය ය 
නැමදුම්  ඉටු රීමටම අත  සු මම ගහෝ ප්රබමාද රීමටම 
සදු ගව්. හලාල් ගනොවන ආහාර, තවත් ග ගනකුට 
අයත් මුදල් භු් ි විඳීම වැනි ක්රි යාවන් ද ගම් හා 
සමාන ගව්.  

අ  සදු  රන සෑම ක්රි යාව  ට ම විනි්්චය රු 
ගලස ෂමටආ ව  ත්  ළ යුතුය. ඕනෑම පියවර්  
 න්නට ග ර  ගමය ුහද්කමත් එ ්  ද? යු ගවන් 
විමසය යුතුය. ගමහිදී පිළිතුරු නැත යන්ගන් නම්, 
අපි අු  මනය  රන්ගන් අගේම තෘෂ්ණාව යි. අල් 
කුර්ආනය අල් ෆුර් ාන්, වැරදි හා නිවැරදි අතර 
ගවන්  ර ග න්මම (මිු ම් තලය)  යු ගවන් 
අල්ලාහ් නම්  ගළේ ගම් නිසාය. 

42.ෂාමාව ගදන්නා අල්ලාහ් තආලාය 

තමන් මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්  වසු  
ශ්රඅවණය  ළ බව අනස් (රලි) ගමගසේ වාර්තා  රයි. 
අල්ලාහ් තආලා ගමගසේ වදාළයි. “ආදම්ගේ දරුවනි! 
ඔබ ග ො මණ  ාලය්  මග න් අයැද සටිමින් 
මගේ උදව් උ  ාරය  ැන ග රුම් පුරා ග න 
සටින්ගන්ද, එගත්  ඔගබ් වැරදි සඳහා සමාව ගදමි. 
එය වි්ාල ගදය්  ගසේ ගනොත මි. ආදම්ගේ දරුවනි! 
ඔගබ්  ා ය අහස් තලගස තරම් උසට පිමට  ැවිය 
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ද, සමාව අයැදින විට ඔගබ්  ා තර ක්රි යා සඳහා 
ෂාමාව ගදමි. ඔගබ් වැරදි ග ොගළෝ තලය තරම් 
වි්ාල ගලස පිමට ිගබන තත්ත්වය යටගත් ඔබ මා 
හමුවට  ැමිණිය ද ඔබ මට රීසවරීන් සමානගයකු 
ගනොතබන තත්ත්වය යටගත් මා හමු වන්ගන්  නම් 
ග ොගළෝ තලය තරම් වි්ාල ගලස පිමට  වින ඔගබ් 
වැරදි සඳහා මා සමාව ගදමි.” මූලාශ්රඅ ිර්මිදි. 

 සුබිම 

ගමම  හදීසගස  ප්රබධ්ය ාන  නිගව්දනය  අව ිං  ව 
 ා ෂාමා ව  රමින් උත්තමටතර අල්ලාහ්ගේ සමාව 
ලබා  ැනීමයි. 

ඉග න  න්නා  ාඩම 

මුස්ලිම්වරගයකුට අල්ලාහ්ගේ සමාව ලබා  ත හැරී 
මාර්  තුන්  තත. 

 ළවුවන මාර් ය අල්ලාහ්ග න් සමාව ඉල්ලා 
ප්රබාර්ථනා රීමටම. 

“ු ෙලා මාග න් අයැදිවු, මම ු ෙලාට පිළිතුරු 
ගදන්ගනමි.” යු ගවන් අල්ලාහ්  වසයි. සූරා  ාෆිර් 
40:වා ා 60 

“නැමදුගමහි සාරය (ආයාචනා) ප්රබාර්ථනා රීමටම 
ගව්.” යු ගවන් නබි (සල්) තුමාණන්  ැවසුහ.  
මූලාශ්රඅ අත් ිර්මිදි. 
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“අල්ලාහ්ගේ ප්රබිචාරය කුම්  දැයි ඔබ දන්නා ගසේ 
අල්ලාහ් ට ප්රබාර්ථනා  රු  මැනවි.” යු ගවන් නබි 
(සල්) තුමාණන්  ැවසුහ. සයලු ගද්වල ට සවන් 
ගදන අල්ලාහ් ඔගබ් ප්රබාර්ථනාව තතැම් ග ොන්ගද්ස 
මත භාර  න්නා බව ද, ප්රබිචාර ද් වන බව ද 
ග ොගරොන්දු ගවයි. එ සම  තම ප්රබාර්ථනාව පිළි  ු  
ලබු  පිණිස මුස්ලිම්වරගය්  තතැම් ක්රි යාවන්ග න් 
වැළීර සටිය යුතුය. ගමවැනි ග ොන්ගද්ස පිළිබඳ ව 
ගමයට ග ර වු හදීසගස සඳහන් විය. ගමහි දී 
ස ම් පූ ර්ණගයන් ම  ස ත  ග ය ො මු   ර ,  ස් ථී ර 
වි්්වාසගයන් යුතුව අල්ලාහ්ග න් ආයාචානා රීමටම 
ඉතා වැද ත් ගව්. 

දුආ රීමටම අ ණ්ඩ ක්රි යාව්  වන අතර මුස්ලිම් 
වරගය්  නිතර දුආ  ළ යුතුය. ගමවැනි දුආවන් හි 
සයලු ගද්ට සවන් ගදන අල්ලාහ් ග න්  ා යන් ට 
සමාව ද, අ ාය ගින්ගනන් ආර් ෂාව ද, ස්වර් ය ට 
පිවිගසන ජනතා අතර ග ගන්  මගම් භා ා ද 
සඳහන් විය යුතුය. අල්ලාහ් සාර්ථ  ප්රබිචාරය්  
ද් වන බවට ස්ථීර අගේ් ෂාගවන් මුස්ලිම් වරගය්  
දුආ  ළ යුතුය. “මගේ දාසයා බලාග ොගරොත්තු වන 
අයුරින් මම ගවමි.” යැයි හදීස්  අල් කුද්සය  
අල්ලාහ්  වසයි. මූලාශ්රඅ සීහහ් මුස්ලිම්. 

රීසදු මුස්ලිම් වරගයකුගේ දුආව්   ා  ක්රි යාව්  
සඳහා ගහෝ නෑ ම බිඳ දැීයම සඳහා ගහෝ ගනොමැි 
නම් අල්ලාහ් වි ල්  තුන්  අතර එ ්  ඔහුට 
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අු මත  රයි. ඔහුගේ දුආ සඳහා වහාම ප්රබිචාරය 
ගදු  ලබයි. නැතගහොත් මරණගයන්  සු ඔහුගේ 
දුආ සඳහා ප්රබිචාර ගදු  ලබයි. එගසේත් ගනොමැි 
නම් ඔහු ග න් එය හා සමාන ප්රබමාණගස අයහ ත් 
ගහෝ  ා යන් ඉවත්  රු  ලබයි. එවිට “ඔවුන් 
දිගින් දි ට දුආ  ගළේ නම් කුම්  සදු ගව් දැ?” යි  
සහාබාවරු විමසුහ. එයට නබි (සල්) තුමාණන්, 
“අල්ලාහ් ඔබ ට (වි ල් ) ගද ම ගදන්ගන්ය.” යැයි 
පිළිතුරු දුන්හ. මූලාශ්රඅ ඉමාම් අහ්මද්. 

ගමහි ගදවැනි ග ොටගසහි, අපි ගබොගහෝ  ා යන් සදු 
 ර ිුහණත්  ා  ෂාමාව  ගළේ නම් අල්ලාහ් ග න් 
සමාව ලැගබු  තත.  සමාව අයැද  සටීගම හි 
 සුතැවිලි මමද සම්බන්ධ්ය විය යුතුය.  සුතැවිලි මම 
යු  එම  ා  ක්රි යාව  වහාම  නැවැත්මම සහ 
අනා තගස එම  ා ය ගනො ර එයින් ඉවත් මමයි. 
සමාව ඉල්ලීම එ් තරා නැමදුම් මාර් යරී. සෑම 
දින ම සෑම විටම මුස්ලිම් වරගය්  ඉස්ි්ඃෆාර්  ළ 
යුතුය. ඉස්ි්ඃෆාර්  රන ගලස අ ට අණ  ර එගසේ 
ඉස්ි්ඃෆාර්  රන්නන්ට අල්ලාහ්  ැසසුම්  රයි. 

“තමන් හටම ( ා යන් හි ගයදීගමන්) සීමාව ඉ් ම 
වු මාගේ  ැත්තනි, අල්ලාහ්ගේ  රුණාගවන් 
බලාග ොගරොත්තු සුන් ගනො ර  නිවු. සැබැවින් ම 
අල්ලාහ්   ා යන් සයල්ල ෂාමා  රන්ගන්ය. 
සැබැවින් ම ඔහුමය අි ෂාමාශීලී,  රම දයාබර 
වන්ගන්.” සූරා (z)සුමර් 39:53 
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ඉස්රී්ඃෆාර් රීමටගම හි සහාබාවරුන් ට ගබොගහෝ ක්රෙම 
ගව්දයන් නබි (සල්) තුමාණන් ඉ ැන් වුහ. නබි 
(සල්) තුමාණන් දින ට හැත්තෑ වර ට අක  ව 
අල්ලාහ්ග න් ඉස්ි්ඃෆාර්  ළ බව එ්  වාර්තාව්  
දන්වයි. එතුමාණන් දින ට සය වාරය ට අක  ව 
ඉස්ි්ඃෆාර්  ළ බව තවත් වාර්තාව්  සඳහන්  රයි. 
ගම් ගහේතුගවන් දින ට සය වර ට අක  ව 
ඉස්ි්ඃෆාර්  රන ගලස මුස්ලිම් වරුන්ට නිර්ගද්් 
ග ගර්.  නබි (සල්) තුමාණන්  ළ උතුම් ක්රෙමගස 
ඉස්ි්ඃෆාර්  හත සඳහන් ගව්. 

“යා අල්ලාහ්! ඔබ මාගේ  රමාක ියාණන්ය, ඔබ 
හැර ගවනත් ගදවි ග ගන්  නැත. ඔබ මාගේ 
නිර්මාණ රුය, මම ඔබගේ වහලා ගවමි. මට හැරී 
උ රිම  ආ ාරගයන් ඔබගේ  ප්රබිඥා  ව  සහ 
ග ොගරොන්දුව අු  මනය  රමි. මා  ළ අයහ ත් 
ගද්වලින් ඔබ ගවතම ආර් ෂාව  තමි. මා හට දුන් 
ිළිණ ප්රබසද්කගස රීයා සටින අතර, මාගේ  ා යන් 
 ැන  ාග ෝේචාරණය  රමි. මා හට සමාව ගදු  
මැනව, ඔබ හැර අන් රීස ග ගන්   ා යන් ට 
සමාව ගනොගදන්ගන්ය.” 

“ වගරකු ගමම ප්රබ ා්ය ස්ථීර ව දහවල්  ාලගස 
 වසා සවස ගව්ලාවට ග ර මිය යන්ගන් නම්, ඔහු 
ස්වර්  වාසගය්  බවට  ත් ගවයි.  වගරකු ගමම 
ප්රබ ා්ය ස්ථීර ව රාත්රි   ාලගස  වසා  සු දින උදය 
ගව්ලාවට ග ර මිය යන්ගන් නම්, ඔහු ස්වර්  
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වාසගය්  බවට  ත් ගවයි.” යු ගවන් නබි (සල්) 
තුමාණන් ප්රබ ා්  ළහ. මූලාශ්රඅ අල් ුහහාරි. 

මුස්ලිම්වරු, විග්ේෂගයන්ම අල්ලාහ්ගේ සැබෑ හා 
සීය  ව සටින  ැත්තන් ගමම ඉස්ි්ඃෆාරය උදය 
ෆජර් සලාතයට  සුව සහ සවස හිරු බසන්නට ග ර 
දින තා  වසන ගලස නිර්ගද්් ග ගර්. රාත්රි  ගයහි 
ඔවුන්  රන දුආගව් ගමය ද ග ොටස්  විය යුතුය. 
“සැබැවින්ම, අල්ලාහ් ඔහු ට සමානය්  තැබීම  මා 
ගනො රන්ගන්ය. ගමය හැර අන් දැය ඔහු සතු අයට 
 මා  රන්ගන්ය. යගම්  අල්ලාහ්  ැන සමානය්  
තනන්ගන්ද තත්ගතන්ම ඔහු වරදහිය, ඈත් වු 
දුර්මාර් ගයහිය.” සූරා අන් නිසා 4: වා ා116 

ඒ  ගද්ව වාදය  ා යන් දිය  ර ඉවත දමන බව 
විද්වතුන්  වසි. ඒ  ගද්ව වාදගස අව්ාගයන්ම 
 ළ යුතු සයලු ගද් ඉටු  රන්ගන් නම් මුස්ලිම් වරු 
සමාව ගදු  ලැබ තාා  ද ලබි. මුස්ලිම්වරු 
අල්ලාහ් ට ආදරය ද් වා, බිය බැිමත් ව  ැසසුම් 
 ළ යුතු බව ගමයට ග ර ඉමාම් නවවි (රහ්) ගේ 
හදීසය  දුටුගවමු. මුස්ලිම්වරු අල්ලාහ්ග න් 
 මණ්  රැ වරණය  තා ඔහුග න්  මණ්  සහය 
හා උ  ාර  ැිය යුතුය. ගම්වා තව්ීහද් හි වැද ත් 
ක්රි ය ාවන්  වන  අතර ,  ගම්ව ා  මගින් සගත  හි 
සම්පූර්ණගයන්ම අල්ලාහ් ට  මණ්  බැිමත් ම 
ද් වන විට සැබෑ මුස්ලිම් වරගයකු වන මුවහ්හිදීන් 
බවට ඔහු  ත් ගවයි. එම අවස්ථාගව හි මුස්ලිම්වරු 
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සැබෑ අවගබෝධ්ය හා ප්රබගබෝධ්යය ලැබ, ඔවුන්ගේ 
ඊමානය තවත් ්් ිමත් මගමන් ඔවුන්ගේ  ා යන් 
ට සමාව ගදු  ලබි. ඒ  ගද්ව වාදය අවගබෝධ්ය  ර 
 ැනීගමන් මුස්ලිම් වරගයකුගේ සත උත්තමටතර 
අල්ලාහ් ට  මණ්   ැ  මම නිසා  ා යන් රීමටගම් 
අවස්ථාව අවම  ර  නී. 

සයලුම නබි වරුන්ගේ නිගව්දනගස ප්රබධ්යාන සාරය 
ඒ  ගද්ව වාදය විය. උත්තරිතර අල්ලාහ්  එ්  
ග ගනකු බව ද, ඔහුට  මණ්  අවනත විය යුතු බව 
ද, නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු  මණ්  බව ද නිගව්දනය 
සමක සයලු නබිවරු ගමගලොවට  ැමිණියහ. මුස්ලිම් 
වරු සයලු ගදනාම ගමම සතාය සම්පූර්ණ ව පිළි 
ගනො ැනීම අවාසනාවරී. මළවුන්ග න් දූආ ඉල්ලා 
ඒ අයගේ නාමගයන් සතුන්  ැ   රන පිරිස් 
තවමත් සටීම අවාසනාවරී. ගමවැනි ෂිර්්  ක්රි යාවන් 
හි නිරත වන ඔවුන් ඉස්ලාමගස ප්රබධ්යාන නිගව්දනය 
වන ඒ  ගද්ව වාදය උල්ලිංඝනය  රි. 

නූහ්  (අවල) තුමාණන්ගේ ජනතාව, මළවුන් 
උත් ර්ෂයට  ත්  ර, ඔවුන් ව නියමිත තත්ත්වයට 
ඉහළින් නැිං  වු විට ,  එම ජනතාව අල්ලාහ්  ට 
සමානය්  තැුහ  ා යට ල්  වුහ. ගමගලස මළවුන් 
උත් ර්ෂයට  ත්  රමින් ඔවුන් පිළිමයන් බවට 
 ත්  රු  ලැුහහ. අවසානගස දී ඔවුන්ගේ විනා්ය 
 වා සදු වුගස ඔවුන්ගේ ම ක්රි යාවන් නිසාය. 
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ඒ  ගද්ව වාදගස සාරය  ැන අනවගබෝධ්යගයන් 
ගහෝ වරදවා අවගබෝධ්ය  ර  ැනීගමන්, අද ගබොගහෝ 
මුස්ලිම්වරු  වා තහනම් ක්රි යාවන් හි නිරත මම අපි 
දරීමු. ගනොගය්  ගහේතුන් මත ඔවුන්ගේ තතැම් 
ක්රි යාවන් සඳහා අල්ලාහ්  සමාව ගදන නමුත් , 
අල්ලාහ් අ ැමැි ගම් ක්රි යාවන් ෂිර්්   රා මාර් ය 
විවෘත  රයි. ගමවැනි වැරදි ක්රි යාවන් හි ගයගදන 
අය,  තමන්  රන ගද්  ැන අවගබෝධ්යය ලැබ 
ඒවායින් ඉවත් විය යුතුය. ඔවුන්  සුතැවිලි ම 
අල්ලාහ් ගවත  ා  ෂාමාව  ළ යුතුය. සමාව දිය 
හැ් ග්  අල්ලාහ් ට  මණි. අ  අු  මනය  ළ 
යුත්ගත් අල්ලාහ්ගේ අණ  මණි. 

ගමම හදිසගස අවසාන ග ොටස ඒ  ගද්ව වාදය 
සා් ෂාත් රීමටගම් වැද ත් ම ග න්වා ගදයි. ඉමාම් 
නවවිගේ හදිස් ගවළුගම් අවසාන හදිසය ගමය බව 
සැලරීය යුතුය. ගමම හදීසගස අවසාන ග ොටස, 
ඉස්ලාමගස ඉතා වැද ත්  රුණ්  වන තව්හිද් නම් 
ඒ  ගද්ව වාදය  ැන ලුහුඬින්  වසයි. මුස්ලිම් 
වරුන්ගේ ඒ  ගද්ව වි්්වාසය පිරිසදු හා අවිං  විය 
යුතු බව ගමම නිගව්දනය තහවුරු  රයි. ඔවුන් 
රීසව්  අල්ලාහ්ට සමාන ගනො ළ යුතුය. ගම 
මගින් ඔවුන් ගවනත්  ා යන් ඉටු  ර ිුහණ ද 
අල්ලාහ්ගේ සමාව ලැබීම නියත බව සහි  ලබි. 

තව්ීහදය සා් ෂාත්  රු  පිණිස, අල්ලාහ්  ගේ 
තීරණයට යටත් ව, ඔහු ට  මණ්  නැමදුම්  ර, ඔහු 
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ට අවනත ම, ඔහුගේ ම  ග න්මම වලට එ ක ව, 
 හත සඳහන් ක්රි යාවන්ග න් ඉවත් ව ජීවත් විය 
යුතුය. 

 වචනගයන්, ක්රි යාගවන්, විවෘත ගහෝ සැකවුණු 

ෂිර්් ;  

 අීර රුමම හා  ා යන් ඉටු රීමටම -  ා ය 

ග ගනකුගේ ඒ  ගද්ව වි්්වාසය දුර්වල  රයි; 

 රියා - අල්ලාහ් ගවු ගවන් ගනොව, තමන් ගහෝ 

අන් අය සතුටු රීමටම සඳහා ක්රි යා රීමටම; 

 තව්ීහද් ය දුබල  රන බිද්ආ නම් ආ ගම් 

ගනොමැි නව  ගද් හා අධ්යර්මය සදු රීමටම; 

 මුනාෆිලවන් ගේ ක්රි යා දහම වන කුහ  ම් හි 

ගයදීම. ඒවා නම් ග ොගරොන්දු ව ඉෂ්ට ගනොරීමටම, 

වි්්වාසය  ඩ රීමටම, අසතා  ැවසීම, අන් 

අයගේ අයිතීන් උල්ලිංඝනය රීමටම, රන්ඩු දබර 

සහ ආරවුල් හි නිරත මම ගව්. ග ොදුගව් විං  

භාවය,   ටි ම, ආක්රෙමණය වැනි  ා යන් ට 

මක  ාදන සයලු නීි විගරෝක ක්රි යාවන්ග න් 

මුස්ලිම්වරු ඉවත් විය යුතුය. 
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අවසාන නි මනය: 

අල්ලාහ්ග න් සමාව ලැබිය හැරී මාර්  තුන්  
පිළිබඳව ගමම හදිසය සඳහන්  රන නමුත් ගම්වාට 
 මණ්  මාර්  සමා ගනොවන බව සල න්න. 
ගමයට ග ර සඳහන් වු හදීස් මගින් සමාව ලැබිය 
හැරී මාර්   ැන මුස්ලිම් විද්වතුන් සඳහන්  ළහ. 
උදාහරණ ව්ගයන් පිඩාවට ල්  මම, බලවත් 
හිරිහැර වලට ල්  මම, බලවත් ගරෝ යන්ට ග ොදුරු 
මම, ගසොගහොගනහි දඬුවම, විනි්්චය දිනගස දඬුවම, 
මහා  ා යන්ග න් ඉවත් මම, ඉවසීගමන් සටීම, 
ඉස්ලාමගස ප්රබධ්යාන කුලුු  ඉටු රීමටගම් දී  නබි (සල්) 
තුමාණන් ග න් වු මාර් ය අු  මනය රීමටම, 
ආෂූරා සහ අරෆාත් දිනයන් හි අමතර උවාසගස 
ගයදීම, නබි (සල්) තුමාණන්ගේ සහ අල්ලාහ් 
අු මත  ළ අනිකුත් අයගේ මැදිහත් මම යන 
 රුණු  ගමහි අදාළ ගව්. 

 
සමාේතයි 
ඔගබ් අදහස්  හත සඳහන් ලිපිනයට එවන්න. 
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