
 

 

ඉස්ලාමය 
ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සහ සුන්නායේ 
සඳහන් පරිදි ඉස්ලාමය පිළිබඳ යෙටි දළ 

විශ්යල්ෂණයක්. 

ඉස්ලාමය පිළිබඳ යෙටි හැඳින්ීමක් ඇතුළත් යමම වැදගත් 

ග්රන්ථය එහි මූලිෙ මූලාශ්රවලින් -එනම් ශුද්ධ වූ අල් 

කුර්ආනය හා නබිතුමායග් පිළියවත පදනම් ෙරනිමින්- 

වැදගත් ප්රතිපත්ති, ඉගැන්ීම් හා අලංොරයන් පැහැදිලි 

ෙරයි. යමම පුස්තෙය මුස්ලිම්වරුන් යමන්ම මුස්ලිම් 

යනාවන අයට සෑම ොලයෙම සෑම ස්ථානයෙම විවිධ 

තත්ත්වයන්ට සහ අවස්ථාවන්ට අනුකූල ව ඔවුන්යග් 

භාෂාවලින් ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබ ඇත. 

(ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයයන් හා නබි -සල්ලලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්- තුමායග් සුන්නාහ්යවන් වූ සාධෙ ඇතුළත් 

පිටපතකි.) 
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1- ඉසල්ාමය යනු සියලු මිනිසුන් යවත වූ අල්ලාහයග් 

පණිවිඩයයි. යමම සදාතනිෙ දිේය පණිවිඩය, දිේයමය 

පණිවිඩ අතරින් අවසාන පණිවිඩයයි. 

ඉස්ලාමය යනු සියලු මිනිසුන් යවත වූ අල්ලාහ්යග් 

පණිවිඩයයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් පවසා සිටියි: 

(තවද, අපි නුඹ ව සමස්ත ජනයාටම ශුභාරංචි පවසන්යනකු 

හා අවවාද ෙරන්යනකු වශයයන් මිස යනාඑේයවමු. නමුත් 

බහුතරයක් ජනයා (ඒ වග) යනාදනිති.)(සබඃ:28)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි.(අයහෝ ජනයිනි! ‘සැබැවින්ම 

මම නුඹලා සියලු යදනා යවත පැමිණි අල්ලාහ්යග් දූතයයකු 

යවමි’ යැයි නුඹ පවසනු.)(අල් අඃරාෆ්:158)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.අයහෝ මිනිස! නුඹලායග් 

පරමාධිපතියගන් සත්යය රැයගන යමම රසූල්වරයා පැමිණ 

ඇත. එබැවින් නුඹලා විශ්වාස ෙරනු. නුඹලාට යහපතකි. 

නමුත් නුඹලා ප්රතික්යෂ්ප ෙරන්යනහු නම් එවිට (දැන 

ගනු) සැබැවින්ම අහස්හි හා මිහිතලයයහි ඇති දෑ අල්ලාහ ්

සතුය. තවද අල්ලාහ ් සවආඥානීය, සවආ ප්රඥාවන්වත 

විය.(අන් නිසා: 170)ඉස්ලාමය සදාොලිෙ දිේයමය 

පණිවිඩයයි. එයමන්ම එය දිේයමය පණිවිඩිවල අවසානයයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් පවසා සිටියි.මුහම්මද් නුඹලායග් 

පිරිමින් අතුරින් කිසිවකුයග් පියයකු යනාීය. නමුත් ඔහු 
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අල්ලාහ්යග් දූතයාණන්ය. නබිවරුන්යග් මුද්රාවය. තවද 

සියලු දෑ පිළිබඳ ව අල්ලාහ් සවආඥානී විය.(සූරා අල් 

අහ්සාබ් :40) 

ඉසල්ාමය යනු යම් කිසි වගආයෙට යහෝ සමූහයෙට 

යහෝ වියශෂ්ිත වූ පිළියවතක් යනායවයි. එය සියලු මිනිසුන් 

සඳහා වූ අල්ලාහය්ග් දහමය. 

ඉස්ලාමය යනු යම් කිසි වගආයෙට යහෝ සමූහයෙට 

යහෝ වියශ්ෂිත වූ පිළියවතක් යනායවයි. එය සියලු මිනිසුන් 

සඳහා වූ අල්ලාහ්යග් දහමය. මහඟු අල් කුර්ආනයේ සඳහන් 

පළමු නියයෝගය වනුයේ උත්තරීතර අල්ලාහ්යග් යමම 

ප්රොශයයි: 

"මිනිසුනි, නුඹලා හා නුඹලාට යපර වාසය ෙළ උදවිය 

මැවූ නුඹලායග් පරමාධිපතිට නැමඳුම් ෙරනු. (එමඟින්) 

නුඹලා අල්ලාහ ්යෙයරහි බැතිමත් විය හැකි ය." 

(අල් බෙරා:21) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායග් පරමාධිපතිට නුඹලා බිය 

බැතිමත් වනු. ඔහු වනාහි, නුඹලා ව එෙ ම ර්ත්මයකින් 

මැේයේය. තවද ඒ සඳහා වූ යුගලය ද මැේයේය. ඒ 
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යදයදනායගන් අධිෙ වශයයන් පිරිමින්ද ගැහැණුන්ද 

ේයාප්ත ෙයළය්.” 

(අන් නිසා: 1) 

ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා විසින් වාතආා 

ෙරන ලදී. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) මක්ොව ජයගත් දිනයේ 

යමයස් පවසා සිටියහ. 

මනුෂ්යයනි! අල්ලාහ ් යදවිඳාණන් අඥාණ ොල 

අහංොරය සහ පීතෘ කුල ධූරාවලිය දනවන තත්වය 

ඔබයගන් ඉවත් ෙයළ්ය. අල්ලාහ් යදවිඳාණන් යෙයරහි බිය 

බැතියයන් සහ ධාමආිෙව ෙටයුතු ෙරන මිනිසුන්, 

අසත්පුරුෂ සහ අධාමආිෙ ගතිගුණවලින් පිරුණු මිනිසුන් 

යනාදි වශයයන් මිනිසුන් වගආ යදෙකින් සමන්විතය. සියලු 

මිනිසුන් ර්දම්යග් දරුවන්ය. ර්දම්ව අල්ලාහ ් පස්වලින් 

නිමආාණය ෙයළ්ය. අල්ලාහ ් යදවිඳානන් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි. “අයහෝ මිනිසුනි! නියත වශයයන්ම අපි 

පිරිමියකුයගන් හා ොන්වතාවෙයගන් නුඹලා ව මවා 

ඇත්යතමු. තවද නුඹලා එකියනො හඳුනා ගනු පිණිස ඔහු 

නුඹලා විවිධ ජනවාගආෙියින් හා යගෝත්රිෙයින් බවට පත් 

ෙයළය්. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අබියස නුඹලායගන් 

වඩාත් උතුම් වනුයේ නුඹලා අතුරින් වඩාත් බිය බැතිමත් 



 

 

ඉසල්ාමය 

6 

වූවන්ය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ් සවආ ඥානීය. 

අභිඥානවන්තය.” (අල් හුජුරාත්: 13) 

යමය ඉමාම් තිමආිදි විසින් වාතආා ෙර ඇත. (3270) 

මහඟු අල් කුර්ආනයේ යහෝ යගෞරවණීය දූතයාණන්යග් 

නියයෝගවල යම් පිරිසෙට යහෝ යම් ෙණ්ඩායමෙට යහෝ 

ඔවුන්යග් ජාතිය වගආය යහෝ යගෝත්රය සැලකිල්ලට යගන 

ඔවුනට පමණක් යවන් ෙරන ලද ර්ගම්ෙරණයක් දක්නට 

නැත. 

3- ඉසල්ාමය යනු යපර පැමිණි දූතවරුන් හා නබිවරුන් 

ඔවුන්යග් සමූහයා යවත යගන ර් දූතපණිවිඩ සම්ූණආ 

ෙරමින් ර් යද්ව පණිවිඩයයි. 

ඉස්ලාමය යනු යපර පැමිණි දූතවරුන් හා නබිවරුන් 

ඔවුන්යග් සමූහයා යවත යගන ර් දූත පණිවිඩ සම්ූණආ 

ෙරමින් ර් යද්ව පණිවිඩයයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

පවසයි: 

සැබැවින්ම නූහ්ට හා ඔහුයගන් පසු වූ නබිවරුන්ට වහී 

පහළ ෙළාක් යමන් නුඹ යවත ද සැබැවින්ම අපි වහී පහළ 

ෙයළමු. (ඒ අනුව) අපි ඉබ්රාහීම්, ඉස්මාඊල්, ඉස්හාක්, 

යඃකූබ්, අස්බාත් (යහවත් යඃකූබ්යග් පරපුර) ඊසා, අේූබ්, 

ූනුස්, හාරූන් හා සුයලයිමාන් යන අයට ද වහී පහළ 

ෙයළමු. තවද අපි දාවූද්ට සබූආ පිරිනැමුයවමු. 
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(අන් නිසා: 163) 

යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යවත අල්ලාහ ්දන්වා සිටි යමම දහම වනාහි, යපර පැමිණි 

නබිවරුන්හට අල්ලාහ ් ර්ගමානුගත ෙළ හා ඔවුනට 

උපයදස් දුන් දහමම යේ. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි. 

“ෙවර යදයක් පිළිබඳ ව ඔහු නූහ්ට උපයදස් දුන්යන් ද 

එය නුඹලාට ඔහු දහම්ගත ෙයළය්. ඔබ යවත දන්වා සිටි දෑ 

ද ඉබ්රාහීම් යවත ද මූසා යවත ද ඊසා යවත ද අපි ෙවර 

යදයක් උපයදස් දුන්යන් ද එය ද, නුඹලා දහම ඍජු යලස 

සථ්ාපිත යොට එහි නුඹලා යවන් ව යනායන යලසය. ඔබ 

ෙවර යදයක් යවත ඔවුන් ඇරයුම් ෙරන්යන් ද එය 

ර්යද්ශෙයින්ට බැරූරැම් විය. තමන් අභිමත ෙරන අය 

අල්ලාහ් ඔහු යවත (දූතයන් වශයයන්) යතෝරා ගනී. තවද 

(පසුතැවිලි ී) හැයරන අයට ඔහු යවතට ඔහු මග 

යපන්වයි.” 

(අෂ්-ෂූරා: 13) 

යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යවත අල්ලාහ ් දන්වා සිටි යමම දහම වනාහි, ඊට යපර 

විෙෘති ීමට යපර පැවති තේරාතය හා ඉන්ීලය වැනි යද්ව 



 

 

ඉසල්ාමය 

8 

පුස්තෙ තහවුරු ෙරන්නක් විය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි: 

“යද්ව ග්රන්ථයයන් අපි ඔබ යවත යද්ව පණිවිඩ එවූ දෑ 

වන එයමය සත්යය. තවද එය ඉදිරියේ ඇති දෑ සත්ය 

ෙරවන්නක් වශයයනි. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් තම 

ගැත්තන් පිළිබඳ ව සවආ නිරීක්ෂෙ වූ අභිඥානවන්තය.” 

(ෆාතිආ: 31) 

4- නබිවරුන් වනාහි (ඔවුන් යෙයරහි සාමය අත්යේවා!) 

ඔවුන්යග් දහම එෙම විය. නමුත් ඔවුන්යග් පිළියවත් 

යවනස් විය. 

නබිවරුන්යග් දහම (ඔවුන් යෙයරහි සාමය අත්යේවා!) 

එෙම විය. නමුත් ඔවුන්යග් පිළියවත් යවනස් විය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“තවද 

සත්යයයන් යුතු යමම ග්රන්ථය අපි ඔබ යවත පහළ 

ෙයළමු. එය තමන් අතර තිබූ (යපර පහළ වූ) යද්ව 

ග්රන්ථය සත්ය ෙරවන්නකි. තවද ඒවා ර්රක්ෂා 

ෙරන්නකි. එබැවින් අල්ලාහ් පහළ ෙළ දැයින් නුඹ ඔවුන් 

අතර තීන්දු ලබා යදනු. නුඹ යවත පැමිණි සත්ය දැයින් 

ඉවත් ව ඔවුන්යග් තුච්ඡ ර්ශාවන් නුඹ පිළි යනාපදිනු. 

නුඹලා අතුරින් සෑම ප්රජාවෙටම ර්ගමිෙ පිළියවතක් හා 

පැහැදිලි ක්රියාමාගආයක් ඇති ෙයළමු. අල්ලාහ් සිතුයේ 
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නම් නුඹලා ව එෙම ප්රජාවක් බවට පත් ෙරන්නට තිබුණි. 

එනමුත් නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි නුඹලා ව පිරික්සනු පිණිසය 

(යමයලස සිදු ෙයළ්.) එබැවින් යහෙම් කිරීමට නුඹලා 

යුහුසුලු වනු. නුඹලා සියල්ලයග් නැවත යයාමු ීම අල්ලාහ් 

යවතය. එබැවින් ෙවර විෂයෙ නුඹලා මතයේද ී සිටියයහු 

ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු දන්වා සිටියි.”(අල් මාඉදා: 

48)යද්ව දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි ශාන්තිය හා 

සමාදානය උදායේවා!) යමයස් පැවසූහ.යමයලායවහි හා 

මතුයලායවහි මයආම්යග් පුත් ඊසාට වඩාත් උචිතම 

පුද්ගලයා මම යවමි. නබිවරු සයහෝදරයයෝ යවති. ඔවුන් 

එක් පියකුට උපන් සයහෝදරයයෝ යවති. ඔවුන්යග් මේවරුන් 

විවිධ ය. ඔවුන්යග් දහම එෙමය.ඉමාම් බුහාරිතුමා යමය 

වාතආා යොට ඇත. (3443) 

නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසා, සුලයිමාන්, දාවූද්, ඊසා (ඔවුන් 

යෙයරහි ශාන්තිය අත්යේවා!) වැනි සියලුම නබිවරුන් 

ඇරයුම් ෙළාක් යමන්ම ඉසල්ාමය ද සැබැවින්ම 

පරමාධිපතිපතියාණන් අල්ලාහ් වන ඔහුය. ඔහු 

මැවුම්ෙරුය, යපෝෂෙය. ීවය ලබා යදන්නාය. ීවිතක්ෂයට 

පත් ෙරන්නාය, සියලු රාජ්යයන්හි රජුය. එයමන්ම ඔහු 

සියලු ෙටයුතු සැලසුම් ෙරන්නාය. මහා දයාලුය මහා 
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ොරුණිෙය යන වග විශව්ාස කිරීම සඳහා ඇරයුම් ෙර 

සිටියි. 

නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසා, සුලයිමාන්, දාවූද්, ඊසා (ඔවුන් 

යෙයරහි ශාන්තිය අත්යේවා!) වැනි සියලුම නබිවරුන් 

ඇරයුම් ෙළාක් යමන්ම ඉස්ලාමය ද සැබැවින්ම 

පරමාධිපතිපතියාණන් අල්ලාහ ් වන ඔහුය. ඔහු 

මැවුම්ෙරුය, යපෝෂෙය. ීවය ලබා යදන්නාය. ීවිතක්ෂයට 

පත් ෙරන්නාය, සියලු රාජ්යයන්හි රජුය. එයමන්ම ඔහු 

සියලු ෙටයුතු සැලසුම් ෙරන්නාය. මහා දයාලුය මහා 

ොරුණිෙය යන වග විශ්වාස කිරීම සඳහා ඇරයුම් ෙර 

සිටියි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ! 

ජනයිනි, නුඹලා යවත වූ අල්ලාහය්ග් ර්ශිවආාදයන් නුඹලා 

යමයනහි ෙරනු. අහසින් හා මහයපායළායවන් නුඹලාට 

යපෝෂණය යදන අල්ලාහ් යනාවන යවනත් මැවුම්ෙරුවකු 

යවත් ද? ඔහු හැර යවනත් යදවියකු යනාමැත. එයස් නම් 

නුඹලා යවනතෙට යයාමු ෙරනු ලබනුයේ යෙයස ්

ද?”(ෆාතිආ: 3)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“අහසින් හා යපායළායවන් නුඹලාට යපෝෂණය ලබා 

යදන්යන් ෙවුරු ද? ශර්වණය හා දෘෂ්ී න් සතු වන්යන් 

ොහට ද? මළ දැයින් ීී දෑ මතු යොට ීී දැයින් මළ දෑ 

මතු ෙරන්යන් ෙවයරකු ද? සියලු ෙරුණු සැලසුම් 
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ෙරන්යන් ෙවයරකු දැ?යි (නබිවරය) නුඹ විමසනු. එවිට 

‘අල්ලාහ්’ යැයි ඔවුන් පවසනු ඇත. එයස් නම් නුඹලා බිය 

බැතිමත්ව ෙටයුතු ෙළ යුතු යනායේ දැයි නුඹ 

විමසනු.”(ූනුස:් 31)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“එයස් නැතයහාත්, ූවආාදශආයකින් යතාර ව මැීම් 

බිහි යොට (එය විනාශ වූ) පසු ව යළි යගන එන්නා ද? 

අහසහ්ි හා මහයපායළායේ නුඹලාට යපෝෂණය ලබා 

යදනුයේ ෙවයරක් ද? අල්ලාහ් සමග තවත් යදවියකු සිී ද? 

නුඹලා සත්යවාදීහු නම් නුඹලායග් සාධෙ යගන එනු.”(අන් 

නම්ල්: 64)සියලුම නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් (ඔවුන් 

යෙයරහි ශාන්තිය අත්යේවා!) එවනු ලැබුයේ අල්ලාහ්ට 

පමණක් නැමදුම් ෙරන යමන් වූ ඇරයුම සමගය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසා සිටියි:“නුඹලා අල්ලාහට් 

ගැතිෙම් ෙරනු. නපුරු බලයේග වලින් වැළයෙනු යැයි 

(ජනයාට අණ ෙරනු වස්) සැබැවින්ම අපි සෑම සමූහයෙටම 

රසූල්වරයකු එේයවමු. එයහයින් ඔවුන් අතුරින් අල්ලාහ් මග 

යපන්වූවන් යවති. එයමන්ම ඔවුන් අතුරින් තමන් යවත 

මුළාව නියම වූවන් ද යවති. එයහයින් නුඹලා 

මහයපායළායේ සැරිසරා යබාරුෙළවුන්යග් අවසානය 

යෙයස් ී දැයි අවධානයයන් බලනු.”(අන්-නහ්ල්: 

36)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“‘නියත 



 

 

ඉසල්ාමය 

12 

වශයයන්ම මා හැර යවනත් යදවියකු යනාමැත. එයහයින් 

නුඹලා මට ගැතිෙම් ෙරනු’ යැයි ඔහු යවත යද්ව පණිවිඩ 

දන්වා සිීයමන් මිස නුඹට යපර කිසිදු ධමආ දූතයකු අපි 

යනාඑේයවමු.”(අල් අන්බියා: 25)නූහ් (අලයිහිස් සලාම්) 

තුමා පිළිබඳ යතාරතුරු දන්වමින් අල්ලාහ ් යමයස් පවසා 

සිටියි:“...ඔහු: මායග් සමූහයනි! නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් 

ෙරනු. ඔහු හැර යවනත් කිසිදු යදවියයකු නුඹලාට 

යනාමැත. මහත් වූ දිනයෙ දඬුවම නුඹලා මත වනු ඇතැයි 

මම බිය යවමි යැයි පැවසුයේය.”(අල් අඃරාෆ්: 59)අල්ලාහ ්

යතාරතුරු දන්වා සිටින පරිදි සැබැවින්ම ඉබ්රාහීම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“තවද 

ඉබ්රාහීම් ව ද (එේයවමු.) නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් ෙරනු. 

තවද ඔහුට බිය බැතිමත් වනු. නුඹලා දැන සිටියයහු නම් එය 

නුඹලාට උතුම්ය යැයි ඔහු පැවසූ අවසථ්ාව සිහියට 

නගනු.”(අල් අන්ෙබූත්: 16)සාලිහ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා 

ගැන අල්ලාහ ් දන්වා සිටින පරිදි එතුමා යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.“...මායග් සමූහයනි, නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් 

ෙරනු. ඔහු හැර නුඹලාට කිසිදු යදවියකු යනාමැත. 

සැබැවින්ම නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් නුඹලාට පැහැදිලි 

සාධෙයක් පැමිණ ඇත. එය අල්ලාහය්ගන් වූ ඔටු යදනයි. 

(ඌ) නුඹලාට සංඥාවක් වශයයනි. අල්ලාහය්ග් භූමියේ උලා 
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ෙන්නට නුඹලා ඌ අතහැර දමනු. නපුරක් සිදු කිරීමට 

නුඹලා ඌ අත යනාගසනු එවිට යේදනීය දඬුවමක් නුඹලාව 

ග්රහණය ෙරනු ඇතැයි ඔහු පැවසුයේය.”(අල් අඃරාෆ්: 

73)ෂුඅයිබ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා ගැන අල්ලාහ් දන්වා 

සිටින පරිදි එතුමා යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“...මායග් 

සමූහයනි, නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් ෙරනු. නුඹලාට ඔහු 

හැර යවනත් කිසිදු යදවියයකු යනාමැත. නුඹලායග් 

පරමාධිපතියගන් පැහැදිලි සාධෙයක් නුඹලා යවත පැමිණ 

ඇත. එබැවින් නුඹලා කිරුම් මිණුම් ූණආවත් ෙරනු. 

ජනයාට ඔවුන්යග් භාණ්ඩවල අඩු පාඩු යනාෙරනු. තවද 

මහයපායළාව හැඩගැසුණු පසුව එහි ෙලහෙම් යනාෙරනු. 

නුඹලා විශව්ාස ෙරන්නන්ව සිටියයහු නම් එය නුඹලාට 

ශය්රෂඨ් වන්යන් යැයි ඔහු පැවසුයේය.”(අල් අඃරාෆ්: 

85)පළමුවරට අල්ලාහ් ඍජු ව ෙතා ෙයළ් මූසා (අලයිහිස් 

සලාම්) සමගය. සුවිශුද්ධයාණන් එතුමාට යමයස් පවසා 

සිටියේය:“තවද මම නුඹ ව (නබිවරයකු වශයයන්) යතෝරා 

ගත්යතමි. එයහයින් යහළිදරේ ෙරනු ලබන දෑට නුඹ සවන් 

යදනු.” (13)“නියත වශයයන්ම මම අල්ලාහ් යවමි. මා හැර 

යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. එයහයින් නුඹ මට ගැතිෙම් 

ෙරනු. තවද මා යමයනහි ෙරනු වස් නුඹ සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු ෙරනු.” (14)(තාහා: 13-14)අල්ලාහ ් මූසා (අලයිහිස ්
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සලාම්) තුමා පිළිබඳ දන්වමින් යමයස් පවසා ඇත. 

සැබැවින්ම ඔහු අල්ලාහ ් යවතින් ර්රක්ෂාව පතා යමයස් 

පැවසීය.“ ‘විනිශච්ය දිනය පිළිබඳ විශව්ාස යනාෙරන සෑම 

අහංොරයකුයගන්ම ර්රක්ෂාව මම මායග් පරමාධිපති හා 

නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් පතමි’ යැයි මූසා 

පැවසුයේය.”(ඝාෆිආ: 27)මසීහ් යනායහාත් ඊසා (අලයිහිස් 

සලාම්) තුමා පිළිබඳ යතාරතුරු දන්වමින් අල්ලාහ් යමයස් 

පවසා සිටියි. සැබැවින්ම ඔහු යමයස් පවසා 

ඇත.“සැබැවින්ම අල්ලාහ් මායග් පරමාධිපතිය. නුඹලායග්ද 

පරමාධිපතිය. එයහයින් නුඹලා ඔහුට නැමදුම් ෙරනු. එය 

ඍජු මාගආයයි.”(ර්ල ඉම්රාන්: 51)මසීහ් යනායහාත් ඊසා 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා පිළිබඳ යතාරතුරු දන්වමින් අල්ලාහ් 

තවදුරටත් යමයස් පවසා සිටියි. සැබැවින්ම ඔහු යමයස් 

පවසා ඇත."... ඉස්රාඊල් දරුවනි, මායග් පරමාධිපති ද 

නුඹලායග් පරමාධිපති ද වන අල්ලාහ්ට නුඹලා ගැතිෙම් 

ෙරනු. සැබෑ ෙරුණ නම් ෙවයරකු අල්ලාහ්ට ර්යද්ශ 

තබන්යන් ද එවිට අල්ලාහ ්ඔහුට ස්වගආය තහනම් ෙයළ්ය. 

තවද ඔහු ලැඟුම් ගන්නා ස්ථානය නිරය යේ. 

අපරාධෙරුවන්ට උදේ ෙරන්නන් කිසිවකු යනාමැත."(අල් 

මාඉදා: 72)එපමණක් යනාව, අල්ලාහ්ට පමණක් නමදින 

යමන් සහතිෙ ෙරමින් තේරාතයේ හා ඉන්ීලයේ පවා 
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සඳහන්ව ඇත. ද්වතීය ෙතායවහි මූසා (අලයිහිස් සලාම්) 

තුමායග් ප්රොශය යමයස්ය:(අයහෝ ඉස්රාඊල්වරුනි! 

පරමාධිපතිට ඇහුන්ෙන් යදනු. අපයග් පරමාධිපති එෙම 

පරමාධිපතිය.)ඉන්ීලයේ මාෙආ්යග් සුවියශ්ෂයයහි ද මසීහ් 

යනායහාත් ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා පවසන පරිදි යද්ව 

ඒකීයත්වය තහවුරු ෙරමින් පැමිණ ඇත.පළමු නියයෝගය 

වනාහි: අයහෝ ඉස්රාඊල්වරුනි, සමිඳාණන්ට සවන් යදනු 

අපයග් සමිඳාණන් එෙම සමිඳාණන් වහන්යස් 

ය.සැබැවින්ම සියලුම නබිවරුන් යමම මහඟු වැදගත් 

ෙරුණ සමග එවනු ලැබූ බව සවආබලධාරී කිතආිමත් 

අල්ලාහ ් පැහැදිලි ෙරයි. එනම් යද්ව ඒකීයත්වය යවත 

ෙරන ඇරයුමයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් ෙරනු. නපුරු බලයේග 

වලින් වැළයෙනු යැයි (ජනයාට අණ ෙරනු වස්) සැබැවින්ම 

අපි සෑම සමූහයෙටම රසූල්වරයකු එේයවමු. එයහයින් 

ඔවුන් අතුරින් අල්ලාහ් මග යපන්වූවන් යවති. එයමන්ම 

ඔවුන් අතුරින් තමන් යවත මුළාව නියම වූවන් ද 

යවති...”(අන්-නහ්ල්: 36)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අල්ලාහය්ගන් යතාර ව නුඹලා 

ඇරයුම් ෙරන දෑ යදස නුඹලා බැලුයවහු ද? ඔවුන් 

මහයපායළායවන් මවා ඇත්යත් කුමක් දැයි මට නුඹලා 
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යපන්වනු. එයස් නැතයහාත් අහස්(මැීයම)හි යම් හවුලක් 

ඔවුනට තියබ් ද? නුඹලා සත්යවාදීන් යලස සිටියයහු නම් 

මීට යපර වූ ග්රන්ථයක් යහෝ ඥානාන්විත සලකුණක් යහෝ 

මා යවත යගන එනු.” යැයි නුඹ පවසනු.”(අල්-අහ්ොෆ්: 

4)අෂ්-යෂයික් අස්-සඃදී (රහිමහුල්ලාහ)් යමයස් 

පවසයි:(එයහයින් බහු යද්ව වාදය ගැන බහු යද්වවාදීන්යග් 

තෙආය පදනම් ී ඇත්යත් ඒ් පිළිබඳ සාක්ෂි යහෝ සාධෙ මත 

යනාව, ේයාජ උපෙල්පනයන්, දූෂිත මතයන් සහ දූෂිත 

බුද්ධිය මතය. ඔවුන්යග් දැනුම්, ඔවුන්යග් ක්රියාවන් හා 

ඔවුන්යග් තත්ත්වයන් යසායා බැලීයමන් සහ (අල්ලාහ් හැර 

ඔවුන් නමදිමින් සිටි දෑට) නමදිමින් ෙල් ගත ෙළවුන්යග් 

තත්ත්වය යදස ඔවුනට එය යමයලායවහි යහෝ මතුයලායවහි 

කිසිවක් පළ දුන්යන් දැ?යි අවධානයයන් බැලීම මඟින් 

ඔවුන්යග් දූෂිත තත්ත්වයන් පිළිබඳ ඔබට පැහැදිලි වනු 

ඇත.)(තයිසීරුල් ෙරීම් අල් මන්නාන්: 779) 

උත්තරීතර වූ සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් වනාහි, ඔහු ය 

මැවුම්ෙරු, නැමදුමට සුදුසුෙම් ලාබියා ඔහු පමණය. ඔහු 

සමග යවනත් කිසියවකු නැමදුමට ලක් යනාවිය යුතුය. 

නැමදුමට සුදුසුෙම් ලබන්නා අල්ලාහ ්වන ඔහු පමණය. 

ඔහු සමග යවනත් කිසියවකු නැමදුමට ලක් යනාවිය යුතුය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“මිනිසුනි! 
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නුඹලා හා නුඹලාට යපර වාසය ෙළ උදවිය මැවූ නුඹලායග් 

පරමාධිපතිට නැමඳුම් ෙරනු. (එමඟින්) නුඹලාට අල්ලාහ ්

යෙයරහි බැතිමත් විය හැකි ය.”“ඔහු නුඹලා ට 

මහයපායළාව ඇතිරිල්ලක් බව ට ද අහස වියනක් බව ට ද 

පත් ෙයළය්. තව ද අහසින් (වැසි) ජලය පහළ ෙර එමගින් 

නුඹලායග් යපෝෂණ ය පිණිස පලතුරු හට ගැන්ීය. 

එබැවින් දැනුවත් ව ම නුඹලා අල්ලාහ් ට සමානයන් 

යනාතබනු.”(අල් බෙරා: 21,22)අප මැවූ අපට යපර සිටි 

පරම්පරාවන් මැවූ මහයපායළාව අප යවනුයවන් 

ඇතිරිල්ලක් යලස ඇති යොට අහසින් වැසි ජලය අප යවත 

පහළ යොට ඒමගින් අප යවනුයවන් යපෝෂණය වශයයන් 

බවයභෝග මතු ෙළ අය වනාහී, නැමදුම් ලබන්නට සුදුස්සා 

වනුයේ ඔහු පමණය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“අයහෝ! ජනයිනි, නුඹලා යවත වූ අල්ලාහය්ග් 

ර්ශිවආාදයන් නුඹලා යමයනහි ෙරනු. අහසින් හා 

මහයපායළායවන් නුඹලාට යපෝෂණය යදන අල්ලාහ ්

යනාවන යවනත් මැවුම්ෙරුවකු යවත් ද? ඔහු හැර යවනත් 

යදවියකු යනාමැත. එයස් නම් නුඹලා යවනතෙට යයාමු 

ෙරනු ලබනුයේ යෙයස් ද?”(ෆාතිආ: 3)මවා යපාෂණය 

ෙරන්නා වනාහි, නැමදුම් ලබන්නට සුදුස්සා වනුයේ ඔහු 

පමණය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔහුය 
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අල්ලාහ්. නුඹලායග් පරමාධිපතිය. ඔහු හැර නැමඳුම් 

ලබන්නට කිසිවකු යනාමැත. සියලු දෑහි මැවුම්ෙරුය. 

එබැවින් නුඹලා ඔහුට ගැතිෙම් ෙරනු. තවද සියලු දෑහි 

භාරෙරු වන්යන් ද ඔහුය.”(අල් අන්ර්ම්: 102)අල්ලාහ් 

හැර නැමදුමට ලක් වන සියලු දෑ නැමදුමට සුදුසු යනාීය. 

ඊට යහ්තුව අහස්හි හා මහයපායළායේ අණුවෙ තරම්වත් 

කිසිවක් ඒවාට අයිති නැති බැවිණි. එයමන්ම කිසිදු 

ෙටයුත්තෙදී අල්ලාහ්ට හවුල් ෙරුවකු වශයයන් යහෝ 

අල්ලාහ්ට උදේ ෙරන්යනකු යහෝ ඔහුට උර යදන්යනකු 

වශයයන් යහෝ නැති බැවිණි. එයස්නම් අල්ලාහ ්සමග ඔවුන් 

ඇරයුම් ෙරනු ලබනුයේ යෙයස් ද? එයස ්නැතයහාත් ඔහුට 

හවුල්ෙරුවකු වශයයන් ගනුයේ යෙයස් ද? උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“අල්ලාහය්ගන් යතාර ව 

නුඹලා විශව්ාස ෙළවුන් නුඹලා ඇරයුම් ෙරනු. අහසහ්ි හා 

මහයපායළායේ අණුවෙ තරම් ප්රමාණක් යහෝ ඔවුන් සතුව 

නැත. තවද ඒ යදයෙහි කිසිදු හවුලක්ද ඔවුනට යනාමැත. 

ඔවුන් අතුරින් කිසිදු උරයදන්නකු යහෝ ඔහුට නැතැයි 

(නබිවරය!) ඔබ පවසනු.”(සබඃ: 22)උත්තරීතර වූ 

සුවිශුද්ධයාණන් අල්ලාහ ්වනාහි, සියලු මැීම් මැේයේ ඔහු 

ය. ඒවාට පැවැත්මක් යනාතිබූ තත්ත්වයේ සිට ඔහු ඒවාට 

පැවැත්මක් ඇති ෙයළ්ය. ඒවා පැවතීම ඔහුයග් පැවැත්මත් 
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ඔහුයග් පරිපාලනෙත්වයත් ඔහුයග් යද්වත්වයත් යපන්වා 

යදන සාධයෙකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:නුඹලා පසින් මැීම ඔහුයග් සංඥා අතුරිනි. එවිට 

නුඹලා (මහයපායළායේ) විසිර සිටින මිනිසුන් වූහ. 

(20)නුඹලා ඇය සමග වාසය ෙරනු පිණිස නුඹලා තුළින්ම 

නුඹලා යවනුයවන් බිරියන් මවා තිබීම ද ඔහුයග් සංඥා 

අතුරිනි. තවද නුඹලා අතර ර්දරය හා ෙරුණාව ඇති 

ෙයළ්ය. නියත වශයයන්ම එහි වටහා ගන්නා ජනයාට 

සංඥා ඇත. (21)අහස් හා මහයපායළාව මැීම ද නුඹලායග් 

භාෂා හා නුඹලායග් වණආ විවිධත්වය ද ඔහුයග් සංඥා 

අතුරිනි. නියත වශයයන්ම එහි දැනුමැත්තන්හට සංඥාවන් 

ඇත. (22)තවද රාත්රියේ හා දහවයල් නුඹලායග් නින්ද ද 

ඔහුයග් ර්ශිවආාදය තුළින් නුඹලා (සම්පත්) යසීමද ඔහුයග් 

සංඥා අතුරිනි. නියත වශයයන්ම සවන් යදන ජනයාට එහි 

සංඥා ඇත. (23)තවද භීතිය හා බලායපායරාත්තු තබන්නක් 

වශයයන් ඔහු නුඹලාට අකුණු සැර යපන්ීමත් අහසින් 

ජලය පහළ යොට එමගින් මහයපායළාව එය මළ පසු ව 

යළි ීවමාන කිරීමත් ඔහුයග් සංඥා අතුරිනි. නියත 

වශයයන්ම එහි වටහා ගන්නා ජනයාට සංඥා ඇත. 

(24)තවද අහස හා මහයපායළාව ඔහුයග් නියයෝගය අනුව 

ක්රියාත්මෙ ීමත් ඔහුයග් සංඥා අතුරිනි. පසුව නුඹලාව 
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එක් ඇරයුමකින් ඔහු ඇරයුම් ෙරන විට මහයපායළායවන් 

නුඹලා බැහැර වන්යනහුය. (25)තවද අහස්හි හා 

මහයපායළායේ ඇති අය ඔහු සතුය. සියල්ල ඔහුට අවනත 

වන්යනෝ යවති. (26)මැීම ප්රථයමෝත්පාදනය ෙර පසු ව 

එය ප්රතිඋත්පාදනය ෙරනුයේ ඔහුය. එය ඔහුට සරල 

ොයආයකි... (27)(අආ රූම්: 20-27)නම්රූද් ඔහුයග් 

පරමාධිපතියග් පැවැත්ම යහළා දුටුයේය. ඔහු ගැන අල්ලාහ් 

දන්වා සිටි පරිදි ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා ඔහුට 

යමයස් පවසා ඇත:ඉබ්රාහීම් සමඟ ඔහුයග් පරමාධිපති 

විෂයයහි අල්ලාහ ් ඔහුට රාජ්ය පාලනය පිරිනමා තිබූ 

යහ්තුයවන් තෙආ ෙළ අය යදස නුඹ යනාබැලුයවහි ද? 

මායග් පරමාධිපති ප්රාණය ලබා යදන්නා ය. මරණයට පත් 

ෙරන්නා ය යැයි පැවසූ අවස්ථායේ ඔහු මම ීවය 

යදන්යනමි. මරණයට ද පත් ෙරන්යනමි යැයි පැවසුයේය. 

එයස්නම් සැබැවින් ම අල්ලාහ් හිරු නැයගනහියරන් යගන 

එන්යන්ය. එබැවින් (නුඹට හැකි නම්) එය බටහියරන් යගන 

එනු යැයි ඉබ්රාහීම් පැවසුයේය. එවිට ප්රතික්යෂ්ප ෙළ ඔහු 

තිගැස්සී ගියේය. අපරාධ ෙරන ජනයාට අල්ලාහ් මඟ 

යනායපන්වන්යන්ය.(අල් බෙරා: 258)එයස්ම, සැබැවින්ම 

ඔහුට මග යපන්වා; ඔහුට ර්හාර සපයා; ඔහුට ජලය ද 

සපයා; ඔහු යරෝගී වූ විට ඔහුට සුවය ලබා දුන්යන් අල්ලාහ් 



 

 

ඉසල්ාමය 

21 

වන ඔහු යන වගත් එයමන්ම ඔහුව මරණයට පත් ෙර ඔහුට 

යළි ප්රාණය යදන්යන් ද ඔහු යන වගත් ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස ්

සලාම්) තුමා සාධෙ ෙර ගත්යත්ය. අල්ලාහ ් ඔහු ගැන 

පවසන පරිදි ඔහු යමයස් පවසා ඇත:ඔහු(අල්ලාහ්) වනාහි 

මා මවා මට මග යපන්වයි. (78)තවද ඔහු වනාහි මට ර්හාර 

සපයයි. මට පානය යදයි. (79)තවද මා යරෝගී වූ විට ඔහු 

මට සුවය යදයි. (80)තවද ඔහු වනාහි මා මරණයට පත් 

යොට පසුව මට (යළි) ීවිය යදයි. (81)(අෂ්-ෂුඅරා: 78-

81)අල්ලාහ් මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා පිළිබඳ දන්වමින් 

යමයස් පවසා සිී: සැබැවින්ම ඔහු ෆිඅආවුන් සමග තෙආ 

ෙරමින් ඔහුට: සැබැවින්ම ඔහුයග් පරමාධිපති වනාහි 

ඔහු:“සෑම යදයෙට ම ඊට අදාළ සව්රූපය ලබා දී මඟ 

යපන්වූ ඔහු ම, අපයග් පරමාධිපති යේ.”(තාහා: 50)අහස්හි 

හා මහයපායළායේ ඇති සියලු දෑ අල්ලාහ් මිනිසා 

යවනුයවන් වසඟ ෙර දී ඇත. ර්ශිවආාදයයන් ඔහු ඔහු ව 

ර්වරණය ෙර ඇත. එය ඔහු අල්ලාහ ්නමදිනු පිණිස හා 

ඔහුව ප්රතික්යෂ්ප යනාෙරනු පිණිසය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් පවසා සිටියි:“අහසහ්ි ඇති දෑ හා මහයපායළායේ 

ඇති දෑ නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් නුඹලාට වසඟ ෙර දුන් 

බවත් ඔහුයග් ර්ශිවආාදය නුඹලා යවත මතුපිටින් ද 

ඇතුළාන්තයයන් ද සම්ූණආ ෙර දී ඇති බවත් නුඹලා 
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යනාදුටුයවහුද? කිසිදු දැනුමකින් යහෝ මග යපන්ීමකින් 

යහෝ ර්යලෝෙය ලබා යදන යද්ව ග්රන්ථයකින් යහෝ යතාර 

ව අල්ලාහ ් විෂයයයහි තෙආ ෙරන්යනෝ ද ජනයා අතුරින් 

යවති.”(ලුක්මාන්:20)අහස්හි හා මහයපායළායේ ඇති සියලු 

දෑ මිනිසා යවනුයවන් අල්ලාහ ් වසඟ ෙර දී ඇත්තාක් 

යමන්ම සැබැවින්ම ඔහු ඔහු ව මවා ඔහුට අවශ්ය ශ්රවණ 

ශක්තිය බැල්ම හා හදවත ඔහු සෙසා දී ඇත. එය ඔහුට 

ප්රයයෝජනවත් දැනුම ලබනු පිණිස හා ඔහුයග් භාරෙරු හා 

ඔහුයග් මැවුම්ෙරු හඳුනා ගනු පිණිසය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් පවසා සිටියි:“නුඹලායග් මේවරුන්යග් කුසවල් 

තුළින් නුඹලා කිසිවක් යනාදැන සිටි තත්ත්වයේ නුඹලා ව 

බැහැර ෙයළ් අල්ලාහය්. තවද ඔහු නුඹලාට ශර්වණය ද 

බැල්ම ද හදවත් ද ඇති ෙයළය්. නුඹලා ෙෘතයේදී විය හැකි 

වනු පිණිස.”(අන්-නහ්ල්: 78) 

උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ ් සෙල 

යලෝෙයම මවා ඇත්යත්ය. එයමන්ම මිනිසාව මවා ඔහුට 

අවශ්ය අවයව හා ශක්තිය ඔහුට සෙසා දී පසුව අල්ලාහ්ව 

නැමදීමටත් මහයපායළාව පාලනය කිරීමටත් උදේවන 

සියලු දෑ ඔහුට දිගු ෙයළ්ය. පසු ව අහස්හි හා 

මහයපායළායේ ඇති සියලු දෑ ඔහුට වසඟ ෙයළ්ය. 
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යමම ශ්යආෂ්ඨ මැීම් සඳහා, අල්ලාහ් ඔහුයග් මැීම් 

තුළින් ඔහුයග් යද්වත්වයට ඇතුළත් වන ඔහුයග් 

පරිපාලනයට සාධෙ යගන ඇත්යත්ය. එයහයින් උත්තරීතර 

සුවිශුද්ධයාණන් යමයස් පවසයි:“අහසින් හා යපායළායවන් 

නුඹලාට යපෝෂණය ලබා යදන්යන් ෙවුරු ද? ශර්වණය හා 

දෘෂ්ී න් සතු වන්යන් ොහට ද? මළ දැයින් ීී දෑ මතු 

යොට ීී දැයින් මළ දෑ මතු ෙරන්යන් ෙවයරකු ද? සියලු 

ෙරුණු සැලසුම් ෙරන්යන් ෙවයරකු දැයි (නබිවරය) නුඹ 

විමසනු. එවිට ‘අල්ලාහ්’ යැයි ඔවුන් පවසනු ඇත. එයස් නම් 

නුඹලා බිය බැතිමත්ව ෙටයුතු ෙළ යුතු යනායේ දැයි නුඹ 

විමසනු.”(ූනුස:් 31)සත්ය සුවිශුද්ධයාණන් යමයස් 

පවසයි:“අල්ලාහය්ගන් යතාර ව නුඹලා ඇරයුම් ෙරන දෑ 

යදස නුඹලා බැලුයවහු ද? ඔවුන් මහයපායළායවන් මවා 

ඇත්යත් කුමක් දැයි මට නුඹලා යපන්වනු. එයස් නැතයහාත් 

අහස්(මැීයම)හි යම් හවුලක් ඔවුනට තියබ් ද? නුඹලා 

සත්යවාදීන් යලස සිටියයහු නම් මීට යපර වූ ග්රන්ථයක් 

යහෝ ඥානාන්විත සලකුණක් යහෝ මා යවත යගන එනු.” 

යැයි නුඹ පවසනු.”(අල්-අහ්ොෆ්: 4)උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි."නුඹලා එය දකින අයුරින් කිසිදු 

කුලුනකින් යතාර ව අහස් ඔහු මැේයේය. තවද (භූමිය) 

නුඹලාව යනාසැළී සිීම පිණිස මහයපායළායේ ෙඳු ඇති 
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ෙයළ්ය. තවද එහි සෑම ීවියකුම ේයාප්ත ෙයළ්ය. තවද අපි 

අහසින් ජලය පහළ යොට එහි යහපත් සෑම යජෝඩුවකින්ම 

පැළෑටි හටගැන්වූයයමු. යමය අල්ලාහ්යග් මැීමය. 

එයහයින් ඔහුයගන් යතාරවූවන් මැේයේ කුමක් ද? යන්න 

ඔබ මට යපන්වනු. නමුත් අපරාධෙරුයවෝ පැහැදිලි 

මුළායවහිය."(ලුක්මාන්: 10,11)සත්ය සුවිශුද්ධයාණන් 

යමයස් පවසයි:ඔවුහු කිසිවක් යනාමැති ව (ස්වභාවයයන් ම) 

නිමආාණය ෙරනු ලැබුයවෝ ද?නැත්නම් ඔවුහු (තමන් ව ම) 

නිමආාණය ෙරගත්යතෝ ද? (35)එයස ් නැතයහාත් ඔවුහු 

අහස් හා මහයපායළාව මැේයවෝ ද? නැත, ඔවුහු තිරසාර 

යලස විශ්වාස යනාෙරති. (36)එයස ් නැතයහාත් නුඹයග් 

පරමාධිපතියග් භාණ්ඩාගාර ඔවුන් ළඟ තියබ් ද? එයස් 

නැතයහාත් ඔවුන් ර්ධිපත්යය දරන්යනෝද? (37)(අත්ූආ 

:35-37)අෂ්-යෂයික් අස් සඃදී තුමා යමයස් පවසා ඇත:(යමය 

සත්යයට යටත් ීමට යහෝ බුද්ධිමය සහ ර්ගමිෙ බැඳීයමන් 

ඉවත් ීමට යහෝ යනාහැකි ොරණයක් මගින් ඔවුන් යවත 

යපන්වා යදන බුද්ධිමය සාධෙයකි.)තෆ්සීආ ඉබ්නු සඃදී: 816 

7- විශව්යේ අපි දකින දෑ යමන්ම අපි යනාදකින දෑ ද ඒ 

හැර ඔහුයග් මැීම් අතරින් පවතින සෑම මැීමක්ම ද 

ඒවායයහි මැවුම්ෙරු වන්යන් අල්ලාහ් වන ඔහුය. අල්ලාහ ්

අහස් හා මහයපායළාව දින හයකින් මැේයේය. 
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විශ්වයේ අපි දකින දෑ යමන්ම අපි යනාදකින දෑ ද ඒ හැර 

ඔහුයග් මැීම් අතරින් පවතින සෑම මැීමක්ම ද ඒවායයහි 

මැවුම්ෙරු වන්යන් අල්ලාහ ්වන ඔහුය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් පවසා සිටියි:අහස්හි හා මහයපායළායේ හිමිපාණන් 

ෙවුරුන්දැ?යි නුඹ විමසනු. අල්ලාහ ් යැයි නුඹ පවසනු. 

අල්ලාහ්යගන් යතාර ව තමන් යවත කිසිදු ප්රයයෝජනයක් 

යහෝ හිංසාවක් යහෝ කිරීමට හිමිෙම් යනාදරන භාරෙරුවන් 

නුඹලා ගත්යතහු දැයි නුඹ විමසනු. අන්ධයා හා 

යපනුමැත්තා එෙ සමාන යේවිද? එයමන්ම අන්ධොරයන් 

හා ර්යලෝෙය එෙ සමාන යේවි දැ?යි නුඹ විමසනු. එයස් 

නැතයහාත් ඔහු මවනවාක් යමන් ඔවුන්ද මවා එම මැීම 

ඔවුනට ගළපා ගන්නා හවුල්ෙරුවන් අල්ලාහ්ට ර්යද්ශ 

වශයයන් ඔවුන් තබන්යනෝද? සියලු දෑහි මැවුම්ෙරු 

අල්ලාහ ් යැයි ද තවද ඔහු ඒකීයය යැයි ද (සියල්ල) මැඩ 

පවත්වන්නා යැයි ද පවසනු.(අආ රඃද්: 13) තවද උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්පවසා සිටියි:“...තවද නුඹලා යනාදන්නා දෑ 

ද ඔහු මවන්යන්ය.”(අන් නහ්ල්: 8)අහස් හා මහයපායළාව 

දින හයකින් අල්ලාහ් මවා ඇත්යත්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔහු වනාහි අහස් හා මහයපායළාව 

දින හයක් තුළ මවා අෂආ් මත සථ්ාපිත විය. මහයපායළාව 

තුළට පිවියසන දෑ ද ඉන් බැහැර වන දෑ ද අහසින් පහළ වන 
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දෑ ද එහි ඉහළට යන දෑ ද ඔහු දනී. තවද නුඹලා යොතැනෙ 

සිටිය ද ඔහු නුඹලා සමගය. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු ෙරන 

දෑ පිළිබඳ ව සවආ නිරීක්ෂෙය.”(අල් හදීද්: 4)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි.“තවද සැබැවින්ම අපි අහස ්

හා මහයපායළාව ද ඒ යදෙ අතර ඇති දෑ ද දින හයක් තුළ 

මැේයවමු. තවද කිසිදු යවයහසක් අපට ඇති 

යනාීය.”(ොෆ්: 38) 

8- උත්තරීතර ශුද්ධවන්ත අල්ලාහට් ඔහුයග් පාලනයේ 

යහෝ ඔහුයග් මැීයමහි යහෝ ඔහුයග් සැලසුම් කිරීයමහි යහෝ 

ඔහුට නැමදුම් කිරීයමහි යහෝ කිසිදු හවුල්ෙරුයවකු නැත. 

උත්තරීතර ශුද්ධවන්ත අල්ලාහ්ට ඔහුයග් පාලනයේ 

යහෝ ඔහුයග් මැීයමහි යහෝ ඔහුයග් සැලසුම් කිරීයමහි යහෝ 

ඔහුට නැමදුම් කිරීයමහි යහෝ කිසිදු හවුල්ෙරුයවකු නැත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අල්ලාහය්ගන් 

යතාර ව නුඹලා ඇරයුම් ෙරන දෑ යදස නුඹලා බැලුයවහු ද? 

ඔවුන් මහයපායළායවන් මවා ඇත්යත් කුමක් දැයි මට 

නුඹලා යපන්වනු. එයස් නැතයහාත් අහස්(මැීයම)හි යම් 

හවුලක් ඔවුනට තියබ් ද? නුඹලා සත්යවාදීන් යලස 

සිටියයහු නම් මීට යපර වූ ග්රන්ථයක් යහෝ ඥානාන්විත 

සලකුණක් යහෝ මා යවත යගන එනු.” යැයි නුඹ 

පවසනු.”(අල්-අහ්ොෆ්: 4)අෂ්-යෂයික් අස්-සඃදී 
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(රහිමහුල්ලාහ)් යමයස් පවසයි:(‘නුඹ පවසනු’ එනම් 

අල්ලාහ්ට පිළිම හා සමානයන් ර්යද්ශ ෙළවුනට පවසනු. 

යසත සැලසීමට යහෝ හානිය පමුණුීමට යහෝ මරණයට පත් 

කිරීමට යහෝ ප්රාණය දීමට යහෝ යළි නැගිටුීමට යහෝ 

හැකියාවක් ඒවාට නැත. ඔවුන්යග් පිළිම වල 

යනාහැකියාවත් සැබැවින්ම ඒවා කිසිවක් නැමදුමට සුදුසු 

යනාවන බවත් ඔවුනට පැහැදිලි ෙරමින් යමයස් පවසනු: 

“ඔවුන් මහයපායළායවන් මවා ඇත්යත් කුමක් දැයි මට 

නුඹලා යපන්වනු. එයස් නැතයහාත් අහස්(මැීයම)හි යම් 

හවුලක් ඔවුනට තියබ් ද?” අහස්හි හා මහයපායළායේ යම් 

කිසි අංගයක් ඔවුන් නිමආාණය ෙයළ්ද? ෙඳු යහල් 

නිමආාණය ෙයළ්ද? ගංගාවන් ගලා යන්නට සැලැස්වූයේ ද? 

සතුන් ේයාප්ත ෙයළ්ද? ගස් වැයවන්නට සැලැස්වූයේ ද? 

යම්වායින් කිසිවක් මැීමට ඔවුන් අතර කිසියම් උදේ 

ෙරුවකු ී ද? ඔවුන් හැර යවනත් අයට ඒවායයහි යගෞරවය 

ඇති බැවින් තමන් යවනුයවන් එය පිළිගැනීමට ඒ කිසිවක් 

පිහිටා නැත. අල්ලාහ් හැර පවතින යසසු සියලු නැමදුම් 

ේයාජ බවට යමය ඉතා බලවත් බුද්ධිමය සාධෙයක් 

යේ.)(පසු ව සම්ප්යආෂණ සාක්ෂි යනාමැති බව සඳහන් 

ෙරමින් ඔහු යමයස් පැවසීය: “මීට යපර වූ ග්රන්ථයක් මා 

යවත යගන එනු.” එනම් යද්ව ර්යද්ශය යවත ඇරයුම් 
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ෙරන ග්රන්ථයක්. “එයස ් නැතයහාත් ඥානාන්විත 

සලකුණක් යගන එනු” එනම් යම් ගැන නියයෝග ෙරන 

දූතවරුන් විසින් උරුම වූ නිල සඳහනක්. ඒ ගැන යපන්වා 

යදන සාධෙයක් කිසිදු දූතයකු විසින් යගන ඒමට ඔවුනට 

යනාහැකි බව මැනවින් දන්නා ෙරුණකි. සියලුම දූතවරු 

තම පරමාධිපතියග් ඒකීයත්වය යවත ඇරයුම් ෙළ අතර 

ඔහුට ර්යද්ශ තැබීයමන් වැළැක්වූහ. එය ඔවුනට බලපාන 

ශ්යආෂ්ඨතම දැනුමයි.)තෆ්සීආ ඉබ්නු සඃදී: 779උත්තරීතර 

ශුද්ධවන්තයාණන් වන අල්ලාහ ් සියලු රාජ්යයන්හි 

අධිපතිය. ඔහුයග් ර්ධිපත්යය තුළ කිසිදු හවුල් ෙරුවකු 

නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් පවසයි:“(නබිවරය) නුඹ 

පවසනු. සියලු රාජ්යවල අධිපතියාණනි, ඔබ අභිමත අයට 

රාජ්ය බලය පිරිනමන්යනහිය. ඔබ අභිමත අයයගන් රාජ්ය 

බලය ඉවත් ෙරන්යනහිය. තවද ඔබ අභිමත අය ව උසස ්

ෙරන්යනහිය. ඔබ අභිමත අය ව පහත් ෙරන්යනහිය. සියලු 

යහපත ඇත්යත් ඔබ අයතහි ය. නියත වශයයන්ම ඔබ සියලු 

දෑ යෙයරහි ශක්තිවන්තයා ය.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 26)මළවුන් 

යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සම්ූණආ පාලනාධිොරී 

බලය ඔහු සතු බව පැහැදිලි ෙරමින් උත්තරීතර 

අල්ලාහ්යමයස ් පවසයි:“එදින ඔවුහු එළිමහයන් ඉදිරියට 

පැමියණන්නන් යවති. ඔවුන්යගන් කිසිවක් අල්ලාහ් යවතින් 
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යනාසැඟයවයි. එදින ර්ධිපත්යය ෙවුරුන් සතු ද? යටහත් 

යොට පාලනය ෙරන්නා වූ ඒකීය වූ අල්ලාහ්ට 

පමණය.”(ගාෆිආ: 16)උත්තරීතර ශුද්ධවන්ත අල්ලාහ්ට 

ඔහුයග් පාලනයේ යහෝ ඔහුයග් මැීයමහි යහෝ ඔහුයග් 

සැලසුම් කිරීයමහි යහෝ ඔහුට නැමදුම් කිරීයමහි යහෝ කිසිදු 

හවුල්ෙරුයවකු නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“සියලු ප්රශංසා අල්ලාහට්මය. (ඔවුන් පවසන 

අන්දමින්) ඔහු වනාහි ඔහු දරුයවකු යනාගත්යත් ය. තවද 

පාලනයයහි ඔහුට කිසිදු හවුල්ෙරුවකු ද යනාීය. දුවආල 

සහොරයකු ද යනාීය යැයි නුඹ පවසනු. තවද නුඹ ඔහු ව 

අති ශය්ආෂඨ් අන්දමින් විභූතිමත් ෙරනු.”(අල් ඉස්රා: 

111)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ඔහු 

වනාහි, අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි ර්ධිපත්යය ඔහු සතුය. 

තවද ඔහු දරුවකු යනාගත්යත්ය. තවද එම ර්ධිපත්යය තුළ 

ඔහුට කිසිදු හවුල්ෙරුවකු යනාමැත. තවද ඔහු සියලු දෑ 

මැේයේය. තවද එය නිණආයකින් නිණආය ෙයළය්.”(අල් 

ෆුෙආාන්: 2)ඔහු රජුය. ඔහු හැර යසසු සියලු දෑ 

ශුද්වන්තයාණන්ට යටත්ය. ඔහු මැවුම්ෙරුය. ඔහු හැර 

යසසු සියලු මැීම් ඔහු සතුය. ෙරුණු සැලසුම් ෙරන්යන් 

ඔහුය. යමම ෙරුණ ෙවයරකු සතු වන්යන් ද ඔහුට නැමදුම් 

කිරීම අනිවායආය යේ. ඔහු හැර යවනත් දෑ නැමදුම් කිරීම 
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බුද්ධිහීනෙමකි. යමයලාව හා මතුයලාව විනාශ ෙර දමන 

ර්යද්ශයකි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් පවසයි:“නුඹලා 

යුයදේවන් වනු. එයස ්යනාමැති නම් කිතුනුවන් වනු. නුඹලා 

යහ මඟ ලබනු ඇතැ“යි ඔවුහු තව දුරටත් පැවසූහ. එයස ්

යනාව “(නබිවරය) පිවිතුරු ඉබ්රාහීම් යග් පිළියවත ම 

(නුඹලා පිළිපදිනු.) තව ද ඔහු ර්යද්ශ තබන්නන් අතුරින් 

යෙයනක් යනාීය“ යැයි පවසනු.”(අල් බෙරා: 

135)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“යහපත් දෑ 

ෙරන්යනකු ව සිට තම මුහුණ අල්ලාහ් යවතට අවනත 

ෙරවා ඉබ්රාහීම්යග් පිළියවත අවංෙ ව පිළිපදින්යනකුට 

වඩා දහමින් වඩා අලංොර වන්යන් ෙවයරකු ද? අල්ලාහ ්

ඉබ්රාහීම් ව මිතුයරකු බවට ගත්යත්ය.”(අන් නිසා: 

125)මිතුරු ඉබ්රාහීම්යග් (අලයිහිස් සලාම්) පිළියවත 

යනාවන යවනත් පිළියවතක් සැබැවින්ම ෙවයරකු 

අනුගමනය ෙයළ් ද ඔහු ඔහුවම යමෝඩයකු බවට පත් ෙර 

යගන ඇතැයි සත්ය ශුද්ධවන්තයාණන් පැහැදිලි ෙරමින් 

යමයස් පවසයි:“තමන් ව අඥාන භාවය ට පත් ෙර 

ගත්යතකු මිස ඉබ්රාහීම් යග් පිළියවතින් ඉවත් වනුයේ 

ෙවයරක් ද? තව ද සැබැවින් ම යමයලායව හි අපි ඔහු ව 

යතෝරා ගත්යතමු. තව ද සැබැවින් ම ඔහු පරයලායව හි 

දැහැමියන් අතුරිනි.”(අල් බෙරා: 130) 
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9- සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් කිසිවකු ජනිත ෙයළ් නැත. 

එයමන්ම ඔහු බිහි ෙරනු ලැබුයේ ද නැත. ඔහුට කිසිදු 

සමානයක් යහෝ ර්යද්ශයක් යහෝ නැත. 

සුවිශුද්ධ අල්ලාහ ්කිසිවකු ජනිත ෙයළ් නැත. එයමන්ම 

ඔහු බිහි ෙරනු ලැබුයේ ද නැත. ඔහුට කිසිදු සමානයක් යහෝ 

ර්යද්ශයක් යහෝ නැත. සුවිශුද්ධයාණන් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:(නබි මුහම්මද්!) පවසනු. ඔහු එනම් අල්ලාහ ්ඒකීයය. 

(1)අල්ලාහ් ස්වාධීනය. (2)ඔහු ජනිත යනාෙයළ්ය. තවද 

ජනිත ෙරනු යනාලැබුයේය. (3)තවද ඔහුට සමාන 

කිසියවකු යනාීය. (4)(අල් ඉක්ලාස්: 1-4)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“(ඔහු) අහස් හා 

මහයපායළායේ ද ඒ යදෙ අතර ඇති දෑහි ද හිමිපාණන්ය. 

එයහයින් නුඹ ඔහුට ගැතිෙම් ෙරනු. තවද ඔහුට ගැතිෙම් 

කිරීම සඳහා ඉවසීයමන් දරා සිටිනු. ඔහුට (සමානව) නම් 

ෙළ හැකි යෙයනකු නුඹ දන්යනහි ද?”(මයආම්: 

65)කීතආිමත් සත්යවන්තයාණන් යමයස් පවසා 

සිටියි:“(ඔහු) අහස ් හා මහයපායළායේ නිමආාපෙයාය. 

නුඹලා තුළින්ම නුඹලා සඳහා වූ යජෝඩු ද එයමන්ම 

යගාවිපළ සතුන් අතුරින් යජෝඩු ද ඔහු ඇති ෙයළය්. එහි 

නුඹලා ව ඔහු බිහි ෙරයි. ඔහු යමන් කිසියවක් නැත. තවද 

ඔහු සවආ ශර්ාවෙය. සවආ නිරීක්ෂෙය.”(අෂ් ෂූරා: 11) 
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10- උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ් කිසිවක් 

තුළ ට ර්රූඪ යනායවයි. ඔහුයග් කිසිදු මැීමක් තුළ ශරීර 

ගත යනායවයි. 

උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ් කිසිවක් තුළ ට 

ර්රූඪ යනායවයි. ඔහුයග් කිසිදු මැීමක් තුළ ශරීර ගත 

යනායවයි. කිසිවක් සමග ඔහු සංයුක්ත යනායේ. එයට 

යහ්තුව සැබැවින්ම අල්ලාහ ්වන ඔහු මැවුම්ෙරුය. ඔහු හැර 

යවනත් දෑ මවනු ලැබූවන්ය. ඔහු සදා පවතින්නාය. ඔහු හැර 

යවනත් දෑ විනාශය යවත යයාමු වනු ඇත. සෑම ෙරුණක් 

මතම ඔහු ර්ධිපත්යය දරන්නාය. එහි හිමිෙරුය. ඔහුයග් 

කිසිදු මැීමක් තුළට ඔහු යගාඩ වදින්යන් නැත. එයමන්ම 

ඔහුයග් කිසිදු මැීමක් ශුද්ධවන්තයාණන්යග් පැවැත්යමහි 

යගාඩ වදින්යන් ද නැත. අල්ලාහ් සුවිශුද්ධය. උත්තරීතය. 

සියලු දෑට වඩා ශ්යආෂ්ඨය. සියලු දෑට වඩා උත්ෙෘෂ්ටය. 

සැබැවින්ම මසීහ් තුළ අල්ලාහ් ර්රූඪ ී ඇති බව විශ්වාස 

ෙරන්නන් යහළා දකිමින් උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“සැබැවින්ම අල්ලාහ් වනුයේ මයආම්යග් පුත් 

මසීහම් යැයි පැවසූ අය ප්රතික්යෂප් ෙයළෝය. මයආම්යග් 

පුත් මසීහ ් ද ඔහුයග් මව ද මිහිතලයේ සිටින සියල්ලන් ද 

විනාශ කිරීමට අල්ලාහ් සිතුයේ නම් ඔහුයගන් කිසිවකින් 

(ර්රක්ෂා කිරීමට) ර්ධිපත්යය දරනුයේ ෙවයරකු ද? 
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අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ද ඒ යදෙ අතර ඇති දෑහි ද 

ර්ධිපත්යය අල්ලාහ ්සතුය. ඔහු සිතන දෑ මවන්යන්ය. තවද 

සියලු දෑ යෙයරහි අල්ලාහ් ශක්තිවන්තය.”(අල් මාඉදා: 

17)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.තව ද 

නැයගනහිර හා බටහිර අල්ලාහ් සතු ය. එබැවින් නුඹලා 

ෙවර යදසෙ ට හැරුණ ද එහි අල්ලාහ් යග් මුහුණ යේ. 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් සවආ ේයාපෙ ය. සවආ ඥානී ය. 

(115)තව ද අල්ලාහ ්පුයතකු ගත්යත් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

(ඔවුන් පවසන දැයින්) ඔහු සුවිශුද්ධ ය. එයස ්යනාව අහස් 

හි හා මහයපායළායව හි ඇති දෑ ඔහු සතු ය. සියල්ල ඔහු ට 

අවනත වන්නන් ය.(116)අහස් හි හා මහයපායළායේ 

උත්පාදෙයා ය. ඔහු යම් ෙරුණක් තීන්දු ෙළ විට එය ට 

වනු යැයි පවසනවා පමණ ය, එවිට එය සිදු වන්යන් 

ය.(117)(අල් බෙරා: 115-117)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.තවද මහා ෙරුණාන්විතයාණන් දරුවකු 

ගත්යත් යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (88)සැබැවින්ම නුඹලා 

බරපතළ ෙරුණක් යගනැවිත් ඇත. (89)ඒ යහ්තුයවන් අහස් 

ඉරිතැයලන්නටත් මහයපායළාව පැයළන්නටත් ෙඳු 

සුණුවිසුණු ී ෙඩා වැයටන්නටත් තැත් ෙරයි. (90)මහා 

ෙරුණාන්විතයාණන්හට දරුවකු යවතැයි ඔවුහු ඇමූ 

යහයිනි. (91)තවද මහා ෙරුණාන්විතයාණන් හට දරුවකු 
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ගැනීමට අවශ්ය යනාීය. (92)අහස්හි හා මහයපායළායේ 

ඇති සියලු යදනා මහා ෙරුණාන්විතයාණන් යවත ගැත්තකු 

යලස පැමියණනු මිස නැත. (93)සැබැවින්ම ඔහු ඔවුන් 

සටහන් ෙර ඇත. එයමන්ම ඔහු ගණන් බැලීමකින් ඔවුන් 

ගණන් යොට ඇත. (94)තවද මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දින ඔවුන් සෑම යෙයනකුම ඔහු යවත තනි ව 

පැමියණනු ඇත. (95)(මයආම් 88-95)තවදුරටත් උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අල්ලාහ් ඔහු හැර යවනත් 

යදවියයක් යනාමැත. සදා ීවමාන ය, සදා පැවැත්මක් 

ඇත්තා ය. මඳ නින්ද යහෝ (තද) නින්ද ඔහු ව ග්රහණය 

යනාෙරන්යන්ය. අහස් හි ඇති දෑ ද මහයපායළායේ ඇති දෑ 

ද ඔහු සතු ය. ඔහු අනුමැතිය දුන් අය මිස ඔහු අබියස 

මැදිහත් වන්යනකු විය හැක්යක් ෙවයරකුට ද? ඔවුනට 

ඉදිරියේ ඇති දෑ ද ඔවුනට පසුපසින් ඇති දෑ ද ඔහු දන්යන්ය. 

ඔහු අභිමත වූ පරිදි මිස ඔහුයග් දැනුයමන් කිසිවක් ඔවුහු 

ග්රහණය යනාෙරති. ඔහුයග් සිංහාසනය අහස ් හි හා 

මහයපායළායවහි ේයාප්ත ව ඇත. ඒ යදෙ ර්රක්ෂා කිරීම 

ඔහුට දුෂේර යනායේ. තව ද ඔහු අති උත්තරීතර ය. සවආ 

බලධාරී ය.”(අල් බෙරා: 255)එවැනි බලවත් තත්ත්වයකින් 

සිටින ඔහු යමවැනි තත්ත්වයක් ඇති ඔහුයග් මෑීම් අතරින් 

කිසියවකු තුළ යගාඩ බසින්යන් යෙයස ් ද? එයස් 
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නැතයහාත් ඔහු යවනුයවන් දරුවකු ගන්යන් යෙයස්ද? 

එයස ්නැතයහාත් ඔහු සමග යදවියයකු පත් ෙළ හැක්යක් 

යෙයස්ද? 

11- උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ් ඔහුයග් 

ගැත්තන්හට මහා ොරුණිෙය. දයාලුය. එයහයින් ඔහු 

දූතවරුන් එේයේය. දිේයමය ග්රන්ථ පහළ ෙයළය්. 

උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ ් ඔහුයග් 

ගැත්තන්හට මහා ොරුණිෙය. දයාලුය. එයහයින් යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පය හා ර්යද්ශය යන අන්ධොරයයන් ඔහු 

ඔවුනට යද්ව ඒකීයත්වය හා යහමඟ යන ර්යලෝෙය යවත 

මග යපන්වනු පිණිස ඔවුන් යවත ඔහු දූතවරුන් එීමත් 

ඔවුන් යවත දිේයමය ග්රන්ථ පහළ කිරීමත් ඔහුයග් ෙරුණා 

දයායවන් වූවකි.“ඔහු වනාහි නුඹලා ව අන්ධොරයන්යගන් 

ර්යලෝෙය යවත බැහැර ෙරනු පිණිස පැහැදිලි සංඥා තම 

ගැත්තා යවත පහළ ෙරන්යන්ය. තවද නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ ් නුඹලාට යසයනයහවන්තය. මහා 

ොරුණිෙය.”(අල් හදීද්: 9)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“තවද යලෝවැසියන්හට ර්ශිවආාදයක් 

වශයයන් මිස අපි නුඹ යනාඑේයවමු.”(අල් අන්බියා: 

107)සැබැවින්ම ඔහු අති ක්ෂමාශීලී මහා ොරුණිෙ බව 

ගැත්තන්හට දන්වා සිටින යමන් අල්ලාහ් ඔහුයග් 
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නබිවරයාට නියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙර සිටියි:“... නියත වශයයන්ම මම අති 

ක්ෂමාශීලී ෙරුණා ගුණයයන් යුක්ත බවත් මායග් 

ගැත්තන්හට (නබිවරය,) නුඹ දන්වා සිටිනු.”(අල් හිජ්ආ: 

49)ඔහුයග් ෙරුණාව හා ඔහුයග් දයාව යහ්තුයවන් ඔහු 

හානිය ඉවත් යොට ඔහුයග් ගැත්තන්හට යහපත පහළ 

ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අල්ලාහ් 

නුඹට යම් හානියක් සප්ශආ ෙරවන්යන් නම් එවිට ඔහු හැර 

එය ඉවත් ෙරන කිසිවකු නැත. තවද ඔහු නුඹට යම් 

යහපතක් අයප්ක්ෂා ෙරන්යන් නම් එවිට ඔහුයග් භාග්යය 

වළක්වන කිසිවකු ද යනාමැත. ඔහුයග් ගැත්තන් අතුරින් 

ඔහු අභිමත ෙරන අයට එය ඇති ෙරයි. තවද ඔහු 

අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම ෙරුණා ගුණයයන් 

යුක්තය.”(ූනුස:් 107) 

12- අල්ලාහ් වන ඔහුය මහා ොරුණිෙ 

පරමාධිපතියාණන්. ඒකීය වන ඔහු මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සියලු මැීම් ඔවුන්යග් 

මිණිවලවල්වලින් නැගිටුවනු අවසථ්ායේ ඔවුන්යගන් 

විනිශච්ය ෙරනු ඇත. පසුව සෑම පුද්ගලයකුටම ඔහු ෙළ 

යහපතක් යහෝ යේවා අයහපතක් යහෝ යේවා ඒ සඳහා 

ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත. එයහයින් ෙවයරකු යදවියන් 
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විශව්ාස ෙරන්යනකු යලස සිටිමින් දැහැමි ක්රියාවන් සිදු 

ෙයළ් ද ඔහුට සදා සතුටුදායෙ සැප සම්පත් ඇත. ෙවයරකු 

ප්රතික්යෂප් යොට නපුරුෙම් සිදු ෙයළ් ද ඔහුට 

මතුයලායවහි අතිමහත් දඬුවම ඇත. 

අල්ලාහ ්වන ඔහුය මහා ොරුණිෙ පරමාධිපතියාණන්. 

ඒකීය වන ඔහු මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

සියලු මැීම් ඔවුන්යග් මිණිවලවල්වලින් නැගිටුවනු 

අවස්ථායේ ඔවුන්යගන් විනිශ්චය ෙරනු ඇත. පසුව සෑම 

පුද්ගලයකුටම ඔහු ෙළ යහපතක් යහෝ යේවා අයහපතක් 

යහෝ යේවා ඒ සඳහා ප්රතිඵල පිරිනමනු ඇත. එයහයින් 

ෙවයරකු යදවියන් විශ්වාස ෙරන්යනකු යලස සිටිමින් 

දැහැමි ක්රියාවන් සිදු ෙයළ් ද ඔහුට සදා සතුටුදායෙ සැප 

සම්පත් ඇත. ෙවයරකු ප්රතික්යෂ්ප යොට නපුරුෙම් සිදු 

ෙයළ් ද ඔහුට මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

අතිමහත් දඬුවම ඇත. සුවිශුද්ධ අල්ලාහ්යග් 

සාධාරණත්වයේ ූණආභාවය, ඔහුයග් ප්රඥාව, ඔහුයග් 

මැීම් යෙයරහි වූ ඔහුයග් ෙරුණාව යනාදිය තුළින් ඔහු 

යමයලාව ක්රියා කිරීයම් නිවහන යලසත් යදවන යලෝෙය ඒ 

සඳහා වූ ප්රතිඵල විනිශ්චය හා තිළිණ සඳහා වූ නිවහන 

යලසත් අල්ලාහ ් ඇති ෙයළ්ය. ඒ අනුව දැහිමියා ඔහුයග් 

දැහැමි ක්රියාවන් සඳහා තිළිණ ලබන අතර පාපියා, 
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අපරාධෙරුවා හා ෙලහොරියා ඔහුයග් ෙලහොරිත්වය හා 

ඔහුයග් අපරාධය යහ්තුයවන් දඬුවම ලබනු ඇත. සැබැවින්ම 

යමම ෙරුණ සම්බන්ධයයන් ඇතැම් ර්ත්මාවන් දුරස් 

වන්නට බලති. සැබැවින්ම යළි අවදි කිරීම සත්යයක් බවත් 

එහි කිසිදු සැෙයක් යනාමැති බවත් යපන්වා යදන යබායහෝ 

සාධෙ සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ස්ථාපිත යොට ඇත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“මුඩු යලස ඔබ දකින 

මහයපායළාව ද ඔහුයග් සංඥා අතුරිනි. අපි ඒ මත ජලය 

පහළ ෙළ විට එය විෙසිත ී වැයඩයි. නියත වශයයන්ම 

ඒවාට ීවය දුන් අය මළවුනට ද ීවය යදන්නාමය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යෙයරහි ශක්තිය 

ඇත්තාය.”(ෆුස්සිලත්: 39)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ ජනයිනි, නැවත නැගිටුවනු ලැබීම 

පිළිබඳ නුඹලා සැෙයෙ පසුවූයේ නම් එවිට (දැන ගනු) 

නුඹලාට (යථාථආය) පැහැදිලි ෙරනු වස ්නියත වශයයන්ම 

අපි නුඹලා ව පසින්ද පසු ව ශුක්රාණුයවන්ද පසු ව යල් 

ෙැටියයන් ද පසු ව හැඩ ඇති හා හැඩ යනාමැති මස ්

පිඩුයවන්ද (යන අනුපිළියවළින්) මැේයවමු. තවද අප අභිමත 

ෙරන පරිදි නියමිත ොලයක් දක්වා අපි ගැබ් තුළ 

රඳවන්යනමු. පසු ව අපි බිළියදකු යලසින් නුඹලා ව බැහැර 

ෙරන්යනමු. පසු ව නුඹලා වැඩිවියට පත් වනු ඇත. තවද 
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නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්නන් ද එයමන්ම නුඹලා 

අතර ඥානය ලැබීයමන් පසු කිසිවක් යනාදන්නා තරමට 

වයයෝවෘද්ධභාවය දක්වා ර්යුෂ පිරිනමනු ලබන්නන්ද යවති. 

තවද නුඹ මහයපායළාව වියළි ව දකිනු ඇත. එවිට අපි ඒ 

මත ජලය පහළ ෙළ විට එය විෙසිත ී වැඩී සරුසාර සෑම 

වගආයකින්ම පැළෑටි හට ගනියි.”(අල් හජ්: 5)යමම පාඨයේ 

යළි අවදි ෙරනු ලැබීම ගැන යපන්වා යදන බුද්ධිමය සාධෙ 

තුනක් සත්යවන්තයායණෝ යමයනහි ෙර ඇත්තාහ. 

ඒවානම්: 

1- සැබැවින්ම මිනිසා වනාහි, අල්ලාහ ්ඔහු ව පළමු වරට 

පසින් මැේයේය. මිනිසා ව පසින් මැවූ ඔහු මිනිසා පස් බවට 

පත්ීයමන් පසු යළි ීවය දීයම් හැකියාව ඇත්තාය. 

2- සැබැවින්ම ශුක්රාණුයවන් මිනිසා මැවූ ඔහු මිනිසා 

මිය ගිය පසු යළි ීවය ලබා දීයම් හැකියාව ඇත්තාය. 

3- භූමිය මිය ගිය පසු වෂආාපතනයයන් එය ීවමානය 

ෙළ ඔහු මිනිසුන් මිය ගිය පසු ඔවුනට යළි ීවය ලබා දීයම් 

හැකියාව ඇත්තාය. යමම පාඨයේ අල්-කුර්ආනයේ 

ප්රාතිහායආය යපන්වා යදන අතිශය සාධෙයක් ඇත. 

බැරූරුම් ගැටලුවක් සම්බන්ධයයන් පැහැදිළි බුද්ධිමය 

සාධෙ තුනක් යමම පාඨයේ -එය දිග් යනාවූව ද- යගානු ී 

ඇති ර්ොරය විමතියකි! 
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උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“යපාත් හි 

යල්ඛන හකුළන්නාක් යමන් අහස අපි හකුළන දින 

මුල්වරට අපි මැීම් ර්රම්භ ෙළාක් යමන් එය නැවත යගන 

එන්යනමු. එය අප යවත පැවරුණු ප්රතිඥාවක් වශයයනි. 

නියත වශයයන්ම අපි එය සිදු ෙරන්නන් යවමු.”(අල් 

අන්බියා - 104)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“ඔහු අපට උපමා යගන හැර පාන්යන්ය. ඔහු ඔහුයග් 

මැීම ගැන අමතෙ ෙයළය්. ‘අස්ි  දිරාපත් ව තිබියදී ඒවාට 

යළි ීවය යදන්නා ෙවුදැ’යි ඔහු විමසයි.” (78)“‘මුල් වරට 

එය නිමආාණය ෙළ අය එයට ීවය යදනු ඇත. තවද ඔහු 

සියලු මැීම් පිළිබඳ ව සවආඥානීය’ යැයි (නබිවරය) ඔබ 

පවසනු.” (79)(යාසීන් 78,79)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.මැීමට බලවත් වන්යන් නුඹලා ද 

නැතයහාත් අහස ද? එය ඔහු(අල්ලාහ)් නිමආාණය ෙයළ්ය. 

(27)ඔහු එහි වියන ඔසවා පසු ව එය නිවැරදි ව සැෙසුයේය. 

(28)තවද ඔහු එහි රාත්රිය (අඳුයරන්) ර්වරණය ෙර එහි 

දහවල යහළි ෙයළ්ය. (29)තවද මහයපායළාව ඉන් පසුව 

ඔහු එය දිග හැරියේය. (30)ඔහු එයින් එහි ඇති ජලය ද එහි 

ඇති තණබිම් ද බිහි ෙයළ්ය. (31)තවද ෙඳු එය ඔහු 

ස්ථාවරව ස්ථාපිත ෙයළ්ය. (32)(අන් නාසිර්ත් 27-

32)මිනිසා මැීම, අහස් හා මහයපායළාව ද ඒ යදෙ අතර 
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ඇති දෑ ද මැීමට වඩා අසීරු ොයආයක් යනාවන බව 

සත්යවන්තයායණෝ පැහැදිලි ෙළහ. අහස් හා මහයපායළාව 

මැීමට හැකියාව ඇත්තා මිනිසාව යදවන වරට යළි අවදි 

කිරීමට යනාහැකි අයකු යනාවන්යන් ය. 

13- උත්තරීතර ශුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ් ර්දම් ව 

පසින් මැේයේය. ඔහුයගන් පසු ව ඔහුයග් පරපුර වැඩි ෙර 

ගන්නට ඉඩ හැරියේය. එයහයින් මිනිසුන් සියලු යදනා 

එෙම මූලයකින් පැවත එන සමානෙම් ඇත්තන්ය. යම් 

ජාතියක් තවත් ජාතියෙට වඩා යහෝ යම් පිරිසක් තවත් 

පිරිසෙට වඩා යහෝ තක්වා යහවත් යද්ව බිය හැඟීයමන් මිස 

ශය්ආෂඨ්ත්වයක් යනාමැත. 

උත්තරීතර ශුවිශුද්ධයාණන් වන අල්ලාහ් ර්දම් ව පසින් 

මැේයේය. ඔහුයගන් පසු ව ඔහුයග් පරපුර වැඩි ෙර ගන්නට 

ඉඩ හැරියේය. එයහයින් මිනිසුන් සියලු යදනා එෙම 

මූලයකින් පැවත එන සමානෙම් ඇත්තන්ය. යම් ජාතියක් 

තවත් ජාතියෙට වඩා යහෝ යම් පිරිසක් තවත් පිරිසෙට වඩා 

යහෝ තක්වා යහවත් යද්ව බිය හැඟීයමන් මිස 

ශ්යආෂ්ඨත්වයක් යනාමැත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ මිනිසුනි! නියත වශයයන්ම අපි 

පිරිමියකුයගන් හා ොන්තාවෙයගන් නුඹලා ව මවා 

ඇත්යතමු. තවද නුඹලා එකියනො හඳුනා ගනු පිණිස ඔහු 
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නුඹලා විවධ ජනවාගආෙියින් හා යගෝත්රිෙයින් බවට පත් 

ෙයළය්. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් අබියස නුඹලායගන් 

වඩාත් උතුම් වනුයේ නුඹලා අතුරින් වඩාත් බියබැතිමත් 

වූවන්ය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ් සවආ ඥානීය. 

අභිඥානවන්තය.”(අල් හුජුරාත්: 13)උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“තවද අල්ලාහ් නුඹලා පසින් ද පසු ව 

ශුක්රාණුයවන් ද මැේයේය. පසු ව නුඹලා යජෝඩු වශයයන් 

ඇති ෙයළය්. ඔහුයග් දැනුයමන් යතාරව ොන්තාවක් පිළිසිඳ 

යනාගනී. එයමන්ම ඇය ප්රසූත යනාෙරයි. යල්ඛනයේ 

සටහන් ව මිස ර්යුෂ යදනු ලබන කිසිවකුට ර්යුෂ යදනු 

යනාලැයබයි. එයමන්ම ඔහුයග් ර්යු ොලයයන් අඩු ෙරනු 

යනාලැයබයි. සැබැවින්ම එය අල්ලාහ් යවත පහසු 

ොයආයකි.”(අල් ෆාතිආ 11)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“මැටියයන් ද පසු ව ශුක්රාණු බිඳුවකින් ද 

පසු ව එල්ලී පවතින ෙැටියකින් ද නුඹලා මැේයේ ඔහුය. 

පසු ව ඔහු නුඹලා බිළියදකු වශයයන් බැහැර ෙරයි. පසු ව 

නුඹලා වැඩිවියට පත්වන්නටත් පසුව වයයෝවෘද්ධභාවයට 

පත්වන්නටත් ඔහු සලසව්යි. නුඹලා අතුරින් ඊට යපර 

මරණයට පත් ෙරනු ලබන්නන් ද යවති. නුඹලා වටහා ගත 

හැකි වනු පිණිස (යමයස්) නියමිත ොලයක් දක්වා නුඹලා 

ළඟා වන්නට ඉඩ හරියි.”(ඝාෆිආ: 67)අල්ලාහ් ර්දම් 
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(අලයිහිස් සලාම්) තුමාව ‘කුන්’ -වනු- යන නියමයයන් 

පසින් මැේවාක් යස්ම මසීහ් යනායහාත් ඊසා (අලයිහිස් 

සලාම්) තුමාව ‘කුන්’-වනු- යන නියමයයන් සැබැවින්ම ඔහු 

මවා ඇති බව පැහැදිලි ෙරමින් අල්ලාහ ්ප්රොශ ෙර ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නියත වශයයන් 

ම අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඊසායග් උපමාව ර්දම්යග් උපමාව 

යමනි. ඔහු ව ඔහු පසින් මවා පසු ව ඔහුට ‘වනු‘ යැයි 

පැවසුයේය. එවිට ඔහු ඇති විය.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 

59)සැබැවින්ම යද්ව හැඟීයමන් ෙටයුතු කිරීම යන 

ොරණායවන් මිස යෙයනකුට තවත් යෙයනකුට වඩා 

ශ්යආෂ්ඨත්වයක් යනාමැති බවත් සියලු මිනිසුන් එෙ සමාන 

බවත් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

පැහැදිළි ෙර ඇති බව යදවන යේදයේ ෙලින් සඳහන් ෙරනු 

ලැබීය. 

14- සෑම දරුවකුම සහජ සව්භායවයන් බිහි ෙරනු 

ලැයබ්. 

සෑම දරුවකුම සහජ ස්වභායවයන් බිහි ෙරනු ලැයබ්. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“එයහයින් ඔබ 

ඔයබ් මුහුණ දහම යවත අවංෙ ව සථ්ාපිත ෙරනු. (එය) 

මිනිසා ඒ මත මැවූ අල්ලාහය්ග් සව්භාව ධමආයයි. 

අල්ලාහය්ග් මැීමට කිසිදු යපරළීමක් යනාමැත. එය ඍජු 
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ධමආයයි. නමුත් ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා එය 

යනාදනිති.”(අආ රූම්: 30) හනීෆ ් - අවංෙ පිළියවත 

යනුයවන් සඳහස් ෙරනුයේ මිතුරු ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් 

සලාම්) තුමායග් පිළියවතයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“පසු ව නුඹ ඉබ්රාහීම්යග් අවංෙ වූ පිළියවත 

අනුගමනය ෙරනු. ඔහු ර්යද්ශ ෙරන්නන් අතුරින් යනාීය. 

යැයි අපි නුඹ යවත යද්ව පණිවිඩය දන්වා සිටියයමු.”(අන්-

නහ්ල්: 123)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“කිසියම් දරුවකු සහජ 

සව්භාව ධමආය මත මිස උපත ලබන්යන් නැත. නමුත් 

ඔහුයග් යදමාපියන් ඔහුව යුයදේවකුට බවට පත් ෙරති. 

එයස් නැතයහාත් කිතුනුවකු බවට පත් ෙරති. එයස ්

නැතයහාත් අග්නි ලබ්දිෙයකු බවට පත් ෙරති. එය 

සත්වයයක් අඩුපාඩු රහිත ූණආ සත්ව පැටියකු බිහි 

ෙරන්නාක් යමනි. ඒ තුළ කිසිදු අඩුපාඩුවක් ඇතැයි නුඹලාට 

සිතිය හැකි ද?”පසු ව අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා යමයස ් පවසා සිටියි:“... (එය) මිනිසා ඒ මත මැවූ 

අල්ලාහය්ග් සව්භාව ධමආයයි. අල්ලාහය්ග් මැීමට කිසිදු 

යපරළීමක් යනාමැත. එය ඍජු ධමආයයි. නමුත් 

ජනයායගන් බහුතරයක් යදනා එය යනාදනිති.”(අආ රූම්: 

30)(සහීහ් අල් බුහාරි: 4775)අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 
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(එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා 

යේවා) යමයස ්පවසා ඇත:“දැනගනු! මායග් යමදින මට ඔහු 

ඉගැන්වූ දැයින් නුඹලා යනාදන්නා දෑ නුඹලාට උගන්වන 

යමන් මායග් පරමාධිපති මට අණ ෙර ඇත. ගැත්තකු යවත 

මා පිරිනැමූ සියලු සම්පත් අනුමතය. මායග් ගැත්තන් සියලු 

යදනා ඉතා පිවිතුරු පිළියවතක් මත මම මවා ඇත්යතමි. 

නමුත් යෂයිතානුන් ඔවුන් යවත පැමිණ ඔවුන්යග් දහම 

ඔවුනට සැඟීය. ඔවුනට මම අනුමත ෙළ දෑ ඔවුන් යවත 

තහනම් ෙයළය්. මා කිසිදු ර්ධිපත්යයක් පහළ යනාෙළා වූ 

දෑ මට ර්යද්ශ ෙරන යමන් ඔවුනට නියයෝග ෙයළය්.”යමය 

ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් වාතආා ෙර ඇත. 2865 

15- තවත් යෙයනකුයග් වරදක් යවනුයවන් 

වැරදිකුරුවකු යලසින් යහෝ එය උරුම ෙරගත් අයකු 

යලසින් යහෝ කිසිදු මිනියසකු උපත ලබන්යන් නැත. 

තවත් යෙයනකුයග් වරදක් යවනුයවන් වැරදිකුරුවකු 

යලසින් යහෝ එය උරුම ෙරගත් අයකු යලසින් යහෝ කිසිදු 

මිනියසකු උපත ලබන්යන් නැත. සැබැවින්ම ර්දම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා යද්ව නියයෝගයට විරුද්ධව ෙටයුතු 

ෙර ඔහු හා ඔහුයග් බිරිය හේවා නියමිත ගසින් අනුභව ෙළ 

යහ්තුයවන් සැබැවින්ම ඔහු පසුතැවිලි ී පාපක්ෂමාව අයැද 

අල්ලාහ්යගන් සමාව අයැද සිටි විට දැහැමි වදන් ඔහු 
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ප්රොශ ෙරන යතක් අල්ලාහ් ඔහුට අවොශය දුන් බවත් 

පසුව ඔහු එය පවසා ඔවුන් යදයදනා අල්ලාහ්යගන් සමාව 

ඉල්ලා සිටි බවත් අල්ලාහ ්දන්වා සිටියි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ ර්දම්! නුඹ ද නුඹ යග් 

සහොරිය ද සව්ගආයේ වාසය ෙරනු. නුඹලා යදයදනා එහි 

සිට ෙැමති දෑ ෙැමති පරිදි අනුභව ෙරනු. තව ද නුඹලා 

යදයදනා යමම ගස ට ළං යනාවනු. එවිට නුඹලා යදයදනා 

අපරාධෙරුවන් අතුරින් වන්යනහු යැයි අපි පැවසුයවමු. 

(35)එවිට යෂයිතාන් ඔවුන් යදයදනා ව එයින් ලිසස්ා 

හැයරේයේ ය. ඔවුන් යදයදනා සිටි තත්වයයන් ඔහු ඔවුන් 

යදයදනා ව බැහැර ෙයළය්. නුඹලා ට නියමිත ොලයක් 

දක්වා මහයපායළායේ වාසසථ්ානය ද භුක්ති විඳීම ද ඇත 

යැයි අපි පැවසුයවමු. (36)පසු ව ර්දම් තම පරමාධිපති 

යගන් වදන් (කිහිපයක්) හැදෑරුයේ ය. පසු ව ඔහු ඔහු ට 

පාප ක්ෂමා ව දුන්යන්ය. සැබැවින් ම ඔහු පශච්ාත්තාපය 

පිළිගන්නා අසීමිත ෙරුණා වන්තය. (37)නුඹලා සියල්යලෝ 

ම එයින් පහළ ට බසිනු. මායගන් නුඹලා ට යහ මඟ 

පැමියණනු ඇත. එවිට ෙවයරකු මායග් මඟ යපන්ීම 

අනුගමනය ෙයළ ්ද ඔවුන් ට බියක් යනාමැත. තව ද ඔවුන් 

දුෙ ට පත් වන්යන් ද නැත යැයි අපි පැවසුයවමු.” (38)(අල් 

බෙරා: 35-38)අල්ලාහ ් ර්දම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාට 
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පාපක්ෂමාව පිරිනැමීයමන් ඔහු තවදුරටත් පාපය 

උසුලන්යනකු බවට සලෙනු ලැබුයේ නැත. ඉන් පසු 

ඔහුයග් පරපුර වරද උරුම ෙර ගත්යත් ද නැත. පාපක්ෂමාව 

තුළින් සැබැවින්ම එය ඉවත් විය. මූල ධමආය වනුයේ 

පුද්ගලයකු යවනත් යෙයනකුයග් පේ බර යනාඋසුලනු 

ඇතැයි යන්නය.“...සෑම ර්ත්මයක්ම එයට එයරහි ව මිස 

යවයනෙක් උපයන්යන් නැත. තවද උසුලන්යනකු යවනත් 

යෙයනකුයග් බර උසුලන්යන් ද නැත. පසු ව නුඹලා නැවත 

යයාමු වන ස්ථානය නුඹලායග් පරමාධිපති යවතය. අනතුරු 

ව නුඹලා ෙවර විෂයක් තුළ මතයේද ඇති ෙර ගනිමින් 

සිටියයහු ද ඒ පිළිබඳ නුඹලාට ඔහු දන්වා සිටිනු ඇත.”(අල් 

අන්ර්ම්: 164)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“ෙවයරකු යහමඟ ලැබුයේ ද එයස් ඔහු යහමඟ 

ලබනුයේ ඔහුයග් ර්ත්මය යවනුයවනි. තවද ෙවයරකු 

යනාමඟ ගියේ ද එයස් ඔහු යනාමඟ යනුයේ එයට 

එයරහිවය. තවද බර උසුලන්යනකු යවනත් යෙයනකුයග් 

බර යනාඋසුලයි. තවද අපි ධමආ දූතයකු එවන යතක් (කිසිදු 

සමාජයෙට) දඬුවම් ෙරන්නන් යලස යනාසිටියයමු.”(අල් 

ඉස්රා: 15)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“තවද 

උසුලන්යනකු තවයෙකුයග් බර යනාඋසුලයි. බරක් එය 

ඉසිලීමට ඇරයුම් ෙළ ද ඔහු සමීප ඥාතියකු වුව ද ඉන් 
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කිසිවක් උසුලනු යනාලබයි. නියත වශයයන්ම ඔබ අවවාද 

ෙරනුයේ යනායපනී සිටිය දී තම පරමාධිපතිට බියවන්නන් 

හා සලාතය විධිමත් ව ඉටු ෙළ අයටය. තවද ෙවයරකු 

(පාපයයන්) පිවිතුරු ෙර ගන්යන් ද එයස ්ඔහු පිවිතුරු ෙර 

ගනුයේ තමන්ටමය. තවද නැවත යයාමු ීයම් සථ්ානය 

ඇත්යත් අල්ලාහ් යවතය.”(අල් ෆාතිආ 18) 

16- මිනිසුන් මැීයම් අරමුණ වනුයේ අල්ලාහ්ට 

පමණක් ඔවුන් නැමදුම් කිරීමය. 

මිනිසුන් මැීයම් අරමුණ වනුයේ අල්ලාහ්ට පමණක් 

ඔවුන් නැමදුම් කිරීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“ජින් වගආයා හා මිනිස් වගආයා මා නැමඳීමට මිස 

අන් කිසිවක් උයදසා මම යනාමැේයවමි.”(අද් දාරියාත්: 56) 

17- ඉසල්ාමය - පිරිමින් යහෝ යේවා ොන්තාවන් යහෝ 

යේවා - මිනිසාට යගෞරවය පුද ෙර ඇත. ඔහුයග් ූණආ 

අයිතිය ඔහුට පවරා ඇත. ඔහුයග් අයනකුත් යතෝරා ගැනීම් 

ඔහුයග් ක්රියාවන් හා ඔහුයග් ගනුයදනු පිළිබඳ වග කියනු 

ලබන්යනකු බවට ඔහු පත් ෙයළය්. තමන්ට හානියක් කිරීම 

යහෝ යසසු අයට හානි පමුණුීම ගැන වග කියනු ලැබීම ඔහු 

මත පැවරුයේය. 

ඉස්ලාමය - පිරිමින් යහෝ යේවා ොන්තාවන් යහෝ යේවා 

- මිනිසාට යගෞරවය පුද ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්
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මිනිසා මහයපායළායේ නියයෝජිතයයකු ීම සඳහා ඔහු ඔහු 

ව මවා ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:"...තව ද නුඹ යග් පරමාධිපති මලක් වරුන් (යද්ව 

දූතයින්) අමතා "සැබැවින් ම මම මහයපායළායේ නියයෝජිත 

(පරම්පරාවක්) පත් ෙරන්න ට යමි" යැයි පැවසූ අවස්ථාව 

සිහිපත් ෙරනු."(අල් බෙරා: 30)යමම ගරු කිරීම ර්දම්යග් 

දරුවන් සියලු යදනා ර්වරණය ෙරන්නකි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“තවද සැබැවින්ම අපි 

ර්දම්යග් දරුවන්ට ගරු ෙයළමු. යගාඩබියමහි හා මුහුයදහි 

අපි ඔවුන් ඉසිලීමු. තවද යහපත් දැයින් අපි ඔවුනට 

යපෝෂණය ෙයළමු. තවද අප මැේවා වූ දැයින් යබායහෝ දෑට 

වඩා අපි ඔවුන් මහිමයට පත් ෙරමින් උසස් ෙයළමු.”(අල් 

ඉස්රා: 70)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“සැබැවින්ම අපි මිනිසා ව ඉතා අලංොර හැඩයකින් 

මැේයවමු.”(අත්-තීන්: 4)අල්ලාහ් හැර අවනතභාවයට ලක් 

වන; පිළිපදිනු ලබන; නැමදුම් ලබන දෑට සිත් තුළ යටහත් 

පහත් භාවයක් හා අනුගමනය කිරීමක් ඇති ෙර ගැනීම 

අල්ලාහ ් මිනිසාට තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“(අවනත ීමට) අල්ලාහ් හැර 

සමානයන් පත් ෙර ගන්නා අය ජනයා අතුරින් යවති. 

අල්ලාහට් ප්රිය ෙරන්නාක් යමන්ම ඔවුහු ඔවුනට ප්රිය 
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ෙරති. නමුත් විශව්ාස ෙළවුන් අල්ලාහට් (පමණක්) දැඩි 

යලස ප්රිය ෙරන්නන් යවති. අපරාධෙරුවන් දඬුවම දකින 

විට සියලු බලය අල්ලාහට් ය. තවද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්

දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩි බව ඔවුන් දැන ගත යුතු යනායේ ද? 

(යැයි පවසති.) අනුගමනය ෙරනු ලැබූවන් අනුගමනය 

ෙළවුන්යගන් යවන් ී ඔවුහු දඬුවම දැෙ ඔවුන් අතර තිබූ 

සාධෙ නිෂඵ්ල ී ගිය විට (ඔවුහු දැඩි පීඩාවට පත් 

යවති.)”(අල් බෙරා: 165,166)මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ අනුගමනය ෙරන්නන් හා 

අනුගමනය ෙරනු ලැබූවන්යග් ේයාජභාවය පැහැදිලි 

ෙරමින් අල්ලාහ ්යමයස් පවසයි:“උඩඟු වූයවෝ දුවආල වූවන් 

යදස බලා ‘නුඹලා යවත යහ මග පැමිණීයමන් පසු ව එයින් 

වැළැක්වූයේ අප දැ’යි විමසති. ‘එයස් යනාව නුඹලා වැරදි 

ෙරමින් සිටින්යනෝ වූහ.’” (32)“දුවආල වූවන් උඩගු වූවන් 

යදස බලා “එයස් යනාව (ඊට යහ්තුව) අල්ලාහ ් ව අප 

ප්රතික්යෂප් ෙරන්නටත් ඔහුට අප සමානයන් තබන්නටත් 

අප යවත නුඹලා අණ ෙරමින් රාත්රියයහි හා දහවයලහි 

ෙළ කුමන්ත්රණය යේ” යැයි පවසති. දඬුවම ඔවුහු දුටු ෙළ 

පසුතැවිල්ලට පත් යවති. ප්රතික්යෂ්ප ෙළවුන්යග් 

යගලවල්හි අපි විලංගු දමන්යනමු. ඔවුන් සිදුෙරමින් සිටි 

දෑට මිස ඔවුන් ප්රතිඵල යදනු ලබන්යනහු ද?” (33)(සබඃ: 
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32-33)යනාමග හැරිය ප්රචාරෙයින් හා නායෙයින්හට 

ඔවුන්යග් බර සමඟ ඔවුන්යග් මග යපන්ීයමන් 

යනාදැනුවත්ව මුළා වූ අයයග් බර උසුලන්නට සැලැස්ීම 

මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ උත්තරීතර 

සුවිශුද්ධ අල්ලාහ්යග් ූණආ සාධාරණත්වයයන් වූවකි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“මළවුන් 

යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් 

කිසිදු දැනුමකින් යතාර ව යනාමග හැරියවුන්යග් බර ඔවුන් 

ූණආ යලස උසුලනු පිණිසය. දැන ගනු ඔවුන් උසුලන දෑ 

නපුරුය.”(අන් නහ්ල්: 25)ඉස්ලාමය මිනිසාට ඔහුයග් ූණආ 

අයිතිය යමයලායවහි යමන්ම මතුයලායවහි පවරා ඇත. 

ඉස්ලාමය එයස් පැවරූ හා මිනිසාට පැහැදිළි ෙළ එම 

අයිතීන් අතරින් වඩා වැදගත් වනුයේ: මිනිසා යෙයරහි 

පැවරුණු අල්ලාහ්යග් අයිතිය හා අල්ලාහ ් මත පැවරුණු 

මිනිසායග් අයිතියයි.මුර්ද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාතආා ෙරන ලදී. එතුමා: ‘මම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාට පසුපසින් සිටියයමි. එවිට එතුමා: ‘අයහෝ 

මුර්ද්’ යැයි ඇමූහ. මම: ‘ඔබ සමීපයයන් සිටිමි. ඔබ අසළ 

සම්මුඛව සිටිමි යැයි පැවසුයවමි. පසු ව එයස් තුන්වරක් 

විමසා සිටියේය. එතුමා: ‘ගැත්තන් හට නියම වූ අල්ලාහ්යග් 

අයිතිය කුමක් දැයි ඔබ දන්යනහි දැ?’යි ප්රශ්න ෙළහ. මම: 
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‘නැත’ යැයි පැවසුයවමි. එතුමා: ‘ගැත්තන් හට නියම වූ 

අල්ලාහ්යග් අයිතිය වනුයේ ඔවුහු ඔහුට ගැතිෙම් කිරීමත් 

කිසිවක් ඔහුට ර්යද්ශ යනාකිරීමත්ය’ යැයි පැවසූහ. පසුව 

යහෝරාවක් පමණ ඇවිද යගාස් පසු ව එතුමා: ‘අයහෝ මුර්ද්!’ 

යැයි ඇමූහ. ‘මම ඔබ සමීපයයන් සිටිමි. ඔබ අසළ 

සම්මුඛව සිටිමි යැයි පැවසුයවමි. එතුමා: ‘ඔවුන් එයස ් සිදු 

ෙළ විට අල්ලාහ් තමන්හට නියම ෙරගත් මිනිසායග් 

අයිතිය කුමක් දැයි විමසමින් එය ඔහු ඔවුනට දඬුවම් 

යනාෙර සිීමය යැයි පැවසූහ.(සහීහ් අල් බුහාරි: 

6840)ඉස්ලාමය මිනිසාට ඔහුයග් ර්ගමිෙ අයිතිය, ඔහුයග් 

පරම්පරායේ අයිතිය යමන්ම ඔහුයග් ධනය හා මාන්යයේ 

අයිතිය පවරා ඇත.එතුමායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලේහි 

වසල්ලම්) යමයස් පවසා සිටියහ:“නුඹලායග් යම් නගරයේ 

නුඹලායග් යම් මාසයේ නුඹලායග් යම් දිනය (යගෞරවයට 

පත් යොට ඒවා) තහනම් ෙළාක් යමන්ම සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් නුඹලාට නුඹලායග් රුධිරය, නුඹලායග් ධනය, 

නුඹලායග් මාන්යය (යගෞරවයට පත් යොට ඒවා) තහනම් 

ෙර ඇත්යත්ය.”(සහීහ් අල් බුහාරි: 6501)දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමම මහඟු ප්රතිඥාව 

සහාබාවරුන් සිය දහසෙට අධිෙ සංඛ්යාවක් සම්මුඛව 

සිටියදී ‘හජ්ජතුල් වදා’ නම් සමුගැනීයම් හජ් අවස්ථායේ 
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දන්වා සිටියහ. යමම අථආය එතුමා නැවත නැවතත් ප්රොශ 

ෙළ අතරම ‘හජ්ජතුල් වදා’ හි අවුරුදු දින එය තහවුරු 

යොට පවසා සිටියේය.මිනිසායග් අයනකුත් යතෝරා ගැනීම්, 

ඔහුයග් ක්රියාවන් හා ඔහුයග් ගනුයදනු පිළිබඳ 

වගකියන්යනකු බවට ඉස්ලාම් ඔහුව පත් ෙර ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“සෑම 

මිනිසකුටම ඔහුයග් ක්රියාවන් ඔහුයග් යගයලහි අපි බැඳ 

තැබුයවමු. තවද මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

ක්රියා යල්ඛනය අපි ඔහුට යහළි ෙරන්යනමු. ඔහු එය 

විවෘත ෙරනු ලැබූවක් යලස දකිනු ඇත.”(අල් ඉස්රා: 

13)එනම්: ෙවර යහපතක් වුවද නපුරක් වුව ද අල්ලාහ් එය 

ඔහුට අනිවායආය ෙරනු ඇත. එය ඔහු හැර යවනත් 

යෙයනකු යවත තරණය යනායේ. යවනත් යෙයනකුයග් 

ක්රියාව පිළිබඳ ඔහුයගන් විනිශ්චය ෙරනු යනාලබයි. 

ඔහුයග් ක්රියාවන් පිළිබඳ යවනත් යෙයනකුයගන් විනිශ්චය 

ෙරනු යනාලබයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“අයහෝ මිනිස! නියත වශයයන්ම නුඹයග් පරමාධිපති 

යවත නුඹ දැඩි යස් ප්රයත්න දරන්යනකි. එබැවින් නුඹ ඔහු 

ව මුණගැයසන්යනහිය.”(අල් ඉන්ෂිොක්: 6)තවදුරටත් 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ෙවයරකු 

යහෙමක් සිදු ෙයළ් ද එය ඔහු යවනුයවන්මය. තවද 
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ෙවයරකු නපුරක් ෙයළද් එය ඔහුට එයරහිවය. ඔයබ් 

පරමාධිපති ගැත්තන්හට අපරාධ ෙරන්යනකු 

යනායේ.”(ෆුස්සිලත්: 46)තමන්ට හානි ෙරවන යහෝ 

යවනත් අයට හානි ෙරවන ෙවර ක්රියාවක් යහෝ යේවා එය 

මිනිසාට වගකිව යුත්තක් බවට ඉස්ලාමය පවරා ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ෙවයරකු 

පාපයක් උපයන්යන් ද ඔහු එය උපයනුයේ තමන්ටම 

එයරහිවය. තවද අල්ලාහ් සවආඥානී සවආ ප්රඥාවන්ත 

විය.”(අන් නිසා: 111)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“ඒ යහත්ුයවන් ඉසර්ාඊල්යග් දරුවනට සැබැවින්ම 

ප්රාණ ඝාතනයක් යහත්ුයවන් යහෝ මහයපායළායේ 

ෙලහොරී තත්ත්වයක් යහත්ුයවන් යහෝ මිස ෙවයරකු යම් 

ර්ත්මයක් ඝාතනය ෙයළ් ද ඔහු මුළු මිනිස ් සමූහයා 

ඝාතනය ෙළා හා සමානය. තවද ෙවයරකු එය (ර්ත්මය) 

ීවත් ෙරවන්යන් ද ඔහු මුළු මිනිස් සමූහයා ීවත් ෙළා හා 

සමානය...”(අල් මාඉදා: 32)අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (එතුමා 

යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) 

යමයස් පවසා ඇත:“කිසියම් ර්ත්මයක් අපරාධොරී යලසින් 

ඝාතනය ෙරනු ලබන්යන් නම් එහි රුධිර වන්දියයන් 

යොටසක් පළමු මිනිසා වන ර්දම්යග් දරුවා මත ද පිහිටනු 
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මිස නැත. ඊට යහත්ුව සැබැවින්ම ඝාතන න්යායය ර්රම්භ 

ෙළ මුල් තැනැත්තා ඔහු බැවිණි.”(සහීහ ්මුස්ලිම්: 5150) 

18- ක්රියාව, වගකීම, ප්රතිඵල හා කුසල් අනුව 

ඉසල්ාමය පිරිමියා හා ොන්තාව සම තත්ත්වයට පත් ෙර 

ඇත. 

ක්රියාව, වගකීම, ප්රතිඵල හා කුසල් අනුව ඉස්ලාමය 

පිරිමියා හා ොන්තාව සම තත්ත්වයට පත් ෙර ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“පිරිමියකුයගන් 

යහෝ යේවා ොන්තාවෙයගන් යහෝ යේවා තමන් විශව්ාස 

ෙරන්යනකු යලස සිටිය දී යහෙම් අතුරින් ෙවයරකු යහෝ 

යහපත ෙරන්යන් නම් එවිට ඔවුහු සව්ගආයට පිවියසති. 

අල්ප ප්රමාණයකින්වත් ඔවුහු අපරාධ ෙරනු 

යනාලබති.”(අන් නිසා: 124)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“යම් පිරිමියකුයගන් යහෝ යේවා 

ොන්තාවෙයගන් යහෝ යේවා යද්ව විශ්වාසවන්තයකු යලස 

සිට යයමකු දැහැමි ෙටයුත්තක් ෙයළ් ද එවිට යහපත් 

ීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අපි ඔහු ව ීවත් ෙරවන්යනමු. 

තවද ඔවුන් සිදු ෙරමින් සිටි දෑට ඉතා යහපත් අයුරින් 

ඔවුන්යග් ප්රතිඵල වලට අපි ඔවුනට යහපත 

පිරිනමන්යනමු.”(අන් නහ්ල්: 97)උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ෙවයරකු යම් නපුරක් සිදු ෙයළ් ද ඒ 
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හා සමාන යදයක් මිස ඔහුට ප්රතිඵල වශයයන් යදනු 

යනාලැයබ්. තවද යම් පිරිමියකු යහෝ යේවා ොන්තවෙ යහෝ 

යේවා තමන් විශව්ාසවන්තයකු ව සිට දැහැමි ක්රියාවක් සිදු 

ෙයළ් ද සව්ගආයට පිවිස, එහි කිසිදු ගණනයකින් යතාර ව 

යපෝෂණය යදනු ලබන අය වනුයේ ඔවුහුමය.”(ඝාෆිආ: 

40)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“නියත 

වශයයන්ම මුසල්ිම්වරුන් හා මුසල්ිම්වරියන් ද 

විශව්ාසවන්තයින් හා විශව්ාසවන්තිනියන් ද අවනත 

වන්නන් හා අවනත වන්තියන් ද සත්යවාදීන් හා 

සත්යවාදිනියන් ද ඉවසිලිවන්තයින් හා ඉවසිලිවන්තියන් ද 

බියබැතිමත් වන්නන් හා බියබැතිමත් වන්නියන් ද 

පරිත්යාගශීලීන් හා පරිත්යාගශීලිනියන් ද උපවාසය 

රකින්නන් හා උපවාසය රකින්නියන් ද තමන්යග් 

ලිංයග්න්ද්රියන් ර්රක්ෂා ෙරන්නන් හා ර්රක්ෂා 

ෙරන්නියන් ද අල්ලාහ් ව අධිෙ යලස යමයනහි ෙරන්නන් 

හා යමයනහි ෙරන්නියන් ද අල්ලාහ ් ඔවුනට සමාව හා 

මහත් ප්රතිඵල සූදානම් ෙර ඇත.”(අල් අහ්සාබ්: 35) 

19- ඉසල්ාමය ොන්තාවට ගරුත්වය ලබා දී ඇත. 

ොන්තාව ද පිරිමියායගන් බිඳී ර් අය යලස සලෙයි. පිරිමියා 

හැකියාව ඇත්යතකු ී නම් වියදම් කිරීම ඔහු මත පවරා 

ඇත. ඒ අනුව දියණියයග් වියහියදම් ඇයයග් පියා මත 
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පැවයආ. මවයග් වියහියදම් ඇයයග් දරුවා වැඩුණු 

හැකියාවක් ඇති අයකු ී නම් ඔහු මත පැවයආ. බිරියයග් 

වියහියදම් ඇයයග් සව්ාමිපුරුෂයා මත පැවයආ. 

ොන්තාව පිරිමියායගන් බිඳී ර් අය යලස ඉස්ලාමය 

සලෙයි.නියත වශයයන්ම අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (එතුමා 

යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) 

යමයස් පැවසූහ.ොන්තායවෝ පිරිමින්යගන් බිඳී ර් අය 

යවති.යමය තිමආිදි විසින් වාතආා යොට ඇත: 113දරුවකු 

හැකියාව ඇත්යතකු වූ විට සිය මවට වියදම් කිරීම ඒ දරුවා 

යෙයරහි අනිවායආය ෙර තිබීම ඉස්ලාම් ොන්තාවන්ට 

දක්වා ඇති යගෞරවයයන් එෙකි.අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා 

යේවා) යමයස ් පැවසූහ.“ඔයබ් මවට ඔයබ් පියාට ඔයබ් 

සයහෝදරියට ඔයබ් සයහෝදරයාට පසුව ඔබට පහළින් සිටින 

ඊටත් පහළින් සිටින අයට පිරිනමන්නායග් අත 

උසසය්.”ඉමාම් අහ්මද් එය වාතආා ෙර ඇතඅල්ලාහ්යග් 

අවසරයයන් යදමේපියන්යග් ස්ථාවරත්වය හා නිලය විස්තර 

ෙරමින් අංෙ 29 දරණ පරිච්යේදයේ පැමියණනු 

ඇත.සැමියා හැකියාව ඇත්යතකු විට ඔහුයග් බිරිය 

යවනුයවන් වියදම් කිරීම සැමියා යවත වගකීමක් බවට පත් 

ෙර තිබීම ද ඉස්ලාම් ොන්තාවන්ට දක්වා ඇති 
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යගෞරවයයන් එෙකි.“වත්ෙම් ඇත්යතෝ තම වත්ෙම අනුව 

වියදම් ෙරත්වා! තවද ෙවුරුන් යවත තම යපෝෂණ සම්පත් 

සීමා ෙරනු ලැබුයේ ද එවිට අල්ලාහ් ඔහුට ෙවර යදයක් 

පිරිනමා ඇත්යත් ද එයින් ඔහු වියදම් ෙරත්වා! අල්ලාහ් 

ලබා දී ඇති දැයට වඩා වැඩියයන් (යදන යමන්) ෙවර 

ීවියකුට වුවද බල ෙරන්යන් නැත. දුෂේරත්වයයන් පසු ව 

අල්ලාහ් පහසු ව ඇති ෙරයි.”(අත් තලාක්: 7)මිනියසකු නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායගන්: සැමියාට පැවරී 

ඇති ොන්තාවෙට හිමිවිය යුතු අයිතීන් යමානවාදැ?යි 

විමසා සිටියේය. එතුමා: ‘නුඹ ර්හාර ගන්නා විට ඇයට ද 

ර්හාර සැපයීම, නුඹ ඇඳුමක් අඳින විට ඇයට ද ඇඳුමක් 

අඳින්නට සැලැස්ීම, මුහුණට පහර යනාදීම හා පිළිකුල් 

යනාකිරීමය’ යැයි පවසා සිටියහ.ඉමාම් අහ්මද් එය වාතආා 

ෙර ඇත.ස්වාමි පුරුෂයින්හට පැවරී ඇති ොන්තාවන්ට හිමි 

විය යුතු අයිතිවාසිෙම් සමහරක් පැහැදිලි ෙරමින් 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“ඔවුන්යග් යපෝෂණය හා 

ඔවුන්යග් වසත්්ර දැහැමි යලස ඔවුනට පිරිනැමීම නුඹලා 

යවත පැවරී ඇති වගකීමකි.”සහීහ් මුස්ලිම්අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.“ෙවයරක් පුද්ගලයකු මත යැයපන්යන් ද ඔහු 
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ඔවුන් (සතු ර්හාර ලබා දීයම් වගකීම) පැහැර හැරීම ඔහුට 

පාපපයක් අත්ීමට ප්රමාණවත් වන්යන්ය.”ඉමාම් අහ්මද් 

එය වාතආා ෙර ඇත.අල් ෙත්තාබී තුමා යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.‘ෙවයරක් පුද්ගලයකු මත යැයපන්යන් ද ඔහු...’ යන 

එතුමායග් ප්රොශය අදහස් ෙරනුයේ ඔහුයග් යපෝෂණය 

ෙවයරකු මත පැවරී ඇත්යත් ද ඔහුය’යන්නය. එහි අථආය 

වනුයේ දානයක් ෙරන්නාට ‘නුයේ පවුයල් ර්හාරයට 

අමතර යමක් යනාමැති (තතත්ත්වයෙ එවැනි) යදයක් 

කුසල් බලායපායරාත්තුයවන් යුතු ව නුඹ දන් යනායදනු. 

නුඹ ඔවුන් පැහැර හරින විට එය නුඹට පාපයක් බවට 

යපරයළනු ඇත.’ යැයි පවසන්නාක් යමනි.’ඉස්ලාමය 

ොන්තාව යගෞරවයට පත් ෙර තිබීයම් තවත් ෙරුණක් 

වනුයේ තම පියා යෙයරහි දියණියයග් වියහියදම් 

අනිවායආය ෙර තිබීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“තවද කිරි යපීම සම්ූණආ කිරීමට 

අයප්ක්ෂා ෙළ අයයකු යවනුයවන් මේවරු තම දරුවන්ට 

සම්ූණආ යදවසරක් කිරි යපාවන්යනෝය. ඔවුන්යග් 

යපෝෂණය ද ඔවුන්යග් වසත්්ර ද යහ අයුරින් පිරිනැමීම 

දරුවා සතු අයයග් වගකීම ය...”(අල් බෙරා: 233)තමන් 

ජනිත ෙළ දරුවාට නිසි අයුරින් ර්හාර සැපයීම හා ඔහුට 

ඇඳුම් සැපයීම පියා යෙයරහි පැවරුණු වගකීමක් යැයි 



 

 

ඉසල්ාමය 

60 

අල්ලාහ ් පැහැදිලි ෙයළ්ය. උත්තරීතර ඔහුයග් ප්රොශය 

යමයස්ය:“... නුඹලා (යග් දරුවන්) යවනුයවන් ඔවුන් කිරි 

යපාවන්යන් නම් එවිට ඔවුන්යග් කුලී නුඹලා ඔවුනට 

පිරිනමනු...”(අත් තලාක්: 6)දරුවාට කිරි යපීයම් කුලිය 

අල්ලාහ ්පියා හට අනිවායආය ෙර ඇත. ඒ අනුව සැබැවින්ම 

දරවකුයග් වියදම පියා යවත පැවරී ඇතැයි යපන්වා යදයි. 

දරුවා යනු පිරිමි හා ගැහැණු යන යදපාෂආයම අන්තගආත 

වන්නකි. පහත සඳහන් හදීසයයහි බිරිය හා ඇයග් 

දරුවන්හට වියදම් කිරීම පියා යවත අනිවායආය ෙර ඇති 

බවට යපන්වා යදයි.ර්ඉෂා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 

යමයස් වාතආා ෙරයි: සැබැවින්ම හින්ද් නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යදස බලා: සැබැවින්ම අබූ සුෆ්යාන් 

මසුරු මිනියසකි. එයහයින් ඔහුයග් ධනය අර ගැනීයම් 

අවශ්යතාවෙ මම සිටිමි යැයි පැවසීය. එතුමායණෝ යමයස් 

පැවසීය:“ඔබටත් ඔයබ් දරුවන්ටත් ප්රමාණවත් වන දෑ 

දැහැමි අයුරින් අරගනු.”ඉමාම් බුහාරි තුමා එය වාතආා ෙර 

ඇත.දූවරුන් හා සයහෝදරියන්හට වියදම් කිරීයම් මහිමය 

යගෞරවණීය නබි තුමායණෝ පැහැදිලි ෙයළෝය. එතුමායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් 

පැවසූහ.“ෙවයරකුට දියණියන් යදයදයනකු යහෝ 

තියදයනකු යහෝ සයහෝදරියන් යදයදයනකු යහෝ තියදයනකු 
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යහෝ ී ඔවුන් යවන්ව යන යතක් යහෝ ඔවුන් මිය යන යතක් 

ඔවුන් ගැන ඔහු වගකීම් දරන්යන් ද මම ඔහු සමග යම් යදෙ 

යමන් සිටිමි යැයි එතුමායග් මැදගිල්ල හා දබරැගිල්ල 

යපන්වා ඉඟි ෙළහ.”(අස්-සිල්සිලතුස් සහීහා: 296) 

20- මරණය යනු සදාොලිෙ විනාශයක් යනාව, එය 

ක්රියා දාමයන්හි නිවහනින් ප්රතිඵල පිරිනැමීයම් නිවහන 

යවත මාරු ීමය. මරණය යනු ශරීරය හා ප්රාණය සමග 

බැඳී ඇත්තකි. ප්රාණයේ මරණය යනු, ශරීරය සතු එම 

ප්රාණය ඉවත් ී මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ නැගිටුවනු ලැබීයමන් පසු ඒ යවත නැවත යයාමු 

වනු ඇත. මරණයයන් පසු යවනත් ශරීරයෙට මාරු වන්යන් 

නැත. යවනත් ශරීරයෙට ර්රූඪ වන්යන් නැත. 

මරණය යනු සදාොලිෙ විනාශයක් යනායේ. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නුඹලාව භාර ෙරනු ලැබූ 

මලකුල් මවුත් යහවත් මරණයේ දූතයා නුඹලා මරණයට 

පත් ෙරයි. පසු ව නුඹලායග් පරමාධිපති යවත නුඹලා යයාමු 

ෙරනු ලබනු ඇත.”(අස්-සජදා: 11)මරණය යනු ශරීරය හා 

ප්රාණය සමග බැඳී ඇත්තකි. ප්රාණයේ මරණය යනු, 

ශරීරය සතු එම ප්රාණය ඉවත් ී මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නැගිටුවනු ලැබීයමන් පසු ඒ යවත 

නැවත යයාමු වනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 
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ෙරයි:“ර්ත්මාවන් ඒවා මරණයට පත් වන යමායහායත් ද 

නින්යද්දී මරණයට පත් යනාවූ දෑ ද අත්පත් ෙර ගන්යන් 

අල්ලාහය්. ෙවර ර්ත්මයක් මත මරණය තීන්දු ෙයළද් එය 

(ර්පසු යනායවා) ඔහු රඳවා තබා ගනී. යසසු දෑ නියම ෙරන 

ලද ොලයක් දක්වා ඔහු එවනු ඇත. වටහා ගන්නා ජනයාට 

නියත වශයයන්ම එහි සංඥා ඇත.”(අස්-සුමආ: 

42)අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) යමයස් පවසා 

ඇත:“සැබැවින්ම ප්රාණය අත්පත් ෙර ගනු ලැබූ විට බැල්ම 

එය හඹා යනු ඇත.”යමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් වාතආා ෙර 

ඇත. 920මරණයයන් පසු මිනිසා ක්රියාදාමයන්හි 

නිවහනින් ප්රතිඵල පිරිනැමීයම් නිවහන යවත යනු ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නුඹලා 

සියල්ලන් නැවත යයාමු ෙරනු ලබන සථ්ානය ඔහු යවතය. 

(එය) අල්ලාහය්ග් සැබෑ ප්රතිඥාවක් යලසිනි. නියත 

වශයයන්ම ූවආාදශආයකින් යතාර ව සියලු මැීම් ඔහු බිහි 

ෙයළය්. පසු ව, විශව්ාස යොට යහෙම් ෙළවුනට යුක්ති 

සහගත යලසින් ප්රතිඵල පිරිනමනු පිණිස ඔහු එය(එම 

මැීම්) නැවත යගන්වා ගනී. තවද ප්රතික්යෂප් ෙළවුන් 

වනාහි ඔවුන් ප්රතික්යෂප් ෙරමින් සිටි යහත්ුයවන් ඔවුනට 
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යලෝ දියයන් යුත් පානයක් ද යේදනීය දඬුවමක් ද 

ඇත.”(ූනුස:් 4) 

මරණයයන් පසු ප්රාණය යවනත් ශරීරයෙට මාරු 

වන්යන් නැත. ර්රූඪ වන්යන් ද නැත. එයස ්ර්රූඨ ීයම් 

යහෝ ප්රජනනය ීයම් තෙආයට බුද්ධිය යහෝ සංයේදනය ඒ 

සඳහා සාධෙ වශයයන් පිහිටන්යන් නැත. යමම 

ප්රතිපත්තියට සාක්ෂි වශයයන් නබිවරුන්යගන් කිසිදු 

ප්රොශයක් යහෝ වාතආා ී තිබීම දැකිය යනාහැෙ. 

21- විශව්ාසයේ ප්රධානතම මූලිොංගයන් තුළින් යද්ව 

විශව්ාසය යවත ඉසල්ාමය ඇරයුම් ෙරයි. එනම්: අල්ලාහ ්

පිළිබඳ හා මලක්වරුන් යහවත් යද්ව දූතයින් පිළිබඳ 

විශව්ාසය. තේරාතය, ඉන්ීලය, සබූආ වැනි -විෙෘති ෙරනු 

ලැබීමට යපර- දිේය ග්රන්ථ පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනය 

පිළිබඳ විශව්ාසය. නබිවරුන් හා රසූල්වරුන් සියලු යදනා 

පිළිබඳ විශව්ාසය (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය අත්යේවා!) 

යමන්ම ඔවුන් අතරින් අවසානයා පිළිබඳ විශව්ාසය. එතුමා 

නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් අතරින් අවසානයාණන් වන 

යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්)තුමාණන්ය. අවසන් දිනය පිළිබඳ විශව්ාසය, 

සැබැවින්ම යමයලාව ීවිතය අවසානය නම්, ීවිතය හා 
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පැවැත්ම ශුද්ධ නිෂඵ්ල යදයක් වන බව අපි දනිමු. යපර 

නියමය හා නිණආය පිළිබඳ විශව්ාසය. 

සියලුම නබිවරුන් හා දූතවරුන් (ඔවුන් යවත සාමය 

අත්යේවා!) ඇරයුම් ෙරමින් සිටි විශ්වාසයේ ප්රධානතම 

මූලිොංගයන් තුළින් යද්ව විශ්වාසය යවත ඉස්ලාමය 

ඇරයුම් ෙරයි. ඒවා නම්: 

පළමුව: පරමාධිපති, මැවුම්ෙරු, යපෝෂෙ හා යමයලාව 

ෙටයුතු සැලසුම් ෙරන්නා යනාදී වශයයන් අල්ලාහ්ව 

විශ්වාස කිරීම. සැබැවින්ම නැමදුමට සුදුස්සා ඔහු පමණය. 

ඔහු හැර යවනත් දෑ සඳහා යෙයරන සියලුම නැමදුම් 

නිෂ්ඵලය. එයමන්ම ඔහු හැර නැමදුම් ලබන යසසු දෑ ද 

නිෂ්ඵලය. ඔහු යවනුයවන් පමණක් මිස නැමදුම සුදුසු 

වන්යන් නැත. එයමන්ම ඔහු යවනුයවන් පමණක් මිස 

නැමදුම නිවැරදි වන්යන් ද නැත. යමම ප්රශ්නය පිළිබඳ 

සාධෙ විස්තරාත්මෙව අංෙ 8 දරණ පරිච්යේදයේ ෙලින් 

සඳහන් ෙර ඇත. 

යමම ප්රධාන මූලිොංගයන් ගැන උත්තරීතර අල්ලාහ් 

අල් කුර්ආනයේ යබායහෝ පාඨවල විවිධ ස්ථානයන්හි 

යමයනහි ෙර ඇත. ඒවායින් උත්තරීතරයාණන්යග් 

ප්රොශයක් යමයස්ය.“දහම් දූතයා තම පරමාධිපතියගන් 

තමන් යවත පහළ ෙරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව විශව්ාස ෙයළය්. 
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විශව්ාස ෙළවුන් ද (විශව්ාස ෙයළෝය.) සියල්යලෝම 

අල්ලාහව් ද ඔහුයග් යද්ව ග්රන්ථ ද ඔහුයග් දහම් දූතයින්ව ද 

විශව්ාස ෙරති. ඔහුයග් රසූල්වරුන් අතුරින් කිසියවකු අතර 

යහෝ අපි යවනසේම් ඇති යනාෙරන්යනමු. තවද අපි සවන් 

දුනිමු. අවනත වූයයමු අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔයබන් 

සමාව පතන්යනමු. තවද යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔබ 

යවතය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය.”(අල් බෙරා: 

285)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“නැයගනහර හා බටහිර යදසට නුඹලායග් මුහුණ 

හැරීම පමණක් යහපත යනායේ. නමුත් යහපත වනුයේ 

ෙවයරකු අල්ලාහ් ව ද අවසන් දිනය ද මලක්වරුන් ද යද්ව 

ග්රන්ථය ද නබිවරුන් ව ද විශව්ාස යොට තමන් ධනය 

ඇලුම් ෙරමින් සිටිය දී එය ඥාතීත්වයයන් යුත් අයට ද 

අනාථයින්ට ද දුප්පතුන්ට ද මගියන්ට ද යාචෙයින්ට ද 

වහලුන් විෂයයයහි ද පිරිනමා සලාතය ද සථ්ාපිත යොට 

zසොත් ද පිරිනැමූ අය ද ඔවුන් ගිවිසුමක් ෙළ විට තම 

ගිවිසුම ඉටු ෙරන්නන් ද දූගී හා පීඩාොරී අවසථ්ාවන් හි ද 

අසහනොරී (යුදමය) අවසථ්ායවහි ද ඉවසිල්යලන් 

සිටින්නන් ද යවති. ඔවුන්මය සත්ය පැවසූ අය වන්යනෝ. 

තවද ඔවුන්මය බියබැතිමත් අය වන්යනෝ.”(අල් බෙරා: 

177)යමම මූලිොංගයන් විශ්වාස කිරීම සඳහා උත්තරීතර 
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අල්ලාහ ් ඇරයුම් ෙළ අතර ෙවයරකු එය ප්රතික්යෂ්ප 

ෙරන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහු අන්ත මුළාවකින් යනාමග 

යගාස් ඇත්යත්ය යැයි පැහැදිළි ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා 

අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් දූතයාණන් ව ද ඔහුයග් දූතයාණන් 

යවත පහළ ෙළා වූ පුසත්ෙය ද ඊට යපර පහළ ෙළා වූ 

පුසත්ෙ ද විශව්ාස ෙරනු. ෙවයරකු අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් 

මලක්වරු ද ඔහුයග් පුසත්ෙ ද ඔහුයග් දූතවරුන් ද අවසන් 

දිනය ද ප්රතික්යෂප් ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු 

අන්ත මුළාවකින් යනාමඟ විය.”(අන් නිසා: 136)උමආ 

ඉබ්නු අල් ෙත්තාබ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

ප්රොශ ෙළ හදීසයේ යමයස් සඳහන් යේ.“දිනක් අපි 

අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා අබියස වාඩි ී සිටියදී සුයදෝ සුදු ඇඳුමින් සැරසුණු 

ෙළුම ෙළු හිසයෙස් සහිත මිනියසකු අප යවත උදා විය. 

ඔහු මත මගියකුයග් සළකුනු දකින්නට යනාීය. ඔහු නබි 

තුමා යවත පැමිණ තම දණහිස් එතුමායග් දණහිස් සමඟ 

සම්බන්ධ යොට තම දෑත් ද එතුමායග් ෙලවා මත තබා වාඩි 

වන තුරු අප අතර සිටි කිසිවකු ඔහු ගැන දැන සිටියේ නැත. 

පසු ව ඔහු: ‘අයහෝ මුහම්මද්! ඉසල්ාමය ගැන යතාරතුරු 

මාහට දන්වනු’ යැයි පැවසීය. එයට අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ: 
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“ඉසල්ාම් යනු ඔබ නැමදුමට සුදුසස්ා අල්ලාහ් හැර යවනත් 

යදවියකු යනාමැති බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් අල්ලාහය්ග් 

දූතයාණන් බවත් සාක්ෂි දැරීම, සලාතය විධිමත්ව ඉටු 

කිරීම, සොත් (යහවත් අනිවායආ ර්ගමිෙ බද්ද) පිරිනැමීම, 

රමළාන් මාසයේ උපවාසයේ නිරත ීම හා ඔබ අල් බේත් 

(යහවත් මසජ්ිදුල් හරම්) යවත යාමට මගී පහසුෙම් 

දරන්යන් නම් ඒ යවත වන්දනායේ යාම” යැයි පවසා 

සිටියහ. ඔහු ඔබ සත්ය පැවසුයවහිය යැයි පැවසීය. ඔහු 

එතුමායගන් ප්රශ්න යොට පසුව ඔහුම එය සත්ය බව පවසා 

සිටි ඔහු ගැන අප පුදුමයට පත් වූයයමු. තවදුරටත් ඔහු: 

‘ඊමානය ගැන යතාරතුරු මාහට දන්වනු’ යැයි පැවසීය. 

එයට එතුමායණෝ: “අල්ලාහ්, ඔහුයග් මලක්වරුන් (යහවත් 

යද්ව දූතයින්), ඔහුයග් ර්ගම්, ඔහුයග් දහම් දූතවරුන්, හා 

අවසන් දිනය පිළිබඳ ඔබ විශව්ාස යොට යම් යදයෙ යහපත 

හා එහි අයහපත යපර නියමය පරිදි සිදුවන බවත් ඔබ 

විශව්ාස කිරීමය” යැයි පැවසූහ. (එයට) ඔහු: ‘ඔබ සත්යය 

පැවසුයවහිය’ යැයි පැවසීය. තවදුරටත් ඔහු: ‘ඉහ්සාන් ගැන 

යතාරතුරු මාහට දන්වනු’ යැයි පැවසීය. එතුමායණෝ: “ඔබ 

අල්ලාහව් බලා සිටින්නාක් යමන් ඔහුට නැමදුම් කිරීමය. 

යහත්ුව ඔබ ඔහු ව යනාදුටුව ද සැබැවින්ම ඔහු ඔබ ව බලා 

සිටින බැවිනි” යැයි පැවසූහ.”(සහීහ් මුස්ලිම්: 8)යමම 
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හදීසයේ ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා යද්ව දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවත පැමිණ දහයම් 

ශ්යආණීන් පිළිබඳ එතුමායගන් විමසා ඇත්තාහ. එනම් 

ඉස්ලාම්, ඊමාන් හා ඉහ්සාන් නම් ශ්යආණීන් පිළිබඳවය. 

එවිට දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායණෝ ඔහුට පිළිතුරු දුන්හ. පසුව යමම ජිබ්රීල් ඔවුන් 

යවත පැමිණියේ ඔවුන්යග් දහම ඔවුනට ඉගැන්ීම සඳහාය 

යන ොරණාව දූතයායණෝ ඔහුයග් මිතුරන් (රළියල්ලාහු 

අන්හුම්) හට දන්වා සිටියහ. එය ඉස්ලාමයයි දිේයමය 

පණිවිඩයයි. ජබිරීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා එය දන්වා 

සිටියේය. දූත මුහම්මද් තුමායණෝ එය ජනයා යවත ප්රචාරය 

ෙළහ. එතුමායග් මිතුරන් (රළියල්ලාහු අන්හුම්) එය 

ර්රක්ෂා යොට එතුමායගන් පසු ව ජනයා හට ප්රචාරය ෙර 

සිටියයෝය.යදවැන්න: මලක්වරුන් යහවත් යද්ව දූතයින් 

විශ්වාස කිරීම. ඔවුන් පාරයභෞතිෙ යලෝෙයකි. අල්ලාහ් 

ඔවුන් මවා; ඔවුන් එක්තරා ර්ොරයෙට නිමආාණය ෙර 

ඇත. වැදගත් රාජොරීන් ඔහු ඔවුන් මත පවරා ඇති අතර 

දහම් දූතවරුන් හා නබිවරුන් යවත යද්ව පණිවිඩ දන්වා 

සිීම ඔවුන්යග් රාජොරීන් අතරින් එෙක් විය. මලක්වරුන් 

අතරින් කීතආිමත් මලක්වරයා වන්යන් ජිබ්රීල් (අලයිහිස් 

සලාම්) තුමාය. යද්ව පණිවිඩ සමග දහම් දූතවරුන් අතරට 
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ජිබිරීල් තුමා පහළ ීම සම්බන්ධයයන් යපන්වා යදන 

සාධෙ අතරින් උත්තරීතර අල්ලාහ්යග් ප්රොශයක් 

යමයස්ය.“නියත වශයයන්ම මා හැර යවනත් යදවියඳකු 

යනාමැති බවටත් එයහයින් නුඹලා මට බිය බැතිමත් විය 

යුතු බවටත් (පවසා) නුඹලා අවවාද කිරීම සඳහා ඔහුයග් 

ගැත්තන් අතුරින් ඔහු අභිමත ෙරන අය යවත ඔහුයග් 

නියයෝගයයන් ීවමාන(යද්ව පණිවිඩ)ය රැගත් මලක්වරුන් 

ඔහු පහළ ෙරයි.”(අන්-නහ්ල්: 2)උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“තවද නියත වශයයන්ම යමය 

යලෝවැසියන්යග් පරමාධිපතියගන් වූ පහළ කිරීමකි. 

(192)විශව්ාසනීය ර්ත්මය එය රැයගන පහළ විය. 

(193)නුඹ අවවාද ෙරන්නන් අතුරින් වනු පිණිස නුයේ 

හදවත මතට (194)පැහැදිලි අරාබි බසින් (195)තවද නියත 

වශයයන්ම එය මුතුන් මිත්තන්යග් ග්රන්ථ වල විය." 

(196)(අෂ-්ෂුඅරාඃ 192-196)තුන්වැන්න: තේරාතය, 

ඉන්ීලය, සබූආ වැනි -විෙෘති ෙරනු ලැබීමට යපර- දිේය 

ග්රන්ථ පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනය පිළිබඳ විශව්ාසය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ්ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ විශව්ාස 

ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් දූතයාණන් ව ද 

ඔහුයග් දූතයාණන් යවත පහළ ෙළා වූ පුසත්ෙය ද ඊට යපර 

පහළ ෙළා වූ පුසත්ෙ ද විශ්වාස ෙරනු. ෙවයරකු අල්ලාහ ්
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ව ද ඔහුයග් මලක්වරු ද ඔහුයග් පුසත්ෙ ද ඔහුයග් දූතවරුන් 

ද අවසන් දිනය ද ප්රතික්යෂප් ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම 

ඔහු අන්ත මුළාවකින් යනාමඟ විය.”(අන් නිසා: 

136)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි.තමන් අතර 

වූ දෑ තහවුරු ෙරවන්නක් වශයයන් සත්යයයන් යුතු ව ධමආ 

ග්රන්ථය ඔබ යවත ඔහු පහළ ෙයළ්ය. (තවද මීට යපර 

ජනයාට මඟ යපන්ීමක් යලස) තේරාතය හා ඉන්ීලය ද 

ඔහු පහළ ෙයළ්ය. (3)තවද (ඒවා) මීට යපර ජනයාට මඟ 

යපන්ීමක් යලස විය. තවද නිණආායෙය (අල්-කුර්ආනය) 

ද ඔහු පහළ ෙයළ්ය. සැබැවින් ම අල්ලාහ්යග් වැකි 

ප්රතික්යෂ්ප ෙළවුන් වන ඔවුනට දැඩි දඬුවම් ඇත. තවද 

අල්ලාහ ් සවආ බලධාරී ය. සම ප්රතිචාර දක්වන්නාය. 

(4)(ර්ලු ඉම්රාන් (3,4)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“දහම් දූතයා තම පරමාධිපතියගන් තමන් යවත පහළ 

ෙරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව විශව්ාස ෙයළය්. විශව්ාස ෙළවුන් 

ද (විශව්ාස ෙයළෝය.) සියල්යලෝම අල්ලාහව් ද ඔහුයග් යද්ව 

ග්රන්ථ ද ඔහුයග් දහම් දූතයින්ව ද විශව්ාස ෙරති. ඔහුයග් 

රසූල්වරුන් අතුරින් කිසියවකු අතර යහෝ අපි යවනසේම් 

ඇති යනාෙරන්යනමු. තවද අපි සවන් දුනිමු. අවනත වූයයමු 

අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔයබන් සමාව පතන්යනමු. තවද 

යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔබ යවතය යැයි ඔවුහු 
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පැවසුයවෝය.”(අල් බෙරා: 285)උත්තරීතරයාණන් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“අපි අල්ලාහ් ව විශව්ාස ෙයළමු. තව ද අප 

යවත පහළ ෙළ දෑ ද ඉබ්රාහීම් ඉසම්ාඊල් ඉසහ්ාක් යඃකූබ් 

හා අසබ්ාත් (යහවත් ඔවුන් යග් පරපුර) යවත පහළ ෙළ දෑ 

ද මූසා ඊසා හා නබි වරුන් යවත තම පරමාධිපති විසින් 

පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද විශව්ාස ෙයළමු. ඔවුන් අතුරින් 

කිසියවකු ව අපි යවන් යනාෙරමු. තව ද අපි ඔහු ට අවනත 

වූයවෝ යවමු." යැයි නුඹලා පවසනු.(ර්ලු ඉම්රාන්: 

84)සිේවැන්න: සියලුම නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් 

විශව්ාස කිරීම (ඔවුන් සියලු යදනා යෙයරහි සාමය 

අත්යේවා!) සියලුම නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් විශ්වාස 

කිරීමත් සැබැවින්ම ඔවුන් සියලු යදනාම අල්ලාහ් යවතින් 

ඔවුන්යග් සමූහයා යවත එවන ලද ඔවුනට අල්ලාහය්ග් 

පණිවිඩය ඔහුයග් දහම හා ඔහුයග් ර්ගමිෙ පිළියවත දන්වා 

සිටි දූතවරුන් බව ප්රතිපත්තිමය වශයයන් විශව්ාස කිරීමත් 

අනිවායආය වන්යන්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“අපි අල්ලාහ් ව විශව්ාස ෙයළමු. තව ද අප යවත 

පහළ ෙළ දෑ ද ඉබ්රාහීම් ඉසම්ාඊල් ඉසහ්ාක් යඃකූබ් හා 

අසබ්ාත් (යහවත් ඔවුන් යග් පරපුර) යවත පහළ ෙළ දෑ ද 

මූසා හා ඊසා යවත පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද තම 

පරමාධිපතියගන් නබි වරුන් ට පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද විශව්ාස 
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ෙයළමු. ඔවුන් අතුරින් කිසියවකු ව අපි යවන් යනාෙයළමු 

තව ද අපි ඔහු ට අවනත වූයවෝ යවමු.” යැයි නුඹලා 

පවසනු.(අල් බෙරා: 136)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“දහම් දූතයා තම පරමාධිපතියගන් තමන් 

යවත පහළ ෙරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව විශව්ාස ෙයළය්. 

විශව්ාස ෙළවුන් ද (විශව්ාස ෙයළෝය.) සියල්යලෝම 

අල්ලාහව් ද ඔහුයග් යද්ව ග්රන්ථ ද ඔහුයග් දහම් දූතයින්ව ද 

විශව්ාස ෙරති. ඔහුයග් රසූල්වරුන් අතුරින් කිසියවකු අතර 

යහෝ අපි යවනසේම් ඇති යනාෙරන්යනමු. තවද අපි සවන් 

දුනිමු. අවනත වූයයමු අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔයබන් 

සමාව පතන්යනමු. තවද යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔබ 

යවතය යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය.”(අල් බෙරා: 

285)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අපි 

අල්ලාහ් ව විශව්ාස ෙයළමු. තව ද අප යවත පහළ ෙළ දෑ ද 

ඉබ්රාහීම් ඉසම්ාඊල් ඉසහ්ාක් යඃකූබ් හා අසබ්ාත් (යහවත් 

ඔවුන් යග් පරපුර) යවත පහළ ෙළ දෑ ද මූසා හා ඊසා යවත 

පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද තම පරමාධිපතියගන් නබි වරුන් ට 

පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද විශව්ාස ෙයළමු. ඔවුන් අතුරින් 

කිසියවකු ව අපි යවන් යනාෙයළමු තව ද අපි ඔහු ට අවනත 

වූයවෝ යවමු.” යැයි නුඹලා පවසනු.(ර්ලු ඉම්රාන්: 

84)නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් (ඔවුන් යවත සාමය 
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අත්යේවා!) අතරින් අවසානයාණන් වන අල්ලාහ්යග් දූත 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

ඔවුන්යගන් අවසානයා බව විශ්වාස කිරීම. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නුඹලා යවත යද්ව 

ග්රන්ථය හා ප්රඥාව පිරිනැමුයවමි. පසු ව නුඹලා සමග 

ඇති දෑ සත්යය ෙරවන දහම් දූතයයකු පැමියණයි. ඔහු ව 

නුඹලා විශව්ාස ෙළ යුතුය. ඔහුට නුඹලා උදේ ෙළ යුතු 

යැ”යි අල්ලාහ ් නබිවරුන්යගන් ප්රතිඥාව ගත් අවස්ථාව 

සිහිපත් ෙරනු. “නුඹලා පිළිගත්යතහු ද? ඒ සම්බන්ධයයන් 

වූ මායග් බලවත් ප්රතිඥාව නුඹලා ගත්යතහු දැ”?යි 

ඔහු(අල්ලාහ්) විමසුයේය. “අපි පිළිගත්යතමු” යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. “එයස ්නම් නුඹලා එයට සාක්ෂි දරනු. තවද 

මම ද නුඹලා සමග සාක්ෂි දරන්නන් අතුරිනි” යැයි ඔහු 

පැවසුයේය.(ර්ලු ඉම්රාන්: 81)යපාදුයේ සියලුම නබිවරුන් 

හා දූතවරුන් විශ්වාස කිරීම ඉස්ලාමය අනිවායආය ෙර ඇත. 

ඔවුන් අතරින් අවසානයා වූ යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) විශ්වාස කිරීම ද අනිවායආය ෙර ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“යද්ව ග්රන්ථ 

හිමියනි, නුඹලා තේරාතය ද ඉන්ීලය ද නුඹලායග් 

පරමාධිපතියගන් නුඹලා යවත පහළ ෙරනු ලැබූ දෑ ද 

ක්රියාවට නංවන යතක් නුඹලා කිසිවක් මත ( පිහිටා) 
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යනාමැත යැයි (නබිවරය,) නුඹ පවසනු...”(අල් මාඉදා: 

68)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ ! 

දහම් ලත් ජනයිනි, අල්ලාහ ් හැර යවනත් කිසියවකු අපි 

යනානමදිමු. ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාතබමු. 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව අප අතුරින් ඇතැයමකු ඇතැයමකු ව 

යදවියන් යලස යනාගත යුතු ය යනුයවන් අප හා ඔබ අතර 

වූ යපාදු සම්මත වදනක් යවත පැමියණනු යැයි (නබිවරය) 

පවසනු. එවිට ඔවුහු (සත්ය පිළි යනායගන) පිටුපෑයවහු නම් 

සැබැවින් ම අපි අවනත වූවන් (මුසල්ිම්වරුන්) බවට නුඹලා 

සාක්ෂි දරනු යැයි පවසනු.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 64)ෙවයරකු 

එක් නබිවරයකු යහෝ ප්රතික්යෂ්ප ෙයළ් නම් සැබැවින්ම 

ඔහු සියලුම නබිවරුන් හා දහම් දූතයින් (ඔවුන් යෙයරහි 

සාමය අත්යේවා!) ප්රතික්යෂ්ප ෙයළ්ය. නූහ් තුමායග් 

සමූහයා යවත වූ අල්ලාහ්යග් තීන්දුව ගැන දන්වමින් යමයස් 

පවසයි:“නූහය්ග් ජනයා දූතවරුන් යබාරු ෙළහ.”(අෂ්-

ෂුඅරාඃ: 105)සැබැවින්ම නූහ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාට යපර 

දහම් දූතයයකු යනාසිටි බව දන්නා ෙරුණකි. එයස් 

තිබියදීත් ඔහුයග් ජනයා ඔහු යබාරු ෙළ ෙල්හි ඔවුන් විසින් 

ඔහුව යබාරු කිරීම සියලුම නබිවරුන් හා දූතවරුන් යබාරු 

ෙරන්නාක් විය. එය සැබැවින්ම ඔවුන්යග් ප්රචාරය හා 

ඔවුන්යග් අරමුණ එෙක් වූ බැවිණි.පස්වැන්න: අවසන් දිනය 
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පිළිබඳ විශ්වාසය. එය මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයයි. යමයලාව ීවිතය අවසානයේ ඉස්රාෆීල් (ඔහුට 

සාමය අත්යේවා!) මලක්වරයා අල්ලාහ්යග් නියයෝගයට 

අනුව විනාශයේ පිඹුම පිඹිනු ඇත. අල්ලාහ ් අභිමත ෙළ 

සියලු යදනා විනාශ ී මරණයට පත්වනු ඇත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“යහාරණෑව පිඹිනු ලැයබ්. 

එවිට අල්ලාහ් අභිමත ෙළ අය හැර අහසහ්ි සිටින්නන් ද 

මිහිතලයයහි සිටින්නන් ද මරණයට පත් වන්යනෝය. 

ඉන්පසු ව නැවත වරක් එය පිඹිනු ලැයබ්. එවිට ඔවුන් 

නැගිට බලා සිටින්යනෝය.”(අස්-සුමආ: 68)අල්ලාහ් අභිමත 

ෙළ අය හැර අහයස් සිටින හා මහයපායළායේ සිටින යසසු 

සියලු යදනා ඔහු විනාශ ෙළ විට, සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

සඳහන් ෙරන පරිදි අහස් හා මහයපායළාව ඔහු හකුළනු 

ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“යපාත් හි 

යල්ඛන හකුළන්නාක් යමන් අහස අපි හකුළන දින 

මුල්වරට අපි මැීම් ර්රම්භ ෙළාක් යමන් එය නැවත යගන 

එන්යනමු. එය අප යවත පැවරුණු ප්රතිඥාවක් වශයයනි. 

නියත වශයයන්ම අපි එය සිදු ෙරන්නන් යවමු.”(අල් 

අන්බියා: 104)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“තවද අල්ලාහ් ව ප්රමාණ ෙළ යුතු නියම අයුරින් 

ඔවුහු ඔහු ප්රමාණ යොට යනාසැලකූහ. තවද මළවුන් 
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යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ මහයපායළාව 

මුළුමණින්ම ඔහුයග් ග්රහණයේ පවතී. තවද අහස ්ඔහුයග් 

දකුණයතහි ඔතනු ලැබ තියබ්. ඔවුන් ර්යද්ශ ෙරන දැයින් 

ඔහු උත්තරීතරය. සුවිශුද්ධය.”(අස් සුමආ: 67)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය 

අල්ලාහ ් උදා ෙරත්වා!) යමයස් ප්රොශ ෙළහ:“මළවුන් 

යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ උත්තරීතර හා 

මහිමාන්විත අල්ලාහ් අහස් හකුළනු ඇත. පසු ව ඔහු ඒවා 

ඔහුයග් දකුණු අතින් රැයගන ‘මම පරමාධිපති යවමි; දැන් 

බලවතුන් යොයහද්? උඩඟුවූවන් යොයහද්?’ යැයි විමසයි. 

එයමන්ම ඔහු යපායළාව වම් අයතහි හකුළායගන ‘මම 

පරමාධිපති යවමි; දැන් බලවතුන් යොයහද්? උඩඟුවූවන් 

යොයහද්?’ යැයි විමසයි.”යමය මුස්ලිම් විසින් දන්වා 

ඇත.පසු ව අල්ලාහ් එම මලක්වරයාට නියයෝග ෙරයි. ඒ 

අනුව නැවත වතාවක් ඔහු එහි පිඹිනු ඇත. එවිට ඔවුන් 

සියලු යදනාම නැගිට අවදි ව බලා සිටිති. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“... පසු ව එහි තවත් 

වාරයක් පිඹිනු ලැයබ්. එවිට ඔවුහු නැගී සිටිමින් 

අවධානයයන් බලා සිටිති.”(අස්-සුමආ: 68)අල්ලාහ් සියලු 

මැීම් යළි අවදි ෙළ විට විනිශ්චය සඳහා ඔහු ඔවුන් එක්රැස ්

ෙරනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 
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ෙරයි:“මහයපායළාව ඔවුන්යගන් පැළී ෙඩිනමින් යවන් ව 

යන දිනයයි. එයයි එක්රැස් කිරීම. එය අප යවත 

පහසුය.”(ොෆ්: 44)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“එදින ඔවුහු එළිමහයන් ඉදිරියට පැමියණන්නන් 

යවති. ඔවුන්යගන් කිසිවක් අල්ලාහ් යවතින් යනාසැඟයවයි. 

එදින ර්ධිපත්යය ෙවුරුන් සතු ද? යටහත් යොට පාලනය 

ෙරන්නා වූ ඒකීය වූ අල්ලාහට් පමණය.”(ගාෆිආ: 16)එදින 

අල්ලාහ ් සියලු මිනිසුන්යගන් විනිශ්චය ෙරනු ඇත. සෑම 

අපරාධෙරුයවකුටම ඔහුයග් අපරාධය ගැන කියා යපන්වනු 

ඇත. සෑම මිනියසකුම ෙළ ක්රියාවන් සඳහා ප්රතිඵල 

පිරිනමනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“අද දින සෑම ර්ත්මයක්ම ඔවුන් උපයා ගත් දෑ 

යවනුයවන් ප්රතිඵල යදනු ලබති. අද දින කිසිදු අපරාධයක් 

නැත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් විනිශච්ය කිරීයමහි 

යේගවත්ය.”(ගාෆිආ: 17)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“සැබැවින්ම අල්ලාහ් අණුවෙ තරමක් වුව ද 

අපරාධයක් සිදු යනාෙරයි. එය යම් යහපතක් වූයේ නම් එය 

ඔහු(අල්ලාහ්) ප්රගුණ ෙරයි. තවද ඔහු යවතින් අතිමහත් 

ප්රතිඵල ඔහු පිරිනමයි.”(අන්-නිසා: 40)උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: “එයහයින් ෙවයරක් අණුවක් තරම් 

ප්රමාණයකින් යහපතක් ෙර ඇත්යත් ද ඔහු එය දැෙ ගනී. 
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(7)ෙවයරක් අණුවක් තරම් ප්රමාණයකින් අයහපතක් ෙර 

ඇත්යත්ද ඔහු එය දැෙ ගනී.(අස් සල්සලා: 7,8)උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“තවද අපි මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටු වනු ලබන දින සඳහා සාධාරණ තුලාවන් තබමු. 

එයහයින් කිසිදු ර්ත්මයක් කිසිවකින් යහෝ අපරාධ ෙරනු 

යනාලැයබ්. එය අබ ඇටයෙ තරම් ප්රමාණයක් වුවද අපි 

එය යගන එන්යනමු. ගණන් ගන්නන් වශයයන් අපම 

ප්රමාණවත් යේ.”(අල්-අන්බියා: 47)යළි අවදි කිරීයමන් හා 

විනිශ්චය කිරීයමන් පසු ව ප්රතිඵල පිරිනැමීම සිදු යේ. 

එයහයින් ෙවයරකු යහපතක් ෙර ඇත්යත් ද එවිට ඔහුට 

පහව යනායන සදා සැප පහසුෙම් සතු වනු ඇත. එයමන්ම 

ෙවයරකු නපුරක් යහෝ යද්ව ප්රතික්යෂ්ප කිරීමක් යහෝ සිදු 

ෙර ඇත්යත් ද ඔහුට දඬුවම හිමිවනු ඇත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි:“එදින සියලු බලය අල්ලාහ ්

සතුය. ඔවුන් අතර ඔහු තීන්දු යදයි. එයහයින් විශව්ාස 

යොට යහෙම් ෙළවුන් වනාහි ඔවුහු සැප පහසුෙම් ඇති 

(සව්ගආ) උයන්හි යවති. (56)තවද ප්රතික්යෂප් යොට 

අපයග් වදන් යබාරු ෙළවුන් වනාහි ඔවුනට අවමන් සහගත 

දඬුවමක් ඇත. (57)”(අල් හජ්: 56,57)සැබැවින්ම යමයලාව 

ීවිතය එය අවසානය වන්යන් නම්, එම ීවිතය හා 

පැවැත්ම ශුද්ධ නිෂ්ඵල යදයක් වන බව අපි දනිමු. 
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උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹලා අයහත්ුවකින් මවා ඇතැයි ද නියත 

වශයයන්ම නුඹලා අප යවත නැවත හැරී යනාඑනු ඇතැයි ද 

නුඹලා සිතුයවහු ද?”(අල් මුඃමිනූන්: 115)සයවැන්න: යපර 

නියමය හා නිණආය පිළිබඳ විශ්වාසය. සැබැවින් සිදු වූ 

සියලු දෑ ගැන ද සිදු යවමින් පවතින හා සිදුවන්නට යන 

සියලු දෑ ගැන ද සැබැවින්ම අල්ලාහ ් දැන සිටින බවත් 

සැබැවින්ම අහස් හා මහයපායළාව මැීමට යපර ඒ සියල්ල 

ලිඛිතව ඔහු ලියා තබා ඇති බවත් විශ්වාස කිරීම අනිවායආය 

යේ. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ගුප්ත දෑ හි 

යතුරු ඔහු සතු ව ඇත. ඔහු හැර යවනත් කිසිවකු ඒවා 

යනාදනී. තවද යගාඩබිම හා මුහුයද් ඇති දෑ ඔහු දනී. 

ශාෙයෙ යොළයක් පවා ඔහුයග් අනු දැනුයමන් යතාරව 

යනාවැයටයි. තවද මහයපායළාව අන්ධොරය තුළ ඇති 

බීජය යතතමනය යහෝ වියළිභාවය ගැන පැහැදිලි 

පුසත්ෙයේ සඳහන් ව මිස නැත.”(අල් අන්ර්ම්: 

59)සැබැවින්ම අල්ලාහ ් දැනුයමන් සියලු දෑ 

සවආප්රොරයයන් ර්වරණය ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අහස ් හත හා මහයපායළායවන් 

ඒවාට සමාන දෑ ද මැේයේ අල්ලාහය්. නියත වශයයන්ම 

අල්ලාහ් සියලු දෑ යෙයරහි ශක්තිය ඇත්තාය. එයමන්ම 
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සියලු දෑ පිළිබඳ ව දැනුයමන් ඔහු සවආ ප්රොරයයන් 

වටලායගන සිටියි යැයි නුඹලා දැන ගනු පිණිස ඒවා අතරට 

(ඔහුයග්) නියයෝගය පහළ වනු ඇත.”(අත් තලාක්: 

12)අල්ලාහ් යමක් සිතා; ඔහු එය අභිමත ෙර; ඔහු එය මවා 

එයට අවශ්ය සාධෙ පහසු ෙර දීයමන් මිස කිසිදු ෙරුණක් 

යමම විශ්වයේ ඇති වන්යන් නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔහු වනාහි, අහසහ්ි හා 

මහයපායළායවහි ර්ධිපත්යය ඔහු සතුය. තවද ඔහු දරුවකු 

යනාගත්යත්ය. තවද එම ර්ධිපත්යය තුළ ඔහුට කිසිදු 

හවුල්ෙරුවකු යනාමැත. තවද ඔහු සියලු දෑ මැේයේය. තවද 

එය නිණආයකින් නිණආය ෙයළය්.”(අල් ෆුෙආාන්: 

2)මිනිසාට ග්රහණය යනාවන ඔහු සතු ගැඹුරු ප්රඥාවක් 

එහි ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“එහි 

ගැඹුරු ප්රඥාව ඇත. නමුත් එම අවවාදය ඵලක් 

යනාීය.(අල් ෙමආ: 54)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි.“මැීම ප්රථයමෝත්පාදනය ෙර පසු ව එය 

ප්රතිඋත්පාදනය ෙරනුයේ ඔහුය. එය ඔහුට සරල 

ොයආයකි. තවද අහසහ්ි හා මහයපායළායවහි උසස ්

උපමාවන් ඔහු සතුව ඇත. තවද ඔහු සවආබලධාරීය. මහා 

ප්රඥාවන්තය.”(අආ රූම්: 27)‘හික්මා’ යහවත් ප්රඥාව 

සම්බන්ධයයන් උත්තරීතර අල්ලාහ ් ඔහු ගැනම වණආනා 
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ෙයළ්ය. එයමන්ම ‘හකීම්’ ප්රඥාවන්තයා යන නම ද 

ඔහුටම නම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත යැයි 

සාක්ෂි දරයි. එයමන් ම මලක්වරුන් ද යුක්තිය ඉටු ෙරමින් 

සිටින ඥානයයන් යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) ප්රඥාවන්ත 

සවආ බලධාරී ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත.”(ර්ලු 

ඉම්රාන්: 18)මළවුන් යෙරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

සැබැවින්ම ඊසා අලයිහිස් සලාම් තුමා අල්ලාහ ්සමග යමයස් 

ෙතා ෙරන බවට එතුමා ගැන දන්වමින් අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙර සිටියි.“ඔබ ඔවුනට දඬුවම් ෙරන්යනහි නම් 

සැබැවින්ම ඔවුන් (ඔබට අයිති) ඔබයග් ගැත්තන්ය. තවද 

ඔබ ඔවුනට සමාව දුන්යනහි නම් සැබැවින්ම ඔබ සවආ 

බලධාරී මහා ප්රඥාවන්තය. (යැයි පවසයි)”(අල් මාඉදා: 

118)මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා ූආ ෙන්ද අසල සිට 

අල්ලාහ්ව ඇමූ ෙල්හි ඔහු එතුමාට යමයස් පවසා 

සිටියේය:“(එවිට) අයහෝ ! මූසා, නියත වශයයන්ම මහා 

ප්රඥාවන්ත සවආ බලධාරී අල්ලාහ් මම යවමි.(අන් නම්ල්: 

9)මහඟු අල් කුර්ආනය ‘හික්මා’ යහවත් ප්රඥාව පිළිබඳ 

විසත්ර ෙරයි. ඒ අනුව උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසා 

සිටියි:“අලිෆ්. ලාම්. රා. එහි වදන් (ප්රඥායවන් යුතුව) නීති 

ගත ෙරන ලදු ව පසු ව විසත්ර ෙරනු ලැබූ යද්ව 
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ග්රන්ථයයි. එය සියලු යතාරතුරු දන්නා මහා 

ප්රඥාවන්තයාණන්යගන් වූවකි.”(හූද්: 1)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“යමය ප්රඥායවන් යුතු ව 

නුඹයග් පරමාධිපති නුඹ යවත දන්වා සිටි දැයිනි. තවද නුඹ 

අල්ලාහ් සමග යවනත් යදවියකු පත් යනාෙරනු. එවිට නුඹ 

යදාස ් නගනු ලැබ (සියල්ල) අහිමි ෙර ගත් අයකු යස ්

නිරයට යහළනු ලබනු ඇත.”(අල් ඉස්රා: 39) 

22- නබිවරුන් (ඔවුන් යෙයරහි සාමය උදායේවා!) 

අල්ලාහ් පිළිබඳ දන්වා සිටින දෑහි ඔවුහු ර්රක්ෂා ෙරනු 

ලැබූයවෝ යවති. එයමන්ම බුද්ධියට පටහැනි යහෝ යහපත් 

සාරධමආ පිටු දකින සියලු දැයින් ඔවුහු අරක්ෂා ෙරනු 

ලැබූයවෝ යවති. එයමන්ම ඔවුහු අල්ලාහය්ග් ගැත්තන් 

යවනුයවන් ඔහුයග් නියයෝග දන්වා සිටින යමන් පවරනු 

ලැබූයවෝ යවති. නබිවරුන් වන ඔවුනට යද්වත්වයේ යහෝ 

පරිපාලනයේ යහෝ කිසිදු වියශෂ් යොටසක් නැත. ඔවුන් ද 

යසසු මිනිසුන් යමන් මිනිසුන් යවති. අල්ලාහය්ග් දූත 

පණිවිඩ ඔහු ඔවුන් යවත පහළ ෙරයි. 

නබිවරුන් (ඔවුන් යෙයරහි සාම උදායේවා!) අල්ලාහ ්

පිළිබඳ දන්වා සිටින දෑහි ඔවුහු ර්රක්ෂා ෙරනු ලැබූයවෝ 

යවති. ඊට යහ්තුව සැබැවින්ම අල්ලාහ ්ඔහුයග් දූත පණිවිඩය 

දන්වා සිටිනු පිණිස මැීම් අතරින් ශ්යආෂ්ඨතම උදවිය 
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යතෝරාපත් ෙර යගන ඇති බැවිණි. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“මලක්වරුන් අතුරින් අල්ලාහ ්

දූතවරුන් යතෝරා ගත්යත්ය. එයමන්ම ජනයා අතුරින්ද 

(එයස්) විය. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සවආ ශ්රාවෙ සවආ 

නිරීක්ෂෙය.”(අල් හජ්: 75)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“සැබැවින් ම අල්ලාහ් ර්දම් ව ද නූහ ්

ව ද ඉබ්රාහීම්යග් පවුල ද ඉම්රාන්යග් පවුල ද 

යලෝවැසියනට වඩා ඉහළින් යතෝරා ගත්යත්ය.”(ර්ලු 

ඉම්රාන්: 33)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“අයහෝ මූසා ! නියත වශයයන්ම මම මායග් දූත 

පණිවිඩ තුළින් ද මා ඔබ සමඟ ෙතා කිරීම තුළින් ද මා ඔබ 

ව ජනයාට වඩා ශය්ආෂ්ඨ ෙයළමි. එබැවින් මා නුඹට පිරි 

නැමූ දෑ ගනු. තවද නුඹ ෙෘතයේදීන් අතුරින් වනු යැයි ඔහු 

පැවසුයේය.”(අල් අඃරාෆ්: 144)දූතවරුන් වනාහි (ඔවුන් 

යෙයරහි සාමය උදායේවා!) ඔවුන් යවත පහළ ී ඇති දෑ 

යද්ව පණිවිඩය බව දනිති. එයමන්ම එම පණිවිඩ රැයගන 

මලක්වරුන් පහළ වූ බවට ඔවුහු සාක්ෂි දරති. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“ඔහු ගුප්ත දෑ දන්නාය. 

එයහයින් ඔහුයග් ගුප්ත දෑ කිසිවකුට ඔහු යහළිදරේ 

යනාෙරයි. (26)නමුත් රසූල්වරයකුයගන් ඔහු යතෝරා ගත් 

අයට හැර. එවිට ඔහු ඉදිරියයන් හා ඔහු පසුපසින් නියත 
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වශයයන්ම ඔහු ර්රක්ෂෙයින් ගමන් ෙරවනු ඇත. 

(27)ඔවුන්යග් පරමාධිපතියග් දූත පණිවිඩ ඔවුන් දැනුම් දී 

ඇත්යත්දැයි ඔහු දැන ගනු පිණිසය. ඔවුන් සමග ඇති දෑ 

පිළිබඳ ව ඔහු සවආ ප්රොරයයන් දැන සිටියි. තවද ඔහු 

සියලු දෑ ගණන් යොට තබා ඇත. (28)(අල් ජින්: 26-

28)අල්ලාහ්යග් දූත පණිවිඩය ප්රචාරය ෙරන යමන් ඔහු 

ඔවුනට නියයෝග ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ! රසූල්වරය, නුඹයග් පරමාධිපති 

යවතින් නුඹ යවත පහළ ෙරනු ලැබූ දෑ දන්වා සිටින්න. 

තවද නුඹ එයස් යනාෙයළ් නම් එවිට ඔහුයග් දූත යමයහවර 

නුඹ දැන්වූයේ නැත. තවද අල්ලාහ් නුඹ ව ජනයායගන් 

ර්රක්ෂා ෙරයි. සැබැවින්ම අල්ලාහ් යද්ව ප්රතික්යෂප්ිත 

ජනයාට මඟ යනායපන්වයි.”(අල් මාඉදා 67)තවදුරටත් 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ඇතැම් 

රසූල්වරුන් එම රසූල්වරුන්ට පසුව කිසිදු සාධෙයක් 

අල්ලාහට් එයරහි ව ජනයාට යනාවනු පිණිස ශුභාරංචි 

දන්වන්නන් හා අවවාද ෙරන්නන් යලස සිටියහ. තවද 

අල්ලාහ් සවආ බලධාරී සවආ ප්රඥාවන්ත විය.”(අන් නිසා: 

65)දූතවරුන් වනාහි (ඔවුන් යෙයරහි සාමය හා ශාන්තිය 

උදා යේවා!) අල්ලාහ්ට දැඩි යස ් බිය යවති. ඔහු පිළිබඳ 

භීතියයන් ෙටයුතු ෙරති. ඔහුයග් දූත පණිවිඩවල කිසිවක් 
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අමතර ව එෙතු යනාෙරති. ඉන් කිසිවක් අඩු යනාෙරති. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ප්රබන්ධයන් 

සමහරක් අප යවත ඔහු යගාතා පැවසුයේ නම් (44)අපි ඔහු 

ව දකුණතින් හසුෙර ගන්යනමු. (45)පසු ව ප්රාණ නාළය 

ඔහුයගන් අපි ෙපා හරින්යනමු. (46)එවිට නුඹලා අතුරින් 

කිසියවකු යහෝ (අපයගන්) ඔහුව වළක්වන්නන් යලස 

යනාසිටියි. (47)(අල් හාක්ො: 44-47)ඉබ්නු ෙසීආ තුමා 

(අල්ලාහය්ග් ෙරුණාව ඔහුට හිමියේවා!) යමයස ්

පවසයි:“උත්තරීතර අල්ලාහ:් ‘අප යවත ඔහු යගාතා 

පැවසුයේ නම්’ යැයි පවසා ඇත. එනම් මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ය. ඔවුන් සිතන පරිදි 

ඔහු යවතින් වූ යමක් ඔහු අප මත යගාතා පවසමින් එම දූත 

පණිවිඩයේ යමක් වැඩියයන් යහෝ ඉන් යමක් අඩුයවන් යහෝ 

අප යවත ර්යරෝපණය ෙර සිටියේ නම් -එය එයස් යනාීය- 

සැබැවින්ම අපි ඔහුට දඬුවම ඉක්මන් ෙරන්යනමු. ඒ අනුව 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි. ‘අපි ඔහු ව දකුණතින් 

හසුෙර ගන්යනමු.’ එහි අදහස අපි දකුණතින් ඔහුයගන් 

පළිගන්යනමු. සැබැවින්ම දකුණත ග්රහණය කිරීයම්දී එය 

ඉතා බලවත් වන බැවිණි. යැයි ප්රොශ ී ඇත. එයමන්ම 

තවත් ප්රොශයක් අනුව ‘ඔහුයග් දකුණතින් අපි ඔහු 

ග්රහණය ෙරන්යනමු’ යනුයවන් ප්රොශ ී 
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ඇත.”උත්තරීතරයාණන් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ ! 

මයආම්යග් පුත් ඊසා, අල්ලාහ් හැර මා හා මායග් මව 

යදවියන් යදයදනකු යලස ගන්නැ යි නුඹ ජනයාට 

පැවසුයේදැ යි අල්ලාහ් පවසන විට ඔහු “ඔබ අතිපිවිතුරුය. 

මට උරුම යනාමැති යදයක් මා පැවසීමට මට (කිසිදු 

අයිතියක්) යනාමැත. එය මම පවසන්යනකු ව සිටියේ නම් 

ඔබ එය දැන සිටින්යනහිය. මායග් සිත තුළ ඇති දෑ ඔබ 

දන්යනහිය. ඔයබ් සිත තුළ ඇති දෑ මම යනාදනිමි. 

සැබැවින්ම ඔබ අදෘශය්මාන දෑ පිළිබඳ සවආඥය” යැයි 

පැවසුයේය. මායග් පරමාධිපති හා නුඹලායග් පරමාධිපති 

වන අල්ලාහ්ට නැමදුම් ෙරනු යැයි ඔබ නියයෝග ෙළ දෑ 

පරිදි මිස ඔවුනට මම (යවන කිසිවක්) යනාපැවසුයවමි. 

ඔවුන් අතර මා සිී තාක් ඔවුන් යෙයරහි මම 

සාක්ෂිෙරුවකුව සිටියයමි. නමුත් ඔබ මා (ඉහළට ඔසවා) 

අත්පත් ෙර ගත් ෙල්හි ඔවුන් යවත අධීක්ෂෙයා වූයේ 

ඔබය. තවද ඔබ සියලු දෑ යෙයරහි සාක්ෂිෙරුය.”(අල් 

මාඉදා: 116,117)නබිවරුන් හා දූතවරුන් (ඔවුන් යෙරහි 

ශාන්තිය හා සාමය උදා යේවා!) අල්ලාහ්යග් දූත පණිවිඩය 

දන්වා සිීයම්දී සැබැවින්ම ඔහු ඔවුන්ව ස්ථාවර කිරීම ඔහු 

ඔවුනට ෙළ භාග්යයන් අතරින් විය.“...‘නියත වශයයන්ම 

මම ඔහුයගන් (අල්ලාහය්ගන්) යතාර ව නුඹලා ර්යද්ශ 
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තබන දැයින් ඉවත් වූවකු බවට අල්ලාහ ්යවත සාක්ෂි දරනු 

ලැබුයවමි. නුඹලා ද සාක්ෂි දරනු. එයහයින් නුඹලා සියල්ල 

එක් ව මට කුමන්ත්රණ ෙරනු. පසු ව මට නුඹලා අවොශ 

යනායදනු.’ යැයි ඔහු පැවසුයේය. (54, 55)නියත 

වශයයන්ම මම මායග් පරාධිපති වූ ද නුඹලායග් පරමාධිපති 

වූ ද අල්ලාහ් යවත (සියල්ල) භාර ෙයළමි. කිසිදු ීවියයකු 

එහි නළල් යෙස් යරාදින් ඔහු හසු ෙර ගන්යනකු මිස නැත. 

නියත වශයයන්ම මායග් පරමාධිපති ඍජු මාගආය 

මතය.(56)(හූද්: 54-56)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි.“නුඹ යවත අපි දන්වා සිටි දැයින් නුඹ අප 

යවත ඒ හැර යවනත් යදයක් යගාතා පවසනු පිණිස ඔවුහු 

නුඹ ව අබආදුයට පත් කිරීමට තැත් ෙයළ් නම් එවිට නුඹ ව 

මිතුයරකු යස් ඔවුන් ගනු ඇත. (73)තවද අපි නුඹ ව සථ්ාවර 

යනාෙයළ ්නම් සැබැවින්ම නුඹ අල්ප යදයකින් යහෝ ඔවුන් 

යවත නැඹුරුවන්නට තිබුණි. (74)එවිට අපි (යමයලාව) 

ීවිතයේ යදගුණයක් ද මරණයේ දී යදගුණයක් ද (දඬුවම්) 

අපි නුඹට විඳවන්නට සලසව්මු. පසු ව නුඹ අපට එයරහි ව 

කිසිදු උදේෙරුවකු යනාදකිනු ඇත. (75)”(අල් ඉස්රා: 73-

75)යමම පාඨ හා මීට යපර සඳහන් පාඨ සැබැවින්ම අල් 

කුර්ආනය යලෝ වැසියන්යග් පරමාධිපති විසින් පහළ ෙරනු 

ලැබූවක් බව යපන්වා යදයි. එය දූතයාණන් වන මුහම්මද් 
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(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායගන් ී නම් ඔහු යවත 

යයාමු ෙරන ප්රොශ යමන් කිසිවක් එහි සඳහන් 

යනාවන්නට තිබුණි.උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් වන 

අල්ලාහ ්ඔහුයග් දූතවරුන් මිනිසුන්යගන් ර්රක්ෂා ෙයළ්ය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ ! 

රසූල්වරය, නුඹයග් පරමාධිපති යවතින් නුඹ යවත පහළ 

ෙරනු ලැබූ දෑ දන්වා සිටින්න. තවද නුඹ එයස ්යනාෙයළ ්

නම් එවිට ඔහුයග් දූත යමයහවර නුඹ දැන්වූයේ නැත. තවද 

අල්ලාහ් නුඹ ව ජනයායගන් ර්රක්ෂා ෙරයි. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ් යද්ව ප්රතික්යෂප්ිත ජනයාට මඟ 

යනායපන්වයි.”(අල් මාඉදා: 67)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“(නබිවරය!) නුඹ ඔවුනට නූහය්ග් පුවත 

කියවා යපන්වනු. ඔහුයග් සමූහයාට මායග් ජනයිනි ! ‘මා 

(නුඹලා අතර) සිීමත් අල්ලාහය්ග් වදන් මා සිහිපත් කිරීමත් 

නුඹලාට බරක් ී නම් එවිට මම අල්ලාහ් යවත භාර ෙරමි. 

පසු ව නුඹලායග් තීරණය හා නුඹලායග් හවුල්ෙරුවන් 

නුඹලා රැස් ෙර ගනු. පසු ව නුඹලායග් තීරණය නුඹලාට 

එයරහි ව මුළාවක් වශයයන් යනාවිය යුතුය. පසු ව නුඹලා 

මට (එයරහි ව) තීන්දු ෙරනු. තවද මට නුඹලා අවොශ 

යනායදනු.”(ූනුස:් 71)මූසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් 

ප්රොශයක් සම්බන්ධයයන් දන්වා සිටිමින් උත්තරීතර 
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අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අපයග් පරමාධිපතියාණනි, 

ඔහු අප යවත දඬුවම් කිරීම යහෝ සීමාව ඉක්මවා ෙටයුතු 

කිරීම ගැන නියත වශයයන්ම අපි බිය වන්යනමු’ යැයි ඔවුන් 

යදයදනා පැවසුයවෝය. ‘නුඹලා යදයදනා බිය යනාවනු. 

නියත වශයයන්ම මම නුඹලා යදයදනා සමග සිට සවන් 

යදමි. තවද (සියල්ල) දකිමි.’ යැයි පැවසීය.”(තාහා: 

45,46)සැබැවින්ම අල්ලාහ ් ඔහුයග් දූතවරුන් (ඔවුන් 

යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය උදායේවා!) ඔවුන්යග් 

සතුරන්යගන් ර්රක්ෂා ෙරන බව පැහැදිලි ෙයළ්ය. ඒ අනුව 

ඔවුන් යවත කිසිදු නපුරක් ඔවුන් විසින් යස්න්දු ෙළ 

යනාහැෙ. එයමන්ම උත්තරීතර සුවිශුද්ධයාණන් තම දිේය 

පණිවිඩය ද ර්රක්ෂා ෙරන බව දන්වා ඇත. ඒ අනුව එහි 

එෙතු කිරීමක් යහෝ අඩු කිරීමක් යහෝ සිදු යනාවනු ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“නියත 

වශයයන්ම යමම උපයදස පහළ ෙයළ් අපය. තවද නියත 

වශයයන් අපි එහි ර්රක්ෂෙයයෝ යවමු.”(අල් හිජ්ආ: 

9)එයමන්ම එම නබිවරුන් වනාහි (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය 

හා සාමය උදා යේවා!) බුද්ධියට පටහැනි යහෝ යහපත් 

සාරධමආ පිටු දකින සියලු දැයින් අරක්ෂා ෙරනු ලැබූයවෝ 

යවති. උත්තරීතරයාණන් ඔහුයග් නබිවරයකු වූ මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාව පිවිතුරු ෙරමින් 
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යමයස් පවසා සිටියි.“සැබැවින්ම ඔබ මහඟු සාරධමආ මත 

පිහිටා ඇත්යතහිය”(අල් ෙලම්: 4)එතුමා පිළිබඳ තවදුරටත් 

යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි.“තවද (ජනයිනි) නුඹලායග් 

සගයා (මුහම්මද්) උන්මත්තෙයයකු යනායේ.”(අත්-තක්ීආ: 

22)එබැවින් දූත යමයහය ඔවුන් ඉතා විශිෂ්ඨ අයුරින් ඉටු 

ෙරන තරමට එය පිහිටනු ඇත. එයමන්ම එම නබිවරු 

වනාහි (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය අත්යේවා!) 

අල්ලාහ ්තම ගැත්තන්හට ෙළ තම නියයෝග දන්වා සිටින 

යමන් පවරනු ලැබූයවෝ යවති. නබිවරුන් වන ඔවුනට 

යද්වත්වයේ යහෝ පරිපාලනයේ යහෝ කිසිදු වියශ්ෂ 

යොටසක් නැත. ඔවුන් ද යසසු මිනිසුන් යමන් මිනිසුන් 

යවති. අල්ලාහ්යග් දූත පණිවිඩ ඔහු ඔවුන් යවත පහළ 

ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අපි 

නුඹලා යමන් මිනිසුන් මිස නැත. එනමුත් අල්ලාහ් තම 

ගැත්තන් අතුරින් තමන් අභිමත අයට (යද්ව දූත 

යමයහවර)පිරිනමනු ඇත. අල්ලාහය්ග් අනුමැතියයන් යතාර 

ව අප නුඹලා යවත යගන ඒමට කිසිදු අණ බලයක් අපට 

යනාීය. තවද අල්ලාහ් යවතම විශ්වාසවන්තයයෝ (සියල්ල) 

භාර ෙරත්වා!”(ඉබ්රාහීම්: 11)උත්තරීතර අල්ලාහ ්ඔහුයග් 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට 

තම සමූහයාට දන්වා සිටින යමන් නියයෝග ෙරමින් යමයස් 
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ප්රොශ ෙර සිටියේය:“මම නුඹලා යමන් මිනියසකු පමණි. 

නුඹලායග් යදවිඳුන් එෙම යදවියඳකු යැයි මා යවත දන්වනු 

ලැබ ඇත. එයහයින් ෙවයරකු තම පරමාධිපතියග් හමු ව 

අයප්ක්ෂා ෙරන්යන් ද ඔහු දැහැමි ක්රියාවන් සිදු ෙරත්වා! 

තම පරමාධිපතිට ගැතිෙම් කිරීයමන් කිසිවකු ර්යද්ශ 

යනාෙරත්වා ! යැයි (නබිවරය,) නුඹ පවසනු.”(අල් ෙහ්ෆ:් 

110) 

ප්රධාන නැමදුම් මූලිෙ ධාරාවන් තුළින් අල්ලාහට් 

පමණක් නැමදුම් ඉටු කිරීම සඳහා ඉසල්ාමය ඇරයුම් ෙර 

සිටියි. ඒවානම්: 1. සලාත්. එනම්: කියාම් - සීරුයවන් 

සිීයම් ඉරියේව, රුකූඃ -නැමී දෑතින් දණහිස් අල්ලමින් පිට 

හරස් අතට ඍජුව තැබීයම් ඉරියේව, සුජූද්-නළල දණහිස ්

අත් හා පාදැගිලි බිම තමා සිරස නමසේාරය, දික්ආ -

අල්ලාහව් යමයනහි කිරීම, ඔහු පැසසුමට ලක් කිරීම, 

ප්රාථආනා කිරීම යනාදී ෙරුණු ඇතුළත් නැමදුමය. 

පුද්ගලයකු දදනිෙව පස් වතාවක් එය ඉටු ෙළ යුතු අතර 

එමගින් යබඳීම් ඉවත් ී යනු ඇත. යපායහාසතා, දුප්පතා, 

නායෙයා, නායෙත්වයට යටත් ජනයා යන සියල්යලෝම 

(කිසිදු යවනසකින් යතාරව) සලාතයේදී එෙම යප්ළියේ 

සිටිති. 2. සොත්. එනම්: -අල්ලාහ් තක්යසර්ු ෙළ ප්රමාණ 

හා යොන්යද්සීවලට අනුව- වසයආ එක් වරක් දුගී දුප්පතුන් 
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හා ඔවුන් හැර යවනත් නියමිත පුද්ගලයින් යවනුයවන් 

නිණආය ෙරන ලද සුළු මුදල් ප්රමාණයක් 

යපායහාසතුන්යග් ධනයයන් වියපැහැදම් කිරීයම් 

අනිවායආය බද්ධ. 3. උපවාසය. එනම්: ‘රමළාන් මාසයේ 

දහවල් ොලයේ උපවාසය අවලංගු ෙරවන ක්රියාවන්යගන් 

වැළකී සිීම. එය සිත තුළ අයප්ක්ෂාව හා ඉවසීම වඩවයි. 

4. හජ් වන්දනාව. එනම්: ඇති හැකි අය මත ර්යු ොලයේ 

එක්වරක් පමණක් අනිවායආය වන ශුද්ධ මක්ොයවහි 

තියබන අල්ලාහය්ග් නිවස අයප්ක්ෂායවන් වන්දනා කිරීම. 

හජ් වන්දනායේ ශුද්ධ වූ මැවුම්ෙරු යවත මුහුණලෑයම්දී 

සියලු යදනා සම වන්යන්ය. එහිදී පවතින යබඳීම් හා (ඒෙ 

පාෂආීව) අනුබද්ධ ීම පහ ෙරනු ඇත. 

ප්රධාන නැමදුම් තුළින් යමන්ම යවනත් නැමදුම් තුළින් 

ද අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීම සඳහා ඉස්ලාමය ඇරයුම් ෙරයි. 

යමම ප්රධාන නැමදුම් සියලුම නබිවරුන් හා දූතවරුන්හට 

(ඔවුන් යෙයරහි සාමය හා සමාදානය අත්යේවා!) අල්ලාහ් 

අනිවායආය ෙයළ්ය. එම නැමදුම් අතරින් ප්රධානතම 

නැමදුම වනුයේ: 

පළමුව සලාතයයි. යසසු නබිවරුන් හා දූතවරුන්හට 

(ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය අත්යේවා!) 

අල්ලාහ ්එය අනිවායආය ෙළාක් යමන්ම මුස්ලිම්වරුන්හටත් 
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අනිවායආය ෙයළ්ය. තම නිවස තවාෆ් ෙරන්නන් (එය වටා 

ගමන් ෙරන්නන්) හා රුකූඃ ෙරමින් හා සුජූද් ෙරමින් 

සලාතය ඉටු ෙරන්නන්හට එය පිරිසිදු ෙර යදන යමන් 

අල්ලාහ ්ඔහුයග් නබිවරයකු වූ මිතුරු ඉබ්රාහීම්ට (එතුමාට 

සාමය අත්යේවා!) නියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“එම ගෘහය ජනයා ට සැරිසරන 

සථ්ානයක් යලස ද අභයදායී යලස ද අපි පත් ෙයළමු. (ඒ 

අවසථ්ාව සිහිපත් ෙරනු.) තව ද නුඹලා ඉබ්රාහීම් යග් 

සථ්ානය නැමදුම් සථ්ානයක් යලස ගනු. ඉබ්රාහීම් හා 

ඉසම්ාඊල් යන යදයදනා මායග් නිවස තවාෆ් (වටා ගමන්) 

ෙරන්නන් ට ද ඉඃතිොෆ් (රැඳී) සිටින්නන් ට ද රුකූඋ 

ෙරන්නන් ට ද සුජූද් ෙරන්නන් ට ද පවිත්ර ෙරන යමන් 

අපි ගිවිසුමක් ගත්යතමු.”(අල් බෙරා: 125)අල්ලාහ ් මූසා 

(එතුමා යෙයරහි සාමය අත්යේවා!) තුමාට ෙළ ප්රථම 

ඇරයුයමහිම මූසා තුමාට එය අනිවායආ ෙයළ්ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“නියත වශයයන්ම මම 

නුඹයග් පරමාධිපති යවමි. එයහයින් නුඹයග් පාවහන් යුගල 

නුඹ ගලවා දමනු. නියත වශයයන්ම නුඹ පාරිශුද්ධත්වයට 

පත් ෙරනු ලැබූ තුවා නම් මිටියාවයතහි සිටින්යනහිය. 

(12)තවද මම නුඹ ව (නබිවරයකු වශයයන්) යතෝරා 

ගත්යතමි. එයහයින් යහළිදරේ ෙරනු ලබන දෑට නුඹ සවන් 
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යදනු. (13)නියත වශයයන්ම මම අල්ලාහ් යවමි. මා හැර 

යවනත් යදවියඳකු යනාමැත. එයහයින් නුඹ මට ගැතිෙම් 

ෙරනු. තවද මා යමයනහි ෙරනු වස් නුඹ සලාතය විධිමත් ව 

ඉටු ෙරනු.” (14)(තාහා: 12-14)මසීහ් ඊසා (එතුමා 

යෙයරහි සාමය උදා යේවා!) සැබැවින්ම සලාතය හා සොත් 

ඉටු ෙරන යමන් අල්ලාහ ්එතුමාට නියයෝග ෙළ බව දන්වා 

සිටියේය. උත්තරීතර අල්ලාහ් දන්වා සිටියාක් යමන් යමයස් 

පවසා සිටියේය.“මා යොතැනෙ සිටිය ද ඔහු මට සමෘද්ධිය 

ඇති ෙයළය්. තවද මා ීවමාන ව සිටින තාක්ෙල් සලාතය 

හා zසොතය (ඉටු කිරීම) පිළිබඳ ව මට උපයදස ්

දුන්යන්ය.”(මයආම්: 31)ඉස්ලාමය තුළ සලාත් නැමදුම යනු 

කියාම් - සීරුයවන් සිීයම් ඉරියේව, රුකූඃ -නැමී දෑතින් 

දණහිස් අල්ලමින් පිට හරස් අතට ඍජුව තැබීයම් ඉරියේව, 

සුජූද්-නළල දණහිස් අත් හා පාදැගිලි බිම තමා සිරස 

නමස්ොරය, දික්ආ -අල්ලාහ්ව යමයනහි කිරීම, ඔහු 

පැසසුමට ලක් කිරීම, ප්රාථආනා කිරීම යනාදී ෙරුණු 

ඇතුළත් නැමදුමය. පුද්ගලයකු දදනිෙව පස් වතාවක් එය 

ඉටු ෙළ යුතු යේ. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“සලාතයන් හා මධ්යොලීන සලාතය මත සුරක්ෂිත ව 

රැඳී සිටිනු. තවද නුඹලා අල්ලාහට් යටහත් වූවන් යලස නැගී 

සිටිනු.”(අල් බෙරා: 238)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 
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ප්රොශ ෙරයි.“හිරු මුදුනින් අවරට යෑයම් සිට රාත්රි 

අන්ධොරය හට ගන්නා යතක් සලාතය විධිමත් ව ඉටු 

ෙරනු. අලුයම් ොලයේ පාරායනය (යහවත් සුබ්හු සලාතය) 

ද ඉටු ෙරනු. නියත වශයයන්ම අලුයම් ොලයේ පාරායනය 

සාක්ෂි දරනු ලබන්නක් විය.”(අල් ඉස්රා: 78)සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම් තුමායණෝ යමයස් පවසා සිටියහ:“රුකූ 

වනාහි, නුඹලා එහි කීතආමිත් සවආබලධාරී 

පරමාධිපතියාණන්හට ගරුබුහුමන් ෙරනු. එයමන්ම සුජූද් 

වනාහි නුඹලා ප්රාථආනායවහි ෙැපීයමන් නිරතවනු. 

නුඹලා පිළිතුරු ලබන්නට එය වඩාත් උචිතය.”සහීහ් 

මුස්ලිම්යදවැන්න සොත්ය. යසසු නබිවරුන් හා 

දූතවරුන්හට (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය 

අත්යේවා!) අල්ලාහ් එය අනිවායආය ෙළාක් යමන්ම 

මුස්ලිම්වරුන්හටත් අනිවායආය ෙයළ්ය. එය -අල්ලාහ ්

තක්යස්රු ෙළ ප්රමාණ හා යොන්යද්සීවලට අනුව- වසයආ 

එක් වරක් දුගී දුප්පතුන් හා ඔවුන් හැර යවනත් නියමිත 

පුද්ගලයින් යවනුයවන් ධනවතුන්යග් මුදලින් පිරිනමනු 

ලබන අනිවායආය බද්ධකි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“ඔවුන්යග් වසත්ු වලින් ඔවුන් පිවිතුරු ෙරන 

ඔවුන් ව පාරිශුද්ධ ෙරන (සදොවක්) දානයක් නුඹ ගනු. 

නියත වශයයන්ම නුඹයග් පැතුම ඔවුනට සැනසුමකි. තවද 
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අල්ලාහ ් සවආ ශ්රාවෙය සවආඥානීය.”(අත්-තේබා: 

103)නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් මුර්ද් 

(රළයල්ලාහු අන්හු) තුමා ව යයමන් යද්ශයට එවූ ෙල්හි 

එතුමායණෝ ඔහුට යමයස් පැවසූහ:“සැබැවින්ම නුඹ ර්ගම් 

ලත් පිරිසක් යවත යන්යනහිය. අල්ලාහ් හැර යවනත් 

යදවියඳකු යනාමැති බවත් සැබැවින්ම මම අල්ලාහය්ග් 

දූතයාණන් බවත් සාක්ෂි දැරීම සඳහා නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් 

ෙරන්න. ඒ සඳහා ඔවුන් නුඹට අවනත වූයේ නම් 

සැබැවින්ම සවආබලධාරී අල්ලාහ් ඔවුනට දදනිෙ ව 

සලාත් වාර පහක් අනිවායආය ෙර ඇති බව දැනුම් යදන්න. 

ඔවුන් එයට ද අවනත වූයේ නම් සැබැවින්ම සවආබධාරී 

අල්ලාහ් ඔවුන්යග් ධනයයහි ඔවුන්යග් ධනවතුන්යගන් ගනු 

ලැබ ඔවුන් අතර සිටින දුප්පතුන් අතර යබදා යදන සදොව 

යනායහාත් සොතය අනිවායආය ෙර ඇති බව ඔවුනට 

දන්වා සිටින්න. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ සඳහා නුඹට අවනත වූයේ 

නම් ඔවුන්යග් ධනයේ යහාඳම යද් ගැනීම මම නුඹට අවවාද 

ෙර සිටිමි. තවද අසාධාරණයට ලක්වූවන්යග් ප්රාථආනාවට 

බියවන්න. සැබැවින්ම ඒ අතර හා අල්ලාහ් අතර කිසිදු 

තිරයක් යනාපවතී.”(යමය තිමආිදි විසින් වාතආා ෙර ඇත: 

625)තුන්වැන්න උපවාසයයි. එනම්: යසසු නබිවරුන් හා 

දූතවරුන්හට (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය 
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අත්යේවා!) අල්ලාහ් එය අනිවායආය ෙළාක් යමන්ම 

මුස්ලිම්වරුන්හටත් ඔහු එය අනිවායආය ෙයළ්ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ! විශව්ාස ෙළවුනි, 

නුඹලා බැතිමත් විය හැකි වනු පිණිස නුඹලාට යපර වූවන් 

යෙයරහි අනිවායආය ෙරනු ලැබුවාක් යමන් නුඹලා 

යෙයරහි ද උපවාසය අනිවායආය ෙරනු ලැබීය.”(අල් 

බෙරා: 183)එනම්, රමළාන් මාසයේ දහවල් ොලයේ 

උපවාසය අවලංගු ෙරවන ක්රියාවන්යගන් වැළකී සිීම. 

එය සිත තුළ අයප්ක්ෂාව හා ඉවසීම වඩවනු 

ඇත.එතුමායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලේහි වසල්ලම්) යමයස් 

පවසා සිටියහ:“සවආබලධාරී කීතආමිත් අල්ලාහ් යමයස ්

පවසා සිටියි: ‘උපවාසය මා සතු යදයකි. ඒ සඳහා ප්රතිඵල 

පිරිනමනුයේ මා විසින්මය. ඔහු මා යහත්ුයවන් ඔහුයග් 

ර්හාරය හා ඔහුයග් පානය අතහරියි. උපවාසය පළිහකි. 

උපවාසෙරුට සතුටුදායෙ අවසථ්ා යදෙක් ඇත. උපවාසය 

මියදන අවසථ්ායේ ඇතිවන සතුට හා ඔහු ඔහුයග් 

පරමාධිපති ව හමුවන අවසථ්ායේ ඇතිවන සතුටය.”(සහීහ් 

අල් බුහාරි: 7492)සිේවැන්න හජ් වන්දනාව. එනම්: යපර 

සිටි නබිවරුන් හා දූතවරුන්හට (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය 

හා සමාදානය අත්යේවා!) අල්ලාහ ්එය අනිවායආය ෙළාක් 

යමන්ම මුස්ලිම්වරුන්හටත් ඔහු එය අනිවායආය ෙයළ්ය. 
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හජ් සඳහා ඇරයුම් ෙරන යමන් ඔහුයග් නබිවරයයකු වූ 

මිතුරු ඉබ්රාහීම්ට (ඔහු යෙයරහි සාමය උදායේවා!) අල්ලාහ් 

නියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“තවද හජ් ගැන ජනයා අතර නුඹ නියේදනය ෙරනු. 

ඔවුහු පා ගමනින් ද ගිරිදුගආ සථ්ානයන්හි සිට පැමියණන 

වැහැරී ගිය සෑම ඔටුවකු මත හිද ද නුඹ යවත 

පැමියණයි.”(අල් හජ්: 27)ඉපැරණි ශුද්ධ වූ නිවස හජ් 

වන්දනාෙරුවන් සඳහා පිරිසිදු ෙරන යමන් අල්ලාහ් 

එතුමාණන්ට නියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:(ෙඃබා ව නම්) ගෘහයේ ස්ථානය ගැන 

ඉබ්රාහීම්ට අපි පැහැදිලි ෙළ අවස්ථාව සිහිපත් ෙරනු. එවිට 

මට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාෙරනු. තවද නුඹ (ෙඃබා ව වටා) 

තවාෆ ් ෙරන්නන්හටත් නැගිට නැමදුම් ඉටු ෙරන්නන් 

හටත් (යොන්ද නමා දණහිස් අල්ලා) රුකූඃ ෙරන්නන් 

හටත් (නළල බිම තබා) සුජූද් ෙරන්නන්හටත් මායග් ගෘහය 

පිරිසිදු ෙරනු. (යැයි පැවසීය.)(අල් හජ්: 26)හජ් යනු ඇති 

හැකි අය මත ර්යු ොලයේ එක්වරක් පමණක් අනිවායආය 

වන නියමිත ක්රියාවන් ඉටු කිරීම සඳහා ශුද්ධ මක්ොයවහි 

පවතින අල්ලාහ්යග් නිවස අයප්ක්ෂායවන් වන්දනා 

කිරීමයි.“...තවද අල්ලාහ් යවනුයවන් එම ගෘහයයහි හජ් ඉටු 

කිරීම සඳහා ඒ යවතට යෑමට හැකියාව ඇති ජනයා යවත 
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පැවරුණු වගකීමකි. ෙවයරකු එය ප්රතික්යෂප් ෙයළද් 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යලෝවැසියන්යගන් අවශය්තා 

යනාමැත්තා (බව දැනගත යුතු)ය.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 97)හජ් 

වන්දනායවහි නිරතවන, යද්ව නියයෝගයට අවනත වූ 

හජ්වන්දනාෙරුයවෝ එෙම ස්ථානයේ ශුද්ධවන්ත 

මැවුම්ෙරුවාණන් නැමදීම සඳහා චිත්තපාරිශුද්ධභාවයයන් 

යුතු ව එක්රැස් යවති. සියලුම හජ් වන්දනාෙරුවන් පරිසරය, 

සංස්ෙෘතිය සහ ීවන තත්ත්වයන්හි යවනස්ෙම් ඉවතලමින් 

එෙම ර්ොරයට හජ්හි වතාවන් ඉටු ෙරති. 

24- ඉසල්ාමයේ නැමදුම් තුළ පවතින ශය්ආෂඨ්තම 

ලක්ෂණය වනුයේ සැබැවින් ඒවායයහි ක්රමයේදයන් 

නියමිත යේලාවන් හා යොන්යද්සී අල්ලාහ ් විසින්ම 

ර්ගමානුගත යොට එය ඔහුයග් දූතයාණන් (එතුමා 

යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) 

යවත දන්වා තිබීමය. අද දක්වාම මිනිසා විසින් එහි කිසිදු 

එෙතු කිරීමක් යහෝ අඩු කිරීමක් යහෝ ඇතුළත් ෙර නැත. 

යමම ප්රධානතම නැමදුම් සියල්ල වනාහි, නබිවරුන් සියලු 

යදනා (ඔවුන් යෙයරහි සාමය උදා යේවා!) ඇරයුම් ෙර 

සිටියේ ඒ යවතය. 

ඉස්ලාමයේ නැමදුම් තුළ පවතින ශ්යආෂ්ඨතම ලක්ෂණය 

වනුයේ සැබැවින් ඒවායයහි ක්රමයේදයන් නියමිත 
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යේලාවන් හා යොන්යද්සී අල්ලාහ ් විසින්ම ර්ගමානුගත 

යොට එය ඔහුයග් දූතයාණන් (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යවත දන්වා තිබීමය. 

අද දක්වාම මිනිසා විසින් එහි කිසිදු එෙතු කිරීමක් යහෝ අඩු 

කිරීමක් යහෝ ඇතුළත් ෙර නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“...අද දින නුඹලාට නුඹලායග් දහම 

මම සම්ූණආ ෙයළමි. නුඹලා යෙයරහි වූ මායග් 

ර්ශිවආාදය ද ූණආවත් ෙයළමි. නුඹලා යවනුයවන් දහම 

යලස ඉසල්ාමය මම පිළිගතිමි...”(අල් මාඉදා: 3)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“එයහයින් නුඹ යවත 

යහළිදරේ ෙරනු ලැබූ දෑ නුඹ ග්රහණය ෙර ගනු. නියත 

වශයයන්ම නුඹ ඍජු මාගආය මතය.”(අස්-සුක්රුෆ්: 

43)උත්තරීතර අල්ලාහ ් සලාතය පිළිබඳ යමයස් 

පවසයි:“නුඹලා සලාතය ඉටු ෙයළ් නම්, අනතුරු ව නුඹලා 

සිටගනිමින් ද වාඩියවමින් ද නුඹලායග් ඇළපත් මතට 

යවමින් ද අල්ලාහ ් ව යමයනහි ෙරනු. නුඹලා අභයදායී 

වූයයහු නම්, ඒවිට නුඹලා සලාතය (ූණආ ව) ඉටු ෙරනු. 

සැබැවින්ම සලාතය යද්ව විශව්ාස ෙරන්නන් යෙයරහි 

නියමිත යේලාවන් හි පනවනු ලැබූවකි.”(අන් නිසා: 

103)උත්තරීතර අල්ලාහ ් සොත් ගනුයදනු පිළිබඳ යමයස් 

පවසයි:“අල්ලාහය්ගන් වූ නියමයක් වශයයන් සදොවන් 
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(zසොත්) හිමි විය යුත්යත් දිළින්දන්ට ද දුගියන්ට ද ඒ 

සම්බන්ධ ව ෙටයුතු ෙරන යසව්ා දායෙයින්ට ද තම හදවත් 

(ඉස්ලාමය යවත) නැඹුරු වූවන්ට ද වහලුන් නිදහස ්කිරීයම් 

දී ද ණය ගැතියන්ට ද අල්ලාහය්ග් මාගආයයහි ද මගියන්ට ද 

යේ. තවද අල්ලාහ් සවආ ඥානීය. සියුම් ඥානවන්තය.”(අත් 

තේබා: 60)උත්තරීතර අල්ලාහ ් උපවාසය පිළිබඳ යමයස් 

ප්රොශ ෙයළ්ය.“රමළාන් මාසය එහි මිනිසාට මඟ 

යපන්වන්නක් යලසත් යහමග පැහැදිලි ෙරන්නක් යලසත් 

(යහාඳ නරෙ යවන් ෙර යපන්වන) නිණආායෙයක් යලසත් 

අල්-කුර්ආනය පහළ ෙරනු ලැබීය. එබැවින් ෙවයරකු එම 

මාසයට සම්මුඛ වන්යන් ද ඔහු එහි උපවාසය රකිත්වා ! 

තවද ෙවයරකු යරෝගියයකු ව යහෝ ගමනෙ නිරත ව 

සිටින්යන් ද එයස් නම් යවනත් දින ගණන් ෙර(උපවාසයේ 

නියැයළ)ත්වා ! අල්ලාහ් නුඹලාට පහසු ව ප්රිය ෙරයි. 

අපහසුතාව ඔහු ප්රිය යනාෙරයි. (යමම සහනය) නුඹලා 

දින ගණන් සම්ූණආ ෙරනු පිණිස ද අල්ලාහ් නුඹලාට මග 

යපන්වූ දෑ සඳහා ඔහු ව විභූතිමත් ෙරනු පිණිස ද නුඹලා 

ෙෘතඥතාව පුද කිරීමට හැකි වනු පිණිස ද යේ.”(අල් 

බෙරා: 185)උත්තරීතර අල්ලාහ ් හජ් පිළිබඳ යමයස් 

පවසයි:“හජ් වන්දනාව (ඉටු කිරීම සියලු යදනා) හඳුනන 

ප්රෙට මාසයන්හිය. එබැවින් ඒවායයහි ෙවයරකු හජ් 
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සඳහා සූදානම් වූයේ ද ඔහු ලිංගිෙ ව යනාහැසිරිය යුතුය. 

ෙලහොරී ව ෙටයුතු යනාෙළ යුතුය. අනවශය් තෙආයන්හි 

නිරත යනාවිය යුතුය. යහපතින් යමක් නුඹලා ඉටු ෙරන දෑ 

අල්ලාහ් දන්යන්ය. තවද නුඹලා (ෙෑම් බීම්) යපාදි බැඳ ගනු. 

නමුත් යපාදියයන් වඩාත් ශය්ආෂඨ් වන්යන් 

බියබැතිමත්භාවයයි. තවද අයහෝ! බුද්ධිය ඇත්තනි, නුඹලා 

මට බිය වනු.”(අල් බෙරා: 197)යමම ප්රධානතම නැමදුම් 

සියල්ල වනාහි, නබිවරුන් සියලු යදනා (ඔවුන් යෙයරහි 

සාමය උදා යේවා!) ඇරයුම් ෙර සිටියේ ඒ යවතය. 

25- ඉසල්ාමයේ දූතයාණන් යලස සලෙනුයේ, ඉබ්රාහීම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් පුත් ඉසම්ාඊල් තුමායග් 

පරම්පරායවන් පැවත ර් අබ්දුල්ලාහය්ග් පුත් මුහම්මද් යේ. 

එතුමා ක්රි:ව 571 දී මක්ොයේ උපත ලැබූහ. එහි එතුමා 

දූතයකු යලස එවනු ලැබූ අතර පසුව මදීනාවට නික්ම ගියහ. 

පිළිම හා සම්බන්ධ ෙටයුතුවලදී එතුමා එතුමායග් ජනයා 

සමග හවුල් යනාවූ අතර ප්රශංසනීය ෙටයුතුවල දී පමණක් 

එතුමා ඔවුන් සමග හවුල් වූහ. එතුමා දූත යමයහය ලැබීමට 

යපර සිටම ඉමහත් ගුණාංගයයන් සපිරුණු ර්දශආමත් 

යෙයනකු වූහ. එතුමායග් සමූහයා එතුමාට අල් අමීන් -

විශව්ාසවන්තයා- යනුයවන් නම් තැබූහ. එතුමා හතළිස් වන 

වියට ළඟා වූ ෙල්හි අල්ලාහ් එතුමාට දූත යමයහය 
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පිරිනැමීය. ඉමහත් ප්රාතිහායආන් තුළින් අල්ලාහ් එතුමාව 

ශක්තිමත් ෙයළය්. ඒවා අතරින් අති මහත් ප්රාතිහායආය 

වනුයේ අල් කුර්ආනයයි. එය යසසු නබිවරුන්යග් 

ප්රාතිහායආයන්ට වඩා ඉමහත් ප්රාතිහායආයකි. එය 

නබිවරුන්යග් ප්රාතිහායආයන් අතරින් අදටත් පවතින 

ප්රාතිහායආයකි. අල්ලාහ් එතුමාට දහම සම්ූණආ යොට දී 

එතුමා ද එය අවසානය දක්වාම දන්වා සිටි පසු ව එතුමායග් 

හැට තුන්වන වියේදී එතුමා යමයලාවින් සමු ගත්හ. 

මදීනායවහි දී එතුමායග් යද්හය වළ දමන ලදී. එම 

දූතයාණන් වූ මුහම්මද් (එතුමා යෙයරහි ශාන්තිය හා 

සමාදානය අත්යේවා) නබිවරුන් හා දූතවරුන්යග් මුද්රාවයි. 

පිළිම වන්දනාව යද්ව ප්රතික්යෂප්ය හා අඥානෙම යන 

අන්ධොරයන්යගන් යද්ව ඒකීයත්වය යද්ව විශව්ාසය යන 

ර්යලෝෙය යවත ජනයා බැහැර ෙරනු පිණිස යහමග හා 

සත්යය දහම සමග අල්ලාහ් එතුමා ව එීය. තම අනුහසින් 

ප්රචාරය ෙරන්යනකු යලස එතුමාව එවූ බවට අල්ලාහම් 

එතුමා යවනුයවන් සාක්ෂි දරයි. 

ඉස්ලාමයේ දූතයාණන් යලස සලෙනුයේ, ඉබ්රාහීම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් පුත් ඉස්මාඊල් තුමායග් 

පරම්පරායවන් පැවත ර් අබ්දුල්ලාහ්යග් පුත් මුහම්මද් යේ. 

එතුමා ක්රි:ව 571 දී මක්ොයේ උපත ලැබූහ. එහි එතුමා 
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දූතයකු යලස එවනු ලැබූ අතර පසුව මදීනාවට නික්ම ගියහ. 

පිළිම හා සම්බන්ධ ෙටයුතුවලදී එතුමා එතුමායග් ජනයා 

සමග හවුල් යනාවූ අතර ප්රශංසනීය ෙටයුතුවල දී පමණක් 

එතුමා ඔවුන් සමග හවුල් වූහ. එතුමා දූත යමයහය ලැබීමට 

යපර සිටම ඉමහත් ගුණාංගයයන් සපිරුණු ර්දශආමත් 

යෙයනකු වූහ. එතුමායග් පරමාධිපති එතුමායග් මහඟු 

ගුණාංග ගැන විස්තර ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“තවද නියත වශයයන්ම නුඹ අති උතුම් 

ගතිගුණ මත වන්යනහිය.”(අල් ෙලම්: 4)එතුමා හතළිස් 

වන වියට ළඟා වූ ෙල්හි අල්ලාහ ් එතුමාට දූත යමයහය 

පිරිනැමීය. ඉමහත් ප්රාතිහායආන් තුළින් අල්ලාහ් එතුමාව 

ශක්තිමත් ෙයළ්ය. ඒවා අතරින් අති මහත් ප්රාතිහායආය 

වනුයේ අල් කුර්ආනයයි.යද්ව දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදායේවා!) යමයස් 

පැවසූහ.“වක්තෘවරුන් අතරින් යම් හා සමාන යදයක් 

(ප්රාතිහායආක්) පිරිනමනු ලැබ; මිනිස් වගආයා එය විශව්ාස 

ෙළ යහෝ එය ර්රක්ෂාවක් යලස සලසාගත් කිසිම 

වක්තෘවරයයක් යනාීය. මට යදනු ලැබ ඇත්යත් මා යවත 

අල්ලාහ් දන්වා සිටි දිේය පණිවිඩයයි. මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔවුන් අතරින් බහුතරයක් යදනා 

අනුගමනය ෙරන යෙයනකු බවට මා පත්ීම ගැන මම 
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අයප්ක්ෂා ෙරමි.”සහීහ් අල් බුහාරිමහඟු අල් කුර්ආනය 

වනාහි, අල්ලාහ ්තම දූතයාණන් යවත පහළ ෙළ දිේයමය 

පණිවිඩයයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් ඒ බව යමයස් සඳහන් 

ෙරයි:“එම පුසත්ෙය, එහි කිසිදු සැෙයක් නැත. බිය 

බැතිමතුන් හට (එය) මඟ යපන්වන්නකි.”(අල් බෙරා: 

2)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අල් 

කුර්ආනය ගැන ඔවුහු පරිශීලනය ෙළ යුතු යනායේ ද? එය 

අල්ලාහ් යනාවන යෙයනකු යවතින් ී නම් එහි ඔවුහු 

පරසප්රයන් යබායහෝමයක් දකිනු ඇත.”(අන් නිසා: 

82)යමවැනි යදයක් යගන එන යමන් මිනිසුන් හා 

ජින්වරුන්හට අල්ලාහ ් අභියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි:“යමම කුර්ආනය හා සමාන 

යදයක් යගන ඒමට මිනිස් වගආයා හා ජින් වගආයා ඒෙරාශී 

වුව ද ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට උරට උර සිටිය ද 

ඒ හා සමාන යදයක් ඔවුහු යගන එන්යන් නැත.”(අල් 

ඉස්රා: 88)යමවැනි පරිච්යේද දහයක් යගන එන යමන් 

තවදුරටත් අල්ලාහ් ඔවුනට අභියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“එයස් නැතයහාත් ඔහු එය 

යගතුයේ යැයි ඔවුහු පවසන්යනෝ ද? (නබිවරය !) නුඹ 

පවසනු. එයස් නම් නුඹලා යගාතන ලද එවැනිම පරිච්යේද 

දහයක් යගන එනු. තවද නුඹලා සත්යවාදීන් ව සිටියයහු 
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නම්, අල්ලාහය්ගන් යතාර ව (ඒ සඳහා) නුඹට හැකි අය 

ෙැඳවා ගනු.”(හූද්: 13)යමවැනි එක් පරිච්යේදයක් යහෝ 

යගන එන යමන් තවදුරටත් අල්ලාහ ් ඔවුනට අභියයෝග 

ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“අපයග් 

ගැත්තා යවත අප පහළ ෙළ දෑ හි නුඹලා සැෙයය හි පසු 

වූයයහු නම් එවැනි පරිච්යේදයක් යගන එනු. තව ද අල්ලාහ ්

හැර නුඹලා යග් සාක්ෂිෙරුවන් (හවුල්ෙරුවන්) ෙැඳවනු. 

නුඹලා සත්යවාදීන් නම්.”(අල් බෙරා: 23) 

(අල් ඉස්රා: 88) 

යමවැනි පරිච්යේද දහයක් යගන එන යමන් තවදුරටත් 

අල්ලාහ ් ඔවුනට අභියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“එයස් නැතයහාත් ඔහු එය යගතුයේ යැයි ඔවුහු 

පවසන්යනෝ ද? (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. එයස් නම් 

නුඹලා යගාතන ලද එවැනිම පරිච්යේද දහයක් යගන එනු. 

තවද නුඹලා සත්යවාදීන් ව සිටියයහු නම්, අල්ලාහය්ගන් 

යතාර ව (ඒ සඳහා) නුඹට හැකි අය ෙැඳවා ගනු.” 

(හූද්: 13) 

යමවැනි එක් පරිච්යේදයක් යහෝ යගන එන යමන් 

තවදුරටත් අල්ලාහ් ඔවුනට අභියයෝග ෙයළ්ය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි: 
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“අපයග් ගැත්තා යවත අප පහළ ෙළ දෑ හි නුඹලා 

සැෙයය හි පසු වූයයහු නම් එවැනි පරිච්යේදයක් යගන එනු. 

තව ද අල්ලාහ ් හැර නුඹලා යග් සාක්ෂිෙරුවන් 

(හවුල්ෙරුවන්) ෙැඳවනු. නුඹලා සත්යවාදීන් නම්.” 

(අල් බෙරා: 23) 

මහඟු අල් කුර්ආනය නබිවරුන්යග් ප්රාතිහායආයන් 

අතරින් අදටත් පවතින එෙම ප්රාතිහායආයකි. අල්ලාහ් 

එතුමාට දහම සම්ූණආ යොට දී එතුමා ද එය අවසානය 

දක්වාම දන්වා සිටි පසු ව එතුමායග් හැට තුන්වන වියේදී 

එතුමා යමයලාවින් සමු ගත්හ. මදීනායවහි දී එතුමායග් 

යද්හය වළ දමන ලදී. 

එම දූතයාණන් වූ මුහම්මද් (එතුමා යෙයරහි ශාන්තිය හා 

සමාදානය අත්යේවා!) තුමා නබිවරුන් හා දූතවරුන්යග් 

මුද්රාවයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“මුහම්මද් නුඹලායග් පිරිමින් අතුරින් කිසියවකුයග් 

පියයකු යනාීය. එනමුත් ඔහු අල්ලාහ්යග් දූතයාණන්ය. 

නබිවරුන්යගන් (අවසානයාය) මුද්රාවය. තවද අල්ලාහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සවආඥ විය.”(අල් අහ්සාබ් 

:40)සැබැවින්ම අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) පැවසූ බව අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා විසින් යමයස් වාතආා ෙරන ලදී.“සැබැවින් මා 
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හා යසසු නබිවරුන් සසදා බලන විට එයට උපමාව නිවසක් 

තනා එහි ගයඩාලෙ සථ්ානයක් හැර (යසසු තැන්) නිසි 

යලස නිමආාණය යොට අලංොරවත් ෙළ මිනියසකුයග් 

උපමාව යමනි. මිනිසුන් ඒ වටා ගමන් ෙර ඒ ගැන 

පුදුමයයන් යමම ගයඩාල තැබිය යුතු යනායේදැ?යි විමසති. 

පසුව එතුමා: ‘එම ගයඩාල මම යවමි. මම නබිවරුන්යග් 

මුද්රාව යවමි.” යැයි පැවසූහ.සහීහ් අල් බුහාරිඉන්ීලයේ 

(බයිබලයේ) ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන සුභාරංචි 

දන්වමින් යමයස් පවසා ඇත්තාහ.(ඉදි ෙරන්නන් 

ප්රතික්යෂ්ප ෙළ ගල යෙළවයආ හිස බවට පත්ව ඇත. 

යේසු තුමා ඔවුනට පරමාධිපති යවතින් යමය පවසා සිටි 

බවත් අපයග් දෑස් ඉදිරියේම එය පුදුම සහගත බවත් ඔබ 

කිසි වියටෙ යපාත්වල කියවා නැති ද) අද දක්නට පවතින 

ඉන්ීලයේ අල්ලාහ් මූසා තුමාට පැවසූ ප්රොශයක් යමයස් 

සඳහන්ව පැමිණ ඇත. (මම ඔවුන් යවනුයවන් ඔබ වැනි 

සයහෝදරයන් අතරින් අනාගතවක්තෘවරයයකු නැඟිට මායග් 

වචන ඔහුයග් මුවින් තබන්යනමි, ඔහු ඔහුට අණ ෙළ 

සියල්ල ගැන ඔවුන්ට ෙතා ෙරනු ඇත).රසූල්වරයාණන් වූ 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ව යහමග හා 

සත්යය දහම සමග අල්ලාහ ්එීය. තම අනුහසින් ප්රචාරය 
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ෙරන්යනකු යලස එතුමාව එවූ බවට අල්ලාහ්ම එතුමා 

යවනුයවන් සාක්ෂි දරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“නමුත් නුඹ යවත පහළ ෙළ දෑ ට අල්ලාහ් 

සාක්ෂි දරනු ඇත. එය ඔහුයග් අනු දැනුයමන් පහළ ෙයළය්. 

තවද මලාඉොවරු ද සාක්ෂි දරති. සාක්ෂි දරන්නා වශයයන් 

අල්ලාහ ් ප්රමාණවත්ය.”(අන් නිසා: 166)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි.“ඔහු වනාහි, එය ඒ සියලු 

දහම් වලට ඉහළින් පිහිීම පිණිස යහමග හා සත්යය දහම 

සමග ඔහුයග් දූතයාණන් එේයේ ඔහුමය. අල්ලාහ ්

සාක්ෂිෙරුයවකු වශයයන් ප්රමාණවත්ය.”(අල් ෆත්හ්: 

28)පිළිම වන්දනාව යද්ව ප්රතික්යෂ්පය හා අඥානෙම යන 

අන්ධොරයන්යගන් යද්ව ඒකීයත්වය යද්ව විශ්වාසය යන 

ර්යලෝෙය යවත ජනයා බැහැර ෙරනු පිණිස යහමග සමග 

අල්ලාහ ් එතුමා ව එීය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“ඔහුයග් තෘප්තිය අනුගමනය ෙළවුන් හට 

එමගින් ඔහු ශාන්තියේ මාවත් යදසට මඟ යපන්වනු ඇත. 

ඔහුයග් අනුහසින් අන්ධොරයන්යගන් ර්යලෝෙය යවත 

ඔවුන් ව ඔහු බැහැර ෙරනු ඇත. තවද ඍජු මාගආය යවත 

ඔහු ඔවුන්ට මඟ යපන්වනු ඇත.”(අල් මාඉදා: 

16)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අලිෆ්, ලාම්, 

රා (යමය) යද්ව ග්රන්ථයයි. ජනයා අන්ධොරයන්යගන් 
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ර්යලෝෙයට ඔවුන්යග් පරමාධිපතියග් අනුහසින් 

ප්රශංසාලාභී සවආ බලධාරියායග් මාගආය යවත නුඹ ඔවුන් 

බැහැර ෙරනු පිණිස අපි නුඹ යවත යමය පහළ 

ෙයළමු.”(ඉබ්රාහීම්: 1) 

“මුහම්මද් නුඹලායග් පිරිමින් අතුරින් කිසියවකුයග් 

පියයකු යනාීය. එනමුත් ඔහු අල්ලාහ්යග් දූතයාණන්ය. 

නබිවරුන්යගන් (අවසානයාය) මුද්රාවය. තවද අල්ලාහ ්

සියලු දෑ පිළිබඳ ව සවආඥ විය.” 

(අල් අහ්සාබ් :40) 

සැබැවින්ම අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) පැවසූ බව අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා විසින් යමයස් වාතආා ෙරන ලදී. 

“සැබැවින් මා හා යසසු නබිවරුන් සසදා බලන විට 

එයට උපමාව නිවසක් තනා එහි ගයඩාලෙ සථ්ානයක් හැර 

(යසසු තැන්) නිසි යලස නිමආාණය යොට අලංොරවත් 

ෙළ මිනියසකුයග් උපමාව යමනි. මිනිසුන් ඒ වටා ගමන් 

ෙර ඒ ගැන පුදුමයයන් යමම ගයඩාල තැබිය යුතු 

යනායේදැ?යි විමසති. පසුව එතුමා: ‘එම ගයඩාල මම යවමි. 

මම නබිවරුන්යග් මුද්රාව යවමි.” යැයි පැවසූහ. 

සහීහ් අල් බුහාරි 
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ඉන්ීලයේ (බයිබලයේ) ඊසා (අලයිහිස් සලාම්) තුමා දූත 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගැන 

සුභාරංචි දන්වමින් යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

(ඉදි ෙරන්නන් ප්රතික්යෂ්ප ෙළ ගල යෙළවයආ හිස 

බවට පත්ව ඇත. යේසු තුමා ඔවුනට පරමාධිපති යවතින් 

යමය පවසා සිටි බවත් අපයග් දෑස් ඉදිරියේම එය පුදුම 

සහගත බවත් ඔබ කිසි වියටෙ යපාත්වල කියවා නැති ද) අද 

දක්නට පවතින ඉන්ීලයේ අල්ලාහ ් මූසා තුමාට පැවසූ 

ප්රොශයක් යමයස් සඳහන්ව පැමිණ ඇත. (මම ඔවුන් 

යවනුයවන් ඔබ වැනි සයහෝදරයන් අතරින් 

අනාගතවක්තෘවරයයකු නැඟිට මායග් වචන ඔහුයග් මුවින් 

තබන්යනමි, ඔහු ඔහුට අණ ෙළ සියල්ල ගැන ඔවුන්ට ෙතා 

ෙරනු ඇත). 

රසූල්වරයාණන් වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ව යහමග හා සත්යය දහම සමග අල්ලාහ් 

එීය. තම අනුහසින් ප්රචාරය ෙරන්යනකු යලස එතුමාව 

එවූ බවට අල්ලාහ්ම එතුමා යවනුයවන් සාක්ෂි දරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“නමුත් නුඹ යවත පහළ ෙළ දෑ ට අල්ලාහ් සාක්ෂි දරනු 

ඇත. එය ඔහුයග් අනු දැනුයමන් පහළ ෙයළය්. තවද 
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මලාඉොවරු ද සාක්ෂි දරති. සාක්ෂි දරන්නා වශයයන් 

අල්ලාහ් ප්රමාණවත්ය.” 

(අන් නිසා: 166) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“ඔහු වනාහි, එය ඒ සියලු දහම් වලට ඉහළින් පිහිීම 

පිණිස යහමග හා සත්යය දහම සමග ඔහුයග් දූතයාණන් 

එේයේ ඔහුමය. අල්ලාහ ් සාක්ෂිෙරුයවකු වශයයන් 

ප්රමාණවත්ය.” 

(අල් ෆත්හ්: 28) 

පිළිම වන්දනාව යද්ව ප්රතික්යෂ්පය හා අඥානෙම යන 

අන්ධොරයන්යගන් යද්ව ඒකීයත්වය යද්ව විශ්වාසය යන 

ර්යලෝෙය යවත ජනයා බැහැර ෙරනු පිණිස යහමග සමග 

අල්ලාහ ් එතුමා ව එීය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි. 

“ඔහුයග් තෘප්තිය අනුගමනය ෙළවුන් හට එමගින් ඔහු 

ශාන්තියේ මාවත් යදසට මඟ යපන්වනු ඇත. ඔහුයග් 

අනුහසින් අන්ධොරයන්යගන් ර්යලෝෙය යවත ඔවුන් ව 

ඔහු බැහැර ෙරනු ඇත. තවද ඍජු මාගආය යවත ඔහු 

ඔවුන්ට මඟ යපන්වනු ඇත.” 

(අල් මාඉදා: 16) 
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උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අලිෆ්, ලාම්, රා (යමය) යද්ව ග්රන්ථයයි. ජනයා 

අන්ධොරයන්යගන් ර්යලෝෙයට ඔවුන්යග් පරමාධිපතියග් 

අනුහසින් ප්රශංසාලාභී සවආ බලධාරියායග් මාගආය යවත 

නුඹ ඔවුන් බැහැර ෙරනු පිණිස අපි නුඹ යවත යමය පහළ 

ෙයළමු.” 

(ඉබ්රාහීම්: 1) 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

යගන ර් ඉසල්ාම් පිළියවත දිේය පණිවිඩවල හා යද්ව 

නීතිවල අවසානයයි. එය සමසත්යම ර්වරණය ෙර ඇති 

පිළියවතකි. ජනයායග් ර්ධ්යාත්මිෙ යහපත හා යමයලාව 

යහපත එහි ඇත. මිනිසුන්යග් ර්ගම් ඔවුන්යග් ීවිත 

ඔවුන්යග් සම්පත් ඔවුන්යග් බුද්ධිය ඔවුන්යග් පරම්පරාව 

යනාදී මූලිෙ ෙරුණු උසස ් අයුරින් ර්රක්ෂා ෙරන්නකි. 

යපර පැවති සියලු පිළියවත් එෙක් අයනෙ යවනස ්ෙළාක් 

යමන්ම යමය සියලු පිළියවත් යවනස් ෙරන්නකි. 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යගන 

ර් ඉස්ලාම් පිළියවත දිේය පණිවිඩවල හා යද්ව නීතිවල 

අවසානයයි. යමම දිේය පණිවුඩය තුළින් අල්ලාහ ් දහම 

ූණආවත් ෙයළ්ය. දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාව එීයමන් ජනයාට පිරිනැමිය යුතු 
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ර්ශිවආාදයන් සම්ූණආ ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අද දින මම ඔබලාට ඔබලායග් දහම 

පරිපුණආ ෙයළමි. තව ද මායග් දායාදය ද ඔබලාට පරිූණආ 

ෙයළමි. ඉස්ලාමය ඔබලාට දහමක් යලස මම යතෝරා 

ගතිමි."(අල් මාඉදා: 3)ඉස්ලාමීය ෂරීර් පිළියවත එය ූණආ 

පිළියවතකි. ජනයායග් ර්ධ්යාත්මිෙ යහපත හා යමයලාව 

යහපත එහි ඇත. යපර පැවති සියලුම පිළියවත්හි එෙතුවක් 

යලස එය යගානු ී ඇත. ඒවා සම්ූණආ ෙර ඇත. ඒවා 

පරිූණආ ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“නියත වශයයන්ම යමම කුර්ආනය වඩාත් නිවැරදි දෑ 

යවතට මග යපන්වයි. තවද යහෙම් ෙරන්නා වූ යද්ව 

විශව්ාසවන්තයින් වනාහි, සැබැවින්ම ඔවුනට මහත් වූ 

කුලිය ඇති බවට ශුභාරංචි දන්වයි.”(අල් ඉස්රාඃ: 

9)ඉස්ලාමයේ ෂරීර් නීතිය මගින් යපර සමූහයේ තිබූ අසීරු 

ක්රියාොරෙම් යමම සමූහය සඳහා ඉවත් ෙරන ලදී. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔවුහු වනාහි 

ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා ඉන්ීලයේ සඳහන් ෙරනු 

ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත විධානය ෙරන පිළිකුල් 

සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන යහපත් දෑ ඔවුනට 

අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත තහනම් ෙරන 

ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති දුෂේරතාවන් (පහෙර) 
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තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් (ලිීමට කියීමට 

යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ යමම ධමආ 

දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ යවති. එබැවින් 

ෙවයරකු ඔහු ව විශව්ාස යොට ඔහුට ගරු යොට ඔහුට 

උදේ ෙර ඔහුට පහළ ෙරනු ලැබූ ර්යලෝෙය පිළිපැද්යද් ද 

ඔවුහුමය ජයග්රහෙයයෝ.”(අල් අඃරාෆ්: 157)ඉස්ලාමීය 

ෂරීර් පිළියවත යපර පැවති සෑම පිළියවතක්ම සංයශෝදනය 

ෙරන්නකි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“තවද සත්යයයන් යුතු යමම ග්රන්ථය අපි ඔබ යවත 

පහළ ෙයළමු. එය තමන් අතර තිබූ (යපර පහළ වූ) යද්ව 

ග්රන්ථය සත්ය ෙරවන්නකි. තවද ඒවා ර්රක්ෂා 

ෙරන්නකි. එබැවින් අල්ලාහ් පහළ ෙළ දැයින් නුඹ ඔවුන් 

අතර තීන්දු ලබා යදනු. නුඹ යවත පැමිණි සත්ය දැයින් 

ඉවත් ව ඔවුන්යග් තුච්ඡ ර්ශාවන් නුඹ පිළි යනාපදිනු. 

නුඹලා අතුරින් සෑම ප්රජාවෙටම ර්ගමිෙ පිළියවතක් හා 

පැහැදිලි ක්රියාමාගආයක් ඇති ෙයළමු. අල්ලාහ් සිතුයේ 

නම් නුඹලා ව එෙම ප්රජාවක් බවට පත් ෙරන්නට තිබුණි. 

එනමුත් නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි නුඹලා ව පිරික්සනු පිණිසය 

(යමයලස සිදු ෙයළ්.) එබැවින් යහෙම් කිරීමට නුඹලා 

යුහුසුලු වනු. නුඹලා සියල්ලයග් නැවත යයාමු ීම අල්ලාහ් 

යවතය. එබැවින් ෙවර විෂයෙ නුඹලා මතයේද ී සිටියයහු 
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ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු දන්වා සිටියි.”(අල් මාඉදා: 

48)ූණආ පිළියවත අන්තගආත ෙර ගත් අල් කුර්ආනය ඊට 

යපර පැවති දිේය ග්රන්ථ තහවුරු ෙරන්නක් යලස ද ඒවා 

මත තීන්දු ෙරන්නක් යලස ද එහි ඇති දෑ යවනස් ෙරන්නක් 

යලස ද පැමිණ ඇත. 

"අද දින මම ඔබලාට ඔබලායග් දහම පරිපුණආ ෙයළමි. 

තව ද මායග් දායාදය ද ඔබලාට පරිූණආ ෙයළමි. 

ඉස්ලාමය ඔබලාට දහමක් යලස මම යතෝරා ගතිමි." 

(අල් මාඉදා: 3) 

ඉස්ලාමීය ෂරීර් පිළියවත එය ූණආ පිළියවතකි. 

ජනයායග් ර්ධ්යාත්මිෙ යහපත හා යමයලාව යහපත එහි 

ඇත. යපර පැවති සියලුම පිළියවත්හි එෙතුවක් යලස එය 

යගානු ී ඇත. ඒවා සම්ූණආ ෙර ඇත. ඒවා පරිූණආ ෙර 

ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“නියත වශයයන්ම යමම කුර්ආනය වඩාත් නිවැරදි දෑ 

යවතට මග යපන්වයි. තවද යහෙම් ෙරන්නා වූ යද්ව 

විශව්ාසවන්තයින් වනාහි, සැබැවින්ම ඔවුනට මහත් වූ 

කුලිය ඇති බවට ශුභාරංචි දන්වයි.” 

(අල් ඉස්රාඃ: 9) 
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ඉස්ලාමයේ ෂරීර් නීතිය මගින් යපර සමූහයේ තිබූ අසීරු 

ක්රියාොරෙම් යමම සමූහය සඳහා ඉවත් ෙරන ලදී. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“ඔවුහු වනාහි ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා 

ඉන්ීලයේ සඳහන් ෙරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත 

විධානය ෙරන පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන 

යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත 

තහනම් ෙරන ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති 

දුෂේරතාවන් (පහෙර) තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් 

(ලිීමට කියීමට යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ 

යමම ධමආ දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ යවති. 

එබැවින් ෙවයරකු ඔහු ව විශව්ාස යොට ඔහුට ගරු යොට 

ඔහුට උදේ ෙර ඔහුට පහළ ෙරනු ලැබූ ර්යලෝෙය 

පිළිපැද්යද් ද ඔවුහුමය ජයග්රහෙයයෝ.” 

(අල් අඃරාෆ්: 157) 

ඉස්ලාමීය ෂරීර් පිළියවත යපර පැවති සෑම පිළියවතක්ම 

සංයශෝදනය ෙරන්නකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි: 

“තවද සත්යයයන් යුතු යමම ග්රන්ථය අපි ඔබ යවත 

පහළ ෙයළමු. එය තමන් අතර තිබූ (යපර පහළ වූ) යද්ව 

ග්රන්ථය සත්ය ෙරවන්නකි. තවද ඒවා ර්රක්ෂා 
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ෙරන්නකි. එබැවින් අල්ලාහ් පහළ ෙළ දැයින් නුඹ ඔවුන් 

අතර තීන්දු ලබා යදනු. නුඹ යවත පැමිණි සත්ය දැයින් 

ඉවත් ව ඔවුන්යග් තුච්ඡ ර්ශාවන් නුඹ පිළි යනාපදිනු. 

නුඹලා අතුරින් සෑම ප්රජාවෙටම ර්ගමිෙ පිළියවතක් හා 

පැහැදිලි ක්රියාමාගආයක් ඇති ෙයළමු. අල්ලාහ් සිතුයේ 

නම් නුඹලා ව එෙම ප්රජාවක් බවට පත් ෙරන්නට තිබුණි. 

එනමුත් නුඹලාට පිරිනැමූ දෑ හි නුඹලා ව පිරික්සනු පිණිසය 

(යමයලස සිදු ෙයළ්.) එබැවින් යහෙම් කිරීමට නුඹලා 

යුහුසුලු වනු. නුඹලා සියල්ලයග් නැවත යයාමු ීම අල්ලාහ් 

යවතය. එබැවින් ෙවර විෂයෙ නුඹලා මතයේද ී සිටියයහු 

ද එවැනි දෑ නුඹලාට ඔහු දන්වා සිටියි.” 

(අල් මාඉදා: 48) 

ූණආ පිළියවත අන්තගආත ෙර ගත් අල් කුර්ආනය ඊට 

යපර පැවති දිේය ග්රන්ථ තහවුරු ෙරන්නක් යලස ද ඒවා 

මත තීන්දු ෙරන්නක් යලස ද එහි ඇති දෑ යවනස් ෙරන්නක් 

යලස ද පැමිණ ඇත. 

27- උත්තරීතර අල්ලාහ් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යගන ර් ඉසල්ාමය හැර යවනත් 

දහමක් පිළිගන්යන් නැත. එයහයින් ෙයවයරකු ඉසල්ාමය 

හැර යවනත් දහමක් වැලඳගන්යන් ද එය කිසිවියටෙත් 

පිළිගනු යනාලබයි. 
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දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

දූතයයකු යලස එීයමන් පසු ව එතුමා විසින් යගන ර් 

ඉස්ලාමය හැර යවනත් දහමක් උත්තරීතර අල්ලාහ් 

පිළිගන්යන් නැත. එයහයින් ෙයවයරකු ඉස්ලාමය හැර 

යවනත් දහමක් යසායන්යන් ද ඔහු එය කිසිවියටෙ 

පිළිගන්යන් නැත.උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“ෙවයරකු ඉසල්ාමයයන් යතාර ව යවනත් දහමක් 

යසායන්යන් ද එවිට ඔහුයගන් (කිසිදු දහමක්) පිළිගනු 

යනාලබන්යන් ම ය. තවද ඔහු මතු යලායවහි 

අලාභවන්තයින් අතුරින් යෙයනකි.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 

85)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“නියත 

වශයයන් ම අල්ලාහ් අබියස වූ දහම ඉසල්ාමය යේ. යද්ව 

ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ අය ඔවුන් යවත ඥානය පැමිණි 

පසු ව ඔවුන් අතර තිබූ ඊෂආය්ාව යහත්ුයවන් මිස ඔවුහු යේද 

යනාවූහ. තවද ෙවයරකු අල්ලාහය්ග් වැකි ප්රතික්යෂප් 

ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ් විනිශ්චය කිරීයමහි 

ඉතා යේගවත් ය.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 19)යමම ඉස්ලාමය යද්ව 

මිත්ර ඉබ්රාහීම් (එතුමා යෙයරහි සාමය උදායේවා!) 

තුමායග් පිළියවතයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“තමන් ව අඥාන භාවය ට පත් ෙර ගත්යතකු මිස 

ඉබ්රාහීම් යග් පිළියවතින් ඉවත් වනුයේ ෙවයරක් ද? තව ද 
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සැබැවින් ම යමයලායව හි අපි ඔහු ව යතෝරා ගත්යතමු. තව 

ද සැබැවින් ම ඔහු පරයලායව හි දැහැමියන් අතුරිනි.”(අල් 

බෙරා: 130)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“යහපත් දෑ ෙරන්යනකු ව සිට තම මුහුණ අල්ලාහ ්

යවතට අවනත ෙරවා ඉබ්රාහීම්යග් පිළියවත අවංෙ ව 

පිළිපදින්යනකුට වඩා දහමින් වඩා අලංොර වන්යන් 

ෙවයරකු ද? අල්ලාහ් ඉබ්රාහීම් ව මිතුයරකු බවට 

ගත්යත්ය.”(අන් නිසා: 125)දූතයාණන්හට පවසා සිටින 

යමන් අල්ලාහ ්යමයස් නියයෝග ෙයළ්ය:“සැබැවින්ම මායග් 

පරමාධිපති ඍජු දහමින් හා ඉබ්රාහීම්යග් අවංෙ පිළියවතින් 

මා හට නිවැරදි මාගආය යවත මඟ යපන්ීය. සැබැවින්ම 

ඔහු ර්යද්ශ ෙරන්නන් අතුරින් යනාීය.”(අල් අන්ර්ම්: 

161) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“ෙවයරකු ඉසල්ාමයයන් යතාර ව යවනත් දහමක් 

යසායන්යන් ද එවිට ඔහුයගන් (කිසිදු දහමක්) පිළිගනු 

යනාලබන්යන් ම ය. තවද ඔහු මතු යලායවහි 

අලාභවන්තයින් අතුරින් යෙයනකි.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 85) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 
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“නියත වශයයන් ම අල්ලාහ් අබියස වූ දහම ඉසල්ාමය 

යේ. යද්ව ග්රන්ථය පිරිනමනු ලැබූ අය ඔවුන් යවත ඥානය 

පැමිණි පසු ව ඔවුන් අතර තිබූ ඊෂආය්ාව යහත්ුයවන් මිස 

ඔවුහු යේද යනාවූහ. තවද ෙවයරකු අල්ලාහය්ග් වැකි 

ප්රතික්යෂප් ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ ්

විනිශච්ය කිරීයමහි ඉතා යේගවත් ය.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 19) 

යමම ඉස්ලාමය යද්ව මිත්ර ඉබ්රාහීම් (එතුමා යෙයරහි 

සාමය උදායේවා!) තුමායග් පිළියවතයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“තමන් ව අඥාන භාවය ට පත් ෙර ගත්යතකු මිස 

ඉබ්රාහීම් යග් පිළියවතින් ඉවත් වනුයේ ෙවයරක් ද? තව ද 

සැබැවින් ම යමයලායව හි අපි ඔහු ව යතෝරා ගත්යතමු. තව 

ද සැබැවින් ම ඔහු පරයලායව හි දැහැමියන් අතුරිනි.” 

(අල් බෙරා: 130) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“යහපත් දෑ ෙරන්යනකු ව සිට තම මුහුණ අල්ලාහ ්

යවතට අවනත ෙරවා ඉබ්රාහීම්යග් පිළියවත අවංෙ ව 

පිළිපදින්යනකුට වඩා දහමින් වඩා අලංොර වන්යන් 
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ෙවයරකු ද? අල්ලාහ් ඉබ්රාහීම් ව මිතුයරකු බවට 

ගත්යත්ය.” 

(අන් නිසා: 125) 

දූතයාණන්හට පවසා සිටින යමන් අල්ලාහ ් යමයස් 

නියයෝග ෙයළ්ය: 

“සැබැවින්ම මායග් පරමාධිපති ඍජු දහමින් හා 

ඉබ්රාහීම්යග් අවංෙ පිළියවතින් මා හට නිවැරදි මාගආය 

යවත මඟ යපන්ීය. සැබැවින්ම ඔහු ර්යද්ශ ෙරන්නන් 

අතුරින් යනාීය.” 

(අල් අන්ර්ම්: 161) 

28- ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය දූත මුහම්මද් (එතුමා යෙරහි 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) තුමා යවත අල්ලාහ ්

දන්වා සිටි දිේය පණිවිඩ සහිත පුසත්ෙයයි. එය 

යලෝෙවාසීන්යග් පරමාධිපතියග් ප්රොශයයි. එවැනි යදයක් 

යහෝ එවැනි පරිච්යේදයක් යහෝ යගන එන්නැයි අල්ලාහ ්

මිනිසුනට හා ජින්වරුන්ට අභියයෝග ෙර සිටියි. එම 

අභියයෝගය අද දක්වාම ඉවත් යනාී පවතින්නකි. මිලියන 

සංඛ්යාත ජනයා අවුලට පත් ව ඇති වැදගත් යබායහෝ 

ප්රශ්නවලට එය පිළිතුරු සපයයි. මහඟු අල් කුර්ආනය එය 

පහළ වූ අරාබි බසින්ම කිසිදු අකුරෙ අඩුවකින් යතාර ව අද 

දක්වාම සුරක්ෂිත ව පවතී. එය මුද්රණය ෙරනු ලැබ යබදා 
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හරිනු ලැයබ්. එය කියීම යහෝ එහි අථආ ෙථනය කියීම 

වඩාත් වැදගත් ප්රාතිහායආයයන් යුත් මහඟු ග්රන්ථයක් 

වන අතරම අල් කුර්ආනය හැදෑරීම ඒ අනුව ෙටයුතු කිරීම 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් 

පිළියවත වන්යන්ය. විශව්ාසනීය වාතආා සම්බන්ධතාවෙට 

අනුගතව ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබූවක් යමන්ම ර්රක්ෂා ෙරනු 

ලැබූවකි. එය දූත (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ෙතා ෙළ අරාබි බසින් මුද්රණය ෙරනු ලැබ ඇති අතර 

යබායහෝ භාෂාවන්ට එය පරිවතආනය ෙරනු ලැබ ඇත. 

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා යද්ව දූත සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්යග් පිළියවත යන ෙරුණු යදෙ ඉසල්ාමීය නීතිය 

හා ඒවා ර්ගමානුගත කිරීම සඳහා වූ එෙම මූලාශර්යකි. 

ඉසල්ාමයට අනුබද්ධ පුද්ගලයින්යග් ක්රියාමාගආයන් අනුව 

එය ගනු ලැබූවක් යනායේ. සැබැවින්ම එය ගනු ලැබ 

ඇත්යත් එනම් අල් කුර්ආනය හා නබි තුමායග් සුන්නාව 

යහවත් පිළියවත යන දිේය පණිවිඩවලිනි. 

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය දූත මුහම්මද් (එතුමා යෙරහි 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) තුමා යවත අල්ලාහ් 

දන්වා සිටි දිේය පණිවිඩ සහිත පුස්තෙයයි. එය 

යලෝෙවාසීන්යග් පරමාධිපතියග් ප්රොශයයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි.“තවද නියත වශයයන්ම 
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යමය යලෝවැසියන්යග් පරමාධිපතියගන් වූ පහළ කිරීමකි. 

(192)විශව්ාසනීය ර්ත්මය එය රැයගන පහළ විය. 

(193)නුඹ අවවාද ෙරන්නන් අතුරින් වනු පිණිස නුයේ 

හදවත මතට (194)පැහැදිලි අරාබි බසින් (195)(අෂ්-ෂුඅරාඃ: 

192-195)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ්ප්රොශ ෙරයි.“තවද 

(නබිවරය,) සවආඥානී මහා ප්රඥාවන්තයායගන් නියත 

වශයයන්ම නුඹට අල් කුර්ආනය ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබ 

ඇත.”(අන් නම්ල්: 6)යමම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්යගන් 

පහළ වූවකි. එයට යපර වූ දිේය ග්රන්ථ තහවුරු ෙරන්නකි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“යමම කුර්ආනය 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව (යවනත් කිසිවකු විසින්) යගාතනු 

ලැබූවක් යනාීය. එනමුත් යමය තමන් අතර ඇති දෑ සත්ය 

ෙරවන්නක් ද යල්ඛනය විග්රහ ෙරන්නක් ද විය. 

යලෝවැසියන්යග් පරමාධිපතියගන් වූවක් බවට කිසිදු 

සැෙයක් නැත.”(ූනුස:් 37)මහඟු අල් කුර්ආනය යුයදේ හා 

කිතුනු ජනයා ඔවුන්යග් දහම තුළ මතයේද ඇති ෙර ගත් 

යබායහෝ ප්රශ්න විස්තර ෙර සිටියි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ෙවර විෂයක් ගැන ඔවුහු මතයේද 

ඇති ෙර ගත්යතෝ ද ඒවායින් යබායහෝමයක් ගැන නියත 

වශයයන්ම ඉසර්ාඊල් දරුවන්ට යමම අල් කුර්ආනය විසත්ර 

ෙරයි.”(අන් නම්ල්: 76)සුවිශුද්ධ උත්තරීතර අල්ලාහ ්සමඟ 
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බැඳුණු ඔහුයග් දහම හා ඔහුයග් ප්රතිඵල සමග බැඳුණු 

යථාථආයන්හි අවයබෝධය තුළ සියලු මිනිසුන් හට තෙආ 

ඉදිරිපත් ෙරන සාක්ෂි හා සාධෙ අන්තගආත යොට ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔවුන් උපයදස ්

ලැබිය හැකි වනු පිණිස යමම අල් කුර්ආනයේ සෑම 

උපමාවක්ම අපි ජනයාට යගන හැර දැක්වූයයමු.”(අස්-

සුමආ: 27)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි....තවද සියලු දෑ පැහැදිලි ෙරන්නක් වශයයන් ද මග 

යපන්ීමක් වශයයන් ද ර්ශිවආාදයක් වශයයන් ද 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වන අයට ශුභාරංචි දන්වන්නක් 

වශයයන් ද යද්ව ග්රන්ථය අපි නුඹ යවත පහළ 

ෙයළමු.(අන් නහ්ල්: 89)මිලියන සංඛ්යාත ජනයා අවුලට 

පත් ව ඇති වැදගත් යබායහෝ ප්රශ්නවලට එය පිළිතුරු 

සපයයි. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය අල්ලාහ ් අහස් හා 

මහයපායළාව මැවූ ර්ොරය පැහැදිලි ෙර සිටියි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“නියත වශයයන්ම අහස් හා 

යපායළාව එෙට තිබුනි. පසු ව අපි ඒ යදෙ යවන් ෙළ බවත් 

තවද ීවමාන සෑම යදයක්ම ජලයයන් ඇති ෙළ බවත් 

ප්රතික්යෂප් ෙළවුන් යනාදුටුයවෝ ද? එයහයින් ඔවුහු 

විශව්ාස ෙළ යුතු යනායේ ද?”(අල් අන්බියා: 30)අල්ලාහ ්

මිනිසා මවා ඇත්යත් යෙයස් ද? උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 
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ප්රොශ ෙරයි:“අයහෝ ජනයිනි, නැවත නැගිටුවනු ලැබීම 

පිළිබඳ නුඹලා සැෙයෙ පසුවූයේ නම් එවිට (දැන ගනු) 

නුඹලාට (යථාථආය) පැහැදිලි ෙරනු වස ්නියත වශයයන්ම 

අපි නුඹලා ව පසින්ද පසු ව ශුක්රාණුයවන්ද පසු ව යල් 

ෙැටියයන් ද පසු ව හැඩ ඇති හා හැඩ යනාමැති මස ්

පිඩුයවන්ද (යන අනුපිළියවළින්) මැේයවමු. තවද අප අභිමත 

ෙරන පරිදි නියමිත ොලයක් දක්වා අපි ගැබ් තුළ 

රඳවන්යනමු. පසු ව අපි බිළියදකු යලසින් නුඹලා ව බැහැර 

ෙරන්යනමු. පසු ව නුඹලා වැඩිවියට පත් වනු ඇත. තවද 

නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්නන් ද එයමන්ම නුඹලා 

අතර ඥානය ලැබීයමන් පසු කිසිවක් යනාදන්නා තරමට 

වයයෝවෘද්ධභාවය දක්වා ර්යුෂ පිරිනමනු ලබන්නන්ද යවති. 

තවද නුඹ මහයපායළාව වියළි ව දකිනු ඇත. එවිට අපි ඒ 

මත ජලය පහළ ෙළ විට එය විෙසිත ී වැඩී සරුසාර සෑම 

වගආයකින්ම පැළෑටි හට ගනියි.”(අල් හජ්: 5) ඔහුයග් 

ඉරණම ඇත්යත් යොයහ් ද? යමම ීවිතයට පසු දැහැමියා 

හා නපුරා සතු ප්රතිඵලය කුමක් ද? යමම ප්රශ්නය සඳහා 

සාක්ෂි හා සාධෙ අංෙ 20 දරණ පරිච්යේදයේ යපර සඳහන් 

ෙර ඇත. පවතින යම්වා අහම්යබන් සිදුවූවක් ද එයස් 

නැතයහාත් උතුම් අරමුණක් සඳහා නිමආාණය ෙරනු 

ලැබූවක් ද?උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 
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ෙරයි.“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ර්ධිපත්යයයහි ද යම් 

යදයකින් අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද ඔවුන්යග් නියමිත ොලය 

සමීප විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු අවධානයයන් 

යනාබැලුයවෝ ද? එයහයින් ඉන් පසු ව ඔවුන් ෙවර පුවතක් 

ගැන ද විශව්ාස ෙරනුයේ?”(අල් අඃරාෆ්: 185)තවදුරටත් 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹලා අයහත්ුවකින් මවා ඇතැයි ද නියත 

වශයයන්ම නුඹලා අප යවත නැවත හැරී යනාඑනු ඇතැයි ද 

නුඹලා සිතුයවහු ද?”(අල් මුඃමිනූන්: 115)මහඟු අල් 

කුර්ආනය එය පහළ වූ බසින්ම අද දක්වාම සුරක්ෂිත ව 

පවතී."නියත වශයයන්ම යමම උපයදස පහළ ෙයළ් අපය. 

තවද නියත වශයයන් අපි එහි ර්රක්ෂෙයයෝ යවමු."(අල් 

හිජ්ආ: 9)එහි කිසිදු අකුරෙ යහෝ ස්ථානයෙ යහෝ එකියනෙට 

පරස්පරෙම් අඩුපාඩු හා යවනස්ෙම් ඇති කිරීයමන් කිසිදු 

අඩුවක් ෙළ යනාහැෙ. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“අල් කුර්ආනය ගැන ඔවුහු පරිශීලනය ෙළ යුතු 

යනායේ ද? එය අල්ලාහ් යනාවන යෙයනකු යවතින් ී නම් 

එහි ඔවුහු පරස්පරයන් යබායහෝමයක් දකිනු ඇත.”(අන් 

නිසා: 82)එය මුද්රණය ෙරනු ලැබ යබදා හරිනු ලැබූවකි. 

එය කියීමටත් එයට සවන් දීමටත් එහි අථආ ෙථනය 

කියීමටත් වඩාත් වැදගත් ප්රාතිහායආයයන් යුත් මහඟු 
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ග්රන්ථයක් වන අතරම අල් කුර්ආනය හැදෑරීම ඒ අනුව 

ෙටයුතු කිරීම දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායග් පිළියවත වන්යන්ය. විශ්වසනීය වාතආා 

සම්බන්ධතාවෙට අනුගතව ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබූවක් 

යමන්ම ර්රක්ෂා ෙරනු ලැබූවකි. එය දූත (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ෙතා ෙළ අරාබි බසින් මුද්රණය 

ෙරනු ලැබ ඇති අතර යබායහෝ භාෂාවන්ට එය පරිවතආනය 

ෙරනු ලැබ ඇත. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා යද්ව දූත 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්යග්) පිළියවත යන ෙරුණු 

යදෙ ඉස්ලාමීය නීතිය හා ඒවා ර්ගමානුගත කිරීම සඳහා වූ 

එෙම මූලාශ්රයකි. ඉස්ලාමයට අනුබද්ධ පුද්ගලයින්යග් 

ක්රියාමාගආයන් අනුව එය ගනු ලැබූවක් යනායේ. 

සැබැවින්ම එය ගනු ලැබ ඇත්යත් එනම් අල් කුර්ආනය හා 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් සුන්නාව 

යහවත් පිළියවත යන දිේය පණිවිඩවලිනි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් අල් කුර්ආනය සම්බන්ධයයන් යමයස් පවසා 

සිටියි:“නියත වශයයන්ම ඔවුන් යවත උපයදස් සහිත 

ග්රන්ථය පැමිණ ෙල්හි නියත වශයයන්ම එය ප්රතික්යෂප් 

ෙළවුන් (මතු වටහා ගනු ඇත.) තවද නියත වශයයන්ම එය 

අති බලවත් ග්රන්ථයකි. එයට ඉදිරියයන් යහෝ එයට 

පසුපසින් යහෝ අසත්ය දෑ ඒ යවත යනාපැමියණනු ඇත. එය 
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මහා ප්රඥාවන්ත ප්රශංසා ලාභියායගන් වූ පහළ 

කිරීමකි.”(අල් ෆුස්සිලත්: 41,42)නබිතුමාණන්යග් සුන්නාව 

යනායහාත් පිළිවත සම්බන්ධයයන් සැබැවින්ම එය ද 

අල්ලාහ්යගන් වූ දිේයමය පණිවිඩය යැයි උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් පවසා සිටියි:“...තවද රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් 

පිරිනැමුයේ ද එය නුඹලා ගනු. තවද ඔහු නුඹලාට කුමක් 

වැළැක්වූයේ ද නුඹලා වැළකී සිටිනු. තවද අල්ලාහ්ට බිය 

බැතිමත් වනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීයමහි 

දැඩිය.”(අල් හෂ්ආ: 7) 

“තවද නියත වශයයන්ම යමය යලෝවැසියන්යග් 

පරමාධිපතියගන් වූ පහළ කිරීමකි. (192) 

විශව්ාසනීය ර්ත්මය එය රැයගන පහළ විය. (193) 

නුඹ අවවාද ෙරන්නන් අතුරින් වනු පිණිස නුයේ හදවත 

මතට (194) 

පැහැදිලි අරාබි බසින් (195) 

(අෂ්-ෂුඅරාඃ: 192-195) 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“තවද (නබිවරය,) සවආඥානී මහා ප්රඥාවන්තයායගන් 

නියත වශයයන්ම නුඹට අල් කුර්ආනය ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබ 

ඇත.” 
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(අන් නම්ල්: 6) 

යමම අල් කුර්ආනය අල්ලාහ්යගන් පහළ වූවකි. එයට 

යපර වූ දිේය ග්රන්ථ තහවුරු ෙරන්නකි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි: 

“යමම කුර්ආනය අල්ලාහය්ගන් යතාර ව (යවනත් 

කිසිවකු විසින්) යගාතනු ලැබූවක් යනාීය. එනමුත් යමය 

තමන් අතර ඇති දෑ සත්ය ෙරවන්නක් ද යල්ඛනය විග්රහ 

ෙරන්නක් ද විය. යලෝවැසියන්යග් පරමාධිපතියගන් වූවක් 

බවට කිසිදු සැෙයක් නැත.” 

(ූනුස:් 37) 

මහඟු අල් කුර්ආනය යුයදේ හා කිතුනු ජනයා ඔවුන්යග් 

දහම තුළ මතයේද ඇති ෙර ගත් යබායහෝ ප්රශ්න විස්තර 

ෙර සිටියි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“ෙවර විෂයක් ගැන ඔවුහු මතයේද ඇති ෙර ගත්යතෝ ද 

ඒවායින් යබායහෝමයක් ගැන නියත වශයයන්ම ඉසර්ාඊල් 

දරුවන්ට යමම අල් කුර්ආනය විසත්ර ෙරයි.” 

(අන් නම්ල්: 76) 

සුවිශුද්ධ උත්තරීතර අල්ලාහ් සමඟ බැඳුණු ඔහුයග් දහම 

හා ඔහුයග් ප්රතිඵල සමග බැඳුණු යථාථආයන්හි අවයබෝධය 

තුළ සියලු මිනිසුන් හට තෙආ ඉදිරිපත් ෙරන සාක්ෂි හා 
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සාධෙ අන්තගආත යොට ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි: 

“ඔවුන් උපයදස් ලැබිය හැකි වනු පිණිස යමම අල් 

කුර්ආනයේ සෑම උපමාවක්ම අපි ජනයාට යගන හැර 

දැක්වූයයමු.” 

(අස-්සුමආ: 27) 

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

...තවද සියලු දෑ පැහැදිලි ෙරන්නක් වශයයන් ද මග 

යපන්ීමක් වශයයන් ද ර්ශිවආාදයක් වශයයන් ද 

(අල්ලාහ්ට) අවනත වන අයට ශුභාරංචි දන්වන්නක් 

වශයයන් ද යද්ව ග්රන්ථය අපි නුඹ යවත පහළ ෙයළමු. 

(අන් නහ්ල්: 89) 

මිලියන සංඛ්යාත ජනයා අවුලට පත් ව ඇති වැදගත් 

යබායහෝ ප්රශ්නවලට එය පිළිතුරු සපයයි. ශුද්ධ වූ අල් 

කුර්ආනය අල්ලාහ ් අහස් හා මහයපායළාව මැවූ ර්ොරය 

පැහැදිලි ෙර සිටියි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි: 

“නියත වශයයන්ම අහස් හා යපායළාව එෙට තිබුනි. 

පසු ව අපි ඒ යදෙ යවන් ෙළ බවත් තවද ීවමාන සෑම 

යදයක්ම ජලයයන් ඇති ෙළ බවත් ප්රතික්යෂප් ෙළවුන් 
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යනාදුටුයවෝ ද? එයහයින් ඔවුහු විශ්වාස ෙළ යුතු යනායේ 

ද?” 

(අල් අන්බියා: 30) 

අල්ලාහ ් මිනිසා මවා ඇත්යත් යෙයස ් ද? උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි: 

“අයහෝ ජනයිනි, නැවත නැගිටුවනු ලැබීම පිළිබඳ 

නුඹලා සැෙයෙ පසුවූයේ නම් එවිට (දැන ගනු) නුඹලාට 

(යථාථආය) පැහැදිලි ෙරනු වස් නියත වශයයන්ම අපි 

නුඹලා ව පසින්ද පසු ව ශුක්රාණුයවන්ද පසු ව යල් 

ෙැටියයන් ද පසු ව හැඩ ඇති හා හැඩ යනාමැති මස ්

පිඩුයවන්ද (යන අනුපිළියවළින්) මැේයවමු. තවද අප අභිමත 

ෙරන පරිදි නියමිත ොලයක් දක්වා අපි ගැබ් තුළ 

රඳවන්යනමු. පසු ව අපි බිළියදකු යලසින් නුඹලා ව බැහැර 

ෙරන්යනමු. පසු ව නුඹලා වැඩිවියට පත් වනු ඇත. තවද 

නුඹලා අතර මරණයට පත්වන්නන් ද එයමන්ම නුඹලා 

අතර ඥානය ලැබීයමන් පසු කිසිවක් යනාදන්නා තරමට 

වයයෝවෘද්ධභාවය දක්වා ර්යුෂ පිරිනමනු ලබන්නන්ද යවති. 

තවද නුඹ මහයපායළාව වියළි ව දකිනු ඇත. එවිට අපි ඒ 

මත ජලය පහළ ෙළ විට එය විෙසිත ී වැඩී සරුසාර සෑම 

වගආයකින්ම පැළෑටි හට ගනියි.” 
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(අල් හජ්: 5) ඔහුයග් ඉරණම ඇත්යත් යොයහ් ද? යමම 

ීවිතයට පසු දැහැමියා හා නපුරා සතු ප්රතිඵලය කුමක් ද? 

යමම ප්රශ්නය සඳහා සාක්ෂි හා සාධෙ අංෙ 20 දරණ 

පරිච්යේදයේ යපර සඳහන් ෙර ඇත. පවතින යම්වා 

අහම්යබන් සිදුවූවක් ද එයස් නැතයහාත් උතුම් අරමුණක් 

සඳහා නිමආාණය ෙරනු ලැබූවක් ද? 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ර්ධිපත්යයයහි ද යම් යදයකින් 

අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද ඔවුන්යග් නියමිත ොලය සමීප 

විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ 

ද? එයහයින් ඉන් පසු ව ඔවුන් ෙවර පුවතක් ගැන ද 

විශව්ාස ෙරනුයේ?” 

(අල් අඃරාෆ්: 185) 

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“නියත වශයයන්ම අපි නුඹලා අයහත්ුවකින් මවා ඇතැයි 

ද නියත වශයයන්ම නුඹලා අප යවත නැවත හැරී යනාඑනු 

ඇතැයි ද නුඹලා සිතුයවහු ද?” 

(අල් මුඃමිනූන්: 115) 

මහඟු අල් කුර්ආනය එය පහළ වූ බසින්ම අද දක්වාම 

සුරක්ෂිත ව පවතී. 
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"නියත වශයයන්ම යමම උපයදස පහළ ෙයළ් අපය. 

තවද නියත වශයයන් අපි එහි ර්රක්ෂෙයයෝ යවමු." 

(අල් හිජ්ආ: 9) 

එහි කිසිදු අකුරෙ යහෝ ස්ථානයෙ යහෝ එකියනෙට 

පරස්පරෙම් අඩුපාඩු හා යවනස්ෙම් ඇති කිරීයමන් කිසිදු 

අඩුවක් ෙළ යනාහැෙ. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි. 

“අල් කුර්ආනය ගැන ඔවුහු පරිශීලනය ෙළ යුතු යනායේ 

ද? එය අල්ලාහ් යනාවන යෙයනකු යවතින් ී නම් එහි 

ඔවුහු පරසප්රයන් යබායහෝමයක් දකිනු ඇත.” 

(අන් නිසා: 82) 

එය මුද්රණය ෙරනු ලැබ යබදා හරිනු ලැබූවකි. එය 

කියීමටත් එයට සවන් දීමටත් එහි අථආ ෙථනය 

කියීමටත් වඩාත් වැදගත් ප්රාතිහායආයයන් යුත් මහඟු 

ග්රන්ථයක් වන අතරම අල් කුර්ආනය හැදෑරීම ඒ අනුව 

ෙටයුතු කිරීම දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායග් පිළියවත වන්යන්ය. විශ්වසනීය වාතආා 

සම්බන්ධතාවෙට අනුගතව ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබූවක් 

යමන්ම ර්රක්ෂා ෙරනු ලැබූවකි. එය දූත (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ෙතා ෙළ අරාබි බසින් මුද්රණය 

ෙරනු ලැබ ඇති අතර යබායහෝ භාෂාවන්ට එය පරිවතආනය 
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ෙරනු ලැබ ඇත. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා යද්ව දූත 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්යග්) පිළියවත යන ෙරුණු 

යදෙ ඉස්ලාමීය නීතිය හා ඒවා ර්ගමානුගත කිරීම සඳහා වූ 

එෙම මූලාශ්රයකි. ඉස්ලාමයට අනුබද්ධ පුද්ගලයින්යග් 

ක්රියාමාගආයන් අනුව එය ගනු ලැබූවක් යනායේ. 

සැබැවින්ම එය ගනු ලැබ ඇත්යත් එනම් අල් කුර්ආනය හා 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් සුන්නාව 

යහවත් පිළියවත යන දිේය පණිවිඩවලිනි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්අල් කුර්ආනය සම්බන්ධයයන් යමයස් පවසා සිටියි: 

“නියත වශයයන්ම ඔවුන් යවත උපයදස ්සහිත ග්රන්ථය 

පැමිණ ෙල්හි නියත වශයයන්ම එය ප්රතික්යෂප් ෙළවුන් 

(මතු වටහා ගනු ඇත.) තවද නියත වශයයන්ම එය අති 

බලවත් ග්රන්ථයකි. එයට ඉදිරියයන් යහෝ එයට පසුපසින් 

යහෝ අසත්ය දෑ ඒ යවත යනාපැමියණනු ඇත. එය මහා 

ප්රඥාවන්ත ප්රශංසා ලාභියායගන් වූ පහළ කිරීමකි.” 

(අල් ෆුස්සිලත්: 41,42) 

නබිතුමාණන්යග් සුන්නාව යනායහාත් පිළිවත 

සම්බන්ධයයන් සැබැවින්ම එය ද අල්ලාහ්යගන් වූ දිේයමය 

පණිවිඩය යැයි උත්තරීතර අල්ලාහ ්පවසා සිටියි: 

“...තවද රසූල්වරයා නුඹලාට කුමක් පිරිනැමුයේ ද එය 

නුඹලා ගනු. තවද ඔහු නුඹලාට කුමක් වැළැක්වූයේ ද 
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නුඹලා වැළකී සිටිනු. තවද අල්ලාහට් බිය බැතිමත් වනු. 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් දඬුවම් දීයමහි දැඩිය.” 

(අල් හෂ්ආ: 7) 

29- යදමාපියන්, ඔවුන් යදපළ මුසල්ිම් යනාවූව ද ඔවුන් 

යවත ත්යාගශීලී වන යමන් ඉසල්ාමය නියයෝග ෙරයි. 

එයමන්ම දරුවන් පිළිබඳවද උපයදස් යදන යමන් නියයෝග 

ෙරයි. 

යදමාපියන් යවත ත්යාගශීලී වන යමන් ඉස්ලාමය 

නියයෝග ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙර 

සිටියි:“නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස (යවනත් කිසිවකුට) 

ගැතිෙම් යනාෙළ යුතු බවටත් යදමාපියන්ට උපොර ෙළ 

යුතු බවටත් නුඹයග් පරමාධිපති නියම ෙයළය්. නුඹ ළඟ 

ඔවුන් යදයදනායගන් එක් අයකු යහෝ යදයදනාම යහෝ මහලු 

වියට පත් වූයේ නම් ඔවුන් යදයදනාට උෆ් (චී) යැයි 

(යනාමනා වචනයයන්) යනාපවසනු. තවද ඔවුන් යදයදනා 

සමග පිළිකුල් අයුරින් ෙටයුතු යනාෙරනු.? ඔවුන් යදයදනා 

සමග යගෞරවනීය වදනින් අමතනු.”(අල් ඉස්රා: 

23)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ඔහුයග් මව 

දුවආලත්වයයන් දුවආලත්වයට පත්යවමින් ඔහු ඉසිලුවාය. 

ඔහුට කිරිවැරීම වසර යදෙක් තුළ විය. මට හා ඔයබ් 

යදමාපියන්ට ෙෘතයේදී වනු. නැවත යයාමු ීයම් සථ්ානය 
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මා යවතය යැයි මිනිසාට ඔහුයග් යදමේපියන් පිළිබඳ ව අපි 

උපයදස ් දුනිමු.”(ලුක්මාන්: 14)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“තවද මිනිසාට තම යදමාපියන්හට ඇප 

උපසථ්ාන ෙරන යමන් අපි උපයදස් දුනිමු. ඔහුයග් මව ඔහු 

දුෂේරත්වයයන් යුතු ව ඉසිලුවාය. තවද දුෂ්ෙරත්වයයන් 

යුතු ව ඇය ඔහු ප්රසූත ෙළාය. ඔහු ව (මේ කුස තුළ) 

ඉසිලීම හා ඔහුට කිරි වැරීම මාස තිහකි. ඔහු වැඩි වියට පත් 

ව අවුරුදු හතළිහට ළඟා වූ විට “මායග් පරමාධිපත්යාණනි! 

නුඹ මා යවත හා මායග් යදමේපියන් යවත දායාද ෙළ 

නුඹයග් ර්ශිවආාදය සඳහා ෙෘතයේදී ීමටත් නුඹ තෘප්තියට 

පත් වන අයුරින් දැහැමි දෑ සිදු කිරීමටත් මට භාග්යය ලබා 

යදනු මැනව! තවද මායග් පරපුර තුළ ද මාහට දැහැමි බව 

ඇති ෙරනු මැනව! නියත වශයයන්ම මම පාප සමාව ඇයැද 

නුඹ යවත නැඹුරු යවමි. තවද නියත වශයයන්ම මම 

මුසල්ිම්වරුන් (අල්ලාහට් අවනත වන්නන්) අතුරිනි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය.”(අල් අහ්ොෆ්: 15)අබූ හුයරේරා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාතආා ෙරන ලදී. 

“මිනිසකු අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා යවත පැමිණ: අල්ලාහය්ග් දූතයාණනි! 

මිනිසුන් අතරින් මා මිත්රශීලී ව සුහද සම්බන්ධෙම් පවත් 

වන්නට වඩාත් සුදුසු අය ෙවුරුන්දැ?යි විමසා සිටියේය. 
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එතුමා: ‘ඔයබ් මව’ යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසු ව ෙවයරකුට 

දැයි විමසුයේය. එතුමා ‘පසු ව ඔයබ් මව’ යැයි පිළිතුරු 

දුන්හ. නැවතත් ඔහු පසු ව ෙවයරකුටදැ?යි විමසුයේය. 

එතුමා ‘ඔයබ් මව’ යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසුව ෙවයරකුට දැයි 

විමසුයේය. පසු ව ‘ඔයබ් පියා’ යැයි පිළිතුරු දුන්හ.සහීහ් 

මුසල්ිම්යදමාපියන් පිළිබඳ උපයදස් දුන් යමම නියයෝගය 

ඔවුන් මුසල්ිම්වරුන් වුව ද මුසල්ිම් යනාවන්නන් වුව ද එෙ 

සමානය.අසම්ා බින්ත් අබී බක්ආ තුමිය විසින් වාතආා ෙරන 

ලදී. ඇය: ‘කුයරයිෂ් යගෝත්රිෙයින් නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සමග ගිවිසුමක් සිදු ෙරගත් යුගයේ 

ඔවුන්යග් එම ොලයේ මායග් මව ඇයයග් දියණිය සමග 

පැමිණියාය. එවිට මම ‘සැබැවින්ම මායග් මව ඉතා 

ර්ශායවන් පැමිණ ඇත්තීය. මා ඇය සමග සම්බන්ධෙම් 

පවත්වන්නදැ?යි මම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායගන් ර්ගමිෙ තීන්දු පැතුයවමි. එතුමා: “එයසය්, ඔබ 

මව සමග සම්බන්ධෙම් පවත්වන්නැ’යි පවසා සිටියහ.සහීහ ්

අල් බුහාරිනමුත් ඉසල්ාමයයන් යද්ව ප්රතික්යෂප්ය යවත 

තම දරුවා යපරළන්නට යදමාපියන් යවයහයසන්යන් නම් 

උත්සාහ ෙරන්යන් නම් -එම තත්ත්වය යටයත්- ඔවුන් 

යදයදනාට අවනත යනාවන යමන් ද ඔහු යද්ව 

විශව්ාසියයකුව සිට ඔවුන් යදයදනාට යහපත සලසන යමන් 
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ද ඔවුන් යදයදනා සමග යහපත් යලස සම්බන්ධෙම් 

පවත්වන යමන් ද ඉසල්ාමය නියයෝග ෙර සිටියි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි."ඔබට ෙවර යදයක් ගැන 

දැනුම නැත්යත් ද එවන් දෑ මට ර්යද්ශ කිරීමට ඔවුන් 

යදයදනා ඔබට උත්සාහ දැරුයේ නම් එවිට ඔබ ඔවුන් 

යදයදනාට අවනත යනාවනු. තවද යමයලායවහි යහපත් 

අයුරින් ඔවුන් යදයදනා සමග මිත්රශීලී ව ෙටයුතු ෙරනු. 

තවද මා යවත යයාමුවූවන්යග් මාගආය ඔබ අනුගමනය 

ෙරනු. පසු ව නුඹලායග් නැවත හැරී එන සථ්ානය ඇත්යත් 

මා යවතය. එවිට නුඹලා සිදු ෙරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව මම 

නුඹලාට දන්වමි."(ලුක්මාන්:15)මුසල්ිම්වරයකුට යද්ව 

ර්යද්ශෙ සමීප ඥාතීන් වුව ද ඔහුට ඥාතීන් යනාවූව ද ඔහු 

සමග සටන් වදින්නන් යලස ඔවුන් යනාවන්යන් නම් 

ඔවුනට උපොර කිරීම මුසල්ිම්වරයාට ඉසල්ාම් තහනම් ෙර 

නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:“දහම 

සම්බන්ධව නුඹලා සමග සටන් යනාවදින, තවද නුඹලායග් 

නියවස් වලින් නුඹලා ව පිටුවහල් යනාෙරන අය සමග යහ 

අයුරින් ෙටයුතු කිරීමටත් ඔවුන් යවත සාධාරණීය අයුරින් 

ෙටයුතු කිරීමටත් අල්ලාහ් නුඹලා යනාවැළැක්ීය. 

සාධාරණීය යලසින් ෙටුයුතු ෙරන්නන්හට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය ෙරයි.”(අල් මුම්තහිනා: 
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8)දරුවන්ට උපයදස් යදන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙරයි. 

ඉස්ලාමය පියාට නියයෝග ෙර සිටින වැදගත්ම ෙරුණ 

වනුයේ තම දරුවන්ට ඔවුන්යග් පරමාධිපති පිළිබඳ 

යථාථආය ඉගැන්ීමය. උදාහරණ වශයයන් නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා එතුමායග් මහප්යපකු 

වන අබ්බාස ් (රළියල්ලාහ්යග්) තුමායග් පුත් අබ්දුල්ලාහ්ට 

යමයස් පවසා සිටියහ.“අයහෝ දරුව! යහෝ අයහෝ කුඩා දරුව! 

යැයි ර්මන්ත්රණය යොට අල්ලාහ් ඔබට යසත සලසන 

වදන් කිහිපයක් මම නුඹට කියා දිය යුතු යනායේ ද? එවිට 

මම ‘එයසය්’ යැයි පිළිතුරු දුනිමි. එවිට එතුමා ‘අල්ලාහ ්

පිළිබඳ ප්රයේසයමන් ෙටයුතු ෙරනු. අල්ලාහ ් ඔබව 

ර්රක්ෂා ෙරනු ඇත. අල්ලාහ් පිළිබඳ ප්රයේසයමන් ෙටයුතු 

ෙරනු. ඔබ ඉදිරියේ ඔබ ඔහුව දකිනු ඇත. සතුටු දායෙ 

අවසථ්ාවන්හි ඔහු යවත සැල ෙරනු. දුෂේර අවසථ්ාවන්හි 

ඔහු ඔබ ව හඳුනා ගනු ඇත. ඔබ යමක් ඉල්ලන්යන් නම් 

අල්ලාහය්ගන්ම ඉල්ලනු. ඔබ උදේ පතන්යනහි නම් 

අල්ලාහය්ගන්ම උදේ පතනු.”(යමය ඉමාම් අහ්මද් විසින් 

වාතආා යොට ඇත. 4:287)යදමාපියන් තමන් යදපළයග් 

ර්ගමිෙ යමන්ම යලෞකිෙ ෙටයුතුවලදී තමන් යදපළට 

ප්රයයෝනවත් වන දෑ තමන් යදපළයග් දරුවන්ට උගන්වන 

යමන් අල්ලාහ ් ඔවුන් යදපළට නියයෝග ෙර ඇත. 
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උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අයහෝ විශ්වාස 

ෙළවුනි! නුඹලා හා නුඹලායග් පවුල (නිරා) ගින්යනන් 

ර්රක්ෂා ෙර ගනු. එහි ඉන්ධන මිනිසුන් හා ගල්ය. එහි 

දරුණු කුරීරු මලක්වරුන් යවති. ඔහු ඔවුනට අණ ෙරන දෑ 

සම්බන්ධයයන් ඔවුහු අල්ලාහ්ට පිටු යනාපාති. තවද ඔවුනට 

අණ ෙරනු ලබන දෑ ඔවුහු (එයලසම) ඉටු ෙරති."(අත් 

තහ්රීම්: 6)උත්තරීතර අල්ලාහ්යග් ප්රොශය 

සම්බන්ධයයන් අලී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් යමයස් 

වාතආා ෙරන ලදී.“නුඹලා හා නුඹලායග් පවුයල් උදවිය 

නිරා ගින්යනන් ර්රාක්ෂා ෙර ගනු.”ඔහු පවසා සිටිනුයේ 

‘නුඹලා ඔවුනට පුහුණු ෙරනු. ඔවුනට උගන්වනු’ 

යන්නයි.දරුවා සලාතයේ පුහුණුව ලබනු පිණිස පියා තම 

දරුවාට සලාතය ඉගැන්විය යුතු යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා නියයෝග ෙර ඇත්තාහ. එතුමා 

යමයස් ප්රොශ ෙළහ.“නුඹලායග් දරුවන් සත්වන වියේ 

පසුවන විට නුඹලා සලාතය ගැන ඔවුනට නියයෝග 

ෙරනු”(යමය අබූ දාවුද් විසින් වාතආා යොට 

ඇත.)සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමායණෝ යමයස් 

පවසා සිටියහ:“සෑම යෙයනකුම යමයහයවන්යනකි. නුඹලා 

සෑම යෙයනකුම තමන්යග් යමයහයීම ගැන වගකිව 

යුත්යතෝ වන්යනහුය. ‘ඉමාම්’ යහවත් නායෙයා 
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යමයහයවන්යනකි. ඔහුයග් යමයහයීම ගැන ඔහු වග 

උත්තරෙරුයවකි. එයමන්ම පිරිමියා තම පවුල 

යමයහයවන්නාය. ඔහුයග් යමයහයීම ගැන ඔහු වග 

උත්තරෙරුයවකි. බිරිය තම ස්වාමිපුරුෂයායග් නියවයසහි 

යමයහයවන්නියයි. ඇයයග් යමයහයීම ගැන ඇය 

වගඋත්තරොරියකි. යසව්ෙයා තම සව්ාමියායග් ධනයයහි 

යමයහයවන්යනකි. ඔහුයග් යමයහයීම ගැන ඔහු වග 

උත්තර ෙරුයවකි. සෑම යෙයනකුම යමයහයවන්යනකු 

යේ. ඔහුයග් යමයහයීම ගැන ඔහු වග උත්තර ෙරුයවකු 

යේ.”(සහීහ් ඉබ්නු හිබ්බාන්: 4490)තම දරුවන් හා තම 

නිවැසියන් සඳහා වියපැහැදම් ෙරන යමන් ඉස්ලාමය පියාට 

නියයෝග ෙරයි. අංෙ 18 දරණ පරිච්යේදයේ යම් ගැන 

යමයනහි කිරීමක් ෙලින් සිදු ෙර ඇත. තම දරුවන්ට වියදම් 

කිරීයම් මහිමය පිළිබඳ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා යමයස් විස්තර ෙර පවසා ඇත්තාහ.පුද්ගලයකු වියදම් 

ෙරන විශිෂ්ටතම දීනාරය වනුයේ තම පවුල යවනුයවන් 

වියදම් ෙරන දීනාරයත්. පුද්ගලයකු අල්ලාහ්යග් මාගආයේ 

සිටි තම සත්වයා යවනුයවන් වියදම් ෙරන දීනාරයත් 

අල්ලාහ්යග් මාගආයේ සිටින තම සගයින් යවනුයවන් වියදම් 

ෙරන දීනාරයත් යේ. යැයි පැවසූහ. අබූ කිලාබා තුමා ‘තම 

පවුයලන් ර්රම්භ ෙර ඇත්යත් යැයි පවසා එතුමා තවදුරටත් 
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‘ෙවර පුද්ගලයකු යහෝ තම පවුයල් සිටින කුඩා 

සාමාජිෙයින් සඳහා වියදම් ෙරන්යන් ද එය ප්රතිඵලයයන් 

වඩාත් උතුම්ය. එමගින් අල්ලාහ ්ඔවුනට ප්රයයෝජන යගන 

යදන අතර ඔවුන්ව යපායහාසත් ෙරනු ඇත.’(සහීහ් මුස්ලිම්: 

994) 

“නුඹලා ඔහුට පමණක් මිස (යවනත් කිසිවකුට) 

ගැතිෙම් යනාෙළ යුතු බවටත් යදමාපියන්ට උපොර ෙළ 

යුතු බවටත් නුඹයග් පරමාධිපති නියම ෙයළය්. නුඹ ළඟ 

ඔවුන් යදයදනායගන් එක් අයකු යහෝ යදයදනාම යහෝ මහලු 

වියට පත් වූයේ නම් ඔවුන් යදයදනාට උෆ් (චී) යැයි 

(යනාමනා වචනයයන්) යනාපවසනු. තවද ඔවුන් යදයදනා 

සමග පිළිකුල් අයුරින් ෙටයුතු යනාෙරනු.? ඔවුන් යදයදනා 

සමග යගෞරවනීය වදනින් අමතනු.” 

(අල් ඉස්රා: 23) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“ඔහුයග් මව දුවආලත්වයයන් දුවආලත්වයට පත්යවමින් 

ඔහු ඉසිලුවාය. ඔහුට කිරිවැරීම වසර යදෙක් තුළ විය. මට 

හා ඔයබ් යදමාපියන්ට ෙෘතයේදී වනු. නැවත යයාමු ීයම් 

සථ්ානය මා යවතය යැයි මිනිසාට ඔහුයග් යදමේපියන් 

පිළිබඳ ව අපි උපයදස් දුනිමු.” 

(ලුක්මාන්: 14) 
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උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“තවද මිනිසාට තම යදමාපියන්හට ඇප උපසථ්ාන 

ෙරන යමන් අපි උපයදස ් දුනිමු. ඔහුයග් මව ඔහු 

දුෂේරත්වයයන් යුතු ව ඉසිලුවාය. තවද දුෂ්ෙරත්වයයන් 

යුතු ව ඇය ඔහු ප්රසූත ෙළාය. ඔහු ව (මේ කුස තුළ) 

ඉසිලීම හා ඔහුට කිරි වැරීම මාස තිහකි. ඔහු වැඩි වියට පත් 

ව අවුරුදු හතළිහට ළඟා වූ විට “මායග් පරමාධිපත්යාණනි! 

නුඹ මා යවත හා මායග් යදමේපියන් යවත දායාද ෙළ 

නුඹයග් ර්ශිවආාදය සඳහා ෙෘතයේදී ීමටත් නුඹ තෘප්තියට 

පත් වන අයුරින් දැහැමි දෑ සිදු කිරීමටත් මට භාග්යය ලබා 

යදනු මැනව! තවද මායග් පරපුර තුළ ද මාහට දැහැමි බව 

ඇති ෙරනු මැනව! නියත වශයයන්ම මම පාප සමාව ඇයැද 

නුඹ යවත නැඹුරු යවමි. තවද නියත වශයයන්ම මම 

මුසල්ිම්වරුන් (අල්ලාහට් අවනත වන්නන්) අතුරිනි යැයි 

ඔහු පැවසුයේය.” 

(අල් අහ්ොෆ:් 15) 

අබූ හුයරේරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාතආා 

ෙරන ලදී. “මිනිසකු අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවත පැමිණ: අල්ලාහය්ග් 

දූතයාණනි! මිනිසුන් අතරින් මා මිත්රශීලී ව සුහද 

සම්බන්ධෙම් පවත් වන්නට වඩාත් සුදුසු අය ෙවුරුන්දැ?යි 



 

 

ඉසල්ාමය 

145 

විමසා සිටියේය. එතුමා: ‘ඔයබ් මව’ යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසු 

ව ෙවයරකුට දැයි විමසුයේය. එතුමා ‘පසු ව ඔයබ් මව’ යැයි 

පිළිතුරු දුන්හ. නැවතත් ඔහු පසු ව ෙවයරකුටදැ?යි 

විමසුයේය. එතුමා ‘ඔයබ් මව’ යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසුව 

ෙවයරකුට දැයි විමසුයේය. පසු ව ‘ඔයබ් පියා’ යැයි පිළිතුරු 

දුන්හ. 

සහීහ් මුසල්ිම් 

යදමාපියන් පිළිබඳ උපයදස් දුන් යමම නියයෝගය ඔවුන් 

මුසල්ිම්වරුන් වුව ද මුසල්ිම් යනාවන්නන් වුව ද එෙ 

සමානය. 

අසම්ා බින්ත් අබී බක්ආ තුමිය විසින් වාතආා ෙරන ලදී. 

ඇය: ‘කුයරයිෂ් යගෝත්රිෙයින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා සමග ගිවිසුමක් සිදු ෙරගත් යුගයේ 

ඔවුන්යග් එම ොලයේ මායග් මව ඇයයග් දියණිය සමග 

පැමිණියාය. එවිට මම ‘සැබැවින්ම මායග් මව ඉතා 

ර්ශායවන් පැමිණ ඇත්තීය. මා ඇය සමග සම්බන්ධෙම් 

පවත්වන්නදැ?යි මම නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායගන් ර්ගමිෙ තීන්දු පැතුයවමි. එතුමා: “එයසය්, ඔබ 

මව සමග සම්බන්ධෙම් පවත්වන්නැ’යි පවසා සිටියහ. 

සහීහ් අල් බුහාරි 
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නමුත් ඉසල්ාමයයන් යද්ව ප්රතික්යෂප්ය යවත තම 

දරුවා යපරළන්නට යදමාපියන් යවයහයසන්යන් නම් 

උත්සාහ ෙරන්යන් නම් -එම තත්ත්වය යටයත්- ඔවුන් 

යදයදනාට අවනත යනාවන යමන් ද ඔහු යද්ව 

විශව්ාසියයකුව සිට ඔවුන් යදයදනාට යහපත සලසන යමන් 

ද ඔවුන් යදයදනා සමග යහපත් යලස සම්බන්ධෙම් 

පවත්වන යමන් ද ඉසල්ාමය නියයෝග ෙර සිටියි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"ඔබට ෙවර යදයක් ගැන දැනුම නැත්යත් ද එවන් දෑ 

මට ර්යද්ශ කිරීමට ඔවුන් යදයදනා ඔබට උත්සාහ දැරුයේ 

නම් එවිට ඔබ ඔවුන් යදයදනාට අවනත යනාවනු. තවද 

යමයලායවහි යහපත් අයුරින් ඔවුන් යදයදනා සමග 

මිත්රශීලී ව ෙටයුතු ෙරනු. තවද මා යවත යයාමුවූවන්යග් 

මාගආය ඔබ අනුගමනය ෙරනු. පසු ව නුඹලායග් නැවත 

හැරී එන සථ්ානය ඇත්යත් මා යවතය. එවිට නුඹලා සිදු 

ෙරමින් සිටි දෑ පිළිබඳ ව මම නුඹලාට දන්වමි." 

(ලුක්මාන්:15) 

මුසල්ිම්වරයකුට යද්ව ර්යද්ශෙ සමීප ඥාතීන් වුව ද 

ඔහුට ඥාතීන් යනාවූව ද ඔහු සමග සටන් වදින්නන් යලස 

ඔවුන් යනාවන්යන් නම් ඔවුනට උපොර කිරීම 
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මුසල්ිම්වරයාට ඉසල්ාම් තහනම් ෙර නැත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“දහම සම්බන්ධව නුඹලා සමග සටන් යනාවදින, තවද 

නුඹලායග් නියවස් වලින් නුඹලා ව පිටුවහල් යනාෙරන අය 

සමග යහ අයුරින් ෙටයුතු කිරීමටත් ඔවුන් යවත සාධාරණීය 

අයුරින් ෙටයුතු කිරීමටත් අල්ලාහ් නුඹලා යනාවැළැක්ීය. 

සාධාරණීය යලසින් ෙටුයුතු ෙරන්නන්හට නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය ෙරයි.” 

(අල් මුම්තහිනා: 8) 

දරුවන්ට උපයදස් යදන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග 

ෙරයි. ඉස්ලාමය පියාට නියයෝග ෙර සිටින වැදගත්ම 

ෙරුණ වනුයේ තම දරුවන්ට ඔවුන්යග් පරමාධිපති පිළිබඳ 

යථාථආය ඉගැන්ීමය. උදාහරණ වශයයන් නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා එතුමායග් මහප්යපකු 

වන අබ්බාස ් (රළියල්ලාහ්යග්) තුමායග් පුත් අබ්දුල්ලාහ්ට 

යමයස් පවසා සිටියහ. 

“අයහෝ දරුව! යහෝ අයහෝ කුඩා දරුව! යැයි 

ර්මන්ත්රණය යොට අල්ලාහ් ඔබට යසත සලසන වදන් 

කිහිපයක් මම නුඹට කියා දිය යුතු යනායේ ද? එවිට මම 

‘එයසය්’ යැයි පිළිතුරු දුනිමි. එවිට එතුමා ‘අල්ලාහ් පිළිබඳ 

ප්රයේසයමන් ෙටයුතු ෙරනු. අල්ලාහ් ඔබව ර්රක්ෂා 
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ෙරනු ඇත. අල්ලාහ් පිළිබඳ ප්රයේසයමන් ෙටයුතු ෙරනු. 

ඔබ ඉදිරියේ ඔබ ඔහුව දකිනු ඇත. සතුටු දායෙ 

අවසථ්ාවන්හි ඔහු යවත සැල ෙරනු. දුෂේර අවසථ්ාවන්හි 

ඔහු ඔබ ව හඳුනා ගනු ඇත. ඔබ යමක් ඉල්ලන්යන් නම් 

අල්ලාහය්ගන්ම ඉල්ලනු. ඔබ උදේ පතන්යනහි නම් 

අල්ලාහය්ගන්ම උදේ පතනු.” 

(යමය ඉමාම් අහ්මද් විසින් වාතආා යොට ඇත. 4:287) 

යදමාපියන් තමන් යදපළයග් ර්ගමිෙ යමන්ම යලෞකිෙ 

ෙටයුතුවලදී තමන් යදපළට ප්රයයෝනවත් වන දෑ තමන් 

යදපළයග් දරුවන්ට උගන්වන යමන් අල්ලාහ් ඔවුන් 

යදපළට නියයෝග ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි: 

"අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා හා නුඹලායග් පවුල 

(නිරා) ගින්යනන් ර්රක්ෂා ෙර ගනු. එහි ඉන්ධන මිනිසුන් 

හා ගල්ය. එහි දරුණු කුරීරු මලක්වරුන් යවති. ඔහු ඔවුනට 

අණ ෙරන දෑ සම්බන්ධයයන් ඔවුහු අල්ලාහ්ට පිටු 

යනාපාති. තවද ඔවුනට අණ ෙරනු ලබන දෑ ඔවුහු 

(එයලසම) ඉටු ෙරති." 

(අත් තහ්රීම්: 6) 

උත්තරීතර අල්ලාහ්යග් ප්රොශය සම්බන්ධයයන් අලී 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් යමයස් වාතආා ෙරන ලදී. 
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“නුඹලා හා නුඹලායග් පවුයල් උදවිය නිරා ගින්යනන් 

ර්රාක්ෂා ෙර ගනු.” 

ඔහු පවසා සිටිනුයේ ‘නුඹලා ඔවුනට පුහුණු ෙරනු. 

ඔවුනට උගන්වනු’ යන්නයි. 

දරුවා සලාතයේ පුහුණුව ලබනු පිණිස පියා තම දරුවාට 

සලාතය ඉගැන්විය යුතු යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා නියයෝග ෙර ඇත්තාහ. එතුමා යමයස් 

ප්රොශ ෙළහ. 

“නුඹලායග් දරුවන් සත්වන වියේ පසුවන විට නුඹලා 

සලාතය ගැන ඔවුනට නියයෝග ෙරනු” 

(යමය අබූ දාවුද් විසින් වාතආා යොට ඇත.) 

සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමායණෝ යමයස් පවසා 

සිටියහ: 

“සෑම යෙයනකුම යමයහයවන්යනකි. නුඹලා සෑම 

යෙයනකුම තමන්යග් යමයහයීම ගැන වගකිව යුත්යතෝ 

වන්යනහුය. ‘ඉමාම්’ යහවත් නායෙයා යමයහයවන්යනකි. 

ඔහුයග් යමයහයීම ගැන ඔහු වග උත්තරෙරුයවකි. 

එයමන්ම පිරිමියා තම පවුල යමයහයවන්නාය. ඔහුයග් 

යමයහයීම ගැන ඔහු වග උත්තරෙරුයවකි. බිරිය තම 

සව්ාමිපුරුෂයායග් නියවයසහි යමයහයවන්නියයි. ඇයයග් 
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යමයහයීම ගැන ඇය වගඋත්තරොරියකි. යස්වෙයා තම 

සව්ාමියායග් ධනයයහි යමයහයවන්යනකි. ඔහුයග් 

යමයහයීම ගැන ඔහු වග උත්තර ෙරුයවකි. සෑම 

යෙයනකුම යමයහයවන්යනකු යේ. ඔහුයග් යමයහයීම 

ගැන ඔහු වග උත්තර ෙරුයවකු යේ.” 

(සහීහ් ඉබ්නු හිබ්බාන්: 4490) 

තම දරුවන් හා තම නිවැසියන් සඳහා වියපැහැදම් ෙරන 

යමන් ඉස්ලාමය පියාට නියයෝග ෙරයි. අංෙ 18 දරණ 

පරිච්යේදයේ යම් ගැන යමයනහි කිරීමක් ෙලින් සිදු ෙර 

ඇත. තම දරුවන්ට වියදම් කිරීයම් මහිමය පිළිබඳ නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යමයස් විස්තර ෙර 

පවසා ඇත්තාහ. 

පුද්ගලයකු වියදම් ෙරන විශිෂ්ටතම දීනාරය වනුයේ තම 

පවුල යවනුයවන් වියදම් ෙරන දීනාරයත්. පුද්ගලයකු 

අල්ලාහ්යග් මාගආයේ සිටි තම සත්වයා යවනුයවන් වියදම් 

ෙරන දීනාරයත් අල්ලාහ්යග් මාගආයේ සිටින තම සගයින් 

යවනුයවන් වියදම් ෙරන දීනාරයත් යේ. යැයි පැවසූහ. අබූ 

කිලාබා තුමා ‘තම පවුයලන් ර්රම්භ ෙර ඇත්යත් යැයි 

පවසා එතුමා තවදුරටත් ‘ෙවර පුද්ගලයකු යහෝ තම පවුයල් 

සිටින කුඩා සාමාජිෙයින් සඳහා වියදම් ෙරන්යන් ද එය 

ප්රතිඵලයයන් වඩාත් උතුම්ය. එමගින් අල්ලාහ් ඔවුනට 
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ප්රයයෝජන යගන යදන අතර ඔවුන්ව යපායහාසත් ෙරනු 

ඇත.’ 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 994) 

30- තම සතුරන් සමග වුව ද ප්රොශයයහි හා 

ක්රියායවහි යුක්තිගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන යමන් ඉසල්ාමය 

නියයෝග ෙරයි. 

උත්තරීතර සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් ඔහුයග් ගැත්තන් අතර 

ක්රියා කිරීයමහි හා සැළසුම් කිරීයමහි යුක්තිය හා 

සාධාරණය යන ගුණාංගයයන් වණආනා ෙරනු ලැබූයවකි. 

ඔහු ෙවර ෙරුණක් නියයෝග ෙයළ් ද එයමන්ම ෙවර 

ෙරුණක් තහනම් ෙයළ් ද ඔහු එහි ද ඔහු ෙවර ෙරුණක් 

මවා එය නිණආය ෙයළ් ද එහි ද ඔහු ඍජු මාගආය මත 

යවයි.“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත යැයි 

සාක්ෂි දරයි. එයමන් ම මලක්වරුන් ද යුක්තිය ඉටු ෙරමින් 

සිටින ඥානයයන් යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) ප්රඥාවන්ත 

සවආ බලධාරී ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත.”(ර්ලු 

ඉම්රාන්: 18)අල්ලාහ් යුක්ති ධමආය පිළිබඳ නියයෝග ෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි."මායග් 

පරමාධිපති යුක්තිය අණ ෙර ඇතැයි (නබිවරය !) නුඹ 

පවසනු..."(අල් අඃරාෆ්: 29)සියලු දූතවරුන් හා නබිවරුන් 

(ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය අත්යේවා) 
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පැමිණියේ යුක්ති ධමආය සමගය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"සැබැවින්ම අපි අපයග් දහම් 

දූතවරුන් පැහැදිලි සාධෙ සමග එේයවමු. තවද ජනයා 

යුක්තිය ඉටු ෙරනු පිණිස ඔවුන් සමග යද්ව ග්රන්ථය හා 

තුලාව ද පහළ ෙයළමු..."(අල් හදීද්: 25)තුලාව යනු 

ප්රොශයන්හි හා ක්රියාවන්හි පැවතිය යුතු තුලනයයි.තම 

සතුරන් සමග වුව ද ප්රොශයයහි හා ක්රියායවහි 

යුක්තිගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග 

ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අයහෝ 

විශ්වාස ෙළවුනි, නුඹලාට එයරහිව යහෝ යදමාපියන් හා 

සමීප ඥාතීන්ට එයරහිව වුව ද නුඹලා යුක්තිය ඉටු 

ෙරන්නන් යලසත් අල්ලාහ ් යවනුයවන් සාක්ෂි දරන්නන් 

යලසත් සිටිනු. ඔහු යපායහාසයතකු වුව ද දුගියකු වුව ද 

(ෙම් නැත) අල්ලාහ ් ඔවුන් යදයදනාටම භාරෙරුය. 

එබැවින් නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීයමහි දී මයනෝ ර්ශාවන් 

පිළි යනාපදිනු. තවද නුඹලා (සාක්ෂි ය) විෙෘති ෙළ ද (ඉන්) 

වැළකී සිටියද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්නුඹලා ෙරන දෑ පිළිබඳව 

අභිඥානවන්තය."(අන් නිසා: 135)උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි."...මස්ජිදුල් හරාමයයන් නුඹලා ව 

වැළැක් වූ පිරිසෙයග් ක්යරෝධය නුඹලා (ඔවුන් යවත) සීමාව 

ඉක්මවා ෙටයුතු කිරීමට නුඹලා ව යපලඹවිය යනායුතුය. 
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තවද යහපතට හා බිය බැතිමත්ෙමට නුඹලා එකියනො 

උදේ ෙර ගනු. පාපයට හා සතුරුෙමට නුඹලා එකියනො 

උදේ යනාෙරනු. තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය."(අල් මාඉදා: 

2)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ 

විශව්ාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් යවනුයවන් යුක්ති ගරුෙ 

ව සාක්ෂි යදන්නන් වශයයන් නැගී සිටිනු. එක් පිරිසෙයග් 

ක්යරෝධය නුඹලා අයුක්ති සහගත ව ෙටයුතු කිරීමට නුඹලා 

ව යනායපායලාඹ විය යුතුය. තවද නුඹලා යුක්ති ගරුෙව 

ෙටයුතු ෙරනු. එය බිය බැතිමත් භාවයට වඩා සමීපය.”(අල් 

මාඉදා: 8)යම් අනුව තමන්ට වුවද යදමාපියන් යහෝ ඥාතීන්ට 

වුව ද සත්යයට සාක්ෂි දැරීයම් හා සත්යය ෙතා කිරීයම් 

නියයෝගය යමන්ම සතුරන් සමග වුව ද මිතුරන් සමග වුවද 

යුක්ති ගරුෙ ව ෙටයුතු කිරීයම් නියයෝගය වතආමානයේ 

පවතින සමාජ නීතිවල යහෝ ජනයා අදහන දහම් තුළ ඔබ 

දකින්යනහිද?දරුවන් අතර ද යුක්ති ගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන 

යමන් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා නියයෝග 

ෙර ඇත්තාහ.නුඃමාන් ඉබ්නු බෂීආ (රළියල්ලාහු අන්හුමා) 

තුමා ‘මින්බආ’ යේදිොව මත සිට යමයස් ප්රොශ ෙළ බව 

ර්මිආ තුමා විසින් වාතආා ෙරන ලදී. ‘අබූ අතිේයා මට යම් 

දීමනාවක් පිරිනැමුයේය. රවාහායග් දියණිය අම්රා: 
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‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් ඉදිරියේ යම් ගැන ඔබ සාක්ෂි දරන 

යතක් මම යමය පිළි යනාගනිමි’ යැයි පැවසුවාය. එවිට ඔහු 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා යවත පැමිණ: ‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! සැබැවින්ම 

අම්රා බින්ත් රවාහ්යගන් දාව මායග් පුතණුවන්ට මම 

පරිත්යාගයක් ෙයළමි. ඒ ගැන ඔබ ඉදිරියේ සාක්ෂි 

දරන්නට ඇය මට නියයෝග ෙර සිටියි’ යැයි පැවසුවාය. 

එතුමා: ‘යම් හා සමානව ඔයබ් යසසු දරුවන්ටත් ඔබ 

පිරිනැමුයවහි ද?’ යැයි විමසීය. ඔහු ‘නැත’ යැයි පිළිතුරු 

දුන්යන්ය. එතුමා: ‘අල්ලාහ ්පිළිබඳ බියයන් ෙටයුතු ෙරනු. 

නුඹලායග් දරුවන් අතර යුක්තිගරුෙව ෙටයුතු ෙරනු. යැයි 

පැවසූහ. ඔහු: හැරීයගාස ් එම දීමනාව නැවත ලබා 

ගත්යත්ය.(සහීහ් අල් බුහාරි: 2587) 

“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත යැයි 

සාක්ෂි දරයි. එයමන් ම මලක්වරුන් ද යුක්තිය ඉටු ෙරමින් 

සිටින ඥානයයන් යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) ප්රඥාවන්ත 

සවආ බලධාරී ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 18) 

අල්ලාහ ් යුක්ති ධමආය පිළිබඳ නියයෝග ෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 
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"මායග් පරමාධිපති යුක්තිය අණ ෙර ඇතැයි (නබිවරය 

!) නුඹ පවසනු..." 

(අල් අඃරාෆ්: 29) 

සියලු දූතවරුන් හා නබිවරුන් (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය 

හා සමාදානය අත්යේවා) පැමිණියේ යුක්ති ධමආය සමගය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"සැබැවින්ම අපි අපයග් දහම් දූතවරුන් පැහැදිලි සාධෙ 

සමග එේයවමු. තවද ජනයා යුක්තිය ඉටු ෙරනු පිණිස ඔවුන් 

සමග යද්ව ග්රන්ථය හා තුලාව ද පහළ ෙයළමු..." 

(අල් හදීද්: 25) 

තුලාව යනු ප්රොශයන්හි හා ක්රියාවන්හි පැවතිය යුතු 

තුලනයයි. 

තම සතුරන් සමග වුව ද ප්රොශයයහි හා ක්රියායවහි 

යුක්තිගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග 

ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි, නුඹලාට එයරහිව යහෝ 

යදමාපියන් හා සමීප ඥාතීන්ට එයරහිව වුව ද නුඹලා 

යුක්තිය ඉටු ෙරන්නන් යලසත් අල්ලාහ ්යවනුයවන් සාක්ෂි 

දරන්නන් යලසත් සිටිනු. ඔහු යපායහාසයතකු වුව ද දුගියකු 

වුව ද (ෙම් නැත) අල්ලාහ ්ඔවුන් යදයදනාටම භාරෙරුය. 
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එබැවින් නුඹලා යුක්තිය ඉටු කිරීයමහි දී මයනෝ ර්ශාවන් 

පිළි යනාපදිනු. තවද නුඹලා (සාක්ෂි ය) විෙෘති ෙළ ද (ඉන්) 

වැළකී සිටියද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්නුඹලා ෙරන දෑ පිළිබඳව 

අභිඥානවන්තය." 

(අන් නිසා: 135) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"...මස්ජිදුල් හරාමයයන් නුඹලා ව වැළැක් වූ පිරිසෙයග් 

ක්යරෝධය නුඹලා (ඔවුන් යවත) සීමාව ඉක්මවා ෙටයුතු 

කිරීමට නුඹලා ව යපලඹවිය යනායුතුය. තවද යහපතට හා 

බිය බැතිමත්ෙමට නුඹලා එකියනො උදේ ෙර ගනු. 

පාපයට හා සතුරුෙමට නුඹලා එකියනො උදේ යනාෙරනු. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය බැතිමත් වනු. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ්දඬුවම් දීයමහි ඉතා දැඩිය." 

(අල් මාඉදා: 2) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අයහෝ විශව්ාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් යවනුයවන් 

යුක්ති ගරුෙ ව සාක්ෂි යදන්නන් වශයයන් නැගී සිටිනු. එක් 

පිරිසෙයග් ක්යරෝධය නුඹලා අයුක්ති සහගත ව ෙටයුතු 

කිරීමට නුඹලා ව යනායපායලාඹ විය යුතුය. තවද නුඹලා 
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යුක්ති ගරුෙව ෙටයුතු ෙරනු. එය බිය බැතිමත් භාවයට 

වඩා සමීපය.” 

(අල් මාඉදා: 8) 

යම් අනුව තමන්ට වුවද යදමාපියන් යහෝ ඥාතීන්ට වුව ද 

සත්යයට සාක්ෂි දැරීයම් හා සත්යය ෙතා කිරීයම් නියයෝගය 

යමන්ම සතුරන් සමග වුව ද මිතුරන් සමග වුවද යුක්ති 

ගරුෙ ව ෙටයුතු කිරීයම් නියයෝගය වතආමානයේ පවතින 

සමාජ නීතිවල යහෝ ජනයා අදහන දහම් තුළ ඔබ 

දකින්යනහිද? 

දරුවන් අතර ද යුක්ති ගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන යමන් 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා නියයෝග ෙර 

ඇත්තාහ. 

නුඃමාන් ඉබ්නු බෂීආ (රළියල්ලාහු අන්හුමා) තුමා 

‘මින්බආ’ යේදිොව මත සිට යමයස් ප්රොශ ෙළ බව ර්මිආ 

තුමා විසින් වාතආා ෙරන ලදී. ‘අබූ අතිේයා මට යම් 

දීමනාවක් පිරිනැමුයේය. රවාහායග් දියණිය අම්රා: 

‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් ඉදිරියේ යම් ගැන ඔබ සාක්ෂි දරන 

යතක් මම යමය පිළි යනාගනිමි’ යැයි පැවසුවාය. එවිට ඔහු 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා යවත පැමිණ: ‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! සැබැවින්ම 

අම්රා බින්ත් රවාහ්යගන් දාව මායග් පුතණුවන්ට මම 
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පරිත්යාගයක් ෙයළමි. ඒ ගැන ඔබ ඉදිරියේ සාක්ෂි 

දරන්නට ඇය මට නියයෝග ෙර සිටියි’ යැයි පැවසුවාය. 

එතුමා: ‘යම් හා සමානව ඔයබ් යසසු දරුවන්ටත් ඔබ 

පිරිනැමුයවහි ද?’ යැයි විමසීය. ඔහු ‘නැත’ යැයි පිළිතුරු 

දුන්යන්ය. එතුමා: ‘අල්ලාහ ්පිළිබඳ බියයන් ෙටයුතු ෙරනු. 

නුඹලායග් දරුවන් අතර යුක්තිගරුෙව ෙටයුතු ෙරනු. යැයි 

පැවසූහ. ඔහු: හැරීයගාස ් එම දීමනාව නැවත ලබා 

ගත්යත්ය. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 2587) 

එනම් ජනතා ෙටයුතු යහෝ රාජ්ය ෙටයුතු යුක්තිය හා 

සාධාරණත්වයයන් යතාර ව ක්රියාත්මෙ යනාවිය යුතුය. 

ජනයා තම දහම තම ීවිත තම පරම්පරාව තම මාන්යය 

තම ධනය හා තම යද්ශය යුක්ති සාධාරණනීය 

ධමආතාවකින් යතාර ව ඒවාට ර්රක්ෂාව සැලසිය යනාහැෙ. 

මක්ොයේ සිටි මුස්ලිම්වරුන්ට යද්ව ප්රතික්යෂ්පෙයින් දුක් 

පීඩා යගන දුන් ෙල්හි නබි තුමායණෝ ඔවුනට ඇබීසීනියාව 

යවත හිජ්රත් කිරීම සඳහා -නික්ම යෑම සඳහා- නියයෝග ෙර 

තිබීම අපි දකින්යනමු. ඊට සාධෙයක් යලස එතුමා යගන 

ඇත්යත් එහි කිසියවකුට අසාධාරණයක් සිදු යනාෙරන 

යුක්තිගරුෙ රජකු ීමය. 
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31- සමසත්යක් වශයයන් සියලු මැීම්වලට උපොර 

ෙරන යමන් ඉසල්ාමය නියයෝග ෙරයි. එයමන්ම යහපත් 

සාරධමආ හා දැහැමි ක්රියාවන් යවත ද ඇරයුම් ෙරයි. 

සමස්තයක් වශයයන් සියලු මැීම්වලට උපොර ෙරන 

යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි:"නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

සාධාරණත්වය ඉටු ෙරන යලසද, ොරුණිෙත්වය යපන්වන 

යලසද, සමීප ඥාතීන්ට ( අත්යවශ්ය භාණ්ඩ) පිරිනැමීමට ද 

නියයෝග ෙරයි..."(අන් නහ්ල්: 90)උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“ඔවුහු ෙවරහු ද යත් සැපවත් 

අවසථ්ාවන්හි ද දුෂේර අවසථ්ාවන්හි ද වියදම් ෙරන්යනෝ 

යවති. තවද යෙෝපය මැඩ පවත්වාගන්යනෝ හා මිනිසුනට 

සමාව යදන්යනෝ යවති. තවද අල්ලාහ් (යමවැනි) දැහැමියන් 

ව ප්රිය ෙරන්යන්ය.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 134)අල්ලාහ්යග් 

දූතයාණන් මුහම්මද් තුමායණෝ (එතුමා යෙයරහි 

අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) යමයස් 

පවසා සිටියහ.සැබැවින්ම අල්ලාහ ්සෑම යදයක් යෙයරහිම 

යහපත කිරීම නියම ෙයළ්ය. නුඹලා මරණ දඬුවම දියත් 

ෙළ ද එම මරණ දඬුවම යහපත් යලස සිදු ෙරනු. එයමන්ම 

නුඹලා සතුන් ර්හාරය සඳහා ෙපා හැරිය ද එම ෙපා හැරීම 

යහපත් යලස සිදු ෙර ගනු. නුඹලා අතරින් යෙයනකු 
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ඔහුයග් පිහිය මුවහත් ෙරත්වා! ඔහු ෙැූ සත්වයා 

නියවන්නට -නිසල වන්නට- ඉඩ හරිත්වා!(සහීහ් මුස්ලිම්: 

1955)යහපත් සාරධමආ හා දැහැමි ක්රියාවන් යවත ඉස්ලාම් 

ඇරයුම් ෙරයි. යපර පහළ වූ දිේය ග්රන්ථවල මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්යග් ගතිගුණ 

පිළිබඳ උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“ඔවුහු 

වනාහි ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා ඉන්ීලයේ 

සඳහන් ෙරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත විධානය ෙරන 

පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන යහපත් දෑ 

ඔවුනට අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත තහනම් 

ෙරන ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති දුෂේරතාවන් 

(පහෙර) තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් (ලිීමට 

කියීමට යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ යමම 

ධමආ දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ යවති. එබැවින් 

ෙවයරකු ඔහු ව විශව්ාස යොට ඔහුට ගරු යොට ඔහුට 

උදේ ෙර ඔහුට පහළ ෙරනු ලැබූ ර්යලෝෙය පිළිපැද්යද් ද 

ඔවුහුමය ජයග්රහෙයයෝ.”(අල් අඃරාෆ්: 157)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා 

සමාදානය උදා යේවා!) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.‘අයහෝ 

ර්ඉෂා! සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඉතා ොරුණිෙය. ඔහු 

ෙරුණාව ප්රිය ෙරයි. ප්රචණ්ඩත්වයට පිරිනමා නැති 
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දැයක් යහෝ ඒ හැර යවනත් යදයෙට පිරිනමා නැති දැයක් 

ඔහු ෙරුණාවට පිරිනමා ඇත.’(සහීහ් මුස්ලිම්: 

2593)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.‘සැබැවින්ම අල්ලාහ් මේවරුන්ට හිංසා කිරීම 

ගැහැණු දරුවන් පණපිටින් වළලා දැමීම ලබා දිය යුතු දෑ 

වැළැක්ීම හා තමාට අයිතියක් නැති යද් යසීම තහනම් 

ෙයළ්ය. එයමන්ම, "ඒෙ එයහමයි යම්ෙ යමයහමයි " යනාදි 

වශයයන් (අවනිශ්චිතව) කීමත්, අධිෙ යලස ප්රශ්න 

ඇසීමත් ධනය නාස්ති කිරීමත් එතුමා පිළිකුල් 

ෙයළ්ය.’(සහීහ් අල් බුහාරි: 2408)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා 

යේවා!) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.නුඹලා විශ්වාස ෙරන යතක් 

ස්වගආයට පිවියසන්යන් නැත. එයමන්ම නුඹලා එකියනො 

ර්දරය ෙරන යතක් විශ්වාස ෙරන්යන් නැත. එයස්නම් 

නුඹලා එය සිදු ෙළ විට නුඹලා එකියනො අතර ර්දරය 

ඇතිවන යමක් මා නුඹලාට දන්වන්න ද? නුඹලා අතර 

සලාමය පතුරුවන්න.(සහීහ් මුස්ලිම්: 54) 

"නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ් සාධාරණත්වය ඉටු ෙරන 

යලසද, ොරුණිෙත්වය යපන්වන යලසද, සමීප ඥාතීන්ට ( 

අත්යවශ්ය භාණ්ඩ) පිරිනැමීමට ද නියයෝග ෙරයි..." 
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(අන් නහ්ල්: 90) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“ඔවුහු ෙවරහු ද යත් සැපවත් අවසථ්ාවන්හි ද දුෂේර 

අවසථ්ාවන්හි ද වියදම් ෙරන්යනෝ යවති. තවද යෙෝපය මැඩ 

පවත්වාගන්යනෝ හා මිනිසුනට සමාව යදන්යනෝ යවති. තවද 

අල්ලාහ් (යමවැනි) දැහැමියන් ව ප්රිය ෙරන්යන්ය.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 134) 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් මුහම්මද් තුමායණෝ (එතුමා 

යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) 

යමයස් පවසා සිටියහ. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් සෑම යදයක් යෙයරහිම යහපත 

කිරීම නියම ෙයළ්ය. නුඹලා මරණ දඬුවම දියත් ෙළ ද එම 

මරණ දඬුවම යහපත් යලස සිදු ෙරනු. එයමන්ම නුඹලා 

සතුන් ර්හාරය සඳහා ෙපා හැරිය ද එම ෙපා හැරීම යහපත් 

යලස සිදු ෙර ගනු. නුඹලා අතරින් යෙයනකු ඔහුයග් පිහිය 

මුවහත් ෙරත්වා! ඔහු ෙැූ සත්වයා නියවන්නට -නිසල 

වන්නට- ඉඩ හරිත්වා! 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 1955) 

යහපත් සාරධමආ හා දැහැමි ක්රියාවන් යවත ඉස්ලාම් 

ඇරයුම් ෙරයි. යපර පහළ වූ දිේය ග්රන්ථවල මුහම්මද් 
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(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්යග් ගතිගුණ 

පිළිබඳ උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“ඔවුහු වනාහි ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා 

ඉන්ීලයේ සඳහන් ෙරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත 

විධානය ෙරන පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන 

යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත 

තහනම් ෙරන ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති 

දුෂේරතාවන් (පහෙර) තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් 

(ලිීමට කියීමට යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ 

යමම ධමආ දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ යවති. 

එබැවින් ෙවයරකු ඔහු ව විශව්ාස යොට ඔහුට ගරු යොට 

ඔහුට උදේ ෙර ඔහුට පහළ ෙරනු ලැබූ ර්යලෝෙය 

පිළිපැද්යද් ද ඔවුහුමය ජයග්රහෙයයෝ.” 

(අල් අඃරාෆ්: 157) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ. 

‘අයහෝ ර්ඉෂා! සැබැවින්ම අල්ලාහ ් ඉතා ොරුණිෙය. 

ඔහු ෙරුණාව ප්රිය ෙරයි. ප්රචණ්ඩත්වයට පිරිනමා නැති 

දැයක් යහෝ ඒ හැර යවනත් යදයෙට පිරිනමා නැති දැයක් 

ඔහු ෙරුණාවට පිරිනමා ඇත.’ 
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(සහීහ් මුස්ලිම්: 2593) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ. 

‘සැබැවින්ම අල්ලාහ් මේවරුන්ට හිංසා කිරීම ගැහැණු 

දරුවන් පණපිටින් වළලා දැමීම ලබා දිය යුතු දෑ වැළැක්ීම 

හා තමාට අයිතියක් නැති යද් යසීම තහනම් ෙයළ්ය. 

එයමන්ම, "ඒෙ එයහමයි යම්ෙ යමයහමයි " යනාදි 

වශයයන් (අවනිශ්චිතව) කීමත්, අධිෙ යලස ප්රශ්න 

ඇසීමත් ධනය නාස්ති කිරීමත් එතුමා පිළිකුල් ෙයළ්ය.’ 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 2408) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ. 

නුඹලා විශ්වාස ෙරන යතක් ස්වගආයට පිවියසන්යන් 

නැත. එයමන්ම නුඹලා එකියනො ර්දරය ෙරන යතක් 

විශ්වාස ෙරන්යන් නැත. එයස්නම් නුඹලා එය සිදු ෙළ විට 

නුඹලා එකියනො අතර ර්දරය ඇතිවන යමක් මා නුඹලාට 

දන්වන්න ද? නුඹලා අතර සලාමය පතුරුවන්න. 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 54) 
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සත්යය ෙතා කිරීම, පැවරුම් ඉටු කිරීම, තැන්පත්ෙම, 

ලැජ්ජාව, දධයආවන්තෙම, පයරෝපාොරය, ගරුකිරීම, 

අවශය්තාවයට උදේ කිරීම, අසරණයින්ට පිහිටීම, 

කුසගින්යනන් යපයළන්නන්ට ර්හාර ලබා දීම, 

අසල්වැසියන් සමග යහපත් යලස ෙටයුතු කිරීම, ඥාතී 

සම්බන්ධෙම් රැකීම හා සතුන්ට ෙරුණාව දැක්ීම යනාදී 

ප්රශංසනීය ගතිපැවතුම් පිළිපදින යමන් ඉසල්ාමය නියයෝග 

ෙර සිටියි. 

ප්රශංසනීය ගතිපැවතුම් පිළිපදින යමන් ඉස්ලාමය 

නියයෝග ෙර සිටියි. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ:‘සැබැවින්ම මා 

එවනු ලැබුයේ දැහැමි ගුණධමආ සම්ූණආ ෙරනු 

පිණිසය.’(සහීහ් අල් අදබිල් මුෆ්රද්: 207)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ 

ෙළහ:සැබැවින්ම මළවුන් ෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

නුඹලා අතරින් මට වඩාත් ප්රියමනාප, නුඹලා අතරින් 

සභායවන් මට වඩාත් සමීප අය වන්යන් නුඹලා අතරින් 

යහපත් සාරධමආ ඇත්තවුන්ය. එයමන්ම මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සැබැවින්ම මට වඩාත් යෙෝප 

ජනෙ සභායවන් මට වඩාත් දුරස් අය වන්යන් 

අස්සසආාරූන් -අධිෙ යලස ෙතා ෙරන්නන්- අල් 
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මුතෂද්දිකූන් - දීගආ යලස ෙතා ෙරන්නන්- හා අල් 

මුතෆයිහිකූන් යවති. ඔවුහු අපි අස් සාසආාරූන් හා 

මුතෂද්දිකූන් හඳුනන්යනමු. නමුත් මුතෆයිහිකූන් ෙවුරුන් 

දැයි විමසා සිටියයෝය. එතුමා: ‘ඔවුහු උඩඟුවූයවෝ යවති’ යැයි 

පැවසූහ.(අස් සිල්සිලතුස් සහීහා: 791)අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු 

අම්ආ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාතආා ෙරන ලදී. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ නපුයරකු 

යලස යහෝ නපුරු ක්රියාවන් සිදු ෙරන්යනකු යලස යහෝ 

යනාසිටියහ. එතුමායණෝ: ‘නුඹලා අතරින් වඩාත් උතුම් අය 

වනුයේ නුඹලා අතර සාරධමආයයන් වඩාත් යහපත්ම අය 

වන්යනහුය යැයි පවසන්යනකු වූහ.(සහීහ් අල් බුහාරි: 

3559)සමස්තයක් වශයයන් දැහැමි ක්රියාවන් හා යහපත් 

සාරධමආ පිළිබඳ ඉස්ලාම් දිරිගන්වන බව යපන්වා යදන යම් 

හැර යවනත් අල් කුර්ආන් පාඨ හා හදීස ් යබායහෝමයක් 

ඇත.ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් සත්ය ෙතා කිරීම ද 

එෙකි. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ.‘සත්යය ෙතා කිරීම 

නුඹලා යවත අනිවායආය ී ඇත. යහ්තුව සැබැවින්ම සත්යය 

ෙතා කිරීම දැහැමි ක්රියාවන් යවත මග යපන්වයි. 

සැබැවින්ම දැහැමි ක්රියාවන් ස්වගආය යවත මග යපන්වයි. 

මිනිසා සත්යය ෙතා ෙරමින් සත්යය විමශආනය ෙරමින් 
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සිටින තාක් ෙල් අල්ලාහ ්ඉදිරියේ ඔහු සත්යවාදියයකු යලස 

සටහන් ෙරනු ලබනු මිස නැත.’(සහීහ් මුස්ලිම්: 

2607)ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් පැවරුම් වගකීම් 

ඉටු කිරීම ද තවත් එෙකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:"පැවරුණු වගකීම් ඒවායේ හිමිෙරුවන් යවත 

ඉටු ෙරන යලස සැබැවින්ම අල්ලාහ ් නුඹලාට නියයෝග 

ෙරයි..."(අන් නිසා:58)ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් 

තවත් ෙරුණක් වන්යන් තැන්පත්බව හා පතිවත රැකීමයි. 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප්රොශ ෙළහ.තියදයනකුට අල්ලාහ ් උදේ කිරීම 

නියම විය. ඔවුන් අතරින් ‘පතිවත රකින්නට විවාහ වන 

පුද්ගලයා’ ද නම් තරෙ ලදී.(සුනන් අත් තිමආිදි: 1655)නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්යග් 

ප්රාථආනාවක් විය. එතුමාණන් යමයස් පවසා 

සිටියහ:‘අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුෙල් හුදා වත්තුො 

වල්අෆාෆ වල් ගිනා’ (යා අල්ලාහ්! සැබැවින්ම මම ඔයබන් 

මග යපන්ීම, ශ්රද්ධාව, ර්ත්ම දමනය සහ නිපුණතාවය 

පතමි.)(සහීහ් මුස්ලිම්: 2721)ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දෑ 

අතරින් ලැජ්ජාසහගතභාවය ද එෙකි. අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ 

ෙළහ.ලැජ්ජාව යහපත යගන එනු ඇත.(සහීහ් අල් බුහාරි: 
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6117)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.සෑම දහමෙටම 

සදාචාරයක් ඇත. ඉස්ලාමයේ සදාචාරය ලැජ්ජාවයි.යමය 

ෂුඃබුල් ඊමාන් හි ඉමාම් බයිහකී තුමා වාතආා යොට ඇත. 

(6:2619)දධයආවන්තභාවය ද ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර 

සිටින තවත් ෙරුණකි. අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 

විසින් යමයස් වාතආා ෙර ඇත."නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා මිනිසුන් අතරින් වඩාත් අලංොර වඩාත් 

දධයආවන්ත යමන්ම වඩාත් පරිත්යාගශීලී යෙයනකු වූහ. 

මදීනා වාසීහු වික්ෂිප්ත වූයවෝය. නබි (සල්ලලාලහු අලයිහි 

වසල්ලම්) අසරු මත නැග ඔවුන් අබිබබා යන්යනකු 

වූහ."(සහීහ් අල් බුහාරි: 2820)අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) බියගුලුෙමින් ර්රක්ෂාව 

අල්ලාහ්යගන් පතන්යනකු වූහ. එතුමා යමයස් ප්රොශ 

ෙළහ."අයහෝ අල්ලාහ්! බියගුලුෙමින් ර්රක්ෂාව සැබැවින්ම 

මම ඔයබන් පතමි."(සහීහ් අල් බුහාරි: 

6374)ත්යාගශීලීත්වය හා උපොර කිරීම ද ඉස්ලාමය 

නියයෝග ෙර සිටින තවත් ෙරුණකි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"තම ධන සම්පත අල්ලාහ්යග් 

මාගආයේ වියදම් ෙරන්නන්ට උපමාව බීජයෙ උපමා ව 

යමනි. එය ෙරල් හතක් හට ගන්වයි. සෑම ෙරලෙ ම 
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ධාන්ය සියයක් තියබ්. තව ද අල්ලාහ ්තමන් අභිමත ෙරන 

අයට (තවත් අධිෙ ව) ගුණ ෙර යදයි. තව ද අල්ලාහ් සවආ 

ේයාපෙ ය. සවආ ඥානී ය."(අල් බෙරා: 

261)පරිත්යාගශීලීභාවය අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) සතු ගුණාංගය විය. ඉබ්නු 

අබ්බාස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යමයස් ප්රොශ ෙරන 

ලදී.මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

ජනයා අතර වඩාත්ම ත්යාගශීලී වූ අතර, රාමදාන් මාසයේ 

දී ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) ඔහු මුණ ගැසීමට පැමියණන 

විට එතුමාණන් ඊට වඩා වැඩි විය. ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) 

තුමා රාමදාන් මාසයේ සෑම රාත්රියෙම මාසය අවසානය 

දක්වා ඔහුව හමුීමට පුරුදුව සිටියේය. මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ශුද්ධ වූ අල් 

කුර්ආනය ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාට පාරායනය ෙළ 

අතර ජිබ්රීල් තුමා එතුමාණන්ව මුණගැසුණු විට එතුමායණෝ 

යේගවත් සුළඟෙට වඩා ත්යාගශීලී වූහ.(සහීහ් අල් බුහාරි: 

1902)අවශ්යතා ඇත්තන්හට උදේ කිරීම, අසරණයින්ට 

පිහිටීම, කුසගින්යනන් යපයළන්නන්ට ර්හාර සැපයීම, 

අසල්වැසියන් සමග යහපත් යලස ෙටයුතු කිරීම, ඥාතී 

සම්බන්ධෙම් රැකීම හා සත්ව ෙරුණාව යනාදිය ද පිළිපදින 

යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර සිටි ෙරුණු අතර 
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යවති.අබ්දුල්ලාහ ්ඉබ්නු අම්ආ (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසින් 

වාතආා ෙරන ලදී. සැබැවින්ම මිනියසකු නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවත පැමිණ: ඉස්ලාමයේ උතුම් 

වන්යන් කුමක්දැ?යි විමසීය. එතුමා: “ර්හාරය සැපයීමත් 

ඔබ දන්නා යමන්ම ඔබ යනාදන්නා අයට සලාම් පැවසීමත්” 

යැයි පවසා සිටියහ.(සහීහ් අල් බුහාරි: 12)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.මිනියසකු මාගආයේ ගමන් ෙරමින් සිටින 

අතරවාරයේ ඔහුට දැඩි පිපාසයක් ඇති විය. ඔහු ළිඳක් 

දුටුයේය. එහි බැස ජලය පානය යොට පසුව පිටතට 

පැමිණියේය. එවිට පිපාසය යහ්තුයවන් දිව යසාලවමින් මඩ 

ර්හාරයට ගන්නා සුනඛයයක් දුටුයේය. එවිට එම මිනිසා: 

තමන්ට අත් වූ පිපාසය යමන් පිපාසයක් යමම සුනඛයාට ද 

ඇති ී ඇතැයි පවසා නැවතත් ළිඳට බැස ඔහුයග් යම්ස 

සපත්තුවට ජලය පුරවා එය මුවින් රදවායගන ඇවිත් 

සුනඛයාට ජලය සැපයීය. එවිට අල්ලාහ ්ඔහුට ෙෘතඥ විය. 

ඔහුට සමාව දුන්යන්ය. යැයි එතුමායණෝ පැවසූහ. එවිට 

ඔවුහු: අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! සතුන් විෂයයයහි පවා අපට 

ර්නිශංසා තියබ්දැ?යි විමසුයවෝය. එවිට එතුමායණෝ: ‘සීී 

සෑම යදයෙටම පිහිට ීයමන් කුසලක් ඇත.’යැයි 

පැවසූහ.(සහීහ් ඉබ්නු හිබ්බාන්: 544)අල්ලාහ්යග් 
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දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.“වැන්දඹුවක් යහෝ දුප්පතුන් රැෙබලා ගන්නා 

තැනැත්තා අල්ලාහය්ග් මාගආය යවනුයවන් සටන් ෙරන 

මුජාහිද් යහවත් රණශූරයයකු යහෝ රාත්රිය පුරා යාච්ඥා 

ෙරන සහ දවස පුරා නිරාහාර ව සිටින අය හා සමාන 

ය.”(සහීහ් අල් බුහාරි: 5353)ඥාතී අයිතිවාසිෙම් පිළිබඳව 

ඉස්ලාමය ඉතා උවමනායවන් ප්රොශ ෙර ඇති අතර 

ඥාතීන් සමග සම්බන්ධෙම් පැවැත්ීයම් අනිවායආයභාවය 

ගැන ද ප්රොශ ෙර සිී. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙර ඇත."විශ්වාස ෙළවුන් යවත යමම නබිවරයා 

තමන්යග් පණටත් වඩා උරුමය ඇත්තාය. ඔහුයග් බිරියන් 

ඔවුන්යග් මාතායවෝය. යදවියන් විශ්වාස ෙරන්නන් හා 

නික්ම ගියවුන් අතුරින් අල්ලාහ්යග් නියමය තුළ ඇති පරිදි 

යල් ඥාතිත්වය ඇත්යතෝ ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකුට වඩා උසස්ය. නමුත් නුඹලායග් මිතුරුන් යවත 

යහපත් අයුරින් ෙටයුතු ෙළ යුතුය. එය යද්ව ග්රන්ථයේ 

ලියන ලද්දක් විය."(අල් අහ්සාබ්: 6)ඥාතී සබඳතා බිඳ දැමීම 

ගැන අනතුරු අඟවා අවවාද ෙළ අතර එය මහයපායළායේ 

ෙලහෙම් කිරීම හා සම්බන්ධ ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙයළ්ය."නුඹලාට (යුද්ධය) පිටුපෑමට බලය 

යදනු ලැබුයේ නම්, මහයපායළායේ නුඹලා ෙලහෙම් සිදු 
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යොට නුඹලායග් ඥාතී සම්බන්ධෙම් බිඳ යහළන්නට තැත් 

ෙරන්යනහු ද?අල්ලාහ ්ශාප ෙළවුන් ඔවුහුමය. එවිට ඔහු 

ඔවුනට බිහිරිභාවය ඇති ෙයළ්ය. තවද ඔවුන්යග් දෘෂ්ටිය 

අන්ධභාවයට පත් ෙයළ්ය."(මුහම්මද්:22,23)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ 

ෙළහ: "ඥාතී සබඳතා බිඳ දමන්නා ස්වගආයට පිවියසන්යන් 

නැත."(සහීහ් මුස්ලිම්: 2556)සම්බන්ධෙම් පැවැත්ීමට 

අනිවායආය වන ඥාතීහු වනාහි: යදමේපියන්, සයහෝදර 

සයහෝදරියන්, මාමා නැන්දාවරුන්, පුංචි අම්මා බාප්පාවරුන් 

හා යලාකු අම්මා මහප්පාවරුන්ය.අසල්වැසියා යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පෙයකු වුව ද අස්ලවැසි යුතුෙම් ඉටු ෙරන යමන් 

ඉස්ලාමය අවධාරණය ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් ෙරනු. තවද 

ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාතබනු. තවද යදමාපියන් සමඟ 

උපොරශීලී ව ෙටයුතු ෙරනු. තවද ඥාතී වූවන් සමඟ ද, 

අනාථයින්, දුගියන්, ඥාති අසල්වැසියා, (ඥාති යනාවන) 

අසල්වැසියා, අසලින් සිටින සගයා, මගියා හා නුඹලායග් 

දකුණත් සතු ෙර ගත් අය (වහලුන්) සමඟ ද උපාෙරශීලී ව 

ෙටයුතු ෙරනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ් අහංොර ෙම් 

පාන පුරසාරම් යදාඩන අය ව ප්රිය යනාෙරන්යන්ය.(අන් 

නිසා:36)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 
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වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ."සැබැවින්ම අසල්වැසියා 

උරුමක්ෙරුවකු යේ යැයි මා සිතන තරමට ජිබ්රීල් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා මට අසල්වැසියා සම්බන්ධයයන් 

උපයදස් යදමින්ම සිටියහ."සහීහ් අබූ දාවූද් 5152. 

‘සැබැවින්ම මා එවනු ලැබුයේ දැහැමි ගුණධමආ 

සම්ූණආ ෙරනු පිණිසය.’ 

(සහීහ් අල් අදබිල් මුෆ්රද්: 207) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප්රොශ ෙළහ: 

සැබැවින්ම මළවුන් ෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

නුඹලා අතරින් මට වඩාත් ප්රියමනාප, නුඹලා අතරින් 

සභායවන් මට වඩාත් සමීප අය වන්යන් නුඹලා අතරින් 

යහපත් සාරධමආ ඇත්තවුන්ය. එයමන්ම මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සැබැවින්ම මට වඩාත් යෙෝප 

ජනෙ සභායවන් මට වඩාත් දුරස් අය වන්යන් 

අස්සසආාරූන් -අධිෙ යලස ෙතා ෙරන්නන්- අල් 

මුතෂද්දිකූන් - දීගආ යලස ෙතා ෙරන්නන්- හා අල් 

මුතෆයිහිකූන් යවති. ඔවුහු අපි අස් සාසආාරූන් හා 

මුතෂද්දිකූන් හඳුනන්යනමු. නමුත් මුතෆයිහිකූන් ෙවුරුන් 

දැයි විමසා සිටියයෝය. එතුමා: ‘ඔවුහු උඩඟුවූයවෝ යවති’ යැයි 

පැවසූහ. 



 

 

ඉසල්ාමය 

174 

(අස ්සිල්සිලතුස් සහීහා: 791) 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ආ (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

වාතආා ෙරන ලදී. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායණෝ නපුයරකු යලස යහෝ නපුරු ක්රියාවන් සිදු 

ෙරන්යනකු යලස යහෝ යනාසිටියහ. එතුමායණෝ: ‘නුඹලා 

අතරින් වඩාත් උතුම් අය වනුයේ නුඹලා අතර 

සාරධමආයයන් වඩාත් යහපත්ම අය වන්යනහුය යැයි 

පවසන්යනකු වූහ. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 3559) 

සමස්තයක් වශයයන් දැහැමි ක්රියාවන් හා යහපත් 

සාරධමආ පිළිබඳ ඉස්ලාම් දිරිගන්වන බව යපන්වා යදන යම් 

හැර යවනත් අල් කුර්ආන් පාඨ හා හදීස ් යබායහෝමයක් 

ඇත. 

ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් සත්ය ෙතා කිරීම ද 

එෙකි. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ. 

‘සත්යය ෙතා කිරීම නුඹලා යවත අනිවායආය ී ඇත. 

යහ්තුව සැබැවින්ම සත්යය ෙතා කිරීම දැහැමි ක්රියාවන් 

යවත මග යපන්වයි. සැබැවින්ම දැහැමි ක්රියාවන් ස්වගආය 

යවත මග යපන්වයි. මිනිසා සත්යය ෙතා ෙරමින් සත්යය 
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විමශආනය ෙරමින් සිටින තාක් ෙල් අල්ලාහ ්ඉදිරියේ ඔහු 

සත්යවාදියයකු යලස සටහන් ෙරනු ලබනු මිස නැත.’ 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 2607) 

ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් පැවරුම් වගකීම් ඉටු 

කිරීම ද තවත් එෙකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි: 

"පැවරුණු වගකීම් ඒවායේ හිමිෙරුවන් යවත ඉටු ෙරන 

යලස සැබැවින්ම අල්ලාහ ්නුඹලාට නියයෝග ෙරයි..." 

(අන් නිසා:58) 

ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දැයින් තවත් ෙරුණක් 

වන්යන් තැන්පත්බව හා පතිවත රැකීමයි. අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ 

ෙළහ. 

තියදයනකුට අල්ලාහ් උදේ කිරීම නියම විය. ඔවුන් 

අතරින් ‘පතිවත රකින්නට විවාහ වන පුද්ගලයා’ ද නම් 

තරෙ ලදී. 

(සුනන් අත් තිමආිදි: 1655) 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්යග් 

ප්රාථආනාවක් විය. එතුමාණන් යමයස් පවසා සිටියහ: 
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‘අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුෙල් හුදා වත්තුො වල්අෆාෆ 

වල් ගිනා’ (යා අල්ලාහ!් සැබැවින්ම මම ඔයබන් මග 

යපන්ීම, ශ්රද්ධාව, ර්ත්ම දමනය සහ නිපුණතාවය පතමි.) 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 2721) 

ඉස්ලාම් නියයෝග ෙර සිටින දෑ අතරින් 

ලැජ්ජාසහගතභාවය ද එෙකි. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ. 

ලැජ්ජාව යහපත යගන එනු ඇත. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6117) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

සෑම දහමෙටම සදාචාරයක් ඇත. ඉස්ලාමයේ සදාචාරය 

ලැජ්ජාවයි. 

යමය ෂුඃබුල් ඊමාන් හි ඉමාම් බයිහකී තුමා වාතආා 

යොට ඇත. (6:2619) 

දධයආවන්තභාවය ද ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර සිටින 

තවත් ෙරුණකි. අනස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 

යමයස් වාතආා ෙර ඇත. 

"නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා මිනිසුන් 

අතරින් වඩාත් අලංොර වඩාත් දධයආවන්ත යමන්ම 
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වඩාත් පරිත්යාගශීලී යෙයනකු වූහ. මදීනා වාසීහු වික්ෂිප්ත 

වූයවෝය. නබි (සල්ලලාලහු අලයිහි වසල්ලම්) අසරු මත 

නැග ඔවුන් අබිබබා යන්යනකු වූහ." 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 2820) 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

බියගුලුෙමින් ර්රක්ෂාව අල්ලාහ්යගන් පතන්යනකු වූහ. 

එතුමා යමයස ්ප්රොශ ෙළහ. 

"අයහෝ අල්ලාහ!් බියගුලුෙමින් ර්රක්ෂාව සැබැවින්ම 

මම ඔයබන් පතමි." 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6374) 

ත්යාගශීලීත්වය හා උපොර කිරීම ද ඉස්ලාමය නියයෝග 

ෙර සිටින තවත් ෙරුණකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි: 

"තම ධන සම්පත අල්ලාහ්යග් මාගආයේ වියදම් 

ෙරන්නන්ට උපමාව බීජයෙ උපමා ව යමනි. එය ෙරල් 

හතක් හට ගන්වයි. සෑම ෙරලෙ ම ධාන්ය සියයක් තියබ්. 

තව ද අල්ලාහ ්තමන් අභිමත ෙරන අයට (තවත් අධිෙ ව) 

ගුණ ෙර යදයි. තව ද අල්ලාහ ්සවආ ේයාපෙ ය. සවආ ඥානී 

ය." 

(අල් බෙරා: 261) 
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පරිත්යාගශීලීභාවය අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) සතු ගුණාංගය විය. ඉබ්නු 

අබ්බාස ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා යමයස් ප්රොශ ෙරන 

ලදී. 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

ජනයා අතර වඩාත්ම ත්යාගශීලී වූ අතර, රාමදාන් මාසයේ 

දී ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) ඔහු මුණ ගැසීමට පැමියණන 

විට එතුමාණන් ඊට වඩා වැඩි විය. ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) 

තුමා රාමදාන් මාසයේ සෑම රාත්රියෙම මාසය අවසානය 

දක්වා ඔහුව හමුීමට පුරුදුව සිටියේය. මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ශුද්ධ වූ අල් 

කුර්ආනය ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමාට පාරායනය ෙළ 

අතර ජිබ්රීල් තුමා එතුමාණන්ව මුණගැසුණු විට එතුමායණෝ 

යේගවත් සුළඟෙට වඩා ත්යාගශීලී වූහ. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 1902) 

අවශ්යතා ඇත්තන්හට උදේ කිරීම, අසරණයින්ට 

පිහිටීම, කුසගින්යනන් යපයළන්නන්ට ර්හාර සැපයීම, 

අසල්වැසියන් සමග යහපත් යලස ෙටයුතු කිරීම, ඥාතී 

සම්බන්ධෙම් රැකීම හා සත්ව ෙරුණාව යනාදිය ද පිළිපදින 

යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර සිටි ෙරුණු අතර යවති. 
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අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ආ (රළියල්ලාහු අන්හුමා) විසින් 

වාතආා ෙරන ලදී. සැබැවින්ම මිනියසකු නබි (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යවත පැමිණ: ඉස්ලාමයේ උතුම් 

වන්යන් කුමක්දැ?යි විමසීය. එතුමා: “ර්හාරය සැපයීමත් 

ඔබ දන්නා යමන්ම ඔබ යනාදන්නා අයට සලාම් පැවසීමත්” 

යැයි පවසා සිටියහ. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 12) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

මිනියසකු මාගආයේ ගමන් ෙරමින් සිටින අතරවාරයේ 

ඔහුට දැඩි පිපාසයක් ඇති විය. ඔහු ළිඳක් දුටුයේය. එහි බැස 

ජලය පානය යොට පසුව පිටතට පැමිණියේය. එවිට 

පිපාසය යහ්තුයවන් දිව යසාලවමින් මඩ ර්හාරයට ගන්නා 

සුනඛයයක් දුටුයේය. එවිට එම මිනිසා: තමන්ට අත් වූ 

පිපාසය යමන් පිපාසයක් යමම සුනඛයාට ද ඇති ී ඇතැයි 

පවසා නැවතත් ළිඳට බැස ඔහුයග් යම්ස සපත්තුවට ජලය 

පුරවා එය මුවින් රදවායගන ඇවිත් සුනඛයාට ජලය 

සැපයීය. එවිට අල්ලාහ ් ඔහුට ෙෘතඥ විය. ඔහුට සමාව 

දුන්යන්ය. යැයි එතුමායණෝ පැවසූහ. එවිට ඔවුහු: 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! සතුන් විෂයයයහි පවා අපට 



 

 

ඉසල්ාමය 

180 

ර්නිශංසා තියබ්දැ?යි විමසුයවෝය. එවිට එතුමායණෝ: ‘සීී 

සෑම යදයෙටම පිහිට ීයමන් කුසලක් ඇත.’යැයි පැවසූහ. 

(සහීහ් ඉබ්නු හිබ්බාන්: 544) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

“වැන්දඹුවක් යහෝ දුප්පතුන් රැෙබලා ගන්නා තැනැත්තා 

අල්ලාහය්ග් මාගආය යවනුයවන් සටන් ෙරන මුජාහිද් 

යහවත් රණශූරයයකු යහෝ රාත්රිය පුරා යාච්ඥා ෙරන සහ 

දවස පුරා නිරාහාර ව සිටින අය හා සමාන ය.” 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 5353) 

ඥාතී අයිතිවාසිෙම් පිළිබඳව ඉස්ලාමය ඉතා 

උවමනායවන් ප්රොශ ෙර ඇති අතර ඥාතීන් සමග 

සම්බන්ධෙම් පැවැත්ීයම් අනිවායආයභාවය ගැන ද ප්රොශ 

ෙර සිී. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙර ඇත. 

"විශ්වාස ෙළවුන් යවත යමම නබිවරයා තමන්යග් 

පණටත් වඩා උරුමය ඇත්තාය. ඔහුයග් බිරියන් ඔවුන්යග් 

මාතායවෝය. යදවියන් විශ්වාස ෙරන්නන් හා නික්ම ගියවුන් 

අතුරින් අල්ලාහ්යග් නියමය තුළ ඇති පරිදි යල් ඥාතිත්වය 

ඇත්යතෝ ඔවුන්යගන් ඇතැයමකු ඇතැයමකුට වඩා උසස්ය. 
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නමුත් නුඹලායග් මිතුරුන් යවත යහපත් අයුරින් ෙටයුතු 

ෙළ යුතුය. එය යද්ව ග්රන්ථයේ ලියන ලද්දක් විය." 

(අල් අහ්සාබ්: 6) 

ඥාතී සබඳතා බිඳ දැමීම ගැන අනතුරු අඟවා අවවාද 

ෙළ අතර එය මහයපායළායේ ෙලහෙම් කිරීම හා 

සම්බන්ධ ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙයළ්ය. 

"නුඹලාට (යුද්ධය) පිටුපෑමට බලය යදනු ලැබුයේ නම්, 

මහයපායළායේ නුඹලා ෙලහෙම් සිදු යොට නුඹලායග් 

ඥාතී සම්බන්ධෙම් බිඳ යහළන්නට තැත් ෙරන්යනහු ද? 

අල්ලාහ ් ශාප ෙළවුන් ඔවුහුමය. එවිට ඔහු ඔවුනට 

බිහිරිභාවය ඇති ෙයළ්ය. තවද ඔවුන්යග් දෘෂ්ටිය 

අන්ධභාවයට පත් ෙයළ්ය." 

(මුහම්මද්:22,23) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප්රොශ ෙළහ: "ඥාතී සබඳතා බිඳ දමන්නා 

ස්වගආයට පිවියසන්යන් නැත." 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 2556) 

සම්බන්ධෙම් පැවැත්ීමට අනිවායආය වන ඥාතීහු 

වනාහි: යදමේපියන්, සයහෝදර සයහෝදරියන්, මාමා 
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නැන්දාවරුන්, පුංචි අම්මා බාප්පාවරුන් හා යලාකු අම්මා 

මහප්පාවරුන්ය. 

අසල්වැසියා යද්ව ප්රතික්යෂ්පෙයකු වුව ද අස්ලවැසි 

යුතුෙම් ඉටු ෙරන යමන් ඉස්ලාමය අවධාරණය ෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

තවද නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් ෙරනු. තවද ඔහුට 

කිසිවක් ර්යද්ශ යනාතබනු. තවද යදමාපියන් සමඟ 

උපොරශීලී ව ෙටයුතු ෙරනු. තවද ඥාතී වූවන් සමඟ ද, 

අනාථයින්, දුගියන්, ඥාති අසල්වැසියා, (ඥාති යනාවන) 

අසල්වැසියා, අසලින් සිටින සගයා, මගියා හා නුඹලායග් 

දකුණත් සතු ෙර ගත් අය (වහලුන්) සමඟ ද උපාෙරශීලී ව 

ෙටයුතු ෙරනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ් අහංොර ෙම් 

පාන පුරසාරම් යදාඩන අය ව ප්රිය යනාෙරන්යන්ය. 

(අන් නිසා:36) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"සැබැවින්ම අසල්වැසියා උරුමක්ෙරුවකු යේ යැයි මා 

සිතන තරමට ජිබ්රීල් (අලයිහිස් සලාම්) තුමා මට 

අසල්වැසියා සම්බන්ධයයන් උපයදස් යදමින්ම සිටියහ." 

සහීහ් අබූ දාවූද් 5152. 
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යහපත් ර්හාර පාන පරියභෝජනය ඉසල්ාමය අනුමත 

ෙර ඇත. එයමන්ම ගත සිත හා නිවස පිරිසිදු ව තබා ගන්නා 

යමන් ද නියයෝග ෙර ඇත. එයහයින් විවාහය අනුමත ෙරන 

ලදී. යමම නියයෝගය නබිවරුන්හටද නියයෝග ෙර තිබූ අතර 

ඒ අනුව ඔවුහු සෑම යහපත් ෙටයුත්තක්ම අණ ෙර සිටියහ. 

යහපත් ර්හාර පාන පරියභෝජනය ඉස්ලාමය අනුමත 

ෙර ඇත. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ:"සැබැවින්ම අල්ලාහ් 

පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස යවනෙක් පිළිගන්යන් නැත. 

සැබැවින්ම උත්තරීතර අල්ලාහ ් ෙවර නියයෝගයක් 

රසූල්වරුන්ට ෙර ඇත්යත්ද එයම යදවියන් විශ්වාස 

ෙරන්නන් හටත් නියයෝග ෙර ඇත. පසුව එතුමායණෝ 

(සූරතුල් මුඃමිනූන්හි 51 වන පාඨය) “අයහෝ දූතවරුනි, 

පිවිතුරු දැයින් අනුභව ෙරනු දැහැමි ක්රියාවන් සිදු ෙරනු. 

සැබැවින්ම මම නුඹලා සිදු ෙරන දෑ පිළිබඳ සවආඥානී 

යවමි.” යැයි පාරායනය යොට තවදුරටත් (සූරතුල් බෙරා හි 

173 වන පාඨය) "අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි, අපි නුඹලාට 

යපෝෂණය ෙළ පිවිතුරු දැයින් අනුභව ෙරනු. නුඹලා 

අල්ලාහ්ව පමණක් නමදින්යනහු නම් ඔහුට නුඹලා ෙෘතඥ 

වනු.” යන වැකිය අල්ලාහ ්පවසන බව ප්රොශ ෙර සිටියහ. 

පසුව තම හිසයෙස් අවුල් ී ගිය දිගු ගමනෙ නිරත වන 



 

 

ඉසල්ාමය 

184 

මිනිසකු පිළිබඳ යමයනහි ෙයළ්ය. ඔහු තම දෑත් අහස 

යදසට දිගු යොට ‘අයහෝ! මායග් පරමාධිපතියාණනි, අයහෝ! 

මායග් පරමාධිපතියාණනි, යැයි ප්රාථආනා ෙරයි. නමුත් 

ඔහුයග් ර්හාරය අනුමත යනාවූවකි. ඔහුයග් පානය අනුමත 

යනාවූවකි. ඔහුයග් වස්ත්රය අනුමත යනාවූවකි. ඔහු 

අනුමත යනාවන හරාම් දැයින් වැඩී ඇත. එයස් නම් ඒ 

සඳහා ඔහුට පිළිතුරු සපයනු ලබනුයේ යෙයස්ද?(සහීහ් 

මුස්ලිම්: 1015)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."තම ගැත්තන්හට යහළි ෙළ අල්ලාහ්යග් අලංොරය 

හා යපෝෂණයන්යගන් වූ යහපත් දෑ තහනම් ෙර ගන්නා 

ෙවයරකු දැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. යමය යමයලාව 

ීවිතයේ ද වියශ්ෂයයන් මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ දී ද විශ්වාස ෙළවුනට සතු වූවකි. දැනුම ඇති පිරිසට 

යමම සංඥාවන් අපි පැහැදිලි ෙරනුයේ එයලසය."(අල් 

අඃරාෆ්: 32)ගත සිත හා නිවස පිරිසිදු ව තබා ගන්නා යමන් 

ද ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර ඇත. එයහයින් විවාහය අනුමත 

ෙරන ලදී. යමම නියයෝගය නබිවරුන් යමන්ම දහම් 

දූතවරුන්හට නියයෝග ෙර තිබූ අතර ඒ අනුව ඔවුහු සෑම 

යහපත් ෙටයුත්තක්ම අණ ෙර සිටියහ. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙයළ්ය:"තවද නුඹලා විසින්ම නුඹලාට 

අඹුවන් අල්ලාහ ් ඇති ෙයළ්ය. තවද නුඹලායග් අඹුවන් 
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විසින් නුඹලාට දරුවන් හා මුණුබුරන් ඇති ෙයළ්ය. තවද 

නුඹලාට යහපත් දැයින් යපෝෂණය ෙයළ්ය. එයහයින් ඔවුහු 

විශ්වාස ෙරනුයේ අසත්යය ද? තවද අල්ලාහ්යග් 

ර්ශිවආාදයන් ඔවුහු ප්රතික්යෂ්ප ෙරන්යනෝ ද?"(අන්-

නහ්ල්: 72)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි.තවද 

නුඹයග් වස්ත්රය පිරිසිදු ෙරනු. (4)තවද කිලිට්යටන් 

වළකිනු. (5)(අල් මුද්දස්සිආ: 5,4)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ."තම හදවත තුළ අනු ප්රමාණයක් තරම් 

අහංොරෙමක් ඇත්තා ස්වගආයට පිවියසන්යන් නැත." යැයි 

පැවසූහ. මිනියසකු: 'සැබැවින්ම පුද්ගලයකු තම ඇඳුම 

ලස්සනට තබා ගැනීමටත් ඔහුයග් පාවහන් යුගල ලස්සනට 

තබා ගැනීමටත් ප්රිය ෙරයි' යැයි සැළ ෙර සිටියේය. 

එතුමා: "සැබැවින්ම අල්ලාහ ් අලංොරය. ඔහු අලංොරය 

ප්රිය ෙරන්යන්ය. අහංොර ෙම යනු සත්යය වසන් යොට 

ජනයා අවමානයට පත් කිරීමය." යැයි පැවසූහ.(සහීහ් 

මුස්ලිම්: 91) 

"සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිවිතුරුය. ඔහු පිවිතුරු දෑ මිස 

යවනෙක් පිළිගන්යන් නැත. සැබැවින්ම උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් ෙවර නියයෝගයක් රසූල්වරුන්ට ෙර ඇත්යත්ද 

එයම යදවියන් විශ්වාස ෙරන්නන් හටත් නියයෝග ෙර ඇත. 
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පසුව එතුමායණෝ (සූරතුල් මුඃමිනූන්හි 51 වන පාඨය) 

“අයහෝ දූතවරුනි, පිවිතුරු දැයින් අනුභව ෙරනු දැහැමි 

ක්රියාවන් සිදු ෙරනු. සැබැවින්ම මම නුඹලා සිදු ෙරන දෑ 

පිළිබඳ සවආඥානී යවමි.” යැයි පාරායනය යොට තවදුරටත් 

(සූරතුල් බෙරා හි 173 වන පාඨය) "අයහෝ විශ්වාස 

ෙළවුනි, අපි නුඹලාට යපෝෂණය ෙළ පිවිතුරු දැයින් 

අනුභව ෙරනු. නුඹලා අල්ලාහ්ව පමණක් නමදින්යනහු නම් 

ඔහුට නුඹලා ෙෘතඥ වනු.” යන වැකිය අල්ලාහ ්පවසන බව 

ප්රොශ ෙර සිටියහ. පසුව තම හිසයෙස් අවුල් ී ගිය දිගු 

ගමනෙ නිරත වන මිනිසකු පිළිබඳ යමයනහි ෙයළ්ය. ඔහු 

තම දෑත් අහස යදසට දිගු යොට ‘අයහෝ! මායග් 

පරමාධිපතියාණනි, අයහෝ! මායග් පරමාධිපතියාණනි, යැයි 

ප්රාථආනා ෙරයි. නමුත් ඔහුයග් ර්හාරය අනුමත 

යනාවූවකි. ඔහුයග් පානය අනුමත යනාවූවකි. ඔහුයග් 

වස්ත්රය අනුමත යනාවූවකි. ඔහු අනුමත යනාවන හරාම් 

දැයින් වැඩී ඇත. එයස ්නම් ඒ සඳහා ඔහුට පිළිතුරු සපයනු 

ලබනුයේ යෙයස්ද? 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 1015) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"තම ගැත්තන්හට යහළි ෙළ අල්ලාහ්යග් අලංොරය හා 

යපෝෂණයන්යගන් වූ යහපත් දෑ තහනම් ෙර ගන්නා 
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ෙවයරකු දැයි (නබිවරය !) නුඹ පවසනු. යමය යමයලාව 

ීවිතයේ ද වියශ්ෂයයන් මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන 

දිනයේ දී ද විශ්වාස ෙළවුනට සතු වූවකි. දැනුම ඇති පිරිසට 

යමම සංඥාවන් අපි පැහැදිලි ෙරනුයේ එයලසය." 

(අල් අඃරාෆ්: 32) 

ගත සිත හා නිවස පිරිසිදු ව තබා ගන්නා යමන් ද 

ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර ඇත. එයහයින් විවාහය අනුමත 

ෙරන ලදී. යමම නියයෝගය නබිවරුන් යමන්ම දහම් 

දූතවරුන්හට නියයෝග ෙර තිබූ අතර ඒ අනුව ඔවුහු සෑම 

යහපත් ෙටයුත්තක්ම අණ ෙර සිටියහ. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙයළ්ය: 

"තවද නුඹලා විසින්ම නුඹලාට අඹුවන් අල්ලාහ් ඇති 

ෙයළ්ය. තවද නුඹලායග් අඹුවන් විසින් නුඹලාට දරුවන් හා 

මුණුබුරන් ඇති ෙයළ්ය. තවද නුඹලාට යහපත් දැයින් 

යපෝෂණය ෙයළ්ය. එයහයින් ඔවුහු විශ්වාස ෙරනුයේ 

අසත්යය ද? තවද අල්ලාහ්යග් ර්ශිවආාදයන් ඔවුහු 

ප්රතික්යෂ්ප ෙරන්යනෝ ද?" 

(අන්-නහ්ල්: 72) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

තවද නුඹයග් වස්ත්රය පිරිසිදු ෙරනු. (4) 
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තවද කිලිට්යටන් වළකිනු. (5) 

(අල් මුද්දස්සිආ: 5,4) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"තම හදවත තුළ අනු ප්රමාණයක් තරම් අහංොරෙමක් 

ඇත්තා ස්වගආයට පිවියසන්යන් නැත." යැයි පැවසූහ. 

මිනියසකු: 'සැබැවින්ම පුද්ගලයකු තම ඇඳුම ලස්සනට තබා 

ගැනීමටත් ඔහුයග් පාවහන් යුගල ලස්සනට තබා ගැනීමටත් 

ප්රිය ෙරයි' යැයි සැළ ෙර සිටියේය. එතුමා: "සැබැවින්ම 

අල්ලාහ ් අලංොරය. ඔහු අලංොරය ප්රිය ෙරන්යන්ය. 

අහංොර ෙම යනු සත්යය වසන් යොට ජනයා අවමානයට 

පත් කිරීමය." යැයි පැවසූහ. 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 91) 

අල්ලාහට් ර්යද්ශ තැබීම, ප්රතික්යෂප් කිරීම, පිළිම 

වන්දනාව, කිසිදු දැනුමකින් යතාරව අල්ලාහ් මත යබාරු 

යගාතා පැවසීම, දරුවන් මරා දැමීම, නිදහස් ීවිතයක් 

නිෙරුයණ් මරා දැමීම, මහයපායළායේ ෙලහෙම් කිරීම, 

හූනියම, රහසිගතව යහෝ ප්රසිද්ධියේ අශීලාචාර යලස 

හැසිරීම, ොමයේ වරදවා හැසිරීම, සමලිංගිෙ යසව්නය වැනි 

තහනම් ෙරන ලද මූලිොංග ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළය්. 

එයමන්ම යපාලිය තහනම් ෙයළය්. මියගිය සතුන් හා පිළිම, 
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සම්ාරෙ යවනුයවන් ෙැප ෙළ දෑ ද පරියභෝජනයට තහනම් 

ෙයළය්. සූෙර මාංශ යමන්ම කිලිටි හා අපවිත්ර දෑ ද 

තහනම් ෙයළය්. එයමන්ම අනාතයින්යග් ධනය සූරා ෙෑම 

කිරුම් මිනුම්වල අඩුපාඩු සිදු කිරීම තහනම් ෙයළය්. ඥාතී 

සබඳතා බිඳ දැමීම ද තහනම් ෙයළය්. සමසත්යක් වශයයන් 

නබිවරුන් සියලු යදනාම තහනම් ෙරන ලද යම් සියලු 

තහනම් කිරීම් මත එෙඟ වූයවෝ යවති. 

අල්ලාහ්ට ර්යද්ශ තැබීම, ප්රතික්යෂ්ප කිරීම, පිළිම 

වන්දනාව, කිසිදු දැනුමකින් යතාරව අල්ලාහ ් මත යබාරු 

යගාතා පැවසීම, දරුවන් මරා දැමීම යනාදී තහනම් ෙරන 

ලද මූලිොංග ඉස්ලාමය තහනම් ෙර ඇත."පැමියණන්න. 

නුඹලායග් පරමාධිපති නුඹලාට තහනම් ෙළ දෑ මම නුඹලා 

යවත පවසමි" යැයි (නබිවරය) නුඹ පවසනු.(ඒවා නම්) 

නුඹලා ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාෙරන යලසත්, 

යදමාපියන්ට උපොරශීලී ව ෙටයුතු ෙරන යලසත්, 

දිළිඳුෙම යහ්තුයවන් නුඹලායග් දරුවන් ඝාතනය යනාෙරන 

යලසත්, නුඹලාට හා ඔවුනට යපෝෂණය යදනුයේ අපමය.- 

එයමන්ම නුඹලා අශික්ෂිත දැයින් මතුපිටින් යපයනන දෑ හා 

රහසිගත දෑට සමීප යනාවන යලසත්ය. අල්ලාහ් නුඹලාට 

තහනම් ෙළ ර්ත්මයක් නුඹලා යුක්තියයන් යතාර ව මිස 

ඝාතනය යනාෙරනු. යමයස් එය නුඹලාට ඔහු උපයදස් 
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යදනුයේ නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු පිණිසය.අනාථයායග් 

ධන වස්ූන් යවත, ඔහු වැඩි විය පත් වන තුරු යුක්ති 

සහගත අයුරින් මිස සමීප යනාවනු. තවද කිරුම් මිණුම් 

යුක්ති සහගත යලසින් ූණආ ව ඉටු ෙරනු. කිසිදු 

ර්ත්මයෙට එහි හැකියාව අනුව මිස අපි බර 

යනාපටවන්යනමු. සමීප ඥාතියකු වුව ද නුඹලා පවසන විට 

යුක්තිගරුෙ ව පවසනු. තවද අල්ලාහ්යග් ගිවිසුම ඉටු ෙරනු. 

යමමගින් නුඹලාට ඔහු (අල්ලාහ්) උපයදස් යදනුයේ නුඹලා 

යමයනහි කිරීමට හැකි වනු පිණිසය."(අල් අන්ර්ම්: 

151,152)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."මායග් පරමාධිපති තහනම් ෙර ඇත්යත් අශික්ෂිත දෑ 

ද එයින් එළිපිට වන දෑ ද රහසිගතව වන දෑ ද පාපය ද 

යුක්තියකින් යතාර ව සීමාව ඉක්මීම ද ෙවර යදයක් 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ් කිසිදු සාධෙයක් පහළ යනාෙයළ්ද 

එවැන්නකින් ඔහුට නුඹලා ර්යද්ශ තැබීම ද නුඹලා 

යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ ්මත (යගාතා) පැවසීම ද යේ යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු."(අල් අඃරාෆ්: 33)නිදහස් 

ීවිතයක් නිෙරුයණ් මරා දැමීම ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළ්ය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අල්ලාහ ්

තහනම් ෙළ ර්ත්මයක් යුක්තියකින් යතාර ව නුඹලා 

ඝාතනය යනාෙරනු. තවද ෙවයරකු අපරාධ ෙරනු ලැබූවකු 
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යලසින් ඝාතනය ෙරනු ලැබුයේ ද ඔහුයග් භාරෙරුට 

සැබැවින්ම අපි බලයක් පැවරුයවමු. නමුත් ඔහු ඝාතනය 

සම්බන්ධයයන් සීමාව ඉක්මවා යනායා යුතුය. නියත 

වශයයන්ම ඔහු උදේ ෙරනු ලබන්යනකි."(අල් ඉස්රා: 

33)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි."තවද ඔවුහු 

වනාහි අල්ලාහ ් සමග තවත් යදවියකුට ෙන්නලේ 

යනාෙරති. තවද අල්ලාහ ් (විනාශ කිරීමට) තහනම් ෙළ 

ර්ත්මය යුක්තියයන් යතාර ව මිස ඔවුහු ඝාතනය 

යනාෙරති. තවද ොම අපචාරයේ නිරත යනායවති. තවද 

ෙවයරකු එය සිදු ෙරන්යන් ද ඔහු ප්රතිවිපාෙය ලබනු 

ඇත."(අල් ෆුෙආාන්:68)මහයපායළායේ ෙලහෙම් කිරීම 

ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:"තවද මහයපායළාව හැඩගැස් වූ පසු නුඹලා 

එහි ෙලහෙම් යනාෙරනු..."(අල් අඃරාෆ්: 56)ෂුඅයිබ් 

නබිවරයා ගැන සැලෙරමින් අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙර 

සිටියි:“...මායග් සමූහයනි, නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් 

ෙරනු. නුඹලාට ඔහු හැර යවනත් කිසිදු යදවියයකු 

යනාමැත. නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් පැහැදිලි සාධෙයක් 

නුඹලා යවත පැමිණ ඇත. එබැවින් නුඹලා කිරුම් මිණුම් 

ූණආවත් ෙරනු. ජනයාට ඔවුන්යග් භාණ්ඩවල අඩු පාඩු 

යනාෙරනු. තවද මහයපායළාව හැඩගැසුණු පසුව එහි 
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ෙලහෙම් යනාෙරනු. නුඹලා විශව්ාස ෙරන්නන්ව සිටියයහු 

නම් එය නුඹලාට ශය්රෂඨ් වන්යන් යැයි ඔහු 

පැවසුයේය.”(අල් අඃරාෆ්: 85)හූනියම් ෙටයුතු වල නිරත 

ීම ද ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"නුයේ දකුණයතහි ඇති දෑ නුඹ 

යහළනු. ඔවුන් සිදු ෙළ දෑ එය ගිල දමනු ඇත. එයස් ඔවුන් 

සිදු ෙයළ ් හූනියම්ෙරුවකුයග් කුමන්ත්රණයයි. 

හූනියම්ෙරුවා ෙවර අයුරින් පැමිණිය ද ජය යනාලබනු 

ඇත."(තාහා: 69)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ."විනාශොරී මහා 

සත් අකුසල් යහවත් අස්සබ්උල් මූේබිොත් වලින් ඉවත් 

යවන්න.ඒවා කුමක් ද යනුයවන් විමසන ලදී. එවිට, අල්ලාහ් 

යෙයරහි ර්යද්ශ තැබීම, හූනියම, කිසිදු සාධාරණ 

යහ්්තුවකින් යතාර ව මිනිස් ීවිතයක් ඝාතනය කිරීම, 

යපාලිය, අනාථ දරුවන්යග් මුදල් හා යද්පළ අවභාවිතය, 

ජිහාද්හි යුදමය තත්ත්වයෙ දී පැන දිීම, සැදැහැවත් 

විශ්වාසවන්ත ස්ත්රීන්ට අවලාද නැගීම යේ." යනුයවන් 

පැවසූහ.(සහීහ් අල් බුහාරි: 6857)රහසිගත ව යහෝ 

ප්රසිද්ධියේ අශීලාචාර යලස හැසිරීම, ොමයේ වරදවා 

හැසිරීම, සමලිංගිෙ යස්වනය යනාදිය ද ඉස්ලාමය තහනම් 

ෙයළ්ය. ඒවා තහනම් බව යපන්වා යදමින් යමම 
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පරිච්යේදයේ ර්රම්භයේ අල් කුර්ආනයේ පාඨ යමයනහි 

ෙරනු ලැබීය. එයමන්ම යපාලිය ද ඉස්ලාමය තහනම් 

ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අයහෝ 

විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු. තවද 

නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් ව සිටියයහු නම් යපාලියයන් ඉතිරි 

දෑ අත හැර දමනු. (278)එයලස නුඹලා ෙටයුතු යනාෙයළ් 

නම් එවිට අල්ලාහ් හා ඔහුයග් දූතයා සමග යුද වැදීමට 

සූදානම් වනු යැයි දන්වා සිටිනු. තවද නුඹලා පශ්චාත්තාප 

වූයයහු නම් එවිට නුඹලායග් ප්රාග්ධනය නුඹලා සතුය. 

නුඹලා අපරාධ යනාෙළ යුතුය. තවද නුඹලාට ද අපරාධ 

ෙරනු යනාලබන්යනහුය. (279)(අල් බෙරා: 278,279)යුද 

වැදීමට සූදානම් වන යමන් යපාලී ොරයාට තජආනය ෙර 

ඇත්තාක් යමන් පාපෙම් සිදු ෙරන්නනාහට තරවටුු ෙර 

නැත. ඊට යහ්තුව යපාලිය දහම යද්ශය ධනය හා ීවිත 

විනාශ ෙර දමන්නක් බැවිණිමියගිය සතුන් හා පිළිම, 

ස්මාරෙ යවනුයවන් ෙැප ෙළ දෑ පරියභෝජනයට තහනම් 

ෙයළ්ය. සූෙර මාංශ පරියභෝජනය ද තහනම් ෙයළ්ය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"(නිසි යලස 

ෙැපීමකින් යතාරව) මළ සතුන්, රුධිරය, ශූෙර මාංශ, 

අල්ලාහ ්යනාවන දෑ සඳහා බිලි යදනු ලැබූ දෑ, යගල මිරිෙනු 

ලැබ මිය ගිය දෑ, පහර යදනු ලැබ මිය ගිය දෑ, වැී මිය ගිය 
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දෑ, ඇණ මිය ගිය දෑ, මෘග සතුන් ො දැමූ දෑ - නුඹලා 

(ඉන්පසුව) එය විධිමත් යලස ෙැපුයේ නම් හැර, (එවිට 

ර්හාරය සඳහා ගත හැෙ.) - තවද පිළිම සඳහා ෙැූ දෑ 

ඊතල් මඟින් නුඹලා යප්න කීම නුඹලාට තහනම් ෙරන ලදී. 

යම්වා වැරදි සහගතය..."(අල් මාඉදා: 3)මත්පැන් පානය 

යමන්ම යසසු කිලිටි හා අපවිත්ර දෑ ද තහනම් ෙයළ්ය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"අයහෝ 

විශ්වාසෙළවුනි! සුරාව සූදුව පිළිම වන්දනාව හා යප්න 

බැලීම යෂයිතාන්යග් ක්රියායවන් පිළිකුල් සහගත දෑ ය. 

එබැවින් නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

නුඹලා එයින් වැළකී සිටිනු. (90)යෂයිතාන් අයප්ක්ෂා 

ෙරනුයේ සුරාව හා සූදුව තුළින් නුඹලා අතර සතුරුෙම හා 

ක්යරෝධය ඇති කිරීමත් අල්ලාහ ්ව යමයනහි කිරීයමන් හා 

සලාතයේ නිරත ීයමන් නුඹලා ව වළොලීමත්ය. එබැවින් 

නුඹලා එයින් වැළකිය යුත්තන් යනායේ ද?"(අල් මාඉදා: 

90,91)සැබැවින්ම නබි තුමාණන් ඔවුනට කිලිටි දෑ තහනම් 

කිරීම එතුමායග් ගුණාංගයක් වන බව අල්ලාහ ්තේරාතයේ 

සඳහන් ෙර ඇතැ යි යපර සඳහන් වූ 31 වන පරිච්යේදයේ 

සඳහන් විය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“ඔවුහු වනාහි ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා 

ඉන්ීලයේ සඳහන් ෙරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත 
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විධානය ෙරන පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන 

යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත 

තහනම් ෙරන ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති 

දුෂේරතාවන් (පහෙර) තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් 

(ලිීමට කියීමට යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ 

යමම ධමආ දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ 

යවති..."(අල් අඃරාෆ්: 157)අනාථයායග් වස්තුව සූරා ෙෑම 

ඉසල්ාමය තහනම් ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි:"අනාථයින්ට ඔවුන්යග් ධනය යදනු. තව ද 

නුඹලා කිලිටි දෑ පිවිතුරු දෑ සමඟ හුවමාරු යනාෙරනු. 

නුඹලායග් ධනය සමග ඔවුන්යග් ධනය සමග (මිශර් ෙර) 

අනුභව යනාෙරනු. සැබැවින් ම එය මහත් වූ පාපයකි."(අන් 

නිසා: 2)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි."නියත 

වශයයන් ම අනාථයින්යග් වසත්ුව අයුක්ති සහගත ව 

අනුභව ෙරන්නන් (සැබැවින් ම) ඔවුන්යග් කුයසහි ඔවුන් 

අනුභව ෙරනුයේ (නිරයේ) ගින්න ය. තවද ඔවුහු ඇවියළන 

ගින්නට (පිවිස) දැයවති."(අන් නිසා: 10)කිරුම් මිනුම් වල 

අඩුපාඩු සිදු කිරීම ද ඉසල්ාමය තහනම් ෙයළය්. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:"කිරුම් මිනුම් වල වංචා 

ෙරන්නන්හට විනාශයමය. (1)තමන් මිනිසුන්යගන් කිරා 

ගන්නා විට සම්ූණආයයන්ම කිරාගන්යනෝය. (2)කිරා යදන 
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විට යහෝ මැන යදන විට අඩු ෙර යදති. (3)නියත වශයයන්ම 

තමන් නැගිටුවනු ලබන්නන් බව ඔවුහු යනාසිතන්යනෝ ද? 

(4)(අල් මුතෆෆ්ිෆීන්: 1-4) 

"පැමියණන්න. නුඹලායග් පරමාධිපති නුඹලාට තහනම් 

ෙළ දෑ මම නුඹලා යවත පවසමි" යැයි (නබිවරය) නුඹ 

පවසනු.(ඒවා නම්) නුඹලා ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාෙරන 

යලසත්, යදමාපියන්ට උපොරශීලී ව ෙටයුතු ෙරන 

යලසත්, දිළිඳුෙම යහත්ුයවන් නුඹලායග් දරුවන් ඝාතනය 

යනාෙරන යලසත්, නුඹලාට හා ඔවුනට යපෝෂණය 

යදනුයේ අපමය.- එයමන්ම නුඹලා අශික්ෂිත දැයින් 

මතුපිටින් යපයනන දෑ හා රහසිගත දෑට සමීප යනාවන 

යලසත්ය. අල්ලාහ් නුඹලාට තහනම් ෙළ ර්ත්මයක් නුඹලා 

යුක්තියයන් යතාර ව මිස ඝාතනය යනාෙරනු. යමයස් එය 

නුඹලාට ඔහු උපයදස ්යදනුයේ නුඹලා වටහා ගත හැකි වනු 

පිණිසය. 

අනාථයායග් ධන වස්ූ න් යවත, ඔහු වැඩි විය පත් වන 

තුරු යුක්ති සහගත අයුරින් මිස සමීප යනාවනු. තවද කිරුම් 

මිණුම් යුක්ති සහගත යලසින් ූණආ ව ඉටු ෙරනු. කිසිදු 

ර්ත්මයෙට එහි හැකියාව අනුව මිස අපි බර 

යනාපටවන්යනමු. සමීප ඥාතියකු වුව ද නුඹලා පවසන විට 

යුක්තිගරුෙ ව පවසනු. තවද අල්ලාහය්ග් ගිවිසුම ඉටු 



 

 

ඉසල්ාමය 

197 

ෙරනු. යමමගින් නුඹලාට ඔහු (අල්ලාහ්) උපයදස් යදනුයේ 

නුඹලා යමයනහි කිරීමට හැකි වනු පිණිසය." 

(අල් අන්ර්ම්: 151,152) 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"මායග් පරමාධිපති තහනම් ෙර ඇත්යත් අශික්ෂිත දෑ ද 

එයින් එළිපිට වන දෑ ද රහසිගතව වන දෑ ද පාපය ද 

යුක්තියකින් යතාර ව සීමාව ඉක්මීම ද ෙවර යදයක් 

පිළිබඳ ව අල්ලාහ ් කිසිදු සාධෙයක් පහළ යනාෙයළද් 

එවැන්නකින් ඔහුට නුඹලා ර්යද්ශ තැබීම ද නුඹලා 

යනාදන්නා දෑ අල්ලාහ් මත (යගාතා) පැවසීම ද යේ යැයි 

(නබිවරය !) නුඹ පවසනු." 

(අල් අඃරාෆ්: 33) 

නිදහස් ීවිතයක් නිෙරුයණ් මරා දැමීම ඉසල්ාමය 

තහනම් ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ 

ෙරයි: 

"අල්ලාහ් තහනම් ෙළ ර්ත්මයක් යුක්තියකින් යතාර ව 

නුඹලා ඝාතනය යනාෙරනු. තවද ෙවයරකු අපරාධ ෙරනු 

ලැබූවකු යලසින් ඝාතනය ෙරනු ලැබුයේ ද ඔහුයග් 

භාරෙරුට සැබැවින්ම අපි බලයක් පැවරුයවමු. නමුත් ඔහු 
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ඝාතනය සම්බන්ධයයන් සීමාව ඉක්මවා යනායා යුතුය. 

නියත වශයයන්ම ඔහු උදේ ෙරනු ලබන්යනකි." 

(අල් ඉසර්ා: 33) 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"තවද ඔවුහු වනාහි අල්ලාහ ් සමග තවත් යදවියකුට 

ෙන්නලේ යනාෙරති. තවද අල්ලාහ ් (විනාශ කිරීමට) 

තහනම් ෙළ ර්ත්මය යුක්තියයන් යතාර ව මිස ඔවුහු 

ඝාතනය යනාෙරති. තවද ොම අපචාරයේ නිරත යනායවති. 

තවද ෙවයරකු එය සිදු ෙරන්යන් ද ඔහු ප්රතිවිපාෙය ලබනු 

ඇත." 

(අල් ෆුෙආාන්:68) 

මහයපායළායේ ෙලහෙම් කිරීම ඉසල්ාමය තහනම් 

ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"තවද මහයපායළාව හැඩගැස් වූ පසු නුඹලා එහි 

ෙලහෙම් යනාෙරනු..." 

(අල් අඃරාෆ්: 56) 

ෂුඅයිබ් නබිවරයා ගැන සැලෙරමින් අල්ලාහ් යමයස ්

ප්රොශ ෙර සිටියි: 

“...මායග් සමූහයනි, නුඹලා අල්ලාහට් ගැතිෙම් ෙරනු. 

නුඹලාට ඔහු හැර යවනත් කිසිදු යදවියයකු යනාමැත. 
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නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් පැහැදිලි සාධෙයක් නුඹලා 

යවත පැමිණ ඇත. එබැවින් නුඹලා කිරුම් මිණුම් ූණආවත් 

ෙරනු. ජනයාට ඔවුන්යග් භාණ්ඩවල අඩු පාඩු යනාෙරනු. 

තවද මහයපායළාව හැඩගැසුණු පසුව එහි ෙලහෙම් 

යනාෙරනු. නුඹලා විශව්ාස ෙරන්නන්ව සිටියයහු නම් එය 

නුඹලාට ශය්රෂඨ් වන්යන් යැයි ඔහු පැවසුයේය.” 

(අල් අඃරාෆ්: 85) 

හූනියම් ෙටයුතු වල නිරත ීම ද ඉස්ලාමය තහනම් 

ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"නුයේ දකුණයතහි ඇති දෑ නුඹ යහළනු. ඔවුන් සිදු ෙළ 

දෑ එය ගිල දමනු ඇත. එයස් ඔවුන් සිදු ෙයළ් 

හූනියම්ෙරුවකුයග් කුමන්ත්රණයයි. හූනියම්ෙරුවා ෙවර 

අයුරින් පැමිණිය ද ජය යනාලබනු ඇත." 

(තාහා: 69) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"විනාශොරී මහා සත් අකුසල් යහවත් අස්සබ්උල් 

මූේබිොත් වලින් ඉවත් යවන්න.ඒවා කුමක් ද යනුයවන් 

විමසන ලදී. එවිට, අල්ලාහ් යෙයරහි ර්යද්ශ තැබීම, 

හූනියම, කිසිදු සාධාරණ යහ්්තුවකින් යතාර ව මිනිස් 
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ීවිතයක් ඝාතනය කිරීම, යපාලිය, අනාථ දරුවන්යග් මුදල් 

හා යද්පළ අවභාවිතය, ජිහාද්හි යුදමය තත්ත්වයෙ දී පැන 

දිීම, සැදැහැවත් විශ්වාසවන්ත ස්ත්රීන්ට අවලාද නැගීම 

යේ." යනුයවන් පැවසූහ. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6857) 

රහසිගත ව යහෝ ප්රසිද්ධියේ අශීලාචාර යලස හැසිරීම, 

ොමයේ වරදවා හැසිරීම, සමලිංගිෙ යස්වනය යනාදිය ද 

ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළ්ය. ඒවා තහනම් බව යපන්වා 

යදමින් යමම පරිච්යේදයේ ර්රම්භයේ අල් කුර්ආනයේ පාඨ 

යමයනහි ෙරනු ලැබීය. එයමන්ම යපාලිය ද ඉස්ලාමය 

තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි: 

"අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් 

වනු. තවද නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් ව සිටියයහු නම් 

යපාලියයන් ඉතිරි දෑ අත හැර දමනු. (278) 

එයලස නුඹලා ෙටයුතු යනාෙයළ් නම් එවිට අල්ලාහ් හා 

ඔහුයග් දූතයා සමග යුද වැදීමට සූදානම් වනු යැයි දන්වා 

සිටිනු. තවද නුඹලා පශ්චාත්තාප වූයයහු නම් එවිට 

නුඹලායග් ප්රාග්ධනය නුඹලා සතුය. නුඹලා අපරාධ 

යනාෙළ යුතුය. තවද නුඹලාට ද අපරාධ ෙරනු 

යනාලබන්යනහුය. (279) 
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(අල් බෙරා: 278,279) 

යුද වැදීමට සූදානම් වන යමන් යපාලී ොරයාට තජආනය 

ෙර ඇත්තාක් යමන් පාපෙම් සිදු ෙරන්නනාහට තරවටුු ෙර 

නැත. ඊට යහ්තුව යපාලිය දහම යද්ශය ධනය හා ීවිත 

විනාශ ෙර දමන්නක් බැවිණි 

මියගිය සතුන් හා පිළිම, ස්මාරෙ යවනුයවන් ෙැප ෙළ 

දෑ පරියභෝජනයට තහනම් ෙයළ්ය. සූෙර මාංශ 

පරියභෝජනය ද තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"(නිසි යලස ෙැපීමකින් යතාරව) මළ සතුන්, රුධිරය, 

ශූෙර මාංශ, අල්ලාහ් යනාවන දෑ සඳහා බිලි යදනු ලැබූ දෑ, 

යගල මිරිෙනු ලැබ මිය ගිය දෑ, පහර යදනු ලැබ මිය ගිය දෑ, 

වැී මිය ගිය දෑ, ඇණ මිය ගිය දෑ, මෘග සතුන් ො දැමූ දෑ - 

නුඹලා (ඉන්පසුව) එය විධිමත් යලස ෙැපුයේ නම් හැර, 

(එවිට ර්හාරය සඳහා ගත හැෙ.) - තවද පිළිම සඳහා ෙැූ 

දෑ ඊතල් මඟින් නුඹලා යප්න කීම නුඹලාට තහනම් ෙරන 

ලදී. යම්වා වැරදි සහගතය..." 

(අල් මාඉදා: 3) 

මත්පැන් පානය යමන්ම යසසු කිලිටි හා අපවිත්ර දෑ ද 

තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි: 
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"අයහෝ විශ්වාසෙළවුනි! සුරාව සූදුව පිළිම වන්දනාව හා 

යප්න බැලීම යෂයිතාන්යග් ක්රියායවන් පිළිකුල් සහගත දෑ 

ය. එබැවින් නුඹලා ජයග්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස 

නුඹලා එයින් වැළකී සිටිනු. (90) 

යෂයිතාන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ සුරාව හා සූදුව තුළින් 

නුඹලා අතර සතුරුෙම හා ක්යරෝධය ඇති කිරීමත් අල්ලාහ් 

ව යමයනහි කිරීයමන් හා සලාතයේ නිරත ීයමන් නුඹලා ව 

වළොලීමත්ය. එබැවින් නුඹලා එයින් වැළකිය යුත්තන් 

යනායේ ද?" 

(අල් මාඉදා: 90,91) 

සැබැවින්ම නබි තුමාණන් ඔවුනට කිලිටි දෑ තහනම් 

කිරීම එතුමායග් ගුණාංගයක් වන බව අල්ලාහ ්තේරාතයේ 

සඳහන් ෙර ඇතැ යි යපර සඳහන් වූ 31 වන පරිච්යේදයේ 

සඳහන් විය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“ඔවුහු වනාහි ඔවුන් අබියස ඇති තේරාතයේ හා 

ඉන්ීලයේ සඳහන් ෙරනු ලැබූ අයුරින් ඔවුනට යහපත 

විධානය ෙරන පිළිකුල් සහගත දැයින් ඔවුන් වළක්වාලන 

යහපත් දෑ ඔවුනට අනුමත ෙරන අයහපත් දෑ ඔවුන් මත 

තහනම් ෙරන ඔවුන්යග් බර හා ඔවුන් මත පැවති 

දුෂේරතාවන් (පහෙර) තබන අයකු යලසින් ශාක්ෂරතාවක් 
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(ලිීමට කියීමට යනාහැකි) යනාමැති යද්ව ඥානය ලැබූ 

යමම ධමආ දූතයාණන් ව අනුගමනය ෙරන්යනෝ යවති..." 

(අල් අඃරාෆ්: 157) 

අනාථයායග් වසත්ුව සූරා ෙෑම ඉසල්ාමය තහනම් 

ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"අනාථයින්ට ඔවුන්යග් ධනය යදනු. තව ද නුඹලා කිලිටි 

දෑ පිවිතුරු දෑ සමඟ හුවමාරු යනාෙරනු. නුඹලායග් ධනය 

සමග ඔවුන්යග් ධනය සමග (මිශර් ෙර) අනුභව යනාෙරනු. 

සැබැවින් ම එය මහත් වූ පාපයකි." 

(අන් නිසා: 2) 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"නියත වශයයන් ම අනාථයින්යග් වසත්ුව අයුක්ති 

සහගත ව අනුභව ෙරන්නන් (සැබැවින් ම) ඔවුන්යග් 

කුයසහි ඔවුන් අනුභව ෙරනුයේ (නිරයේ) ගින්න ය. තවද 

ඔවුහු ඇවියළන ගින්නට (පිවිස) දැයවති." 

(අන් නිසා: 10) 

කිරුම් මිනුම් වල අඩුපාඩු සිදු කිරීම ද ඉසල්ාමය තහනම් 

ෙයළය්. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"කිරුම් මිනුම් වල වංචා ෙරන්නන්හට විනාශයමය. (1) 
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තමන් මිනිසුන්යගන් කිරා ගන්නා විට සම්ූණආයයන්ම 

කිරාගන්යනෝය. (2) 

කිරා යදන විට යහෝ මැන යදන විට අඩු ෙර යදති. (3) 

නියත වශයයන්ම තමන් නැගිටුවනු ලබන්නන් බව 

ඔවුහු යනාසිතන්යනෝ ද? (4) 

(අල් මුතෆෆ්ිෆීන්: 1-4) 

ඥාතී සම්බන්ධතා බිඳ දැමීමත් ඉසල්ාමය තහනම් 

ෙයළය්. ඒ සම්බන්ධයයන් යපන්වා යදන අල් කුර්ආන් පාඨ 

හා නබි වදන් යපර සාෙච්ඡා යෙරුණු 31 වන පරිච්යේදයේ 

සඳහන් විය. සමසත්යක් වශයයන් නබිවරුන් සියලු 

යදනාම, තහනම් ෙරන ලද යම් සියලු තහනම් කිරීම් මත 

එෙඟ වූයවෝ යවති. 

යබාරු කීම, රැවීම, වංචාව, විශව්ාසය ෙඩ කිරීම, 

කූටෙම්, ඊෂආය්ාව, කූට කුමන්ත්රණ, යසාරෙම, ඉක්මවා 

ෙටයුතු කිරීම, අපරාධය වැනි පහත් ගුණාංග ඉසල්ාම් 

තහනම් ෙරයි. එයමන්ම සියලුම කිලිටි ගුණාංගවලින් 

වළක්වාලයි. 

යපාදුයේ පහත් නීච ගුණාංග ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"(උඬඟුෙමින්) 

ඔයබ් ෙම්මුල ජනයාට යනාහරවනු. තවද මහයපායළායේ 
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අහංොරයයන් ගමන් යනාෙරනු. උඩඟු ලීලායවන් 

උද්දච්චෙමින් ගමන් ෙරන සෑම යෙයනකුවම නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය යනාෙරයි."(ලුක්මාන්: 

18)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස ් පවසා ඇත්තාහ.සැබැවින්ම මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ නුඹලා අතරින් මට වඩාත් 

ප්රියමනාප, නුඹලා අතරින් සභායවන් මට වඩාත් සමීප අය 

වන්යන් නුඹලා අතරින් යහපත් සාරධමආ ඇත්තවුන්ය. 

එයමන්ම මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

සැබැවින්ම මට වඩාත් යෙෝප ජනෙ සභායවන් මට වඩාත් 

දුරස් අය වන්යන් අස්සසආාරූන් -අධිෙ යලස ෙතා 

ෙරන්නන්- අල් මුතෂද්දිකූන් - දීගආ යලස ෙතා ෙරන්නන්- 

හා අල් මුතෆයිහිකූන් යවති. ඔවුහු අපි අස් සාසආාරූන් හා 

මුතෂද්දිකූන් හඳුනන්යනමු. නමුත් මුතෆයිහිකූන් ෙවුරුන් 

දැයි විමසා සිටියයෝය. එතුමා: ‘ඔවුහු උඩඟුවූයවෝ යවති’ 

යැයි පැවසූහ.(අස්-සිල්සිලතුස් සහීහා: 791)යබාරු කීම 

ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි:“... ෙවයරකු සීමාව ඉක්මවා යමින් මහා 

යබාරුොරයකු යලස සිටියේ ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුට 

මග යපන්වන්යන් නැත...”(ඝාෆිආ: 28)අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 
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ඇත්තාහ.‘යබාරු කීයමන් නුඹලා වැළකී සිටිය යුතුයි. 

යහ්තුව සැබැවින්ම යබාරු කිරීම අයහපත් ක්රියාවන් යවත 

මග යපන්වයි. සැබැවින්ම අයහපත් ක්රියාවන් අපා ගින්න 

යවත මග යපන්වයි. මිනිසා යබාරු කියමින් යබාරුව 

විමශආනය ෙරමින් සිටින තාක් ෙල් අල්ලාහ ් අබියස ඔහු 

මහායබාරුොරයකු යලස සටහන් ෙරමින්ම තියබ්.’(සහීහ් 

මුස්ලිම්: 2607)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“කුහෙයායග් 

ලක්ෂණ තුනකි: ඔහු ෙතා ෙළ විට යබාරු යතපලයි. ඔහු 

යපායරාන්දු දුන් විට එය උල්ලංඝනය ෙරයි. ඔහුට 

විශව්ාසයයන් යමක් පැවරූ විට එය ෙඩ ෙරයි.”(සහීහ් අල් 

බුහාරි: 6095)රැවීම වංචා කිරීම ඉස්ලාමය තහනම් 

ෙරයි.හදීසයෙ යමයස් සඳහන් ී ඇත. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (යගාඩ ෙරන ලද) ර්හාර යගාඩක් 

අසලින් ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමා තම අත එහි දැමූහ. එවිට 

එතුමායග් ඇගිලි වලට යතත් ගතියක් දැනින. එවිට එතුමා: 

"යමම ර්හාරයේ හිමිෙරු ව! යම් කුමක් දැ?"යි විමසීය. ඔහු: 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! ඒ මත වැස්ස පතිත විය. යැයි 

පැවසීය. එතුමා: "මිනිසුන්ට එය යපනන පරිදි ර්හාරයට 

ඉහළින් තැබිය යුතු යනායේද? ෙවයරකු වංචා ෙරන්යන් ද 

ඔහු මයගන් යෙයනකු යනාවන්යන්ය." යැයි පැවසූහ.(සහීහ් 
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මුස්ලිම්: 102)වංචාව ද්යරෝහිෙම විශ්වාසය ෙඩ කිරීම පාවා 

දීම කූටෙම යනාදිය ඉස්ලාමය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් පවසයි:"අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා 

දැන දැනම නුඹලා අල්ලාහ්ට හා ධමආ දූතයාණන්ට වංචා 

යනාෙරනු. තවද නුඹලායග් පැවරුම් වලට ද වංචා 

යනාෙරනු."(අල් අන්ෆාල්: 27)තවදුරටත් උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි."ඔවුහු වනාහි, අල්ලාහ්යග් 

ගිවිසුම ූණආ ව ඉටු ෙරති. තවද ඔවුහු එම ගිවිසුම ෙඩ 

යනාෙරති."(අආ-රඃද්: 20)තම යස්නා පිටත්ව යන විට 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් ඔවුනට යමයස් පවසා 

සිටියහ.‘නුඹලා සටන් ෙරන්න. යොල්ලො යසාරෙම් 

යනාෙරන්න. ද්යරෝහී යලස ක්රියා යනාෙරන්න. විෙෘති 

යනාෙරන්න. දරුවන් මරා යනාදමන්න.’(සහීහ් මුස්ලිම්: 

1731)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“ෙරුණු හතරක් ඇත. 

ෙවුරුන් තුළ ඒවා තියබන්යන් ද ඔහු ශුද්ධ කුහෙයකු 

වන්යන්ය. ඒවායින් එෙක් ඔහු තුළ වුව ද ඔහු එය අතහැර 

දමන යතක් කුහෙත්වයේ ෙරුණක් ඔහු තුළ පිහිටයි: 

(එනම්) විශව්ාසයට යමක් පවරනු ලැබූ විට එය ෙඩ කිරීම. 

ෙතා ෙළ විට යබාරු පැවසීම, යපායරාන්දු වූ විට ෙඩ කිරීම 

හා වාද ෙළ විට දූෂිත කිරීම."(සහීහ් අල් බුහාරි: 
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34)ඉස්ලාමය ඊෂආය්ාව තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"එයස ් යනාමැති නම් අල්ලාහ ්

මිනිසුනට තම භාග්යයයන් පිරිනැමූ දෑ ගැන ඔවුහු ඔවුනට 

ඊෂආය්ා ෙරන්යනෝද? සැබැවින්ම ඉබ්රාහීම්යග් පවුලට යද්ව 

ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද අපි පිරිනැමුයවමු. තවද ඔවුනට අපි 

අතිමහත් රාජ්යය ද පිරිනැමුයවමු."(අන් නිසා: 

54උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස ්ප්රොශ ෙරයි."පුසත්ෙ ලත් 

ජනයින් අතුරින් යබායහෝ යදනා තමන් ට සත්යය පැහැදිලි 

වූවායින් පසුව ද තමන් තුළ ඇති ඊෂආය්ාව යහත්ුයවන් 

නුඹලා යග් විශව්ාසයයන් පසු ව ඔවුහු නුඹලා ව 

ප්රතික්යෂප්ෙයින් බව ට නැවත පත් ෙරන්න ට හැකි නම් 

යැයි ර්ශා ෙරති. එබැවින් අල්ලාහ් තම නියයෝගය යගන 

එන යතක් (ඔවුන ට) සමාව දී අත හැර දමනු. සැබැවින් ම 

අල්ලාහ් සියලු දෑ යෙයරහි අති බල සම්පන්න ය."(අල් 

බෙරා: 109)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස ් පවසා ඇත්තාහ.නුඹලාට යපර විසූ 

සමූහයන්යග් යරෝගය නුඹලා යවත ද දගර යවමින් පවතී. 

එනම් ඊෂආය්ාව හා ක්යරෝධයයි. එය මුඩු ෙර දමන්නකි. එය 

හිසයෙස් මුඩු ෙරන බව මම යනාපවසමි. නමුත් එය දහම 

මුඩු ෙරයි. මායග් ප්රාණය ෙවුරුන් සතුව ඇත්යත් ද ඔහු 

මත දිවුරා පවසමි. නුඹලා විශව්ාස ෙරන යතක් සව්ගආයට 
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යනාපිවියසනු ඇත. එයමන්ම නුඹලා එකියනො ප්යආම 

ෙරන යතක් නුඹලා විශව්ාස යනාෙරනු ඇත. එය නුඹලා 

තහවුරු ෙරන ෙරුණක් මම නුඹලාට දැනුම් දිය යුතු 

යනායේ ද? එනම් නුඹලා අතර සලාමය 

පතුරුවන්න."(සුනන් අත් තිමආදිි: 2510)කූට කුමන්ත්රණ 

දියත් කිරීම ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:එයලස සෑම ගමෙම එහි 

කුමන්ත්රණය ෙරනු පිණිස එහි සාපරාධි නායෙයන් ඇති 

ෙයළමු. ඔවුහු කුමන්ත්රණ ෙරනුයේ ඔවුන්ටම මිස නැත. 

තවද ඔවුහු (ඒ බව) යනාහඟති.(අල් අන්ර්ම්: 

123)සැබැවින්ම යුයදේයවෝ මසීහ ් යනායහාත් ඊසා 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමා ඝාතනය කිරීමට උත්සාහ ෙයළෝය. 

කුමන්ත්රණ ෙයළෝය. නමුත් අල්ලාහ් ඔවුනට එයරහිව 

කුමන්ත්රණයක් යයදූ බව දන්වා සිටියේය. සැබැවින්ම 

නපුරු කුමන්ත්රණ එය ෙරන්නන්හට මිස බලපාන්යන් 

නැත."ඔවුන් අතර ප්රතික්යෂප් කිරීම ඊසා වටහා ගත් 

ෙල්හි අල්ලාහ් යවත මට උදේ ෙරන්නන් ෙවුරුන් දැයි 

විමසා සිටියේය. හවාරීේයීන්වරු (යගෝලයන්) අල්ලාහය්ග් 

උදේ ෙරුයවෝ අපි යවමු. අපි අල්ලාහ් ව විශව්ාස ෙයළමු. 

තවද නියත වශයයන් ම අපි මුසල්ිම්වරු යන්නට ඔබ සාක්ෂි 

දරනු යැයි පවසා සිටියයෝය. (52)අපයග් පරමාධිපතියාණනි, 
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ඔබ පහළ ෙළ දෑ අපි විශව්ාස ෙයළමු. රසූල්වරයා ව ද අපි 

අනුගමනය ෙයළමු. එබැවින් ඔබ අප ව සාක්ෂිෙරුවන් 

සමඟ සටහන් ෙර ගනු මැනව! (53)තවද ඔවුහු 

කුමන්ත්රණ ෙයළෝය. අල්ලාහ් ද කුමන්ත්රණ ෙයළය්. 

තවද අල්ලාහ් කුමන්ත්රණ ෙරන්නන්යගන් අති ශය්ආෂඨ්යා 

ය. (54)අයහෝ ඊසා! සැබැවින් ම මම නුඹ ව අත්පත් ෙර 

ගනිමි. නුඹ ව මා යවතට ඔසවා ගනිමි. ප්රතික්යෂප් 

ෙළවුන්යගන් මම නුඹ ව පිවිතුරු ෙරමි. මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දින නුඹ ව ප්රතික්යෂප් ෙළවුනට වඩා 

නුඹ ව පිළිපැද්දවුන් ව ඉහළින් තබමි. පසු ව මා යවත ය 

නුඹලායග් නැවත යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත්. එවිට මම 

නුඹලා අතර නුඹලා ෙවර යදයෙ මත යේද ඇති ෙර 

ගනිමින් සිටියේ ද එවැනි දෑ පිළිබඳ ව තීන්දු යදමි යැයි 

අල්ලාහ් පැවසූ අවසථ්ාව සිහිපත් ෙරනු." (55)(ර්ලු 

ඉම්රාන්: 52-55)නූහ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් ජනයා 

එතුමා ව ඝාතනය කිරීම සඳහා කුමන්ත්රණයක් දියත් 

ෙරන්නට සිූ බවත් ඔවුහු ඒ අනුව කුමන්ත්රණයක් සිදු 

ෙළ බවත් එවිට අල්ලාහ් ඔවුනට කුමන්ත්රණයක් සැලසුම් 

යොට ඔවුන් හා ඔවුන්යග් සමූහයේ සියලු යදනා විනාශ ෙර 

දැමූ බවත් දන්වා සිටියේය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ්

ප්රොශ ෙරයි:නියත වශයයන්ම ඔහු හා ඔහුයග් පවුල අපි 
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රාත්රියේ මරා දමමු. පසු ව ඔහුයග් පවුයල් විනාශය අපි 

යනාදුටුයවමු යැයි ද නියත වශයයන්ම අපි සත්යාවාදීහු යැයි 

ද ඔහුයග් භාරෙරුට පවසන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. 

(49)ඔවුහු කුමන්ත්රණයකින් කුමන්ත්රණය ෙයළෝය. අප 

ද ඔවුන් යනාහඟමින් සිටිය දී කුමන්ත්රණයකින් 

කුමන්ත්රණය ෙයළමු. (50)ඔවුන්යග් කුමන්ත්රණයේ 

අවසානය යෙයස් ී දැයි ඔබ මැනවින් බලනු. නියත 

වශයයන්ම අපි ඔවුන් හා ඔවුන්යග් ජනයා සියලු යදනා 

විනාශ ෙර දැමුයවමු. (51)(අන්-නම්ල්: 49-51)ඉසල්ාමය 

යසාරෙම තහනම් ෙර ඇත. අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ:නීති 

වියරෝධී ලිංගිෙ සංසගආයයහි යයයදන තැනැත්තා 

නීතිවියරෝධී ලිංගිෙ සංසගආය සිදු ෙරන අවසථ්ායේ යද්ව 

විශව්ාසියයකු යනාවන අතර යසාරෙමක් සිදු ෙරන 

අවසථ්ායේ යසායරකු යද්ව විශව්ාසියයකු යනාවන අතර 

මත්පැන් පානය ෙරන්යනකු මත්පැන් පානය ෙරන 

අවසථ්ායේ යද්ව විශව්ාසියයකු යනායේ. එයහත් පසුතැවිලි 

ීයම් යදාරටුව විවෘතව තියබ්.(සහීහ් අල් බුහාරි: 

6810)ඉසල්ාමය අසාධාරණය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්

සාධාරණත්වය ද ොරුණිෙත්වය ද සමීප ඥාතීන්ට 
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පිරිනැමීම ද නියයෝග ෙරයි. එයමන්ම අශික්ෂිත දැයින් ද 

පිළිකුල් සහගත දැයින් ද අපරාධොරී දැයින් ද ඔහු 

වළක්වයි. තවද නුඹලා යමයනහි ෙරන්නට හැකි වනු පිණිස 

ඔහු නුඹලාට උපයදස් යදයි."(අන් නහල්්: 90)අල්ලාහය්ග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස ්පවසා 

ඇත්තාහ."සැබැවින්ම අල්ලාහ් මට එළිදරේ ෙර ඇත්යත් 

යෙයනකු තවත් යෙයනකු ඉක්මවා ෙටයුතු යනාෙරන 

තරමට යෙයනකු තවත් යෙයනකුට වඩා ඉහළින් 

අහංොරයයන් ෙටයුතු යනාෙරන තරමට ඔබ එකියනොට 

යටහත් පහත් ෙටයුතු ෙළ යුතු බවයි."සහීහ් අබූ දාවූද් 

4895.ඉසල්ාමය අපරාධය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:"...තව ද අල්ලාහ් 

අපරාධෙරුවන් ප්රිය යනාෙරයි."(අල් කුර්ආන් 

:57)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ 

ෙරයි."...සැබැවින්ම අපරාධෙරුවන් ජය යනාලබති."(අල් 

අන්ර්ම්: 21)තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."අපරාධෙරුවන්ට යේදනීය දඬුවමක් ඔහු සූදානම් 

ෙර ඇත්යත්ය."(අල් ඉන්සාන්: 31)අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.තියදයනකු වනාහි, ඔවුන්යග් ප්රාථආනාවන් 

ප්රතික්යෂප් ෙරනු යනාලැයබ්.: යුක්තිගරුෙ නායෙයා, 
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උපවාසෙරු ඉන් මියදන යතක්, අපරාධයට ලක්වූවන්යග් 

ශාපය. එය වළාවන්ට ඉහළින් ර්යරෝහණය යවයි. අහසහ්ි 

යදාරටු විවෘත ෙරනු ලැයබ්. කීරීතිමත් අල්ලාහ් 'මායග් 

යගෞරවයේ නාමයයන් ටිෙ ෙලකින් පසුව වුවද මම නුඹට 

උපොර ෙරමි' යැයි පවසයි.ඉමාම් මුසල්ිම් තුමා සුළු 

යවනසේම් සහිත ව යෙටියයන් දන්වා ඇති අතර (2749), 

ඉමාම් තිමආදිි තුමා ද සුළු යවනස්ෙම් සහිත ව සාරංශගතව 

දන්වා ඇත. (2526), අහම්ද් තුමා ද දන්වා ඇත (8043) 

යමම පද යපළ එතුමා සතු වූවකි.දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ මුර්ද් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමා ව යමන් යද්ශයට එවූ ෙල්හි ඔහුට යමයස ් ප්රොශ 

ෙරන්නට වූහ."අපරාධ ෙරනු ලැබූවන්යග් ප්රාථආනාව 

සම්බන්ධයයන් බිය වනු. සැබැවින්ම ඒ අතර හා අල්ලාහ ්

අතර කිසිදු තිරයක් යනාමැත."(සහීහ් අල් බුහාරි: 

1496)අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස ් පවසා ඇත්තාහ."පයරසස්ම් වන්න, 

යයමකු ගිවිසුම්ගත මිනියසකුට අයුක්තියක් ෙළයහාත් යහෝ 

ඔහුයග් අයිතිය හීන ෙළයහාත් යහෝ ඔහුයග් හැකියායවන් 

ඔබ්බට වැඩ කිරීමට ඔහුට බල ෙළයහාත් යහෝ ඔහුයග් 

ෙැමැත්යතන් යතාරව කිසිවක් ඔහුයගන් ලබා ගන්යන් නම් 

යහෝ විනිශච්ය දිනයේදී මම ඔහු යවනුයවන් මැදිහත් ී 
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ර්යාචනා ෙරමි."(සුනන් අබූ දාවූද්: 3052)ඉස්ලාමය, ඔබ 

දුටු පරිදි, සියලු අනිෂට් හැසිරීම් යහෝ අයුක්ති සහගත යහෝ 

අසාධාරණ ෙටයුතු තහනම් ෙරයි. 

"(උඬඟුෙමින්) ඔයබ් ෙම්මුල ජනයාට යනාහරවනු. 

තවද මහයපායළායේ අහංොරයයන් ගමන් යනාෙරනු. 

උඩඟු ලීලායවන් උද්දච්චෙමින් ගමන් ෙරන සෑම 

යෙයනකුවම නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් ප්රිය යනාෙරයි." 

(ලුක්මාන්: 18) 

අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

සැබැවින්ම මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

නුඹලා අතරින් මට වඩාත් ප්රියමනාප, නුඹලා අතරින් 

සභායවන් මට වඩාත් සමීප අය වන්යන් නුඹලා අතරින් 

යහපත් සාරධමආ ඇත්තවුන්ය. එයමන්ම මළවුන් යෙයරන් 

නැගිටුවනු ලබන දිනයේ සැබැවින්ම මට වඩාත් යෙෝප 

ජනෙ සභායවන් මට වඩාත් දුරස් අය වන්යන් 

අසස්සආාරූන් -අධිෙ යලස ෙතා ෙරන්නන්- අල් 

මුතෂද්දිකූන් - දීගආ යලස ෙතා ෙරන්නන්- හා අල් 

මුතෆයිහිකූන් යවති. ඔවුහු අපි අස් සාසආාරූන් හා 

මුතෂද්දිකූන් හඳුනන්යනමු. නමුත් මුතෆයිහිකූන් ෙවුරුන් 
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දැයි විමසා සිටියයෝය. එතුමා: ‘ඔවුහු උඩඟුවූයවෝ යවති’ 

යැයි පැවසූහ. 

(අස්-සිල්සිලතුස් සහීහා: 791) 

යබාරු කීම ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“... ෙවයරකු සීමාව ඉක්මවා යමින් මහා යබාරුොරයකු 

යලස සිටියේ ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුට මග යපන්වන්යන් 

නැත...” 

(ඝාෆිආ: 28) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

‘යබාරු කීයමන් නුඹලා වැළකී සිටිය යුතුයි. යහ්තුව 

සැබැවින්ම යබාරු කිරීම අයහපත් ක්රියාවන් යවත මග 

යපන්වයි. සැබැවින්ම අයහපත් ක්රියාවන් අපා ගින්න යවත 

මග යපන්වයි. මිනිසා යබාරු කියමින් යබාරුව විමශආනය 

ෙරමින් සිටින තාක් ෙල් අල්ලාහ් අබියස ඔහු 

මහායබාරුොරයකු යලස සටහන් ෙරමින්ම තියබ්.’ 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 2607) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 
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“කුහෙයායග් ලක්ෂණ තුනකි: ඔහු ෙතා ෙළ විට 

යබාරු යතපලයි. ඔහු යපායරාන්දු දුන් විට එය උල්ලංඝනය 

ෙරයි. ඔහුට විශව්ාසයයන් යමක් පැවරූ විට එය ෙඩ 

ෙරයි.” 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6095) 

රැවීම වංචා කිරීම ඉස්ලාමය තහනම් ෙරයි. 

හදීසයෙ යමයස් සඳහන් ී ඇත. සැබැවින්ම අල්ලාහ්යග් 

දූතයාණන් (යගාඩ ෙරන ලද) ර්හාර යගාඩක් අසලින් 

ගමන් ගත්හ. එවිට එතුමා තම අත එහි දැමූහ. එවිට 

එතුමායග් ඇගිලි වලට යතත් ගතියක් දැනින. එවිට එතුමා: 

"යමම ර්හාරයේ හිමිෙරු ව! යම් කුමක් දැ?"යි විමසීය. ඔහු: 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! ඒ මත වැස්ස පතිත විය. යැයි 

පැවසීය. එතුමා: "මිනිසුන්ට එය යපනන පරිදි ර්හාරයට 

ඉහළින් තැබිය යුතු යනායේද? ෙවයරකු වංචා ෙරන්යන් ද 

ඔහු මයගන් යෙයනකු යනාවන්යන්ය." යැයි පැවසූහ. 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 102) 

වංචාව ද්යරෝහිෙම විශ්වාසය ෙඩ කිරීම පාවා දීම 

කූටෙම යනාදිය ඉස්ලාමය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්පවසයි: 
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"අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා දැන දැනම නුඹලා 

අල්ලාහ්ට හා ධමආ දූතයාණන්ට වංචා යනාෙරනු. තවද 

නුඹලායග් පැවරුම් වලට ද වංචා යනාෙරනු." 

(අල් අන්ෆාල්: 27) 

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"ඔවුහු වනාහි, අල්ලාහ්යග් ගිවිසුම ූණආ ව ඉටු ෙරති. 

තවද ඔවුහු එම ගිවිසුම ෙඩ යනාෙරති." 

(අආ-රඃද්: 20) 

තම යස්නා පිටත්ව යන විට අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

ඔවුනට යමයස ්පවසා සිටියහ. 

‘නුඹලා සටන් ෙරන්න. යොල්ලො යසාරෙම් 

යනාෙරන්න. ද්යරෝහී යලස ක්රියා යනාෙරන්න. විෙෘති 

යනාෙරන්න. දරුවන් මරා යනාදමන්න.’ 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 1731) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

“ෙරුණු හතරක් ඇත. ෙවුරුන් තුළ ඒවා තියබන්යන් ද 

ඔහු ශුද්ධ කුහෙයකු වන්යන්ය. ඒවායින් එෙක් ඔහු තුළ වුව 

ද ඔහු එය අතහැර දමන යතක් කුහෙත්වයේ ෙරුණක් ඔහු 

තුළ පිහිටයි: (එනම්) විශව්ාසයට යමක් පවරනු ලැබූ විට එය 
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ෙඩ කිරීම. ෙතා ෙළ විට යබාරු පැවසීම, යපායරාන්දු වූ 

විට ෙඩ කිරීම හා වාද ෙළ විට දූෂිත කිරීම." 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 34) 

ඉසල්ාමය ඊෂආය්ාව තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"එයස් යනාමැති නම් අල්ලාහ ් මිනිසුනට තම 

භාග්යයයන් පිරිනැමූ දෑ ගැන ඔවුහු ඔවුනට ඊෂආය්ා 

ෙරන්යනෝද? සැබැවින්ම ඉබ්රාහීම්යග් පවුලට යද්ව 

ග්රන්ථය ද ප්රඥාව ද අපි පිරිනැමුයවමු. තවද ඔවුනට අපි 

අතිමහත් රාජ්යය ද පිරිනැමුයවමු." 

(අන් නිසා: 54 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"පුසත්ෙ ලත් ජනයින් අතුරින් යබායහෝ යදනා තමන් ට 

සත්යය පැහැදිලි වූවායින් පසුව ද තමන් තුළ ඇති ඊෂආය්ාව 

යහත්ුයවන් නුඹලා යග් විශව්ාසයයන් පසු ව ඔවුහු නුඹලා ව 

ප්රතික්යෂප්ෙයින් බව ට නැවත පත් ෙරන්න ට හැකි නම් 

යැයි ර්ශා ෙරති. එබැවින් අල්ලාහ් තම නියයෝගය යගන 

එන යතක් (ඔවුන ට) සමාව දී අත හැර දමනු. සැබැවින් ම 

අල්ලාහ් සියලු දෑ යෙයරහි අති බල සම්පන්න ය." 

(අල් බෙරා: 109) 
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අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

නුඹලාට යපර විසූ සමූහයන්යග් යරෝගය නුඹලා යවත ද 

දගර යවමින් පවතී. එනම් ඊෂආය්ාව හා ක්යරෝධයයි. එය මුඩු 

ෙර දමන්නකි. එය හිසයෙස් මුඩු ෙරන බව මම 

යනාපවසමි. නමුත් එය දහම මුඩු ෙරයි. මායග් ප්රාණය 

ෙවුරුන් සතුව ඇත්යත් ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. නුඹලා 

විශව්ාස ෙරන යතක් සව්ගආයට යනාපිවියසනු ඇත. 

එයමන්ම නුඹලා එකියනො ප්යආම ෙරන යතක් නුඹලා 

විශව්ාස යනාෙරනු ඇත. එය නුඹලා තහවුරු ෙරන 

ෙරුණක් මම නුඹලාට දැනුම් දිය යුතු යනායේ ද? එනම් 

නුඹලා අතර සලාමය පතුරුවන්න." 

(සුනන් අත් තිමආිදි: 2510) 

කූට කුමන්ත්රණ දියත් කිරීම ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

එයලස සෑම ගමෙම එහි කුමන්ත්රණය ෙරනු පිණිස 

එහි සාපරාධි නායෙයන් ඇති ෙයළමු. ඔවුහු කුමන්ත්රණ 

ෙරනුයේ ඔවුන්ටම මිස නැත. තවද ඔවුහු (ඒ බව) 

යනාහඟති. 

(අල් අන්ර්ම්: 123) 
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සැබැවින්ම යුයදේයවෝ මසීහ් යනායහාත් ඊසා (අලයිහිස ්

සලාම්) තුමා ඝාතනය කිරීමට උත්සාහ ෙයළෝය. 

කුමන්ත්රණ ෙයළෝය. නමුත් අල්ලාහ් ඔවුනට එයරහිව 

කුමන්ත්රණයක් යයදූ බව දන්වා සිටියේය. සැබැවින්ම 

නපුරු කුමන්ත්රණ එය ෙරන්නන්හට මිස බලපාන්යන් 

නැත. 

"ඔවුන් අතර ප්රතික්යෂප් කිරීම ඊසා වටහා ගත් ෙල්හි 

අල්ලාහ් යවත මට උදේ ෙරන්නන් ෙවුරුන් දැයි විමසා 

සිටියේය. හවාරීේයීන්වරු (යගෝලයන්) අල්ලාහය්ග් උදේ 

ෙරුයවෝ අපි යවමු. අපි අල්ලාහ් ව විශව්ාස ෙයළමු. තවද 

නියත වශයයන් ම අපි මුසල්ිම්වරු යන්නට ඔබ සාක්ෂි දරනු 

යැයි පවසා සිටියයෝය. (52) 

අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔබ පහළ ෙළ දෑ අපි 

විශව්ාස ෙයළමු. රසූල්වරයා ව ද අපි අනුගමනය ෙයළමු. 

එබැවින් ඔබ අප ව සාක්ෂිෙරුවන් සමඟ සටහන් ෙර ගනු 

මැනව! (53) 

තවද ඔවුහු කුමන්ත්රණ ෙයළෝය. අල්ලාහ් ද 

කුමන්ත්රණ ෙයළය්. තවද අල්ලාහ් කුමන්ත්රණ 

ෙරන්නන්යගන් අති ශය්ආෂඨ්යා ය. (54) 

අයහෝ ඊසා! සැබැවින් ම මම නුඹ ව අත්පත් ෙර ගනිමි. 

නුඹ ව මා යවතට ඔසවා ගනිමි. ප්රතික්යෂප් ෙළවුන්යගන් 
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මම නුඹ ව පිවිතුරු ෙරමි. මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු 

ලබන දින නුඹ ව ප්රතික්යෂප් ෙළවුනට වඩා නුඹ ව 

පිළිපැද්දවුන් ව ඉහළින් තබමි. පසු ව මා යවත ය නුඹලායග් 

නැවත යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත්. එවිට මම නුඹලා අතර 

නුඹලා ෙවර යදයෙ මත යේද ඇති ෙර ගනිමින් සිටියේ ද 

එවැනි දෑ පිළිබඳ ව තීන්දු යදමි යැයි අල්ලාහ ් පැවසූ 

අවසථ්ාව සිහිපත් ෙරනු." (55) 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 52-55) 

නූහ් (අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් ජනයා එතුමා ව 

ඝාතනය කිරීම සඳහා කුමන්ත්රණයක් දියත් ෙරන්නට සිූ 

බවත් ඔවුහු ඒ අනුව කුමන්ත්රණයක් සිදු ෙළ බවත් එවිට 

අල්ලාහ් ඔවුනට කුමන්ත්රණයක් සැලසුම් යොට ඔවුන් හා 

ඔවුන්යග් සමූහයේ සියලු යදනා විනාශ ෙර දැමූ බවත් 

දන්වා සිටියේය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

නියත වශයයන්ම ඔහු හා ඔහුයග් පවුල අපි රාත්රියේ 

මරා දමමු. පසු ව ඔහුයග් පවුයල් විනාශය අපි යනාදුටුයවමු 

යැයි ද නියත වශයයන්ම අපි සත්යාවාදීහු යැයි ද ඔහුයග් 

භාරෙරුට පවසන්යනමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (49) 

ඔවුහු කුමන්ත්රණයකින් කුමන්ත්රණය ෙයළෝය. අප ද 

ඔවුන් යනාහඟමින් සිටිය දී කුමන්ත්රණයකින් 

කුමන්ත්රණය ෙයළමු. (50) 
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ඔවුන්යග් කුමන්ත්රණයේ අවසානය යෙයස් ී දැයි ඔබ 

මැනවින් බලනු. නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන් හා ඔවුන්යග් 

ජනයා සියලු යදනා විනාශ ෙර දැමුයවමු. (51) 

(අන්-නම්ල්: 49-51) 

ඉසල්ාමය යසාරෙම තහනම් ෙර ඇත. අල්ලාහය්ග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස ්ප්රොශ 

ෙළහ: 

නීති වියරෝධී ලිංගිෙ සංසගආයයහි යයයදන තැනැත්තා 

නීතිවියරෝධී ලිංගිෙ සංසගආය සිදු ෙරන අවසථ්ායේ යද්ව 

විශව්ාසියයකු යනාවන අතර යසාරෙමක් සිදු ෙරන 

අවසථ්ායේ යසායරකු යද්ව විශව්ාසියයකු යනාවන අතර 

මත්පැන් පානය ෙරන්යනකු මත්පැන් පානය ෙරන 

අවසථ්ායේ යද්ව විශව්ාසියයකු යනායේ. එයහත් පසුතැවිලි 

ීයම් යදාරටුව විවෘතව තියබ්. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6810) 

ඉසල්ාමය අසාධාරණය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් සාධාරණත්වය ද 

ොරුණිෙත්වය ද සමීප ඥාතීන්ට පිරිනැමීම ද නියයෝග 

ෙරයි. එයමන්ම අශික්ෂිත දැයින් ද පිළිකුල් සහගත දැයින් ද 
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අපරාධොරී දැයින් ද ඔහු වළක්වයි. තවද නුඹලා යමයනහි 

ෙරන්නට හැකි වනු පිණිස ඔහු නුඹලාට උපයදස් යදයි." 

(අන් නහල්්: 90) 

අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"සැබැවින්ම අල්ලාහ් මට එළිදරේ ෙර ඇත්යත් 

යෙයනකු තවත් යෙයනකු ඉක්මවා ෙටයුතු යනාෙරන 

තරමට යෙයනකු තවත් යෙයනකුට වඩා ඉහළින් 

අහංොරයයන් ෙටයුතු යනාෙරන තරමට ඔබ එකියනොට 

යටහත් පහත් ෙටයුතු ෙළ යුතු බවයි." 

සහීහ් අබූ දාවූද් 4895. 

ඉසල්ාමය අපරාධය තහනම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"...තව ද අල්ලාහ් අපරාධෙරුවන් ප්රිය යනාෙරයි." 

(අල් කුර්ආන් :57) 

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"...සැබැවින්ම අපරාධෙරුවන් ජය යනාලබති." 

(අල් අන්ර්ම්: 21) 

තවදුරටත් උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 
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"අපරාධෙරුවන්ට යේදනීය දඬුවමක් ඔහු සූදානම් ෙර 

ඇත්යත්ය." 

(අල් ඉන්සාන්: 31) 

අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

තියදයනකු වනාහි, ඔවුන්යග් ප්රාථආනාවන් ප්රතික්යෂප් 

ෙරනු යනාලැයබ්.: යුක්තිගරුෙ නායෙයා, උපවාසෙරු 

ඉන් මියදන යතක්, අපරාධයට ලක්වූවන්යග් ශාපය. එය 

වළාවන්ට ඉහළින් ර්යරෝහණය යවයි. අහසහ්ි යදාරටු 

විවෘත ෙරනු ලැයබ්. කීරීතිමත් අල්ලාහ් 'මායග් යගෞරවයේ 

නාමයයන් ටිෙ ෙලකින් පසුව වුවද මම නුඹට උපොර 

ෙරමි' යැයි පවසයි. 

ඉමාම් මුසල්ිම් තුමා සුළු යවනසේම් සහිත ව යෙටියයන් 

දන්වා ඇති අතර (2749), ඉමාම් තිමආදිි තුමා ද සුළු 

යවනසේම් සහිත ව සාරංශගතව දන්වා ඇත. (2526), 

අහම්ද් තුමා ද දන්වා ඇත (8043) යමම පද යපළ එතුමා 

සතු වූවකි. 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ 

මුර්ද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව යමන් යද්ශයට එවූ 

ෙල්හි ඔහුට යමයස් ප්රොශ ෙරන්නට වූහ. 
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"අපරාධ ෙරනු ලැබූවන්යග් ප්රාථආනාව සම්බන්ධයයන් 

බිය වනු. සැබැවින්ම ඒ අතර හා අල්ලාහ් අතර කිසිදු 

තිරයක් යනාමැත." 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 1496) 

අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"පයරසස්ම් වන්න, යයමකු ගිවිසුම්ගත මිනියසකුට 

අයුක්තියක් ෙළයහාත් යහෝ ඔහුයග් අයිතිය හීන ෙළයහාත් 

යහෝ ඔහුයග් හැකියායවන් ඔබ්බට වැඩ කිරීමට ඔහුට බල 

ෙළයහාත් යහෝ ඔහුයග් ෙැමැත්යතන් යතාරව කිසිවක් 

ඔහුයගන් ලබා ගන්යන් නම් යහෝ විනිශච්ය දිනයේදී මම 

ඔහු යවනුයවන් මැදිහත් ී ර්යාචනා ෙරමි." 

(සුනන් අබූ දාවූද්: 3052) 

ඉසල්ාමය, ඔබ දුටු පරිදි, සියලු අනිෂට් හැසිරීම් යහෝ 

අයුක්ති සහගත යහෝ අසාධාරණ ෙටයුතු තහනම් ෙරයි. 

යපාලිය, හානිය, රැවීම, අයුක්තිය යහෝ වංචාව හා 

බැඳුණු එයස් නැතයහාත් සමාජයට, ජනතාවට සහ 

පුද්ගලයන්ට විපත් හා යපාදු හානිවලට තුඩු යදන මූල්ය 

ගනුයදනු ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි. 
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යපාලිය, හානිය, රැවීම, අයුක්තිය යහෝ වංචාව හා 

බැඳුණු එයස් නැතයහාත් සමාජයට, ජනතාවට සහ 

පුද්ගලයන්ට විපත් හා යපාදු හානිවලට තුඩු යදන මූල්ය 

ගනුයදනු ඉසල්ාමය තහනම් ෙරයි.යපාලිය, අසාධාරණය, 

වංචාව හා මහයපායළායේ ෙලහොරීව හැසිරීම තහනම් 

ෙරමින් යමයනහි ෙරන ලද අල් කුර්ආන් පාඨ හා නබි 

වදන් යමම පරිච්යේදය ර්රම්භයේ සඳහන් ෙරන ලදී. ඊට 

අමතරව ද උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි."තවද 

යදවියන් විශව්ාස ෙරන්නන්ට හා විශව්ාස ෙරන්නියන්ට 

ඔවුන් උපයා යනාගත් දෑ යවනුයවන් හිංසා පීඩා ෙරන්නන් 

වනාහි, ඔවුහු සැබැවින්ම මහා අපවාදයක් හා පැහැදිලි 

පාපයක් උසුලා ගත්යතෝය."(අල් අහස්ාබ්: 58)උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි."ෙවයරකු යහෙමක් සිදු 

ෙයළ් ද එය ඔහු යවනුයවන්මය. තවද ෙවයරකු නපුරක් 

ෙයළද් එය ඔහුට එයරහිවය. ඔයබ් පරමාධිපති ගැත්තන්හට 

අපරාධ ෙරන්යනකු යනායේ."(ෆුසස්ිලත්: 46)නබි චරිතයේ 

සඳහන් පරිදි සැබැවින්ම අල්ලාහය්ග් දූතයායණෝ හිංසා 

යනාෙරන යමන් ද හිංසා ෙරන්නායගන් පළි යනාගත යුතු 

යමන් ද තීන්දු ෙර ඇත්තාහ.සුනන් අබූ දාවූද්අල්ලාහය්ග් 

දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස ්පවසා 

ඇත්තාහ."ෙවුරුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශව්ාස 
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ෙරන්යන්ද ඔහු තම අසල්වැසියාට හිංසා යනාෙරත්වා! 

ෙවුරුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශව්ාස ෙරන්යන්ද 

ඔහු තම ර්ගන්තුෙයාට සත්ොර ෙරත්වා! ෙවුරුන් 

අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශව්ාස ෙරන්යන්ද ඔහු 

යහපතම ෙතා ෙරත්වා එයස් නැතයහාත් නිහඬව 

සිටිත්වා!" තවත් වාතආාවක් අනුව ඔහු 'තම අසල්වැසියාට 

යහපත ෙරත්වා!' යැයි සඳහන්ව ඇත.(සහීහ් මුසල්ිම්: 

47)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස ් පවසා ඇත්තාහ.බළයලකු සම්බන්ධයයන් ඌ මිය 

යන යතක් සිර ගත ෙළ ොන්තාවක් දඬුවම් ලබා අපා 

ගින්නට පිවිසුනාය. ඇය ඌට ර්හාර පාන ලබා දුන්යන් 

නැත. මහයපායළායේ ඇති පැලෑටි අනුභව කිරීමට ඇය ඌ 

අත් යනාහැර රඳවා ගත්තාය.(සහීහ් අල් බුහාරි: 

3482)බළයලකුට යේදනා දුන් අයකුයග් තත්ත්වය යමයස ්

නම්, මිනිසුන්ට හිංසා පමුණුවන්නාට ඇති වන තත්ත්වය 

යෙයස් වනු ඇත්ද? ඉබ්නු උමආ තුමා විසින් යමයස් වාතආා 

ෙරන ලදී. අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් මින්බආ යේදිොව මතට 

නැග උස් හඬින් අමතා යමයස ් ප්රොශ ෙළහ.අයහෝ ජන 

සමූහයනි! ෙවයරකුයග් යද්ව විශව්ාසය තම සිත් තුළ කිඳා 

යනාබැස තම දියවන් පමණක් ඉසල්ාමය වැළඳ යගන 

සිටින්යන් ද එවැනි නුඹලා මුසල්ිම්වරුන්ට හිංසා යනාෙරනු. 
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ඔවුන්ට නිග්රහ යනාෙරනු. ඔවුන්යග් රහස් යහළි කිරීමට 

ඔත්තු යනාබලනු. මක්නිසාද යත් යයමක් තම මුස්ලිම් 

සයහෝදරයායග් රහස් යහළි කිරීමට උත්සාහ ෙරන්යන් නම්, 

අල්ලාහ් ඔහුයග් රහස් යහළි ෙරනු ඇත. අල්ලාහ ්

ෙවයරකුයග් රහස් යහළි ෙරන්යන් ද ඔහු තම නිවයස් 

ගැඹුයආ සිටියද ඔහුයග් රහස් පුළුල් යලස යහළි ෙරනු ඇත. 

ඉබ්නු උමආ තුමා දිනක් යද්ව නිවස බලා එයස් නැතයහාත් 

ෙඃබාව යදස බලා යමයස ් පැවසීය: 'ඔබට වඩා ශය්ආෂට් 

වනුයේ කුමක් ද? ඔයබ් යගෞරවය වඩාත් ශය්ආෂට්ය. යද්ව 

විශව්ාසියා අල්ලාහ ් අබියස ඔබට වඩා යගෞරවයයන් අති 

ශය්රෂට්ය.(යමය ඉමාම් තිමආදිි තුමා විසින් වාතආා ෙර ඇති 

අතර (2032) ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා විසින් ද වාතආා ෙර 

ඇත. (5763)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ."ෙවුරුන් අල්ලාහ් හා 

පරමාන්ත දිනය විශව්ාස ෙරන්යන්ද ඔහු තම අසල්වැසියාට 

හිංසා යනාෙරත්වා! ෙවුරුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය 

විශව්ාස ෙරන්යන්ද ඔහු තම ර්ගන්තුෙයාට සත්ොර 

ෙරත්වා! ෙවුරුන් අල්ලාහ් හා පරමාන්ත දිනය විශව්ාස 

ෙරන්යන්ද ඔහු යහපතම ෙතා ෙරත්වා එයස් නැතයහාත් 

නිහඬව සිටිත්වා!"(සහීහ ් අල් බුහාරි: 6018)නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රොශ ෙළ බව අබූ 
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හුයරේරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාතආා ෙරන ලදී. 

"බංයොයලාත් ෙරු ෙවුරු දැයි නුඹලා දන්යනහුද? ඔවුහු, 

අල්ලාහය්ග් දූතයාණනි! අප අතර සිටින බංයොයලාත් ෙරු 

නම් දිහආම් යහෝ භාණ්ඩ යහෝ යනාමැති පුද්ගලයා යේ යැයි 

පැවසූහ. සැබැවින්ම මායග් සමූහයා අතර බංයොයලාත් 

ෙරු වනාහි, මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 

උපවාසය, සලාතය, සොත් සමග පැමියණයි. නමුත් ඔහු 

යමාහුයග් මාන්යය යෙයළසමින් යදාස් නගා ඇත. යමාහුට 

අවලාද නගා ඇත. යමාහුයග් ධනය සූරා ො ඇත. පසු ව ඔහු 

ව වාඩි ෙරවා යමය ඔහුයග් කුසල්ය. යමය යමාහුයග් 

කුසල්ය යැයි පවසයි. ඔහු මත ඇති පාපෙම් අවසන් ීමට 

යපර ඔහුයග් කුසල් විනාශ ී ගියේ නම් ඔවුන්යග් පාපෙම් 

යගනැවිත් පසුව ඔහු මත පටවා ඔහු අපා ගින්නට යහළනු 

ලැයබ්.”යමය මුස්ලිම් (2581), තිමආිදි (2418), අහ්මද් 

(8029) යන ඉමාම්වරු විසින් වාතආා යොට ඇති අතර 

යමහි ිසඳහන් පද යපළ ඉමාම් අහ්මද් සතු වූවකි.අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ යමයස් පැවසූහ."මාගආය මත මිනිසුනට හානි 

යගන යදන ගසෙ අත්තක් විය. එවිට පුද්ගලයකු එය ඉවත් 

ෙයළ්ය. අවසානයේ ඔහු ස්වගආයට ප්රයේස ෙරනු 

ලැබීය."යමම අතආයයන්ම ඉමාම් බුහාරි වාතආා ෙර ඇත. 

(652) ඉමාම් මුස්ලිම් ද යම් හා සමාන හදීසයක් වාතආා ෙර 
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ඇත. (1914) ඉබ්නු මාජා (3682) අහ්මද් (10432) යන 

අය විසින් ද වාතආා ෙර ඇති අතර යමම පද යපළ ඔවුන් 

යදයදනා සතුය. එනම් මාගආයයන් හානිදායෙ දෑ ඉවත් 

කිරීම ස්වගආයට ප්රයේස ෙරනු ඇත. එයස්නම් මිනිසුනට 

හිංසා ෙරන ඔවුනට එයරහි ව ඔවුන්යග් ීවත වලට 

ෙලහෙම් ෙරන අයයග් තත්ත්වය යෙයස් විය හැකි ද? 

යපාලිය, අසාධාරණය, වංචාව හා මහයපායළායේ 

ෙලහොරීව හැසිරීම තහනම් ෙරමින් යමයනහි ෙරන ලද 

අල් කුර්ආන් පාඨ හා නබි වදන් යමම පරිච්යේදය 

ර්රම්භයේ සඳහන් ෙරන ලදී. ඊට අමතරව ද උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි. 

"තවද යදවියන් විශ්වාස ෙරන්නන්ට හා විශ්වාස 

ෙරන්නියන්ට ඔවුන් උපයා යනාගත් දෑ යවනුයවන් හිංසා 

පීඩා ෙරන්නන් වනාහි, ඔවුහු සැබැවින්ම මහා අපවාදයක් 

හා පැහැදිලි පාපයක් උසුලා ගත්යතෝය." 

(අල් අහ්සාබ්: 58) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"ෙවයරකු යහෙමක් සිදු ෙයළ් ද එය ඔහු 

යවනුයවන්මය. තවද ෙවයරකු නපුරක් ෙයළ්ද එය ඔහුට 

එයරහිවය. ඔයබ් පරමාධිපති ගැත්තන්හට අපරාධ 

ෙරන්යනකු යනායේ." 
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(ෆුස්සිලත්: 46) 

නබි චරිතයේ සඳහන් පරිදි සැබැවින්ම අල්ලාහ්යග් 

දූතයායණෝ හිංසා යනාෙරන යමන් ද හිංසා ෙරන්නායගන් 

පළි යනාගත යුතු යමන් ද තීන්දු ෙර ඇත්තාහ. 

සුනන් අබූ දාවූද් 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"ෙවුරුන් අල්ලාහ ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 

ෙරන්යන්ද ඔහු තම අසල්වැසියාට හිංසා යනාෙරත්වා! 

ෙවුරුන් අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස ෙරන්යන්ද 

ඔහු තම ර්ගන්තුෙයාට සත්ොර ෙරත්වා! ෙවුරුන් 

අල්ලාහ ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස ෙරන්යන්ද ඔහු 

යහපතම ෙතා ෙරත්වා එයස් නැතයහාත් නිහඬව සිටිත්වා!" 

තවත් වාතආාවක් අනුව ඔහු 'තම අසල්වැසියාට යහපත 

ෙරත්වා!' යැයි සඳහන්ව ඇත. 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 47) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

බළයලකු සම්බන්ධයයන් ඌ මිය යන යතක් සිර ගත 

ෙළ ොන්තාවක් දඬුවම් ලබා අපා ගින්නට පිවිසුනාය. ඇය 
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ඌට ර්හාර පාන ලබා දුන්යන් නැත. මහයපායළායේ ඇති 

පැලෑටි අනුභව කිරීමට ඇය ඌ අත් යනාහැර රඳවා 

ගත්තාය. 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 3482) 

බළයලකුට යේදනා දුන් අයකුයග් තත්ත්වය යමයස් නම්, 

මිනිසුන්ට හිංසා පමුණුවන්නාට ඇති වන තත්ත්වය යෙයස් 

වනු ඇත්ද? ඉබ්නු උමආ තුමා විසින් යමයස් වාතආා ෙරන 

ලදී. අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් මින්බආ යේදිොව මතට නැග 

උස් හඬින් අමතා යමයස් ප්රොශ ෙළහ. 

අයහෝ ජන සමූහයනි! ෙවයරකුයග් යද්ව විශ්වාසය තම 

සිත් තුළ කිඳා යනාබැස තම දියවන් පමණක් ඉස්ලාමය 

වැළඳ යගන සිටින්යන් ද එවැනි නුඹලා මුස්ලිම්වරුන්ට 

හිංසා යනාෙරනු. ඔවුන්ට නිග්රහ යනාෙරනු. ඔවුන්යග් 

රහස් යහළි කිරීමට ඔත්තු යනාබලනු. මක්නිසාද යත් 

යයමක් තම මුස්ලිම් සයහෝදරයායග් රහස් යහළි කිරීමට 

උත්සාහ ෙරන්යන් නම්, අල්ලාහ් ඔහුයග් රහස් යහළි ෙරනු 

ඇත. අල්ලාහ ්ෙවයරකුයග් රහස් යහළි ෙරන්යන් ද ඔහු 

තම නිවයස් ගැඹුයආ සිටියද ඔහුයග් රහස් පුළුල් යලස යහළි 

ෙරනු ඇත. ඉබ්නු උමආ තුමා දිනක් යද්ව නිවස බලා එයස් 

නැතයහාත් ෙඃබාව යදස බලා යමයස් පැවසීය: 'ඔබට වඩා 

ශ්යආෂ්ට වනුයේ කුමක් ද? ඔයබ් යගෞරවය වඩාත් 
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ශ්යආෂ්ටය. යද්ව විශ්වාසියා අල්ලාහ ් අබියස ඔබට වඩා 

යගෞරවයයන් අති ශ්යරෂ්ටය. 

(යමය ඉමාම් තිමආිදි තුමා විසින් වාතආා ෙර ඇති අතර 

(2032) ඉබ්නු හිබ්බාන් තුමා විසින් ද වාතආා ෙර ඇත. 

(5763) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 

"ෙවුරුන් අල්ලාහ ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස 

ෙරන්යන්ද ඔහු තම අසල්වැසියාට හිංසා යනාෙරත්වා! 

ෙවුරුන් අල්ලාහ ්හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස ෙරන්යන්ද 

ඔහු තම ර්ගන්තුෙයාට සත්ොර ෙරත්වා! ෙවුරුන් 

අල්ලාහ ් හා පරමාන්ත දිනය විශ්වාස ෙරන්යන්ද ඔහු 

යහපතම ෙතා ෙරත්වා එයස් නැතයහාත් නිහඬව සිටිත්වා!" 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 6018) 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රොශ ෙළ 

බව අබූ හුයරේරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් වාතආා 

ෙරන ලදී. "බංයොයලාත් ෙරු ෙවුරු දැයි නුඹලා 

දන්යනහුද? ඔවුහු, අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! අප අතර සිටින 

බංයොයලාත් ෙරු නම් දිහආම් යහෝ භාණ්ඩ යහෝ යනාමැති 

පුද්ගලයා යේ යැයි පැවසූහ. සැබැවින්ම මායග් සමූහයා 

අතර බංයොයලාත් ෙරු වනාහි, මළවුන් යෙයරන් 
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නැගිටුවනු ලබන දිනයේ උපවාසය, සලාතය, සොත් සමග 

පැමියණයි. නමුත් ඔහු යමාහුයග් මාන්යය යෙයළසමින් 

යදාස් නගා ඇත. යමාහුට අවලාද නගා ඇත. යමාහුයග් 

ධනය සූරා ො ඇත. පසු ව ඔහු ව වාඩි ෙරවා යමය ඔහුයග් 

කුසල්ය. යමය යමාහුයග් කුසල්ය යැයි පවසයි. ඔහු මත 

ඇති පාපෙම් අවසන් ීමට යපර ඔහුයග් කුසල් විනාශ ී 

ගියේ නම් ඔවුන්යග් පාපෙම් යගනැවිත් පසුව ඔහු මත 

පටවා ඔහු අපා ගින්නට යහළනු ලැයබ්.” 

යමය මුස්ලිම් (2581), තිමආිදි (2418), අහ්මද් (8029) 

යන ඉමාම්වරු විසින් වාතආා යොට ඇති අතර යමහි ිසඳහන් 

පද යපළ ඉමාම් අහ්මද් සතු වූවකි. 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ යමයස් පැවසූහ. 

"මාගආය මත මිනිසුනට හානි යගන යදන ගසෙ අත්තක් 

විය. එවිට පුද්ගලයකු එය ඉවත් ෙයළ්ය. අවසානයේ ඔහු 

ස්වගආයට ප්රයේස ෙරනු ලැබීය." 

යමම අතආයයන්ම ඉමාම් බුහාරි වාතආා ෙර ඇත. (652) 

ඉමාම් මුස්ලිම් ද යම් හා සමාන හදීසයක් වාතආා ෙර ඇත. 

(1914) ඉබ්නු මාජා (3682) අහ්මද් (10432) යන අය 

විසින් ද වාතආා ෙර ඇති අතර යමම පද යපළ ඔවුන් 

යදයදනා සතුය. එනම් මාගආයයන් හානිදායෙ දෑ ඉවත් 

කිරීම ස්වගආයට ප්රයේස ෙරනු ඇත. එයස්නම් මිනිසුනට 
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හිංසා ෙරන ඔවුනට එයරහි ව ඔවුන්යග් ීවත වලට 

ෙලහෙම් ෙරන අයයග් තත්ත්වය යෙයස් විය හැකි ද? 

සිහි බුද්ධිය ර්රක්ෂා ෙරමින්, එය නරක් ෙරන මත්පැන් 

වැනි සෑම යදයක්ම තහනම් ෙරමින් මනයසහි තත්වය ඉහළ 

නංවමින් එය පැවරුම් විෂය බවට පත් ෙරමින් සහ මිථය්ා 

විශව්ාසවල හා මිථය්ාදෘෂට්ිෙයන්යග් විලංගුවලින් එය 

නිදහස් ෙරමින් ඉසල්ාමය පැමිණ ඇත. පංතියකින් යතාරව 

තවත් පන්තියෙට වියශෂ්ිත වූ රහස ් යහෝ තීන්දු යහෝ 

යනාමැති අතර එහි සියලු තීන්දු සහ නීති නිවැරදි බුද්ධියට 

අනුකූල වන අතර යුක්තියේ සහ ප්රඥායේ අවශය්තාවයන්ට 

අනුකූල යේ. 

සිහි බුද්ධිය ර්රක්ෂා ෙරමින් හා එහි යගෞරවය ඉහළ 

නංවමින් ඉස්ලාමය පැමිණ ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"...නියත වශයයන්ම ශ්රවණය 

බැල්ම හා සිත යන ඒවා සියල්ල ඒ පිළිබඳ ව විමසනු 

ලබන්නක් විය."(අල් ඉස්රා: 36)සිහිබුද්ධිය ර්රක්ෂා කිරීම 

මිනිසා යවත පැවරුනු අනිවායආය වගකීමකි. එබැවින් මත් 

පැන් හා මත් බව ඇති ෙරන සියලු දෑ තහනම් ෙයළ්ය. මත් 

පැන් පානය තහනම් කිරීම ගැන 34 වන පරිච්යේදයේ 

සඳහන් යෙරින. එයමන්ම අල් කුර්ආනයේ පාඨ 

යබායහෝමයෙ පහත අයුරින් සඳහන් ෙරමින් අවසන් ී 
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ඇත."නුඹලාට වටහා ගත හැකි වනු පිණිස..."(අල් බෙරා: 

242)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි."යමයලාව 

ීවිතය යෙළියලාල් හා පුහුවක් මිස නැත. මතු යලාව 

නිවහන යද්ව බිය හැඟීයමන් ෙටයුතු ෙරන්නන්ට වඩාත් 

ශ්යආෂ්ඨය. නුඹලා (ඒ බව) වටහා ගත යුතු යනායේ ද?"(අල් 

අන්ර්ම්: 32)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."නුඹලා වටහා ගනු පිණිස සැබැවින්ම අපි එය අරාබි 

පාරායනයක් යලස පහළ ෙයළමු."(ූසුෆ්: 2)සැබැවින්ම 

යහමග හා ප්රඥාව බුද්ධිය ඇත්තන්හට මිස ඒ යදෙ 

යවනත් කිසිවකුට ප්රයයෝජනවත් වන්යන් නැතැයි 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් පැහැදිලි ෙයළ්ය. එවැන්නන් 'උලුල් 

අල්බාබ් යනුයවන් හඳුන්වනු ලැයබ්. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි:"ඔහු තමන් අභිමත ෙරන අයට 

ප්රඥාව පිරිනමන්යන්ය. ෙවයරකුට ප්රඥාව පිරිනමනු 

ලබන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහුට අධිෙ යහපත පිරිනමනු ලැබ 

ඇත. බුද්ධියයන් යුත් අය මිස (යවන කිසියවකු යමය) 

යමයනහි යනාෙරන්යන්ය."(අල් බෙරා: 269)එයහයින් 

බුද්ධිය පැවරුම් විෂයය බවට ඉස්ලාමය පත් ෙර ඇත. 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් ප්රොශ ෙළහ:"තියදයනකු පිළිබඳ (ලිීයමන්) 

පන්හි ද ඉවත් ෙරනු ලැබීය. නිදන්නා නින්යදන් අවදිවන 
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තුරු. දරුවා වැඩිවියට පත් වන තුරු, උන්මත්තෙයා 

සිහිබුද්ධිය ලබන තුරු"ඉමාම් බුහාරි යමවැනි හදීස් වාතආා 

ීමට යපර යමය මුඅල්ලක් ගණයට ඇතුළත් ෙර ස්ීර 

ස්වරූපයකින් වාතආා යොට ඇත. (5269) ඉමාම් අබූ දාවූද් 

මේසූල් ගණයට ඇතුළත් යොට වාතආා ෙර ඇත. (4402) 

යමම පද යපළ එතුමාට අයත් වූවකි. එයමන්ම තිමආිදි 

(1423) නසාඊ ‘අස්-සුනන් කුබ්රා’හි (7346) අහ්මද් සුළු 

යවනස්ෙම් සහිත ව (956) සහ ඉබ්නු මාජා (2042) යන 

ඉමාම්වරු විසින් ද වාතආා යොට ඇත.මිථ්යා විශ්වාසවල හා 

මිථ්යා දෘෂ්ටිෙයන්යග් විලංගුවලින් එය (මනස) නිදහස් 

යොට ඇත. තම මිථ්යා විශ්වාසයන්හි බැඳී සිටි 

සමූහයන්යග් තත්ත්වය හා එයට ප්රතිචාර වශයයන් 

අල්ලාහ ්යවතින් ඔවුන් යවත පැමිණි සත්යය ගැන දන්වමින් 

අල්ලාහ ් යමයස ් ප්රොශ ෙරයි:"එයලසය ඔබට යපර ද 

ගම්මානයක් යවත අවවාද ෙරන්යනකු අපි එවූ විට එහි සිටි 

ප්රභූවරුන් “නියත වශයයන්ම අපයග් මුතුන් මිත්තන් එක් 

පිළියවතෙ සිටිනු අපි දුටුයවමු. තවද නියත වශයයන්ම අපි 

ඔවුන්යග් පා සලකුණු මත අනුගමනය ෙරනු ලැබූයවෝ 

යවමු” යැයි පවසා සිටියා මිස (යවනත් යදයක් සිදුවූයේ) 

නැත."(අස්-සුක්රුෆ:් 23)උත්තරීතර අල්ලාහ ් තම මිතුරු 

ඉබ්රාහීම් අලයිහිස් සලාම් තුමා පිළිබඳ යතාරතුරු දන්වමින් 
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එතුමා තම සමූහයාට යමයස් ප්රොශ ෙළ බව දන්වා 

සිටියි:‘නුඹලා යමහි (ඇලුම් ෙරමින්) රැඳී සිටින යමම 

ප්රතිමාවන් කුමක්දැ?යි ඔහුයග් පියාණන්යගන් හා ඔහුයග් 

ජනයායගන් ඔහු විමසූ අවස්ථාව සිහිපත් ෙරනු. (52)අපයග් 

මුතුන්මිත්තන් ඒවාට ගැතිෙම් ෙරන්නන් යලසින් සිටිනු අපි 

දුටුයවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (53)(අල් අන්බියා:52,53)ඒ 

අනුව ඉස්ලාමය පැමිණ පිළිම වන්දනාව අතහැර දමන 

යමන් ද පියවරුන් හා මුතුන්මිත්තන්යගන් උරුම වූ 

මිථ්යාවන්යගන් ඉවත් වන යමන් ද ඔවුන් යවත එවන ලැබූ 

දූතවරුන්යග් මාගආය අනුගමනය ෙරන යමන් ද නියයෝග 

ෙයළ්ය.පංතියක් හැර දමා තවත් පංතතියෙට වියශ්ෂගත 

ෙළ රහස් යහෝ තීන්දු තීරණ යහෝ ඉස්ලාමය තුළ නැත.යද්ව 

දූතයාණන්යග් මහප්පායග් පුත් යමන්ම තම දියණිය විවාහ 

ෙර දුන් අලී ඉබ්නු අබීතාලිබ්යගන් යමයස් විමසන ලදී. 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් ඔබලාට පමණක් වියශ්ෂ යොට 

යමක් පවසා ඇත්යත් දැයි විමසීය. එතුමා: “මායග් යම් 

ෙඩුයේ යොපුයේ ඇති යද් හැර යපාදුයේ අන් ජනයාට 

යනාකිූ අපට පමණක් වියශ්ෂයයන් කිසිවක් පවසා නැත. 

පසු ව එතුමා එහි(යොපුයවහි) තිබූ ලියවිල්ලක් යගන: 

‘අල්ලාහ් හැර යවනත් යදයෙ නාමයයන් ෙැප ෙරන 

තැනැත්තාට අල්ලාහ ්ශාප ෙරත්වා! ලකුණු ෙළ බිම් මායිම් 
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යසාරෙම් ෙරන තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා! තම 

පියාට ශාප ෙරන තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා! 

දහයමහි අලුතින් යමක් ඇති ෙරන්නාහට රැෙවරණය යදන 

තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා.” යැයි එහි සඳහන්ව 

තිබිණි.(සහීහ් මුස්ලිම්: 1978)ඉස්ලාමයේ පවතින් තීන්දු 

තීරණ හා නීති පිළියවත් නිවැරැදි බුද්ධියට මනසට අනුකූල 

වන අතර යුක්තියේ සහ ප්රඥායේ අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව 

පිහිටයි. 

"...නියත වශයයන්ම ශ්රවණය බැල්ම හා සිත යන ඒවා 

සියල්ල ඒ පිළිබඳ ව විමසනු ලබන්නක් විය." 

(අල් ඉස්රා: 36) 

සිහිබුද්ධිය ර්රක්ෂා කිරීම මිනිසා යවත පැවරුනු 

අනිවායආය වගකීමකි. එබැවින් මත් පැන් හා මත් බව ඇති 

ෙරන සියලු දෑ තහනම් ෙයළ්ය. මත් පැන් පානය තහනම් 

කිරීම ගැන 34 වන පරිච්යේදයේ සඳහන් යෙරින. එයමන්ම 

අල් කුර්ආනයේ පාඨ යබායහෝමයෙ පහත අයුරින් සඳහන් 

ෙරමින් අවසන් ී ඇත. 

"නුඹලාට වටහා ගත හැකි වනු පිණිස..." 

(අල් බෙරා: 242) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 
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"යමයලාව ීවිතය යෙළියලාල් හා පුහුවක් මිස නැත. 

මතු යලාව නිවහන යද්ව බිය හැඟීයමන් ෙටයුතු 

ෙරන්නන්ට වඩාත් ශ්යආෂ්ඨය. නුඹලා (ඒ බව) වටහා ගත 

යුතු යනායේ ද?" 

(අල් අන්ර්ම්: 32) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"නුඹලා වටහා ගනු පිණිස සැබැවින්ම අපි එය අරාබි 

පාරායනයක් යලස පහළ ෙයළමු." 

(ූසුෆ්: 2) 

සැබැවින්ම යහමග හා ප්රඥාව බුද්ධිය ඇත්තන්හට මිස 

ඒ යදෙ යවනත් කිසිවකුට ප්රයයෝජනවත් වන්යන් නැතැයි 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් පැහැදිලි ෙයළ්ය. එවැන්නන් 'උලුල් 

අල්බාබ් යනුයවන් හඳුන්වනු ලැයබ්. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි: 

"ඔහු තමන් අභිමත ෙරන අයට ප්රඥාව පිරිනමන්යන්ය. 

ෙවයරකුට ප්රඥාව පිරිනමනු ලබන්යන් ද සැබැවින්ම ඔහුට 

අධිෙ යහපත පිරිනමනු ලැබ ඇත. බුද්ධියයන් යුත් අය මිස 

(යවන කිසියවකු යමය) යමයනහි යනාෙරන්යන්ය." 

(අල් බෙරා: 269) 
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එයහයින් බුද්ධිය පැවරුම් විෂයය බවට ඉස්ලාමය පත් 

ෙර ඇත. අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) යමයස් ප්රොශ ෙළහ: 

"තියදයනකු පිළිබඳ (ලිීයමන්) පන්හි ද ඉවත් ෙරනු 

ලැබීය. නිදන්නා නින්යදන් අවදිවන තුරු. දරුවා වැඩිවියට 

පත් වන තුරු, උන්මත්තෙයා සිහිබුද්ධිය ලබන තුරු" 

ඉමාම් බුහාරි යමවැනි හදීස ් වාතආා ීමට යපර යමය 

මුඅල්ලක් ගණයට ඇතුළත් ෙර ස්ීර ස්වරූපයකින් වාතආා 

යොට ඇත. (5269) ඉමාම් අබූ දාවූද් මේසූල් ගණයට 

ඇතුළත් යොට වාතආා ෙර ඇත. (4402) යමම පද යපළ 

එතුමාට අයත් වූවකි. එයමන්ම තිමආිදි (1423) නසාඊ ‘අස්-

සුනන් කුබ්රා’හි (7346) අහ්මද් සුළු යවනස්ෙම් සහිත ව 

(956) සහ ඉබ්නු මාජා (2042) යන ඉමාම්වරු විසින් ද 

වාතආා යොට ඇත. 

මිථ්යා විශ්වාසවල හා මිථ්යා දෘෂ්ටිෙයන්යග් 

විලංගුවලින් එය (මනස) නිදහස් යොට ඇත. තම මිථ්යා 

විශ්වාසයන්හි බැඳී සිටි සමූහයන්යග් තත්ත්වය හා එයට 

ප්රතිචාර වශයයන් අල්ලාහ ් යවතින් ඔවුන් යවත පැමිණි 

සත්යය ගැන දන්වමින් අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"එයලසය ඔබට යපර ද ගම්මානයක් යවත අවවාද 

ෙරන්යනකු අපි එවූ විට එහි සිටි ප්රභූවරුන් “නියත 
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වශයයන්ම අපයග් මුතුන් මිත්තන් එක් පිළියවතෙ සිටිනු 

අපි දුටුයවමු. තවද නියත වශයයන්ම අපි ඔවුන්යග් පා 

සලකුණු මත අනුගමනය ෙරනු ලැබූයවෝ යවමු” යැයි පවසා 

සිටියා මිස (යවනත් යදයක් සිදුවූයේ) නැත." 

(අස-්සුක්රුෆ්: 23) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් තම මිතුරු ඉබ්රාහීම් අලයිහිස් 

සලාම් තුමා පිළිබඳ යතාරතුරු දන්වමින් එතුමා තම 

සමූහයාට යමයස් ප්රොශ ෙළ බව දන්වා සිටියි: 

‘නුඹලා යමහි (ඇලුම් ෙරමින්) රැඳී සිටින යමම 

ප්රතිමාවන් කුමක්දැ?යි ඔහුයග් පියාණන්යගන් හා ඔහුයග් 

ජනයායගන් ඔහු විමසූ අවස්ථාව සිහිපත් ෙරනු. (52) 

අපයග් මුතුන්මිත්තන් ඒවාට ගැතිෙම් ෙරන්නන් 

යලසින් සිටිනු අපි දුටුයවමු යැයි ඔවුහු පැවසූහ. (53) 

(අල් අන්බියා:52,53) 

ඒ අනුව ඉස්ලාමය පැමිණ පිළිම වන්දනාව අතහැර දමන 

යමන් ද පියවරුන් හා මුතුන්මිත්තන්යගන් උරුම වූ 

මිථ්යාවන්යගන් ඉවත් වන යමන් ද ඔවුන් යවත එවන ලැබූ 

දූතවරුන්යග් මාගආය අනුගමනය ෙරන යමන් ද නියයෝග 

ෙයළ්ය. 



 

 

ඉසල්ාමය 

243 

පංතියක් හැර දමා තවත් පංතතියෙට වියශ්ෂගත ෙළ 

රහස් යහෝ තීන්දු තීරණ යහෝ ඉස්ලාමය තුළ නැත. 

යද්ව දූතයාණන්යග් මහප්පායග් පුත් යමන්ම තම 

දියණිය විවාහ ෙර දුන් අලී ඉබ්නු අබීතාලිබ්යගන් යමයස් 

විමසන ලදී. අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් ඔබලාට පමණක් 

වියශ්ෂ යොට යමක් පවසා ඇත්යත් දැයි විමසීය. එතුමා: 

“මායග් යම් ෙඩුයේ යොපුයේ ඇති යද් හැර යපාදුයේ අන් 

ජනයාට යනාකිූ අපට පමණක් වියශ්ෂයයන් කිසිවක් 

පවසා නැත. පසු ව එතුමා එහි(යොපුයවහි) තිබූ ලියවිල්ලක් 

යගන: ‘අල්ලාහ් හැර යවනත් යදයෙ නාමයයන් ෙැප ෙරන 

තැනැත්තාට අල්ලාහ ්ශාප ෙරත්වා! ලකුණු ෙළ බිම් මායිම් 

යසාරෙම් ෙරන තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා! තම 

පියාට ශාප ෙරන තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා! 

දහයමහි අලුතින් යමක් ඇති ෙරන්නාහට රැෙවරණය යදන 

තැනැත්තාට අල්ලාහ් ශාප ෙරත්වා.” යැයි එහි සඳහන්ව 

තිබිණි. 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 1978) 

ඉස්ලාමයේ පවතින් තීන්දු තීරණ හා නීති පිළියවත් 

නිවැරැදි බුද්ධියට මනසට අනුකූල වන අතර යුක්තියේ සහ 

ප්රඥායේ අවශ්යතාවන්ට අනුකූලව පිහිටයි. 



 

 

ඉසල්ාමය 

244 

38- ේයාජ ර්ගම් ඒවායයහි අනුගාමිෙයින් එහි ඇති 

පරසප්ර වියරෝධී හා බුද්ධිය ප්රතික්යෂප් ෙරන ෙරුණු 

අවයශෝෂණය යනාෙළ විට සැබැවින්ම දහම බුද්ධියට 

ඉහළින් ඇති බවටත් දහම වටහා ගැනීයමහි හා එය 

අවයශෝෂණය කිරීයමහි බුද්ධියට ඒ ගැන කිසිදු ඉඩක් නැති 

බවටත් ර්ගමිෙ නායෙයින් අනුගාමිෙයින් අතර මිථය්ාව 

ඇති ෙරයි. ඒ අතර ඉසල්ාමය දහම සලෙනුයේ එහි මාගආය 

වටහා ගැනීම සඳහා ප්රයබෝධය යගන යදන ර්යලෝෙයක් 

යලසය. මිථය්ා ර්ගමිෙ ජනයා මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා 

ෙරනුයේ ඔහුයග් බුද්ධියයන් ඔහු ව හිස් යොට ඔවුන් 

අනුගමනය කිරීමට සැලැස්ී මය. නමුත් ඉසල්ාමය 

මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ ඒ මත පදනම් ව ඇති 

ෙරුණුවල යථාථආය වටහා ගැනීම සඳහා ඔහුයග් බුද්ධිය 

අවදි කිරීමය. 

ේයාජ ර්ගම් ඒවායයහි අනුගාමිෙයින් එහි ඇති පරස්පර 

වියරෝධී හා බුද්ධිය ප්රතික්යෂ්ප ෙරන ෙරුණු 

අවයශෝෂණය යනාෙළ විට සැබැවින්ම දහම බුද්ධියට 

ඉහළින් ඇති බවටත් දහම වටහා ගැනීයමහි හා එය 

අවයශෝෂණය කිරීයමහි බුද්ධියට ඒ ගැන කිසිදු ඉඩක් නැති 

බවටත් ර්ගමිෙ නායෙයින් අනුගාමිෙයින් අතර මිථ්යාව 

ඇති ෙරයි. ඒ අතර ඉස්ලාමය දහම සලෙනුයේ එහි මාගආය 
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වටහා ගැනීම සඳහා ප්රයබෝධය යගන යදන ර්යලෝෙයක් 

යලසය. මිථ්යා ර්ගමිෙ ජනයා මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා 

ෙරනුයේ ඔහුයග් බුද්ධියයන් ඔහු ව හිස් යොට ඔවුන් 

අනුගමනය කිරීමට සැලැස්ීමය. නමුත් ඉස්ලාමය 

මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ ඒ මත පදනම් ව ඇති 

ෙරුණුවල යථාථආය වටහා ගැනීමට ඒ ගැන සිතන්නට හා 

පරිශීලනය ෙරන්නට ඔහුයග් බුද්ධිය අවදි ෙරීමය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"තවද එයලස අපි 

අපයග් නියයෝගයයන් වූ ර්ත්මයක් ඔබ යවත වහී වශයයන් 

එේයවමු. යද්ව ග්රන්ථය කුමක්ද යන්න යහෝ යද්ව 

විශ්වාසය කුමක්ද යන්න ගැන ඔබ දැන සිටියේ නැත. නමුත් 

අපයග් ගැත්තන් අතුරින් අප අභිමත ෙරන අයට එමගින් 

අපි මග යපන්වන ර්යලෝෙයක් බවට අපි එය ඇති ෙයළමු. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔබ ඍජු මාගආය යවත මග 

යපන්වන්යනහිය."(අෂ් ෂූරා: 52)දිේයමය එළිදරේව තුළ 

ඔවුන් දැන ගැනීමට සහ විශ්වාස කිරීමට බලායපායරාත්තු 

වන සත්යයන් යවත මනා බුද්ධිය යයාමු ෙරන සාක්ෂි සහ 

තෙආ ඇතුළත් යේ. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:"අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් 

සාධෙයක් පැමිණ ඇත. තවද නුඹලා යවත පැහැදිලි 

ර්යලෝෙයක් අපි පහළ ෙයළමු."(අන් නිසා:174)සුවිශුද්ධ 
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අල්ලාහ ් මිනිසා යවනුයවන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ යහමග 

දැනුම යථාථආය යනාදී ර්යලෝෙය තුළ ඔහු ීවත්ීමය. 

නමුත් යෂයිතානුන් හා නපුරු බලයේග මිනිසාට අයප්ක්ෂා 

ෙරනුයේ යද්ව ප්රතික්යෂ්පය අඥානෙම මුළාව යනාදී 

අන්ධොරයන්හි රැඳීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:"විශ්වාස ෙළවුන්යග් භාරෙරු අල්ලාහ් ය. 

ඔහු ඔවුන් අන්ධොරයන්යගන් ර්යලෝෙය ෙරා බැහැර 

ෙරන්යන්ය. තව ද ප්රතික්යෂ්ප ෙළවුන් වන ඔවුන්යග් 

භාරෙරුවන් නපුරු බලයේගයන් ය. ඔවුහු ඔවුන් ව 

ර්යලෝෙයයන් අන්ධොරයන් ෙරා බැහැර 

ෙරන්යනෝය..."(අල් බෙරා: 257) 

"තවද එයලස අපි අපයග් නියයෝගයයන් වූ ර්ත්මයක් 

ඔබ යවත වහී වශයයන් එේයවමු. යද්ව ග්රන්ථය කුමක්ද 

යන්න යහෝ යද්ව විශ්වාසය කුමක්ද යන්න ගැන ඔබ දැන 

සිටියේ නැත. නමුත් අපයග් ගැත්තන් අතුරින් අප අභිමත 

ෙරන අයට එමගින් අපි මග යපන්වන ර්යලෝෙයක් බවට 

අපි එය ඇති ෙයළමු. තවද නියත වශයයන්ම ඔබ ඍජු 

මාගආය යවත මග යපන්වන්යනහිය." 

(අෂ් ෂූරා: 52) 

දිේයමය එළිදරේව තුළ ඔවුන් දැන ගැනීමට සහ විශ්වාස 

කිරීමට බලායපායරාත්තු වන සත්යයන් යවත මනා බුද්ධිය 



 

 

ඉසල්ාමය 

247 

යයාමු ෙරන සාක්ෂි සහ තෙආ ඇතුළත් යේ. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි: 

"අයහෝ මිනිසුනි! නුඹලායග් පරමාධිපතියගන් සාධෙයක් 

පැමිණ ඇත. තවද නුඹලා යවත පැහැදිලි ර්යලෝෙයක් අපි 

පහළ ෙයළමු." 

(අන් නිසා:174) 

සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් මිනිසා යවනුයවන් අයප්ක්ෂා 

ෙරනුයේ යහමග දැනුම යථාථආය යනාදී ර්යලෝෙය තුළ 

ඔහු ීවත්ීමය. නමුත් යෂයිතානුන් හා නපුරු බලයේග 

මිනිසාට අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ යද්ව ප්රතික්යෂ්පය අඥානෙම 

මුළාව යනාදී අන්ධොරයන්හි රැඳීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"විශ්වාස ෙළවුන්යග් භාරෙරු අල්ලාහ ් ය. ඔහු ඔවුන් 

අන්ධොරයන්යගන් ර්යලෝෙය ෙරා බැහැර ෙරන්යන්ය. 

තව ද ප්රතික්යෂ්ප ෙළවුන් වන ඔවුන්යග් භාරෙරුවන් 

නපුරු බලයේගයන් ය. ඔවුහු ඔවුන් ව ර්යලෝෙයයන් 

අන්ධොරයන් ෙරා බැහැර ෙරන්යනෝය..." 

(අල් බෙරා: 257) 

39- ඉසල්ාමය සත්ය නිවැරදි විද්යාවට ගරු ෙරන අතර 

අයප්ක්ෂාවන් හා ර්ශාවන්යගන් යතාර විද්යාත්මෙ 
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පයයආෂ්ණයන් පිළිබඳ දිරිගන්වයි. එයමන්ම අප හා අප 

අවට විශව්ය ගැන යසායා බැලීමට හා සිතීමට ඇරයුම් 

ෙරයි. විද්යායේ නිවැරදි විද්යාත්මෙ ප්රතිඵල ඉසල්ාමයට 

පටහැනි යනායේ. 

ඉස්ලාමය සත්ය දැනුමට ගරු ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"... නුඹලා අතුරින් විශ්වාස ෙළවුන් 

හා ඥානය යදනු ලැබූවන් තරාතිරම් වලින් අල්ලාහ ්උසස් 

ෙරයි. තවද අල්ලාහ් නුඹලා සිදු ෙරන දෑ පිළිබඳ ව 

අභිඥානවන්තය."(අල් මුජාදලා: 11)විද්වතුන්යග් සාක්ෂිය 

අල්ලාහ ් ඔහුයග් සාක්ෂිය හා ඔහුයග් යද්ව දූතයින්යග් 

සාක්ෂිය සමග සම්බන්ධ යොට ශ්යආෂ්ඨතම සාක්ෂිය මත 

පදනම් ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත යැයි 

සාක්ෂි දරයි. එයමන් ම මලක්වරුන් ද යුක්තිය ඉටු ෙරමින් 

සිටින ඥානයයන් යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) ප්රඥාවන්ත 

සවආ බලධාරී ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත.”(ර්ලු 

ඉම්රාන්: 18)යමය ඉස්ලාමය තුළ විද්වතුන්යග් නිලය 

ස්ථාවරය පැහැදිළි ෙර සිටියි. අල්ලාහ ්තම නබිවරයාණන් 

වන මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට 

දැනුයමන් මිස අමතර කිසිවක් යසායන යමන් නියයෝග 

ෙයළ් නැත."මායග් පරමාධිපතියාණනි! මට දැනුම වධආනය 
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ෙර යදනු මැනව!"(තාහා: 114)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා 

ඇත්තාහ.“ෙවයරකු දැනුම යසායා යම් මාගආයෙ ගමන් 

ෙයළද් ද අල්ලාහ් ඔහුට සව්ගආය යවත වූ මාගආය පහසු 

ෙරනු ඇත. සැබැවින්ම මලක්වරු දැනුම යසායන්නාට 

පිළිගැනීමක් වශයයන් ඔවුන්යග් පියාපත් තබනු ඇත. 

සැබැවින්ම දැනුම යසායන්නා වනාහි, අහසහ්ි හා 

මහයපායළායේ සිටින්නන් ජලයේ සිටින මත්සයින් පවා ඔහු 

යවනුයවන් පාපක්ෂමායවහි නිරත වන්යන්ය. සැබැවින්ම 

ඇදහිලිවන්තයාට වඩා විද්වයතකුයග් මහිමය යසසු 

ග්රහයලෝෙ වලට වඩා සඳුට ඇති මහිමය යමනි. සැබැවින්ම 

විද්වත්හු නබිවරුන්යග් උරුමක්ෙරුයවෝ යවති. සැබැවින්ම 

නබිවරුන් ‘දීනාආ’ රන්ොසි යහෝ ‘දිහආම්’ රිදීොසි යහෝ 

උරුම යනාෙයළෝය. සැබැවින්ම ඔවුන් උරුම ෙයළ ්

දැනුමය. එයහයින් ෙවයරකු එය ලබා ගන්යන් ද ඔහු 

ූණආවත් යොටසක් ලබා ගත්යත්ය.”යමය අබූදාවූද් 

(3641), තිමආිදි (2682), ඉබ්නු මාජා (223), අහ්මද් 

(21715) යන ඉමාම්වරු විසින් වාතආා ෙර ඇති අතර යමම 

පද යපළ ඉබ්නු මාජා සතු වූවකි.ඉස්ලාමය අයප්ක්ෂාවන් හා 

ර්ශාවන්යගන් යතාර විද්යාත්මෙ පයයආ්ෂණයන් පිළිබඳ 

දිරිගන්වයි. එයමන්ම අප හා අප අවට විශ්වය ගැන යසායා 
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බැලීමට හා සිතීමට ඇරයුම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි."නියත වශයයන්ම (අල් කුර්ආනය 

වන) එය සත්යය බව ඔවුනට පැහැදිලි වන යතක් ක්ෂිතිජය 

තුළ හා ඔවුන් තුළ අපයග් සාධෙ ඔවුනට අපි මතු 

යපන්වන්යනමු. නියත වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යෙයරහි 

සාක්ෂිෙරුය යන්න ඔයබ් පරමාධිපති සම්බන්ධව 

ප්රමාණවත් යනාීද?"(ෆුස්සිලත්: 53)උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි.“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ 

ර්ධිපත්යයයහි ද යම් යදයකින් අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද 

ඔවුන්යග් නියමිත ොලය සමීප විය හැකිය යන්න ගැන ද 

ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ ද? එයහයින් ඉන් පසු ව 

ඔවුන් ෙවර පුවතක් ගැන ද විශව්ාස ෙරනුයේ?”(අල් 

අඃරාෆ්: 185)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."මහයපායළායේ සැරිසරා ඔවුනට යපර සිටියවුන්යග් 

අවසානය යෙයස් ී දැයි ඔවුහු අධීක්ෂණය ෙර 

යනාබැලුයවහු ද? ඔවුහු යමාවුනට වඩා ශක්තියයන් අධිෙ 

වූහ. ඔවුහු මහයපායළායේ අස්වැද්දූහ. යමාවුන් පාලනය 

ෙළ දෑට වඩා ඔවුහු එය අධිෙ යලස පරිපාලනය ෙයළෝය. 

ඔවුන් යවත ඔවුන්යග් දූතවරු පැහැදිලි සාධෙ සමඟ 

පැමිණියහ. ඔවුනට අපරාධ කිරීමට අල්ලාහ්ට යනාීය. 

එනමුත් ඔවුහු ඔවුනටම අපරාධ ෙරගන්නන් වූහ."(අආ රූම්: 
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9)විද්යායේ නිවැරදි විද්යාත්මෙ ප්රතිඵල ඉස්ලාමයට 

පටහැනි යනායේ. වසර එක්දහස් හාරසීයෙට වඩා අධිෙ 

ොලයෙට යපර අල් කුර්ආනය ඉතා සියුම් යලස විස්තර 

ෙරන ලද නීන විද්යාව විසින් එය පසුොලයේ හඳුනාගත් 

උදාහරණයක් අපි යමයනහි ෙරමු. විද්යායේ ප්රතිඵල 

අතිමහත් අල් කුර්ආනයේ ඇති ෙරුණුවලට අනුගත යවමින් 

පැමිණ ඇත. එනම් මවෙයග් කුස තුළ වැයඩන ෙලලයෙ 

මැීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:"සැබැවින්ම අපි මැටි සාරයයන් මිනිසා මැේයවමු. 

(12)පසු ව අපි ඔහු සුරක්ෂිත ස්ථානයෙ ශුක්රාණුවක් යලස 

තැන්පත් ෙයළමු. (13)පසු ව අපි එම ශුක්රාණු ව එල්ලී 

පවතින යල් ෙැටියක් බවට නිමආාණය ෙයළමු. පසු ව එම 

එල්ලී පවතින යල් ෙැටිය මස් යගාබක් බවට නිමආාණය 

ෙයළමු. පසු ව එම මස් යගාබ අස්ි බවට නිමආාණය 

ෙයළමු. පසු ව අපි එම අස්ි මසින් ඇන්යදේයවමු. පසු ව 

අපි ඔහු ව යවනත් මැීමක් යලසින් බිහි ෙයළමු. එයහයින් 

මැීම් අතුරින් වඩාත් අලංොර වූ අල්ලාහ ් අති උත්ෙෘෂ්ට 

විය. (14)(අල් මුඃමිනූන්: 12-14) 

"... නුඹලා අතුරින් විශ්වාස ෙළවුන් හා ඥානය යදනු 

ලැබූවන් තරාතිරම් වලින් අල්ලාහ ් උසස් ෙරයි. තවද 

අල්ලාහ ්නුඹලා සිදු ෙරන දෑ පිළිබඳ ව අභිඥානවන්තය." 
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(අල් මුජාදලා: 11) 

විද්වතුන්යග් සාක්ෂිය අල්ලාහ් ඔහුයග් සාක්ෂිය හා 

ඔහුයග් යද්ව දූතයින්යග් සාක්ෂිය සමග සම්බන්ධ යොට 

ශ්යආෂ්ඨතම සාක්ෂිය මත පදනම් ෙර ඇත. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙරයි. 

“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත යැයි 

සාක්ෂි දරයි. එයමන් ම මලක්වරුන් ද යුක්තිය ඉටු ෙරමින් 

සිටින ඥානයයන් යුත් අය ද (සාක්ෂි දරති.) ප්රඥාවන්ත 

සවආ බලධාරී ඔහු හැර යවනත් යදවියයක් යනාමැත.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 18) 

යමය ඉස්ලාමය තුළ විද්වතුන්යග් නිලය ස්ථාවරය 

පැහැදිළි ෙර සිටියි. අල්ලාහ් තම නබිවරයාණන් වන 

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්හට 

දැනුයමන් මිස අමතර කිසිවක් යසායන යමන් නියයෝග 

ෙයළ් නැත. 

"මායග් පරමාධිපතියාණනි! මට දැනුම වධආනය ෙර 

යදනු මැනව!" 

(තාහා: 114) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 
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“ෙවයරකු දැනුම යසායා යම් මාගආයෙ ගමන් ෙයළද් ද 

අල්ලාහ් ඔහුට ස්වගආය යවත වූ මාගආය පහසු ෙරනු ඇත. 

සැබැවින්ම මලක්වරු දැනුම යසායන්නාට පිළිගැනීමක් 

වශයයන් ඔවුන්යග් පියාපත් තබනු ඇත. සැබැවින්ම දැනුම 

යසායන්නා වනාහි, අහසහ්ි හා මහයපායළායේ සිටින්නන් 

ජලයේ සිටින මත්සයින් පවා ඔහු යවනුයවන් 

පාපක්ෂමායවහි නිරත වන්යන්ය. සැබැවින්ම 

ඇදහිලිවන්තයාට වඩා විද්වයතකුයග් මහිමය යසසු 

ග්රහයලෝෙ වලට වඩා සඳුට ඇති මහිමය යමනි. සැබැවින්ම 

විද්වත්හු නබිවරුන්යග් උරුමක්ෙරුයවෝ යවති. සැබැවින්ම 

නබිවරුන් ‘දීනාආ’ රන්ොසි යහෝ ‘දිහආම්’ රිදීොසි යහෝ 

උරුම යනාෙයළෝය. සැබැවින්ම ඔවුන් උරුම ෙයළ ්

දැනුමය. එයහයින් ෙවයරකු එය ලබා ගන්යන් ද ඔහු 

ූණආවත් යොටසක් ලබා ගත්යත්ය.” 

යමය අබූදාවූද් (3641), තිමආිදි (2682), ඉබ්නු මාජා 

(223), අහ්මද් (21715) යන ඉමාම්වරු විසින් වාතආා ෙර 

ඇති අතර යමම පද යපළ ඉබ්නු මාජා සතු වූවකි. 

ඉස්ලාමය අයප්ක්ෂාවන් හා ර්ශාවන්යගන් යතාර 

විද්යාත්මෙ පයයආ්ෂණයන් පිළිබඳ දිරිගන්වයි. එයමන්ම 

අප හා අප අවට විශ්වය ගැන යසායා බැලීමට හා සිතීමට 

ඇරයුම් ෙරයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 
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"නියත වශයයන්ම (අල් කුර්ආනය වන) එය සත්යය බව 

ඔවුනට පැහැදිලි වන යතක් ක්ෂිතිජය තුළ හා ඔවුන් තුළ 

අපයග් සාධෙ ඔවුනට අපි මතු යපන්වන්යනමු. නියත 

වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යෙයරහි සාක්ෂිෙරුය යන්න ඔයබ් 

පරමාධිපති සම්බන්ධව ප්රමාණවත් යනාීද?" 

(ෆුස්සිලත්: 53) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ර්ධිපත්යයයහි ද යම් යදයකින් 

අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද ඔවුන්යග් නියමිත ොලය සමීප 

විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ 

ද? එයහයින් ඉන් පසු ව ඔවුන් ෙවර පුවතක් ගැන ද 

විශව්ාස ෙරනුයේ?” 

(අල් අඃරාෆ්: 185) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"මහයපායළායේ සැරිසරා ඔවුනට යපර සිටියවුන්යග් 

අවසානය යෙයස් ී දැයි ඔවුහු අධීක්ෂණය ෙර 

යනාබැලුයවහු ද? ඔවුහු යමාවුනට වඩා ශක්තියයන් අධිෙ 

වූහ. ඔවුහු මහයපායළායේ අස්වැද්දූහ. යමාවුන් පාලනය 

ෙළ දෑට වඩා ඔවුහු එය අධිෙ යලස පරිපාලනය ෙයළෝය. 

ඔවුන් යවත ඔවුන්යග් දූතවරු පැහැදිලි සාධෙ සමඟ 
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පැමිණියහ. ඔවුනට අපරාධ කිරීමට අල්ලාහ්ට යනාීය. 

එනමුත් ඔවුහු ඔවුනටම අපරාධ ෙරගන්නන් වූහ." 

(අආ රූම්: 9) 

විද්යායේ නිවැරදි විද්යාත්මෙ ප්රතිඵල ඉස්ලාමයට 

පටහැනි යනායේ. වසර එක්දහස් හාරසීයෙට වඩා අධිෙ 

ොලයෙට යපර අල් කුර්ආනය ඉතා සියුම් යලස විස්තර 

ෙරන ලද නීන විද්යාව විසින් එය පසුොලයේ හඳුනාගත් 

උදාහරණයක් අපි යමයනහි ෙරමු. විද්යායේ ප්රතිඵල 

අතිමහත් අල් කුර්ආනයේ ඇති ෙරුණුවලට අනුගත යවමින් 

පැමිණ ඇත. එනම් මවෙයග් කුස තුළ වැයඩන ෙලලයෙ 

මැීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"සැබැවින්ම අපි මැටි සාරයයන් මිනිසා මැේයවමු. (12) 

පසු ව අපි ඔහු සුරක්ෂිත ස්ථානයෙ ශුක්රාණුවක් යලස 

තැන්පත් ෙයළමු. (13) 

පසු ව අපි එම ශුක්රාණු ව එල්ලී පවතින යල් ෙැටියක් 

බවට නිමආාණය ෙයළමු. පසු ව එම එල්ලී පවතින යල් 

ෙැටිය මස් යගාබක් බවට නිමආාණය ෙයළමු. පසු ව එම 

මස් යගාබ අස්ි බවට නිමආාණය ෙයළමු. පසු ව අපි එම 

අස්ි මසින් ඇන්යදේයවමු. පසු ව අපි ඔහු ව යවනත් 

මැීමක් යලසින් බිහි ෙයළමු. එයහයින් මැීම් අතුරින් 

වඩාත් අලංොර වූ අල්ලාහ ්අති උත්ෙෘෂ්ට විය. (14) 
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(අල් මුඃමිනූන්: 12-14) 

අල්ලාහව් විශව්ාස යොට ඔහුට අවනත ී ඔහුයග් 

දූතවරුන් (අලයිහිමුස් සලාතු වස්සලාම්) සත්යය බව 

විශව්ාස ෙළවුන්යගන් මිස ක්රියාවන් අල්ලාහ් පිළිගන්යන් 

යහෝ එයට මතුයලායවහි කුසල් පිරිනමන්යන් යහෝ නැත. 

එයමන්ම නැමදුම් අතරින් අල්ලාහ් දහම් ගත ෙළ දෑ හැර 

යවනත් කිසිවක් පිළිගන්යන් ද නැත. එයස් නම් මිනිසා 

අල්ලාහව් ප්රතික්යෂප් යොට ඔහු ප්රතිඵල අයප්ක්ෂා ෙළ 

හැක්යක් යෙයසද්? තවද මිනිසුන් අතරින් සියලු නබිවරුන් 

විශව්ාස යොට මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමායග් දූත පණිවිඩය ද විශව්ාස කිරීයමන් මිස 

කිසියවකුයග් විශව්ාසය ද අල්ලාහ් පිළිගන්යන් නැත. 

අල්ලාහ්ව විශ්වාස යොට ඔහුට අවනත ී ඔහුයග් 

දූතවරුන් (අලයිහිමුස් සලාතු වස්සලාම්) සත්යය බව 

විශ්වාස ෙළවුන්යගන් මිස ක්රියාවන් අල්ලාහ ්පිළිගන්යන් 

යහෝ එයට මතුයලායවහි කුසල් පිරිනමන්යන් යහෝ නැත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"ෙවයරකු 

යමයලාව පතන්යන් ද අපි ප්රිය ෙරන අයට අපයග් 

අභිමතය පරිදි එහි ඔහුට ඉක්මන් ෙර යදන්යනමු. පසු ව 

නිරය ඔහුට නියම ෙරන්යනමු. ඔහු එහි අවමානයට ලක් වූ 

අභාග්ය සම්පන්නයයකු යස් පිවිස දැයවනු ඇත. 
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(18)ෙවයරකු මතු යලාව අයප්ක්ෂා යොට යද්ව 

විශ්වාසවන්තයකු ව සිට ඒ යවනුයවන් එහි මහත් 

පරිශ්රමයකින් යවයහයසන්යන් ද එවිට ඔවුන්යග් පරිශ්රමය 

ෙෘතඥතාවට ලක් වූයවෝ ඔවුහුමය." (19)(අල් ඉස්රා: 

18,19)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."එයහයින් ෙවයරකු විශ්වාසවන්තයකු යලස සිට 

යහෙම් අතුරින් යමක් ෙරන්යන්ද එවිට ඔහුයග් ශ්රමයට 

කිසිදු ප්රතික්යෂ්ප කිරීමක් යනාමැත. තවද නියත 

වශයයන්ම අපි ඔහු යවනුයවන් (එය) සටහන් ෙරන්නන් 

යවමු."(අල් අන්බියා: 94)නැමදුම් අතරින් අල්ලාහ් දහම්ගත 

ෙළ දෑ හැර යවන් දෑ පිළිගන්යන් නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"එබැවින් ෙවයරකු තම පරමාධිපති 

හමුීමට අයප්ක්ෂා ෙරන්යන් ද ඔහු යහපත් ක්රියා ඉටු ෙළ 

යුතු ය. තව ද, තම පරමාධිපතියාණන් නැමඳුම් කිරීයම් දී 

ඔහුට කිසියවකු ර්යද්ශ යනාෙළ යුතු ය."(අල් ෙහ්ෆ්: 

110)සැබැවින්ම ක්රියාවක් එය අල්ලාහ් දහම් ගත ෙළ 

දැයින් එෙක් ී එයට අදාළ පුද්ගලයා ද අල්ලාහ්ව විශ්වාස 

ෙරන්යනකු හා ඔහුයග් නබිවරුන් දූතවරුන් විශ්වාස 

ෙරන්යනකු යලස සිට ඔහුයග් ක්රියායවහි ඔහු අවංෙයයකු 

යලස සිටින විට මිස එය දැහැමි යනාවන බව පැහැදිලි 

ෙරයි."ක්රියායවන් ඔවුන් සිදු ෙළ දෑ යවතට අපි 
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පැමිණියයමු. පසු ව අපි එය විහිඳුණු දූවිලි බවට පත් 

ෙයළමු."(අල් ෆුෙආාන්: 23)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.එදින (ඇතැම් අයයග්) මුහුණු යටහත් පහත් 

ව තියබ්. (2)යවයහස ව විඩාවට පත් ව තියබ්. (3)ඇවියළන 

ගින්නට ඒවා(එම මුහුණු) පිවියසයි. (4)(අල් ඝාෂියා: 2-

4)යමම මුහුණු යටහත් පහත් ව ක්රියාවන්යගන් විඩාවට 

පත්ව තියබ්. නමුත් අල්ලාහ්යගන් වූ යහමග හැර දමා ඒවා 

ක්රියා ෙළ ෙල්හි ඒවා නිරා ගින්නා යවත නැඹුරුවන්නට 

අල්ලාහ ්සලසනු ඇත. ඊට යහ්තුව ඒවා අල්ලාහ ්දහම් ගත 

ෙළ දෑ හැර යවනත් ක්රියාවක් යනාෙළ නමුත් ේයාජ 

ඇදහිලි ඔවුන් නැමදුමට යගන ේයාජ දහම් ඔවුනට අලුතින් 

යපන්වා දුන් මුළාවූ නායෙයින් ඔවුන් විසින් අනුගමනය 

ෙළ බැවිනි. අල්ලාහ් අබියස පිළිගනු ලැබූ දැහැමි ක්රියාව 

වන්යන් එය දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යගන ර් දෑට අනුගත වූ විට පමණි. එයස ් නම් මිනිසා 

අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂ්ප යොට ප්රතිඵල අයප්ක්ෂා ෙළ 

හැක්යක් යෙයස්ද?සියලු නබිවරුන් විශව්ාස ෙර මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් දූත පණිවිඩය ද 

විශ්වාස කිරීයමන් මිස කිසියවකුයග් ඊමාන් යනායහාත් 

යද්ව විශ්වාසය අල්ලාහ් පිළිගන්යන් නැත. ඒ 

සම්බන්ධයයන් වූ ඇතැම් සාධෙ 20 වැනි පරිච්යේදයේ අපි 
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ෙලින් සඳහන් ෙයළමු. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:“දහම් දූතයා තම පරමාධිපතියගන් තමන් යවත පහළ 

ෙරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව විශව්ාස ෙයළය්. විශව්ාස ෙළවුන් 

ද (විශව්ාස ෙයළෝය.) සියල්යලෝම අල්ලාහව් ද ඔහුයග් යද්ව 

ග්රන්ථ ද ඔහුයග් දහම් දූතයින්ව ද විශව්ාස ෙරති. ඔහුයග් 

රසූල්වරුන් අතුරින් කිසියවකු අතර යහෝ අපි යවනසේම් 

ඇති යනාෙරන්යනමු. තවද අපි සවන් දුනිමු. අවනත වූයයමු 

අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔයබන් සමාව පතන්යනමු. තවද 

යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔබ යවතය යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය.”(අල් බෙරා: 285)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි.“අයහෝ විශ්වාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් ව 

ද ඔහුයග් දූතයාණන් ව ද ඔහුයග් දූතයාණන් යවත පහළ 

ෙළා වූ පුසත්ෙය ද ඊට යපර පහළ ෙළා වූ පුසත්ෙ ද 

විශව්ාස ෙරනු. ෙවයරකු අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් මලක්වරු ද 

ඔහුයග් පුසත්ෙ ද ඔහුයග් දූතවරුන් ද අවසන් දිනය ද 

ප්රතික්යෂප් ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු අන්ත 

මුළාවකින් යනාමඟ විය.”(අන් නිසා: 136)උත්තරීතර 

අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි."නුඹලා යවත යද්ව 

ග්රන්ථය හා ප්රඥාව පැමිණ පසු ව නුඹලා සමඟ ඇති දෑ 

සත්යය ෙරවන ධමආ දූතයයකු පැමිණ ඔහු ව නුඹලා 

විශ්වාස ෙළ යුතුය. ඔහුට නුඹලා උදේ ෙළ යුතු යැයි 
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අල්ලාහ ්නබිවරුන්යගන් ප්රතිඥාව ගත් අවස්ථාව සිහිපත් 

ෙරනු. නුඹලා පිළිගත්යතහු ද ඒ සම්බන්ධයයන් වූ මායග් 

බලවත් ප්රතිඥාව නුඹලා ගත්යතහු දැයි ඔහු(අල්ලාහ්) 

විමසුයේය. අපි පිළිගත්යතමු යැයි ඔවුහු පැවසුයවෝය. එයස් 

නම් නුඹලා එයට සාක්ෂි දරනු. තවද මම ද නුඹලා සමඟ 

සාක්ෂි දරන්නන් අතුරිනි යැයි පැවසුයේය."(ර්ලු ඉම්රාන්: 

81) 

"ෙවයරකු යමයලාව පතන්යන් ද අපි ප්රිය ෙරන අයට 

අපයග් අභිමතය පරිදි එහි ඔහුට ඉක්මන් ෙර යදන්යනමු. 

පසු ව නිරය ඔහුට නියම ෙරන්යනමු. ඔහු එහි අවමානයට 

ලක් වූ අභාග්ය සම්පන්නයයකු යස් පිවිස දැයවනු ඇත. 

(18) 

ෙවයරකු මතු යලාව අයප්ක්ෂා යොට යද්ව 

විශ්වාසවන්තයකු ව සිට ඒ යවනුයවන් එහි මහත් 

පරිශ්රමයකින් යවයහයසන්යන් ද එවිට ඔවුන්යග් පරිශ්රමය 

ෙෘතඥතාවට ලක් වූයවෝ ඔවුහුමය." (19) 

(අල් ඉස්රා: 18,19) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"එයහයින් ෙවයරකු විශ්වාසවන්තයකු යලස සිට 

යහෙම් අතුරින් යමක් ෙරන්යන්ද එවිට ඔහුයග් ශ්රමයට 

කිසිදු ප්රතික්යෂ්ප කිරීමක් යනාමැත. තවද නියත 
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වශයයන්ම අපි ඔහු යවනුයවන් (එය) සටහන් ෙරන්නන් 

යවමු." 

(අල් අන්බියා: 94) 

නැමදුම් අතරින් අල්ලාහ ්දහම්ගත ෙළ දෑ හැර යවන් දෑ 

පිළිගන්යන් නැත. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි: 

"එබැවින් ෙවයරකු තම පරමාධිපති හමුීමට අයප්ක්ෂා 

ෙරන්යන් ද ඔහු යහපත් ක්රියා ඉටු ෙළ යුතු ය. තව ද, තම 

පරමාධිපතියාණන් නැමඳුම් කිරීයම් දී ඔහුට කිසියවකු 

ර්යද්ශ යනාෙළ යුතු ය." 

(අල් ෙහ්ෆ්: 110) 

සැබැවින්ම ක්රියාවක් එය අල්ලාහ ්දහම් ගත ෙළ දැයින් 

එෙක් ී එයට අදාළ පුද්ගලයා ද අල්ලාහ්ව විශ්වාස 

ෙරන්යනකු හා ඔහුයග් නබිවරුන් දූතවරුන් විශ්වාස 

ෙරන්යනකු යලස සිට ඔහුයග් ක්රියායවහි ඔහු අවංෙයයකු 

යලස සිටින විට මිස එය දැහැමි යනාවන බව පැහැදිලි 

ෙරයි. 

"ක්රියායවන් ඔවුන් සිදු ෙළ දෑ යවතට අපි පැමිණියයමු. 

පසු ව අපි එය විහිඳුණු දූවිලි බවට පත් ෙයළමු." 

(අල් ෆුෙආාන්: 23) 
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උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

එදින (ඇතැම් අයයග්) මුහුණු යටහත් පහත් ව තියබ්. (2) 

යවයහස ව විඩාවට පත් ව තියබ්. (3) 

ඇවියළන ගින්නට ඒවා(එම මුහුණු) පිවියසයි. (4) 

(අල් ඝාෂියා: 2-4) 

යමම මුහුණු යටහත් පහත් ව ක්රියාවන්යගන් විඩාවට 

පත්ව තියබ්. නමුත් අල්ලාහ්යගන් වූ යහමග හැර දමා ඒවා 

ක්රියා ෙළ ෙල්හි ඒවා නිරා ගින්නා යවත නැඹුරුවන්නට 

අල්ලාහ ්සලසනු ඇත. ඊට යහ්තුව ඒවා අල්ලාහ ්දහම් ගත 

ෙළ දෑ හැර යවනත් ක්රියාවක් යනාෙළ නමුත් ේයාජ 

ඇදහිලි ඔවුන් නැමදුමට යගන ේයාජ දහම් ඔවුනට අලුතින් 

යපන්වා දුන් මුළාවූ නායෙයින් ඔවුන් විසින් අනුගමනය 

ෙළ බැවිනි. අල්ලාහ් අබියස පිළිගනු ලැබූ දැහැමි ක්රියාව 

වන්යන් එය දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යගන ර් දෑට අනුගත වූ විට පමණි. එයස ් නම් මිනිසා 

අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂ්ප යොට ප්රතිඵල අයප්ක්ෂා ෙළ 

හැක්යක් යෙයස්ද? 

සියලු නබිවරුන් විශ්වාස ෙර මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් දූත පණිවිඩය ද විශ්වාස 

කිරීයමන් මිස කිසියවකුයග් ඊමාන් යනායහාත් යද්ව 
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විශ්වාසය අල්ලාහ ්පිළිගන්යන් නැත. ඒ සම්බන්ධයයන් වූ 

ඇතැම් සාධෙ 20 වැනි පරිච්යේදයේ අපි ෙලින් සඳහන් 

ෙයළමු. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“දහම් දූතයා තම පරමාධිපතියගන් තමන් යවත පහළ 

ෙරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ව විශව්ාස ෙයළය්. විශව්ාස ෙළවුන් 

ද (විශව්ාස ෙයළෝය.) සියල්යලෝම අල්ලාහව් ද ඔහුයග් යද්ව 

ග්රන්ථ ද ඔහුයග් දහම් දූතයින්ව ද විශව්ාස ෙරති. ඔහුයග් 

රසූල්වරුන් අතුරින් කිසියවකු අතර යහෝ අපි යවනසේම් 

ඇති යනාෙරන්යනමු. තවද අපි සවන් දුනිමු. අවනත වූයයමු 

අපයග් පරමාධිපතියාණනි, ඔයබන් සමාව පතන්යනමු. තවද 

යයාමු වන සථ්ානය ඇත්යත් ඔබ යවතය යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය.” 

(අල් බෙරා: 285) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අයහෝ විශව්ාස ෙළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් 

දූතයාණන් ව ද ඔහුයග් දූතයාණන් යවත පහළ ෙළා වූ 

පුසත්ෙය ද ඊට යපර පහළ ෙළා වූ පුසත්ෙ ද විශ්වාස 

ෙරනු. ෙවයරකු අල්ලාහ් ව ද ඔහුයග් මලක්වරු ද ඔහුයග් 

පුසත්ෙ ද ඔහුයග් දූතවරුන් ද අවසන් දිනය ද ප්රතික්යෂප් 

ෙරන්යන් ද එවිට සැබැවින්ම ඔහු අන්ත මුළාවකින් 

යනාමඟ විය.” 
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(අන් නිසා: 136) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"නුඹලා යවත යද්ව ග්රන්ථය හා ප්රඥාව පැමිණ පසු ව 

නුඹලා සමඟ ඇති දෑ සත්යය ෙරවන ධමආ දූතයයකු පැමිණ 

ඔහු ව නුඹලා විශ්වාස ෙළ යුතුය. ඔහුට නුඹලා උදේ ෙළ 

යුතු යැයි අල්ලාහ ්නබිවරුන්යගන් ප්රතිඥාව ගත් අවස්ථාව 

සිහිපත් ෙරනු. නුඹලා පිළිගත්යතහු ද ඒ සම්බන්ධයයන් වූ 

මායග් බලවත් ප්රතිඥාව නුඹලා ගත්යතහු දැයි 

ඔහු(අල්ලාහ්) විමසුයේය. අපි පිළිගත්යතමු යැයි ඔවුහු 

පැවසුයවෝය. එයස ්නම් නුඹලා එයට සාක්ෂි දරනු. තවද මම 

ද නුඹලා සමඟ සාක්ෂි දරන්නන් අතුරිනි යැයි පැවසුයේය." 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 81) 

සියලු දිේය පණිවුඩවල පරමාථආය නම්: සැබෑ ර්ගම 

මිනිසා උසස් ෙරනු ඇත. එවිට ඔහු යලෝ වැසියන්යග් 

පරමාධිපති අල්ලාහය්ග් නිමආල දාසයයකු ී මිනිසාට යහෝ 

යභෞතිෙ වසත්ුවට යහෝ මිථය්ා විශව්ාසයන්ට යහෝ වහල් 

යනාී ඔහු ව නිදහස ්ෙරනු ඇත. ඔබ දකින පරිදි ඉසල්ාමය 

මිනිසුන් ූජනීයත්වයට පත් යනාෙරයි. ඔවුන්යග් 

තරාතිරම්වලට වඩා ඉහළින් ඔසවා යනාතබයි. ඔවුන්ව 

යදවිවරුන් යහෝ වන්දනාවට ලක්වන්නන් බවට පත් 

යනාෙරයි. 
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සියලු දිේය පණිවුඩවල පරමාථආය නම්: සැබෑ ර්ගම 

මිනිසා උසස් ෙරනු ඇත. එවිට ඔහු යලෝ වැසියන්යග් 

පරමාධිපති අල්ලාහ්යග් නිමආල දාසයයකු වනු ඇත. 

මිනිසාට යහෝ යභෞතිෙ වස්තුවට යහෝ මිථ්යා විශ්වාසයන්ට 

යහෝ වහල්ීයමන් ඉස්ලාමය ඔහු ව නිදහස් ෙරයි. 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා සිටියහ.“දීනාආ යනායහාත් රන්ොසි, දිහආම් 

යනායහාත් රිදී ොසි හා යසද්යයන් මායිම් වූ සළුයේ වහලා 

ශාප ලද්යදකි. ඔහුට යමක් ලබා යදන්යන් නම් ඔහු 

සෑහීමෙට පත්යේ, නමුත් ඔහුට කිසිවක් ලබා යනාදුනයහාත් 

ඔහු අප්රසාදය පළ ෙරයි.”(සහීහ් අල් බුහාරි: 

6435)සාමාන්ය පුද්ගලයකු අල්ලාහ්ට හැර යවනත් 

කිසිවකුට යටහත් පහත් යනාවනු ඇත. එයහයින් ඔහු මුදල්, 

කීතආිය, තනතුර යහෝ යගෝත්රයයන් වහල් ී යනාසිටියි. 

යමම ෙතාව කියවන පාඨෙයාට දිේය පණිවුඩයට පහළ 

ීමට යපර මිනිසුන් ෙවර පදනමෙ සිටියේ ද ඉන් පසු ඔවුන් 

ෙවර තත්ත්වයෙට පත් වූයේ දැ?යි යහළි වනු 

ඇත.ප්රාරම්භෙ මුස්ලිම්වරුන් ඇබීසීනියාවට නික්ම ගිය 

ෙල්හි ඇබිසීනියායේ රජු නජ්ජාසි -යනගුස්- ඔවුන්යගන් 

ප්රශ්න ෙරමින් ඔවුනට යමයස් පවසා සිටියේය.‘එහි 

නුඹලායග් සමාජයයන් නුඹලා යවන් ී මායග් දහමට යහෝ 



 

 

ඉසල්ාමය 

266 

යමම සමාජයේ යවනත් කිසියවකුයග් දහමට නුඹලා 

ප්රයේශ යනාවූ දහම කුමක්ද?’එයට ජේෆආ ඉබ්නු අබී 

තාලිබ් යමයස ් පැවසීය:“අයහෝ රජුනි! පිළිමවලට වන්දනා 

ෙරන; මළ සතුන් ර්හාරය ගන්නා; අශීලාචාර (ොම 

මිථය්ා) ෙටයුතු වල නිරතවන; ඥාති සම්බන්ධෙම් බිඳ 

දමන; අසල්වාසීන්ට නපුරුෙම් ෙරන; අප අතර සිටින 

බලවත් උදවිය දුවආල උදවියයගන් සූරා ෙන; අඥාන 

ගතිපැවතුම් සහිත ජන සමූහයක් යලස සිටියයමු. අප 

අතරින්ම, ඔහුයග් යපළපත, ඔහුයග් සත්යයභාවය, ඔහුයග් 

විශව්ාසනීයත්වය ඔහුයග් නිමආලභාවය යහාඳින් හඳුණන 

දූතයකු අප යවත අල්ලාහ් එවන යතක් අපි ඒ මතම 

සිටියයමු. එතුමා අල්ලාහව් ඒකීයත්වයට පත් ෙරන යමන් ද 

ඔහුව නමදින යමන් ද අපි හා අපයග් මුතුන් මිත්තන් ඔහු 

හැර නමදිමින් සිටි ගල් හා පිළිමවලින් අප ඉවත් වන යමන් 

ද අප ඇරයුම් ෙරමින් සිටියි. තවද සත්යය ෙතා ෙරන 

යමන් ද විශව්සයට පවරන ලද දෑ ඉටු ෙරන යමන් ද ඥාතී 

සම්බන්ධෙම් රකින යමන් ද අසල්වැසියන් සමග යහපත් 

යලස ෙටයුතු ෙරන යමන් ද තහනම් ෙරන ලද දැයින් හා 

ීවිත නැසීයමන් වැළකි සිටින යමන් ද අණ ෙර සිටියි. තවද 

අශීලාචාර දැයින් ද යබාරු යචෝදනා නැගීයමන් ද 

අනාථයින්යග් ධනය සූරා ෙෑයමන් ද විවාහෙ ොන්තාවන්ට 
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අවලාද නැගීයමන් ද අපට තහනම් ෙරමින් සිටියි. අල්ලාහට් 

පමණක් අප නමදින යමන් ද ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ 

යනාෙරන යමන් ද නියයෝග ෙරමිස් සිටියි. තවද සලාතය 

ඉටු කිරීම සොත් නිකුත් කිරීම උපවාසය රැකීම ද අණ ෙර 

සිටියි. එතුමා තවදුරටත්: ‘ඉසල්ාමයේ ෙරුණු එතුමා මත 

එෙතු ෙයළය්. ඒ අනුව අපි එතුමාව තහවුරු ෙයළමු. එතුමා 

ව විශ්වාස ෙයළමු. එතුමා යගන ර් දෑ මත අපි එතුමාව 

පිළිපැද්යදමු. ඒ අනුව අපි අල්ලාහට් පමණක් නැමදුම් ෙළ 

අතර කිසිවක් ඔහුට ර්යද්ශ යනාතැබුයවමු. අප යවත 

තහනම් ෙළ දෑ අපි තහනම් ෙර ගත්යතමු. අප යවත 

අනුමත ෙළ දෑ අපට අනුමත ෙර ගත්යතමු...”සුළු 

යවනස්ෙම් සහිත ව ඉමාම් අහ්මද් (1740) යමය වාතආා ෙර 

ඇති අතර අබූ නඊම් තුමා 'හිල්යතුල් අේලියා' නම් 

ෙෘතියයහි (1/115) යෙටියයන් සඳහන් ෙර ඇත.ඔබ දකින 

පරිදි ඉස්ලාමය පුද්ගලයින් ූජනීයත්වයට පත් යනාෙරයි. 

ඔවුන්යග් තරාතිරම්වලට වඩා ඉහළින් ඔසවා යනාතබයි. 

ඔවුන්ව යදවිවරුන් යහෝ වන්දනාවට ලක්වන්නන් බවට පත් 

යනාෙරයි.උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි.“අයහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! අල්ලාහ් හැර යවනත් 

කිසියවකු අපි යනානමදිමු. ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ 

යනාතබමු. අල්ලාහය්ගන් යතාර ව අප අතුරින් ඇතැයමකු 
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ඇතැයමකු ව යදවියන් යලස යනාගත යුතු ය යනුයවන් අප 

හා ඔබ අතර වූ යපාදු සම්මත වදනක් යවත පැමියණනු යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. එවිට ඔවුහු (සත්ය පිළි යනායගන) 

පිටුපෑයවහු නම් සැබැවින් ම අපි අවනත වූවන් 

(මුසල්ිම්වරුන්) බවට නුඹලා සාක්ෂි දරනු යැයි 

පවසනු.”(ර්ලු ඉම්රාන්: 64)උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි."තවද නුඹලා මැලක්වරුන් ව හා නබිවරුන් 

ව යදවියන් යලස ගැනීමට ඔහු නුඹලාට නියයෝග යනාෙරයි. 

නුඹලා මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් වූ පසු යද්ව ප්රතික්යෂ්පය 

ඔහු නුඹලාට අණ ෙරයි ද?"(ර්ලු ඉම්රාන්: 80)අල්ලාහ්යග් 

දූතයාණන් (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා 

සමාදානය උදා යේවා) යමයස් පවසා ඇත:“මයආම්යග් 

පුතණුවන්ට කිතුණුවන් ඉහවහා ප්රශංසා ෙළ ර්ොරයට 

නුඹලා මට ඉහවහා ප්රශංසා යනාෙරනු. යහත්ුව සැබැවින්ම 

මම ඔහුයග් (අල්ලාහය්ග්) ගැත්යතකු යවමි. ඔහුයග් 

දූතයයකු යවමි.”(සහීහ් අල් බුහාරි: 3445) 

“දීනාආ යනායහාත් රන්ොසි, දිහආම් යනායහාත් රිදී 

ොසි හා යසද්යයන් මායිම් වූ සළුයේ වහලා ශාප ලද්යදකි. 

ඔහුට යමක් ලබා යදන්යන් නම් ඔහු සෑහීමෙට පත්යේ, 

නමුත් ඔහුට කිසිවක් ලබා යනාදුනයහාත් ඔහු අප්රසාදය 

පළ ෙරයි.” 
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(සහීහ් අල් බුහාරි: 6435) 

සාමාන්ය පුද්ගලයකු අල්ලාහ්ට හැර යවනත් කිසිවකුට 

යටහත් පහත් යනාවනු ඇත. එයහයින් ඔහු මුදල්, කීතආිය, 

තනතුර යහෝ යගෝත්රයයන් වහල් ී යනාසිටියි. යමම 

ෙතාව කියවන පාඨෙයාට දිේය පණිවුඩයට පහළ ීමට 

යපර මිනිසුන් ෙවර පදනමෙ සිටියේ ද ඉන් පසු ඔවුන් 

ෙවර තත්ත්වයෙට පත් වූයේ දැ?යි යහළි වනු ඇත. 

ප්රාරම්භෙ මුස්ලිම්වරුන් ඇබීසීනියාවට නික්ම ගිය 

ෙල්හි ඇබිසීනියායේ රජු නජ්ජාසි -යනගුස්- ඔවුන්යගන් 

ප්රශ්න ෙරමින් ඔවුනට යමයස් පවසා සිටියේය. 

‘එහි නුඹලායග් සමාජයයන් නුඹලා යවන් ී මායග් 

දහමට යහෝ යමම සමාජයේ යවනත් කිසියවකුයග් දහමට 

නුඹලා ප්රයේශ යනාවූ දහම කුමක්ද?’ 

එයට ජේෆආ ඉබ්නු අබී තාලිබ් යමයස් පැවසීය: 

“අයහෝ රජුනි! පිළිමවලට වන්දනා ෙරන; මළ සතුන් 

ර්හාරය ගන්නා; අශීලාචාර (ොම මිථය්ා) ෙටයුතු වල 

නිරතවන; ඥාති සම්බන්ධෙම් බිඳ දමන; අසල්වාසීන්ට 

නපුරුෙම් ෙරන; අප අතර සිටින බලවත් උදවිය දුවආල 

උදවියයගන් සූරා ෙන; අඥාන ගතිපැවතුම් සහිත ජන 

සමූහයක් යලස සිටියයමු. අප අතරින්ම, ඔහුයග් යපළපත, 

ඔහුයග් සත්යයභාවය, ඔහුයග් විශ්වාසනීයත්වය ඔහුයග් 
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නිමආලභාවය යහාඳින් හඳුණන දූතයකු අප යවත අල්ලාහ ්

එවන යතක් අපි ඒ මතම සිටියයමු. එතුමා අල්ලාහව් 

ඒකීයත්වයට පත් ෙරන යමන් ද ඔහුව නමදින යමන් ද අපි 

හා අපයග් මුතුන් මිත්තන් ඔහු හැර නමදිමින් සිටි ගල් හා 

පිළිමවලින් අප ඉවත් වන යමන් ද අප ඇරයුම් ෙරමින් 

සිටියි. තවද සත්යය ෙතා ෙරන යමන් ද විශ්වසයට පවරන 

ලද දෑ ඉටු ෙරන යමන් ද ඥාතී සම්බන්ධෙම් රකින යමන් ද 

අසල්වැසියන් සමග යහපත් යලස ෙටයුතු ෙරන යමන් ද 

තහනම් ෙරන ලද දැයින් හා ීවිත නැසීයමන් වැළකි සිටින 

යමන් ද අණ ෙර සිටියි. තවද අශීලාචාර දැයින් ද යබාරු 

යචෝදනා නැගීයමන් ද අනාථයින්යග් ධනය සූරා ෙෑයමන් ද 

විවාහෙ ොන්තාවන්ට අවලාද නැගීයමන් ද අපට තහනම් 

ෙරමින් සිටියි. අල්ලාහට් පමණක් අප නමදින යමන් ද 

ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ යනාෙරන යමන් ද නියයෝග ෙරමිස් 

සිටියි. තවද සලාතය ඉටු කිරීම සොත් නිකුත් කිරීම 

උපවාසය රැකීම ද අණ ෙර සිටියි. එතුමා තවදුරටත්: 

‘ඉසල්ාමයේ ෙරුණු එතුමා මත එෙතු ෙයළය්. ඒ අනුව අපි 

එතුමාව තහවුරු ෙයළමු. එතුමා ව විශව්ාස ෙයළමු. එතුමා 

යගන ර් දෑ මත අපි එතුමාව පිළිපැද්යදමු. ඒ අනුව අපි 

අල්ලාහට් පමණක් නැමදුම් ෙළ අතර කිසිවක් ඔහුට 

ර්යද්ශ යනාතැබුයවමු. අප යවත තහනම් ෙළ දෑ අපි 
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තහනම් ෙර ගත්යතමු. අප යවත අනුමත ෙළ දෑ අපට 

අනුමත ෙර ගත්යතමු...” 

සුළු යවනස්ෙම් සහිත ව ඉමාම් අහ්මද් (1740) යමය 

වාතආා ෙර ඇති අතර අබූ නඊම් තුමා 'හිල්යතුල් අේලියා' 

නම් ෙෘතියයහි (1/115) යෙටියයන් සඳහන් ෙර ඇත. 

ඔබ දකින පරිදි ඉස්ලාමය පුද්ගලයින් ූජනීයත්වයට 

පත් යනාෙරයි. ඔවුන්යග් තරාතිරම්වලට වඩා ඉහළින් 

ඔසවා යනාතබයි. ඔවුන්ව යදවිවරුන් යහෝ වන්දනාවට 

ලක්වන්නන් බවට පත් යනාෙරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

“අයහෝ දහම් ලත් ජනයිනි! අල්ලාහ ් හැර යවනත් 

කිසියවකු අපි යනානමදිමු. ඔහුට කිසිවක් ර්යද්ශ 

යනාතබමු. අල්ලාහය්ගන් යතාර ව අප අතුරින් ඇතැයමකු 

ඇතැයමකු ව යදවියන් යලස යනාගත යුතු ය යනුයවන් අප 

හා ඔබ අතර වූ යපාදු සම්මත වදනක් යවත පැමියණනු යැයි 

(නබිවරය) පවසනු. එවිට ඔවුහු (සත්ය පිළි යනායගන) 

පිටුපෑයවහු නම් සැබැවින් ම අපි අවනත වූවන් 

(මුසල්ිම්වරුන්) බවට නුඹලා සාක්ෂි දරනු යැයි පවසනු.” 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 64) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 



 

 

ඉසල්ාමය 

272 

"තවද නුඹලා මැලක්වරුන් ව හා නබිවරුන් ව යදවියන් 

යලස ගැනීමට ඔහු නුඹලාට නියයෝග යනාෙරයි. නුඹලා 

මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් වූ පසු යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ඔහු 

නුඹලාට අණ ෙරයි ද?" 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 80) 

අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් (එතුමා යෙයරහි අල්ලාහ්යග් 

ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා) යමයස් පවසා ඇත: 

“මයආම්යග් පුතණුවන්ට කිතුණුවන් ඉහවහා ප්රශංසා 

ෙළ ර්ොරයට නුඹලා මට ඉහවහා ප්රශංසා යනාෙරනු. 

යහත්ුව සැබැවින්ම මම ඔහුයග් (අල්ලාහ්යග්) ගැත්යතකු 

යවමි. ඔහුයග් දූතයයකු යවමි.” 

(සහීහ් අල් බුහාරි: 3445) 

42- පාපක්ෂමාව ඇයැදීම ඉසල්ාමයේ දහම් ගත යොට 

ඇත. එනම් මිනිසා ඔහුයග් පරමාධිපති යවත නැඹුරු ී 

පාපෙම් අතහැර දැමීමය. ඉසල්ාමය ඊට යපර පැවති 

පාපෙම් සිඳලයි. තේබාව යනායහාත් පාපක්ෂමාව එයට 

යපර පැවති පාපෙම් අභිබවා යනු ඇත. එයහයින් මිනිසායග් 

වැරදි මිනියසකුයග් ඉදිරියේ පිළිගැනීමට කිසිදු අවශය්තාවක් 

නැත. 
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පාපක්ෂමාව ඇයැදීම ඉස්ලාමයේ දහම් ගත යොට ඇත. 

එනම් මිනිසා ඔහුයග් පරමාධිපති යවත නැඹුරු ී පාපෙම් 

අතහැර දැමීමය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි:"... තවද අයහෝ යදවියන් යෙයරහි විශ්වාස තැබූවනි! 

නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා සියල්ල 

පශ්චාත්තාප ී අල්ලාහ ් යවත නැඹුරු වනු."(අන් නූආ: 

31)උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි."නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් තම ගැත්තන්යගන් පශ්චාත්තාපය 

පිළිගන්නා බවත් දානයන් ගන්නා බවත් තවද නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ ් පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා ෙරුණා 

ගුණයයන් යුක්ත බවත් ඔවුහු යනාදන්යනෝ ද?"(අත් තේබා: 

104)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි."තවද ඔහු 

තම ගැත්තන්යගන් පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නාය. තවද ඔහු 

පාපෙම් වලට සමාව යදයි. තවද නුඹලා සිදු ෙරන දෑ ඔහු 

දනී."(අෂ්-ෂූරා: 25)අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) යමයස් පවසා ඇත්තාහ.“විනාශ වූ 

භූමියෙ තමන්යග් ර්හාර පාන රැගත් වාහනයක් මත ී 

ගමන් ගත් පසු ව තමන් නින්දට වැී ඉන් පසු එම වාහනය 

අහිමි ී යයි. ඔහුට පිපාසය අත්වන තුරුම ඔහු එය යසායා 

යයි. පසු ව ඔහු: ‘මම ෙවර ස්ථානයෙ සිටියයම් ද එම 

සථ්ානයටම මම නැවත යමි. මා මිය යනයතක්ම නිදා 
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ගනිමි’ යැයි පවසා ඔහුයග් හිස ඔහුයග් බාහුව මත තබා 

නිදයි. පසු ව ඔහු අවදි යවයි. ඔහු අබියස ඔහුයග් වාහනය 

සමග ඒ මත තිබූ ගමන් මලු ඔහුයග් ර්හාර පාන ඔහු දකී. 

එවන් මිනියසකු (සතුටු වනවා)ට වඩා අල්ලාහ් වාහනය හා 

ගමන් යමවලම් ලැබූ යමම යද්ව විශව්ාසී ගැත්තායග් 

පාපක්ෂමාව ගැන අල්ලාහ් දැඩි යලස සතුටු යවයි.”(සහීහ් 

මුස්ලිම්: 2744)ඉස්ලාමය ඊට යපර පැවති පාපෙම් සිඳලයි. 

තේබාව යනායහාත් පාපක්ෂමාව එයට යපර පැවති පාපෙම් 

අභිබවා යනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙර 

සිටියි:"ඔවුන් වැළකුයණ් නම් ඔවුන් යපර ෙළ දෑට සමා ව 

යදනු ලබන බවත් තවද ඔවුන් (යුද්ධය යවත) නැවත 

හැරුයණ් නම් (විනාශ ෙර දැමීයම්) පැරැන්නන්යග් පිළියවත 

සැබැවින්ම ඉකුත් ව යගාස් ඇති බවත් යද්ව ප්රතික්යෂ්ප 

ෙළවුනට නුඹ පවසනු."(අල් අන්ෆාල්: 38)‘තේබාව’ 

යනායහාත් පශ්චාත්තාපය යවත අල්ලාහ ්කිතුනුවන් ඇරයුම් 

ෙයළ්ය. තම සියලු ෙටයුතුවලදී කීතආියට පත් අල්ලාහ් 

යමයස් පවසා සිටියි."ඔවුන් අල්ලාහ ්යවත හැරී පශ්චාත්තාප 

ී ඔහුයගන් සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු යනායේ ද? තවද 

අල්ලාහ ් අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම ෙරුණාන්විතය."(අල් 

මාඉදා: 74)පාපෙම් සිදු ෙළවුන් හා අකීෙරුවූවන් සියලු 

දනන්හට පාපක්ෂමායේ නිරත වන යමන් අල්ලාහ් 
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දිරිගන්වයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් පවසා සිටියි."අයහෝ 

තමන් විසින් තමන් නසා ගත් මායග් ගැත්තනි! අල්ලාහ්යග් 

ෙරුණාව ගැන නුඹලා අයප්ක්ෂා රහිත යනාවනු. නියත 

වශයයන්ම අල්ලාහ් සියලු පාපයන්ට සමාව යදනු ඇත. 

නියත වශයයන්ම ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

ෙරුණාන්විතය."(අස් සුමආ:53)අම්ආ ඉබ්නු අල් ර්ස් තුමා 

ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමට අධිෂ්ඨාන ෙරගත් ෙල්හි 

ඉස්ලාමයට යපර තමන් ෙල පාපෙම්වලට සමාව යදනු 

යනාලබනු ඇතැයි බිය විය. එම ස්ථාවරය ගැන දන්වමින් 

අම්ආ තුමා යමයස් පවසයි.සවආබලධාරී කීතආිමත් අල්ලාහ් 

මායග් හදවත තුළට ඉස්ලාමය ප්රයේශ ෙළ ෙල්හි, මා 

ප්රතිඥා දීම සඳහා නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් යවත පැමිණියයමි. එවිට එතුමායග් අත මා යවත 

දිගු ෙළහ. එවිට මම: ‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! යපර ෙළ 

මායග් පාපෙම්වලට ඔබ මට සමාව යදන යතක් මම ඔබට 

ප්රතිඥා යනායදමි’ යැයි පැවසුයවමි. එවිට අල්ලාහ්යග් 

දූතයාණන් මට: අයහෝ අම්ආ! සැබැවින්ම උපන් යද්ශයයන් 

නික්ම යෑම ඊට යපර පැවති පාපෙම් ඉහවහා යන බව ඔබ 

යනාදන්යනහි ද! අයහෝ අම්ආ සැබැවින්ම ඉස්ලාමය වැළඳ 

ගැනීමත් ඊට යපර පැවති පාපෙම් ඉහවහා යන බව ඔබ 

යනාදන්යනහි ද! යැයි පවසා සිටියහ.යමවැනිම හදීසයක් 
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දීගආ යලසින් ඉමාම් මුස්ලිම් (121) විසින් වාතආ ෙර ඇති 

අතර යමම පද යපළ ඉමාම් අහ්මද් සතු වූවකි. (17827) 

"... තවද අයහෝ යදවියන් යෙයරහි විශ්වාස තැබූවනි! 

නුඹලා ජය ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා සියල්ල 

පශ්චාත්තාප ී අල්ලාහ ්යවත නැඹුරු වනු." 

(අන් නූආ: 31) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් තම ගැත්තන්යගන් 

පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා බවත් දානයන් ගන්නා බවත් 

තවද නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්පශ්චාත්තාපය පිළිගන්නා 

ෙරුණා ගුණයයන් යුක්ත බවත් ඔවුහු යනාදන්යනෝ ද?" 

(අත් තේබා: 104) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"තවද ඔහු තම ගැත්තන්යගන් පශ්චාත්තාපය 

පිළිගන්නාය. තවද ඔහු පාපෙම් වලට සමාව යදයි. තවද 

නුඹලා සිදු ෙරන දෑ ඔහු දනී." 

(අෂ්-ෂූරා: 25) 

අල්ලාහ්යග් දූතයායණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

යමයස් පවසා ඇත්තාහ. 
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“විනාශ වූ භූමියෙ තමන්යග් ර්හාර පාන රැගත් 

වාහනයක් මත ී ගමන් ගත් පසු ව තමන් නින්දට වැී ඉන් 

පසු එම වාහනය අහිමි ී යයි. ඔහුට පිපාසය අත්වන තුරුම 

ඔහු එය යසායා යයි. පසු ව ඔහු: ‘මම ෙවර සථ්ානයෙ 

සිටියයම් ද එම සථ්ානයටම මම නැවත යමි. මා මිය 

යනයතක්ම නිදා ගනිමි’ යැයි පවසා ඔහුයග් හිස ඔහුයග් 

බාහුව මත තබා නිදයි. පසු ව ඔහු අවදි යවයි. ඔහු අබියස 

ඔහුයග් වාහනය සමග ඒ මත තිබූ ගමන් මලු ඔහුයග් ර්හාර 

පාන ඔහු දකී. එවන් මිනියසකු (සතුටු වනවා)ට වඩා 

අල්ලාහ් වාහනය හා ගමන් යමවලම් ලැබූ යමම යද්ව 

විශව්ාසී ගැත්තායග් පාපක්ෂමාව ගැන අල්ලාහ් දැඩි යලස 

සතුටු යවයි.” 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 2744) 

ඉස්ලාමය ඊට යපර පැවති පාපෙම් සිඳලයි. තේබාව 

යනායහාත් පාපක්ෂමාව එයට යපර පැවති පාපෙම් අභිබවා 

යනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි: 

"ඔවුන් වැළකුයණ් නම් ඔවුන් යපර ෙළ දෑට සමා ව 

යදනු ලබන බවත් තවද ඔවුන් (යුද්ධය යවත) නැවත 

හැරුයණ් නම් (විනාශ ෙර දැමීයම්) පැරැන්නන්යග් පිළියවත 

සැබැවින්ම ඉකුත් ව යගාස් ඇති බවත් යද්ව ප්රතික්යෂ්ප 

ෙළවුනට නුඹ පවසනු." 
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(අල් අන්ෆාල්: 38) 

‘තේබාව’ යනායහාත් පශ්චාත්තාපය යවත අල්ලාහ් 

කිතුනුවන් ඇරයුම් ෙයළ්ය. තම සියලු ෙටයුතුවලදී 

කීතආියට පත් අල්ලාහ ්යමයස් පවසා සිටියි. 

"ඔවුන් අල්ලාහ ් යවත හැරී පශ්චාත්තාප ී ඔහුයගන් 

සමාව ඉල්ලා සිටිය යුතු යනායේ ද? තවද අල්ලාහ ්

අතික්ෂමාශීලීය. අසමසම ෙරුණාන්විතය." 

(අල් මාඉදා: 74) 

පාපෙම් සිදු ෙළවුන් හා අකීෙරුවූවන් සියලු දනන්හට 

පාපක්ෂමායේ නිරත වන යමන් අල්ලාහ ් දිරිගන්වයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් පවසා සිටියි. 

"අයහෝ තමන් විසින් තමන් නසා ගත් මායග් ගැත්තනි! 

අල්ලාහ්යග් ෙරුණාව ගැන නුඹලා අයප්ක්ෂා රහිත 

යනාවනු. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ ්සියලු පාපයන්ට සමාව 

යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම ඔහු අතික්ෂමාශීලීය. මහා 

ෙරුණාන්විතය." 

(අස ්සුමආ:53) 

අම්ආ ඉබ්නු අල් ර්ස් තුමා ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමට 

අධිෂ්ඨාන ෙරගත් ෙල්හි ඉස්ලාමයට යපර තමන් ෙල 
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පාපෙම්වලට සමාව යදනු යනාලබනු ඇතැයි බිය විය. එම 

ස්ථාවරය ගැන දන්වමින් අම්ආ තුමා යමයස් පවසයි. 

සවආබලධාරී කීතආිමත් අල්ලාහ ් මායග් හදවත තුළට 

ඉස්ලාමය ප්රයේශ ෙළ ෙල්හි, මා ප්රතිඥා දීම සඳහා නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් යවත 

පැමිණියයමි. එවිට එතුමායග් අත මා යවත දිගු ෙළහ. එවිට 

මම: ‘අල්ලාහ්යග් දූතයාණනි! යපර ෙළ මායග් 

පාපෙම්වලට ඔබ මට සමාව යදන යතක් මම ඔබට ප්රතිඥා 

යනායදමි’ යැයි පැවසුයවමි. එවිට අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

මට: අයහෝ අම්ආ! සැබැවින්ම උපන් යද්ශයයන් නික්ම යෑම 

ඊට යපර පැවති පාපෙම් ඉහවහා යන බව ඔබ 

යනාදන්යනහි ද! අයහෝ අම්ආ සැබැවින්ම ඉස්ලාමය වැළඳ 

ගැනීමත් ඊට යපර පැවති පාපෙම් ඉහවහා යන බව ඔබ 

යනාදන්යනහි ද! යැයි පවසා සිටියහ. 

යමවැනිම හදීසයක් දීගආ යලසින් ඉමාම් මුස්ලිම් (121) 

විසින් වාතආ ෙර ඇති අතර යමම පද යපළ ඉමාම් අහ්මද් 

සතු වූවකි. (17827) 

43- ඉසල්ාමය තුළ මිනිසා අතර හා අල්ලාහ් අතර වන 

සම්බන්ධතාව ඍජු සම්බන්ධතාවකි. එයහයින් ඔබ අතර හා 

අල්ලාහ් අතර මැදිහත් ීම සඳහා කිසියවකු යවත පියනැගීම 

අවශය් වන්යන් නැත. මිනිසා යදවියකු බවට අප පත් ෙර 
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ගැනීම යහෝ අල්ලාහය්ග් යද්වත්වය හා පරිපාලනයේදී 

ඔහුයග් හවුල්ෙරුවන් බවට අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ 

ඉසල්ාමය වළක්වා ඇත. 

මිනිසායග් වැරදි මිනිසකු ඉදිරියේ පිළිගත යුතුයි යන 

අවශ්යතා ව ඉස්ලාමය තුළ නැත. ඉස්ලාමය තුළ මිනිසා 

අතර හා අල්ලාහ ් අතර පවතිනුයේ ඍජු සම්බන්ධතාවකි. 

එයහයින් ඔබ අතර හා අල්ලාහ් අතර මැදිහත් ීම සඳහා 

කිසියවකු යවත පියනැගීමට අවශ්ය වන්යන් නැත. අංෙ 36 

දරණ පරිච්යේදයේ සඳහන් ෙර ඇති පරිදි සැබැවින්ම 

පාපක්ෂමාව යවත හා අල්ලාහ් යවත නැඹුරු වන යලස ඔහු 

සියලු මිනිසුන්හට ඇරයුම් ෙයළ්ය. එයමන්ම නබිවරුන් 

යහෝ මලක්වරුන් යහෝ ඔහු හා ඔහුයග් ගැත්තන් අතර වූ 

මැදිහත් මාධ්යයක් යලස පත් ෙර ගැනීම ඔහු ජනයාට 

තහනම් ෙයළ්ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් පවසයි."තවද 

නුඹලා මැලක්වරුන් ව හා නබිවරුන් ව යදවියන් යලස 

ගැනීමට ඔහු නුඹලාට නියයෝග යනාෙරයි. නුඹලා 

මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් වූ පසු යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ඔහු 

නුඹලාට අණ ෙරයි ද?"(ර්ලු ඉම්රාන්: 80)ඔබ දකින පරිදි, 

මිනිසා යදවියකු බවට අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ අල්ලාහ්යග් 

යද්වත්වය හා පරිපාලනයේදී ඔහුයග් හවුල්ෙරුවන් බවට 

අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ ඉස්ලාමය තහනම් ෙර ඇත. 
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උත්තරීතර අල්ලාහ් කිතුනුවන් පිළිබඳ යමයස් ප්රොශ 

ෙයළ්ය."ඔවුහු අල්ලාහ ් හැර තම ර්ගමිෙ නායෙයින් ද 

ූජෙවරුන් ද මයආම්තුමියයග් පුත් මසීහ් ද (තමන්යග්) 

යදවිවරුන් යලස පත් ෙරගත්හ. නමුත් ඔවුහු ඒකීය යදවිඳුන් 

(වන අල්ලාහ)් හැර යවනත් කිසිවක් නැමඳිය යනායුතු යැයි 

අණ ෙරනු ලැබ ඇත්යතෝය. ඔහු හැර (නැමඳීමට සුදුසු) 

යවනත් කිසිදු යදවියයක් යනාමැත. යමාවුන් (අල්ලාහ්ට) 

ර්යද්ශ තබන දෑ වලින් ඔහු ඉතා පිවිතුරු ය."(අත් තේබා: 

31)සැබැවින්ම යද්ව ප්රතික්යෂ්පෙයින් ඔවුන් අතර හා 

අල්ලාහ ්අතර අතරමැදියන් පත් ෙර ගැනීම අල්ලාහ් යහළා 

දුටුයේය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"දැන 

ගනු! පිවිතුරු දහම අල්ලාහ් සතුය. තවද ඔහු හැර යවනත් 

අය ර්රක්ෂෙයින් යලස ගත් අය ‘අල්ලාහ ්යවත අප සමීප 

ෙරීමට මිස අපි ඔවුනට ගැතිෙම් යනාෙයළමු (යැයි 

පවසති). ඔවුන් ෙවර යදයක් තුළ මතයේද ඇති 

ෙරගත්යත්ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ් ඔවුන් අතර නියත 

වශයයන්ම තීන්දු යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

යබාරුොර ප්රතික්යෂ්ප ෙරන්නන්හට මග 

යනායපන්වයි."(අස් සුමආ: 3)සැබැවින්ම මිථ්යාදෘෂ්ටිෙයන් 

- ඉස්ලාමයට යපර යුගයේ ජනයා - ඔවුන් සහ අල්ලාහ ්

අතර අතරමැදියන් පත් ෙර යගන සැබැවින්ම ඒවා ඔවුන්ව 
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අල්ලාහ ් යවත සමීප ෙරවන බව පවසා සිටි බව අල්ලාහ් 

පැහැදිළි ෙයළ්ය.අල්ලාහ ් හා ඔහුයග් ගැත්තන් අතර 

අතරමැදි මාධ්යයක් යලස නබිවරුන් හා මලක්වරුන් ගැනීම 

අල්ලාහ ්තහනම් ෙර ඇති තත්ත්වයෙ ඔවුන් හැර යවනත් 

අය ඊට උචිත විය හැක්යක් යෙයස ්ද? නබිවරුන් හා දහම් 

දූතවරුන් (අලයිහිමුස් සලාම්) පවා අල්ලාහ ් යවත සමීප 

ීයමහි යුහුසුළු ව ෙටයුතු ෙරමින් සිටියි. නබිවරුන් හා 

දහම්දූතවරුන්යග් තත්ත්වය දන්වමින් උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි:"... නියත වශයයන්ම ඔවුහු යහෙම් 

කිරීයමහි යුහුසුලු වූහ. තවද ඔවුහු ෙැමැත්යතන් හා බියයන් 

අප ඇමූහ. තවද ඔවුහු අපහට බියයන් පසුවන්නන් 

වූහ."(අල් අන්බියා: 90)උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ 

ෙරයි."ඔවුන් අයැද සිටින්නන් වන ඔවුහු ඔවුන්යගන් 

ෙවයරකු යහෝ යේවා ඔවුන්යග් පරමාධිපති යවත වඩා සමීප 

විය හැකි මං යසායති. තවද ඔහුයග් ෙරුණාව 

බලායපායරාත්තු යවති. තවද ඔහුයග් දඬුවමට එකියනො 

බිය යවති. නියත වශයයන්ම නුඹයග් පරමාධිපතියග් 

දඬුවමින් ප්රයේශම් විය යුත්තකි."(අල් ඉස්රාඃ: 

57)සැබැවින්ම අල්ලාහ ් හැර දමා නුඹලා ඇරයුම් ෙරන 

නබිවරුන් හා දැහැමියන් වනාහි, ඔවුහු අල්ලාහ ් යවත 

සමීපවන්නට බලන්යනෝ යවති. ඔහුයග් ෙරුණාව අයප්ක්ෂා 
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ෙරති. ඔහුයග් දඬුවමට බිය යවති. එයස් තිබිය දී අල්ලාහ ්

හැර ඔවුන් ප්රාථආනාවට ලක් විය හැක්යක් යෙයස්ද? 

"තවද නුඹලා මැලක්වරුන් ව හා නබිවරුන් ව යදවියන් 

යලස ගැනීමට ඔහු නුඹලාට නියයෝග යනාෙරයි. නුඹලා 

මුස්ලිම්වරුන් බවට පත් වූ පසු යද්ව ප්රතික්යෂ්පය ඔහු 

නුඹලාට අණ ෙරයි ද?" 

(ර්ලු ඉම්රාන්: 80) 

ඔබ දකින පරිදි, මිනිසා යදවියකු බවට අප පත් ෙර 

ගැනීම යහෝ අල්ලාහ්යග් යද්වත්වය හා පරිපාලනයේදී 

ඔහුයග් හවුල්ෙරුවන් බවට අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ 

ඉස්ලාමය තහනම් ෙර ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්කිතුනුවන් 

පිළිබඳ යමයස ්ප්රොශ ෙයළ්ය. 

"ඔවුහු අල්ලාහ ් හැර තම ර්ගමිෙ නායෙයින් ද 

ූජෙවරුන් ද මයආම්තුමියයග් පුත් මසීහ් ද (තමන්යග්) 

යදවිවරුන් යලස පත් ෙරගත්හ. නමුත් ඔවුහු ඒකීය යදවිඳුන් 

(වන අල්ලාහ)් හැර යවනත් කිසිවක් නැමඳිය යනායුතු යැයි 

අණ ෙරනු ලැබ ඇත්යතෝය. ඔහු හැර (නැමඳීමට සුදුසු) 

යවනත් කිසිදු යදවියයක් යනාමැත. යමාවුන් (අල්ලාහ්ට) 

ර්යද්ශ තබන දෑ වලින් ඔහු ඉතා පිවිතුරු ය." 

(අත් තේබා: 31) 
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සැබැවින්ම යද්ව ප්රතික්යෂ්පෙයින් ඔවුන් අතර හා 

අල්ලාහ ්අතර අතරමැදියන් පත් ෙර ගැනීම අල්ලාහ් යහළා 

දුටුයේය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"දැන ගනු! පිවිතුරු දහම අල්ලාහ ්සතුය. තවද ඔහු හැර 

යවනත් අය ර්රක්ෂෙයින් යලස ගත් අය ‘අල්ලාහ ්යවත අප 

සමීප ෙරීමට මිස අපි ඔවුනට ගැතිෙම් යනාෙයළමු (යැයි 

පවසති). ඔවුන් ෙවර යදයක් තුළ මතයේද ඇති 

ෙරගත්යත්ද ඒ පිළිබඳ ව අල්ලාහ ් ඔවුන් අතර නියත 

වශයයන්ම තීන්දු යදනු ඇත. නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් 

යබාරුොර ප්රතික්යෂ්ප ෙරන්නන්හට මග යනායපන්වයි." 

(අස ්සුමආ: 3) 

සැබැවින්ම මිථ්යාදෘෂ්ටිෙයන් - ඉස්ලාමයට යපර යුගයේ 

ජනයා - ඔවුන් සහ අල්ලාහ ් අතර අතරමැදියන් පත් ෙර 

යගන සැබැවින්ම ඒවා ඔවුන්ව අල්ලාහ ්යවත සමීප ෙරවන 

බව පවසා සිටි බව අල්ලාහ ්පැහැදිළි ෙයළ්ය. 

අල්ලාහ ්හා ඔහුයග් ගැත්තන් අතර අතරමැදි මාධ්යයක් 

යලස නබිවරුන් හා මලක්වරුන් ගැනීම අල්ලාහ් තහනම් 

ෙර ඇති තත්ත්වයෙ ඔවුන් හැර යවනත් අය ඊට උචිත විය 

හැක්යක් යෙයස් ද? නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් 

(අලයිහිමුස් සලාම්) පවා අල්ලාහ ් යවත සමීප ීයමහි 

යුහුසුළු ව ෙටයුතු ෙරමින් සිටියි. නබිවරුන් හා 
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දහම්දූතවරුන්යග් තත්ත්වය දන්වමින් උත්තරීතර අල්ලාහ් 

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

"... නියත වශයයන්ම ඔවුහු යහෙම් කිරීයමහි යුහුසුලු 

වූහ. තවද ඔවුහු ෙැමැත්යතන් හා බියයන් අප ඇමූහ. තවද 

ඔවුහු අපහට බියයන් පසුවන්නන් වූහ." 

(අල් අන්බියා: 90) 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි. 

"ඔවුන් අයැද සිටින්නන් වන ඔවුහු ඔවුන්යගන් ෙවයරකු 

යහෝ යේවා ඔවුන්යග් පරමාධිපති යවත වඩා සමීප විය හැකි 

මං යසායති. තවද ඔහුයග් ෙරුණාව බලායපායරාත්තු යවති. 

තවද ඔහුයග් දඬුවමට එකියනො බිය යවති. නියත 

වශයයන්ම නුඹයග් පරමාධිපතියග් දඬුවමින් ප්රයේශම් විය 

යුත්තකි." 

(අල් ඉස්රාඃ: 57) 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් හැර දමා නුඹලා ඇරයුම් ෙරන 

නබිවරුන් හා දැහැමියන් වනාහි, ඔවුහු අල්ලාහ ් යවත 

සමීපවන්නට බලන්යනෝ යවති. ඔහුයග් ෙරුණාව අයප්ක්ෂා 

ෙරති. ඔහුයග් දඬුවමට බිය යවති. එයස් තිබිය දී අල්ලාහ ්

හැර ඔවුන් ප්රාථආනාවට ලක් විය හැක්යක් යෙයස්ද? 
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යමම ලිපිය අවසානයේ අප මතක් ෙර යදනුයේ, 

සැබැවින්ම මිනිසුන් ඔවුන්යග් යුග, ඔවුන්යග් යගෝත්ර හා 

ඔවුන්යග් යද්ශ අනුව විවිධත්වය මත පිහිටා සිටිති. නමුත් 

ඔවුන් සියලු යදනා මිනිස් සමූහයා අතරින් යවති. සෑම 

යෙයනකුයග්ම සිතුවිලි හා අයප්ක්ෂාවන් විවිධය. 

සව්භාවයන් හා ක්රියාවන් යවනසය්. එයහයින් ඔහුට මග 

යපන්වන මග යපන්වන්යනකුයග් හා ඔහු ව සෙසන 

පිළියවලෙ හා ඔහු ව ර්රක්ෂා ෙරන තීරෙයකුයග් 

අවශය්තායවන් ඔහු යපයළයි. යගෞරවණීය දූතවරුන් 

(අලයිහිමුස් සලාම්) අල්ලාහය්ගන් වූ දිේය පණිවිඩවලින් 

එය භාරයගන යහපත හා නිවැරදි මාගආය යවත මිනිසාට 

මග යපන්වූහ. අල්ලාහය්ග් පිළියවත මත ඔවුහු ඔවුන් 

ඒෙරාශී ෙයළෝය. සත්යයයයන් යුතුව ඔවුන් අතර තීන්දු 

පිරිනැමුයවෝය. ඔවුන් එම දූතවරුන්ට දුන් ප්රතිචාරය හා 

දිේය පණිවිඩ පහළ වූ ඔවුන්යග් ොලයට අනුව ඔවුන්යග් 

ෙටයුතු යවනස් ෙරනු ලැබීය. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමාට පහළ වූ දිේය පණවිඩයත් සමගම 

දිේය පණිවිඩ පහළ ීම අල්ලාහ් අවසන් ෙයළය්. එයට 

(අල් කුර්ආනයට) සදාතනිෙභාවයක් නියම ෙයළ්ය. 

සුවිශුද්ධයාණන් යවත යසන්්දු ෙරවන මාගආය යවත 
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මිනිසුනට මග යපන්ීමක් ර්යලෝෙයක් ර්ශිවආාදයක් හා 

යහමගක් යලස ඔහු එය පත් ෙයළය්. 

යමම ලිපිය අවසානයේ අප මතක් ෙර යදනුයේ, 

සැබැවින්ම මිනිසුන් ඔවුන්යග් යුග, ඔවුන්යග් යගෝත්ර හා 

ඔවුන්යග් යද්ශ අනුව විවිධත්වය මත පිහිටා සිටිති. නමුත් 

ඔවුන් සියලු යදනා මිනිස් සමූහයා අතරින් යවති. සෑම 

යෙයනකුයග්ම සිතුවිලි හා අයප්ක්ෂාවන් විවිධය. 

ස්වභාවයන් හා ක්රියාවන් යවනස්ය. එයහයින් ඔහුට මග 

යපන්වන මග යපන්වන්යනකුයග්, ඔහු ව සෙසන 

පිළියවලෙ හා ඔහු ව ර්රක්ෂා ෙරන තීරෙයකුයග් 

අවශ්යතායවන් ඔහු යපයළයි. යගෞරවණීය දූතවරුන් 

(අලයිහිමුස් සලාම්) අල්ලාහ්යගන් වූ දිේය පණිවිඩවලින් 

එය භාරයගන යහපත හා නිවැරදි මාගආය යවත මිනිසාට 

මග යපන්වූහ. අල්ලාහ්යග් පිළියවත මත ඔවුහු ඔවුන් 

ඒෙරාශී ෙයළෝය. සත්යයයයන් යුතු ව ඔවුන් අතර තීන්දු 

පිරිනැමුයවෝය. ඔවුන් එම දූතවරුන්ට දුන් ප්රතිචාරය හා 

දිේය පණිවිඩ පහළ වූ ඔවුන්යග් ොලයට අනුව ඔවුන්යග් 

ෙටයුතු යවනස් ෙරනු ලැබීය. යනාමග යෑම් බහුල ී 

අඥානෙම ර්වරණය වූ විට පිළිම වන්දනා හා මිථ්යා 

ඇදහිලිවලට ලක් විය. එයහයින් ජනයා යද්ව ප්රතික්යෂ්පය, 

අඥානභාවය හා මිථ්යා ඇදහිලි යනාදී අන්ධොරයන්යගන් 
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ඉවත් යොට යද්ව විශ්වාසය හා යහමග යවත යයාමු කිරීම 

සඳහා අල්ලාහ ් තම නබිවරයා වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ව යහමග සත්යය දහම සමග ඔවුන් 

අතරට එීය. 

එයහයින් අයහෝ මිනිස! චාරිත්රවාරිත්ර හා 

සම්ප්රදායන්යගන් ඉවත් ව අල්ලාහ් යවනුයවන් පමණක් 

අවංෙ ව ෙටයුතු කිරීම සඳහා මම ඔබ ඇරයුම් ෙරමි. ඔබ 

මිය ගිය පසු ව ඔයබ් පරමාධිපති යවත ඔබ නැවත හැරී යන 

බව දන්යනහිය. එයමන්ම ඔබ තුළ හා ඔබ අවට ඇති 

ක්ෂිතිජය තුළ අධීක්ෂණය ෙර බලන යමන් ද ඇරයුම් 

ෙරමි. එයහයින් ඔබ යදවියන්ට අවනත වනු. එවිට 

යමයලාව හා මතුයලාව සතුට ඔබට හිමි වනු ඇත. 

ඉසල්ාමය තුළට ඔබ පිවිසීමට අයප්ක්ෂා ෙයළ් නම් අල්ලාහ ්

හැර නැමදීම සඳහා යවනත් යදවියකු යනාමැති බවත් 

සැබැවින්ම මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් 

බවත් අල්ලාහ් හැර නැමදුම් ලබන යසසු සියලු දැයින් ඔබ 

නිදහස් වන බවත් සැබැවින්ම අල්ලාහ ් මිනීවලවල් තුළ 

සිටින්නන් යළි අවදි ෙරන බවත් සැබැවින්ම විනිශච්ය හා 

ප්රතිඵලය සත්යය බව විශව්ාස ෙරන බවත් සාක්ෂි දැරීම 

ඔබ යවත පැවයරනු ඇත. ඔබ එයස් එම සාක්ෂිය දැරුයවහි 

නම් ඔබ මුසල්ිම්වරයකු බවට පත් වන්යනහිය. ඉන් පසු ඔබ 
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යවත පැවයරනුයේ අල්ලාහ ් දහම්ගත ෙළ සලාතය, 

සොතය, උපවාසය හා ඔබට ගමන් පහසුෙම් හැකියවක් 

ඇත්නම් හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීමය. 

එයහයින් අයහෝ මිනිස! උත්තරීතර අල්ලාහ් තම 

ප්රොශයේ ඔබ ව ඇරයුම් ෙර සිටිනවාක් යමන් 

චාරිත්රවාරිත්ර හා සම්ප්රදායන්යගන් ඉවත් ව අල්ලාහ් 

යවනුයවන් පමණක් අවංෙ ව ෙටයුතු කිරීම සඳහා මම ඔබ 

ඇරයුම් ෙරමි.“නියත වශයයන්ම මම නුඹලාට උපයදස් 

යදනුයේ එක් යදයක් පිළිබඳවය. එනම් නුඹලා අල්ලාහ ්

යවනුයවන් යදයදනා බැගින් යහෝ තනි ව යහෝ නැගී සිට 

පසුව සිතා බලනු. නුඹලායග් සහචරයාට උමතුවක් නැත. 

ඉදිරියේ ඇති දැඩි දඬුවම පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද ෙරන්නකු 

මිස ඔහු නැත” යැයි (නබිවරය!) ඔබ පවසනු."(සබඃ: 

46)ඔබ මිය ගිය පසු ව ඔයබ් පරමාධිපති යවත ඔබ නැවත 

හැරී යන බව දන්යනහිය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙර සිටියි:“මිනිසාට ඔහු උත්සාහ ෙළ දෑ හැර 

යවන ෙසිවක් යනාමැත. (39)තවද නියත වශයයන්ම 

ඔහුයග් උත්සාහය මතු යපන්වනු ලැයබ්. (40)පසු ව 

ූණආවත් ප්රතිඵල ඔහුට පිරිනමනු ලබන්යන්ය. (යනුයවන් 

මූසා හා ඉබ්රාහීම්යග් ග්රන්ථයේ විය.) (41)තවද නියත 

වශයයන්ම, අවසානයේදී (සියලු යදනායග්) නැවත 
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හැරීයාම, නුඹයග් පරමාධිපති යවතයි. (42)(අන් නජ්ම්: 39-

42)එයමන්ම ඔබ තුළ හා ඔබ අවට ඇති ක්ෂිතිජය තුළ 

අධීක්ෂණය ෙර බලන යමන් ද ඇරයුම් ෙරමි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි:“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ 

ර්ධිපත්යයයහි ද යම් යදයකින් අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද 

ඔවුන්යග් නියමිත ොලය සමීප විය හැකිය යන්න ගැන ද 

ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ ද? එයහයින් ඉන් පසු ව 

ඔවුන් ෙවර පුවතක් ගැන ද විශව්ාස ෙරනුයේ?”(අල් 

අඃරාෆ්: 185)එයහයින් ඔබ යදවියන්ට අවනත වනු. එවිට 

යමයලාව හා මතුයලාව සතුට ඔබට හිමි වනු ඇත. 

ඉස්ලාමය තුළට ඔබ පිවිසීමට අයප්ක්ෂා ෙයළ් නම් අල්ලාහ ්

හැර නැමදීම සඳහා යවනත් යදවියකු යනාමැති බවත් 

සැබැවින්ම මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් 

බවත් සාක්ෂි දැරීම ඔබ යවත පැවයරනු ඇත.දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ මුර්ද් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව ඉස්ලාමය යවත ඇරයුම් ෙරන 

ප්රචාරෙයකු යලස යමන් යද්ශයට එවූ ෙල්හි ඔහුට එතුමා 

යමයස් ප්රොශ ෙරන්නට වූහ.“සැබැවින්ම නුඹ ර්ගම් ලත් 

පිරිසක් යවත යන්යනහිය. එවිට අල්ලාහ් හැර යවනත් 

යදවියඳකු යනාමැති බවත් සැබැවින්ම මම අල්ලාහය්ග් 

දූතයාණන් බවත් සාක්ෂි දැරීම සඳහා නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් 
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ෙරන්න. ඒ සඳහා ඔවුන් නුඹට අවනත වූයේ නම් 

සැබැවින්ම සවආබලධාරී අල්ලාහ් ඔවුනට දදනිෙ ව 

සලාත් වාර පහක් අනිවායආය ෙර ඇති බව දැනුම් යදන්න. 

ඔවුන් එයට ද අවනත වූයේ නම් සැබැවින්ම සවආබධාරී 

අල්ලාහ් ඔවුන්යග් ධනයයහි ඔවුන්යග් ධනවතුන්යගන් ගනු 

ලැබ ඔවුන් අතර සිටින දුප්පතුන් අතර යබදා යදන සදොව 

යනායහාත් සොතය අනිවායආය ෙර ඇති බව ඔවුනට 

දන්වා සිටින්න. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ සඳහා නුඹට අවනත වූයේ 

නම් ඔවුන්යග් ධනයේ යහාඳම යද් ගැනීම මම නුඹට අවවාද 

ෙර සිටිමි.”(සහීහ් මුස්ලිම්: 19)අල්ලාහ ්හැර නැමදුම් ලබන 

යසසු සියලු දැයින් ඔබ නිදහස් ීම ද ඔබ යවත පැවයරනු 

ඇත. අල්ලාහ ් හැර නැමදුම් ලබන යසසු සියලු දැයින් 

නිදහස්ීම ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් පිවිතුරු 

පිළියවතය. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙර 

සිටියි:“ඉබ්රාහීම් හා ඔහු සමග වූවන් තුළ අලංොර 

ර්දශආයන් සැබැවින්ම නුඹලාට විය. ඔවුහු ඔවුන්යග් 

ජනතාවට ‘නියත වශයයන්ම අපි නුඹලායගන් ද 

අල්ලාහය්ගන් යතාර ව නුඹලා නැමඳුම් ෙරන දැයින් ද අපි 

ඉවත් වූවන් යවමු. අපි නුඹලා ප්රතික්යෂප් ෙයළමු. 

අල්ලාහ් වන ඔහු ව පමණක් නුඹලා විශව්ාස ෙරන යතක් 

අප අතර හා නුඹලා අතර සතුරුෙම හා ක්යරෝධය ඉසම්තු 
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විය...”(අල් මුම්තහිනා: 4)සැබැවින්ම මිනී වළවල් තුළ 

සිටින්නන් අල්ලාහ් අවදි ෙරනු ඇතැයි ඔබ විශ්වාස ෙළ 

යුතුයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ් යමයස් ප්රොශ ෙරයි:“එය 

නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු සත්යය වන බැවිණි. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔහු මළවුන්ට ීවය යදයි. තවද 

නියත වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යෙයරහි ශක්තිවන්තය. 

(6)තවද නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව 

පැමියණන්නකි. එහි කිසිදු සැෙයක් යනාමැත. තවද නියත 

වශයයන්ම මිනිවළ වල් තුළ සිටින්නන් අල්ලාහ ්

නැගිටුවයි.” (7)(අල් හජ්: 6-7)සැබැවින්ම විනිශ්චය හා 

ප්රතිඵල පිරිනැමීම සත්යයකි. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙරයි:“තවද අල්ලාහ් අහස ් හා මහයපායළාව 

සත්යයයන් යුතු ව මැේයේය. සෑම ර්ත්මයක්ම එය උපයා 

ගත් දෑ එයට පිරිනමනු ලබනු ඇත. තවද ඔවුහු අපරාධ 

ෙරනු යනාලබති.”(අල් ජාසියා: 22) 

“නියත වශයයන්ම මම නුඹලාට උපයදස් යදනුයේ එක් 

යදයක් පිළිබඳවය. එනම් නුඹලා අල්ලාහ් යවනුයවන් 

යදයදනා බැගින් යහෝ තනි ව යහෝ නැගී සිට පසුව සිතා 

බලනු. නුඹලායග් සහචරයාට උමතුවක් නැත. ඉදිරියේ ඇති 

දැඩි දඬුවම පිළිබඳ නුඹලාට අවවාද ෙරන්නකු මිස ඔහු 

නැත” යැයි (නබිවරය!) ඔබ පවසනු." 
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(සබඃ: 46) 

ඔබ මිය ගිය පසු ව ඔයබ් පරමාධිපති යවත ඔබ නැවත 

හැරී යන බව දන්යනහිය. උත්තරීතර අල්ලාහ් යමයස් 

ප්රොශ ෙර සිටියි: 

“මිනිසාට ඔහු උත්සාහ ෙළ දෑ හැර යවන ෙසිවක් 

යනාමැත. (39) 

තවද නියත වශයයන්ම ඔහුයග් උත්සාහය මතු යපන්වනු 

ලැයබ්. (40) 

පසු ව ූණආවත් ප්රතිඵල ඔහුට පිරිනමනු ලබන්යන්ය. 

(යනුයවන් මූසා හා ඉබ්රාහීම්යග් ග්රන්ථයේ විය.) (41) 

තවද නියත වශයයන්ම, අවසානයේදී (සියලු යදනායග්) 

නැවත හැරීයාම, නුඹයග් පරමාධිපති යවතයි. (42) 

(අන් නජ්ම්: 39-42) 

එයමන්ම ඔබ තුළ හා ඔබ අවට ඇති ක්ෂිතිජය තුළ 

අධීක්ෂණය ෙර බලන යමන් ද ඇරයුම් ෙරමි. උත්තරීතර 

අල්ලාහ් යමයස් ප්රොශ ෙර සිටියි: 

“අහසහ්ි හා මිහිතලයේ ර්ධිපත්යයයහි ද යම් යදයකින් 

අල්ලාහ් මවා ඇති දෑහි ද ඔවුන්යග් නියමිත ොලය සමීප 

විය හැකිය යන්න ගැන ද ඔවුහු අවධානයයන් යනාබැලුයවෝ 
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ද? එයහයින් ඉන් පසු ව ඔවුන් ෙවර පුවතක් ගැන ද 

විශව්ාස ෙරනුයේ?” 

(අල් අඃරාෆ්: 185) 

එයහයින් ඔබ යදවියන්ට අවනත වනු. එවිට යමයලාව 

හා මතුයලාව සතුට ඔබට හිමි වනු ඇත. ඉස්ලාමය තුළට 

ඔබ පිවිසීමට අයප්ක්ෂා ෙයළ් නම් අල්ලාහ ් හැර නැමදීම 

සඳහා යවනත් යදවියකු යනාමැති බවත් සැබැවින්ම 

මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහ්යග් දූතයාණන් බවත් සාක්ෂි 

දැරීම ඔබ යවත පැවයරනු ඇත. 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායණෝ 

මුර්ද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව ඉස්ලාමය යවත ඇරයුම් 

ෙරන ප්රචාරෙයකු යලස යමන් යද්ශයට එවූ ෙල්හි ඔහුට 

එතුමා යමයස ්ප්රොශ ෙරන්නට වූහ. 

“සැබැවින්ම නුඹ ර්ගම් ලත් පිරිසක් යවත යන්යනහිය. 

එවිට අල්ලාහ් හැර යවනත් යදවියඳකු යනාමැති බවත් 

සැබැවින්ම මම අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් බවත් සාක්ෂි දැරීම 

සඳහා නුඹ ඔවුන් ඇරයුම් ෙරන්න. ඒ සඳහා ඔවුන් නුඹට 

අවනත වූයේ නම් සැබැවින්ම සවආබලධාරී අල්ලාහ් ඔවුනට 

දදනිෙ ව සලාත් වාර පහක් අනිවායආය ෙර ඇති බව 

දැනුම් යදන්න. ඔවුන් එයට ද අවනත වූයේ නම් සැබැවින්ම 

සවආබධාරී අල්ලාහ් ඔවුන්යග් ධනයයහි ඔවුන්යග් 
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ධනවතුන්යගන් ගනු ලැබ ඔවුන් අතර සිටින දුප්පතුන් අතර 

යබදා යදන සදොව යනායහාත් සොතය අනිවායආය ෙර 

ඇති බව ඔවුනට දන්වා සිටින්න. ඒ අනුව ඔවුන් ඒ සඳහා 

නුඹට අවනත වූයේ නම් ඔවුන්යග් ධනයේ යහාඳම යද් 

ගැනීම මම නුඹට අවවාද ෙර සිටිමි.” 

(සහීහ් මුස්ලිම්: 19) 

අල්ලාහ ් හැර නැමදුම් ලබන යසසු සියලු දැයින් ඔබ 

නිදහස් ීම ද ඔබ යවත පැවයරනු ඇත. අල්ලාහ් හැර 

නැමදුම් ලබන යසසු සියලු දැයින් නිදහස්ීම ඉබ්රාහීම් 

(අලයිහිස් සලාම්) තුමායග් පිවිතුරු පිළියවතය. උත්තරීතර 

අල්ලාහ ්යමයස ්ප්රොශ ෙර සිටියි: 

“ඉබ්රාහීම් හා ඔහු සමග වූවන් තුළ අලංොර ර්දශආයන් 

සැබැවින්ම නුඹලාට විය. ඔවුහු ඔවුන්යග් ජනතාවට ‘නියත 

වශයයන්ම අපි නුඹලායගන් ද අල්ලාහ්යගන් යතාර ව 

නුඹලා නැමඳුම් ෙරන දැයින් ද අපි ඉවත් වූවන් යවමු. අපි 

නුඹලා ප්රතික්යෂප් ෙයළමු. අල්ලාහ් වන ඔහු ව පමණක් 

නුඹලා විශව්ාස ෙරන යතක් අප අතර හා නුඹලා අතර 

සතුරුෙම හා ක්යරෝධය ඉසම්තු විය...” 

(අල් මුම්තහිනා: 4) 
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සැබැවින්ම මිනී වළවල් තුළ සිටින්නන් අල්ලාහ් අවදි 

ෙරනු ඇතැයි ඔබ විශ්වාස ෙළ යුතුයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්

යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“එය නියත වශයයන්ම අල්ලාහ් වන ඔහු සත්යය වන 

බැවිණි. තවද නියත වශයයන්ම ඔහු මළවුන්ට ීවය යදයි. 

තවද නියත වශයයන්ම ඔහු සියලු දෑ යෙයරහි 

ශක්තිවන්තය. (6) 

තවද නියත වශයයන්ම අවසන් යහෝරාව 

පැමියණන්නකි. එහි කිසිදු සැෙයක් යනාමැත. තවද නියත 

වශයයන්ම මිනිවළ වල් තුළ සිටින්නන් අල්ලාහ ්

නැගිටුවයි.” (7) 

(අල් හජ්: 6-7) 

සැබැවින්ම විනිශ්චය හා ප්රතිඵල පිරිනැමීම සත්යයකි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයස් ප්රොශ ෙරයි: 

“තවද අල්ලාහ් අහස ්හා මහයපායළාව සත්යයයන් යුතු 

ව මැේයේය. සෑම ර්ත්මයක්ම එය උපයා ගත් දෑ එයට 

පිරිනමනු ලබනු ඇත. තවද ඔවුහු අපරාධ ෙරනු 

යනාලබති.” 

(අල් ජාසියා: 22) 
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යමම සාක්ෂියට ඔබ සාක්ෂි දරන්යනහි නම් ඔබ 

මුස්ලිම්වරයකු බවට පත් වන්යනහිය. ඉන් පසු අල්ලාහ ්

ඔබට ර්ගමානුගත ෙළ සලාතය, සොත්, සේම් ඉටු ෙර 

එයමන්ම පහසුෙම් ඇයතාත් හජ් ද ඉටු ෙර අල්ලාහ්ට 

නැමදුම් කිරීම ඔබ මත පැවයරනු ඇත. 

පිටපත හිජ්රි 1441 දුල් ෙඃදා මස 19 වැනි දින. 

ර්චායආ මුහම්මද් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ ් අස්-සුහයිම් විසින් 

යමය ලියන ලදී. 

ඉස්ලාමීය අධ්යයන අංශයේ (හිටපු) ඉස්ලාමීය 

ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ ර්චායආය. 

කිං සවූද් විශ්ව විද්යාලය - අධ්යාපන පීඨය. 

සවුදි අරාබි රාජ්යය - රියාද් 
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ඉස්ලාමය ........................................................................... 1 

ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ සහ සුන්නායේ සඳහන් පරිදි ඉස්ලාමය 

පිළිබඳ යෙටි දළ විශ්යල්ෂණයක්. .......................................... 1 

1- ඉස්ලාමය යනු සියලු මිනිසුන් යවත වූ අල්ලාහයග් පණිවිඩයයි. 

යමම සදාතනිෙ දිේය පණිවිඩය, දිේයමය පණිවිඩ අතරින් අවසාන 

පණිවිඩයයි. ........................................................................ 2 

ඉස්ලාමය යනු යම් කිසි වගආයෙට යහෝ සමූහයෙට යහෝ වියශ්ෂිත වූ 

පිළියවතක් යනායවයි. එය සියලු මිනිසුන් සඳහා වූ අල්ලාහ්යග් 

දහමය. .............................................................................. 4 

3- ඉස්ලාමය යනු යපර පැමිණි දූතවරුන් හා නබිවරුන් ඔවුන්යග් 

සමූහයා යවත යගන ර් දූතපණිවිඩ සම්ූණආ ෙරමින් ර් යද්ව 

පණිවිඩයයි. ........................................................................ 6 

4- නබිවරුන් වනාහි (ඔවුන් යෙයරහි සාමය අත්යේවා!) ඔවුන්යග් 

දහම එෙම විය. නමුත් ඔවුන්යග් පිළියවත් යවනස ්විය. .............. 8 

නූහ්, ඉබ්රාහීම්, මූසා, සුලයිමාන්, දාවූද්, ඊසා (ඔවුන් යෙයරහි 

ශාන්තිය අත්යේවා!) වැනි සියලුම නබිවරුන් ඇරයුම් ෙළාක් යමන්ම 

ඉස්ලාමය ද සැබැවින්ම පරමාධිපතිපතියාණන් අල්ලාහ ් වන ඔහුය. 

ඔහු මැවුම්ෙරුය, යපෝෂෙය. ීවය ලබා යදන්නාය. ීවිතක්ෂයට පත් 

ෙරන්නාය, සියලු රාජ්යයන්හි රජුය. එයමන්ම ඔහු සියලු ෙටයුතු 

සැලසුම් ෙරන්නාය. මහා දයාලුය මහා ොරුණිෙය යන වග විශ්වාස 
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හා ොන්තාව සම තත්ත්වයට පත් ෙර ඇත. ........................... 55 

19- ඉසල්ාමය ොන්තාවට ගරුත්වය ලබා දී ඇත. ොන්තාව ද 

පිරිමියායගන් බිඳී ර් අය යලස සලෙයි. පිරිමියා හැකියාව ඇත්යතකු 

ී නම් වියදම් කිරීම ඔහු මත පවරා ඇත. ඒ අනුව දියණියයග් 

වියහියදම් ඇයයග් පියා මත පැවයආ. මවයග් වියහියදම් ඇයයග් 

දරුවා වැඩුණු හැකියාවක් ඇති අයකු ී නම් ඔහු මත පැවයආ. 

බිරියයග් වියහියදම් ඇයයග් ස්වාමිපුරුෂයා මත පැවයආ. ........... 56 

20- මරණය යනු සදාොලිෙ විනාශයක් යනාව, එය ක්රියා දාමයන්හි 

නිවහනින් ප්රතිඵල පිරිනැමීයම් නිවහන යවත මාරු ීමය. මරණය 

යනු ශරීරය හා ප්රාණය සමග බැඳී ඇත්තකි. ප්රාණයේ මරණය යනු, 

ශරීරය සතු එම ප්රාණය ඉවත් ී මළවුන් යෙයරන් නැගිටුවනු ලබන 
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දිනයේ නැගිටුවනු ලැබීයමන් පසු ඒ යවත නැවත යයාමු වනු ඇත. 

මරණයයන් පසු යවනත් ශරීරයෙට මාරු වන්යන් නැත. යවනත් 

ශරීරයෙට ර්රූඪ වන්යන් නැත. .......................................... 61 

21- විශ්වාසයේ ප්රධානතම මූලිොංගයන් තුළින් යද්ව විශ්වාසය 

යවත ඉස්ලාමය ඇරයුම් ෙරයි. එනම්: අල්ලාහ ් පිළිබඳ හා 

මලක්වරුන් යහවත් යද්ව දූතයින් පිළිබඳ විශ්වාසය. තේරාතය, 

ඉන්ීලය, සබූආ වැනි -විෙෘති ෙරනු ලැබීමට යපර- දිේය ග්රන්ථ 

පිළිබඳ හා අල් කුර්ආනය පිළිබඳ විශ්වාසය. නබිවරුන් හා 

රසූල්වරුන් සියලු යදනා පිළිබඳ විශව්ාසය (ඔවුන් යෙයරහි ශාන්තිය 

අත්යේවා!) යමන්ම ඔවුන් අතරින් අවසානයා පිළිබඳ විශ්වාසය. 

එතුමා නබිවරුන් හා දහම් දූතවරුන් අතරින් අවසානයාණන් වන 

යද්ව දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්)තුමාණන්ය. 

අවසන් දිනය පිළිබඳ විශ්වාසය, සැබැවින්ම යමයලාව ීවිතය 

අවසානය නම්, ීවිතය හා පැවැත්ම ශුද්ධ නිෂ්ඵල යදයක් වන බව 

අපි දනිමු. යපර නියමය හා නිණආය පිළිබඳ විශ්වාසය. ............. 63 

22- නබිවරුන් (ඔවුන් යෙයරහි සාමය උදායේවා!) අල්ලාහ ්පිළිබඳ 

දන්වා සිටින දෑහි ඔවුහු ර්රක්ෂා ෙරනු ලැබූයවෝ යවති. එයමන්ම 

බුද්ධියට පටහැනි යහෝ යහපත් සාරධමආ පිටු දකින සියලු දැයින් 

ඔවුහු අරක්ෂා ෙරනු ලැබූයවෝ යවති. එයමන්ම ඔවුහු අල්ලාහ්යග් 

ගැත්තන් යවනුයවන් ඔහුයග් නියයෝග දන්වා සිටින යමන් පවරනු 

ලැබූයවෝ යවති. නබිවරුන් වන ඔවුනට යද්වත්වයේ යහෝ 

පරිපාලනයේ යහෝ කිසිදු වියශ්ෂ යොටසක් නැත. ඔවුන් ද යසසු 

මිනිසුන් යමන් මිනිසුන් යවති. අල්ලාහ්යග් දූත පණිවිඩ ඔහු ඔවුන් 

යවත පහළ ෙරයි. ............................................................. 82 

ප්රධාන නැමදුම් මූලිෙ ධාරාවන් තුළින් අල්ලාහ්ට පමණක් නැමදුම් 

ඉටු කිරීම සඳහා ඉස්ලාමය ඇරයුම් ෙර සිටියි. ඒවානම්: 1. සලාත්. 



 

 

ඉසල්ාමය 

302 

එනම්: කියාම් - සීරුයවන් සිීයම් ඉරියේව, රුකූඃ -නැමී දෑතින් 

දණහිස් අල්ලමින් පිට හරස ් අතට ඍජුව තැබීයම් ඉරියේව, සුජූද්-

නළල දණහිස ්අත් හා පාදැගිලි බිම තමා සිරස නමස්ොරය, දික්ආ -

අල්ලාහ්ව යමයනහි කිරීම, ඔහු පැසසුමට ලක් කිරීම, ප්රාථආනා 

කිරීම යනාදී ෙරුණු ඇතුළත් නැමදුමය. පුද්ගලයකු දදනිෙව පස ්

වතාවක් එය ඉටු ෙළ යුතු අතර එමගින් යබඳීම් ඉවත් ී යනු ඇත. 

යපායහාසතා, දුප්පතා, නායෙයා, නායෙත්වයට යටත් ජනයා යන 

සියල්යලෝම (කිසිදු යවනසකින් යතාරව) සලාතයේදී එෙම යප්ළියේ 

සිටිති. 2. සොත්. එනම්: -අල්ලාහ ් තක්යස්රු ෙළ ප්රමාණ හා 

යොන්යද්සීවලට අනුව- වසයආ එක් වරක් දුගී දුප්පතුන් හා ඔවුන් 

හැර යවනත් නියමිත පුද්ගලයින් යවනුයවන් නිණආය ෙරන ලද සුළු 

මුදල් ප්රමාණයක් යපායහාසතුන්යග් ධනයයන් වියපැහැදම් කිරීයම් 

අනිවායආය බද්ධ. 3. උපවාසය. එනම්: ‘රමළාන් මාසයේ දහවල් 

ොලයේ උපවාසය අවලංගු ෙරවන ක්රියාවන්යගන් වැළකී සිීම. 

එය සිත තුළ අයප්ක්ෂාව හා ඉවසීම වඩවයි. 4. හජ් වන්දනාව. එනම්: 

ඇති හැකි අය මත ර්යු ොලයේ එක්වරක් පමණක් අනිවායආය වන 

ශුද්ධ මක්ොයවහි තියබන අල්ලාහ්යග් නිවස අයප්ක්ෂායවන් 

වන්දනා කිරීම. හජ් වන්දනායේ ශුද්ධ වූ මැවුම්ෙරු යවත 

මුහුණලෑයම්දී සියලු යදනා සම වන්යන්ය. එහිදී පවතින යබඳීම් හා 

(ඒෙ පාෂආීව) අනුබද්ධ ීම පහ ෙරනු ඇත. ........................... 91 

24- ඉස්ලාමයේ නැමදුම් තුළ පවතින ශ්යආෂ්ඨතම ලක්ෂණය වනුයේ 

සැබැවින් ඒවායයහි ක්රමයේදයන් නියමිත යේලාවන් හා යොන්යද්සී 

අල්ලාහ ්විසින්ම ර්ගමානුගත යොට එය ඔහුයග් දූතයාණන් (එතුමා 

යෙයරහි අල්ලාහ්යග් ශාන්තිය හා සමාදානය උදා යේවා!) යවත 

දන්වා තිබීමය. අද දක්වාම මිනිසා විසින් එහි කිසිදු එෙතු කිරීමක් 

යහෝ අඩු කිරීමක් යහෝ ඇතුළත් ෙර නැත. යමම ප්රධානතම නැමදුම් 
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සියල්ල වනාහි, නබිවරුන් සියලු යදනා (ඔවුන් යෙයරහි සාමය උදා 

යේවා!) ඇරයුම් ෙර සිටියේ ඒ යවතය. .................................. 99 

25- ඉසල්ාමයේ දූතයාණන් යලස සලෙනුයේ, ඉබ්රාහීම් (අලයිහිස ්

සලාම්) තුමායග් පුත් ඉස්මාඊල් තුමායග් පරම්පරායවන් පැවත ර් 

අබ්දුල්ලාහ්යග් පුත් මුහම්මද් යේ. එතුමා ක්රි:ව 571 දී මක්ොයේ 

උපත ලැබූහ. එහි එතුමා දූතයකු යලස එවනු ලැබූ අතර පසුව 

මදීනාවට නික්ම ගියහ. පිළිම හා සම්බන්ධ ෙටයුතුවලදී එතුමා 

එතුමායග් ජනයා සමග හවුල් යනාවූ අතර ප්රශංසනීය ෙටයුතුවල දී 

පමණක් එතුමා ඔවුන් සමග හවුල් වූහ. එතුමා දූත යමයහය ලැබීමට 

යපර සිටම ඉමහත් ගුණාංගයයන් සපිරුණු ර්දශආමත් යෙයනකු වූහ. 

එතුමායග් සමූහයා එතුමාට අල් අමීන් -විශ්වාසවන්තයා- යනුයවන් 

නම් තැබූහ. එතුමා හතළිස් වන වියට ළඟා වූ ෙල්හි අල්ලාහ ්එතුමාට 

දූත යමයහය පිරිනැමීය. ඉමහත් ප්රාතිහායආන් තුළින් අල්ලාහ ්

එතුමාව ශක්තිමත් ෙයළ්ය. ඒවා අතරින් අති මහත් ප්රාතිහායආය 

වනුයේ අල් කුර්ආනයයි. එය යසසු නබිවරුන්යග් ප්රාතිහායආයන්ට 

වඩා ඉමහත් ප්රාතිහායආයකි. එය නබිවරුන්යග් ප්රාතිහායආයන් 

අතරින් අදටත් පවතින ප්රාතිහායආයකි. අල්ලාහ ් එතුමාට දහම 

සම්ූණආ යොට දී එතුමා ද එය අවසානය දක්වාම දන්වා සිටි පසු ව 

එතුමායග් හැට තුන්වන වියේදී එතුමා යමයලාවින් සමු ගත්හ. 

මදීනායවහි දී එතුමායග් යද්හය වළ දමන ලදී. එම දූතයාණන් වූ 

මුහම්මද් (එතුමා යෙයරහි ශාන්තිය හා සමාදානය අත්යේවා) 

නබිවරුන් හා දූතවරුන්යග් මුද්රාවයි. පිළිම වන්දනාව යද්ව 

ප්රතික්යෂ්පය හා අඥානෙම යන අන්ධොරයන්යගන් යද්ව 

ඒකීයත්වය යද්ව විශ්වාසය යන ර්යලෝෙය යවත ජනයා බැහැර 

ෙරනු පිණිස යහමග හා සත්යය දහම සමග අල්ලාහ ්එතුමා ව එීය. 



 

 

ඉසල්ාමය 

304 

තම අනුහසින් ප්රචාරය ෙරන්යනකු යලස එතුමාව එවූ බවට 

අල්ලාහ්ම එතුමා යවනුයවන් සාක්ෂි දරයි. ............................ 102 

දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා යගන ර් ඉස්ලාම් 

පිළියවත දිේය පණිවිඩවල හා යද්ව නීතිවල අවසානයයි. එය 

සමස්තයම ර්වරණය ෙර ඇති පිළියවතකි. ජනයායග් ර්ධ්යාත්මිෙ 

යහපත හා යමයලාව යහපත එහි ඇත. මිනිසුන්යග් ර්ගම් ඔවුන්යග් 

ීවිත ඔවුන්යග් සම්පත් ඔවුන්යග් බුද්ධිය ඔවුන්යග් පරම්පරාව යනාදී 

මූලිෙ ෙරුණු උසස් අයුරින් ර්රක්ෂා ෙරන්නකි. යපර පැවති සියලු 

පිළියවත් එෙක් අයනෙ යවනස් ෙළාක් යමන්ම යමය සියලු 

පිළියවත් යවනස ්ෙරන්නකි. ............................................. 113 

27- උත්තරීතර අල්ලාහ ් දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා යගන ර් ඉස්ලාමය හැර යවනත් දහමක් පිළිගන්යන් 

නැත. එයහයින් ෙයවයරකු ඉස්ලාමය හැර යවනත් දහමක් 

වැලඳගන්යන් ද එය කිසිවියටෙත් පිළිගනු යනාලබයි. ............ 118 

28- ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය දූත මුහම්මද් (එතුමා යෙරහි ශාන්තිය හා 

සමාදානය උදා යේවා!) තුමා යවත අල්ලාහ ්දන්වා සිටි දිේය පණිවිඩ 

සහිත පුස්තෙයයි. එය යලෝෙවාසීන්යග් පරමාධිපතියග් ප්රොශයයි. 

එවැනි යදයක් යහෝ එවැනි පරිච්යේදයක් යහෝ යගන එන්නැයි 

අල්ලාහ ් මිනිසුනට හා ජින්වරුන්ට අභියයෝග ෙර සිටියි. එම 

අභියයෝගය අද දක්වාම ඉවත් යනාී පවතින්නකි. මිලියන සංඛ්යාත 

ජනයා අවුලට පත් ව ඇති වැදගත් යබායහෝ ප්රශ්නවලට එය පිළිතුරු 

සපයයි. මහඟු අල් කුර්ආනය එය පහළ වූ අරාබි බසින්ම කිසිදු 

අකුරෙ අඩුවකින් යතාර ව අද දක්වාම සුරක්ෂිත ව පවතී. එය 

මුද්රණය ෙරනු ලැබ යබදා හරිනු ලැයබ්. එය කියීම යහෝ එහි අථආ 

ෙථනය කියීම වඩාත් වැදගත් ප්රාතිහායආයයන් යුත් මහඟු 

ග්රන්ථයක් වන අතරම අල් කුර්ආනය හැදෑරීම ඒ අනුව ෙටයුතු 
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කිරීම දූත මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් 

පිළියවත වන්යන්ය. විශ්වාසනීය වාතආා සම්බන්ධතාවෙට අනුගතව 

ඉදිරිපත් ෙරනු ලැබූවක් යමන්ම ර්රක්ෂා ෙරනු ලැබූවකි. එය දූත 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ෙතා ෙළ අරාබි බසින් 

මුද්රණය ෙරනු ලැබ ඇති අතර යබායහෝ භාෂාවන්ට එය 

පරිවතආනය ෙරනු ලැබ ඇත. ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය හා යද්ව දූත 

සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්යග් පිළියවත යන ෙරුණු යදෙ 

ඉස්ලාමීය නීතිය හා ඒවා ර්ගමානුගත කිරීම සඳහා වූ එෙම 

මූලාශ්රයකි. ඉස්ලාමයට අනුබද්ධ පුද්ගලයින්යග් ක්රියාමාගආයන් 

අනුව එය ගනු ලැබූවක් යනායේ. සැබැවින්ම එය ගනු ලැබ ඇත්යත් 

එනම් අල් කුර්ආනය හා නබි තුමායග් සුන්නාව යහවත් පිළියවත යන 

දිේය පණිවිඩවලිනි. ......................................................... 122 

29- යදමාපියන්, ඔවුන් යදපළ මුස්ලිම් යනාවූව ද ඔවුන් යවත 

ත්යාගශීලී වන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙරයි. එයමන්ම දරුවන් 

පිළිබඳවද උපයදස ්යදන යමන් නියයෝග ෙරයි. ..................... 136 

30- තම සතුරන් සමග වුව ද ප්රොශයයහි හා ක්රියායවහි 

යුක්තිගරුෙ ව ෙටයුතු ෙරන යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙරයි. 151 

31- සමස්තයක් වශයයන් සියලු මැීම්වලට උපොර ෙරන යමන් 

ඉස්ලාමය නියයෝග ෙරයි. එයමන්ම යහපත් සාරධමආ හා දැහැමි 

ක්රියාවන් යවත ද ඇරයුම් ෙරයි. ....................................... 159 

සත්යය ෙතා කිරීම, පැවරුම් ඉටු කිරීම, තැන්පත්ෙම, ලැජ්ජාව, 

දධයආවන්තෙම, පයරෝපාොරය, ගරුකිරීම, අවශ්යතාවයට උදේ 

කිරීම, අසරණයින්ට පිහිටීම, කුසගින්යනන් යපයළන්නන්ට ර්හාර 

ලබා දීම, අසල්වැසියන් සමග යහපත් යලස ෙටයුතු කිරීම, ඥාතී 

සම්බන්ධෙම් රැකීම හා සතුන්ට ෙරුණාව දැක්ීම යනාදී ප්රශංසනීය 

ගතිපැවතුම් පිළිපදින යමන් ඉස්ලාමය නියයෝග ෙර සිටියි. ...... 165 
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යහපත් ර්හාර පාන පරියභෝජනය ඉස්ලාමය අනුමත ෙර ඇත. 

එයමන්ම ගත සිත හා නිවස පිරිසිදු ව තබා ගන්නා යමන් ද නියයෝග 

ෙර ඇත. එයහයින් විවාහය අනුමත ෙරන ලදී. යමම නියයෝගය 

නබිවරුන්හටද නියයෝග ෙර තිබූ අතර ඒ අනුව ඔවුහු සෑම යහපත් 

ෙටයුත්තක්ම අණ ෙර සිටියහ. .......................................... 183 

අල්ලාහ්ට ර්යද්ශ තැබීම, ප්රතික්යෂ්ප කිරීම, පිළිම වන්දනාව, කිසිදු 

දැනුමකින් යතාරව අල්ලාහ ්මත යබාරු යගාතා පැවසීම, දරුවන් මරා 

දැමීම, නිදහස් ීවිතයක් නිෙරුයණ් මරා දැමීම, මහයපායළායේ 

ෙලහෙම් කිරීම, හූනියම, රහසිගතව යහෝ ප්රසිද්ධියේ අශීලාචාර 

යලස හැසිරීම, ොමයේ වරදවා හැසිරීම, සමලිංගිෙ යස්වනය වැනි 

තහනම් ෙරන ලද මූලිොංග ඉස්ලාමය තහනම් ෙයළ්ය. එයමන්ම 

යපාලිය තහනම් ෙයළ්ය. මියගිය සතුන් හා පිළිම, ස්මාරෙ 

යවනුයවන් ෙැප ෙළ දෑ ද පරියභෝජනයට තහනම් ෙයළ්ය. සූෙර 

මාංශ යමන්ම කිලිටි හා අපවිත්ර දෑ ද තහනම් ෙයළ්ය. එයමන්ම 

අනාතයින්යග් ධනය සූරා ෙෑම කිරුම් මිනුම්වල අඩුපාඩු සිදු කිරීම 

තහනම් ෙයළ්ය. ඥාතී සබඳතා බිඳ දැමීම ද තහනම් ෙයළ්ය. 

සමස්තයක් වශයයන් නබිවරුන් සියලු යදනාම තහනම් ෙරන ලද 

යම් සියලු තහනම් කිරීම් මත එෙඟ වූයවෝ යවති. ................... 188 

යබාරු කීම, රැවීම, වංචාව, විශ්වාසය ෙඩ කිරීම, කූටෙම්, 

ඊෂආ්යාව, කූට කුමන්ත්රණ, යසාරෙම, ඉක්මවා ෙටයුතු කිරීම, 

අපරාධය වැනි පහත් ගුණාංග ඉස්ලාම් තහනම් ෙරයි. එයමන්ම 

සියලුම කිලිටි ගුණාංගවලින් වළක්වාලයි. ............................ 204 

යපාලිය, හානිය, රැවීම, අයුක්තිය යහෝ වංචාව හා බැඳුණු එයස් 

නැතයහාත් සමාජයට, ජනතාවට සහ පුද්ගලයන්ට විපත් හා යපාදු 

හානිවලට තුඩු යදන මූල්ය ගනුයදනු ඉස්ලාමය තහනම් ෙරයි. . 225 
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සිහි බුද්ධිය ර්රක්ෂා ෙරමින්, එය නරක් ෙරන මත්පැන් වැනි සෑම 

යදයක්ම තහනම් ෙරමින් මනයසහි තත්වය ඉහළ නංවමින් එය 

පැවරුම් විෂය බවට පත් ෙරමින් සහ මිථ්යා විශ්වාසවල හා 

මිථ්යාදෘෂ්ටිෙයන්යග් විලංගුවලින් එය නිදහස් ෙරමින් ඉස්ලාමය 

පැමිණ ඇත. පංතියකින් යතාරව තවත් පන්තියෙට වියශ්ෂිත වූ රහස ්

යහෝ තීන්දු යහෝ යනාමැති අතර එහි සියලු තීන්දු සහ නීති නිවැරදි 

බුද්ධියට අනුකූල වන අතර යුක්තියේ සහ ප්රඥායේ අවශය්තාවයන්ට 

අනුකූල යේ. ................................................................... 235 

38- ේයාජ ර්ගම් ඒවායයහි අනුගාමිෙයින් එහි ඇති පරසප්ර වියරෝධී 

හා බුද්ධිය ප්රතික්යෂ්ප ෙරන ෙරුණු අවයශෝෂණය යනාෙළ විට 

සැබැවින්ම දහම බුද්ධියට ඉහළින් ඇති බවටත් දහම වටහා 

ගැනීයමහි හා එය අවයශෝෂණය කිරීයමහි බුද්ධියට ඒ ගැන කිසිදු 

ඉඩක් නැති බවටත් ර්ගමිෙ නායෙයින් අනුගාමිෙයින් අතර මිථ්යාව 

ඇති ෙරයි. ඒ අතර ඉස්ලාමය දහම සලෙනුයේ එහි මාගආය වටහා 

ගැනීම සඳහා ප්රයබෝධය යගන යදන ර්යලෝෙයක් යලසය. මිථ්යා 

ර්ගමිෙ ජනයා මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ ඔහුයග් බුද්ධියයන් 

ඔහු ව හිස් යොට ඔවුන් අනුගමනය කිරීමට සැලැස්ීමය. නමුත් 

ඉස්ලාමය මිනිසායගන් අයප්ක්ෂා ෙරනුයේ ඒ මත පදනම් ව ඇති 

ෙරුණුවල යථාථආය වටහා ගැනීම සඳහා ඔහුයග් බුද්ධිය අවදි 

කිරීමය. ......................................................................... 244 

39- ඉස්ලාමය සත්ය නිවැරදි විද්යාවට ගරු ෙරන අතර 

අයප්ක්ෂාවන් හා ර්ශාවන්යගන් යතාර විද්යාත්මෙ පයයආ්ෂණයන් 

පිළිබඳ දිරිගන්වයි. එයමන්ම අප හා අප අවට විශ්වය ගැන යසායා 

බැලීමට හා සිතීමට ඇරයුම් ෙරයි. විද්යායේ නිවැරදි විද්යාත්මෙ 

ප්රතිඵල ඉසල්ාමයට පටහැනි යනායේ. ................................ 247 
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අල්ලාහ්ව විශ්වාස යොට ඔහුට අවනත ී ඔහුයග් දූතවරුන් 

(අලයිහිමුස් සලාතු වස්සලාම්) සත්යය බව විශ්වාස ෙළවුන්යගන් මිස 

ක්රියාවන් අල්ලාහ ් පිළිගන්යන් යහෝ එයට මතුයලායවහි කුසල් 

පිරිනමන්යන් යහෝ නැත. එයමන්ම නැමදුම් අතරින් අල්ලාහ ් දහම් 

ගත ෙළ දෑ හැර යවනත් කිසිවක් පිළිගන්යන් ද නැත. එයස් නම් 

මිනිසා අල්ලාහ්ව ප්රතික්යෂ්ප යොට ඔහු ප්රතිඵල අයප්ක්ෂා ෙළ 

හැක්යක් යෙයස්ද? තවද මිනිසුන් අතරින් සියලු නබිවරුන් විශ්වාස 

යොට මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමායග් දූත 

පණිවිඩය ද විශ්වාස කිරීයමන් මිස කිසියවකුයග් විශ්වාසය ද අල්ලාහ් 

පිළිගන්යන් නැත. ............................................................ 256 

සියලු දිේය පණිවුඩවල පරමාථආය නම්: සැබෑ ර්ගම මිනිසා උසස් 

ෙරනු ඇත. එවිට ඔහු යලෝ වැසියන්යග් පරමාධිපති අල්ලාහ්යග් 

නිමආල දාසයයකු ී මිනිසාට යහෝ යභෞතිෙ වස්තුවට යහෝ මිථ්යා 

විශ්වාසයන්ට යහෝ වහල් යනාී ඔහු ව නිදහස් ෙරනු ඇත. ඔබ දකින 

පරිදි ඉස්ලාමය මිනිසුන් ූජනීයත්වයට පත් යනාෙරයි. ඔවුන්යග් 

තරාතිරම්වලට වඩා ඉහළින් ඔසවා යනාතබයි. ඔවුන්ව යදවිවරුන් 

යහෝ වන්දනාවට ලක්වන්නන් බවට පත් යනාෙරයි. .............. 264 

42- පාපක්ෂමාව ඇයැදීම ඉස්ලාමයේ දහම් ගත යොට ඇත. එනම් 

මිනිසා ඔහුයග් පරමාධිපති යවත නැඹුරු ී පාපෙම් අතහැර දැමීමය. 

ඉස්ලාමය ඊට යපර පැවති පාපෙම් සිඳලයි. තේබාව යනායහාත් 

පාපක්ෂමාව එයට යපර පැවති පාපෙම් අභිබවා යනු ඇත. එයහයින් 

මිනිසායග් වැරදි මිනියසකුයග් ඉදිරියේ පිළිගැනීමට කිසිදු 

අවශ්යතාවක් නැත. ......................................................... 272 

43- ඉස්ලාමය තුළ මිනිසා අතර හා අල්ලාහ ්අතර වන සම්බන්ධතාව 

ඍජු සම්බන්ධතාවකි. එයහයින් ඔබ අතර හා අල්ලාහ ්අතර මැදිහත් 

ීම සඳහා කිසියවකු යවත පියනැගීම අවශ්ය වන්යන් නැත. මිනිසා 



 

 

ඉසල්ාමය 

309 

යදවියකු බවට අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ අල්ලාහ්යග් යද්වත්වය හා 

පරිපාලනයේදී ඔහුයග් හවුල්ෙරුවන් බවට අප පත් ෙර ගැනීම යහෝ 

ඉස්ලාමය වළක්වා ඇත. ................................................... 279 

යමම ලිපිය අවසානයේ අප මතක් ෙර යදනුයේ, සැබැවින්ම මිනිසුන් 

ඔවුන්යග් යුග, ඔවුන්යග් යගෝත්ර හා ඔවුන්යග් යද්ශ අනුව 

විවිධත්වය මත පිහිටා සිටිති. නමුත් ඔවුන් සියලු යදනා මිනිස් 

සමූහයා අතරින් යවති. සෑම යෙයනකුයග්ම සිතුවිලි හා අයප්ක්ෂාවන් 

විවිධය. ස්වභාවයන් හා ක්රියාවන් යවනස්ය. එයහයින් ඔහුට මග 

යපන්වන මග යපන්වන්යනකුයග් හා ඔහු ව සෙසන පිළියවලෙ හා 

ඔහු ව ර්රක්ෂා ෙරන තීරෙයකුයග් අවශ්යතායවන් ඔහු යපයළයි. 

යගෞරවණීය දූතවරුන් (අලයිහිමුස් සලාම්) අල්ලාහ්යගන් වූ දිේය 

පණිවිඩවලින් එය භාරයගන යහපත හා නිවැරදි මාගආය යවත 

මිනිසාට මග යපන්වූහ. අල්ලාහ්යග් පිළියවත මත ඔවුහු ඔවුන් 

ඒෙරාශී ෙයළෝය. සත්යයයයන් යුතුව ඔවුන් අතර තීන්දු 

පිරිනැමුයවෝය. ඔවුන් එම දූතවරුන්ට දුන් ප්රතිචාරය හා දිේය 

පණිවිඩ පහළ වූ ඔවුන්යග් ොලයට අනුව ඔවුන්යග් ෙටයුතු යවනස ්

ෙරනු ලැබීය. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාට පහළ 

වූ දිේය පණවිඩයත් සමගම දිේය පණිවිඩ පහළ ීම අල්ලාහ ්අවසන් 

ෙයළ්ය. එයට (අල් කුර්ආනයට) සදාතනිෙභාවයක් නියම ෙයළ්ය. 

සුවිශුද්ධයාණන් යවත යස්න්දු ෙරවන මාගආය යවත මිනිසුනට මග 

යපන්ීමක් ර්යලෝෙයක් ර්ශිවආාදයක් හා යහමගක් යලස ඔහු එය 

පත් ෙයළ්ය. ................................................................... 286 

එයහයින් අයහෝ මිනිස! චාරිත්රවාරිත්ර හා සම්ප්රදායන්යගන් ඉවත් 

ව අල්ලාහ ්යවනුයවන් පමණක් අවංෙ ව ෙටයුතු කිරීම සඳහා මම 

ඔබ ඇරයුම් ෙරමි. ඔබ මිය ගිය පසු ව ඔයබ් පරමාධිපති යවත ඔබ 

නැවත හැරී යන බව දන්යනහිය. එයමන්ම ඔබ තුළ හා ඔබ අවට 



 

 

ඉසල්ාමය 

310 

ඇති ක්ෂිතිජය තුළ අධීක්ෂණය ෙර බලන යමන් ද ඇරයුම් ෙරමි. 

එයහයින් ඔබ යදවියන්ට අවනත වනු. එවිට යමයලාව හා මතුයලාව 

සතුට ඔබට හිමි වනු ඇත. ඉස්ලාමය තුළට ඔබ පිවිසීමට අයප්ක්ෂා 

ෙයළ් නම් අල්ලාහ ්හැර නැමදීම සඳහා යවනත් යදවියකු යනාමැති 

බවත් සැබැවින්ම මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහය්ග් දූතයාණන් බවත් 

අල්ලාහ ් හැර නැමදුම් ලබන යසසු සියලු දැයින් ඔබ නිදහස් වන 

බවත් සැබැවින්ම අල්ලාහ ් මිනීවලවල් තුළ සිටින්නන් යළි අවදි 

ෙරන බවත් සැබැවින්ම විනිශ්චය හා ප්රතිඵලය සත්යය බව විශ්වාස 

ෙරන බවත් සාක්ෂි දැරීම ඔබ යවත පැවයරනු ඇත. ඔබ එයස් එම 

සාක්ෂිය දැරුයවහි නම් ඔබ මුස්ලිම්වරයකු බවට පත් වන්යනහිය. 

ඉන් පසු ඔබ යවත පැවයරනුයේ අල්ලාහ ් දහම්ගත ෙළ සලාතය, 

සොතය, උපවාසය හා ඔබට ගමන් පහසුෙම් හැකියවක් ඇත්නම් 

හජ් වන්දනාව ඉටු කිරීමය. ................................................ 288 
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 إلسالم ا
نبذة موجزة عن اإلسالم كما جاء يف القرآن الكريم والسنة   

 انلبوية 
 )نسخة مشتملة ىلع األدلة من القرآن الكريم والسنة انلبوية(

 سنهايل
 

 تأيلف:
 د.حممد بن عبد اهلل السحيم 


