
නබි (9) තුමාාගේ� සුන්නාහ්ව 
අනුගමානය කිරීගේ� අනිවාර්යභාාවය සහ 

එය ප්රතික්ගේ�ප කළ අයගේ� 
ප්රතික්ගේ�පභාාවය

وجوب العمل بسنة الرسول  ��9 وكفر من أنكرها

සංස්කරණය
අ� ගේ�යික් අබ්දුල් අzසීස් බින්

 අබ්දුල්ලාාහ් බින් බාාzස්





අපරිමිත දයාාන්විත අසමසම කරුණාාන්විත වූ 
අල්ලාාහ්ගේ� නාාමගේයානි



ගේපරවදන

සියළු ප්රශංංසාා සාර්ව ලෝ�ෝකයන්හි පරමාාධිපති වූ අල්�ාහ්ටමාය 
යහපත් අවසාානය, ලෝේව බිය බැැතිමාත්කමින් යුතු අයට ලෝේ. 
අල්�ාහ්ලෝ� ශංාන්තිය හා සාමාාදාානය ඔහුලෝ� දාාසායා හා ධර්මා දූතයා 
වූ අපලෝ� නබිවරයාණන් වන මුහම්මාේ තුමාාණන්හට අත් ලෝේවා! 
එතුමාාලෝණෝ විශ්වයට මෛමාත්රියක් ලෝ�සා එවනු �ැබූලෝවකි. සියළු 
දාාසායන් ලෝවත වූ සාාධකයකි. තමා පරමාාධිපතිලෝ� දාහම් ග්රන්ථය සාහ 
තමා දූතයාණන් (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්)ලෝ� සුන්නාහ්ව 
ඉසිලූ එතුමාාණන්ලෝ� පවුලෝල් අය හටත් එතුමාාණන්ලෝ� හිත මිතුරන් 
හටත් ඔවුන්ලෝ�න් පසු පැමිණි - අවංකකමා හා බැැතිමාත්කමා ලෝමාන්මා 
අර්ථයන් සාහ වචන සාම්පූර්ණලෝයන් ආරක්ෂාා කිරීමා අරමුණු කර 
�ත් - අය හටත් අල්�ාහ්ලෝ� ශංාන්තිය හා සාමාාදාානය අත් ලෝේවා! 
අල්�ාහ් ඔවුන් �ැන තෘප්තිමාත් වී ඔවුන් සාතුටු කරත්වා!

ආ�මික තීන්දු පිහිටුවීලෝම්දීත්, අනුමාත ලෝේ සාහ තහනම් ලෝේ 
පැහැදිලි කිරීලෝම්දීත් සා�කා බැ�නු �බැන ප්රධාන මූ�ධර්මාය සාර්ව 
බැ�ධාරි අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථයයි. ඒ බැව සාහ එයට ඉදිරිලෝයන් ලෝහෝ 
පිටුපසින් ලෝහෝ අසාතයතාවයක් කිසිලෝ�ත් සාමීප ලෝනාවන බැව 
පැරණි හා නූතන විේවතුන් ඒකමාතිකව එකඟ වී ඇත. ඉන්පසු 
සා�කා බැ�න මූ�ධර්මාය අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන්ලෝ� සුන්නාහ් ව 
නම් එතුමාාලෝ� සාම්ප්රදාාය පිහිටා ඇත. එතුමාාලෝණෝ සිය මාලෝනෝ 
ඉච්ඡාාවට අනුව කතා කරන්ලෝනකු ලෝනාවීය. 

සාැබැවින්මා එතුමාා කතා කරනුලෝ� එතුමාාට දාන්වනු �ැබූ ලෝේව 
ලෝහළිදාරේ පමාණය. ඉන්පසු විේවතුන් එකඟ වූ ඒකමාතික තීන්දුය. 
ලෝම් මූ�ධර්මා හැර ලෝවනත් මූ�ධර්මා පිළිබැඳ විේවත්හු ලෝවන� වූ මාත 
දාරති. ඉන් වඩාාත්මා වැදා�ත් වන්ලෝන් කියා� නම් සාැසාඳීමා තුළින් �නු 
�බැන සාාධකයයි. සාැ�කිය යුතු එහි ලෝකාන්ලෝේසි සාපුරා ඇත්නම්, 
විේවතුන් බැහුතරයක් එය එක් සාාධකයක් ලෝ�සා සා�කති. ලෝමාමා 



මූ�ධර්මා සාඳහා ඇති සාාක්ෂි සාාධක අප්රමාාණය. ඒ පිළිබැඳ සාඳහන් 
කිරීමාට අවශංය  ලෝනාවන තරමාට ඒවා ඉතා ප්රසිේධය.

🏾 🏾 🏾



ආගමික තීන්දු පිහිටුවීගේ�දී සලාකා බාලානු ලාබාන
 මූලාධර්මා

ආ�මික තීන්දු පිහිටුවීලෝම්දී සා�කා බැ�නු �බැන මූ�ධර්මා 
වනාහි:

පළමු වැනි මූලාධර්මාය 

සාර්ව බැ�ධාරී අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථය නම් අල්කුර්ආනයයි. ලෝමාමා 
ග්රන්ථය අනු�මානය කිරීමා, එයට අනුකූ�ව කටයුතු කිරීමා සාහ එහි 
සීමාාවන්හි නැවතීමා අනිවාර්ය බැව සාර්වබැ�ධාරී අපලෝ� 
පරමාාධිපතියාණන් ඔහුලෝ� ග්රන්ථලෝ� ලෝබැාලෝහෝ තැන් ව� ලෝපන්වා දී 
ඇත. 

🏾 උත්තරීතර අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� ප්රකාශං කරයි. "නුඹලාාගේ� 
පරමාාධිපතිගේගන් නුඹලාා ගේවත පහළ කරනු ලාැබූ දෑ නුඹලාා 
අනුගමානය කරනු. තවද ඔහු හැර (ගේවනත් අය) භාාරකරුවන් ගේලාස 
ගනිමින් නුඹලාා අනුගමානය ගේනාකරනු. ස්වල්ප වශගේයනි නුඹලාා 
උපගේදස් ලාබානුගේ�."

🏾 උත්තරීතර අල්�ාහ් තවදුරටත් ලෝමාලෝ� පවසායි: "තවද අපි 
පහළ කළ ගේමාමා පුස්තකය භාා�ය ස�පන්නය. එබාැවින් නුඹලාා එය 
පිළිපදිනු. නුඹලාා බිය බාැතිමාත් වනු. නුඹලාා කරුණාව ලාැබිය 
හැකිය."

🏾  තවදා ලෝමාලෝ� පවසායි: "ධර්මා ග්රන්ථගේයන් නුඹලාා සඟවමින් 
සිටි දැයින් ගේබාාගේහෝමායක් නුඹලාාට පැහැදිලි කරන, තවද ගේබාාගේහෝ 
ගේේවල් ගේනාසලාකා හරින, අපගේ� රසූල්වරයා සැබාැවින්මා නුඹලාා 
ගේවත පැමිණ ඇත. සැබාැවින්මා අල්ලාාහ්ගේගන් වූ ආගේලාෝකයක් ද 
පැහැදිලි ධර්මා ග්රන්ථයක් ද නුඹලාා ගේවත පැමිණ ඇත."



🏾  තවදා ලෝමාලෝ� පවසායි: “තමාන්ගේ� තෘප්තිය පසුපස හඹා 
යනවුන් හට එමාගින් ඔහුගේ� ශාන්තිගේ� මාාවත් ගේදසට මාඟ ගේපන්වනු 
ඇත. ඔහුගේ� අනුහසින් අන්ධකාරයන්ගේගන් ආගේලාෝකය ගේවත 
ඔවුන් ව ඔහු ගේගන යනු ඇත. තවද ඍජු මාාර්ගය ගේවත ඔහු ඔවුන්ට 
මාඟ ගේපන්වනු ඇත.”

🏾 තවදා ලෝමාලෝ� පවසායි: "නියත වශගේයන්මා ඔවුන් ගේවත 
අනුශාසනාව පැමිණි කල්හි එය ප්රතික්ගේ�ප කළවුන් ද (මාතු 
ගේලාාගේවහි දඬුව� කරනු ලාබාන්ගේනෝ ගේවති.) තවද නියත වශගේයන්මා 
එය අති බාලාගතු ග්රන්ථයකි. එයට ඉදිරිගේයන් ගේහෝ එයට පසුපසින් 
ගේහෝ අසතය දෑ ඒ ගේවත ගේනාපැමිගේණනු ඇත. එය මාහා ප්රඥාාවන්ත 
ප්රශංසා ලාාභියාගේගන් වූ පහළ කිරීමාකි."

🏾  තවදා ලෝමාලෝ� පවසායි: "තවද ගේමාමා අල් කුර්ආනය මාට වහී (ගේේව 
පණිවිඩ) වශගේයන් ගේදනු ලාැබීය. (එය) ගේමාමාගින් නුඹලාාට හා ගේමාය 
ලාබාන අයට මාා අවවාද කරනු පිණිසය."

🏾  තවදා ලෝමාලෝ� පවසායි: "ගේමාය ජනයා ගේවත ගේකගේරන දැනු� දීමාකි. 
තවද එමාගින් ඔවුන් අවවාද ලාබානු පිණිස..."

ලෝමාමා අර්ථලෝයන් යුත් අල් කුර්ආන් වැකි ලෝබැාලෝහෝමායක් දාක්නට 
�ැලෝේ. අල්-කුර්ආනය පිළිපදින ලෝ�සාත්, එය තදින් ග්රහණය කර 
�න්නා ලෝ�සාත් අපට අණ කරන අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන්ලෝ� පූර්ව 
සාාධක සාහිත හදී� රාශියක් වාර්තා වී ඇත. කවලෝරකු එය පිළිපදින්ලෝන් 
දා ඔහු යහ මාලෝඟහි සිටින බැවත් කවලෝරකු එය අත්හැරිලෝ� දා ඔහු 
ලෝනාමාලෝඟහි සිටින බැවත් ඒවා ලෝපන්වා ලෝදායි. ලෝම් අතරින් සාමු�ැනීලෝම් 
හජ් වන්දානාලෝේ දී, එතුමාාණන් (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) 
විසින් සිදු කළ ලෝේශංනාලෝේ දී එතුමාාණන් ලෝමාලෝ� පැවසූ බැව සානාථ වී 
ඇත. "ඔබා එය තදින් පිළිපදින්ගේන් න�, කිසිවිගේටකත් ඔබා ගේනාමාඟ 
ගේනායන කරුණක් මාමා ඔබා අතර තබාා යමි. එය අල්ලාාහ්ගේ� 
ග්රන්ථයයි." ලෝමාය මු�ලිම් තුමාා තමා සාහීහ් ග්රන්ථලෝ� වාර්තා කර ඇත.



සාැබැැවින්මා අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් (සාල්�ල්�ාහු අ�යිහි 
වසාල්�ම්) ප්රකාශං කළ බැව, ලෝසාzයිේ ඉේනු අර්කම් (රළියල්�ාහු 
අන්හු) තුමාා විසින් ලෝමාලෝ� වාර්තා කරන �දා බැව, සාහීහ් මු�ලිම් හි 
ලෝමාලෝ� වාර්තා ලෝේ. "මාමා ඔබා අතර ඉතා වැදගත් කරුණු ගේදකක් 
අත්හැර යමි. ඉන් පළමුවැන්න අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථයයි. එහි මාඟ 
ගේපන්වීමා සහ ආගේලාෝකය ඇත. එබාැවින් අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථය තදින් 
ග්රහණය කර ගේගන ඒ අනුව පිළිපදින්න." එතුමාාලෝණෝ අල්�ාහ්ලෝ� 
ග්රන්ථය පිළිබැඳ උනන්දු කරවා පසුව ලෝමාලෝ� කීලෝේය. "මාාගේ� 
නිවැසිගේයෝ, මාමා මාාගේ� නිවැසියන් විෂගේයහි ගේදවියන්ව මාමා ඔබාට 
මාතක් කර සිටිමි. මාමා මාාගේ� නිවැසියන් විෂගේයහි ගේදවියන්ව මාමා 
ඔබාට මාතක් කර සිටිමි."

අල්කුර්ආනය පිළිබැඳ සාඳහන් කිරීලෝම් දී ලෝවනත් වාර්තාවක 
ලෝමාලෝ� සාඳහන් වී ඇත: "එය අල්ලාාහ්ගේ� (ශක්තිමාත්) කඹයයි. එය 
පිළිපදින්නා යහමාඟ මාත සිටියි. එය අත්හරින්නා මුළාව මාත සිටියි."
ලෝම් අර්ථලෝයන් යුත් හදීසායන් රාශියක් ඇත. එලෝමාන් මා අල්�ාහ්ලෝ� 
ග්රන්ථය පිළිපැදීමා, එමාඟින් තීන්දු තීරණ �ැනීමා සාහ අල්�ාහ්ලෝ� 
දූතයාණන්ලෝ� (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) සුන්නාහ්ව සාමාඟ 
එය ලෝයාමු කිරීමා අනිවාර්ය ලෝේ. එය සාහාබැාවරුන් හා ඔවුනට පසු 
පැමිණි ලෝේවත්වය විශ්වාසා කරන අයලෝ� හා විේවතුන්ලෝ� 
සාම්මුතියයි. ඒ සාම්මුතිය තුළ ප්රමාාණවත් සාාධක රාශියක් ඇත. 
එලෝහයින් ලෝම් සාම්බැන්ධව පැමිණි සාාක්ෂි දීර්ඝ ලෝ�සා සාඳහන් කිරීමා 
අවශංය ලෝනාලෝේ.



ගේදවන මූලාධර්මාය

 නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) තුමාාණන් �ැන වාර්තා 
වූ සාම්මාත හදී�. එලෝමාන්මා එතුමාාලෝ� හිතමිතුරන්, ඔවුනට පසු 
පැමිණි ලෝේවත්වය විශ්වාසා කරන අය හා විේවතුන් හරහා සාම්මාත වූ 
දාෑ. 

-සාම්මුතිය ඇති මූ�ාශ්ර තුලෝනන්- ලෝදාවන මූ�ාශ්රය සාම්බැන්ධලෝයන් 
�ත් ක�: එය අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන්, එතුමාාණන්ලෝ� සාහාවරුන් 
සාහ ඔවුන්ලෝ�න් පසුව පැමිණි දාැනුලෝමාන් හා විශ්වාසාලෝයන් යුත් 
පුේ��යින් හරහා සාම්මාත වූ කරුණුය. ඔවුහු ලෝම් ප්රධාන මූ�ාශ්රය 
�ැන විශ්වාසා කලෝළෝය. එය සාාධකයක් ලෝ�සා උපලෝයෝගී කලෝළෝය. 
එලෝමාන් මා එය සාමූහයාට ඉ�ැන්වුලෝවෝය. ඔවුන් ඒ පිළිබැඳව ලෝබැාලෝහෝ 
ග්රන්ථ රචනා කරන්නට ලෝයදුලෝනෝය. ඔවුන් ලෝමාය උසූලුල් ෆික්හ් 
(ආ�මික නීති මූ�ාධාර) සාහ මු�ත�හ් (පරිභාාෂාා ශංා�ත්රය Termi-
nology) වැනි ලෝපාත්ව� පැහැදිලි කර ඇත. ඒ සාඳහා ඇති සාාක්ෂි 
අපමාණ ය. ඒ අතර සාර්වබැ�ධාරී අල්�ාහ්ලෝ� ශුේධ ග්රන්ථලෝ� 
එතුමාාණන්ව අනු�මානය කරන ලෝ�සාදා එතුමාාණන්ට කීකරු වන 
ලෝ�සාදා අණ කරන ආඥාාව දා එක් සාාධකයකි. ලෝමාමා ආඥාාව 
එතුමාාණන්ලෝ� කා�ලෝ� ජීවත් වූ අය සාහ ඔවුන්ලෝ�න් පසු ජීවත් වූ 
අය ලෝවත ලෝයාමු කරනු �ැලෝේ. මාන්දා එතුමාාලෝණෝ ලෝ�ෝ වාසී 
සියල්�න් ලෝවත එවනු �ැබු අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් වන බැැවිනි. 
එලෝමාන් මා අවසාාන දිනය දාක්වා මා එතුමාාණන්ට කීකරු වන ලෝ�සාදා, 
එතුමාාව අනු�මානය කරන ලෝ�සාදා ඔවුන් අණ කරනු �ැබූ 
ලෝහ්තුලෝවනි. තවදා එතුමාාලෝණෝ (සාල්�ල්�ාහු අ�යිහි වසාල්�ම්) 
අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථය විවරණය කරන්නාය. එතුමාාණන්ලෝ� වදානින්, 
ක්රියාලෝවන් සාහ පිළි�ැනීලෝමාන් එහි ඇති අ�ංකාර ලෝේ පැහැදිලි 
කරන්නාය. සුන්නාහ්ව ලෝනාලෝහාත් නබි පිළිලෝවත ලෝනාතිබුලෝන් 
නම්, සා�ාතලෝ� රකඅත් �ණන, ඒවාලෝ� �වරූපය සාහ ඒවාලෝ� 



අනිවාර්ය කරුණු �ැන මු�ලිම්වරු දාැන�ත ලෝනාහැකි වන්නට 
තිබුණි. උපවාසාය, සාකාත් නම් අනිවාර්ය බැේධ, හජ් වන්දානාව, 
අල්�ාහ්ලෝ� මාාර්�ලෝ� කැප වීමා, යහපත නිලෝයෝ� කර අයහපත 
තහනම් කිරීමා යනාදී සාම්බැන්ධ නීති රීති පිළිබැඳ වි�තර ඔවුන්ට 
දාැන�ත ලෝනාහැකි වන්නට තිබුණි. එලෝමාන් මා �ණුලෝදානු සාහ 
තහනම් කරුණු පිළිබැඳ සාහ අල්�ාහ් ඔවුනට පනවන �දා සීමාාවන් 
සාහ දාඬුවම් පිළිබැඳ වි�තර ඔවුන්ට දාැන�ත ලෝනාහැකි වන්නට 
තිබුණි.

🏾 සුන්නාාහ් ව පිළිබඳව සඳහන් කරනා අල්කුර්ආන් වැකි.

සුන්නාහ් ව පිළිබැඳ සාඳහන් කරන අල්කුර්ආන් වැකි අතරින්, 
ආලු ඉම්රාන් සූරාලෝවහි උත්තරීතර අල්�ාහ්ලෝ� වාකයය පහත 
දාැක්ලෝේ.
"තවද නුඹලාා කරුණාවට පාත්ර විය හැකි වනු පිණිස නුඹලාා 
අල්ලාාහ්ට ද ගේමාමා ධර්මා දූතයාට ද අවනත වනු." (3:132.)

🏾  සූරා නිසාා හි උත්තරීතර අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� පවසායි.
"විශ්වාස කළවුනි! නුඹලාා අල්ලාාහ්ට අවනත වනු. එගේමාන්මා 
රසූල්වරයාට ද, නුඹලාා අතර කටයුතු භාාර අයට ද අවනත වනු. 
නමුත් ය� කරුණක නුඹලාා එකිගේනකා මාත ගැටු� ඇති කර 
ගත්ගේතහු න�, නුඹලාා අල්ලාාහ් හා පරමාාන්ත දිනය විශ්වාස 
කරන්නන් ව සිටිගේයහු න�, එවිට එය අල්ලාාහ් ගේවත ද රසූල් වරයා 
ගේවත ද ගේයාමු කරනු. එය වඩා ගේ��ඨය. එගේමාන්මා (එහි) අවසානය 
ද වඩා අලාංකාරය. (4:59)

🏾 තවදා, එමා සූරාලෝවහි මා උත්තරීතර අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� පවසායි.
"කවගේරකු (අල්ලාාහ්ගේ�) දූතයාණන්ට අවනත වන්ගේන් ද ඔහු 
සැබාැවින්මා අල්ලාාහ්ට අවනත විය. කවගේරකු පිටුපාන්ගේන් ද 
(දැනගනු) අපි නුඹව ඔවුන් ගේවත ආරක්ෂකයකු ගේලාස 
ගේනාඑව්ගේවමු." (4:80)



එතුමාාලෝ� සුන්නාහ්ව සාාධකයක් ලෝනාවූලෝ� නම් ලෝහෝ ඒවා 
සියල්� සාංරක්ෂාණය ලෝනාවූ තත්ත්වයක තිබුලෝ� නම්, එතුමාාට 
කීකරු වීමා සාහ යම් �ැටළු සාහ�ත අව�ථාවක දී මිනිසුන් 
අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථය සාහ ඔහුලෝ� දූතයාලෝ� සුන්නාහ් ලෝවත ලෝයාමු 
විය හැකි වන්ලෝන් ලෝකලෝ�දා? එලෝ� වූවා නම් පැවැත්ලෝමාහි නැති 
ලෝදායක් ලෝවත අල්�ාහ් තමා �ැත්තන් ලෝයාමු කළා ලෝ� වනු ඇත. 
ලෝමාලෝ� කීමා අසාතයයකි. අල්�ාහ් ව දාැඩි ලෝ� ප්රතික්ලෝේප කිරීමාකි. 
ඔහු පිළිබැඳ වැරදි ආකල්පයකි. සූරා අන් නහ්ල් හි අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� 
ප්රකාශං කර ඇත: "තවද ඔවුන් ගේවත පහළ කරනු ලාැබූ දෑ ජනයාට 
නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස නුඹ ගේවත (අල් කුර්ආනය ගේනාගේහාත්) 
ගේමාමා ගේමාගේනහි කිරීමා අපි පහළ කගේළමු. තවද එය ඔවුන් වටහා ගනු 
පිණිසය. (16:44)

🏾  තවදා එහි සාඳහන් තවත් වාකයයක් ලෝමාලෝ�ය:
"තවද කවර ගේදයක ඔවුන් මාත ගැටු� ඇති කර ගත්ගේත් ද එය ඔවුනට 
නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස ද, ගේේවත්වය විශ්වාස කරන ජනයාට 
මාග ගේපන්වීමාක් හා ආශිර්වාදයක් වනු පිණිස ද මිස අපි නුඹ ගේවත 
ධර්මා ග්රන්ථය පහළ ගේනාකගේළමු." (16:64)

නබිතුමාාණන්ලෝ� සුන්නාහ්වට යම් පැවත්මාක් ලෝහෝ එහි යම් 
ව�ංගුභාාවයක් නැතිනම් අල්�ාහ් තමා නබිවරයා ලෝවත ඔවුනට 
පහළ කළ දාෑ පැහැදිලි කිරීලෝම් ව�කීමා භාාර ලෝදාන්ලෝන් ලෝකලෝ�දා? 
තවදා, සූරා අන් නූර් හි උත්තරීතර අල්�ාහ්ලෝ� ප්රකාශංය ලෝමාලෝ�සාය:
"නුඹලාා අල්ලාාහ්ට අවනත වනු. තවද පණිවිඩකරුට ද අවනත වනු 
යැයි (නබිවරය!) නුඹ පවසනු. නමුත් නුඹලාා පිටුපෑගේවහු න� එවිට 
ඔහු මාත පටවනු ලාැබූ දෑ ඔහු ගේකගේරහිය, නුඹලාා මාත පටවනු ලාැබූ 
දෑ නුඹලාා ගේකගේරහිය. තවද නුඹලාා ඔහුට අවනත වන්ගේනහු න� 
නුඹලාා ඍජු මාග ලාබානු ඇත. රසූල්වරයා ගේවත පැවගේරනුගේ� 
පැහැදිලි ව දන්වා සිටීමා මිස නැත." (24:54)



🏾  තවදා එමා සූරාලෝවහි උත්තරීතර අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත:
"තවද නුඹලාා දයාව ලාබානු පිණිස නුඹලාා සලාාතය විධිමාත් ව ඉටු 
කරනු. සකාත් ද පිරිනමානු. රසූල්වරයාට ද අවනත වනු."

🏾  සූරා අල් අඃරාෆ් හි ඔහු ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත:
"අගේහෝ ජනයිනි! සැබාැවින්මා මාමා නුඹලාා සියලු ගේදනා ගේවත වූ 
අල්ලාාහ්ගේ� ධර්මා දූතයා ගේවමි. අහස් හා ගේපාගේළාගේව් ආධිපත්යය 
ඔහු සතුය. ඔහු හැර නැමාදුමාට ගේවනත් සුදුස්ගේසකු ගේනාමාැත. ඔහු 
ජීවය ගේදයි. තවද මාරණයට පත් කරයි. එබාැවින් නුඹලාා යහමාඟ 
ලාැබිය හැකි වනු පිණිස අල්ලාාහ් ව ද, ඔහු හා ඔහුගේ� වදන් විශ්වාස 
කරන ඔහුගේ� දූත උ�මි (ශාක්ෂරතාව ගේනාදන්නා) නබිවරයාව ද 
විශ්වාස කරනු. තවද ඔහුව අනුගමානය කරනු." (යැයි නබිවරය) 
පවසනු."

තවදා ලෝමාමා වාකයයන් හී, මාඟ ලෝපන්වීමා සාහ දායාව, එතුමාාණන් 
අනු�මානය කිරීමා තුළ ඇති බැවට පැහැදිලි ඇඟවීමාක් ඇත. 
එතුමාාණන්ට (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) එතුමාාණන්ලෝ� 
සුන්නාහ්ව අනු�මානය ලෝනාකිරීලෝමාන් ලෝහෝ එය ව�ංගු ලෝනාමාැති 
බැව ලෝහෝ විශ්වාසාය ලෝනාතබැන බැව පැවසීලෝමාන් ලෝහෝ ලෝම්වා �ැබිිය 
හැකි වන්ලෝන් ලෝකලෝ�දා?

🏾  සූරා අන් නූර් හි -උත්තරීතර- අල්�ාහ් ලෝමාලෝ� ප්රකාශං කර ඇත:
"කවගේරකු අල්ලාාහ්ගේ� නිගේයෝගයට පිටුපාන්ගේන් ද, ඔහු තමාන්ට 
ඇති විය හැකි ය� පරීක්ෂාවක් ගේහෝ ගේව්දනීය දඬුවමාක් ගැන 
ප්රගේව්ස� විය යුතුය."

🏾  සූරා අල් හේර් හි ඔහු ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත:
“රසූල්වරයා නුඹලාාට කුමාක් පිරිනැමුගේව් ද එය නුඹලාා ගනිවු. ඔහු 
නුඹලාාට කුමාක් තහන� කගේ�ද එයින් වැළකී සිටිවු.”

තවදා ලෝමාමා අර්ථලෝයන් යුතු අල්කුර්ආන් වැකි ලෝබැාලෝහෝ ය. 



-අල්කුර්ආනය පිළිපැදීමා, එහි අණපනත් හා තහනම් කිරීම්ව�ට 
කීකරුවීලෝම් අනිවාර්යභාාවය පිළිබැඳ ලෝපර සාඳහන් වූ අයුරින්- ඒ 
සියල්ලෝ�න් ලෝපන්නුම් කරන්ලෝන්, එතුමාාණන්ට කීකරු වීලෝම් 
අනිවාර්යභාාවය සාහ එතුමාාණන් ලෝ�න ආ ලෝේ අනු�මානය කිරීලෝම් 
අනිවාර්යභාාවයයි. එතුමාාණන්ට ශංාන්තිය හා සාමාාදාානය අත්ලෝේවා !

ලෝමාමා මූ�ාශ්ර ලෝදාක එකිලෝනකට බැැඳී ඇත. දාැනුලෝමාන් හා ලෝේව 
විශ්වාසාලෝයන් යුත් විේවතුන්ලෝ� එකඟතාවයට අනුව, එයින් එකක් 
ප්රතික්ලෝේප කරන තැනැත්තා අලෝනක් මූ�ාශ්රය දා ප්රතික්ලෝේප කර, 
එය ලෝබැාරු කරන්ලෝනකි. එලෝ� කිරීමා ලෝේව ප්රතික්ලෝේපයකි; ලෝනාමාඟ 
යෑමාකි. ඉ��ාමීය රාමුලෝවන් බැැහැරවීමාකි. ඒ පිළිබැඳ නබි 
-සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්- තුමාාණන්ලෝ� හදී�ව� සාඳහන් 
සාාධක ලෝමාලෝ�ය. නබිතුමාාට කීකරු වීමා, එතුමාා ලෝ�න ආ ලෝේ 
අනු�මානය කිරීමා පිළිබැඳ අනිවාර්යභාාවය සාහ එතුමාාට අකීකරු 
වීලෝම් තහනමා සාම්බැන්ධලෝයන් නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්) තුමාාණන් විසින් ප්රකාශං කළ ලෝබැාලෝහෝ හදී� වාර්තා වී 
ඇත. එය එතුමාාණන්ලෝ� කා�ලෝ� සිටි අය ඇතුළුව එතුමාාට පසු 
නැවත නැඟිටීලෝම් දිනය දාක්වා පැමිලෝණන අයට දා අදාා�ය. 

🏾  බුහාරි හා මු�ලිම් ග්රන්ථව� සාඳහන් නබි (සාල්�ල්�ාහු අ�යිහි 
වසාල්�ම්) තුමාා පැවසූ බැව අබූ හුලෝරයිරා (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා 
විසින් වාර්තා කරන �දා ලෝමාමා නබි වදාන දා ඒ සාාධක වලින් එකකි.
"කවගේරකු මාට අවනත වන්ගේන් ද ඔහු අල්ලාාහ්ට අවනත විය. 
කවගේරකු මාට විරුේධ වන්ගේන් ද ඔහු අල්ලාාහ්ට විරුේධ විය."

🏾 සාහීහ් අල් බුහාරි හි එතුමාා විසින් නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්) තුමාාණන් පැවසූ බැව ලෝමාලෝ� වාර්තා කරන �දී:
"මාගේ� සමාාජගේ� සෑමා ගේකගේනකුමා ස්වර්ගයට යන්ගේනෝය. 
ප්රතික්ගේ�ප කළවුන් හැර." යනුගේවන් නබි සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි 
වසල්ලා� තුමාාගේණෝ වදාළහ. එවිට ජනතාව, “අල්ලාාහ්ගේ� 



දූතයාණනි! ප්රතික්ගේ�ප කළවුන් කවුරුන් දැ?” යි විමාසුගේවෝය. එවිට 
එතුමාාගේණෝ, “මාට අවනත වන අය ස්වර්ග ගත ගේව්. මාට විරුේධ වූ 
අය ප්රතික්ගේ�ප කළවුන් බාවට පත් ගේවති.” යනුගේවන් පිළිතුරු දුන්හ.

🏾 අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම් 
පැවසූ බැව අල්-මික්දාාම් ඉේනු මාඃදී කරිේ (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා 
වාර්තා කරන හදීසායක් අහ්මාේ හා අබූ දාාවූේ යන ග්රන්ථ ව� දා 
නිවැරදි සාම්ලෝේෂාණ දාාමායක් සාහිතව හාකිම් හි දා ලෝමාලෝ� වාර්තා 
ලෝේ. "දැනගන්න! මාා ගේවත ධර්මා ග්රන්ථය හා ඒ සමාඟමා ඒ හා සමාාන 
දෑ ලාැබී ඇත. දැනගන්න! පිරුපුන් මිනිගේසක් තමා යහන මාත සිට 
ඔබාට ගේමාගේස් පවසයි. ඔබා අල්කුර්ආනය පිළිපදින්න. එහි ය� ගේදයක් 
සඳහා අවසරය ඇති න� එය අනුමාත කරගන්න. එහි ය� ගේදයක් 
සඳහා තහනමා පනවා තිගේබ් න� එය තහන� කරගන්න."

🏾  අබූ දාාවූේ සාහ ඉේනු මාාජාා හි නිවැරදි සාම්ලෝේෂාණ දාාමායක් 
සාහිතව අබූ රාෆිඃලෝ� පුතනුවන් විසින් වාර්තා කළ නබි වදානක 
ලෝමාලෝ� වාර්තා ලෝේ."මාා තහන� කළ ගේහෝ මාා නිගේයෝග කළ ය� 
කරුණක් ඔහු ගේවත පැමිණිගේ� න�, 'අප ගේ� පිළිබාඳ ගේනාදනිමු' 
යැයි පවසා, 'අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථගේයහි කුමාක් තිගේබ්ද එය අපි 
අනුගමානය කරන්ගේනමු' යැයි පවසන ගේකගේනකු මාා ඔබාලාා අතුරින් 
සැබාැවින්මා ගේනාදැකිය යුතුයි."

🏾 මික්දාාම් ඉේනු මාඃදී කරිේ (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාාණන්ලෝ� 
ප්රකාශංයට තමාන් සාවන් දුන් බැව හසාන් බින් ජාාබිර් තුමාාලෝණෝ ලෝමාලෝ� 
වාර්තා කර ඇත: කයිබැර් දිනලෝයහි ඇතැම් කරුණු නබි -සාල්�ල්�ාහු 
අලෝ�යිහි වසාල්�ම්-තුමාාලෝණෝ තහනම් කළහ. ඉන් පසු එතුමාාණන් 
විසින් ලෝමාලෝ� ප්රකාශං කරන �දී: "මාතුවට ඔගේබාන් ගේකගේනකු මාා 
ගේබාාරු කරනු ඇත. ඔහු සුවපහසුගේවන් හාන්සි වී සිටින්ගේනකු ගේව්. 
ඔහුට මාාගේ� හදීසයක් කියනු ලාැගේබ්. එවිට ඔහු 'අප හා ඔබා අතර 
අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථය ඇත. එහි ඇති අනුමාත දෑ අපි අනුමාත 



කරන්ගේනමු. එහි ඇති තහන� දෑ අපි තහන� කරන්ගේනමු' යැයි 
ප්රකාශ කරනු ඇත. අගේහෝ ජනයිනි! දැනගන්න! අල්ලාාහ්ගේ� 
දූතයාගේණෝ ය� ගේදයක් තහන� කගේ� න� එය අල්ලාාහ් ය� ගේදයක් 
තහන� කළා හා සමාානය. නිවැරදි සාම්ලෝේෂාණ දාාමායක් සාහිතව 
හාකිම්, තිර්මිදි සාහ ඉේනු මාාජාා එය වාර්තා කර ඇත.

🏾 අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) 
තමා ලෝේශංනලෝ�දී, 'එමා ගේේශනයට සහභාාගීවූවන් එයට සහභාාගී 
ගේනාවූවන්ට දන්වා සිටිය යුතු යැ'යි ද, 'සවන් ගේදන අයට වඩා 
අගේනකාට දන්වා සිටින අය වඩාත් සවිඥාානක යැ'යි ද ඔවුන්ට 
උපගේදස් දුන්හ. ඒ පිළිබැඳ බැහු� ලෝ�සා නබිවදාන් වාර්තා වී ඇත.

🏾 නබි -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්- තුමාාලෝණෝ සාමු�ැනිලෝම් 
හජ් වන්දානාලෝවහි අරෆාා දින සාහ අවුරුදු උත්සාව දින කළ 
ලෝේශංනාලෝවහි රැ�ව සිටි පිරිසාට පැවසූ බැව බුහාරි හා මු�ලිම් හි 
සාඳහන් ලෝමාමා නබි වදාන දා ඉන් එක් සාාධකයකි. "සහභාාගීවූවන් 
එයට සහභාාගී ගේනාවූවන්ට දන්වා සිටිය යුතුයි. සවන් දුන් අයට 
වඩා අගේනකාට දන්වා සිටින අය වඩාත් සවිඥාානකය."

එතුමාාණන්ලෝ� සුන්නාහ්ව එය සාවන් දුන් අයට සාහ එය 
සාන්නිලෝේදානය කළ අයට සාාක්ෂියක් ලෝනාවන්ලෝන් නම්, එය නැවත 
නැගිටීලෝම් දිනය දාක්වා පවතිනු ලෝනා�බැන්ලෝන් නම්, ඒවා ඔවුන්ට 
ප්රකාශං කරන ලෝ�සා එතුමාාලෝණෝ ඔවුන්ට අණ ලෝනාකරනු ඇත. 
සුන්නාහ්ව මූ�ාධාරයක් ලෝ�සා ලෝහබැවීමා නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්) තුමාාණන්ලෝ� ප්රකාශංයට ඍජූව සාවන් දුන් අයට ලෝමාන්මා 
ඒවා නිවැරදි සාම්ලෝේෂාණ දාාමායන් සාමාඟ �ැබුනු අයට දා අනිවාර්ය 
බැව ලෝමායින් දාැන�නු �ැලෝේ.

අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්-ලෝ� 
සා�යන් විසින් එතුමාාලෝ� වාචික හා ක්රියාවන් සාම්බැන්ධ සුන්නාහ්ව 
(පිළිලෝවත) සුරක්ෂාා කරන �දී. ඔවුන් එය ඔවුන්ලෝ�න් පසුව 



අනු�ාමිකයන් ලෝවත සාම්ලෝේෂාණය කළ අතර, ඒ අනු�ාමිකයන් 
ඔවුන්ලෝ�න් පසුව පැමිණි අයට එය දාන්වා සිටියහ. ලෝම් අනුව, 
විේවත්හු එය පරම්පරාලෝවන් පරම්පරාවට සාහ සියවලෝසාන් සියවසාට 
සාම්ලෝේෂාණය කළහ. ඔවුන් ඒවා ඔවුන්ලෝ� ලෝපාත්ව� එකතු කර ඉන් 
දුර්ව� සාහ නිවැරදි ඒවා පැහැදිලි කළහ. තවදා දුර්ව� වාර්තාලෝවන් 
දාැන්වු හදීසාය, නිවැරදි අයලෝ�න් වාර්තා වූ හදීසාලෝයන් ලෝවන්කර 
හඳුනා �ැනීමාට ඔවුන් ප්රසිේධ නීති සාහ ලෝරගු�ාසි ඇති කලෝළෝය. 
බුහාරි හා මු�ලිම් යන සාතය ග්රන්ථ ඇතුළු අලෝනකුත් හදී� ග්රන්ථ 
ඔවුහු උපලෝයෝගි කළ අතර ඒවා සාම්පූර්ණලෝයන්මා ආරක්ෂාා කලෝ� 
පහත සාඳහන් අල්කුර්ආන් වැකිය තහවුරු කිරීමා ව� අල්�ාහ් තමා 
උත්තරීතර ග්රන්ථය අපලෝයෝජාකයන්ලෝ� අපලෝයෝජානලෝයන්, 
අලෝේවවාදීන්ලෝ� අලෝේවවාදාලෝයන් සාහ අසාතයවාදීන්ලෝ� 
අසාතයලෝයන් ආරක්ෂාා කළ ආකාරයටමා ය. "නියත වශගේයන්මා 
ගේමාමා ගේමාගේනහි කිරීමා (ගේේව ග්රන්ථය) පහළ කගේ� අපය. තවද නියත 
වශගේයන් අපි එහි ආරක්ෂකගේයෝ ගේවමු."

අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) ලෝ� 
සුන්නාහ්ව පහළ කරනු �ැබූ දිවයමාය ලෝහළිදාරේවක් බැවට සාැකයක් 
නැත. අල්�ාහ් තමා ග්රන්ථය සාංරක්ෂාණය කර ඇති ආකාරයටමා 
සුන්නාහ්ව දා ආරක්ෂාා කර ඇති අතර, ඒ සාඳහා බුේධිමාත් විේවතුන්ව 
දා පත් කර ඇත. ඔවුන් අසාතයවාදීන්ලෝ� විකෘති කිරීම් සාහ නූ�ත් 
අයලෝ� අර්ථ නිරූපණයන්ලෝ�න් එය ආරක්ෂාා කරනු ඇත. තවදා 
නූ�ත්, ලෝබැාරුකාරයන් සාහ අලෝේවවාදීන් එයට නන්අයුරින් 
සාම්බැන්ධ කර ඇති සියල්� එයින් ලෝවන් කර පැහැදිලි කරනු ඇත. 
මාක්නිසාාදා යත්, අල්�ාහ් එය (සුන්නාහ්ව) තමා උතුම් ග්රන්ථලෝ� අර්ථ 
නිරූපණයක් බැවට පත් කර ඇති අතර එහි ඇති සාංෂිප්ත නීති 
පිළිබැඳ පුළුල් පැහැදිලි කිරීමාක් වශංලෝයන් එය පත් ලෝකාට, ශුේධ වූ 
ග්රන්ථලෝ� සාඳහන් ලෝනාවන ලෝවනත් නීති පිළිබැඳ පැහැදිලි කිරීම් දා ඒ 
තුළ ඇතුළත් ලෝකාට ඇත. උදාාහරණ ලෝ�සා මාේකිරි දීමා පිළිබැඳ 



නීතිය,  ලෝේපළ උරුමාය, කාන්තාවක් සාහ ඇලෝ� නැන්දාණිය එකට 
විවාහ කිරීමා තහනම් කිරීමා වැනි ලෝේ සාම්මාත හදී� හි සාඳහන් වුව දා 
ශුේධ වූ අල්කුර්ආන්හි සාඳහන් ලෝනාවූ ලෝවනත් තීන්දුය.

සහාබාාවරුන්ගේගන්, තාබිඊන්වරුන්ගේගන් සහ ඔවුන්ගේගන් පසු 
පැමිණි විේවතුන්ගේගන් සුන්නාහ්වට ගරු කිරීමා සහ ඒ අනුව 

ක්රියා කිරීගේ� වගකීමා පිළිබාඳව වාර්තා වූ ඇතැ� ප්රකාශ...

🏾 අබූ හුලෝරයිරා (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා විසින් වාර්තා කරන 
�දා ප්රකාශංයක් බුහාරි හා මු�ලිම් හි ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ. "අල්�ාහ්ලෝ� 
දූතයාලෝණෝ මිය ගිය ලෝමාලෝහාලෝත් අරාබිවරුන් අතරින් ඉ��ාමාය 
අත්හළ අය ඉ��ාමාය අත්හළ විට, අබු බැක්ර් අ�සිේදීක් (රළියල්�ාහු 
අන්හු) තුමාාලෝණෝ- ලෝමාලෝ� පැවසීය: "අල්�ාහ් මාත දිවුරා පවසාමි. 
සා�ාතය හා සාකාතය අතර ලෝවනසා දාක්වන අය සාමාඟ මාා සාැබැැවින්මා 
සාටන් කරන්ලෝන්මාය. එවිට උමාර් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාාලෝණෝ 
ලෝමාලෝ� පැවසූහ: "ඔබැ එලෝ� ඔවුන් සාමාඟ සාටන් කරනුලෝ� ලෝකලෝ�දා? 
මාන්දා, නබි - සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම් - තුමාාලෝණෝ ලෝමාලෝ� 
පවසාා ඇත්තාහ": "නැමාදුමාට සුදුස්සා අල්ලාාහ් හැර අන් කිසිගේවක් 
නැත යැයි පවසන ගේතක් ජනයා සමාඟ අරගලා කිරීමාට මාට අණ 
ගේකරිණි. ඔවුන් එය පැවසුවගේහාත්, ඔවුන්ගේ� රුධිරය සහ ඔවුන්ගේ� 
ගේේපළ -නිසි අයිතියකින් හැර- මාාගේගන් ආරක්ෂා වනු ඇත." එවිට 
අබූ බැක්ර් තුමාාලෝණෝ ලෝමාලෝ� පැවසූහ: සාzකාතය එයට අයත් ලෝදායක් 
ලෝනාලෝේදා? අල්�ාහ් මාත දිවුරා පවසාමි. නබි -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්- තුමාාණන් ලෝවත ඔවුන් දුන් ලෝදායක් මාා ලෝවත ඔවුන් 
ලෝනාදුන්ලෝන් නම් එලෝ� කිරීමා ලෝහ්තුලෝවන් මාා ඔවුන් සාමාඟ සාටන් 
කරන්ලෝනකු ලෝවමි. එවිට උමාර් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාාලෝණෝ 
ලෝමාලෝ� පැවසූහ: අල්�ාහ් අබූ බැක්ර්ලෝ� හදාවත විවෘත කළ බැව මාා 
එවිට දාැන�තිමි. සාැබැැවින්මා ඔහු පවසාන දාෑ සාතය බැව මාා අවලෝබැෝධ 
කර �තිමි. ඉන්පසු අලෝනකුත් සාහාබිවරුන්දා එතුමාාව අනු�මානය 



කලෝළෝය. ඒ අනුව ඉ��ාම් දාහමා හා ඇදාහිලි අත හැර දාමාා ගිය අයව 
ඉ��ාමාය ලෝවත නැවත එක් කිරීමා සාඳහා සාටන් ලෝමාහලෝයවන �දී. 
ඇදාහිලි අතහරින්නට බැ� කළ අයට සුදුසු දාඬුවම් දුන්හ.

ලෝම් සිේධි මාා�ාව තුළ සුන්නාහ්ලෝවහි මාහඟු බැව සාහ ඒ අනුව 
ක්රියා කිරීමා අනිවාර්ය බැව දාන්වන පැහැදිලි සාාධක පිහිටා ඇත. 
මාහළු සාහාබැා කාන්තාවක් ඇලෝ� උරුමාය �ැන විමාසීමාට අබූ බැක්ර් 
අ� සිේදීක් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා ලෝවන පැමිණි විට එතුමාා 
ඇයට ලෝමාලෝ� කීලෝේය: අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථලෝයහි ඔබැට කිසිවක් නැත. 
අල්�ාහ්ලෝ� දූතයා ඔබැ ලෝවනුලෝවන් යමාක් නියමා කළ බැව මාමා 
ලෝනාදානිමි. එනමුත් මාමා ජානයින්ලෝ�න් විමාසාා සිටින්නම් යැයි ඇයට 
පවසාා පසුව එතුමාා තමා මිතුරන්ලෝ�න් ඒ �ැන විමාසූ අතර, 
ඔවුන්ලෝ�න් සාමාහලෝරකු නබි -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්- 
තුමාාලෝණෝ මිත්තණියට හලෝයන් එක් පංගුවක් �බැා දුන් බැවට සාාක්ෂි 
දුන්හ. ඒ අනුව එතුමාාලෝණෝ ඒ මිත්ලෝතණියට හලෝයන් එක් පංගුවක් 
�බැා �ත හැකි බැවට තීන්දුව නිකුත් කළහ. "ජනයා අතර 
අල්කුර්ආනය මාඟින් තින්දු ලාබාා ගේදන්න. ඒ තුළ ඒ නිශ්චිත කරුණු 
පිළිබාඳ තීන්දු ඔබා ගේනාදුටුගේව් න� අල්ලාාහ්ගේ� දුතයාණන්ගේ� 
සුන්නාහ්ව මාඟින් තීන්දු ලාබාා ගේදන්න" යැයි උමාර් (රළියල්�ාහු 
අන්හු) තුමාා තමා ලෝ�වකයින්ට උපලෝදා� දුන්හ. 

�ැබිනි කාන්තාවකට ලෝකලෝනකු පහර දී, ඒ ලෝහ්තුලෝවන් මාළ 
දාරුලෝවකු ප්රසූතිය ඇය සිදු කිරීමා පිළිබැඳ තීන්දුව �ැන එතුමාාට 
වයාකූ� වූ විට, එතුමාා ඒ �ැන සාහාබැාවරුන්ලෝ�න් විමාසාා සිටියහ. 
වහලෝ�කු ලෝහෝ වහලියකු වන්දියක් ලෝ�සා �බැා ලෝදාන ලෝ�සා නබි 
-සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්- තුමාාණන් නිලෝයෝ� කළ බැව 
මුහම්මාේ බින් මා��මාා සාහ අල්-මුලෝ�යිරා බින් ෂුඃඃබැා රළියල්�ාහු 
අන්හු යන සාහාබිවරුන් එතුමාා ඉදිරිලෝ� සාාක්ෂි දුන්හ. ඒ අනුව 
එතුමාා එමා නීතිය නියමා කලෝ�ය.



සිය සාැමියා මිය ගිය කාන්තාවක් තමා ඉේදාා කා�ය සිය නිවලෝසාහි 
රැඳී සිටීමා පිළිබැඳ තීන්දු පැතු විට උ�මාාන් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා 
අවු�ට පත්විය. එවිට අබූ සාඊේ (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාාලෝ� 
සාලෝහෝදාරිය වන ෆාරීආ බින්ත් මාාලික් බින් සිනාන් (රළියල්�ාහු 
අන්හා) තුමිය නබි -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්- තුමාාලෝණෝ 
ඇයලෝ� සාැමියා මිය ගිය විට ඉේදාා හි නියමිත කා�ය අවසාන් වන 
ලෝතක් ඇයලෝ� නිවලෝසාහි රැඳී සිටින ලෝමාන් ඇයට නිලෝයෝ� කළ බැව 
පවසාා සිටියාය. ඉන්පසු එතුමාාලෝණෝ ඒ ප්රකාශංය අනුව තීන්දු දුන්හ.

එලෝමාන්මා, වලීේ බින් උක්බැා නැමාැත්තාට මාත්පැන් පානය කළ 
වරදාට දාඬුවමා ක්රියාත්මාක කිරීමාට දා සුන්නාහ්ව ආධාරලෝයන් එතුමාා 
නිලෝයෝ� දුන්හ. උ�මාාන් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා හජ් සාහ උම්රා 
කර්තවයයන් ලෝදාක එකමා �මානක ඉටු කිරීමා තහනම් යැයි අලී 
(රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාාලෝ� ඥාාතීන්ට පැවසූ බැව අලී (රළියල්�ාහු 
අන්හු) තුමාා ලෝවත ආරංචිය �ැබුනු කල්හි, එවිට, "එක් මිනිගේසකුගේ� 
ප්රකාශය ඉදිරිගේ� මාා අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි 
වසල්ලා�ගේ� සුන්නාහ්ව අත් ගේනාහරිමි" යැයි එතුමාා පවසාා සිටියහ. 

අබූ බැක්ර් හා උමාර් -රළියල්�ාහු අන්හුමාා- තුමාාණන්�ාලෝ� 
ප්රකාශංය අනුව හජ් සාහ උම්රා යන කර්තවයයන් ලෝදාක එකමා 
�මානක ඉටු කිරීමා විෂාලෝයහි හජ් කර්තවයය පමාණක් ඉටු කිරීමා 
උචිත ලෝේ යනුලෝවන් ඇතැම් අය ඉේනු අේබැා� (රළියල්�ාහු අන්හු) 
තුමාා සාමාඟ වාදායක නිරත වූ විට ඉේනු අේබැා� තුමාාලෝණෝ ලෝමාලෝ� 
පැවසූහ: "ගේේව දූතයාණන් සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා� පැවසූ 
බාවට මාමා යමාක් පවසන විට, ඔබාලාා අබූ බාක්ර් හා උමාර් පැවසූ බාවට 
යමාක් පැවසීගේමාන් ඔබාලාා මාත, අහසින් ගලාක් පහළ ගේව්වි (ගේදෝ යයි 
බිය ගේවමි)." අබු බැකර් සාහ උමාර්ලෝ� ප්රකාශංය අනුව සුන්නාහ්ව කඩා 
කරන්නාට පවා දාඬුවමා �ැන බිය වන්ලෝන් නම්, ලෝවනත් අයලෝ� 
ප්රකාශංයක් නිසාා ලෝහෝ පුේ�ලික මාතය සාහ ඉජ්තිහාේ ලෝහවත්, සිය 



කැමාැත්ලෝතන් ආ�මික නි�මානය ලෝත්රුම් �න්නට කටයුතු 
කරන්නාලෝ� තත්ත්වය ලෝකලෝ�වන්ලෝන් දා? තවදා, ඇතැම් සුන්නාහ් 
පිළිබැඳ අේදුල්�ාහ් බින් උමාර් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා සාමාඟ 
සාමාහර අය වාදා කළ විට, "අපට උමාර්ව අනුගමානය කිරීමාට අණ කර 
තිගේබ්ද? නැතගේහාත් සුන්නාහ්ව අනුගමානය කිරීමාට අණ කර 
තිගේබ්ද?" යැයි එතුමාා ඔවුනට පවසාා සිටියහ.

ඉම්රාන් බින් හුසායින් (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා සුන්නාහ් පිළිබැඳ 
කතා කරමින් සිටියදී, "අප සාමාඟ අල්�ාහ්ලෝ� ග්රන්ථය පිළිබැඳ කතා 
කරන්න" යැ මිනිලෝසාකු කියා සිටිලෝ�ය. එවිට එතුමාා ලෝකෝපයට පත් 
වී ලෝමාලෝ� පැවසූහ: "සැබාැවින්මා සුන්නාහ් යනු අල්ලාාහ්ගේ� 
ග්රන්ථයට පැහැදිලි කිරීමාකි. සුන්නාහ් නැති න� ළුහර් සලාාතගේ� 
රක්අත් ගණන හතරකි, මාග්රිබ් සලාාතගේ� රක්ආත් ගණන තුනකි, 
ෆජ්ර් සලාාතගේ� රක්අත් ගණන ගේදකකි යනුගේවන් අපි දැන සිටිගේ� 
නැත. එගේමාන්මා සුන්නාහ්ගේවහි පැහැදිලි ව පැමිණි සකාත් පිළිබාඳ 
විස්තර සහ අගේනකුත් තීන්දු පිළිබාඳ විස්තර අපි දැන සිටිගේ� නැත."

සුන්නාහ්වට �රු කිරීමා, ඒ අනුව ක්රියා කිරීලෝම් අනිවාර්යභාාවය 
සාහ ඊට එලෝරහිව යාමා පිළිබැඳ අනතුරු ඇඟවීමා සාම්බැන්ධලෝයන් 
සාහාබැාවරුන්ලෝ�න් පැමිණි වාර්තා ලෝබැාලෝහෝය. ඒ අතරින් තවත් 
කරුණක් වන්ලෝන්, අේදුල්�ාහ් බින් උමාර් (රළියල්�ාහු අන්හුමාා) 
තුමාා, නබි -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම් - තුමාාණන්ලෝ� 
ප්රකාශංයක් වන: "අල්ලාාහ්ගේ� ගේේවස්ථානය ගේවත පැමිගේණන 
අල්ලාාහ්ට ගැති කාන්තාවන් ගේනා වළක්වන්න." යනුලෝවන් පැවසූ 
අව�ථාලෝේ දී "අල්�ාහ් මාත දිවුරා පවසාන්ලෝනමු. සාැබැැවින් මා 
ඔවුන්ව අපි වළක්වන්ලෝනමු" යැයි එතුමාාලෝ� දාරුවන්ලෝ�න් ඇතැම් 
අය පවසාා සිටිලෝයෝය. එවිට එතුමාා ලෝකෝපයට පත් වූහ. ඔවුනට දාැඩි 
ලෝ�සා බැැන වැදී ලෝමාලෝ� පැවසූහ: "මාා අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් පැවසූ 
බාව පවසා සිටින නමුත් ඔබා 'අල්ලාාහ් මාත දිවුරා පවසන්ගේනමු. 



සැබාැවින් මා ඔවුන්ව අප වළක්වන්ගේනමු' යැයි පවසන්ගේනහි ද?" 

නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) තුමාාලෝ� සා�යකු වන 
අේදුල්�ාහ් බින් අල් මු�ෆ්ෆාල් අල් මුසානී (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා, 
සිය ඥාාතීන් අතරින් ලෝකලෝනකු යමාක් විසි කරන අයුරු දුටු විට එයින් 
වැළක්වූහ. නියත වශංලෝයන්මා නබිවරයාණන් ඔහුට ලෝමාලෝ� පැවසූ බැව 
ප්රකාශං කලෝ�ය. "ඇඟිලි අතර ගල් කැටයක් ගේහෝ ගේවනත් යමාක් තබාා 
විසි කිරීමා තහන� කළහ. තවදුරටත් ඔහු "එය කිසිදු දඩයමාක් දඩය� 
ගේනාකරයි. සතුගේරකු තුවාලා ගේනාකරයි. එනමුන් එය දත කඩයි, ඇස 
තුවාලා කරයි." යනුගේවන් කීගේව්ය. ඉන්පසුවත් ඔහු එගේස්මා සිදු කරන 
අයුරු දුටු විට, එතුමාා: අල්ලාාහ් මාත දිවුරා "කිසිදා මාා ඔබා සමාඟ කතා 
ගේනාකරමි. අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් - සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා�- 
තහන� කළ බාව මාා ඔබාට පවසා සිටිගේයමි. ඉන් පසුවත් ඔබා එය 
නැවත සිදු කරන්ගේනහි ද?" යනුගේවන් පවසා සිටිගේ�ය."

🏾 කීර්තිමාත් තාබීඃඃවරයකු වන අ�යූේ අ�සාහ්ඃතියානී තුමාා 
විසින් වාර්තා කළ බැව සාඳහන් ප්රකාශංයක් බැයිහකී ග්රන්ථලෝ� ලෝමාලෝ� 
සාදාහන් ලෝේ. "ඔබා සුන්නාහ්ව පිළිබාඳ ගේකගේනකු සමාඟ කතා කරමින් 
සිටියදී, ඔහු 'ගේමාය අත් හැර අල්කුර්ආනය පිළිබාඳ කතා කරමු" 
යනුගේවන් පැවසුවගේහාත් ඔහු ගේනාමාඟ ගිය අගේයකු බාව ඔබා 
දැනගන්න."

🏾 අල් අේසාාZඊ (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� පැවසූහ: 
"සුන්නාහ්ව වනාහි අල්කුර්ආනයට පැහැදිලි කිරීමාකි. නැතලෝහාත් 
එහි සාංෂිප්ත දාෑ විවරණය කිරීමාකි. නැතලෝහාත් එහි සාඳහන් ලෝනාවූ 
නීති පිළිබැඳ ලෝහළිදාරේ කිරීමාකි." ඒ පිළිබැඳ උත්තරීතර අල්�ාහ්ලෝ� 
ප්රකාශංලෝයහි ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ: "තවද ඔවුන් ගේවත පහළ කරනු 
ලාැබූ දෑ ජනයාට නුඹ පැහැදිලි කරනු පිණිස නුඹ ගේවත (අල් 
කුර්ආනය ගේනාගේහාත්) ගේමාමා ගේමාගේනහි කිරීමා අපි පහළ කගේළමු. 
තවද එය ඔවුන් සිතා බාලානු පිණිසය."



🏾 නබි (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) තුමාාලෝ� ලෝමාමා වදාන 
මීට ලෝපරාතුව දා සාඳහන් විය. "අගේහෝ දැන ගන්න! සැබාැවින්මා ධර්මා 
ග්රන්ථය ද ඊට සමාාන දෑ ද මාා හට ලාැබී ඇත."

🏾 ආමිර් අේෂාඃබීඃ (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� පැවසූ බැව බැයිහකී 
හි ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ: "ඔබාට විනාශය අත් වූගේ� නබිතුමාාගේ� 
ස�ප්රදායන් අත්හළ අවස්ථාවකය." එනම් සාහීහ් ලෝහවත් වාර්තා 
දාාමාය නිවැරදි වූ සාතය නබිවදාන් එයින් අර්ථවත් ලෝේ.

🏾 අල් අේසාාZඊ  (රහිමාහුල්�ාහි) තුමාා පිළිබැඳ බැයිහකී ග්රන්ථලෝයහි 
ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ. එතුමාාලෝ� ඇතැම් මිතුරන්ට එතුමාා ලෝමාලෝ� 
උපලෝදා� දුන්හ. "අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් (සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි 
වසල්ලා�) තුමාා පැවසූ ය� හදීසයක් ඔබාට ලාැබුගේ� න� එය ගැන 
විරුේධව කිසිවක් කීගේමාන් පරිස්ස� වන්න. මාන්ද අල්ලාාහ්ගේ� 
දූතයාණන් එය දන්වා සිටිනුගේ� අල්ලාාහ් ගේවතින් නිසාය."

🏾 කීර්තිමාත් ඉමාාම්වරයකු වන සුෆ්යාන් බින් සාඊේ අ� සාේරී 
(රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා පැවසූ බැව බැයිහකී ග්රන්ථලෝයහි ලෝමාලෝ� සාඳහන් 
ලෝේ. "සැබාැවින්මා පූර්ණ දැනුමා වනාහි නබිතුමාාගේ� ස�ප්රදායන් 
පිළිබාඳ අවගේබාෝධය ගේව්."

🏾 මාාලික් (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� ප්රකාශං කර ඇත: 
"අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන්ලෝ� - සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහිවසාල්�ම් - 
මිනීව� ලෝදාසා සාංඥාා කරමින් "ගේ� මිනීවලාට අයිති ගේකනා හැර, අප 
සියළු ගේදනාගේගන් වලාංගු හා අවලාංගු ප්රකාශයන් නිකුත් ගේව්."

🏾 අබූ හනීෆාා (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත: 
"අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් (සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා�) පැවසූ 
ය� හදීසයක් පැමිණිගේ� න� එයට හිස හා ගේනත් ගේයාමුවිය යුතුයි."

🏾 ෂාාෆිඊ (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� පැවසූහ: "නබි 
(සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා�) තුමාාණන් පැවසූ බාවට නිවැරදි 



වාර්තා දාමායකින් යුත් ය� සතය හදීසයක් මාට ලාැබී මාා එය 
ගේනාගේගන සිටිගේ� න� සැබාැවින්මා මාාගේ� මානස වයවුල් වනු 
ඇතැයි මාමා ඔබාට පවසා සිටිමි."

🏾  එතුමාා තවදුරටත් ලෝමාලෝ� දා පැවසූහ: "මාා ය� ප්රකාශයක් 
නිකුත් කර, අල්ලාාහ්ගේ� දූතයාණන් -සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි 
වසල්ලා�- තුමාා පැවසූ හදීසයකට එය පටහැනිව තිබුගේ� න� 
මාාගේ� ප්රකාශය ඉවත දමාන්න."

🏾  අහ්මාේ ඉේනු හන්බැල් (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා ලෝමාලෝ� පැවසූහ:
"මාා අනුගමානය ගේනාකරන්න. ඉමාා�වරු වන මාාලික් හා ෂාෆිඊ යන 
අයව ද අනුගමානය ගේනාකරන්න. අප කුමාන ස්ථානගේයන් එය ලාබාා 
ගත්ගේතමු ද එහි සිටමා ඔබා ලාබාා ගන්න."

🏾 එතුමාා ලෝමාලෝ� දා පැවසූහ: "අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් 
(සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) පටන් පැමිලෝණන සාම්ලෝේෂාණ 
දාාමාය හා එහි නිවැරදිබැාවය �ැන දාන්නා ඇතැම් පිරි� �ැන මාා 
විශ්මායට පත් ලෝවමි. ඔවුන් සුෆ්යාන් ලෝවත යති. එනමුත් අල්�ාහ් 
ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත:"කවගේරකු ඔහුගේ� නිගේයෝගයට පිටුපාන්ගේන් ද, 
ඔහු තමාන්ට ඇති විය හැකි ය� පරීක්ෂණයක් ගේහෝ ගේව්දනීය 
දඬුවමාක් ගේකගේරහි බිගේයන් පසුගේවත්වා." "ෆිත්නා යනු කුමාක් දාැයි 
ඔබැ දාන්ලෝනහි දා?" යැයි ඔහු විමාසුලෝේය. ෆිත්නා යනු අල්�ාහ්ට 
ආලෝේශං තැබීඃමා ලෝේ. එය ලෝේව දූතයාණන්-අලෝ�යිහි සා�ාතු 
ව�සා�ාම්-ලෝ� සාමාහර ප්රකාශං ප්රතික්ලෝේප කිරීලෝමාන් සිලෝත් ඇති වන 
යම්කිසි ලෝනාමාඟ යෑමාකින් ඇති විය හැක. පසු ව එමාඟින් ඔහු 
විනාශංයට පත් ලෝේ.

🏾 මුජාාහිේ බින් ජාබැර් නැමාැති කීර්තිමාත් තාබිඊවරයකු පහත 
සාඳහන් අල්කුර්ආන් වැකිය පිළිබැඳ ලෝමාලෝ� පැවසූ බැව බැයිහකී 
ග්රන්ථලෝයහි ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ: "නමුත් ය� කරුණක නුඹලාා 
එකිගේනකා මාත ගැටු� ඇති කර ගත්ගේතහු න�, එවිට එය අල්ලාාහ් 



ගේවත ද රසූල්වරයා ගේවත ද ගේයාමු කරනු." ලෝම් වැකිය පිළිබැඳ එතුමාා 
ලෝමාලෝ� පැවසූහ: "අල්ලාාහ් ගේවත" යනු අල්ලාාහ්ගේ� ග්රන්ථය වන 
අල්කුර්ආනය ගේවත ගේව්. "රසූල්වරයා ගේවත" යනු සුන්නාහ්ව ගේවත 
ගේව්.

🏾 අ� සුහ්රී (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා පැවසු බැව බැයිහකී ග්රන්ථලෝ� 
ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ: "අගේපන් ඉකුත්ව ගිය අපගේ� විේවතුන්, 
"සුන්නාහ්ව සමාඟ දැඩි ගේලාස බාැඳී සිටීමා ජයග්රහණය ගේව්" යනුගේවන් 
පවසමින් සිටියහ."

🏾 මුවෆ්ෆාකුේ දීන් බින් කුදාාමාා (රහිමාහුල්�ාහ්) තුමාා රේළතුන් 
නාළිර් නමාැති ග්රන්ථලෝ� නීතිව� මූ�ධර්මා පිළිබැඳ පැහැදිලි කිරීලෝම්දී 
ලෝමාලෝ� සාඳහන් කර ඇත. "මූලාධර්මා වලින් ගේදවන මූලාධර්මාය 
වනාහි රසූල් සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා�- තුමාාගේ� සුන්නාහ් ව 
ගේව්. රසූල් -සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි වසල්ලා�-තුමාාගේ� ප්රකාශය එක් 
මූලාාධාරයකි. මාන්ද එතුමාා සතය පමාණක් කතා කරන වි�මිත 
ස්වභාාවය සහිත අගේයකි. තවද අල්ලාාහ් එතුමාාට කීකරු වන ගේලාස 
නිගේයෝග ගේකාට එතුමාාට විරුේධ වීමා පිළිබාඳ අනතුරු අඟවා ඇත."

🏾 උත්තරීතර අල්�ාහ්ලෝ� පහත සාඳහන් ප්රකාශංය වි�තර 
කිරීලෝම්දී අල්-හාෆිල් ඉේනු කසීර් (රහිමාහුල්�ාහ්) ලෝමාලෝ� පවසායි: 
"කවගේරකු ඔහුගේ� නිගේයෝගයට පිටුපාන්ගේන් ද ඔහු තමාන්ට ඇති විය 
හැකි ය� පරීක්ෂාවක් ගේහෝ ගේව්දනීය දඬුවමාක් ගේකගේරහි බිගේයන් 
පසුගේවත්වා.

" එනම්: "ඔහුලෝ� නිලෝයෝ�යට" යනු රසූල් (සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්) තුමාාලෝ� නිලෝයෝ�යට ලෝේ. එතුමාාලෝ� නිලෝයෝ�ය යනු 
එතුමාාලෝ� මාාර්�ය, එතුමාාලෝ� විෂාය, එතුමාාලෝ� ක්රමාය, එතුමාාලෝ� 
සුන්නාහ්ව සාහ එතුමාාලෝ� පිළිලෝවත ලෝේ. සියලු ප්රකාශං සාහ ක්රියා 
එතුමාාලෝ� ප්රකාශං සාහ ක්රියා සාමාඟ සාසාඳා බැ�නු �ැලෝේ. ඒවා 
එතුමාාලෝ� ප්රකාශං සාහ ක්රියාව�ට එකඟ වූලෝ� නම් ඒ්වා පිළි�නු 



�ැලෝේ. එයට වරුේධ වූලෝ� නම් එය කියන හා කරන කුමාන අලෝයකු 
වූවත් ප්රතික්ලෝේප කරනු �ැලෝේ. අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාණන් 
(සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි වසාල්�ම්) ප්රකාශං කළ හදීසායක් බුහාරි හා 
මු�ලිම්හි ලෝමාලෝ� සාඳහන් ලෝේ. "අප විෂයගේයහි ගේනාමාැති ක්රියාවක් 
කවගේරකු සිදු කරන්ගේන්ද එය ප්රතික්ගේ�ප කරනු ලාැබූවකි."

"බිගේයන් පසුගේවත්වා" එනම් දූතයාණන්ලෝ� පිළිලෝවතට බැාහිරව 
හා අභායන්තරව විරුේධ වන්නන් බිලෝයන් හා පලෝර�සාම් ලෝේවා.

"තමාන්ට ඇති විය හැකි ය� පරීක්ෂණයක් ගැන." එනම් තමා 
සිත තුළ ලෝේවත්වය ප්රතික්ලෝේප කිරීමා, කුහකත්වය ලෝහෝ දාහමා තුළ 
යම් නවක ලෝදායක් ඇති වීමා �ැන.

"නැතගේහාත් ඇති විය හැකි ය� ගේව්දනීය දඬුවමාක් ගේකගේරහි" 
එනම්, ලෝමාලෝ�ාලෝවහි ඝාතනය කිරීමාට �ක් වීමා ලෝහෝ දාඬුවමාකට �ක් 
වීමා ලෝහෝ සිර�තවීමා ලෝහෝ එවැනි ලෝවනත් ප්රතිවිපාකයකට භාාජානය 
වීමා �ැන.

🏾 හම්මාාම් බින් මුනේබිහ් තුමාා ලෝමාලෝ� ප්රකාශං කළ බැව මුඅම්මාර් 
දාන්වා, අේදුර් ර�සාාක් අපට පැවසූ බැව ඉමාාම් අහ්මාේ (රහිමාහුල්�ාහ්) 
ලෝමාලෝ� පවසායි: ලෝමාය අබූ හුලෝරයිරා (රළියල්�ාහු අන්හු) තුමාා අපට 
ප්රකාශං කළහ: අල්�ාහ්ලෝ� දූතයාලෝණෝ -සාල්�ල්�ාහු අලෝ�යිහි 
වසාල්�ම්- ලෝමාලෝ� පැවසූහ. "මාට හා ඔබාලාාට උපමාාවක් න� ගිනි 
ගේමාාලාවා ගත් මිනිගේසකු ගේමානි. එය ඒ වටා එළිය ඇති කළ විට 
ගින්නට වැගේටන කෘමීන් එගේස් ගින්නට වැගේටන්නට පටන් 
ගත්ගේත්ය. මිනිසා උන් වළක්වන්නට තැත් කළ ද ඔහු අබිබාවා උන් ඒ 
ගින්නට ඇතුලු ගේවති. මාා හා ඔබාලාාට උපමාාව එයයි. මාා ඔබාලාාව 
ගින්ගේනන් ඈත් කිරීමා සඳහා ඔබාලාාව අල්ලාා ගනිමි. එනමුත් ඔබාලාා 
මාා ව අභිබාවා ගේගාස් එහි ඇතුල් වන්ගේනෝය." අේදුර් ර�සාාක්ලෝ� 
හදීසාලෝයන් ලෝමාය වාර්තා කර ඇත.



සුන්නාහ්ව මූ�ාධාරයක් ලෝ�සා �ැනීමා සාම්බැන්ධලෝයන් ලියූ 
මිෆ්තාහුල් ජාන්නා නමාැති සාන්ලෝේශංලෝ� සුයූති (රහිමාහුල්�ාහ්) 
ලෝමාලෝ� පවසාා ඇත්තාහ: "දැන ගන්න! අල්ලාාහ් ඔබාලාාට කරුණා 
කරත්වා! සැබාැවින්මා කවගේරකු නබි -සල්ලාල්ලාාහු අගේලායිහි 
වසල්ලා�- තුමාාණන්ගේ� ප්රකාශයක් ගේහෝ ක්රියාවක් ඒ ක්ගේ�ත්රයට 
අදාලා ගේකාන්ගේේසි සමාඟ තිබියදී එය ප්රතික්ගේ�ප කරන්ගේන්ද, ඔහු 
සැබාැවින්මා ගේේවත්වය ප්රතික්ගේ�ප කරන්ගේනකි. ඔහු ඉස්ලාාමීය 
රාමුගේවන් බාැහැර වනු ඇත. ඔහු මාතුගේලාාගේවහි අල්ලාාහ්ගේ� කැමාත්ත 
අනුව යුගේදව් හා කිතුනුවන් සමාඟ ගේහෝ ගේේවත්වය ප්රතික්ගේ�ප කරන 
ගේවනත් ඕනෑමා ක�ඩායමාක් සමාඟ නැවත නැඟිටුවනු ලාබායි."

සුන්නාහ්ව ලෝහවත් නබි තුමාාණන්ලෝ� පිළිලෝවතට �රු කිරීමා, ඒ 
අනුව ක්රියා කිරීලෝම් අනිවාර්යභාාවය සාහ ඊට එලෝරහිව යාමා පිළිබැඳ 
අනතුරු ඇඟවීමා සාම්බැන්ධලෝයන් සාහාබැාවරුන්ලෝ�න් සාහ ඔවුනට 
පසු පැමිණි උදාවියලෝ�න් පැමිණි වාර්තා ලෝබැාලෝහෝය. අප විසින් 
සාඳහන් කර ඇති අල් කුර්ආන් පාඨ, හදී� සාහ ප්රකාශං සාතය 
ලෝසාායන්නාට ප්රමාාණවත් වනු ඇතැයි අප සිතමු. අල්�ාහ් තෘප්තියට 
පත්වන දාෑ සිදු කිරීමාටත් ඔහුලෝ� ලෝකෝපයට තුඩු ලෝදාන කරුණුවලින් 
ආරක්ෂාා වීමාටත් අපට හා සියලු මු�ලිම්වරුන්ට ආශිර්වාදා කරන 
ලෝමාන් අපි අල්�ාහ්ලෝ�න් ඉල්�ා සිටින්ලෝනමු. උන්වහන්ලෝ�ලෝ� ඍජු 
මාාර්�යට අප සියල්�න් ලෝයාමු කරනු ලෝ�ක්වා. සාැබැැවින්මා ඔහු 
සාර්ව ශ්රාවකය. ඉතා සාමීපව සිටින්නාය.

🏾 🏾 🏾

 



ශංාන්තිය හා සාමාාදාානය අපලෝ� රසූල්වරයා වන මුහම්මාේ 
(සාල්�ල්�ාහු අ�යිහි වසාල්�ම්) තුමාාණන්ටත්, එතුමාාණන්ලෝ� 

පවුලෝල් සාාමාාජිකයන්ටත්, හිතමිතුරන් හා අනු�ාමිකයින්ටත් 
හිමිලෝේවා!

අේදුල් අzසී� බින් අේදුල්�ාහ් බින් බැාz�
(අල්�ාහ් ඔහුට කරුණා කරත්වා!)
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