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ඉස්ලාමයේ මූලධර්මය
මුහම්මද් අස් සාලිහ් අල් උයතයිමීන්
පරිවර්තකයේ වදන්
සැමට කරුණභාරිත පරම කරුණාභරිත අල්ලාහ්යේ
නාමයයන් ආරම්භ කරමි.
ප්රශංිංසා සයල්ල අල්ලාහ්ට ිමි යේවා! අල්ලාහ්යේ
කරුණාව හා ශංාන්තිය මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ට,
එතුමායේ පවුයල් අයට හා අනුගාමිකයන්ට ිමි යේවා!
ඉස්ලාම් දහමට අදාළ වතාවත් යමන්ම එි මූලික
ප්රතිපත්ති ද ීතති රිීනන් ද යහ යහ වැදගත් යේ. අද යල යේ
පවතින දහම් සයල්ලකම ආගමික මූලික ප්රතිපත්ති හා ිතති රිති
වලට වඩා ආගමික වතාවත් හා පූජා ක්රම වලට වැදගත් තැන්
යදයි. එිතසා එ් දහමක අනුගාමියය් තවත් ආගමික පූජා
ස්ථාන වලට යග ස් එි ඇතැම් පූජා ක්රමයන්ි යයීමම සහ එි
පඬුරු දැමීම තම ආගමට පටහැණි ක්රියාව් යලස යන දකියි.
යම් යහේතුයවන් ඔවුන් අන් ආගමික පූජකයින්යේ පා මුල වැඳ
වැටීම සහ ඔවුන්යගන් ආශිර්වාද පැීනම පුණය කර්මය් යලස
සලකති.
එයහත් ඉස්ලාම් එවැිත දහම් යන යේ. එයට පමණ්
ආයේණික වූ මූල ධර්මය සහ නැමදුම් ක්රමය් ඉස්ලාමයට
තියබ්. යමම සීමාව උල්ලිංඝනය කරන කිසයව් සැහෑ
මුස්ලිම්වරයය් යලස සලකනු යන ලහයි. ඇතැම්
අවස්ථාවන්ි, ඉස්ලාමීය ීතති රීති වලට එයරි ව සදුකරන යම්
ක්රියාව් ිතසා, යකයන ව ව ඉස්ලාම් දහමින් හැහැර කිරීමට
පවා අවදානම් තියබ්. යමවැිත ක්රියාවන්
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َّ
ِردة
යහවත් ආගම යවනස් කිරීයම් පියවර් යලස සැලය්.
එහැවින් මුස්ලිම්වරයය් තම ඊමානය යහවත් ඒක යද්ව
විශං්වාසය දැඩි යලස රැක ගැීතම අතයවශංය කරුණ් යලස
මතක තහා ගත යුතුය. ඊමානයේ මූලික අවශංයතා  වම් දැයි
යන දත් යකයන වට එය ආර්ෂා ක රගැීතම ඉතාමත් අසීරු
ක්රියාවකි.
යම් යහේතුන් ිතසා මුස්ලිම්වරුන්, වියශංේෂයයන් ඉස්ලාම්
දහම අධයයනය කරන ජනතාව සහ නුගත් අසරණ පාරම්පරික
මුස්ලිම්වරුන් ඉස්ලාමීය අකීදා යහවත් ඉස්ලාමීය මූල ධර්මය
පිළිහඳ ව දැනුම ලහා ගනු පිණිස අෂ් යෂේ් මුහම්මද් ඉබ්නු
සාලිහ් අල් උයතයිමීන් (රි) විසන් රචනය කරන ලද
ْ َُْ َ
َ الس َّنة َواجل َ َم
ُّ أهل
” اع ِة
“ ع ِقيدة
ِ
“සුන්නාහ්ව අනුගමනය කරන ජනතාවයේ යද්ව විශං්වාස” යන
නමින්  වඩා යප ත් පිිංචය් ිත වත් කරන ලදි. යම් මගින් අල්
 වර්ආනය සහ හීමස් වදන් පදනම් කර ගත් ඊමානයේ මූලික
විශං්වාසයන් පිළිහඳ කරුණු හය් පැහැදිලි කරනු ලැයබ්. තවද,
යමම යප ත් පිිංචයට අබ්දුල් අසීස් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් බින් හාස්
(රි) තුමාණන් හැඳින්වීයම් වදන් සපයා තිබීම තවත් වියශංේෂ
කරුණකි. යමම අගනා යප ත් පිිංචය “ඉස්ලාමයේ මූල
ධර්මය” යන නමින් මම සිංහල හසට පරිවර්තනය යකයළමි.
යමි කර්තෘවරයා වන අෂ් යෂයි් අල් උයතයිමීන්
(රි) තුමා මුළු යල වම පිළි ගත් යරේෂ්ව විද්වයතකි. යමතුමා
සඌදි අරාබියායේ අල් කසීම් පළාතට අයත් උයනයිසා නම්
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නගරයේ 1347 ිජ්රි වසර රමදාන් මාසයේ 27වන රාත්රියේ
ජිතත වුහ. එතුමායේ පියා මුහම්මද් ඉබ්නු සුයලයිමාන් යේ.
අෂ් යෂයි් අල් උයතයිමීන් (රි) තුමා තම මවයේ පියා
වන අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු සුයලයිමාන් අත්තාමි් යවතින් අල්
 වර්ආනය ඉයගන ගත්යත්ය. වසය අවුරුදු 14 වන විට
සම්පූර්ණ  වර්ආනය කට පාඩම් කර යගන ගුරුතුමාට
පාරායනය කර යපන්විය. ඉන් පසු ව අෂ් යෂේ් අබ්දුර්
රහ්මාන් ඉබ්නු නාසර් අස් සඅදි යන විද්වයත් යවත යග ස්
තම අධයයන කටයුතු දිගටම කර යගන ගියේය. පසු ව උසස්
අධයාපනය අවසන් කළ එතුමා උයනයිසා ම්ම්ආ මස්දයදයේ
තම අවසාන කාලය ද්වා ප්රධාන ඉමාම්වරයා යලස යසේවය
කයළේය. ඒ අතර විශං්ව විදයාලයේ කලා ඨයවයේ
කථාකාචාර්යවරයය් යලස ද යසේවය කයළේය. යප ත් පත්
ලිවීමට ඉතාමත් ළැදියාව දැ් වු එතුමා 85ට අධික  වඩා යප ත්
සහ විශංාල ග්රන්ථ ලියා ිතම කයළේය. යමම පරිවර්තනය එවැිත
එ් යප ත් පිිංචයකි.
ිජ්රි වසර 1421 ෂේවාල් මාසයේ 15 වන හදාදා දින
මේරිබ් සලාතයට මඳ යේලාවකට යපර එතුමා අභාවයට පත් වු
හව වාර්තා වී ඇත.
انا هلل وانا ايله راجعون
පසු දින මස්දයදුල් හරාම් ි අසර් සලාතයට පසුව
එතුමායේ ජනාසා සලාතය ඉටු කරන ලීම. විශංාල ජන
සිංඛ්යාව් එම සලාතයට සහභාගි වුහ. පසු ව එතුමායේ
යද්හය ම්කා යප දු සුසාන භූමියේ භූමිදානය කරන ලදි. පසු
දින ස වරාදා සඌදි අරාබියේ සයලු මස්දයදයන් ි එතුමා
යවනුයවන් මෘත යද්හය යන මැති අවස්ථාවක ඉටු කරන
“ගාඉබ්” ජනාසා නැමදුම ඉටු කරන ලදි. එතුමායේ කබ්රය
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පුළුල් කර, එය ආයල කමත් කරන යලස ද එතුමාට ජන්නතුල්
ෆිර්දවුස් නම් ස්වර්ගය ිමි කර යදන යලස ද ප්රර්ථනා කරමු.
එතුමා රචනය කළ යමම  වඩා යප ත් පිිංචය මගින් අපට
ද යමය කියවන අයන වත් අයට ද යහ ප්රතිලල ලැයබ් වා යැයි
අල්ලාහ් යගන් පතමු. යමය රචනය කළ කර්තෘවරයාටද, යමය
පරිවර්තනය කළ සයලු අයටද, යමය ප්රකාශංයට පත් කරන
සයලු යදනාටද යමයල ව සහ මතු යල යේ අල්ලාහ්යේ
ආශීර්වාදය සහ ශංාන්තිය ිම් යේවා. අපයේ රසූල් මුහම්මද්
(සල්) තුමාණන්ට, එතුමායේ පවුයල් අයට සහ එතුමා
අනුගමනය කළ සයලු යදනාට අල්ලාහ්යේ ශංාන්තිය ිමි
යේවා. ආමීන්.
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හැඳින්වීම
සැමට කරුණභාරිත පරම කරුණාභරිත අල්ලාහ්යේ
නාමයයන් ආරම්භ කරමි. ප්රශංිංසා සයල්ල අල්ලාහ්ට ිමි
යේවා. අල්ලාහ්යේ කරුණාව හා ශංාන්තිය මුහම්මද් නබි (සල්)
තුමාණන්ට, එතුමායේ පවුයල් අයට හා අනුගාමිකයන්ට ිමි
යේවා.
අපයේ සයහ දර යගෞරවීතය අෂ් යෂේයි් මුහම්මද්
ඉබ්නු සාලිහ් අල් උයතයිමීන් තුමා විසන් ඉස්ලාමීය අකීදා
යහවත් ඉස්ලාමීය මූල ධර්මය පිළිහඳ ව ලුහුඬු නමුත් පැහැදිලි
යප ත් පිිංචය් ිත වත් කරන ලීම. එතුමායේ යමම අගනා
යප ත පිළිහඳ ව මට දැන ගන්නට ලැබිණ. එයට සවන් යදන
َ الس َّنة واجل َ َم
ُ ”أَ ْه ُل
අවස්ථාව්ද මට ලැබුණි. එම යප යත් “اع ِة
ِ
ඉස්ලාමයේ අකීදා යහවත් යද්ව විශං්වාසය  වම් දැයි පැහැදිලි
කර ඇත. අල්ලාහ්යේ සැහෑ යථාර්ථය, ඔහුයේ අලිංකාරවත්
නාමයන් සහ ගුණාිංගයන් පිළිහඳ විස්තර ද, අල්ලාහ්යේ
මලාඉකාවරුන්, රසූල්වරුන්, ඔහුයේ දහම් සහ අවසාන දිනය
යන මාතෘකා තුළින් ද, “ضا ُء والقَ ْد ُر
َ َ الق- සයලු කටයුතු
අල්ලාහ්යේ කැමැත්තට එකඟ ව සදු කරනු ලහන හවද එතුමා
පැහැදිලි කර ඇත. තවද, යමම විස්තර තුළින් ශිෂයයන්ට සහ
අිත වත් මුස්ලිම්වරුන්ට ඉස්ලාම් පිළිහඳ අවශංය සයලු
යත රතුරු ලහා යදන ලීම. තවද, අකීදා පිළිහඳ ව යවනත්
ග්රන්ථයන් ි ද්නට යන මැති යත රතුරු යහ යහ මය් යමම
යප ත් පිිංචයේ ඇතුළත් කරන ලීම.
අල්ලාහ් එතුමාට සුදුසු යලස තිළිණ ිමි කර යදත්වා.
තවද එතුමායේ දැනුම වර්ධනය කර තව තවත් යහමඟ
යපන්වන යලස දුආ කරමි. එයමන්ම, එතුමායේ අිත වත්
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ග්රන්ථ මගින් මුස්ලිම්වරුන් සයලු යදනාම ප්රයය ජන ලැබිය
හැකි යේවා. තවද, අප ද එතුමා ද, තවත් මුස්ලිම්
සයහ දරවරුන් ද යහ මඟ ලහන්නට ද, දඅවා කටයුතු පැහැදිලි
අවයහ ධයයන් ඉටු කරන දාඊවරුන් වශංයයන් අප සයලු යදනා
පිළිගත්වා. සැහැවින්ම, සයලු යද් ට සවන් යදන්යන් සහ අපට
සමිප ව සටින්යන් අල්ලාහ් පමණි. අල්ලාහ්යේ ශංාන්තිය
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ට සහ එතුමායේ යගෞරවීතය
මිත්රයන්ට ිමි යේවා.
යමයට අල්ලාහ්යේ ආදරය හා රැකවරණය පතන
අබ්දුල්ලා ඉබ්නු අබ්දුල් අසීස් බින් හාස් ( රි)
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කර්තෘයගන් යපරවදන
මුළු විශං්වයම මවා පාලනය කරන්නා වූ අල්ලාහ් ට
සයලු ප්රශංිංසා ිමි යේවා. යහපත් අවසානය අල්ලාහ්ට බිය
හැතිමත් ව කටයුතු කරන සයලු මුත්තකීන්වරුන්ට ිමිය.
අපරාධකරුවන් යන වන අය යකයරි අපිට කිසදු අමනාපය්
නැත. සැහෑ රම් වන අල්ලාහ් හැර නැමදුමට සුදුසු අන් කිසව්
නැත. ඔහු එ් යකයනකි, ඔහුට සමාන කිසව් නැති හවට
මම සා්ෂි දරමි. එයමන්ම මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්
අල්ලාහ්යේ ගැත්යත් හා අල්ලාහ්යගන් ිතයේදනය රැයගන
ආ රසූල්වරයය් වන අතර, එතුමාණන් අවසාන නබිවරයා
යනුයවන් මම සා්ෂි දරමි. එතුමා යවත, එතුමායේ පවුයල්
සාමාදයකයන්, එතුමායේ මිතුරන්, අවසාන දිනය ද්වා එතුමාව
අනුගමනය කරන සයලු යහපත් ජනතාව යවත අල්ලාහ්යේ
ආශීර්වාද සදා කල් පහළ යේවා.
සැහැවින්ම, යමයල ව වැසයන්ට ආශීර්වාදය්
වශංයයන් ද, හැතිමතුන් ට නායකයය් යලසද එතුමා ව පත්
කළ අල්ලාහ්, සෘම් මාර්ගය සහ සතය දහම එතුමාට පිරිනමා
යමයල වට එතුමා ව පහළ කයළේය. තවද, එතුමාණන්ට
පිරිනමන ලද දහම හා යද්ව ඥානය මගින් ද ආගයම් ිතවැරදි
සද්ධාන්ත, යත රතුරු, යහ ගුණාිංගයන්, අලිංකාරවත් හැසරීම
වැිත යහපත් සදු කරන සයලු ක්රියාවන් පිළිහඳ ව අල්ලාහ්
විසන් පැහැදිලි කරනු ලැබීය. යමයට එකඟ ව නබි (සල්)
තුමායණ පැහැදිලි මාර්ගයේ තම සමාජය ස්ථාපිත කර
යමයල ව අත හැර දමා ගියහ. එම මාර්ගය යකයසේ ද යත්
රාත්රියන් ි පවා දහවල් යමන් ආයල කයයන් පිරී එකකි.
විනාශංය යස යා යන අය හැර අන් කිසයව්
එතුමාණන්යේ මාර්ගයයන් ඉවත යන ගියය ය. නබි (සල්)

9

තුමාණන්ට පසු ව පැමිණි යරේෂ්ව අනුගාමිකයන් වන
සහාහාවරුන්, තාබිඊන් වරුන්, යම් පිරිසට පසු ව පැමිණි
තහඋත් තාබිඊන් වරුන් සයලු යදනාම එම මාර්ගය ඔස්යසේ
ගමන් කයළ ය. යම් පිරිස නබි (සල්) තුමාණන්යේ ෂරීආ
නැමැති ීතති රීතියද, සුන්නා යහවත් ආදර්ශංයද ිතස යලස
අනුගමනය කර ඒවා සමාජයේ ප්රායය ගික ව යය දන්නට
කටයුතු කයළ ය.
එමගින් ස්ථාපිත කරන ලද අකීදා නම් මූලධර්මය ද,
ආගමික වත්පිළියවත් හා පූජා ක්රමයන් ද, යහ ගුණාිංගයන් ද,
යහපත් හැසරීම් ද ඉතාමත් සෘම් ව තම දයවිතයේ යයදුයව ය.
යමයලස සමාජයට කිසව් යන සඟවා එම ප්රතිපත්ීනන්
ඉදිරියට යගන ගියය ය. යද්ව ප්රති්යෂේප කරන්නන් යමම
ගමනට එයරි වූ නමුත් යමයින් ඔවුන්යේ ක්රියා මාර්ගයට
කිසදු හාිතය් සදු කළ යන හැකි විය. යම් ආකාරයයන් තම
අවසාන යම යහ ත ද්වා යම් පිරිස සෘම් මාර්ගයේ ගමන්
කයළ ය.
අපද එම මාර්ගය පිළිපදිමින් ගමන් කරන්යන්
අල්ලාහ්යේ අනුග්රහයයන් ය. අල්  වර්ආනය සහ සුන්නාහ්වට
එකඟ ව ජීවිතය යගවු එම යහපත් පිරිසයේ ආදර්ශංය
අනුගමනය කරමින් අපි ද යහ මාර්ග ලැබුයවමු. යම් සඳහා
සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්ට ිමි විය යුතුය අල් හම්දු ලිල්ලාහ්. යම්
හව අපි සඳහන් කරන්යන් අල්ලාහ් අපට දුන් ඔහුයේ ආශීර්වාද
පිළිහඳ ව අන් අයටත් දැන්වීම පිණිස සහ ඉස්ලාමයේ උපත
ලැබු යද්ව ගැත්තන් තම යුතුකම  වම් දැයි දැන ගනු පිණිසය.
තවද අපි සයලු දනාම ඉස්ලාම් දහයම් සයහ දරයන් හවට පත්
වීයමන් අනතුරු ව ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් මුහම්මද් රසූලුල්ලාහ්
නම් කලිමායේ පදනම මත යමයල ව සහ මතු යල යේ ස්ථීර ව
රැඳී සටීමට අල්ලාහ්යේ අනුග්රහය පතමු. ඉතාමත් ිතර්යල ී
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අල්ලාහ්යගන් ඔහුයේ ආශීර්වාදය අප යවත යදන යලස
ප්රාර්ථනා කරමු.
යමම කරුණු යහ යහ වැදගත් එක් වන ිතසා සහ යම්
පිළිහඳ දැනුම ලහන්නට ජනතාව මහත් ඕනෑකම් ද්වන
ිතසා යමය යකටියයන් “අහ්ලුස් සුන්නාහ් වඅල් ජමාඅ“
වරුන්යේ අකීදා පිළිහඳ ව ලියන්නට ආශංා කයළමි. එනම්
අල්ලාහ්, ඔහුයේ මලාඉකාවරු, ඔහුයේ රසූල්වරු, අවසාන
දිනය සහ සයලු ක්රියාවන් ඒවා යහපත් යහ අයහපත් යහ
යේවා එවා සයල්ල අල්ලාහ්යේ අභිමතයට එකඟව සදුවන හව
ද යම්වා පිළිහඳ ව අහ්ලුස් සුන්නාහ් වඅල් ජමාඅත් වරුන්යේ
ස්ථාවරය  වම් ද යන්න පැහැදිලි කිරීමට අයේ්ෂා කරමි.
එහැවින් අල්ලාහ් යේ සතුට අයේ්ෂායවන් ඔහුයේ ගැත්තන්ට
ප්රයය ජන ලැබිය හැකි යදය් වශංයයන් පත් කරන යලස
ප්රාර්ථනා කරමින් යමම කාර්යය ආරම්භ කරමි.
මුහම්මද් අස් සාලිහ් අල් උත්මාන්
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අපයේ දහයම් මූලධර්මය
අල්ලාහ් මත, ඔහුයේ මලාඉකාවරුන් වන සුර දූතයන්
මත, අවසාන දිනය මත සහ යහ ඳ හා නරක යන සයල්ල
සදුවන්යන් අල්ලාහ්යේ අභිමතයට එකඟවයි යන අපයේ
දහයම් මූලධර්මය පහත සඳහන්  වලුනු මත යග ඩ නගන ලදි.
1. අල්ලාහ්යේ රුබූබියියත් නම් ආධිපතයය මත විශං්වාසය
තැබීම. එනම් ිතර්මාතෘවරයා ද, අධිපති ද, සයලු යද්
සැලැස්මකට එකඟ ව ක්රියා කරවන්නා ද, සයලු යද්
පාලනය කරන්නා ද අල්ලාහ් පමණි යැයි විශං්වාස
කිරීම.
යමය  اإليمان بربوبية هللاයනුයවන් හැඳින්යේ.
2. අල්ලාහ්යේ යද්වත්වය පිළිහඳ ව විශං්වාසය තැබීම.
සැහැවින්ම නැමදුමට සුදුසු අල්ලාහ් පමණි යැයි
විශං්වාස කිරීම. ඔහු හැර අන් සයලු යද් වයාජ හවද
තරයේ විශං්වාස කිරීම. යමය  اإليمان بألوهية اهللයනුයවන්
හැඳින්යේ.
3.  االيمان بأسمائه وصفاته- යහවත් අල්ලාහ්යේ අලිංකාරවත්
නාමයන් සහ ඔහුයේ උතුම් ගුණාිංගයන් යකයරි
විශං්වාස කිරීම. අල්ලාහ්ට අලිංකාරවත් නාමයන් සහ
පරිපූර්ණ ගුණාිංගයන් තියහන හව විශං්වාස කිරීම. යමම
විශං්වාසය  اإليمان بأسمائه وصفاتهයනුයවන් හැඳින් යේ.
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4. اإليمان بوحدانية اهلل تعاىل
“ඔහුට සමානතාව නම් කළ හැකි යවනත් යකයන ව
නුඹ දන්යනි ද?” සූරා මර්යමි 19:65 යන අල්ලාහ්යේ
ඒකීයත්වය යකයරි විහ්වාස කිරීම.
අල්ලාහ් ඔහුයේ මැවීම, ආර්ෂා කිරිම, විනාශං කිරීම
යන සයලු ක්රියාවන් ි ද තම යද්වත්වය, තම අලිංකාරවත්
නාමයන් හා ගුණාිංගයන් යන සයල්යලි ඒකීය හවද යම්වා
කිසවක ඔහුට සමාන යහ ආයද්ශං කළ හැකි කිසයව් නැති
හවද විශං්වාස කිරීම.
යමය  اإليمان بوحدانية اهللයනුයවන් හැඳින්යේ.
ْ َ َ ََُْ َ َ ْ َ
َ
ْ اعبُ ْدهُ َو
ْ اص َط
َّ " َر ُّب
َ الس
ِب لِعِبَادتِهِ هل
ات واألر ِض وما بينهما ف
ِ ماو
ِ
َ َ
)56:تعلم َُل َس ِم َّيا" (مريم
“අහස්ි හා මිිතලයයි ද ඒ යදක අතර ඇති දෑි ද
පරමාධිපතිය. එහැවින් නුඹ ඔහුට නැමදුම් කරවු. ඔහුට නැමදුම්
කිරීයමි ඉවසීයමන් සටිවු.” සූරා මර්යම් 19:65 යනුයවන්
පවසන යමම  වර්ආන් වාකය යදස අවධානය යය මු කළ
යුතුය.
“අල්ලාහ් ” යනුයවන් සඳහන් කරන වදයන් මුල් අර්ථය
 වම් ද? ඔහුයේ උතුම් ගුණාිංගයන් හා අලිංකාරවත් නාමයන්
 වම් ද? ඔහු ගැන විශං්වාස තැබිය යුත්යත් යකයසේ ද? වැිත
විවිධ කරුණු වලට අල්  වර්ආනය සහ සුන්නාහ් පැහැදිලි
පිළිතුරු සපයා ඇත. එ හැවින් පහත සඳහන් වාකයයන්
පැහැදිලි කරන ආකාරයයන් අපයේ ඊමානය සැකසය යුතුය.
අපයේ ඊමානය ඒවාට පටහැණි ව තිබුයේ නම් අපි සැහෑ
මූූඃමින් හවට පත් විය යන හැක. එම වාකයයන් යම්වා ය.
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َّ ٌ ْ َ َ َ ٌ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ ُّ َ َ ُ َّ َ َ
َ
ُ
اهلل ال ا َِل إال هو الَح القيم ال تأخذه سِنة وال نوم َل ما ِِف
َّ َ
َ ْ ْ َّ
َ ْ
ْ
ْ ات َو َما ِف
َّ
َ الس َم
األر ِض َم ْن ذا اَّلِي يَشف ُع عِن َدهُ إال بِإذنِهِ َيعل ُم
ِ او
ِ
َّ ْ
َ ُْ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ََ ْ ْ ََْ َ
ْ َ ِ ون ب
َش ٍء م ِْن عِل ِمهِ إال ب ِ َما
ما بْي أيدِي ِهم وما خلفهم وال ُيِيط
َ
َ ْ َ
ُْ ُ
ُ
َّ اء َوس َِع ُك ْرس ُِّي ُه
َ َش
األرض َوال َيئُودهُ حِفظ ُه َما َوه َو
اوات و
ِ الس َم
َ ِل
َ
ُّ ِ الع
566: (ابلقرة.الع ِظيْ ُم
“අල්ලාහ්, ඔහු හැර යවනත් යදවියය් යන මැත. සදා
ජීවමාන ය, සදා පැවැත්ම් ඇත්තා ය. මඳ ිතන්ද යහ (තද)
ිතන්ද ඔහු ව ග්රහණය යන කරන්යන්ය. අහස් ි ඇති දෑ ද
මහයප යළ යේ ඇති දෑ ද ඔහු සතු ය. ඔහු අනුමැතිය දුන් අය
මිස ඔහු අබියස මැදිහත්වන්යන ව විය හැ්ය් කවයර වට ද?
ඔවුනට ඉදිරියේ ඇති දෑ ද ඔවුනට පසුපසන් ඇති දෑ ද ඔහු
දන්යන්ය. ඔහු අභිමත වූ පරිදි මිස ඔහුයේ දැනුයමන් කිසව්
ඔවුහු ග්රහණය යන කරති. ඔහුයේ ආසනය අහස් ි හා
මහයප යළ යවි වයාේත ව ඇත. ඒ යදක ආර්ෂා කිරීම
ඔහුට දුෂ්කර යන යේ. තව ද ඔහු අති උත්තරීතර ය. සර්ව
හලධාරී ය.” සූරා හකරා 2: 255
පහත සඳහන් වාකයය මගින් අල්ලාහ්යේ ඇතැම්
ගුණාිංගයන් ගැන ද අලිංකාරවත් නාමයන් ගැන ද ඔහුයේ
ආධිපතයය ගැන ද පැහැදිලි කරයි. යම්වා යකයරි ද අපි
විශං්වාසය තැබිම අතයාවශංය හව දැන ගත යුතුය.

َ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ ٰ َ َ َّ ُ َّ َ ُ
َ ْ الر
َّ ادة ِۖ ُه َو
ْحـٰ ُن
ب والشه
ِ هو اللـه اَّلِي ال إِلـه إِال هوۖ َعل ِم الغي
ُ الرح
َّ
﴾٢٢﴿ ِيم
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“ඔහුමය අල්ලාහ්, ඔහු හැර අන් යදවියඳ් යන මැත.
ගුේත දෑ හා අදෘශංයමාන දෑ දන්නාය. ඔහු සැමට කරුණාභරිත
පරම කරුණා භරිතය. ” සූරා අල් හෂ්ර් 59:22.

ْ ْ َ َّ ُ ُّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َ ٰ َ َ َّ ُ َّ َ ُ
السَل ُم ال ُمؤم ُِن
هو اللـه اَّلِي ال إِلـه إِال هو المل ِك القدوس
َ ُ ْ ُ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ
﴾٢٣﴿ شكون
ِ المهي ِمن العزِيز اْلبار المتك ِِبۖ سبحان اللـهِ عما ي

“ඔහුමය අල්ලාහ්, ඔහු හැර අන් යදවියඳ් යන මැත.
(ඔහු) අධිපතිය. අති පාරිශුද්ධය. කිසදු අඩුපාඩුකම්
යන මැත්තාය. අභය සලසන්නාය, සර්ව ිතරී්ෂකයාය, අති
හල සම්පන්නය. හල පරාක්රමය, අති ගාම්ීරය, ඔවුන් ආයද්ශං
කරන (සයලු) දැයින් සයලු කීර්ති ිමි අල්ලාහ් අති පිවිතුරුය.
” සූරා අල් හෂ්ර් 59:23

ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ُ َّ َ ُ
َنۖ ي ُ َسب ُح َ َُل ما
َ اْل ْس
ُ
ٰ
هو اللـه اْلال ِق ابلارِئ المصوِرۖ َل األسماء
ِ
َْ َ
ْ ُ َْ ََُ
ْ
َّ ِف
َ الس َم
ُ
َ
﴾٢٤﴿ ات واألر ِضۖ وهو العزِيز اْلكِيم
ِ او
ِ

“ඔහුමය අල්ලාහ්, (ඔහු) මැවුම්කරුය, පූර්ව
ිතදසුනකින් යත රව ිතර්මාණය කරන්නාය, හැඩ ගස්වන්නාය,
ඉතා අලිංකාර නාමයන් ඔහු සතුය. අහස්හී හා මිිතලයයි
ඇති (සයලු) දෑ ඔහු ව පිවිතුරු කරති. ඔහු අති හල සම්පන්නය.
සර්ව ප්රඥා වන්තය. ” සූරා අල් හෂ්ර් 59:24.
තවද. දරු සම්පත යදන්යන් සහ මැවීම් සයල්ලන්ට
ආහාර සපයන්යන් අල්ලාහ් ය. ඔහුට සමාන ව අන් කිසයව්
නැත. ගුේත දෑ පිළිහඳ දැනුම ඔහු යවත හව විශං්වාස කිරීම
අිතවාර්යයයේ. පහත සඳහන් වැකි ඒ හව පැහැදිලි කරයි.
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َ
ُ ْ ُ َّ
َّ ك
ُ اءۖ َي َه
َ الس َم
ُب ل َِمن ي َ َشاء
ُ ات َو ْاأل ْر ِضۖ ََيْلُ ُق َما ي َ َش
ل ِلـهِ مل
ِ او
ُّ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ
َ اَّل ُك
﴾٤٩﴿ ور
إِناثا ويهب ل ِمن يشاء
“අහස්හී හා මිිතලයයහී ආධිපතයය අල්ලාහ් සතුය.
ඔහු අභිමත කරන දෑ මවන්යන්ය. ඔහු අභිමත කරන අයට
ගැහැනු (දරුව) න් ප්රදානය කරන්යන්ය. ඔහු අභිමත කරන
අයට පිරිමි (දරුව) න් ප්රදානය කරන්යන්ය.” සූරා අෂ් ෂූරා
42:49.

ْ ََ ً َ ً َْ ُ ْ ُ ُ َُ َْ
ً ِاء َعق
ٌ يماۖ إِنَّ ُه َعل
ُ ج َع ُل َمن ي َ َش
ٌ ِيم قَد
ِير
أو يزوِجهم ذكرانا ِإَوناثاۖ وي

﴾٥٠﴿

එයසේ යන මැතිනම් පිරිමින් හා ගැහැනුන් යුගල
වශංයයන් ඔවුනට යදන්යන්ය. ඔහු අභිමත කරන අයට වඳ
(ස්ත්රීන්) හවට පත් කරන්යන්ය. සැහැවින්ම ඔහු සර්වඥාීතය
සර්ව ශං්තිවන්තය.” සූරා අෂ් ෂූරා 42:50.

َّ َش ٌءۖ َو ُه َو
ُ يع ْابلَ ِص
ُ الس ِم
ْ َ ِلَي ْ َس َك ِمثْلِه
﴾١١﴿ ي

“ඔහු යමන් කිසව් නැත. තවද ඔහු සර්ව රාවකය.
සයල්ල හලන්නාය. ” සූරා අෂ් ෂූරා 42:11.

ََ َ َْ
َ َ
َْ ِ َْْ َ
ُاء َويَ ْقد ُِرۖ إنَّه
َّ اِل ُد
ُ
ُ
َ الس َم
ُ
ات واألرضۖ يبسط الرِزق ل ِمن يش
ِ َُل َمق
ِ او
ِ
ُ
ٌ َش ٍء َعل
ْ َ كل
﴾١٢﴿ ِيم
ِ ِب

“අහස්හී හා මිිතලයේ යතුරු ඔහු සතුය. ඔහු අභිමත
කළ අය යවනුයවන් (ඇති තරම්) ජීවන සැපයුම් විස්ීනරණය
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කරන්යන්ය. තමද සීමා කරන්යන් ය. සැහැවින්ම ඔහු සයලු දෑ
පිළිහඳ ව සර්වඥාීතය.” සූරා අෂ් ෂූරා 42: 12.

َْ
َّ َ َ َّ
َْ
ُْ
َ َ
َ
َو َما مِن دابَّ ٍة ِِف األ ْر ِض إِال لَع اللـهِ رِزق َها َويَعل ُم ُم ْستَق َّرها
ٌّ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ
ُّ
َ
﴾٦﴿ ْي
ٍ ِ اب مب
ٍ ومستودعهاۖ ُك ِِف كِت

“තමායේ යැඨයම අල්ලාහ් යකයරි විනා යප යළ යවි
ප්රාණය් නැත. එය රැයඳන ස්ථානයද, වසන ස්ථානයද ඔහු
(අල්ලාහ්) දන්යන්ය. යම්වා සයල්ල පැහැදිලි පුස්තකයයි
සඳහන් වී ඇත.” සූරා හූද් 11:6

ْ
َْ
َْ َ َْْ ُ ََ َُ َ
ْ ْ
ُ َّ
ب ال َيعل ُم َها إِال ه َوۖ َو َيعل ُم َما ِِف ال َِبِ َوابلَحرِۖ َو َما
ِ وعِنده مفات ِح الغي
َ
ْ ت َ ْس ُق ُط مِن َو َرقَة إ َّال َي ْعلَ ُم َها َو َال َح َّبة ِف ُظلُ َمات ْاأل ْر ِض َو َال َر
ب
ط
ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
ٍ
ُّ َو َال يَابس إ َّال ِف كِتَاب
﴾٥٩﴿ ْي
ب
م
ِ ِ ٍِ
ٍ ِ ٍ

“ගුේත දෑ ි යතුරු ඔහු සතු ව ඇත. ඔහු හැර යවනත්
කිසව ව ඒවා යන දීත. තවද යග ඩබිම හා මුහුයද් ඇති දෑ ඔහු
දීත. ශංාකයක යක ළය් පවා ඔහුයේ දැනුයමන් යත රව
යන වැයටයි. තවද මහයප යළ ව අන්ධකාරය තුළ ඇති බීජය
යතතමනය යහ වියළිභාවය පැහැදිලි පුස්තකයේ සඳහන් ව
මිස නැත.” සූරා අල් අනාම් 6:59.

َْ
َ
َ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ َّ
َامۖ َوما
ِ ث َو َي ْعل ُم َما ِِف األ ْر َح
إِن اللـه عِنده عِلم الساعةِ وينِل الغي
ْ َ َ َّ ٌ ْ َ
َْ
ُ ِب َغ ًداۖ َو َما ت َ ْدري َن ْف ٌس بأَي أ َ ْرض َت ُم
ُ كس
ۖوت
تدرِي نفس ماذا ت
ٍ ِ ِ
ِ
َ َّإ َّن الل
ٌ ِيم َخب
ٌ ـه َعل
﴾٣٤﴿ ي
ِ
ِ
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“සැහැවින්ම පරම යහ රාව පිළිහඳ ව දැනුම ඇත්යත්
අල්ලාහ් යවතය. තවද ඔහු වර්ෂාව පතිත කරවන්යන්ය.
ගර්භාෂයන්ි ඇති දෑ දන්යන්ය. කිසම ආත්මාව් එය යහට
දින උපයන්යන්  වම් දැයි යන දන්යන්ය. කිසම ආත්මාව්
කවර භූමියේ මරණයට පත්වන්යන් දැයි යන දන්යන්ය.
සැහැවින්ම අල්ලාහ් සර්ව ඥාිතය අභිඥානවන්තය.”සූරා
ලු්මාන් 31:34.
තවද, අල්ලාහ් අභිමත යද් අභිමත අවස්ථාවක පැවසීයම්
හැකියාව ඇත්යතකි. ඔහුයේ වදන් වලට සීමාව් නැත, ඒවා
ලියා ිතම කළ යන හැක, ඒවා පරිපූර්ණ හා උතුම් වදන් යේ.
දයබ්රීල් (අයල) එම වදන් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්යේ සත්
තුළ පතිත කයළේය, යනුයවන් විශං්වාස කිරීම අපයේ යුතුකමකි.
ඒවා පිළිහඳ  වර්ආන් වැකි කිිපය් යදස හලමු.

ْ َ َ ُ ُ َ َّ َ َ
ً كل
ِيما
وَكم اهلل موَس ت

“තවද අල්ලාහ් මූසා සමඟ කතා කයළේය.” සූරා අන්
ිතසා 4:164.

َّ َ
َ
َ اء ُم
َ َول َ َّما
َ ج
وَس ل ِ ِميقات ِنَا َوَك َم ُه َر ُّب ُه

“අප ිතයම කළ ස්ථානයට මූසා පැමිණ, ඔහු සමඟ
ඔහුයේ පරමාධිපති කතා කළ කල්ි ” සූරා අල් ආරාෆ් 7:143.

َ ُ َ ْ َّ َ َ َ ْ
َ ْ ُ ََْ ََ
ُّ
َن ًّيا
ِ ِب الطورِ األيم ِن وقربناه
ِ وناديناه مِن جان

“ද වණු තූර් (කන්ද) අසලින් අපි ඔහුට ඇමතුයවමු.
තවද අපි කතා කිරීම සඳහා ඔහුට සමිප කයළමු.” සූරා
මර්යම් 19:52.
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َ َ ََْ ْ ََْ ْ
َ ً َ ْ
َ َ َ
َ َ
ات َر ِّب
ِ ات َر ِّب َلَفِد ابلَح َر قبل أن تنفد َك َِم
ِ ل ْو َكن ابلَح ُر مِدادا ل َِك َِم
“මායේ පරමාධිපතියේ ිතයය ගයන් (ලිවීම) සඳහා මහ
මුහුද ීනන්ත හඳු වුවද උදේ පිණිස එවන් හා සමාන මුහුද් අප
යගන ආවද මායේ පරමාධිපතියේ ිතයය ගයන් (ලියා) ිතම
කිරීමට මත්යතන් මහ මුහුද සඳි යනු ඇත.” සූරා අල් කෆ්හ්
18:109

َْ
ََْ َ َ
ُ
َّ َ َ
ْ
ْ ْ
ج َر ٍة أقَل ٌم َوابلَح ُر َي ُم ُّدهُ مِن َبع ِده ِ َسبْ َعة
َول ْو أن َما ِِف األ ْر ِض مِن ش
ْ َ َ َّ ُ ْ َ
ُ ت ََك َِم
َ َّات اللَّـهِۖ إ َّن الل
ٌ يز َحك
ٌ ـه َعز
﴾٢٧﴿ ِيم
أْب ٍر ما نفِد
ِ
ِ

“මිිතලයේ ගස් වලින් වූ දෑ පන්ිඳවල් වශංයයන් ද
තවද මහ මුහුද එය සමඟ තවත් මුහුදු හත් (ීනන්ත) හවට ීමර්ඝ
කළ ද අල්ලාහ්යේ වදන් (ලියා) අවසන් කළ යන හැක.
සැහැවින්ම අල්ලාහ් අතිහලසම්පන්නය, ප්රඥාවන්තය.” සූරා
ලු්මාන් 31:27.

ًْ َ ًْ
َ ُ َ ْ َ
صدقا َوعدال
ِ َوت َّمت َك َِمة َربِك

“නුඹයේ පරමාධිපතියේ වදන සතයතායවන් හා
සාධාරණත්වයයන් පූර්ණවත් විය.” සූරා අල් අනාම් 6:115.

ُ َ ْ َ ْ ََ
ً َ
َ
)78( ومن أصدق مِن اهلل ِ حدِيثا

“අල්ලාහ්ට වඩා කතායවන් සතයය වන්යන් කවයර ව
ද?” සූරා අන් ිතසා 4:87

َ َ ْ
ُ ُ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ
َ كب
ااْل ِق
ِ ِ قل نزَل روح القد ِس مِن رب
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“නුඹයේ පරමාධිපති යවතින් (දයබ්රීල් නම්) පිවිතුරු
ආත්මය එය පහළ කළ හව පවසවු ”සූරා අන් නහ්ල් 16:102

َ ْ َ َ ُ َّ َ
َ العالَم
َ يل َرب
ْي
ِ
ِ
ِوإنه َلن

“තවද, සැහැවින්ම යමය විශං්වයේ පරමාධිපතියේ පහළ
කිරීමකි” සූරා අෂ් ෂුරා 26:192

َ ُ َ َ َْ ََ ُ
ُ الر
ُ ون م َِن
َ المنْذِر
ُّ ِن َ َز َل به
ين
ك
َِل
ك
ب
ل
ق
لَع
ِْي
م
األ
وح
ِ
ِ
ِ

“(නබිවරය!) නුඹ අවවාද කරන්නන් අතුරින් වනු පිණිස
නුඹයේ සත මත එය රැයගන වීශං්වාසීතය ආත්මය (දයබ්රීල්)
පහළ කයළේය.” සූරා අෂ් ෂූරා 26:193-194.

ُ بل َِسان َع َر
ْي
ٍ ِ
ٍ ِ ّب مب
ٍِ
“පැහැදිලි අරබි හසන්ය.” සූරා අෂ් ෂුරා 26:195
තවද, අල්ලාහ් පිළිහඳ යථාර්ථය සහ ගුණාිංගයන්
ඔහුයේ මැවීම් වලට වඩා උතුම් යනුයවන් ද, ඔහුයේ කීර්තියට
එකඟ ව, එයට කිසදු හාිතය් යන වන ආකාරයයන් ද තම
මැවීම් වලට සමාන යන වන ආකාරයයන් ද ඔහු අර්ෂය මත
ඉහළ නැගීය. එයහත් තම මැවීම් සමඟම ඔහු ිතතර සටියි. යම්
ිතසා තම මැවීම් හී තත්ත්වය පිළිහඳ ව අවයහ ධය සිතව ද,
ඔවුන් පවසන සයලු දෑට සවන් යදමින්, ඔවුන්යේ ක්රියාවන්
යදස යනත් යය මු කරමින්, ඔවුන්යේ සයලු කටයුතු පාලනය
කරමින් සටින හව විශං්වාස කිරීම අිතවාර්යය වගකීමකි. එයහත්
ජහ්මියියා යනුයවන් හැඳින්වන පිරිස ද, යදවියන් වහන්යසේ
විවිධ රූපයයන් මහ යප යළ ව මත විවිධ කාලයේ ජිතත වන
ප්රතිපත්තිවාීමන් පවසන ආකාරයයන්, අල්ලාහ් තම මැවීම්
සමඟ යමයල යේ සටින හව අපි යන පවසමු. මන්ද යත්, එයසේ
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අදහස් දැරීම යහ පැවසීම අල්ලාහ්ට එයරි ව ිතන්දා කිරීම්
යලස සැලය්. යමයසේ පැවසීම අල්ලාහ් පිළිහඳ ව ිතග්රහ
කිරීමකි. තවද යමයලස පවසන්නන් යන මඟ ගිය අතර ඔහු
අල්ලාහ් ව ප්රති්යෂප කළ යකයනකි. යම් හව තහවුරු කරන
 වර්ආන් වැකි යදස හලමු.

ْ ُ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
ُ اْلَب
)87( ي
ِ َهو القاهِر فوق عِبادِه ِ وهو اْلكِيم

“තම ගැත්තන්ට ඉහළින් සට මැඩලන්යන් ඔහුය. තවද
ඔහු ප්රඥාවන්තය (සයලු යත රතුරු) මැනවින් දන්නාය.” සූරා
අල් අනාම් 6:18.

ْ َ َ ٰ َ َ ْ َّ ُ َّ َ َّ
َ َْ
َّ َخلَ َق
َ الس َم
ى لَع ال َع ْر ِشۖ ي ُ َدب ِ ُر
ات َواأل ْرض ِِف سِتةِ أيا ٍم ثم استو
ِ او
َْْ
ۖاألم َر

“සේ කාල පරිච්යේදයක ීම අහස්ද යප යළ වද
ිතර්මාණය කයළේ අල්ලාහ් ය.පසුව ඔහුයේ හලය අර්ෂ්ි
පිිටියේය. ඔහු සයලු දැය පරිපාලනය කරන්යන්ය.” සූරා
යූනුස් 10:3

ْ َ ِلَي ْ َس َك ِمثْلِه
َۖش ٌء

“ඔහු යමන් කිසව් නැත. තවද ඔහු
සයල්ල හලන්යන්ය.” සූරා අෂ් ෂූරා 42:11.

සර්ව රාවකය

තවද, සෑම රාත්රියන් ි තුයනන් යක ටසක කාලය් තම
ගැත්තන්යේ ප්රාර්ථනා වලට අල්ලාහ් පිළිතුරු යදන හවද,
අවසාන දිනයේ ජනතාවට ීනන්දුව ීමම සදහා පැමියණන හවද
විශං්වාස කිරීම අපයේ යුතු කමයේ. යම් හව පහත සඳහන් වැකි
සනාථ කරයි.
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َّ ُ َ َّ َ
ًّ َ ًّ َ ُ ْ َ ْ
﴾٢١﴿ ت األرض دَك دَك
ِ ّلَك إِذا دك
“එයසේ යන ව යප යළ ව සුනු විසුනු වූ කල්ි” සූරා අල්
ෆජ්ර් 89:21

ًّ
ًّ ُ َ ْ َ َ َ َ
﴾٢٢﴿ اء َربُّك َوال َملك َصفا َصفا
وج

තවද, නුඹයේ පරමාධිපති ද ඇණි හැඳ යමන්
මල්වරුන් ද ඇවිත්” සූරා අල් ෆජ්ර් 89:22.

َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
ََْ َ َ
ٰ َّل ْك َر
ٰ اْلنسان وأ
﴾٢٣﴿ ى
ِ َّن َُل ا
ِ و ِِجء يومئ ِ ٍذ ِِبهنمۖ يومئ ِ ٍذ يتذكر

“තවද, එදින ජහන්නම් නම් අපාය සමීප කරනු
ලහන්යන්ය. එදින මිිතසා සිපත් කරන්යන්ය. ය සිපත්
කිරීයමන් ඔහුට කිසදු වැඩ් වන්යන්ද? ” සූරා අල් ෆජ්ර්
89:23.

َ َّ َ َّ
ُ ك َف َّع ٌال ل ِ َما يُر
﴾١٠٧﴿ يد
إِن رب
ِ

“සැහැවින්ම ඔහයේ පරමාධිපති ඔහු අභිමත කළ යද්
සදුකරන්යන්ය.” සූරා හූද් 11:107
َُ َ
අල්ලාහ්යේ إرادة
- අභිමත යදවර්ගයට අයත්ය. එයින්
َ
එක්  ِا َردة ك ْو ِنيَة- ඉරාදා කවුිතේයා යහවත් ිතර්මාණය කිරීම
සඳහා වන අභිමතය.
َ َ
َ َ ادة
යදවනුව َش ِع َّية
 ِار- ඉරාදා ශංර්ඉේයා යහවත් ීතති
පද්ධතිය යන යහ ත් යහ මාර්ග පිළිහඳ අල්ලාහ්යේ අභිමතය.
යමයින් පළමු යක ටයසි යමයල යවි ිතර්මාණය කිරීමට
අල්ලාහ් අභිමත කරන සයල්ල ඇතුළත් ය. එි යහ ඳ යහ
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නරක යන කිසදු යේදයකින් යත රව අල්ලාහ් අභිමත කළ
සයලු දැය්ම සදු වනු ඇත. එයහත් යම්වා සයල්ල අල්ලාහ්
කැමති හව තිබිය යුතු යැයි කිසදු හලපෑම් නැත. යම්වා අතර
අල්ලාහ් කැමති යද් තිබිය හැකිය. එයමන් ම අල්ලාහ් අකැමති
යද් පවා තිබිය හැක.
َ َ
َ َ ادة
َش ِع َّية
 ِارයනු සමාජයේ ීතති පද්ධතිය සහ යහපත්
මාර්ගය හා සම්හන්ධ යවයි. යම්වා යකයරි අල්ලාහ් කැමති
ය. ිතදසුන් වශංයයන් අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීම, උපවාසයේ
යයීමම වැිත වතාවත් යමි අඩිංගු යේ.
යම්වා ඉටු විය යුතු යැයි අල්ලාහ් අභිමත කරන්යන්
නම්, අල්ලාහ් යම්වාට කැමැති ද්වන හව පැහැදිලි යේ.
َ َ
َ َ ادة
යකයසේ යවතත් َش ِع َّية
 ِارයකයරි අල්ලාහ් කැමති වන
නමුත් ඒවා ක්රියායේ යයීමය යුතුයැයි කිසදු හලපෑම් නැති හව
අපි විශං්වාස කළ යුතුය. පහත සදහන්  වර්ආන් වැකි යම් හව
සනාථ කරයි.
ඉරාදා කවුිතයියා පිළිහඳ ිතදසුන් කිිපය්.

ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ
َ َّاقتَتَلُوا َولَـٰك َّن الل
ُ ـه َي ْف َع ُل َما يُر
﴾٢٥٣﴿ يد
ولو شاء اللـه ما
ِ
ِ

“අල්ලාහ් අභිමත වූයේ නම් ඔවුන් මරා යන ගන්නට
තිබුණි. එනමුත් අල්ලාහ් තමන් සතන යද් සදු කරන්යන්ය.”
සූරා හකරා 2:253.

َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ ُ ُ ُ َّ َ َ
﴾٣٤﴿ إ ِن َكن اللـه يرِيد أن يغوِيكمۖ هو ربكم ِإَوِلهِ ترجعون

“අල්ලාහ් නුඹලා යන යවන්නට සතුයේ නම්, මයේ
උපයද්ශංය නුඹලාට වැඩ් යන වන්යන්ය. ඔහු නුඹලායේ
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පරමාධිපති ය. නුඹලාට වැඩ් යන වන්යන්ය. ඔහු ඔහයේ
පරමාධිපතිය. ඔහු යවතය නුඹලා පුන පමුණුවනු ලහන්යන්ය.”
සූරා හූද් 11:34.
ඉරාදා ශංරීඉේයා පිභිහඳ ව ිතදසුන්:

ُ ََ َ َُ َْ ُ ُ ُ َ
وب عليك ْم
واهلل يرِيد ان يت

“තවද අල්ලාහ් නුඹලායේ පාපක්ෂමාව පිළිගැීතමට
අයේ්ෂා කරයි.” සූරා අන් ිතසා 4:27
තවද, අල්ලාහ්යේ ඉරාදා පිළිහඳ ව අපි දැන සටියත්,
යන දැන සටියත්, ඒවා අවයහ ධ කර ගැීතයම් හැකියායේ අප
තුළ අඩුපාඩු තිබුණත් අල්ලාහ්යේ ඉරාදා යදවර්ගයම ඔහුයේම
සූ්ෂම දැනුමට එකග ව සදු වන හව අපි විශං්වාස කළ යුතුය.

َ ْ ُ
ْ ََ
َ اْلاكِم
ْي
الي َس
ِ َ اهلل بِأحك ِم

“විිතශං්චයකරුවන්යගන් ඉතා ප්රඥාවන්ත විිතශං්චය
කරුවා අල්ලාහ් යන යේද?” සූරා අත් ීනන් 95:8.
තවද, අල්ලාහ් තම හැතිමතුන් යකයරි මහත් ආදරය
ද්වයි, එයමන් ම ඔවුන් ද අල්ලාහ්ට මහත් ආදරය ද්වති. ඒ
සමඟ ඔහු සඳහන් කළ යහ ක්රියාවන් සහ යහ යප යර න්දු
සයල්ල අල්ලාහ් ප්රිය කරයි. තමා තහනම් කළ පාප ක්රියාවන්
සයල්ල අල්ලාහ් පිළි වල් කරයි. විශං්වාස කළවුන් සහ  වසල්
ක්රියාවන් ඉටු කරන්නන් අල්ලාහ් පිළිගීත. ඔහුයේ යක පයට
භාජන වූ කාෆිර් යහවත් ප්රති්යෂේප කළවුන් යකයරි අල්ලාහ්
යක ප යවයි යනුයවන් අපි විශං්වාස කළ යුතුය. යම් හව පහත
සඳහන් වැකි සනාථ කරයි.
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َ ُّ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ
ُ ُْ
ُ اهلل فَاتَّب
َ ون
وِن ُيبِبْك ُم اهلل
ع
قل ا ِن كنتم ُتِب
ِ
ِ
“(නබිවරය!) පවසනු. නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රිය කරන්නන්
ව සටියේ නම් එවිට නුඹලා මා අනුගමනය කරනු. අල්ලාහ්
නුඹලා ව ප්රිය කරනු ඇත.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:31.

َّ ْ َ َ ْ َ َ
ُاهلل ب َق ْوم ُُي ُِّب ُه ْم َويُح ُّبونَه
ُ
فسوف يأ ِت
ِ
ٍ ِ

“එවිට අල්ලාහ් තවත් පිරිස් යගන එනු ඇත. ඔහු
ඔවුන් ව ප්රිය කරයි. ඔවුහු ද ඔහු ව ප්රිය කරති.” සූරා අල්
මායිදා 5:54

َْ
ْ ُ ُّ ُ َ َّ
َ سط
ْي
َواقس ُِطوا إن اهلل ُيِب
ِ ِ المق

“සැහැවින්ම යු්ති සහගත ව කටයුතු කරන්නන් ව
අල්ලාහ් ප්රිය කරයි.” සූරා අල් හුම්රාත් 49:9.

ْ ْ ُّ ُ ُ َّ َ
َ سن
)39( ْي
واهلل ُي
ِ ِ ِب ال ُمح

“තවද අල්ලාහ් දැහැමි කටයුතු කරන්නන්ව ප්රිය
කරයි.” සූරා අල් මායිදා 5:93.

ْ ُ ْ
ُ َ ٌّ َ َ َّ َّ َ ُ ُ ْ َ
ٰ َ نك ْمۖ َو َال ي َ ْر
َۖض لِعِبَادِه ِ الكف َر
إِن تكفروا فإِن اللـه غ ِن ع
ُ َْ
ُ َ َ
ِۖإَون تشك ُروا ي َ ْرض ُه لك ْم

“නුඹලා ප්රති්යෂේප කයළේ නම් සැහැවින්ම අල්ලාහ්
නුඹලායගන් (අවශංයතා කිසව් යන මැති) සර්ව සම්පූර්ණය.
ඔහුයේ ගැත්තන්යේ ප්රති්යෂේපයට ඔහු කැමති යන වන්යන්ය.
නුඹලා කෘතයේදි වන්යන් නම් නුඹලායගන් ඔහු එයින්
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(කෘතයේීම භාවය) තාේතිමත් වන්යන්ය.” සූරා අද් දාරියාත්
39:7.

َ
ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ َ
َ اق ُع ُدوا َم َع ال ْ َقا ِعد
﴾٤٦﴿ ِين
كن كرِه اللـه انبِعاثهم فثبطهم وقِيل
ِ َٰولـ

“ඔවුන්යේ පිටත් වීම ගැන අල්ලාහ් අකැමැති වු යහයින්
ඔවුන් නතරවන්නට ඔහු සැලැස්සුයේය. තවද, නැවීන
සටින්නන් සමඟ (ඔහද) නැවති සටිනු යැයි ඔවුනට කියන
ලීම.” සූරා තේහා 9:46

ُ َ َ ْ ُْ َ ُ َ ِ َ
َ ِ ضوا َعنْ ُه ذَال َِك ل َِم َن َخ
َش َر َّب ُه
رَض اهلل عنهم ور

“අල්ලාහ් ඔවුන් යකයරි තෘේතියට පත් විය. ඔවුහු ද
ඔහු යකයරි තෘේතියට පත් වුහ. යම් තමායේ පරමාධිපතිට
බිය හැතිමත් අයටය.” සූරා හේයිනා 98:8

َ
َّ
َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ً ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
ٌ ض
ب ِم َن اللـهِ َول ُه ْم
كن من شح بِالكفرِ صدرا فعلي ِهم غ
ِ َٰولـ
ٌ َع َذ
ٌ اب َع ِظ
﴾١٠٦﴿ يم

“නමුත් කවයර ව ප්රති්යෂේපයට තම හදවත විවෘත කර
ගත්යත්ද, එවැන්නන් යකයරි අල්ලාහ්යගන් වූ යක පය
ඇත. තවද ඔවුනට මහත් වූ දඬුවම් ද ඇත.” සූරා අන් නහ්ල්
16:106.
තවද, අල්ලාහ්යේ මුහුණ, ඇස්, අත් වැිත විස්තර
සයල්ල සැහෑය, එයහත් ඔහු ඔහුයේ මැවීම් වලට කිසයසේත්
සමාන යන වන හවද, ඔහුයේ ප්රාණය හා පැවැත්ම සම්පූර්ණ
යහයින් අඩ ිතන්ද් පවා සදු යන වන හවද, යකතරම්
හරපතළ හා විශංාල කටයුත්ත් පවා ඔහු ක්ෂණික ව සදු කළ
හැකි හලය ඇත්තාය. එයහත් ඔහුට කිසදු යවයහස් යන මැති
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හවද, අල්ලාහ් සහ ඔහුයේ රසූල් (සල්) වරයාණන් සඳහන්
කළ යත රතුරු සයල්ල සතයය හවද, එයහත් ඒවා කිසව්
ඔහුයේ මැවීම් සමඟ සමාන කිරීම යහ සසඳා හැලීම යන කළ
යුතු හවද විශං්වාස කළ යුතුය. එයමන්ම අල්ලාහ් පිළිහඳ ව
අල්ලාහ් සහ ඔහුයේ දූතයාණන් ප්රති්යෂේප කළ සයලු විස්තර
අපද ප්රති්යෂේප කළ යුතු හව තරයේ විශං්වාස කළ යුතුය. යම්
කරුණු  වම් දැයි පහත සදහන් විස්තර යදස අවධානය යය මු
කරමු.

ْ
َ َ ُ َ َ ُ ْ َ َََْ
واْلَل ِل َواْلك َر ِام
ويبَق وجه ربِك ذ

“යගෞරවය හා කීර්තිය ිමි නුඹයේ පරමාධිපතියේ
මුහුණ සදා පවතිනු ඇත.” සූරා රහ්මාන් 55:27

َ قَالُوا ب َ ْل ي َ َداهُ َمب ْ ُس
ُ وطتَان ُينْفِ ُق َكيْ َف ي َ َش
اء
ِ

“එයසේ යන ව ඔහුයේ දෑත් (විවෘත ව) දිගු හරිනු ලැහ
ඇත. ඔහු සතන පරිදි පිරිනමන්යන්ය.” සූරා මායිදා 5:64

َ
َ ْ َ ً َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ َّ
َ َضتُ ُه ي َ ْو َم الْقي
ِامة
َو َما ق َد ُروا اللـه حق قدرِه ِ واألرض َجِيعا قب
ِ
َ ُ ْ ُ َّ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
َ ٌ َّ ْ َ ُ َ َ َّ َ
﴾٦٧﴿ شكون
ِ والسماوات مطوِيات بِي ِمينِهِۖ سبحانه وتعاَل عما ي

“ඔවුන් අල්ලාහ්ට යගෞරවය කළ යුතු අයුරින් යගෞරවය
යන කයළ ය. (මළවුන් යකයරන්) නැගිටවනු ලහන දින මුළු
මිිතලයම ඔහුයේ (අත්) මිට (තුළ) ය. තවද අහස් ඔහුයේ
ද වණයති හ වළනු ලැබු දෑ ( හවට පත්)යේ. ඔහු පිවිතුරු විය.
තවද ඔවුන් ආයද්ශං කරන දැයින් ඔහු උත්තරීතර විය. ” සූරා
අද්දාරියාත්. 39:67.

ْ َ َ ْ ُْ
ْ
ْ
َواصنَعِ الفلك بِأعيُنِنَا َو َوحيِنَا
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“අයේ ඇස් හැල්ම ඉදිරියේ අයේ ිතයය ගයයන්ද නැව
සාදනු.” සූරා හූද් 11: 37.
තවද, මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් යමයසේ වදාළහ.
“අල්ලාහ්යේ තිරය ආයල කය යේ. ඔහු එය ිතරාවණය කයළේ
නම්, ඔහුයේ ඇස්  වමන දෑ යවත පතිත යේ ද, ඒවා සයල්ල
ඔහුයේ මුහුයේ යජය තිමත් ආයල කයයන් පිලිස්සී යනු
ඇත.“ එයමන් ම අල්ලාහ්ට යනත් යදක් තියහන හව අහ්ලුස්
සුන්නා ව අල් ජමාඅත්වරුන්යේ පිළිගැීතම යේ. දජ්ජාල්
පිළිහඳ යමම හීමසය සනාථ කරයි. “සැහැවින්ම ඔහු (දජ්ජාල්)
එ් ඇස් (පමණ්) සිත යකයනකි. ඔහයේ
පරමාධිපතිවරයා එවැිත එ් ඇස් සිත යකයන් යන යේ.”
යනුයවන් නබි (සල්) තුමාණන් වදාළහ.
අල්ලාහ්යේ ස්වභාවය පිළිහඳ ව පහත සඳහන් අල්
 වර්ආන් වදන් පැහැදිලි කරයි.

ْ
ُ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ
َ
ُ
)809( ال تدرِكه األبصار وهو يدرِك األبصار وهو الل ِطيف اْلبِي

“කිසදු දෘෂ්ටීන් ඔහුට ළඟා විය යන හැක. නමුත් ඔහු සයලු
දෘෂ්ටීන් ග්රහණය කර සටී. තවද ඔහු සයුම් ඥාීතය. සර්ව
ප්රඥාවන්තය.” සූරා අල් අනාම් 6:103.

َ ٌ َ َ َ ْ َّ ٌ ُ ُ
ٌإَل َرب َها نَاظ َِرة
- اِضة
ِ وجوه يومئ ِ ٍذ ن
ِ

“එදින සමහර මුහුණු (සතුටින්) පිබිීම පවති. එදින ඒවා
තම පරමාධිපති යදස හලමින් සටිති.” සූරා අල් කියාමා
75:23,23.

َّ ئ َو ُه َو
ُ يع ابلَ ِص
ٌ ْلَي ْ َس َك ِمثْلِهِ َشي
ُ الس ِم
ي
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“ඔහුයමන් කිසව් නැත. තවද ඔහු සර්ව රාවකය,
සයල්ල හලන්යන්ය.” සූරා අෂ ෂුරා 42:11.

ُ ُ َْ َ
َ َ ٌ
ال تأخذهُ سِنَة َّوال ن ْو ٌم

“මඳ ිතන්ද යහ (තද) ිතන්ද ඔහු ව ග්රහණය යන කරන්යන්ය.”
සූරා හකරා 2:255.

َ ُ َ ُ َ َ ُ َْ ْ َ َ َ
إذا ا َراد شيئًا ان َيق َول َُل ك ْن فيَكون

“ඔහු යම් සතුයේ නම් එයට ‘වනු‘ යැයි පැවසු විගස
එය සදුයවයි.“ සූරා යාසීන් 37,82.

َاوات َو ْاألَ ْر َض َو َما بَيْنَ ُه َما ِف س َِّتةِ َأيَّام َو َما َم َّسنا
َّ َولَ َق ْد َخلَ ْقنَا
ِ َ الس َم
ِ
ٍ
ُ ُّ
﴾٣٨﴿ وب
غ
ٍ مِن ل

“සැහැවින්ම අපි අහස් ද මිිතලය ද ඒ යදක අතර ඇති
දෑ ද දින සය් තුළීම මැේයවමු. කිසදු යවයහස් අප ස්පර්ශං
යන කයළේය.” සූරා කාෆ් 50;38.
අල්ලාහ් ඔහු ගැනම යහ ඳ හැටි දීත. එහැවින් ඔහු තමා
ගැනම සදහන් කරන සයලු කරුණු ඒ ආකාරයයන්ම පිළි
ගැීතම ද ඔහු තමන් පිළිහඳ ව  වමන දෑ ප්රති්යෂේප කයළේ ද
එවා අප ද ප්රති්යෂේප කිරීම අතයවශංය කරුණකි. තවද,
අල්ලාහ් පිළිහඳ ව සැහැවින්ම දන්යන් මුහම්මද් නබි (සල්)
තුමාණන් වන යහයින් එතුමාණන් අල්ලාහ් ගැන  වම්
සඳහන් කයළේ ද ඒවා ඒ ආකාරයයන්ම පිළිගැීතම ද,
එතුමාණන්  වමන දෑ ප්රති්යෂේප කයළේ ද ඒවා අපද ප්රති්යෂේප
කිරීම ද අපයේ යුතුකම යේ. යම් මාතෘකාව සම්හන්ධ ව අපට
යවනත් විකල්පය් යන මැත. එයමන්ම යමය සම්හන්ධ
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වයාකූලතලතාවට පත්වීමට කිසදු යහේතුව් නැත. එයහයින් ඉහත
සඳහන් ආකාරයට අල්ලාහ් මත විශං්වාසය තැබීම අපයේ පරම
යුතුකම යේ.

පළමුවන යක ටස
අල්ලාහ් පහළ කළ දහම ද ඔහුයේ නබි (සල්)
තුමාණන්යේ සුන්නාහ්ව ද, එම ආදර්ශංයට එකඟ ව දයවත් වූ
පූර්වගාමින් සහ ඉමාම්වරුන් යපන් වූ මාර්ගයන් පදනම් කර
යගන, අල්ලාහ්යේ ගුණාිංගයන් කිිපය් පිළිහඳ ව
විස්තරාත්මක ව ද තවත් කිිපය් පිළිහඳ ව ලුහුඬින් ද,
එයමන් ම ඇතැම් ගුණාිංගයන් අල්ලාහ්ට ගැළයපන හව ද,
ඇතැම් ගුණාිංගයන් අල්ලාහ්ට යන ගැළයපන හවද ඉහත ීම
සඳහන් කයළමු.
තවද, යමම විෂය සම්හන්ධ ව අල්  වර්ආනයේ සහ
සුන්නායවි සඳහන් කරුණු ඒවායේ හාිර අර්ථය මත පිළිගත
යුතු හවද, අල්ලාහ් සහ ඔහුයේ නබි (සල්) තුමාණන් එයින්
අදහස් කළ සැහෑ අර්ථයයන් හැහැර වී යන මග ගිය ජනතා
යමන් යන ව, එි යථාර්ථ අදහස පමණ් පැවසය යුතු හව
අයේ ස්ථාවරය යේ.
තවද, අල්  වර්ආනයේ සහ සුන්නායවි සඳහන් කරුණු
සයල්ල සතයය හවද, එවා එකියනකට පරස්පර විය යන හකි
හවද අපි ස්ථීර ව දිතමු. යම් හව අල්ලාහ් සඳහන් කරන්යන්
යමයසේය.

َ
َََ
َ َ َ َ ُْ َ
ْ َ ْ
ِأفَل َيتَ َدبَّ ُرون الق ْرآن َول ْو َكن م ِْن عِن ِد غيِ اهلل ِ ل َو َج ُدوا فِيه
ْ
ً ِ اخت ِ ََلفًا َكث
)75( يا
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“අල්  වර්ආනය ගැන ඔවුහු වටහා ගත යුතු යන යේ ද?
එය අල්ලාහ් යන වන යකයන ව යවතින් වී නම් එි ඔවුහු
පරස්පරයන් යහ යහ මය් දකිනු ඇත.” සූරා අන් ිතසා 4:82.
එ හැවින් කරුණු එකියනකට පරස්පරවන්යන් නම්,
ඒවා අතර ඇතැම් යත රතුරු අසතයය යේ. එයසේ යන යේ නම්
ඒවා වැරදි යේ. එයහත් අල්ලාහ් සහ ඔහුයේ රසූල් (සල්)
තුමාණන් දන්වන යත රතුරු වල එවැිත අසතයය යහ වැරදි
කිසයසේත් තිබිය යන හැක. එිතසා අල්ලාහ්යේ දහයමි යහ
රසුල් (සල්) තුමාණන්යේ සුන්නාහ්යවි එකියනකට පරස්පර
විෂයයන් තියහන හව කවයර ව යහ වාද විවාද කරන්යන්
නම්, එය ඔහුයේ අයහපත් සතුවිලි සහ විංක අරමුණ ප්රකාශං
කරයි. එහැවින් එවැිත යකයන් තම වැරදි මත සයල්ල ඉවත්
කර අල්ලාහ්යගන් සමාව අයැද ිතවැරදි මඟට පැමිණිය යුතුය.
එපමණ් යන ව කවයර ව යහ අල්ලාහ්යේ දහයමි යහ
සුන්නායවි යම් පරස්පරතා තියහන හව සතන්යන් නම්,
ඔහුයේ බුද්ධියයි තියහන දුහලතාව සහ සතයය වටහා
ගැීතයම් හැකියායේ ඌනතාව ප්රකාශං කරයි. එහැවින් සතයය
අවයහ ධ කර ගනු පිණිස දැනුම යසවීම ද, ඒ සදහා පරිරමය
දැරීම ද ඔහුයේ යුතුකම යේ. යමයින් පසුව ද ඔහුට සතයය
වටහා ගත යන හැකි වන්යන් නම්, ඒ පිළිහඳ ව අනුමානය
යන කර, උගත් විද්වතුන්ට යමම විෂය භාර කළ යුතුය. තවද,
 වර්ආනයේ සහ සුන්නායවි එකියනකට පරස්පර කිසව්
යන මැති යහයින් යම් කරුණ් පැහැදිලි යන මැති අවස්ථාවක
َّ ُ ل
ِّ
උගත් විද්වතුන් පවසන ආකාරයයන් “ آمنا ب ِ ِه ك مِن عِن ِد ربناතව
ද අපි ඒවා විශං්වාස කයළමු. සයල්ල අපයේ පරමාධිපති යවතිිත
යැයි ඔවුහු පවසති.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:7.
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2වන පරිච්යේදය මලාඉකාවරු යකයරි විශං්වාස කිරීම
මලාඉකාවරුන් යනු අල්ලාහ්යේ යගෞරවීතය හැතිමතුන් ය.
ඔවුන් මවනු ලැබුයේ අල්ලාහ්ට නැමදුම් කිරීම සඳහා පමණි.
එහැවින් ඔවුන් ිතතරම අල්ලාහ්ට පුද පූජා කරමින් ඔහුයේ
අණට අවනත ව සටිති යනුයවන් විශං්වාස කිරීම අපයේ
යුතුකම යේ. ඔවුන් පිළිහඳ ව අල්ලාහ් සඳහන් කරන්යන්
යමයසේය.

ْ ٌ َ
َ ُ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َْ َُ ُ َْ َ
َ
﴾٢٧﴿ ﴾ ال يسبِقونه بِالقو ِل وهم بِأمرِه ِ يعملون٢٦﴿ اد ُّمك َر ُمون
عِب

“ඔවුන් (මලාඉකාවරුන්) යගෞරවයට පාත්ර වූ
ගැත්තන්ය. වදනකින් වුව ද ඔවුහු ඉදිරියයන් යන යන්යන ය.
තවද ඔවුහු ඔහුයේ ිතයය ග ඉටු කරන්යන ය.” සූරා අල්
අන්බියා 21:27.
අපයේ දෑසට ඔවුන් යන යපයනන අයුරින් අල්ලාහ්
සඟවා තහා ඇත. යකයසේ යවතත් අල්ලාහ්යේ ගැත්තන් කිිප
යදයන වට පමණ් මලඉකාවරුන් ව ිතරාවරණය කයළේය.
දයබ්රීල් (අලල) යදස හැලු විට එතුමා ප්ෂිපත්ර හය
සීය් සිත ව ඈත අහස ආවරණය කර යගන සටින හව නබි
(සල්) තුමාණන් දුටුහ. මිිතස් රූපයයන් දයබ්රීල් (අලල) තුමා
පැමිණ මරියම් (අලල) තුමිය සමඟ කතා කයළේය. එ් දින්
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් තම සගයින් අතර වාඩි වී සටින
විට, මිිතස් හැඩයයන් දයබිරීල් (අලල) එතැනට පැමිණියේය.
එයහත් එතුමා ව හඳුනා ගැීතමට සහාහාවරුන්ට යන හැකි විය.
එම අවස්ථායේ දයබ්රීල් (අලල) සුයද සුදු ඇඳයමන් සැරසී
සටියේය. එතුමායේ ිස යකස් තද කළු පැහැති ව තිබුණි.
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ගමයන් මහන්සය ඔහු යවත යපයනන්නට යන තිබුණි. නබි
(සල්) තුමාණන්යේ දණිස් යදක තම දණිස් සමීප කර ඔහු
වාඩි විය. පසුව යදයදනානම තමන් අතර සාකච්ඡා කයළ ය.
ඔහු එම ස්ථානයයන් ඉවත් ව ගිය පසු, ඔහු දයබ්රීල් (අලල)
හව තම සගයින්ට රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසුහ.
මලාඉකාවරුන් අතර විවිධ වගකීම් අල්ලාහ් භාර කර
ඇති හව අපි විශං්වාස කරමු. රසූල්වරුන් (සල්) තුමාණන්
යවතට අල්ලාහ්යේ ිතයය ගයන් රැයගන එයම් වගකීම දයබ්රීල්
(අලල) තුමාට පවරා ඇත. එයමන් ම යල කාන්ත දිනයේ ද,
මළවුන් යළි නැගට වන අවස්ථායේ ද සූර් නම් යහ රණෑව නාද
කිරීයම් වගකීම ඉස්රාෆීල් (අලල) යවත ද, වර්ෂාව පිළිහඳ
වගකීම මීකාඉල් (අලල) යවත ද, මළවුන්යේ ප්රාණය අත්පත්
කර ගැීතයම් වගකීම මල් අල් මවුත් යවත ද, අපාය භාර ව
මාලි් (අලල) යවතද පවරා ඇත. එයමන්ම කඳුවැටි ආර්ෂා
පිළිහඳ වගකීම ද, ගර්භාශංයේ සටින කලලය පිළිහඳ ආර්ෂා
කිරීම සඳහා ද, මිිතසුන් ආර්ෂා කිරීම සඳහා ද, සෑම
මිිතයස වයේ ක්රියා කලාපය සටහන් කර ගනු පිණිස ඔහුයේ
වම් සහ ද වණු පැත්ත මලාඉකා වරුන් යදයදයන් ද යනාදි
වශංයයන් විවිධ වගකීම් ඔවුන් පවරන ලීම.

ٌ ِإذْ َيتَلَ ََّق ال ْ ُمتَلَقِيَان َعن ْاِلَ ِمْي َو َعن الشِ َمال قَع
﴾١٧﴿ يد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ

“ද වණු පසන් ද වම් පසන් ද ිඳ සටහන් කරන
යදයදයන් සටහන් යන කර නැත. ” සූරා කාෆ් 50:17

ٌ ِ ِيب َعت
َ َ َّما يَلْفِ ُظ مِن قَ ْول إ َّال
ٌ َليْهِ َرق
﴾١٨﴿ يد
ِ ٍ
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“ිතවැරදි ව සටහන් කරන්නන් ඔහු අබියස (සටහන්
කරමින්) මිස කිසදු වදන් ඔහු උච්චාරණය යන කරන්යන්ය.”
සූරා කාෆ් 50 :18
එයමන්ම මළවුන් යස යහ යනි තැන්පත් කළ විගස
ඔවුන්යගන් ප්රශං්න අසන්නට මලාඉකාවරුන් පත් කර ඇත. යම්
මලාඉකාවරුන් මළවුන්යගන් ඔවුන්යේ පරාධිපති පිළිහඳ ව ද,
ඔවුන්යේ දහම පිළිහඳ ව ද, ඔවුන්යේ නබිවරයා පිළිහඳ ව ද
ප්රශං්න කරන්යන ය. එම මිිතසා යහපත් හැතිමයත ව වුයේ නම්
එි දි ඔහුට සහනය සලසා යගනු ලහයි. තවද, ස්වර්ගය
නඩත්තු කිරීම සඳහා ද මලාඉතාවරුන් පත් කර ඇත.

ْ
ْ ُّ َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ُ
َّ
ِ ت ِِف اْلياة
ِۖ اَلنيَا َو ِِف اْلخ َِرة
يثب ِت اللـه اَّل
ِ ِ ِين آمنوا بِالق ْو ِل اثلاب
َّ ُ َّ ُّ ُ َ
َ الظالِم
ُ َّْيۖ َويَ ْف َع ُل الل
ُ ـه َما ي َ َش
﴾٢٧﴿ اء
ضل اللـه
ِ
ِ وي

“අල්ලාහ් ව විශං්වාස කළවුන් ට යමයල ව දයවිතයේ හා
මතු යල යවි ස්ථාවර වදිතන් ස්ථාවරවත් කරන්යන්ය. තවද
අල්ලාහ් අපරාධකරුවන් ව යන මඟ යෑමට හරින්යන්ය. තවද,
ඔහු අභිමත කරන දෑ කරන්යන්ය.” සූරා ඉබ්රිහීම් 14: 27.

َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ
َ ون َعلَيْهم ِمن ُُك ب
﴾٢٣﴿ اب
والمَلئِكة يدخل
ِ
ٍ ِ

තවද. මලාකාවරුන් (ස්වර්ගයේ) සෑම යද රටුවකින්ම
ඔවුන් යවත ඇතුළු යවති. ” සූරා අර් රාද් 11:23

ُ ََْ ٌ َ َ
ْ َ كم ب َما َص
َّ ِب ُت ْمۖ فَن ِْع َم ُع ْق ََب
﴾٢٤﴿ ِاَلار
سَلم علي
ِ

“නුඹලා ඉවසා සටි යහේතුයවන් නුඹලා යවත ශංාන්තියයි.
තවද අවසන් ිතවහන යහපත් විය. (යැයි මලාඉකාවරුන්
පවසති).” සූරා අර් රාද් 13: 24.
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තවද, නබි (සල්) තුමාණන් එ් අවස්ථාවක
මලාඉකාවරුන් පිළිහඳ ව සඳහන් කරන විට, “අහයසේ තියහන
ُ  البَيනමැති යද්ව ස්ථානයට මලාඉකාවරුන් දිනපතා
ْت ال َم ْع ُمور
ඇතුළුයවමින් සටිති යනුයවන් වදාළහ. තවත් වාර්තාවකට
අනුව “දිනපතා එය තුළ මලාකාවරුන් හැත්තෑ දහස් නැමදුම්
කරමින් සටිති.” යනුයවන් වදාළහ.

3වන පරිච්යේදය නබිවරුන් හා ග්රන්ථ යවත විශං්වාස කිරීම
අල්ලාහ් ඇතැම් මිිතසුන් සන්යද්ශංකවරුන් වශංයයන්
යත රා යගන ඔහුයේ මැවීම් යවත ඔවුන් එවීය. යමම
සිංයද්ශංකවරුන් අතර නූහ් (අලල) ප්රථමයා වන අතර
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අවසාන සිංයද්ශංකවරයා හව අපි
විශං්වාස කරමු.

َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َ َ
َّ َ َ
َّ ون ل
َّ اهلل ِ ُح
َ ً
ُّ ج ٌة َب ْع َد
ِ ِلن
الر ُس ِل
اس لَع
شين ومنذِرِين ِلِ َل يك
ِِ ُر ُسَل ُمب
ُ َّ َو ََك َن
ً يزا َحك
ً اهلل َعز
)856( ِيما
ِ

“ඇතැම් රසූල්වරුන් එම රසූල් රුන්ට පසු ව කිසදු
සාධකය් අල්ලාහ්ට එයරි ව ජනයාට යන වනු පිණිස
ශුභාරිංචි දන්වන්නන් හා අවවාද කරන්නන් යලස සටියහ.
තවද අල්ලාහ් සර්ව හලධාරී සර්ව ප්රඥාවන්ත විය.” සූරා අන්
ිතසා 4:165.

َ َ َ ٌ َّ َ ُ َ َ َّ
ََ ْ ُ َ
َ َ َ َّ َ ُ َّ
َ
َاتم
ٰ
كن رسول اللـهِ وخ
ِ ما َكن ممد أبا أح ٍد ِمن رِجال ِكم ولـ
ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ
ً َش ٍء َعل
ْ َ كل
﴾٤٠﴿ ِيما
ِ ِ اَلبِي ِْيۖ وَكن اللـه ب
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“මුහම්මද් නුඹලායේ පිරිමින් අතුරින් කිසයව වයේ
පියය ව යන වීය. එනමුත් ඔහු අල්ලාහ්යේ දූතයාණන්ය.
නබිවරුන්යගන් (අවසානයාය) මුද්රාවය. තවද අල්ලාහ් සයලු දෑ
පිළිහඳ ව සර්වඥ විය.” සූරා අල් අහ්සාබ් 33:40.
නබිවරුන් අතුරින් උතුම් ප්රශංිංසා ලැබුයේ මුහම්මද් නබි
(සල්) තුමාණන්ය. එයින් පසු ව ඉබ්රාහීම්, මූසා, නූහ්, මර්යම්
තුමියයේ පුත්ර ඊසා යන නබිවරුන් උතුම් ප්රශංිංසා ලැබු අය
යවති. යම් නබිවරුන් පිළිහඳ ව පැසසුම් කරන විට අල්ලාහ්
යමයලස පවසයි.

ُّ
َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ
َ وح ِإَوب ْ َراه
ٰ َ ِيم َو ُم
ٍ ِنك َومِن ن
وَس
ِإَوذ أخذنا مِن اَلبِي ِْي مِيثاقهم وم
ً َ ً َ
ْ َْ َ َ
َ َوع
﴾٧﴿ ِيَس اب ْ ِن َم ْر َي َمۖ َوأخذنا مِن ُهم ِميثاقا غل ِيظا

“අපි නබිවරුන්යගන් ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව ගත් අවස්ථාව
(නබිවරය සිපත් කරවු) තවද, නුඹයගන් ද නූහ් යගන් ද
ඉබ්රාහීම් යගන් ද මූසායගන් ද මර්යම්යේ පුත් ඊසායගන් ද
(ඔවුන්යේ ප්රතිඥාව ගත් අවස්ථාව ද නබිවරය සිපත් කරවු)
අපි ඔවුන්යගන් ස්ථීර වූ ප්රතිඥාව් ගත්යතමු.” සූරා අල්
අහ්සාබ් 33:7.
තවද, එම විශිෂ්ට රසූල්වරුන්යේ ෂරීආ යහවත් ීතති රිති
වල තියහන සයලු යහපත් කරුණු මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්
යගන ආ ෂරීආයවි ඇතුළත් වී තියහන හව අපි විශං්වාස කරමු.
යම් හව අල්ලාහ් සනාථ කරන්යන් යමයසේය.
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َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ً ُ ٰ َّ َ َ
ُ َ َ َ َ
َك َوما
َ كم ِم
ين ما وَّص بِهِ نوحا واَّلِي أوحينا إِِل
َل
ِ
ا
ن
شع ل
ِ
ُ َ َ َ َ
ُ ِيَسۖ أ َ ْن أَق
َ َو َّصيْنَا بهِ إب ْ َراه
ٰ َ ِيم َو ُم
ٰ َ وَس َوع
ين َوال تتَف َّرقوا
َل
ِ ِيموا ا
ِ ِ

ِۖفِيه

“නූහ් ට කවර යදය් පිළිහඳ ව අවවාද කයළේ ද එයම
දහමින් නුඹලාට ද ආගමානුගත කයළේය. අපි නුඹ යවත වහී
පහළ කළ දෑ ද ඉබ්රාහීම්ට, මූසාට, ඊසාට කවර යදය් පිළිහඳ ව
අවවාද කයළේ ද එය ද වන්යන්ය. නුඹලා දහම ස්ථාපිත කරවු.
එි නුඹලා යවන්ව යන යවු. යන්නයි.” සූරා අෂ් ෂූරා 42:13.
තවද, රසූල්වරුන් සයලු යදනාම අල්ලාහ්යේ මැවීම් හව
ද, යම් පිරිස යවත වියශංේෂ යද්වත්වය් යන මැති හව ද විශං්වාස
කිරීම අපයේ යුතුකම යේ. යම් සම්හන්ධ ව නූහ් (අලල) තුමා
පැවසු කරුණු ගැන අල්ලාහ් අල්  වර්ආයේ යමයසේ සඳහන්
කරයි.

ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ َ ُ َُ َ
ب َوال أقول إ ِ َِّن
َوال أقول لك ْم عِندِي خزائِن اللـهِ وال أعلم الغي
ٌ ََمل
ك

“අල්ලාහ්යේ සම්පත් මා ළඟ තියබ් දැයි ද ගුේත දැය මම
දිතමියි ද මම ඔහට යන කියන්යනමි. මම මලාඉකාවරයයකිමි
යනුයවන් යන කියන්යනමි.” සූරා හූද් 11:31.

ْ
ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ُ َ ُ َُ َ ُْ
ب َوال أقول لك ْم
قل ال أقول لك ْم عِندِي خزائِن اهلل ِ وال أعلم الغي
ٌ َإَّن َمل
ك
ِِ

“(නබිවරය පවසනු) අල්ලාහ්යේ සම්පත් මා යවත
තියහන හව මම නුඹලාට යන පවසමි. තවද මම ගුේත දෑ
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යන දිතමි. මම මලාඉකාවරය ව ද යන යවමි, ” සූරා අල් අනාම්
6:50.
َ
ُ َّ اء
ًّ َ قُ ْل ال أ ْمل ُِك َلِ َ ْف َِس َن ْف ًعا َوال
َ ِضا إال َما َش
اهلل
ِ
“අල්ලාහ් අභිමත කයළේ නම් මිස මා යවනුයවන් යම්
යහපත් කිරීමට යහ හාිතය් කිරීමට යහ මම හලය
යන දරමි.” සූරා අල් අූඃරාෆ් 7:188. යනුයවන් ද
ُْ
َ َ َ َ ًّ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
ً
﴾٢١﴿ قل إ ِ َِّن ال أمل ِك لكم ِضا وال رشدا
“සැහැවින්ම, නුඹලාට කිසදු හාිතය් කිරීයම් යහ
යහමඟ යකයරි රැයගන ඒයම් හැකියාව මා සතු
යන වන්යන්ය යැයි පවසවු” සූරා අල් දයන් 72:21 නබි (සල්)
තුමාණන්ට අල්ලාහ් අණ කරයි.
අල්ලාහ් ඔහුයේ ගැත්තන් කිිප යදයන ව යත රා යගන
ඔවුන්ට යගෞරවය දැ්විය. තවද ඔවුන්යේ තත්ත්වය උසස්
හවට පත් කර ඔවුන් ප්රශංිංසා කයළේය. යමයට එකඟ ව නූහ් නබි
(අලල) තුමාට ප්රශංිංසා කරන විට අල්ලාහ්  වර්ආනයේ යමයසේ
සඳහන් කර ඇත.
ْ َ
ُ َ ً ْ َ َ َ ُ َّ
َ ُ
ُ
ً ك
ٍ ذرِيَّة َم ْن ْحَلنَا َم َع ن
﴾٣﴿ ورا
وحۖ إِنه َكن عبدا ش
“නූහ් සමඟ අප ඉසුලු අයයේ පරම්පරවීත! සැහැවින්
ඔහු (නූහ්) කෘතයේීම ගැත්යත ව ව සටියේය.” සූරා හනු
ඉස්රායිල් 17:3

තවද, අවසාන ව පැමිණි මුහම්මද් නබි (සල්)
තුමාණන් අල්ලාහ් යමයලස ප්රශංිංසා කර ඇත.
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َ ُ َ ْ َ ٰ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
َ ون ل ِل ْ َعالَم
ً ْي نَذ
﴾١﴿ ِيرا
تبارك اَّلِي نزل الفرقان لَع عب ِده ِ ِِلك
ِ
“යල වැසයන් සයල්ලන්ට අවවාදය් වනු පිණිස තම
ගැත්තා යකයරි ිතර්ණායකය පහළ කළ ඔහු භාගය
සම්පන්නය.” සූරා ෆුර්කාන් 25:1.
අිත වත් රසූල්වරුන් පිළිහඳ ව සඳහන් කරන විට
අල්ලාහ් යමයසේ ප්රකාශං කරයි.
َْ َ
َْ
ُ َ ََُْ َ َ ْ َ
ْ
ْ
َ
َْ ََ َ ْ ُ ْ َ
﴾٤٥﴿ ِوِل األيدِي واألبصار
ِ واذكر عِبادنا إِبراهِيم ِإَوسحاق ويعقوب أ
“(අපට නැමදුයමි) ශං්තියද (දහම පිළිහඳ) දර්ශංනයද
ඇත්තන් වූ ඉබ්රාහීම්, ඉස්හා් හා යාකූලතබ් යන අපයේ ගැත්තන්
ව සිපත් කරනු.” සූරා සාද් 38:45.
َ ُ َ َََْ ْ ُ ْ َ
ٌ ود ذَا ْاألَي ْ ِدۖ إنَّ ُه أ َ َّو
﴾١٧﴿ اب
واذكر عبدنا داو
ِ
“ශං්තියයන් යුත් අපයේ ගැත්තා වන දාවූද් පිළිහඳ ව
සිපත් කරවු. සැහැවින්ම ඔහු අප යවත හැයරන්යන ව විය.”
සූරා සාද් 38:17
َ ُ َّ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ
ٌ
َّ
﴾٣٠﴿ ووهبنا َِلاوود سليمانۖ ن ِع َم العبدۖ إِنه أواب
“දාවූද්ට (පුයත ව යලස) සුයලයිමාන් ව ප්රදානය
කයළමු. එම ගැත්තා යහපත් විය. සැහැවින්ම ඔහු (අල්ලාහ්
යවත) හැයරන්යන්ය. ” සූරා සාද් 38:30. යනුයවන් අල්ලාහ්
සදහන් කරයි. මර්යම් තුමියයේ පුත් ඊසා (අලල) පිළිහඳ ව
අල්ලාහ් යමයසේ සඳහන් කරයි.
ً َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ ْ َ َّ َ ُ ْ
َ َ ْ
َ
﴾٥٩﴿ إِن هو إ ِال عبد أنعمنا عليهِ وجعلناه مثَل بلِ ِن إِسائِيل
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“ඔහු යකයරි අප දායාද කළ ගැත්ත ව මිස ඔහු (ඊසා
තුමා) නැත. ඉස්රාඊල් දරුවන්ට ආදර්ශංය් යලස අපි ඔහු ව
පත් කයළමු.” සූරා අස් සුහ්රුෆ් 43:59.
තවද, අවසාන නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් මුළු මිිතස්
සමාජයටම එවන ලද නබිවරයය ව යනුයවන් ද, එතුමා විසන්
නබිත්වය පරිපූර්ණ වන හවද, (එනම් එතුමණන්ට පසුව
යවනත් නබිවරයය් යන පැමියණන හවද) අල්ලාහ් විසන්
පිළිගනු ලැබු දහම ඉස්ලාම් පමණි යනුයවන් ද, ඉන් අනතුරු ව
අල්ලාහ් යවනත් දහම් පිළියන ගන්නා හවද අපි විශං්වාස
කරමු.
යමම කරුණු වලට එකඟ ව කවයර ව යහ මුහම්ම්ද්
(සල්) තුමාණන් අවසාන නබිවරයා හව පිළි යන ගත්යත් නම්,
ඔහු සයලු නබිවරුන් ව ප්රති්යෂේප කළ යකයන් හව
සැලයකන හව අපි විශං්වාස කරමු. යමයට පටහැණි මතය්
َ
දරන සයලු යදනාම  ُم ْرتدයනුයවන් සලකනු ලහති. යමවැිත
පාප ක්රියාව සඳහා එම පුද්ගලයා පසුතැවිලිවීම අතයවශංය
එක් යේ. එයසේ පසුතැවිලි වීමට යන හැකි යකයන් පිළිහඳ
ව පහත සඳහන්  වර්ආන් වැකි පැහැදිලි කරයි.
ُ َ ْ َ َّ َ
َ وح ال ْ ُم ْر َسل
ٍ ت ق ْو ُم ن
﴾١٠٥﴿ ِْي
كذب
“නුහ්යේ ජනයා රසූල්වරුන් ව අසතයය කයළ ය.” සූරා
අෂ් ෂුරා 26:105
නූහ් නබි (අලල) තුමාණන්ට යපර කිසදු
රසූල්වරයය් යන පැමිණි හව යමි අවධාරණය කළ යුතුය.
එයහත් එතුමා ව පිළිගන්නට එම සමාජය එකඟ වුයේ නැත.
යමම ක්රියාව, එතුමාට පසු ව පැමිණි සයලු රසූල්වරුන් ව
ප්රති්යෂේප කළ ක්රියාව හා සමාන හව යමම වාකය ිතගමනය
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කරයි. එිතසා නබිවරයය ව යහ රසූල්වරයය ව පිළිගත්
සමාජය් තවත් යම් නබිවරයය ව පිළියන ගත්යත් නමි, තමන්
පිළිගත් නබිවරයාව ද ඔවුන් ප්රති්යෂේප කළ හවට සලකනු
ලහන යමම වාකය අදහස් ද්වයි.
َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َّ
ُ
َ
ُ
ِإِن اَّلِين يكفرون بِاهلل ِ ورسلِهِ ويرِيدون أن يفرِقوا بْي اهلل ِ ورسلِه
ُْ َ
ُْ َ ُ ُ
َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ُ َ
ْ
ْ
ْي ذل ِك
خذوا ب
ِ َويَقولون نؤم ُِن بِبَع ٍض َونكف ُر بِبَع ٍض ويرِيدون أن يت
ً
)860( َسبِيَل
“සැහැවින්ම අල්ලාහ් හා ඔහුයේ රසූල්වරුන් ප්රති්යෂේප
කර අල්ලාහ් හා ඔහුයේ රසූල්වරුන් අතර යවනස්කම් යක ට
(රසූල් වරුන් අතුරින්) ඇතැමුන් ව අපි විශං්වාස කරමු.
එයමන්ම ඇතැමුන් ව අපි ප්රති්යෂේප කරමු යැයි පවසා යම්
(විශං්වාසය හා ප්රති්යෂේපය) අතර මග් ගන්නට අයේ්ෂා
කරන අය වනාහී.” සූරා අන් ිතසා 4:150.

َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ
َ َ َ
ً
ُ
ً
)868( أولئِك هم الَكف ِرون حقا وأعتدنا ل ِلَكف ِرِين عذابا م ِهينا

“සැහෑ යලසන්ම ප්රති්යෂේප කළවුන් යම වුහුමය. තවද
අපි ප්රති්යෂේපකයින්ට ිතන්දීතය දඬුවම් සූදානම් කර
ඇත්යතමු.” සූරා අන් ිතසා 4:151.
එහැවින්, මූසා (අලල) තුමාණන් ව පිළිගත්
යුයදේවරුන් යහ ඊසා (අලල) තුමාණන් ව පිළිගත් ක්රිස්තු
හැතිමතුන් යහ යේවා අවසාන නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්
ව ඔවුන් නබිවරයය් වශංයයන් පිළිගැීතම අිතවාර්යය
ක්රියාවකි. එයසේ යන මැති නම්, ඔවුන්යේ විශං්වාසයයන් ඔවුන්ට
කිසදු යහලල් සදු යන වන්යන්ය.
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ඔවුන් ද අපාය ිමි කර ගත් ප්රති්යෂේප කළ ජනතා
අතරට පත් වන හව යමම වාකය පහදා යදයි.
තවද, මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ට පසුව, මුස්ලිම්
සමාජය පාලනය කළ යහ මඟ ලැබු මුස්ලිම් පාලකයන් වන
කලීෆාවරුන් එතුමාණන්යේ සමාජයට දැනුම ද ආගමික
අවයහ ධය ද යහ පාලනය ද දිගින් දිගට ලහා දුන් හව අපි
විශං්වාස කරමු. එහැවින්, ඉස්ලාමීය කිලාෆා නම් පාලනය භාර
ගත් පාලකයින් අතර අබු හ්ර් (රළි) තුමා ඉතාමත් යරේෂ්ව හා
වඩා සුදුසුකම් ලත් නායකයා යේ. එතුමාට පසු ව පාලනය භාර
ගත් උමර්, උස්මාන් සහ අලි (රළි) යන සයලු යදනාම විශිෂ්ට
නායකයන් යලස කටයුතු කළ හව අයේ විශං්වාසය හා
ස්ථාවරය යේ. තවද, යමම කලීෆාවරු සේ යදනාම යවනත්
අිංශංවල විශිෂ්ට අය වූ අතර, තම පාලන යක්ෂේත්රයේ ද ඉතා ද්ෂ
හා උසස් පාලකවරුන් යලස කටයුතු කළ හව අපි විශං්වාස
කරමු. උත්තම සහාහාවරුන්යේ යුගයේ කිස යම් අිංශංයකින්
යරේෂව
් යන වු කිසයව් පාලකයය ව යලස අල්ලාහ් විසන් පත්
කරනු යන ලහන හව පැහැදිලි කරුණකි. එයහයින් එම යුගයේ
ඔවුනට පාලනය අල්ලාහ් භාර කළ සද්ධිය, ඔවුන් සයලු
යදනාම තමා භාර ගත් වැඩයක ටස ඉතාමත් විශිෂ්ට අන්දමින්
ඉටු කළ හව සා්ෂි දරයි.
තවද, යකයන් අයන් යකනාට වඩා ඇතැම්
යක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ටයි යන පදනම මත පාලන හලය සදහා
ඇතැම් අයට වඩා ඇතැම් අයට ප්රමුඛ් ස්ථානය ලහා යදන ලීම.
එයසේ යන ව යත රා ගනු ලැබු කාලීෆාවරයා සයලු යක්ෂේත්රයක
ම විශිෂ්ට හව යමි අදහස් යන වන හව සලකන්න. යමයට
යහේතුව, කලීෆා හවට යත රා පත් කරනු ලැබු සෑම යකයන් ම
එම යුගයට අදාළ එ් එ් යක්ෂේත්රයේ විශිෂ්ට ව සටියය ය.
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 වලෆා අර් රාෂිීමන්වරු පිළිහද ව අප දරණ විශං්වාසය
යමයලසය.
තවද අල්ලාහ් යමම සමාජය පිළිහඳ ව යමයලස සනාථ
කරයි.

َ َ ْ َََْ
ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ِ َّ ْ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ
ُ
وف وتنهون ع ِن
ِ كنتم خي أم ٍة أخ ِرجت ل ِلناس تأمرون بِالمعر
َ ُْ َ ْ ْ
ِ ال ُمنك ِر َوتؤمِنُون بِاهلل

“ජනයා අතරින් බිි කරනු ලැබූ යරේෂ්වතම සමාජය
නුඹලා වන්යනහුය. නුඹලා යහපත අණ කර අයහපතින් වළ්
වන්යනහුය. තවද අල්ලාහ් ව විශං්වාස කරන්යනහුය.” සූරා ආල
ඉම්රාන් 3:110.
අන් සයලුම සමාජයන්ට වඩා ඉතාමත් උතුම් සමාජය
අල්ලාහ්යගන් යගෞරවය ිමි කර ගත් මුහම්මද් (සල්)
තුමාණන්යේ සමාජයයි යනුයවන් අපි විශං්වාස කරමු.
එයමන්ම, යමම සමාජයේ බිි වූ සහාහාවරු, තිබිඊන්වරු සහ
තහඅත්තාබිඊන්වරු යන සයලු යදනාම විශිෂ්ට අය හව අපි
විශං්වාස කරමු. තවද යමම සමාජයට අයත් පිරිස් යල කාන්ත
ය දින ද්වා සතයය නම් භූමිකාව මත ිතතර ස්ථාපිත වී සටින
හව අපි විශං්වාස කරමු. යම් පිරිසට එයරි වන කිසයව වට යම්
පිරිසයේ ක්රියා කලාපයට හාධක පැනවීමට යහ වැළැ්වීමට
යහ යන හැකි හවද අපි විශං්වාස කරමු.
තවද, සහාහාවරුන් අතර සදු වු මත යේද හා පැන නැගු
ගැටුම් වලට යහේතු වුයේ, ඔවුන් විවිධ අධයයනය අවසානයේ
ගත් අවිංක ිතගමනය ිතසාය. එිතසා ඔවුන්යේ අධයයන
අවසානයේ ගත් ිතගමනය ිතවැරදි නම් ඔවුන්යේ ිතවැරදි හා
අවිංක ිතගමනය සදහා ඔවුන්ට  වසල් යදක් අල්ලාහ්යගන්
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ිමි වනු ඇත. එයසේ යන ව ඔවුන්යේ ිතගමනය වැරදි නම්,
ඔවුන් අවිංක ව ක්රියා කළ යහේතුයවන් ඔවුන්ට එ්  වසල්
අල්ලාහ්යගන් ිමි වනු ඇත.
එහැවින්, එම පරපුයර් වැරදි පිළිහඳ ව වියේචනය
යන කර ඔවුන්යේ යහ ගුණ පමණ් ගැන පැවසීම අප සයලු
යදනායේම යුතුකම හව සලකන්න. එිතසා එම සහාහාවරුන්
යකයරි යක්ර ධය යහ ඊර්ෂයාව කිසව් යන මැති ව, අපයේ
සත් පිරිසදු ව තහා ගැීතම අපයේ යුතුකම යේ. යම් විශිෂ්ට
සමාජය පිළිහඳ ව අල්ලාහ් සඳහන් කළ වාකයයන් අප
මතකයේ තහා ගත යුතුය.

َ
ْ َ َ َٰ ُ ََ ََ ْ َْ َْ
َ َ ْ َّ ُ
َ
ُع َظم
ال ي َ ْستَوِي مِنكم من أنفق مِن قب ِل الفتحِ وقاتلۖ أولـئِك أ
ًّ ُ َ ُ َ َ َ ُ ْ َ
ُ َ َ َ َّ َ ً َ َ َ
ُ َّّلُك َو َع َد الل
ُ ْ ـه
ٰۖاْل ْس َن
درجة ِمن اَّلِين أنفقوا مِن بعد وقاتلواۖ و
َ ُ َ ْ َ َ ُ َّ َ
ٌ ون َخب
﴾١٠﴿ ي
واللـه بِما تعمل
ِ

“(ම්කා) ජයග්රහණයට යපර විය ියදම් කර සටන්
කළවුන්ට නුඹලායගන් කිසයව ව සම යන වන්යන ය. (ම්කා
ජයග්රහණයට) පසු ව වියදම් කළවුන්ට වඩා ඔවුන් තරාතිරමින්
අතිමහත්ය. තවද සයල්ලටම අල්ලාහ් යහපත් ප්රතිඥා
දුන්යන්ය. තවද, නුඹලා කරමින් සටින දෑ පිළිහඳ ව අල්ලාහ්
අභිඥාන වන්තය.” සූරා අල් හීමද් 57:10

ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ
َ ِين
َ خ َوان ِنَا َّاَّل
َ َو َّاَّل
ُ ج
ِين
اءوا مِن بع ِدهِم يقولون ربنا اغفِر َلا و ِ ِْل
ْ َ َُ َ
َ َّ
َ ِين
َ اْل
َ يمان َو َال ََت ْ َع ْل ِف قُلُوبنَا غ ًَِّل ل ِ ََّّل
آمنُوا َر َّبنَا إِنك
ِ
ِ
ِ ِ سبقونا ب
ِ
ٌ ُ َ
ٌ وف َّرح
﴾١٠﴿ ِيم
رء
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“තවද, අපයේ පරමාධිපතියාණිත! අපට ද අපට වඩා
විශං්වාසයයි යපරටු වූ අපයේ සයහ දරයින්ට ද ක්ෂමා ව යදනු
මැනව. තවද, විශං්වාස කළවුන් යකයරි අපයේ හදවත් ි
කිසදු ද්යේෂය් ඇති යන කරනු මැනව. අපයේ
පරමාධියාණිත! සැහැවින්ම ඔහ සානුකම්පිතය, පරම
කරුණාභරිතය. යනුයවන් පවසමින් කවුරුන් ඔවුනට පසු ව
පැමිණියේ ද ඔවුන්ට ද (යක ටස් ඇත) ” සූරා අල් හෂ්ර්
59:10

4වන පරිච්යේදය අවසාන දිනය යකයරි විශං්වාස කිරීම
යල කාන්ත දිනය් තියහන හව විශං්වාස කිරිම අපයේ
යුතුකම යේ. යමයල ව ජීවත් වී මිය ගිය මිිතස් සිංහතිය
යමයල ව සම්පූර්ණයයන් විනාශං වී ගිය පසු යළි ප්රාණය යදනු
ලැහ නැගිටු වනු ඇත. ඉන් අනතුරු ව සුයඛ් පයභ ගී
ස්වර්ගයයි නැතයහ ත් දඬුවමින් පිරුණු අපායයි ඔවුන්
ස්ථානගත වනු ඇත. දැන් යවුම් අල් කියාමා යහවත් අවසාන
දිනට සම්හන්ධ විවිධ යත රතුරු යදස අවධානය යය මු කරමු.
ඒවා නම්,

 ابلعثයහවත් යළි නැගිටුවීම
ඉස්රාෆීල් (අලල) නම් මලාඉකාවරයා සූර් නම්
යහ රණෑව යදවන වරට නාද කළ විගස මරණයට පත් වූ
සයලු යදනාම යළි ප්රාණය යදන ලැහ නැගිටිනු ඇත. එම
අවස්ථායේ සයලු යදනාම ිතර්වස්ත්ර ව උපන් සරුරින්, පාවහන්
යන මැති ව, සර්ව යල ක පරමාධිපතියේ විිතශං්චය
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හලායප යර ත්තුයවන් සටිති. යමම සද්ධිය පිළිහඳ ව අල්ලාහ්
පවසන්යන් යමයලසය.

َْ
َّ
ُّ َونُف َخ ِف
َّ الصور فَ َصعِ َق َمن ِف
َ الس َم
ات َو َمن ِِف األ ْر ِض إِال َمن
ِ او
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ٌ َ ْ ُ َ َ ٰ َْ ُ
َ ُ ُ ُ َّ َ َ
﴾٦٨﴿ ام يَنظ ُرون
ـهۖ ث َّم نفِخ فِيهِ أخرى فإِذا هم قِي
شاء الل

“යහ රණෑව පිඹිනු ලැයබ්. එවිට අල්ලාහ් අභිමත කළ
අය හැර අහස්ි සටින්නන් ද මිිතලයයි සටින්නන් ද
මරණයට පත් වන්යන ය. ඉන්පසු ව නැවත වර් එය පිඹිනු
ලැයබ්. එවිට ඔවුන් නැගිට හලා සටින්යන ය. ” සූරා අල් සුමර්
39:68

َ َّ ُ َّ َ ْ َ َ ً ْ َ ُ ُ ُّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
﴾١٠٤﴿ عل ِْي
ِ كما بدأنا أول خل ٍق نعِيدهۖ وعدا عليناۖ إِنا كنا فا

“මුල් මැවීම අපි උත්පාදනය කළා් යමන් නැවත අපි
එය ස්ථාපිත කරන්යනමු. අප යවත වූ යප යර න්දව්
වශංයයිත. සැහැවින්ම අපි ක්රියා කරන්නන් යවමු.” සූරා
අන්බියා 21:104.

ُ
 ُص ُحف األعمال- වාර්තා යප ත
සෑම යකයන්ම තම තමන්යේ ක්රියාවන් හලා ගනු
පිණිස ඔවුයන වුන්යේ වාර්තා යප ත ඔවුන්යේ අතට යදනු
ලැයබ්. ඇතැම් අයයේ ද වණතටද ඇතැම් අයට වම් අතටද
යමම වාර්තා යප ත යදනු ලැයබ්. යම්වා සයල්ල සතයය හව
අපි විශං්වාස කරමු.

ُ ْ َ َّ َ َ
ُ َْ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ً
َ
َ
ُ
َ
َ
﴾٨﴿ ﴾ فسوف ُياسب حِسابا يسِيا٧﴿ ِوِت كِتابه بِي ِمينِه
ِ فأما من أ
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“කවයර වයේ සටහන් යප ත ඔහුයේ ද වණු අයති
යදන ලද අය, පසුව, ඔහුයේ ගණන යලයහස ගිණුමකින්
ගිණුම් කරනු ලහන්යන්ය.” සූරා ඉන්ෂිකාත් 84:7 සහ 8.

ْ َ َٰ ُ َ َ َ
ْ
َ
ً
ُ
﴾٩﴿ وينقل ِب إَِل أهلِهِ مسورا

“ඔහු ඔහුයේ පවුයල් අය යවත යස ම්නස්ව යළි
පැමියණන්යන්ය. ” සූරා ඉන්ෂිකාත් 84:9

َ
ُ
ً ُ﴾ فَ َس ْو َف ي َ ْد ُعو ُثب١٠﴿ ِ اء َظ ْهره
َ وِت كِتَاب َ ُه َو َر
َ َوأ َّما َم ْن أ
﴾١١﴿ ورا
ِ
ِ
ً ِِل َسع
ٰ َ َويَ ْص
﴾١٢﴿ يا

“කවයර වයේ සටහන් යප ත ඔහුයේ පිටුපසන් යදනු
ලැබු අය, පසු ව ඔහු ගින්නට අඬගසන්යන්ය. පසු ව ඔවුහු
දැල්යවන ගින්නට ඇතුළු වන්යන ය. ” සූරා ඉන්ෂිකා්
84:10, 11, 12.

َ َنسان َأل ْ َز ْمنَاهُ َطائ َرهُ ِف ُعنُقهِۖ َو ُُنْر ُج َ َُل ي َ ْو َم الْقي
ًامةِ كِتَابا
َ َو ُ َُّك إ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ُ َ ُ ََْ
ً نش
﴾١٣﴿ ورا
يلقاه م

“සෑම මිිතයස වටම ඔහුයේ ක්රියා යල්ඛ්නය ඔහුයේ
යගයලි අපි එල්ලා තැබුයවමු. තවද (මළවුන් යකයරන්)
නැගිටුවනු ලහන දින ඔහුට අපි පුස්තකය යහළි කරන්යනමු.
විවෘත කරනු ලැබුව් යලස ඔහු එය දකින්යන්ය. ” සූරා ඉස්රා
17:13.

ْ َ ْ
َ َ َ َ َْْ
َ ََ
ٰ َ كك
﴾١٤﴿ َف بِنَفسِك اِلَ ْو َم عليْك َحسِيبًا
اقرأ كِتاب
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“නුඹයේ පුස්තකය කියවවු. අද දින නුඹ පිළිහඳ ව
විිතශං්චය කිරීමට නුඹම ප්රමාණවත් වන්යන්ය. ” සූරා ඉස්රා
17:14.
යළි නැගිටුවනු ලහන දිනයේ කිසදු ආත්මයකට
අසාධාරණය් සදු යන වන ආකාරයයන් සෑම යගයන වයේම
ක්රියාවන් තුලායවි කිරනු ලහන හව අපි විශං්වාස කරමු.
අල්ලාහ් යම් හව සඳහන් කරන්යන් යමයසේය.

ً ْ َف َمن َي ْع َم ْل مِثْ َق َال ذَ َّرةٍ َخ
﴾٧﴿ ُيا ي َ َره

“යයම් අණු ප්රමාණයක යහපත් කයළේ නම් ඔහු එය
දකින්යන්ය. ” සූරා අස්සල්සාල් 99:7

ًّ َ َو َمن َي ْع َم ْل مِثْ َق َال َذ َّر ٍة
﴾٨﴿ ُشا ي َ َره

“යයම් අණු ප්රමාණයක අයහපත් කයළේ නම් ඔහු
එය දකින්යන්ය. ” සූරා අස්සල්සාල් 99:8

ْ ْ ُ َ َ َُ
َ
ْ ََف َمن َث ُقل
﴾١٠٢﴿ ت َم َوازِينُ ُه فأولـٰئِك ه ُم ال ُمفل ُِحون

“එහැවින්, කවයර වයේ තුලාව හරින් වැඩි වුයේ ද එවිට
ජයග්රහකයින් වන්යන් ඔවුන්මය. ” සූරා අල් මූූඃමිනූන් 23:102

ُ َ ُ َ َ َّ َ ٰ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َّ َ ْ َ َ
َنف َس ُه ْم ِف َج َه َّنم
ومن خفت موازِينه فأولـئِك اَّلِين خ ِسوا أ
ِ
َ ُ َ
﴾١٠٣﴿ اَلون
ِ خ

“තවද, කවයර වයේ තුලාව හරින් සැහැල්ලු වුයේ ද
ඔවුන් මය තම ආත්මාවන්ට අලාභහාිත කර ගත් ිතරයේ
සදාතිතකයින් වන්යන . ” සූරා අල් මූූඃමිනූන් 23:103
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َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
ِ تلفح وجوههم اَلار وهم فِيها َك
﴾١٠٤﴿ ْلون
“(ිතරා) ගින්න ඔවුන්යේ මුහුණු දවාලනු ඇත. ඔවුහු එි
යත ල් විකෘති වූවන් යවති. ” සූරා අල් මූූඃමිනූන් 23:104.

ُْ ََ
َ ش أ َ ْمثَال َِها َو َم ْن
َّ اء ب
َ ج
َ َ ْ َ
ُ ْ اْل َسنَةِ فَلَ ُه َع
َ ْ اء ب
السيِئَةِ فَل ُي َزى
ِ
ِ من ج
َ ْ َّ
َ َ ْ َ ُ
)850( إِال مِثل َها َوه ْم ال ُيظل ُمون

“කවයර ව යහපත් රැයගන එන්යන් ද එවිට ඔහුට ඒ
හා සමාන (ප්රතිලල) දහය් ිමිය. තවද කවයර ව නපුර්
රැයගන එන්යන් ද එවිට ඒ හා සමාන (ප්රතිවිපාක)ය් මිස
යවයනක් යන මැත. ඔවුහු අසාධාරණකම් කරනු
යන ලහති.” සූරා අල් අනාම් 6:160.

ෂෆාඅත්
යල කාන්ත දිනයේ දුක හා අසහනයයන් හර වූ ජනතාව
විවෘත පිටියේ පිරී සටින්යන ය. එයින් මිීමම සඳහා අල්ලාහ්යේ
විිතශං්චය හලායප යර ත්තුයවන් සටින ඔවුන් සයලු යදනාම
තමන් යවනුයවන් ආයාචනා කරන යලස ආදම්, නූහ්, ඉබ්රාහීම්,
මූසා සහ ඊසා (අලලිමුස් සලාම්) තුමාණන්යගන් අයැද
සටින්යන ය. එයහත් යම් අය කිසයව වට එයලස කථා කිරිමට
අල්ලාහ්යගන් අනුමත නැත. අවසානයේ මුහම්මද් රසුල් (සල්)
තුමාණන්ට පමණ් අනුමත යදනු ලහන්යන්ය. යමයට එකඟ
ව නබි (සල් ) තුමාණන් අල්ලාහ් යවත ෂෆාඅත් නම්
ආයාචනාව කරන්යන්ය. යමය ' 'الشفاعة الكربى- විශිෂ්ට
ආයාචනාව යනුයවන් හැඳන්යේ. රසූල් (සල්) තුමාණන්ට
අනුමත කරන ලද යමම විශිෂ්ට ආයාචනාව සැහෑව් හව අපි
විශං්වාස කරමු.
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යමයලසම, අපාය ගත වූ විශං්වාසීන් කිිප යදයන ව මුදා
ගනු පිණිස ෂෆාඅත් කිරීම සඳහා මුහම්මද් රසූල් (සල්)
තුමාණන්ට, අයන වන් නබිවරුන්ට, විශං්වාසන්ට සහ
මලාඉකාවරුන් ට අනුමත යදනු ලැයබ්. යම්වාට අමතරව,
අල්ලාහ් ඔහුයේ අසීමිත ආශීර්වාදයයන් කිසයව වයේ ෂෆාඅත්
නම් මැදිහත් වීයමන් යත ර ව ඇතැම් මූූඃමින්වරුන් ව ිතරා
ගින්යනන් මුදවා ගන්යන්ය.
යමහැවින්, යමවැිත ෂෆාඅත් සයල්ල සතයය හව
විශං්වාස කිරිම අපයේ යුතුකම යේ.

හේලුල් කේසර් නම් යප  වණ
යල කාන්ත දිනයේ, මරණයයන් පසු, දැයවන ගිිත
අේයේ ජනතාව ජලය යන මැති ව පිපාසයයන් දුන්
විඳින්යන ය. එම අවස්ථායේ හේලුල් කේසර් නමැති යප  වණ
හැර අන් කිසදු ජල සම්පත් එි යන තියබ්. එම යප  වයේ දිග
එක මසක ගමන් දුරයමන්යේ. එම ජලය කිරට වඩා සුදු
පැහැය. එය මිපැණි වලට වඩා ඉතා රසය. එි සුවඳ කස්තූරියට
වඩා යරේෂ්ව ය. මූූඃමින්වරුන්ට එම යප  වණින් ජලය සපයනු
ලහන්යන්ය. එි ජලය එ් වර් පානය කළයහ ත් ඔහුට
නැවත පිපාසය ඇති යන වන්යන්ය.

 الرصاط املستقيم:සරාත් අල් මුස්තකීම්
යමය අපායට ඉහළින් තනා ඇති පාලම යේ. යමය පසු
කර යගන ස්වර්ගයට යා යුතු ව තියබ්. වරද් සදු වුයේ නම්
අපායට වැටීමට සදු යේ. මිිතසුන් තම යහ ක්රියාවන් යහේතුයවන්
ඇතැම්හු අධික යේගයයන් ද, ඇතැම්හු යසමින් ද පාලම පසු
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කර යගන යන්යන ය. යමයට එකඟ ව ඇතැම් හු අය විදුලි
යේගයයන් ද, ඇතැම් හු අය සුළයේ යේගයයන් ද ඇතැම් හු
පක්ෂීන්යේ යේගයයන් ද. ඇතැම් හු අය ඇවිද යන යේගයයන් ද
එම පාලම පසු කර යගන යති. එම අවස්ථායේ නබි (සල්)
තුමාණන් එතැන සටින්යන්ය. එතුමාණන් “මායේ
පරමාධියාණිත! ආරක්ෂාව යදනු මැනව! ආරක්ෂාව යදනු
මැනව!” යනුයවන් අයදිමින් සටියි. එි යදපැත්තම එල්ලා
තියහන යක  ව ක්රියා කරන්නට පටන් ගීත. කවයර් ඒවාට
හසු කර යන ලහන්යන්ද ඔවුන් යග ඩ ගනු ලහන්යන ය.
ඒවාට හසු කර ලහන්නන් අපායට ඇද වැයටන්යන ය.
අවසාන දිනයේ භයානක තත්ත්වය පිළිහඳ ව යම් ආකාරයයන්
සඳහන් කරන සයලු හදිස් වදන් අපි විශං්වාස කරමු. එදා දිනයේ
අනතුයරන් අල්ලාහ් අප සයලු යදනා රැක ගිතත්වා. තවද,
මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන්ට යදන ලද තවත් වියශංේෂ
වරප්රසාදය් වන ෂෆාඅත් මගින් ස්වර්ගවාසන්ට ස්වර්ගය
තුළට ඇතුළු වීමට අනුමත යදන යලස අල්ලාහ් යවත
ආයාචනා කරන හවද, කිසදු කන් රවණය යන කළ, කිසදු
ඇස් නුදුටු, කිසදු සත් උපකල්පනය යන කළ, ඉතාමත්
භාගය ලත් ස්වර්ගය යද්ව විශං්වාසය සිත මූූඃමින්වරුන්ටද
දඬුවම් පිරුණු අපාය පාපතරයන්ටද අල්ලාහ් සූදානම් කර
තියහන හවද අපි විශං්වාස කරමු. යමය සනාථ කරන  වර්ආන්
වැකි පහත් සඳහන් යේ.

ْ َ َّ ُ
ْ ُ َّ ٌ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ُ َ
َ ع ُْي
ُ َ َف ل
ً ج َز
َ
ِ
ِ
اء ب ِ َما َكنوا
أ
ة
ر
ق
ن
م
م
ه
خ
ِ فَل تعلم نفس ما أ
ٍ
َ ُ ْ
﴾١٧﴿ َيع َملون

“යනතට දැ වම්කළු දැයින් ඔවුන් සඳහා (ස්වර්ගයේ)
සඟවා ඇති දෑ කිසදු ආත්මය් යන දන්යන්ය. (එය) ඔවුන්
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කරමින් සටි දෑ සඳහා වූ ප්රතිලලය් වශංයයිත. ” සූරා අස්
සජදා 32:17.

ُ َ ُ
ُ َ ُ ْ
َّ َ ْ َ ْ َ َّ
َ ارا أ َ َح
َ ِلظالِم
ً َْي ن
سادِق َهاۖ ِإَون ي َ ْستَغِيثوا ُيغاثوا
اط ب ِ ِهم
إِنا أعتدنا ل
ِ
ْ َ
ْ
ً َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُ ْ
﴾٢٩﴿ اءت ُم ْرتفقا
ب ِ َما ٍء َكل ُم ْه ِل يَشوِي الوجوهۖ بِئس الشاب وس

“කැමති යකයන් විශං්වාස යන යකයර්වා යි කියව.
ඇත්යතන්ම අපරාධකරුවනට එි බිත්ති ඔවුන් වට කරන
ගින්නය. අපි පිළියයල යකයළමු. ඔවුන් (තද පිපාසයයන්)
සහනය් යස යන කල්ි ඔවුන්යේ මුහුණු දවන උණු යල දිය
වැිත දිය් ඔවුනට යදනු ලැයබ්. නරකය (ඒ) පානය, නපුරුය
නවාතැන් ලහන ස්ථානය. ” සූරා අල් කහ්ෆ් 18:29.

َْ
َْ
َّ َ ُ ْ ْ ُ ً ِ َو َمن ي ُ ْؤمِن باللَّـهِ َويَ ْع َم ْل َص
ات َترِي مِن ُتت ِ َها
ٍ اْلا يدخِله جن
ِ
َ
َ
ً ْ َ ُ َّ َ َ ْ ْ َ ً َ َ َ
َ ُ ََْْ
﴾١١﴿ ـه َُل رِزقا
اَلِين فِيها أبداۖ قد أحسن الل
ِ ار خ
األنه

“විශං්වාස යක ට යහකම් කළ අය අන්ධකාරයයන්
ආයල කයට යගයනනු පිණිස අල්ලාහුයේ ආයාවන් පැහැදිලි
යලස ඔහට අනුවාදනය කරන රසූල්වරයය ව (එවුවැයි)
යයම් අල්ලාහ් ගැන විහ්වාස යක ට යහකම් කරන්යන්ද,
යටින් ගලා හසන ගිංගාවන්යගන් යුත් ජන්නාවන්ට එි සදා
වසනුවස් ඔහු ඔවුන් ඇතුළු කර වන්යන්ය. අල්ලාහ් ඔහුට
යහ ම්න් සුසජ්දයත කළ දැය.” සූරා අත් තලා් 65:11

َ َّ َ َ َ َ
َ َ َّ َّ
َْ
ً
َ
ْ
ُ
﴾٦٤﴿ ـه ل َع َن الَكف ِرِين وأعد لهم سعِيا
إِن الل

“සැහැවින්ම අල්ලාහ් ප්රතියක්ෂේප කළවුන්ට ශංාප යක ට
ඔවුන්ට දැල්යවන ගින්න පිළියයල කයළේය.” සූරා අල් අහ්සාබ්
33:54
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َ َ َ ًّ َ َ ُ َ َّ ً َ َ َ َ
َ
ً
﴾٦٥﴿ ُيدون و ِِلا وال ن ِصيا
ِ خ
ِ اَلِين فِيها أبداۖ ال
“ඔවුහු එි සදාකල් යවයසන්යන ය. (ඔවුනට එි)
ආරක්ෂකය ව යහ උදේකාරය ව යහ සමීප යන වන්යන ය.”
සූරා අල් අහ්zසාබ් 33:65.

َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ َّ
ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ َ ْ َ
الر ُسوال
جوه ُه ْم ِِف اَلارِ يقولون يا ِلتنا أطعنا اللـه وأطعنا
يوم تقلب و

﴾٦٦﴿

“ඔවුන්යේ මුහුණ ිතරා ගින්යනි හරවනු ලහන දින
අයහ ! අපි අල්ලහ්ට සහ ඔහුයේ රසූල්වරයාට කීකරු වුයණ
නම් යි කියන්යන ය.” සූරා අහ්සාබ් 33:66.
ඔවුන්යේ කල්ක්රියාවන්යගන් යහ ගුණාිංගයන්යගන්
ස්වර්ගයට ිමිකම් ලහන හව කවුරුන් පිළිහඳ ව අල්
 වර්ආනය සහ රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ වදන් සහතික කයළේ
ද ඔවුන් සයලු යදනාම ස්වර්ගවාසීන් හව අපිද සනාථ කරමු.
එයමන්ම අපායට ිමිකම් ලහන අය කවුරුන් දැයි සහතික
කරනු ලහන්යන ද, ඔවුන් අපාය ගත වන හව අපි ද සා්ෂි
දරමු. ස්වර්ග වැසයන් යැයි සදහන් කරනු ලැබු අබු හකර්.
උමර්, උස්මාන්, අලි (රළියල්ලාහු වරුන්) යන අයයේ ිතදසුන්
දැ්විය හැකි අතර, අපාය ගත වන හව සඳහන් කරනු ලැබු අබු
ලහබ්, අම්ර් ඉබ්නු ලුයහයි අල්  වසාඊ වැිත අය ගැන සඳහන්
කළ හැක.
තවද. තම පරමාධිපති කවයර් ද, රසූල්වරයා කවුරුන්
ද , තම දහම  වම් ද යනුයවන් යස යහ යනි අසනු ලහන
ප්රශං්න සහ එවැිත තවත් පරි්ෂණ සයල්ල සතයය හවද, එම
අවස්ථායේ මායේ දහම ඉස්ලාම්ය, මයේ නබිවරයා මුහම්මද්
(සල්) තුමාණන්ය යනුයවන් මූූඃමින්වරයය් පිළිතුරු
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යදන්යන්ය. යස යහ යනි සටින්නා ප්රති්යෂේප කළ
කාෆිර්වරයය ව යහ විංචිතක මුනාෆි්වරයය ව වුයේ නම්
ඒවා පිළිහඳ ව මම යන දිතමි, අන් අය පවසනු සවන් දුන් මමද
ඒවාම පවසමි යනුයවන් පිළිතුරු යදන්යනමි යැයි පවසයි.
යමවැිත සද්ධීන් සතයය හව අපි විශං්වාස කරමු. යම්වා පිළිහඳ
ව අල්ලාහ් සදහන් කරන්යන් යමයසේ ය.

ْ
ْ ُّ َ َ ْ
َ ْ ُ َ َ َّ ُ َّ ُ َ ُ
َّ
ِ ت ِِف اْلياة
ِۖ اَلنيَا َو ِِف اْلخ َِرة
يثب ِت اللـه اَّل
ِ ِ ِين آمنوا بِالق ْو ِل اثلاب
84:58

“යමයල ව ජීවිතයයිද පරයල යවිද අල්ලාහු විශං්වාස
කරන අය ස්ථීර වචනයයි ිතරන්තර ස්ථායි කරන්යන්ය.”
සූරා ඉබ්රාහීම් 14:27
තවද, යස යහ යනි මූූඃමින්වරු සතුටින් ද කාෆිර්වරුන්
සහ අපරාධ කළ පාපතරයන් යේදනාවට ල්යවමින් ද සටින
හව අපි විශං්වාස කරමු. යම් හව අල්ලාහ්යේ පහත සඳහන්
වදන් සනාථ කරයි.

ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ َ َّ
ْيۖ َيقولون َسَل ٌم عليْك ُم ادخلوا
ِ اَّلِين تتوفاهم المَلئِكة طي ِب
ُ
َ َْ
َ ُ َْ
﴾٣٢﴿ اْل َّنة ب ِ َما كنتُ ْم تع َملون

“යහකම්ි හැසයරමින් සටියීම මල්වරුන් විසන්
ඔවුන්යේ ප්රාණය අත්පත් කරගන්නා ලද අය ඔහට සාමය! ඔහ
කරමින් හුන් දැය යහේතු යක ට යගන ජන්නායවි ඇතුළු වවු යි
මලාඉකාවරුන් පවසන්යන ය.” සූරා අන් නහ්ල් 16:32.
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َ َ َْ َ ْ َْ
َ
َ
َّ
ْك ُة بَاس ُِطو َأيْدِيهم
ٰ َول َ ْو ت َ َر
ت والمَل ِئ
ِ ات المو
ِ ى إِذِ الظال ُِمون ِِف غ َم َر
ِ
ُ
َ ُ َُ
ُْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ ُ َ ُ ْ َ
ون ب ِ َما كنتُ ْم تقولون
ِ أخرِجوا أنفسكمۖ اِلَوم َتزون عذاب اله
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ َ
﴾٩٣﴿ ِبون
ِ لَع اللـهِ غي اْل ِق وكنتم عن آياتِهِ تستك
“එම අපරාධකරුවන් මරණ යේදනායවි සටිනු නුඹ දකින්යන්
නම් මල්වරුන් තම අත් විිදුවා නුඹලායේ ප්රාණය නුඹලාම
හැහැර කරනු. අල්ලාහ් යකයරි සතය යන වන දෑ පවසමින්
සටි යහයින්ද ඔහුයේ වදන් පිළිහඳ ව අහිංකාරකමින් සටි
හැවින් ද අද දින ිතන්දිත දඬුවම ප්රතිවිපාක වශංයයන් යදනු
ලහන්යනහුය.” සූරා අල් අනාම් 6:93
යමය සම්හන්ධ ව යත රතුරු විශංාල පුමාණය් හීමස්
වදන් ි ද්නට තියබ්. එහැවින්, සඟවන ලැබු යද් පිළිහඳ ව
අල්  වර්ආන යේ හා සුන්නායවි සඳහන් ව තියහන සයලු
කරුණු ගැන විශං්වාස කිරීම සෑම මූූඃමින්වරයය වයේම යුතුකම
යේ. තවද, යමයල ව විෂයයන් සහ මතු යල ව විෂයයන් අතර
විශංාල යවනස් තියහන යහයින් මතු යල ව විෂයයන් පිළිහඳ
ව යමයල ව විෂයයන් සමඟ සසඳා යන හැලිය යුතු යැයි අපි
පහදා ගත යුතු යේ.

5වන පරිච්යේදය ලදවය යන යහ ත් ඉරණම යකයරි විශං්වාස
කිරීම

القَ ْد ُر
යන වදයනි අර්ථය ලදවය යන යහ ත් ඉරණම යන්නයේ.
විශං්වයේ සදු වන යහ ඳ හා නරක සදුවීම් සයල්ල අල්ලාහ්යේ
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යපර දැනුමට එකඟ ව ද, සයුම් ඥානයයන් ද සදු වන හව
විශං්වාස කිරීම
َ ُ َْ
ِّ َ الق ْدر َخ ْْيهِ َو
َِشه
ِاإليمان ب
ِ ِ
යනුයවන් හැඳින් යේ. යමම ලදවය අපි විශං්වාස කරමු. යමම
ලදවය කරුණු හතරකින් සමන්විතය.
1. සයලු ලදවය අල්ලාහ්යේ දැනුමට එකඟ ව සදු වන
හව විශං්වාස කිරීම. එනම්, විශං්වයේ යම් ද්වා සදු වී අවසන් වූ
යද්, සදුවීමට තියහන යද්, එවා සදුවන්යන් යකයලස ද යන
සයලු විස්තර අල්ලාහ්යේ යපර දැනුයමි අඩිංගුයේ යන
විශං්වාසයයි. අල්ලාහ්යේ දැනුම යත්, ඔහු කිසව් යන දැන
සට පසු ව අලුයතන් යම් ගැන දැන ගත්යත්ය යනුයවන් ද,
ඔහු යම් ගැන දැනයගන පසු ව එය ගැන අමතක කරන
යකයන් යනුයවන් ද පැවසය යන හැක. එිතසා ඔහු යපර
දැනුම සිතය, ස්ථීරය, කිසයසේත්ම යවනස් යන වන යකයනකි
යනුයවන් අපි විශං්වාස කළ යුතුය.
2. ලදවය යහවත් ඉරණම යපර සටහන් කර තියහන
හව විශං්වාස කිරීම. එනම් යල කාන්ත දින ද්වා සදුවීමට
තියහන සයලු කටයුත්ත් ම
اللوح املحفوظ,
නම් සටහන් යප යත් ලියැ වී තියහන හව විශං්වාස කිරීම.
යම් පිළිහඳ ව අල්ලාහ් පවසන්යන් යමයසේය.

َالس َماءِ َو ْاألَ ْر ِضۖ إ َّن َذٰل َِك ِف كِت
َ ََّأل َ ْم َت ْعلَ ْم أ َ َّن الل
َّ ـه َي ْعلَ ُم َما ِف
ۖاب
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ َ َ َّ
ٌ لَع اللَّـهِ يَس
﴾٧٠﴿ ِي
إِن ذٰل ِك
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“සැහැවින්ම අල්ලාහ් අහයසි හා මිිතලයේ ඇති
සයලු දෑ දන්නා හව නුඹ යන දන්යනි ද? සැහැවින්ම, එය
(ලවුහුල් මහ්ෆූල් යහවත් සටහන් යප යත්) යල්ඛ්නයේ ඇත.
සැහැවින්ම, එය අල්ලාහ්ට පහසු කාර්යයකි.” සූරා අල් හජ්
22:70

َ

, المشيئة3.
නම් අල්ලාහ්යේ අභිමතය ට එකඟ ව සයලු යද් ම
සදුවන හව විශං්වාස කිරීම.
යමයට එකඟ ව අහයසේ හා මිිතලය මත සදුවන සයලු
දෑ ම අල්ලාහ්යේ අභිමතට එකඟ ව සදු වන හව තරයේ
විශං්වාස කළ යුතුය. එිතසා ඔහු අභිමත කළ යද් පමණ්
සදුවන හව අපයේ විශං්වාසය යේ.
ْ
4. اخلَلق, මැවීයම් ක්රියාව
සයලු දැය්ම අල්ලාහ් අභිමත පරිදි සදුවන හව යම්වා
සනාථ කරයි. යමය සම්හන්ධ ව අපයේ ස්ථාවරය ද යමය යේ.
අල්ලාහ් යම් හව සනාථ කරන්යන් පහත සදහන් යලසය.

َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ
ٌ
ْ َ لَع ُُك
ٰ
﴾٦٢﴿ َش ٍء َوك ِيل
ُك َش ٍءۖ وهو
ِ
ِ اللـه خال ِق

“අල්ලාහ් සයලු දෑයි ි මැවුම්කරුය. තවද ඔහු සයලු දෑ
යකයරි භාරකරුය.” සූරා අද්දාරියාත් 39:62

َْ َ
َ َّ
ْ
َّ اِل ُد
َ الس َم
ۖات واألر ِض
ِ َُل َمق
ِ او

“අහස් හී හා මිිතලයයි යතුරු ඔහු සතුය.” සූරා අද්
දාරියාත් 39:63
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එහැවින් අල්ලාහ් යවතින් හා ඔහුයේ මැවීම් යවතින්
සදුවන සයලු කරුණුම ඉහත සඳහන් අදියර හතරකට එකඟ
යේ. එවා නම්, තම ගැත්තන්යේ වදන්, ක්රියාවන් යන සයලු
දැය්ම අල්ලාහ් දන්නා යද්, ඔහුයේ සටහන් යප යත් යල්ඛ්න
ගත කරන ලද යද්, ඔහු අභිමත කළ යද් සහ ඔහුයේ මැවීම්
යනුයවන් අපි විශං්වාස කරමු. යම්වා පිළිහඳ ව අල්ලාහ්
යමයලස පවසයි.

َ ْ ُ
َ
َ
ْ
َ
َ ل َِمن َش
﴾٢٨﴿ اء مِنكم أن يستقِيم

“ඔහ අතුයරන් සෘම් මාර්ගය කැමති වන කවයර වට
වුවද (යමම ග්රන්ථයයන් යහ මග ලහන්යන්ය.)” සූරා අත්
ත්වීර් 81:28

َ َ ْ ُّ َ ُ َّ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ
َ
﴾٢٩﴿ وما تشاءون إِال أن يشاء اللـه رب العال ِمْي

“එයහත් සකල යල ක පරමාධිපති වු අල්ලාහ්
කැමතිවන්නා හැර ඔහ කැමති යන වන්නාහුය.” සූරා අත්
ත්වීර් 81:29.

ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ
َ َّاقتَتَلُوا َولَـٰك َّن الل
ُ ـه َي ْف َع ُل َما يُر
﴾٢٥٣﴿ يد
ولو شاء اللـه ما
ِ
ِ

“අල්ලාහ් අභිමත වූයේ නම් ඔවුන් මරා යන ගන්නට තිබුණි.
එනමුත් අල්ලාහ් තමන් සතන යද් සදු කරන්යන්ය.” සූරා
හකරා 2: 253

َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ
﴾١٣٧﴿ تون
ولو شاء اللـه ما فعلوهۖ فذرهم وما يف
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“අල්ලාහ් සතුයේ නම් ඔවුහු එය යන කරන්නට තිබුණි.
එහැවින් ඔවුන් යග තමින් සටින දෑ සමඟ ඔවුන් ව නුඹ අත
හැර දමනු.” සූරා අල් අනාම් 6:137.

َ ُ َْ
ُ َ َ َ ُ َّ َ
﴾٩٦﴿ ـه خلقك ْم َو َما تع َملون
والل

“නුඹලා ද නුඹලා කරමින් සටින දෑ ද අල්ලාහ්
මැවුයේය.” සූරා අස් සාෆ්ෆාත් 37:96.
එහැවින් අල් කද්ර් නම් යමම තත්ත්වය සතයයකි,
සැහෑවකි. එයහත් ඕනෑම කාර්යය් යත රා ගැීතයම් ිතදහස ද
එය ඉටු කිරීයම් හැකියාව ද අල්ලාහ් ලහා ීම ඇත යනුයවන් අපි
විශං්වාස කරමු. යමයට එකඟ ව, අල්ලාහ්යේ ගැත්යත වයේ
ඕනෑම ක්රියාව් ඔහුයේ යත රා ගැීතයමන් ද, ඔහුයේ
හැකියායවන් ද සදු වන හව සනාථ කිරීමට සාධක පහත දැ්
යේ.

َ
َ َ َ َ ُ ُْ
ُ َ َ
وج ألع ُّدوا َُل
َول ْو أ َرادوا اْلر

“ඔවුන් හැහැර යන්නට සතුයේ නම් උපකරණ සූදානම්
කරනු ඇත.” සූරා තේහා 9:46.
1. මිිතසා තම අභිමතයට එකඟ ව හා කැමති
ආකාරයයන් අවශංය යද් සූදානම් කරන්නට තිබුණි යැයි යමම
වාකයය සනාථ කරයි.
2. යම් ක්රියාව් සදු කරන යලස යහ එයින් වැළකී
සටින යලස ගැත්තාට දැනුම් ීමම. යම් ක්රියාව් යත රා ගැීතයම්
ිතදහස හා එය ඉටු කිරීයම් හැකියාව ගැත්තාට යන මැති නම්,
එම ක්රියාව පිළිහඳ ව දැනුම් ීමම මිිතසාට ඉටු කළ යන හැකි
ක්රියාව් ඔහු මත පැටවීයම් අසාධාරණ පියවර් හවට පත්
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යේ. යමවැිත තත්ත්වය අල්ලාහ්යේ ි්මා නම් සයුම් ඥානයට
සහ ඔහුයේ ආශීර්වාදයට පටහැණි වන ක්රියාවකි. එයසේ පැටවීම

َّ
ْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ
ۖـه نف ًسا إِال ُو ْس َع َها
ال يكل ِف الل

“අල්ලාහ් කිසදු ආත්මයකට එි හැකියාව අනුව මිස
(ිතයමයන්) පටවන්යන් නැත.” සූරා හකරා 2:285 යනුයවන්
පවසන වාකයය හා එකඟ වන්යන් නැත.
3. යහක්රියාව් සදු කළ යකයන වට ප්රශංිංසා කිරීම,
තිළිණ පිරිනැමීම, පාප ක්රියාවන් සදු කළ යකයන වට තරවටු
කිරීම. ගැත්යත වයේ ක්රියාව් ඔහුයේම කැමැත්ත හා යත රා
ගැීතමට එකඟ ව සදු යන වන්යන් නම්, ඔහු කළ යහක්රියාවන්
සඳහා ඔහුට ප්රශංිංසා කිරීයමන් කිසදු අර්ථය් යන මැත.
එයමන්ම ඔහුයේ පාප ක්රියාවන් සදහා ඔහුට දඬුවම් ීමම
අසාධාරණයකි. යකයසේ යවතත් අර්ථ ශූනය ක්රියා හා
අසාධරණය අල්ලාහ්යගන් සදුවීම යනු අසම්භාවයකි. ඒවා
සයල්ලන්යගන් අල්ලාහ් පිවිතුරුය.
4. ජනතාව අතර රසුල්වරුන් එවනු ලැබීයම් එකම
අරමුණ ජනතාවට ස්වර්ගය පිළිහඳ ව ශුභ ආරාිංචිය පැවසීමට
සහ අපාය පිළිහඳ ව අවවාද කරනු පිණිසය. එයහත් ජනතාවට
තම කටයුතු යත රා ගැීතයම් ිතදහස හා ඒවා ඉටු කිරීයම්
හැකියාව යන මැති නම්, රසූල්වරුන්යේ පැමිණීයමන් කිසදු
ලල් නැත.
5. නැගිටීම, වාඩිවීම, ඇතුළුවීම, හැහැරවීම, ගයම් රැඳී
සටීම, ගමන් බිමන් යෑම වැිත ඕනෑම පුද්ගලික ක්රියාව් කිසදු
හලපෑමකින් යත ර ව මිිතසාට සදු කළ හැකි වන විට සය
කාර්යයන් සයල්ල ඉටු කිරීයමි කිසයව වයේ මැදිහත්වීම්
යන මැති හව ඔහුට අවයහ ධ කර ගත හැකි යේ. යකයන්
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සය කැමැත්යතන් ිතදහයසේ ඉටු කරන යම් ක්රියාව් සහ
යවනත් යකයන වයේ හලපෑම් ිතසා ඉටු කරන ක්රියාව් අතර
විශංාල යවනස් තියබ්. යම් යහේතුයවන් යකයන් හලපෑම්
යටයත් සදු කරන ක්රියාව් සඳහා ෂරීආ නම් ඉස්ලාමීය ීතති
රීති ඔහුට ිතතයනුකූලතල වරප්රසාද ලහා ීම ඇත. යමයට එකඟ ව,
හලපෑම් යහේතුයවන් යකයන වයගන් වරද් සදු වුයේ නම්, ඔහු
චූදිතයය ව හවට පත් විය යන හකි හව ඉස්ලාමීය ීතති පද්ධතිය
ිතගමනය කරයි.
යකයසේ යවතත්, පාප ක්රියාව් කළ යකයන වට තම
පාප ක්රියාව ලදවය ිතසා සදු වූ හව අල්ලාහ් මත වරද
පටවන්නට කිසයසේත් යන හැක. සය කැමැත්යතන් පාප
ක්රියවක යයදුණු යකයන්, එම ක්රියාව අල්ලාහ්යේ අභිමත
ිතසා සදු වුනා දැයි ඒ යම යහ යත් දැන සටියේ නැත. එහැවින්
අල්ලාහ්යේ අභිමත  වම් දැයි ඔහු යන දන්නා අවස්ථාවක
ඔහු සදු කළ පාපයට ලදවය මත හර පැටවන්යන් යකයසේද?
තවද, යම් කාර්යය් සදුවීයමන් පසු ව එය ලදවය යනුයවන්
කිව හැකි නමුන් සදුවීමට යපර එය ලදවය කියා ීතතියයන්
සමාව ඉල්ලිය යන හැක. එහැවින්

َ ُ ْ َ َ َّ ٌ ْ َ
َْ
ِۖب غ ًدا
َو َما تدرِي نفس ماذا تكس

“කිසම ආත්මාව් එය යහට උපයන්යන්  වම් දැයි
යන දන්යන්ය.” සූරා ලු්මාන් 31:34.
තවද, තම ක්රියාවට ලදවය යහේතු වූ හව යච දනා කරන
අයයේ තර්කය අල්ලාහ් යමයලස ප්රති්යෂප කරයි.

َ َُ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ
ْ
شكنَا َوال آ َبَاؤنا َوال َح َّرمنَا
سيقول اَّلِين أشكوا لو شاء اهلل ما أ
ْ ُ َ
َّ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ
َْ ُْ
َ
َ اَّل
ين م ِْن قبْل ِ ِه ْم َح َّّت ذاقوا بَأ َسنَا قل هل
ِ ب
مِن َش ٍء كذل ِك كذ
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َّ ْ ُ ْ َ ْ َّ َّ َّ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُ َ ْ
عِندكم مِن عِل ٍم فتخرِجوه َلا إِن تتبِعون إِال الظن ِإَون أنتم إِال
َْ
َ
)847( َت ُر ُصون
“අල්ලාහ් අභිමත කර ඇත්නම් අප හා අපයේ
මුතුන්මිත්තන් ආයද්ශං යන කරන්නට තිබුණි. තවද කිසව්
අප යවත තහනම් යන කරන්නට තිබුණි යැයි ආයද්ශං කළවුන්
පවසනු ඇත. යමයලස ඔවුනට යපර සටියවුන් ද අපයේ දඬුවම
භු්ති විඳින යත් යහ රු කරමින් සටියහ. නුඹලා යවත යම්
දැනුම් එය අපහට දන්වා සටින අයුරින් තියබ්ද? නුඹලා
අනුගමනය කරනුයේ අනුමානය මිස නැත. තවද නුඹලා
උපකල්පනය කරන්නන් මිස නැත.” සූරා අල් අනාම් 6:148.
තවද, තම ඉරණම  වසල් ක්රියාවද නැතයහ ත් අ වසල්
ක්රියාවද යනුයවන් යන දන්නා අවස්ථාවක, ඒවා යදකම එක හා
සමාන හව සලකා තම ඉරණම අ වසල් ක්රියාවන් ි යයීමමය යි
ලදවය පිළිහ ව තර්ක කරන අය සටිති. යමවැිත අය ඔවුන්යේ
ම තර්කය අනුව, යහපත් ක්රියාව් ඉටුකර එය ඔවුන්යේ
ඉරණම යැයි යන පවසන්යන් මන් දැයි අසන්නට
කැමැත්යතමු. දින් නබි (සල්) තුමාණන් “එ් එ් අයට
ස්වර්ගයේ ඔවුන්ට ිමි ස්ථානය ද, එ් අයට ිතරයේ ඔවුන්ට
ිමි ස්ථානය ද සටහන් කර තියබ්.“ යැයි තහාහාවරුන්ට
වදාළහ. එවිට සහාහාවරුන්, “එයසේ නම් අපි යමය මත විශං්වසා
යක ට වතාවත් සයල්ල අත හැර දැමිය හැකි දැ?“ යි
විමසුයව ය. එයට නබි (සල්) තුමාණන් “එයසේ නැත. ඔහයේ
නැමදුම් හා ආගමික වතාවත් ඔහලා දිගට කර යගන යන්න.
යකයන වට  වම් ිතර්මාණය කරනු ලැබුයේ ද, එය ඔහුට
පහසු හවට පත් කරනු ලැයබ්.“ යැයි පිළිතුරු දුන්හ.
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ම්කාවට යෑමට මාර්ග යදක් තියහන අතර, ඒවායින්
එක් භයානක අනතුරු සිත, අපහසු මාර්ගය් වන අතර,
අයන් මාර්ගය ආර්ෂා සිත හා පහසු මාර්ගය් හව
විශං්වාසවන්ත යකයන් ඔහට පැවසුවයහ ත් ඔහ ආර්ෂා
සිත පහසු මාර්ගය අත හැර අනතුරු සිත අපහසු මාර්ගය
ඔහ යත රා යන ගන්යන්?. එයසේ යන කයළේ නම් ජනයා ඔහ ව
මානසක යර ගියය් යනුයවන් පවසනු යන යේද?.
එයමන්ම, ඔහට රැකියා යදක් ලැබීයම් අවස්ථාව්
තියබ්. එයින් එක් අධික වැටුප් ද, දියුණුවීයම් අවස්ථා හා
පහසුකම් ද සිත රැකියාව් නම් ඔහ එය යත රා ගන්නා හව
ිතසැකය. එයසේ නම්, මතු යල ව සම්හන්ධ කරුණු වලදි
පමණ් ඔහ කැමති පාප ක්රියාවන් යත රා යගන ඒ සඳහා
ලදවය මත හර පටවමින් තර්ක කරන්යන් යකයසේද?
එපමණ් යන යේ. ඔහට යර ගය් හටගත්යත් නම්,
ඔහ කරන්යන්  වම් ද? ඔයබ් යර ගයට ප්රතිකාර යස යා සෑම
ලවදයවරයය වයේ යද රට ත්ටටු කරන්යන්ය. ශංලය කර්මයේ
යේදනාව ද, තිත්ත යහයහත ද ඔහ ඉවසා දරා සටින්යන්ය. ඒ
ආකාරයයන්ම පාප ක්රියාවන් ිතසා ඔයබ් සයති හට ගත්
යර ගය සුව කර ගැීතම සඳහා, ඔහ යහ මාර්ගය් යස යා ගත
යුතු යන යේද? ලදවය මත හර පටවා පාප ක්රියාවන් ි
යයයදන පාඨයන්යගන් යම් ආකාරයයන් අපි ප්රශං්න කරමු.
යකයසේ යවතත් අල්ලාහ්යේ කරුණාව, ආදරය හා සයුම්
දැනුම අිංග සම්පූර්ණ ඒවාය. එහැවින් අපයේ පාප ක්රියාවන්
කිසව් ඔහු යවත පැවරිය යන යුතුය යනුයවන් අපි විශං්වාස
කරමු. “පරමාධිපතියාණිත! කිසදු පාපය් ඔහ හා
සැසයඳන්යන් නැත.” යනුයවන් නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු
හව ඉමාම් මුස්ලිම් වාර්තා කයළේය. අයහපත් ක්රියාව් පවා
අල්ලාහ්යේ ආදරය හා තියුණු දැනුයමන් සදු වනු ඇත.
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එහැවින් අල්ලාහ් අභිමතයයන් හා ලදවයයන් සදුවන කිසදු
කාර්යය් සැහැවින්ම අයහපත් යන වන්යන්ය. හසන් (රළි)
තුමාට  වනූත් ඉගැන් වූ අවස්ථායේ නබි (සල්) තුමාණන්
َضيْت
َ ََوقِنِي َش َّر َما ق
“නුඹ මැවු දැයන් ි තියහන අයහපත් යද්වලින් මා
ආර්ෂා කරනු මැනව.” යනුයවන් ඉගැන්වුහ. කිසදු දැය්
මූලික ව නරක දැය් යන යේ. එයහත් සදුවන ස්ථානය, සදු
වන අවස්ථාව පදනම් කර යගන එය යහ ඳ් යහ නරක්
යැයි ිතගමනය කරනු ලහන්යන්ය. යවනත් අවස්ථාවක එය
යහ ඳ එක් යැයි යපීත යනු ඇත. එහැවින් මිිතලයේ සදු වන
ිතයඟ, යර ග, දිළිඳුකම, බිය යන සයලු යද් නරකය. එයහත්
යවනත් අවස්ථාවක ඒවා යහ ඳ හව යපයනනු ඇත. යමය
පිළිහඳ ව අල්ලාහ් සඳහන් කරන්යන් යමයසේය.

َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ َْ
َ َْ َُ ُ
ُ َ َْ َ َ َ
ْ
َّ
ِ اد ِِف الِبِ وابلَحرِ بِما كسبت أيدِي اَل
اس ِِلذِيقهم بعض
ظهر الفس
َّ
َ
ْ َ ْ ُ َّ َ َ ُ َ
﴾٤١﴿ ج ُعون
ِ اَّلِي ع ِملوا لعلهم ير

“මිිතසා තමන්යේ දෑත් උපයා ගත් දෑ යහේතුයවන් ඔවුන්
කළ දැයින් සමහර් ඔවුනට විඳවනු පිණිස යග ඩබියමි හා
මුහුයදි වයසනයන් මතු කයළේය. ඔවුන් නැවත (යහ මඟට)
යය මුවන්නට හැකි වනු පිණිසය.” සූරා අර්රූම් 31:41
එයමන්ම දඬුවම් යලස යස යර වයේ අත සඳීම හා
ගණිකාවට ගල් ගසා දඬුවම් ීමම ිතසා ඔවුන්ට හාිත සදු වන හව
සැහෑ ය. එයහත් ඔවුන්යේ පාප ක්රියාවන් සඳහා යමයල යවි
දඬුවම් ලැබී යහේතුයවන් ඔවුන් මතුයල යවි දඬුවම්
යන ලහන්යන ය. යමය ඔවුන්ට යහපතකි. එ පමණ් යන ව
තවත් පැත්තකින් යමම දඬුවම ිතසා අසරණ ජනතාවයේ
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ධනය හා ඔවුන්යේ පරම්පරාව රැකගන්නා යහ ක්රියාව් හවට
පත්වන්යන්ය.

6වන පරිච්යේදය අකීදායේ සාරාිංශංය
යරේෂ්ව මූලධර්මය පදනම් කර ගත් ඉස්ලාම්ි විශිෂ්ට
ප්රතිපත්ති මාලාව තුළින් සමාජයට යහ යහ සාර්ථක ප්රතිලල
ලහා ගත හැකි යේ. එම සාර්ථක ප්රතිලල  වම්දැයි හලමු.

 ප්රථමයයන් අල්ලාහ් යකයරි සහ ඔහුයේ
අලිංකාරවත් නාමයන් සහ ගුණාිංගයන්
යකයරි විශං්වාස කිරීම.
කවයර වයේ සත් තුළ යමම විශං්වාසය තියබ් ද, එමගින්
ඔහුට අල්ලාහ් යකයරි ආදරය සහ අල්ලාහ්ට යගෞරවය
දැ්වීයම් මානසක තත්ත්වය් උදා යේ. එවිට ඔහු අල්ලාහ්යේ
ිතයය ගයන් අනුගමනය කිරිමට සහ අල්ලාහ් තහනම් කළ
යද්වලින් ඉවත් විමට සූදානම් යවයි.යමමගින් ඔහු සහ ඔහු
ජීවත් වන සමාජය යමයල ව සහ මතු යල යේ සම්පූර්ණ
භාගයය ලහන්යන ය. යම් හව අල්ලාහ්යේ යප යර න්දුව
සනාථ කරයි.

ً
ً
ْ َ َ ْ ُ َٰ ُ ْ َ َ َ ِ ًِ َ َ َ ْ َ
ۖنَث َوه َو ُمؤم ٌِن فلنُحيِيَ َّن ُه َحيَاة َطي ِبَة
من ع ِمل صاْلا من ذك ٍر أو أ
َ ُ ْ ُ َ
ْ َ ُ ْ َ
ْ َ
﴾٩٧﴿ َوَلَجزِيَ َّن ُه ْم أج َرهم بِأح َس ِن َما َكنوا َيع َملون

“පිරිමියය වයගන් යහ කාන්තාවකයගන් යහ තමන්
විශං්වාසවන්තයය ව ව සට කවයර ව යහකම් කයළේ ද ඔහුට අපි
සැපවත් දයවිතය් ප්රදානය කරන්යනමු. ඔවුන් කරමින් සටි දෑි
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යහපත යහේතුයවන් අපි ඔවුනට ඔවුන්යේ යේතනය
පිරිනමන්යනමු.” සූරා අන් නමල් 16:97.

 යදවනුව: මලාඉකාවරුන් යකයරි විශං්වාස
කිරීයම් ක්රියාව. යමමගින් වැදගත් ප්රයය ජන
තුන් සදුවන්යන්ය.
1. මලාඉකාවරුන් ව මැවූ අල්ලාහ් මහත්
උත්තමයාණන්ය. එයමන්ම ඔහුයේ ශං්තියද, පාලනය ද ඉතා
උතුම් හව දැන ගැීතයම් අවස්ථාව අපහට ිමි යේ.
2. මලාඉකාවරුන් අල්ලාහ්ට පමණ් නැමදුම් කිරීමට
කැප වී සටීම ිතසාද, තමන් සදහා ඔවුන් පාප්ෂමාව ඉල්ලා
සටින ිතසාද ඔවුන් යකයරි ආදරය අප තුළ අධික වනු ඇත.
3. අප ව ආර්ෂා කිරීයම් වගකීම මලාඉකාවරුන් ට
භාර කිරීයමන්, අප යවත අල්ලාහ් ද්වන වියශංේෂ සැලකිලි
පිළිහඳ ව සිකරමින් අල්ලාහ් ට කෘතඥවීයම් අවස්ථාව අධික
කර ගැීතම.

 යතවනුව ආගමික ග්රන්ථ යකයරි විශං්වාස
කිරීම. යම් මගින් යහ යහ ප්රයය ජන තියබ්.
1. සයලු සමාජයටම ඒ ඒ සමාජයට අවශංය මග
යපන්වීම් සඳහා ග්රන්ථ පහළ කළ අල්ලාහ්යේ කරුණාව හා
ආශීර්වාදය දැන ගැීතයම් භාගය අපට ිමි යේ.
2. සයලු සමාජයටම ගැලයපන ආකාරයයන් දහම් පහළ
කිරීයමන් අවසානයේ සයලු ජන සමාජයටම සෑම කාලයටම
ගැලයපන අවසාන ආගමික ග්රන්ථ වන අල්  වර්ආනය පහළ
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කළ අල්ලාහ්යේ  ِح ْك َمةයහවත් සයුම් බුද්ධිය අපට අවයහ ධ
කර ගත හැකිය.
3. අල්ලාහ් විසන් පිරිනමණ ලද යමම සයලු භාගයයන්
සදහා ඔහුට වැඩි වැඩියයන් කෘතඥවීයමට අවස්ථාව අපට
ලැයහනු ඇත.

 රසූල්වරුන් යකයරි විශං්වාසය තැබීම.
යමයින් ද අපට කරුණු තුනක යහ ප්රතිලල
ලැයබ්.
1. ජනතාවට යහ මග යපන්වනු පිණිස නබිවරුන් සහ
රසුල්වරුන් එවීයමන් අපහට අල්ලාහ් දැ්වු සැලකිලි සහ
ආදරය පිළිහඳ ව අවයහ ධ කර ගැීතයම් අවස්ථාව උදා වීම.
2. අල්ලාහ් විසන් පිරිනමන ලද සීමාව් යන මැති
භාගයයන් සදහා ඔහුට කෘතඥ ප්රකාශං කිරිම.
3. එම නබිවරුන් අල්ලාහ්යේ ිතයේදනය යගන ආ
සිංයද්ශංකවරුන් ිතසා, ඔවුන් අල්ලාහ්ට නැමදුම් කර
අල්ලාහ්යේ ිතයේදනය ජනතාවට යගන ීම ඒවායේ මාර්ගයයන්
ජනතාවට උපයදස් කළ යහේතුයවන්, එම නබිවරුන් හා
රසූල්වරුන්ට යගෞරවය දැ්වීම, ඔවුන් ව උසස් යක ට
සැලකීම සහ ඔවුන්ට සුදුසු අයුරින් කෘතඥතාව ප්රකාශං කිරීමට
අවස්ථා ලැබීම.

 අවසානය දිනය යකයරි විශං්වාසය තැබීම.
යමයින් ලැයහන ප්රයය ජන පහත දැ්යේ.
1. තම යහ ක්රියාවන් සඳහා මරණයයන් පසු ිමි වන
මතු යල යේ තිළිණ ලහන අයේ්ෂායවන් යහ ක්රියාවන්ි
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අධික යලස යයීමමට වැඩි වැඩියයන් ආශංා කිරීම. එයමන්ම
පාප ක්රියාවන් සඳහා මරණයයන් පසු ව පනවනු ලහන
දඬුවමින් මිීමයම් අරමුණින් පාප හා දුෂ්ට ක්රියාවන්යගන් ඉවත්
වී සටිමට උනන්දු වීම.
2. ඇතැම් විට යමයලයේ තමාට සයලු සම්පත්
යන ලැබුයේ නම්, මරණයයන් පසු ලැයහන සතුට හා සම්පත්
ගැන හලායප යර ත්තුයවන් මූූඃමින්වරයය් සත් සහනයට පත්
වීම.

 අල් කද්ර් නම් ලදවය පිළිහඳ ව විශං්වාස
කිරීම. යමමගින් සදු වන වාසය පහත දැ්යේ.
1. සෑම කරුණකටම මුල් යහේතුව සහ එි මූලිකයා
අල්ලාහ් වන යහයින් යම් කරුණ් ක්රියායවි යයයදන විට ඒ
පිළිහඳ ව අල්ලාහ් යවත විශං්වාසය තහා ඉටු කිරීමට
අවස්ථාව් ලැයහනු ඇත.
2. පැහැදිලි යන මැති හා සතට එකඟ යන වන යහ යහ
යද් අපට සදු වනු අපි දකිමු. එවැිත අවස්ථාවන්ි යම්වා
සයල්ල අල්ලාහ්යේ අභිමතයයන් සදු වන යහයින් අල්ලාහ්යේ
ීනරණය පිළිගැීතමට මානසක ව සූදානම් වීයමන් සතට
සහනය ිමි වනු ඇත. යම් යහේතුයවන් අල්ලාහ් විසන් ිතයම
කරන ලද ලදවය පිළිගන්නා යකයන් හැර අධික සත්
සහනය ලහන අන් කිසයව් දැක ගත යන හැක.
3. තම අරමුණ ඉටු වන යම යහ යත් සයති නැයඟන
උඩඟු ව ඉවත් කර ගත හැකි යේ. එයට යහේතුව ලදවය
යකයරි විශං්වාසය සිත යකයන්, සයලු යද් ම සදුවන්යන්
අල්ලාහ්යේ අභිමතයයන් යැයි අවයහ ධ කර ගන්නා
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යකයන්, එම අවස්ථායේ ඔහුයේ සයති ඇති වන උඩඟුව ඒ
යම යහ යත්ම ඉවත් කර ගීත.
4. තම අරමුණට ළඟා විය යන හැකි විට සහ
අකැමැති යම් කරුණ් සදු වන විට සයල්ල සදුවන්යන් අල්
කද්ර් නම් ලදවය ිතසා හව දැන ගත් විට, පරාජය මගින් සදු
වූ සත්තැවිල්ල ඔහුයගන් ඉවත් වනු ඇත. යම් හව පහත
සඳහන් අල්ලාහ්යේ වාකය පැහැදිලි කරයි.
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ٍ ما أصاب مِن م ِصيب ٍة ِِف األر ِض وال ِِف أنفسِكم إِال ِِف كِت
َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ ْ َ
ٌ لَع اللَّـهِ يَس
﴾٢٢﴿ ِي
ِمن قب ِل أن نِبأهاۖ إِن ذٰل ِك

“මිිතලයේ යහ නුඹලා අතර යහ කිසදු දුර්භාගයය්,
අපි එය ඇති කරන්නට යපර පුස්තකයේ සඳහන් ව මිස (ඔහට)
සදුවන්යන් නැත.” සූරා හීමද් 57:22

َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
ل ِكيَل تأسوا لَع ما فاتكم وال تفرحوا بِما آتاكمۖ واللـه ال
ُ َ َ ْ ُ َّ ُ ُّ ُ
﴾٢٣﴿ ور
خ
ٍ ُيِب ُك ُمت
ٍ ال ف

“නුඹලාට මඟ හැරුණු දෑ යකයරි යද ම්නස යන වනු
පිණිස ද ඔහු නුඹලාට දුන් දෑ පිළිහඳ ව (දැඩි යලස) සතුටු
යන වනු පිණිස ද (සයල්ල පුස්තකයේ සඳහන් වී ඇත) තවද
උඩඟු පුරසාරම් යද ඩන සයල්ලන්ම අල්ලාහ් ප්රිය
යන කරන්යන්ය.” සූරා හීමද් 57:23
යම් යහේතුයවන් යමම ප්රතිපත්ති මත අපි ිතතර රැඳී
සටීමට ද එයින් අපි යහලල ලහන්නට ද, ඒ මාර්ගයයන්
අල්ලාහ්යේ ආශීර්වාදය අධික යලස ලහන්නට ද, අපට යහ
මග යපන්වා යදනු ලැබු පසුව අපි එය අත හැර දමා යන මඟ
යෑයමන් වැළකීමට ද, අල්ලාහ්යේ ආශීර්වාදය හා ආදරය අප

69

යවත පහළ කරන යලස අල්ලාහ්යගන් ප්රාර්ථනා කරමු. ඇත්ත
වශංයයන්ම අල්ලාහ් යන මසුරු යලස තිළිණ යදන්යනකි.
සයලු ප්රශංිංසාව සර්ව යල කය මවා ආර්ෂා කරන්නා වන
අල්ලාහ් ට ිමි යේවා. ශංාන්තිය හා සාමය අපයේ රසූල්වරයා
වන මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ට, එතුමාණන්යේ පවුයල්
සාමාදයකයන්ට ද ිතමිතුරන් යවත ද ිමියේවා.
යමම කෘතිය ිතමයේ.
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