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29. ඉමාම ඉඉන් අල් කය්යීමෙවන ්් ෙජස් 
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 පකාශකෙවන්  ණි�ඩයක 

 ෙමම ෙලෟකක ජවතෙය් ෙනාෙයක කනස්සල්ලට හා 
ආ ජාින්ට මනිසුන ්ලක වම ස්ිාභාවක ෙජයක. ෙමෙලාි 
තාිකාල�න එකක ින අතර, බලිත් හිරහැර හා  �ඩාි 
 �කණ� එකක. මරණෙයන් මත� ජවතය සම වවණ සත�ට සහිත 
ස්ථානයක ින අතර එහිජද කනස්සල ෙහෝ ෙනාසනසු්න්කම 
හටවන්නට කසිද ෙහ්ත�ික නැත. 

 මනිසුන් ෙමෙලාෙිහි තම තමන්ෙව්  පශ්න හා කනස්සල 
සහිති සිටම ස්ිාභාවක ෙජයක. එෙහත් කනස්සල්ල සහ 
ආතත�ය  �ළ�බඳ �යා කරනේන් ෙකෙස් ජැයි ජැන වැනමි ඉතා 
ිැජවත්ය. වශ්ිාස ින්තෙයක ෙමිාට ශ�ජව් ිව ක�වආනෙය් 
සහ රසූල් (සල්) ත�මාණන්ෙව් සුන්නාහ් (මඟ ෙ නව්ම) ත�ළ�න ්
වසසම ෙසායයි.  ෙමම ෙ ාත්  �ංචෙය් කවතත මනසිාෙව් 
කනස්සල ිවවී කර, ඒිාට අල් ක�වආනය සහ  සුන්නාහ්ි 
ෙ න්ින  පත�කාර ක�මක ජැයි ජන්ිා ඇත. ෙමහිජ� සත් 
කථාින්ජ ඇත�ලත්ි ත�ෙබන අතර, ඒිා මවින්  ාඨකයා 
ෙමින්  පශ්නයන්ට මුහුණ ෙජනවට �යා කළ යුත්ෙත් 
ෙකෙස්ජැයි අසහනයට  ත්ි� ෙකෙනක�ට ්වන්ියි. ෙලෟකක 
ෙජ්ිල් වැන අධක ෙලස කල් නා කිම සහ මරණෙයන් මත� 
ජවතය වැන අමතක කිම ෙම සියල ආතත�ය හා 
කනස්සල්ලට  පවාන ෙහ්ත�ෙව.  

 මුස්ල�මිකන් ෙමහිජද මුහුණ ෙජන  පශ්න හා කනස්සල 
සඳහා සහනයක ෙජන ෙලස අත� ්ත�ම අල්ලාහ්ෙවන් දආ 
කරම. අල්ලාහ්ෙව් සාමය හා ශාන්ත�ය මුහමමජ ් (සල්) 
ත�මාණන්ටත් එත�මාණන්ෙව්  ි�ෙල් අයටත් හිත මත�රන්ටත් 
අිසානය ජ�නය ජකිා එත�මාණන්ි අනුවමනය කරන අයටත් 
හිමෙවිා. ආමන්. 
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මුහමමජ් මුහ්සින් අල් ත�ෙියි්ර, 
ජාත්න්තර ඉස්ලාමය ෙ ාත්  පකාශන ශාලාි (IIPH) 
රයාජ් , සි�ජ� අරා යා 
 

හසන්ිා ජදම 

සියල  ැසසුම සවි බලවාර හා  රමාධ ත� අල්ලාහ්ට 
හිමෙවිා. ශාන්ත�ය හා සාමය මුහමමජ් (සල්) ත�මාණන්ට, 
ඒත�මාණන්ෙව්  ි�ෙල් සාමා්කයන්ට, සහාබාිකනට් හා 
අනුවාමයන්ට හිමෙවිා. 

ෙමම ෙලෟකක ජවතෙයහි දක, කනස්සල ිැනි ්ිදක 
ිලට මනිස්සු භාජන වම ස්ිාභාවකය. එයට ෙහ්ත�ි ෙමම 
ෙලාි අසනී , අසීකතාි හා අසහන  �කණ� ස්ථානයක වමය්. 
ස්ිවවය හා ෙමෙලාි සසඳා බලන වට ස්ිවවය යනු දක 
ෙහෝ කනස්සල ෙනාමැත� ස්ථානයක වමයි. 

“එහි ඔි�නට ආයාසයකජ නැත. ඔි�හු එයින ්බැහැර 
කරනු ලබන්ෙන්ජ ෙනාෙිත�.“ අල් ක�වක�වආන් ිාක් 15: 48.  

ස්ිවවෙය් ජනතාිට ිචනයකන් විිජ කසිද දකට 
 ත්වමට කසිද ෙහ්ත�ික ෙනාමැත. 

“ඔි�හු එහි අල්ලා  සල්ලා  ෙහෝ  පත�ෙජෝෂාෙරෝ න ෙහෝ 
ෙනාඇෙසත�. සාමය, සාමය, කය මස නැත.“ අල් ක�වආන් 56: 
25, 26. 

ෙමෙලාෙිහි ෙනාෙයක ෙහ්ත�න් මත දක වඳ�න්නට හා 
ෙනාෙයක කරජර ි ලට මුහුණ ජදමට ජනතාිට සිදින බි අල් 
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ක�වආන ් ිාක් 90: 4 ෙමෙස්  ිසයි. “සැබැවනම්, අ � 
 �ඩතකෙම මරවාත කරනන්ට මනසිා නවිමාණය කෙළමු.“ 

එබැවන්, අත�තෙය් සිද ිව ෙජ් සඳහා  සුතැවල්ලටජ, 
අනාවතෙය් ජද සිද වමට ත�ෙබන ෙජ ්වැන සිතා අසහනයටජ 
ිවතමානෙය් සිද ින ෙජ ්වැන දක කනස්සල්ලටජ මනිසුන ්
භාජන ිනු අ � ජකමු. 

අත�තෙය්ජද දක ෙවන දන් සිජ්ධයක ෙහෝ අනාවතෙය් සිද 
වය හැක බි අ �  යින සිජ්ධයක ෙහෝ ිවතමානෙය් 
කනස්සල්ලට ලක ෙිමන ් සිටන ෙජයක අ  සිත් ත�ළ 
ි්සනයක ඇත� කරයි.  

ආතත�යට ෙහෝ කනස්සල්ලට ලක ින ජනතාි, ඒිා 
තමන්ට අජාළ ින  �මාණයට වවවාකාර  පත�චාර ජකිත�. 
ඒිා ජදව් කාල�න ෙහෝ තාිකාල�න කරජරය ෙහෝ ෙවිා, 
ඔි�න්ෙව් සිත් ත�ළ ෙජ්ි  වශ්ිාසය ත�ෙඉජ, නැතෙහාත් 
හිත�ිකකාර හා  ා �ෂ්ටයන්ජ යන  සු ම එයට අජාළ 
ින්ෙන්ය. මනසුින්ෙව් හජිත් ිවව ෙජකකට අයත්ය. අල්ලාහ් 
හා සමබන්වවෙම ෙහ්ත�ෙින්, ආෙලෝකය, ජිමාන, සත�ට, සහ 
සියල යහ ත් ව�ණාංවයනේවන්  �ි ත�ෙබන හජිත, 
නැතෙහාත් ෛෂතාන් හා සමබන්ව වෙමන්, අනව්කාරය, 
කනස්සල, මරණය, ෙශෝකය, හා අසහනය යන හැඟීම ිල�න ්
 �කණ� හජිතක යන ිවව ෙජකක. 

මනිසුන්ෙව් අරමුණ, අිස්ථාින් සහ ෙ ෟජ්වල�ක ිවකම 
ිලට සාෙ ්කෂ�කි ඔි�නේව් අසහනය සහ ඒිාට ඔි�න ්
ජකින ිැජවත්කම ෙිනස්ිව තත්ත්ිෙය්  ිත�නු ඇත. 

ඇතැම ිවවෙය් කනස්සල අවනා බි සැලෙක. එනම 
මුස්ල�ම සමාජ ෙය්  ැන නවින බලිත් හා සංකවණ වැට�මු 
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සඳහාජ ඒිාට සුදසු  �යිර ෙසවම  �ණසජ වජ්ිත�න් ෙව් 
සිත් ත�ළ නැෙවන කනස්සල එහි නිජසුනක. 

තිත් නජිසුනක ි න්ෙන්, මුස්ල�ම නායකෙයක තම ි වකම 
යටෙත් ජිත් ින  �රිැසියන්  �ළ�බජි සිත් කනස්සල්ලට 
ලකවම. ් මව ඉඉන ්අල් කත්තාඉ(රල�) සහ ් මව ඉඉන ්අඉදල් 
අසීස්(රල�) සහ තිත් මුස්ල�ම නායකයින ්තම ජනතා  �ළ�බජි 
සිත් තැවල්ලට ලක ි සිටයහ. ්මව ඉඉන් අල් කත්තාඉ (රල�) 
සත�ක ් ිදෙරන් ජනතාි ආරකෂා කරන අරමුණන් සලාහ් ඉට� 
කරන අිස්ථාින ් හි  ිා තම ෙස්නාි සූජානම කරන්ෙන ්
ෙකෙස් ජැයි කල් නා කෙළ්ය. එ මණක ෙනාි, තම  ාලනය 
යටෙත් සැත �ම ජහස් වණනාික දර ත�ෙබන ඉරාක රෙට, 
කක�ල  ැටල�  ම ිැටය හැක එිිා වැන සලාහ් කරන 
අිස්ථාෙිහි කල් නා කළ අතර, ෙමව සියල්ල සඳහා අල්ලාහ් 
ඔහුට සමාි දන්ෙන්ය.  
 
තමා  සුින අ හසු තත්ත්ිය වැන ් මව ඉඉන් ඉඉදල් අසීස් 
(රල�) ෙමෙස්  ිසීය. “අල්ලාහ් හැර අන ්කසිෙික�ට සහාය ජ�ය 
ෙනාහැක වෂයක  �ළ�බජි මම කටයුත� කරම. මහල අය එම 
තත්ත්ිය සමව තම ජවතෙය් අිසානය ජකිා ෙවාස් ඇත.  
තකණෙයෝ එය සමව හැජද ිැඩ ඇත.  රෙජ්ශින ්අරා  බස 
ඉෙවන ෙවන සිටන අතර, වමබජ අරා ික ෙමම තත්ත්ිය 
මැජ නවර ි ාසයට ෙවාස් සිටත�. ෙමම තත්ත්ිෙය් ඔි�ෙනාි�න ්
සම වවණෙයන් විල�හී, ෙමයයි ජහම යනුෙින් සලකත�, ෙමය 
හැර අන් කසි තැනක ඔි�න් යථාවථය ෙනාජකත�. 

රෙට නායකත්ිය ් මව ඉඉන් අඉදල් අසීස් (රල�)ට  ැිි, 
රට ිැසියන ් ඔහුට  කෂ භාිෙය් ජ�ි�කම දන ් වට, ඔහු 
ඉතාමත් අසහනෙයන් සහ ආයාසෙයන් නිිසට  ැමණෙය්ය. 
ඔහුෙව් නජිහස් ලැබු ෙස්ිකයා “ඔබ ත�මාි ෙමිැන ිඅසහන 
හා ආයාසෙයන් ජකන්ෙන් ඇයි? ෙමිැනි අිස්ථාික ඔබ ත�මා 
සිටය යුත්ෙත් ෙමෙස් ෙනාෙව.“ යයි කය. එයට ්මව ඉඉන ්
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අඉදල් අසීස් (රල�) “නුඹට වනාශයම ෙවිා. නැෙවන හිර හා 
බටහිර අතර ජිත් ි න ජනයාෙවන් තම අයිත�න් ල�ඛති ෙහෝ 
ිාචකි මෙවන් ඉල්ල�ම ෙනාකරන ෙහෝ ති ෙකෙනක සමව ි ව 
වැටලිකට වසසමක ඉල්ල�ම ෙනාකරන ෙහෝ කසිෙික 
ෙනාමැත� වට, (එනම සියල ෙජනාම මෙවන ්ක�මක ෙහෝ ඉල්ල�ම 
ඉජ�ර ත් කරමන ් සිටයජද.) මම අසහනෙයන් ෙනාසිටන්ෙන ්
ෙකෙස්ජැ?“ යි වමසිය. 

 මුස්ල�ම ජනතාිෙව් ඉරණම  �ළ�බජ ත�රණයක වැනෙීම 
අිශ්තාි ත�ෙබන අිස්ථාිකජද අසහනය අධක ි න බි නම 
සැබෑය. ්මව ඉඉන් අල් කත්තාඉ (රල�) මරණෙයන ්  සුි 
ඉස්ලාමය රාජ්ෙය් කල�ෆා  ජවයට ෙකෙනක ෙත්ිෙම කාවය 
අඉදල් රහුමාන ් ඉඉන ් අි�ෆ් (රල�) ත�මාට භාර කරනු ලැබ ු
අිස්ථාෙවජද, අඉදව රහ්මාන් (රල�) මහි කාන්තාින ්ඇත�ි 
මුස්ල�මිකන ්  ෙබාෙහෝ ෙජෙනක�ෙවන ් අජහස් වමසමන ්
සිටෙමන් ඔහුට නිජා වන්නට  ිා අමතක වය. ෙමිැනි තිත් 
ිැජවත් අසහන තත්ත්ියක නම, ජා  ිරෙයක අල්ලාහ්ෙව් 
ිජන හා ඉස්ලාමය නිෙවජනය අන් අයට  හජා ජදමටජ යහ 
මව ෙ න්වමටජ ි ෑයම කරන වට සිටන මානසික තත්ත්ියයි. 
නැමදම කරන ෙකෙනක තම නැමදම ිතාිත් හා ෙ තනාි 
නිිැරජ� බිට ිව බලා වැනීම සහ මුස්ල�ම ිරෙයක ෙලෝක 
මුස්ල�ම සෙහෝජර ිකන්ෙව් ෙවජනාි වැන අසහනයට  ත් 
වම ෙමයින් තිත් ්ජාහරණයක. 

  ා  �යාින් සිද කිෙමන් සිෙත්  ැන නවින අසහනය 
වවවය. එිා නම නීත� වෙරෝධ ෙලස ෙල් සැල�ෙමන ් සු සිද 
ින කම නය, ෙහෝ කාමෙය් අනාචාරි හැසිිෙම ිරජ සිද 
කළායින ්  සුි  ැන නවින කම නය ෙහෝ ෙමිැන ි�යාි 
ත�ළ�න් වැඉ වන්නා කාන්තාික  සුින කම නය යන 
සමහරක. 



 

11 

අන් අයෙවන් සිද ි න අයහ ත් සැලකල� නිසා හට වනන්ා 
සංෙවවය අතරන්, සිය ඥාත�න්ෙවන් ලැෙබන අයහ ත් 
සැලකල�ජ ෙව. මනජ් සම  ඥත�න්ෙවන ් සිද ින අයහ ත් 
සැලකල� ත�යුණ�  �හියකන් සිද ින කායික ත�ිාලයකට ිඩා 
අධක ෙවජනාි ෙවන ෙජයි. 

ෙලාෙිහි සිද ින ව ත්ත�ය නිසා ෙකෙනක ලක ින 
 �ඩාි ෙනාෙයක ආකාරෙය් ඒිාය. අසනී , ජකින ්
ෙජමා �යන්ට අකකක වම,  රයෙව් එජ�රිාජ� හැසිිම, ෙහෝ 
සැමයාෙව් අකාකණක සැලකල� යනු එයින් සමහරක.  

ඇතැම අසහනය හටවන්ෙන් අනාවතෙය් ක�මක සිද ෙව 
ජැයි  ය ෙහ්ත� ෙකාට ෙවනයි. තම මරණයට  සු ජකින්ට, 
වෙශ්ෂෙයන් ඔි�න ්දබලි සිටන්ෙන් නම ඔි�නට් කසිික ඉත�ර 
කිමට ෙනාහැකි ක�මක සිදෙවජැ යි  �ෙයක සිත් 
කනස්සල්ලට ලක වම එක නිජසුනක.  

ෙමිා ෙකෙනක�ෙව් ආතත�යට හා කනස්සල්ලට ෙහ්ත�ින 
වවව නිජසුන්ය. ඒිා වැන වස්තරාත්මක ෙසායා බලමු.  

 

1. වවව ිවවයට අයත ්ආතත�ය සහ 
කනසස්ල්ල  

යහ මාවවයට ඇරයුම කරන්ෙනක ත�ළ හට වනන්ා 
අසහනය වැන බලමු. ෙමිැනි අසහනයට වශාලි, න  ික 
සහ රසූල් ික  ත් ිවහ. ආයිෂා (රල�) ත�මය තම 
සෙහෝජරයාෙව්  �තප ්විා ට ෙමෙස්  ැිසුිාය.  

“්හුජ් සටන ජ�නට ි ඩා ඔබ ත�මාණන් කසි වටක  �ඩාිට 
 ත්ි�ෙණ ජැ“ යි රසූල් (සල්) ත�මාණන් ෙවන ්වමසුෙිම. එවට 
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“ඔෙඉ ජනයාෙවන් එයට ිඩා ඉමහත්  �ඩාිට  ත් ි�ෙයම. 
අකබා ජ�නෙය් ඉතාමත් බර තළ  �ඩාිට  ත් ි�ෙයම. එහිජද 
අඉද යාලයිල් ඉඉන් අඉද කලාල් ෙිතට ආයාචනා කෙළම. 
එෙහත් බලාෙ ාෙරාත්ත� ආකාරයට ඔහුෙවන ්  ්රත�චාරයක මට 
ෙනාලැබුණ.  ඔහුි අත හැර ජමා, යන්ෙන් ෙකෙහ්ජැයි ෙනාජැන 
විෙයම. කවන් අල් තාල�ඉ නම ස්ථානෙය් හිස ඔසිා අහස 
ෙජසට ෙනත් ෙයාමු කළ වට ිලාක�ි මට ෙසිණ ෙජන ු
දට�ෙිම. එහි ජද ්ඉිල් (අෛල) දට�ෙිම. එත�මා මා අමතා, 
“ඔෙඉ ජනතාි ඔබට  ැිසූ ෙජ ්සහ ඔබට ඔි�න ් ජැක ිව 
 පත�චාරයට අල්ලාහ් සින ්දන්ෙන්ය. ඔහු (අල්ලාහ්) කස ිැට 
භාරි සිටන මලාඉකාිරයා, ඔබ  ිසන ෙජ් ඉට� කරනු  �ණස 
එිා ඇත.“ යනුෙින් කය. කස ිැට භාරි සිටන 
මලාඉකාිරයා මට ආචාර කර, “මුහමමජ් (සල්) ත�මාණනි! ඔබ 
 තන්ෙන් නම ෙම කස ෙජක අතර ඔි�න් සියල ෙජනා ෙනර ා 
ජමන්ෙනම.“ යයි  ැිසීය. එයට “අල්ලාහ්ට කසිික ආෙජ්ශ 
ෙනාකර අල්ලාහ්ට  මණක නැමදම කරන තිත්  ර �රක 
ඔි�න්ෙවන ්අල්ලාහ්  හි කරනු ඇතැයි මම වශ්ි ාස කරම.“ 
යනු  ැිසුෙිම. 

න  (සල්) ත�මාෙව් ඉස්රා නම රාතපි වමන වැන එත�මාෙව් 
ජනතාි වශ්ිාස ෙනාකළ අිස්ථාෙවජද එත�මා ෙම ආකාරයටම 
මහත් මානසික  �ඩනයට  ත් වය. 

“මකකාෙව හරම නම කස ෙ ෙජෙසහි සිටන වට ක�ෙරයිෂ� 
ික මා ිට කර ෙවන මෙව් රාතප ි වමන වැනජ, මම 
හරයාකාරි ෙනාජන්නා බයිත් අල් මුකජජ්�ස් වැනජ ෙනාෙයක 
 පශ්න ඇසුහ. මම මහත් මානසික  �ඩනයට  ත් ි�ෙයම. එම 
අිස්ථාෙිහි, අල්ලාහ් එය (බයිත් අල් මුකජ්ජ�ස් මස්්ජය) 
මාෙව් ජෑස් ඉජ�රෙයහි ෙවනැවත් ෙ නව්ෙමන් ඔි�න ් අසන 
 පශ්න ක�මක ජැයි ජැන ෙවන නිසි  �ළ�ත�ක දන්ෙනම“. යයි න  
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(සල්) ත�මාණන් ජැන් ිව බි අබු හුෙරයිරා (රල�) ිාරතා කරයි. 
(මුස්ල�ම) 

 

2. නැමදම  �ළ�බජි සංෙවවය 

සලාහ්  �ළ�බඳි ජනතාිට කකණ� කයා ෙජන ු �ණස රසූල් 
(සල්) ත�මාෙණෝ අධක සංෙවවයට  ත් ි �හ. අබු ් ෙමයිව ඉඉන ්
අනස් (රල�) ත�මා, තම  �යාෙව් අන්සාර ෙසායුරන්ෙවන් 
ෙතාරත�ක ලැබ ෙමෙස් ජන්ියි. “මුස්ල�මික සලාහ් සජහා 
රස් කිමට ඇරයුම ජදෙම  මය  �ළ�බඳි රසූල් (සල්) 
ත�මාෙණෝ මහත් සංෙවවයට  ත් ි සිටයහ. වජයක ඔසින 
ෙලසජ, එය ජකන අය අනත්ි අයට ජැනව්ය හැක බි ෙකෙනක 
අජහස් ජැක වය. ෙමම අජහසට රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ කැමත� 
ෙනාවය. යුෙජව ජාත�න ්භාවතා කරනිාක ෙමන් බැටිිාෙව් 
අඟින් සෑද නළාික තිත් ෙකෙනක ෙයෝජනා කෙළ්ය. ෙමය 
යුෙජව ජාත�න්ට අයත් එකක යයි එත�මාෙණෝ කහ. තිත් 
ෙකෙනක සීනුි  නාජ කරන ෙලස අජහස් ඵල කෙළ්ය. ෙමය 
�ස්ත�යානි බැත�මත�න්ට අයත් එකක යයි න  (සල්) ත�මාෙණ 
එය  පත�කෙෂ ් කළහ. අඉදල්ලාහ් ඉඉන් ෙසයිජ් ඉ න් අඉද 
රඉ හී (රල�) ෙමම අිස්ථාෙව එතැනින ්ඉිත් ි �ෙය් රසූල් (සල්) 
ත�මාණන්ෙව් සංෙවවය වැන සිත් තැවල්ෙලනය්. එජා රාතපෙියහි 
සිහිනයකන් අජාන්  මය අල්ලාහ් ඔහුට ෙ න්වය.  සු ජ�න 
්ජෙය් ඔහු රසූල් (සල්) ත�මාණන ් ෙිතට  ැමණ තමා දට� 
සිහිනය වැන කය. “රසූල් (සල්) ත�මාණනි,  ෙය් රාතපිෙයහි මම 
අඩ නින්ෙජ් සිටනා වට, ෙකෙනක  ැමණ අජාන්  මය මට 
ෙ න්වය. . . . . . . .“ 
 
3. අසත් ෙචෝජනාිට ලක වි සත්ිාජ�ෙයක�ෙව් 
අසහනය 

zෙසයිජ් ඉඉන ්අල් අවකාම නම  පබල සහාබාිරෙයක�ට 
ෙමිැන්නක සිදවය. මුනාෆික ිකන්ෙව් නායකයා, “අ � 
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මජදනාිට හැි විය වට ෙවෟරිය හා බලය ඇත� තැනැත්තා 
(ඔහු) නිනජ්ාිට  ත්ිව තැනැත්තා (න  සල් ත�මා)ි ඔහුෙව් 
සවයින් සමව  �ට� ිහල් කරන්ෙන්ය.“යනුෙින් තම මතපයන්ට 
 ිසන ුෙමම සහා ිරයා සින් දන්ෙන්ය. zෙසයිජ් (රල�) ති 
දරටත් ෙමෙස්  ිසයි. “මම මෙව්  �යාෙව් ෙසායුරාට ෙම බි 
කෙිම. ඔහු න  (සල්) ි රයා ෙිතට ෙවාස් ෙමම සිජ්ධය වැන 
ජැනුම දන්ෙන්ය. න  (සල්) ිරයා, මුනාෆික ිකන්ෙව් නායක 
අඉදල්ලාහ් ඉඉන් ්ෙබයි ෙවන්ිා ෙම වැන වමසූ වට, ඔහු 
ෙමිැනි කසිික ෙනා ැිසූ බි ජ�ි �රා කෙවය. අල්ලාහ්ෙව් 
රසූල් (සල්) තපමාෙණෝ ඔහුෙව් කථාි වශ්ි ාස කළ නමුත් මෙව් 
ිචන වශ්ිාස කෙළ් නැත. මෙව් බා ් ා  ැමණ “නුඹට අිශ් 
ි�ෙණ රසූල් (සල්) ිරයා සහ මුස්ල�මික නුඹි වශ්ිාස 
ෙනාකර නඹුට  �ළ�ක�ල් කිමටයි.“ යන ුමට බැණ ිැදණ. අන ්
කසිෙික ලක ෙනාි� අයුරන් මම මහත් මානසික  �ඩාිට හා 
ආතත�යට  ත් ි �ෙයම. ජ�නක රසූල් (සල්) ි රයා සමඟ වමනක 
සහභාවි ිව වට, අධක කනස්සල්ල නිසා හිස නමා ෙවන 
සිටෙයම. රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ මා ෙිතට  ැමණ, මෙව් 
කෙනන් මරකා මජ සිනහික  ෑෙවය. එ ෙමාෙහාෙත් මා ලැබ ු
සත�ට ෙිනුෙින ්ෙම ෙලෝකෙය් කසිස සත�ටකට මම සමාන 
ෙනාකරන්ෙනම. අනත�කි අබු බකව (රල�)  ැමණ රසූල් (සල්) 
ිරයා ක�මක  ැිසුිා ජැයි වමසිය. “එත�මා කසිික 
ෙනා ැිසු නමුත් මෙව් කන මරකා මා ෙජස බලා මජ 
සිනහික  ෑෙවය.“ යි  ැිසුෙිම. “සත�ට�ි න්න“ යැයි අබ ු
බකව (රල�) මට කහ. ඉන් අනත�කි ්මව (රල�)  ැමණ වමසු 
වට අබු බකව (රල�) ත�මාට  ැිසූ ෙජ ් එත�මාටත් කෙිම.  සු 
ජ�න අලයම සලාෙිහි රසූල් (සල්) ිරයා අල් ක�වආනෙය් 63 
ින මුනාෆිකන ්සූරාි  ාරායනා කෙළ්ය.“ 

එම සිජ්ධය  �ළ�බඳි ඉමාම මුස්ල�ම ෙමෙස් ිාවතා කරයි. 
“zෙසයිජ් (රල�) ෙමෙස් ජැනව්ය. මම න  (සල්) ිරයා ෙිත 
 ැමණ ඔි�න් කථා කළ ෙජ ්වැන  ැිසුෙිම. න  (සල්) ි රයා 
අඉදල්ලාහ් ඉඉන් ්ෙබයි ෙවන්ිා ඔහුෙවන් ෙම වැන  පශ්න 
කළහ. එවට ඔහු එිැනි කථාික ෙනා  ැිසූ බි ජ�ි�රා 
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කයමන් රසූල් (සල්) ි රයාට zෙසයිජ් (රල�) ෙබාක  ිසන බිජ 
ෙචෝජනා නැව�ෙවය. ඔහු  ැිසු ෙජ් වැන අධක ෙලස සිත් 
තැවල්ලට  ත්ි� ෙයම. එවට අල්ලාහ් මෙව් සත්තාිය සනාථ 
කරන ිජන ්කහි යක  හළ ෙකෙළ්ය. (ආත්ම ිංචනකියින ්
ඔබ ෙිත  ැමණය ෙහාත් ‘සැබැවන්ම ඔබ අල්ලාහ්ෙව් 
රසූල්ිරයා යයි අ � සාකශි ජරමු.‘ යයි කයත�. ඔබ ඔහුෙව් 
රසූල් ිරයා යයි අල්ලාහ් ජනේන්ය. අත්ම ිංචනිෙයෝ ෙබාක 
කාරෙයෝ යයි අල්ලාහ් සාකෂ� ජරන්ෙන්ය.) අල් ක�වආන ්63: 1. 

5. අසත් ෙචෝජනාිට ලක වි අහිංසකෙයක�ෙව් 
අසහනය 

අයිෂා (රල�) ත�මයෙව් සිජධ්ය ෙමයට ෙහාජ නිජසුනක. 
මුෙරයිසි වමෙන් ජද එත�මය  ා යක සිද කළ බි මුනාෆිකික 
ෙචෝජනා නැව�හ. අසනී ෙයන්  සු ිව එත�මය ෙමම අ ිාජය 
වැන තම නිි ෙස් ෙස්වකාි ෙවන ් ජැන වත් වවස තිත් 
අසනි  ි�ිාය. එත�මය ෙමෙස්  ැිසීයි. “මම, ‘සුඉහානල්ලාහ්, 
මනස්ිසු ඒ ෙලස කථා කරනිාජැ?‘යි  ැිසුෙිම. එජා රාතප ි
එළ�ි න ත�ක මම කදි සැලෙිම. මම නිජා ෙනාවත්ෙතම. 
මෙව් කදි ෙනානැිත�නි. රාතපි ෙජකක හා ජහිලක මම 
ෙනානැිත� කදි සැල�ෙමන ් සු මෙව් ෙජමා �යන ්මා ෙිතට 
 ැමණයහ. මෙව් ෙජමා �යන් සමව සිටන වට අන්සාව 
කාන්තාික මා ජැකවන්නට අනුමැත�ය ඉල්ලිාය. මම ඇයට 
අනුමත දන් වට ඇයජ මා ළව ිාඩ ව කදි සැලිාය. අ � 
එෙස් සිටයජද අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ිරයා  ැමණ අ ට 
සලාම  ිසා අසුන් වත්ෙත්ය. ෙමම අ ිාජය  ටන් වත් ජ�න 
සිට එත�මා මාි බලන්නට ෙනා ැමණ අතර, මාෙව් තත්ත්ිය 
සමබන්වි කසිද ක�වආන් ිාක්යක  හළ ව නැත. ිාඩ ව 
සිට අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ි රයා ෂහාජා  ිසා. “ආයිෂා, ඔබ 
වැන ෙම ෙම අයුරන් කථා ඇසුෙිම. ඔබ නවිෙජෝෂ� නම, 



 

16 

අල්ලාහ් ඔබෙව් නිවෙජෝෂ� භාිය තහි�ක කරයි. ඔබ ිරජක 
කෙළ් නම, අල්ලාහ් ෙිත  සුතැවල� ව  ා  කෂමාි අයැජ�න.ු 
මන්ජ, අල්ලාහ්ෙව් වැත්ෙතක  සුතැවල� ව කෂමාි අයැජ�න 
වට, ඔහුෙව්  සුතැවළ� අල්ලාහ්  �ළ�වනියි.“ යනුෙින්  ැිසීය. 

රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  ිසන්නට ත�බ ු ෙජ ් අිසන් කළ 
වවස මාෙව් කසි සැල�ම නැිත�ණ. “රසූල් (සල්) ි රයා  ැිසු 
ෙජ්ට  පත�චාර ජකින්න“ යැයි මෙව්  �යාට  ැිසුෙිම. 
“අල්ලාහ් මත ජ�ි�රා කයම. රසූල් (සල්) ිරයා ට ක�මක 
 ිසන්න ජැයි ෙනාජනිම.“ යැයි මෙව්  �යා කෙවය. “රසූල් 
(සල්) ිරයා  ැිසු ෙජට්  පත�චාර ජකිනන්“ යැයි මෙව් මිට 
 ැිසුෙිම. “අල්ලාහ් මත ජ�ි�රා කයම. රසූල් (සල්) ිරයා ට 
ක�මක  ිසන්න ජැයි ෙනාජනිම.“ යැයි මෙව් මි ජ කිාය. 

එවට මම ෙමෙස්  ැිසුෙිම. “මම තිම ළාබාල 
තකණෙයක. අල් ක�වආනය වැන මම අධකි ෙනාජනිම. 
අල්ලාහ් මත ජ�ි �රම. යූසුෆ් (අෛල) ිරයා  ැිසු ිජන් හැර 
මට ෙින කසිික  ිසන්නට නැත.“ “. . . (මෙව් ඉිසීම) ෙහාඳ 
ඉිසීමකය. නුඹලාෙව් වස්තර කිෙමහිලා අල්ලාහ් ෙවන්ය 
්ජව ෙසවය යුත්ෙත්.“ අල් ක�වආන ්12-18. 

ඉන ් සුි ඇ  ෙඳ ්අෙනක  ැත්තට හැකෙණම. එවට සියල 
කවත� හිම අල්ලාහ් ෙමම ශ�ජ්ව ිව ක�වආන ් ිැකය  හළ 
කෙළ්ය. 

“සැබැවන්ම මත්ාිාජය ෙවන ආ අය ඔබෙවන ් �රසක 
එය ඔබට නරකයයි ෙනාසිති�. එය ඔබට ෙහාඳය.. . . . .“ අල් 
ක�වආන ්24: 11. 

අයිෂා (රල�) ත�මයෙව් කාලයට ෙ ර ෙජසු (අෛල) ත�මාෙව් 
මි මවයම (අෛල) ත�මය ජ මහත්  �ඩාිට හා සිත් තැවල්ලට 
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 ත්ි� ිාය. අවිාහක කන්ාික ින එත�මය අල්ලාහ් ෙව් 
“ෙවිා“ (ක�න්) යන අණට එකඟ ි ඉෙඉම වැඉ වත්තාය. 
මරයම (අෛල) ත�මයෙව් කනස්සල්ල අධක ිව වට ෙමෙස් 
 ැිසුිාය.  

“....අෙහෝ, අෙහෝ ෙමයට ෙ ර මම මැකණා නම, තිජ 
මා ශ�න්යි මතක නැත� ි�ි ා නම යයි ඈ කිාය.“ අල් 
ක�වආන ්19: 23 

එත�මය ෙමෙලස  ැිසුෙව, සජ්වාිනත් තකණයක ි ව ඇය 
ජෑෙත් ජකෙික ිඩා ෙවන තම ජනතාි මැජට  ැමණ වට 
ඔි�න ්ක�මක  ිසන්ෙනෝ ජැයි ඇය අිෙබෝවෙයන ්සිට නිසාය. 
න  ිකන්ෙව්  ර �ෙරන්  ැිත� ඇය යහ ත්  ි�ලකට අයත් 
ින අතර ෙජව මැදරට සම ි ජිත් වය. ෙමිැනි ෙහ්ත�න ්
නිසා, ඇෙව් සිත් ත�ළ මහත් කනස්සල්ලක හට වත් අතර, ඒ 
ෙහ්ත�ෙින් ෙමිා කසිික සිදින්නට ෙ ර තමා මරණයට  ත් 
ි�ෙය් නම ජ,  තම ජනතාිෙව් මතකෙයන් ඉිත් වය හැක 
නම - එනම තමා කසි වටක ් ත ෙනාලැබුෙව නම  සුදසු 
යයි ජ  ැත�ි ාය. 

5. අසත් ෙචෝජනාිට ලක වි අිංක කාන්තාිකෙව් 
කථාි 

ආයිෂා (රල�) ත�මය ෙමෙස් ිාවතා කළාය. “අරා  ිරෙයක�ට 
අයත් කි ජාත�ක කාන්තාික මුස්ල�ම බිට  ත් ි�ිාය. 
මස්්ජය ත�ළ ඇයට අයත් ක�ටයක ත�බුණ. වටන් වට අ  
ෙිත  ැමණ කථා කිමට ඇය  �කදව සිටයාය. ජ�නක. “වෂා 
(කාන්තාින ්ඉණට බඳ�න ඉණ  ටය) ජ�නය අ   රමාධ ත�ෙව් 
හාස්කමක. ක�ෆ්ව (ෙජ්ි වශ්ි ාසය ෙනාමැත�) රටකන් මා රක 
වත්ෙත් ඔහුමයි“ යනුෙින ් ඇය  ැිසුිාය. ෙමෙලස ඇය 
කහි  ිරක  ැිසු වට, “ඉණ  ටෙය් ජ�නය යනු ක�මක ජැ“ යි 
ආයිෂා (රල�) ත�මය වමසුිාය. “අෙ  ් ජනයාට අයත් 
තකණෙයක ඉණ  ටයක බැඳ ෙවන  �ටතට විය වට, එය 
ෙනාජැනුි ත්ි වැල ව ිැට�ණ. එය දට� ්ක�ස්ෙසක ආහාරයක 
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යැයි සිතා එය ඩැහැ ෙවන විෙය්ය. එම ජනතාි මම එය 
ෙසාරකම කෙළ් යැයි සැක කර මට ජැඩ ෙලස ජඬුිම දන්හ. 
මෙව් අභ්න්තර ස්ථානයන ්හී  ිා ඔි�න ්ෙසි� වට මම මහත් 
 �ඩාිට හා සිත් තැවල්ලට  ත් ි �ෙයම. ෙමෙලස ඔි�න් මා ි ට 
කර ෙවන සිටයජද එම ්ක�ස්සා ආ සු  ැමණ අර  ටය අ  
හිස මත වසි කර ජමා ඉවිල� විෙය්ය. ඔි�න් එය අහුලා වත් 
වට ‘ඔබ මම ෙසාරකම කළා යැයි අසත් ෙචෝජනා නැව� ඉණ 
 ටය ෙමයයි. මම අිංක ෙකෙනක.‘ යනුෙින ්කෙිම.“ 

6. තම මරණෙයන්  සු  �ිෙල් අය වැන කනස්සල්ල  

රසූල් (සල්) ිරයා ෙමෙස් ජැන ්ි� බි අයිෂා (රල�) ත�මය 
ිාවතා කරයි. “ඔබට (එත�මාෙව්  රයන)් මෙව් මරණෙයන ්
 සුි ක�මක සිද ෙවජැයි මම සිත් කනස්සල්ලට  ත් ෙිම. 
සැබෑ ඉිසීමක සහිත ෙකෙනක හැර අන් කසිෙික�ට ඔබි 
බලා වත ෙනාහැක.“ 

7. ණය වම සමබනව්ි හට වනන්ා අසහනය 

ෙමයට නිජසුනක ිශෙයන් අල් සුzෙබයිව(රල�) ෙව් කථාි 
ඔහුෙව්  �තපයා අඉදල්ලාහ් ඉඉන් අල් සුzෙබයිව(රල�)  ිසයි. 

ජමල් සටෙන ්අල් සුzෙබයිව නැවිට සිට මට අඬ වැසුවට මම 
ඔහු ෙිතට විෙයම. “මාෙව්  �තපයාණන,ි ිරජක කළ ෙකෙනක 
ෙහෝ කාහට ිරජක කරන ුලැබුෙවජ, ඔහු හැර අන් කසිෙික 
අජ ජ�න යුජව්ෙය් මරණයට  ත් ින්ෙන් නැත. ි රජකට ලක ිව 
ෙකෙනක ි ශෙයන ්අජ මම මරණයට  ත් ි න බි ජනමි. මෙව් 
ණය මට අධක ෙලස  �ඩා ෙවන ෙජයි. ණය සියල්ල ෙවිා 
අිසන් ිව  සු අෙ ් වනෙයන් යමක ඉත�ර ෙව ජැයි ඔබ 
සිතනිාජ?  �ෙත්! අෙ  ්ෙජේ ාළ වක�ණා ජමා, ණය සියල්ල 
ෙවිා ජමන්න.“ යි කෙවය. අඉදල්ලාහ් ති දරටත් ෙමස් 
ජන්ියි. ණය  �ළ�බඳි මම ක�මක කළ යුත� ජැයි මෙව්  �යා 
ජ�වින් ජ�වට ් ෙජස් දනී. “ �ෙත්, ණය කසිික ෙවවමට 
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ෙනාහැක ි �ිෙහාත්, මෙව් මවලාෙවන් සහාය  තන.ු“ යයි කය. 
“ඔෙඉ මවලා කි�කන් ජැ“ යි වමසුවට “අල්ලාහ්“ යනුෙින් ඔහු 
 ැිසීය. අල්ලාහ් මත (ජ�ි�රා කයම) ඔහුෙව් ණය ෙවින්නට 
මට අ හසු ිව සෑම වටකම, “සුzෙබයිවෙව් මවලා ( රමාධ 
 ත�යාණනි!) ඔහුෙව් ණය ෙවිා අිසන් කරනු මැනව.“ යයි 
 පාවථනා කෙළම. අල්ලාහ් ඔහුෙව් ණය ෙවිා අිසන ්ෙකෙළ්ය. 
ඔහු ෙවවය යුත� ණය  පමාණය ලකෂ වසිෙජකක බි මම 
වණන ්බැලෙිම. (zසුෙබයිවෙව් එිැනි වශාල ණය මුජලක 
ෙවිා  �යින්නට ෙනාහැක ින බි zසුෙබයිවෙව් ඇතැම 
මත�රන්  ිා සිත�හ.) එෙහත් zසුෙබයිවෙව් සමහර ෙජ්ෙ ාළ 
ිලට අල්ලාහ් ආශීවිාජ කිෙමන් ඒිා ෙබජා වකකෙමජද 
ෙනාසිත� අයුරන් සියල ණය ෙවිා අිසන ් ිව  සු තිත් 
මුජලක ඉත�ර ි�ණ. zසුෙබයිවට  රයන් සිව ෙජෙනක. ඔහුෙව් 
ඉත�ර වනෙයන් අෙටන් ෙකාටසක ඔි�න් සඳහා ෙින ්කරන 
ලජ�. ඔි�න ් සෑම ෙකෙනක�ටම එක මල�යන ෙජලකෂ  ණස් 
ජහසක ෙවින ලජද. අිසානෙය් zසුෙබයිවෙව් වනෙය් 
සම වවණ ිටනාකම  නස් මල�යන ෙජලකෂයක වය. 
 

8. සිහින ජ�ටෙමන් හට වන්නා අසහනය 

ෙමිැනි ෙජයක න  (සල්) ත�මාණන්ට සිද ි� බි 
 ැිසුහ.  

“මම නිජා සිටයජද, මහ ෙ ාෙලාෙව නිජන ්මා ෙිතට 
ෙවෙනන ලදි, එයින ්අෙත් බඳ�න රන් බනජ්� ිළල මාෙව් 
අෙත් බඳ�න ලජද. එයින් මම කනස්සල්ලට  ත් ිව නමුත් ඒිා 
මත  �ඹය යුත�ය යි අල්ලාහ් මට ජැන ්ි� වට මමජ එෙලස 
කළ වවස, ඒිා ඉිත් වය. ඒිා ෙජක මම මුහුණ ෙජන 
ි්ාජ න  ික ින සනආ සහ අල් යමාමා ෙ ෙජෙසන් 
 ැමණ ෙජෙජනා බි  හජා වත්ෙතම.“ 

ඉඉන් ්මව (රල�) සහ ඔහුෙව්  �යාණන ් ජ ඔහු දට� 
සිහිනයක නිසා මහත් කනස්සල්ලට ලක ි�හ. ෙම වැන ඉඉන ්
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්මව (රල�) ෙමෙස් ජැන්වය. රසූල් (සල්) ිරයාෙව් ඇතැම 
මත�රන ්සිහින දට�ෙව නම ඒ බි රසූල් (සල්) ිරයා ෙිතට 
 ැමණ ජන්ිත�. එවට රසූල් (සල්) ත�මා “මාෂා අල්ලාහ්“ 
යනුෙින්  ිසයි. එිකට මම අවිාහක තකණෙයක ි 
මස්්ජෙය් නිාතැන් ෙවන සිටෙයම. ඔෙබන් යම ෙහාඳක 
ත�බුෙණ නම ඔබත් ඒ අය ෙමන් යමක (සිහිනයක) ජකනේන්ය.“ 
යනු මටම  ිසා වත්ෙතම. 

එජා රාතපි නජිා වන්නා වට, “යා අල්ලාහ් මා ෙිත ෙහාඳ 
කසිික ඔබ ජකන්ෙන් නම, මටත් සිහිනයක ෙ න්ිනු.“ යයි 
කෙිම. එජා රෙය් මලාඉකාික ෙජෙජෙනක  ැමණයහ. ඔි�න ්
ෙජෙජනාෙව් අෙත් යකඩ ෙතෝන් ලණ�ික ත�බණු. ඔි�හු මාි 
අ ාය ෙකෙරහි ඇජ ෙවන වියහ. එවට මම ‘යා අල්ලාහ්, 
අ ාය වින්ෙනන් ඔබ ෙිත මම ආරකෂා  තම.‘ යයි 
 ැිසුෙිම.  සුි යකඩ ෙතෝන් ලණ�ික අෙත් තබා වත් 
මලාඉකා ිරෙයක දට�ෙිම. ඔහු “නුඹ තිත් අධකි නැමදම 
කරන්ෙන් නම නඹු යහ ත්  �ජ්වලෙයක.“ යයි  ැිසීය. 
මලාඉකාිකන ් ෙජෙජනා අ ා ෙය්  සම යටම මාි රෙවන 
වියහ. අ ාය අං සහිත ළ�ඳක හැඩෙයන් ත�බණු. සෑම අං ෙජක 
අතර යකඩ ෙතෝන ් ලණ�ි ක සහිති මලාඉකා ිරෙයක 
සිටෙය්ය. ජන් ිැල්හී  ාෙජෙකන් එල්ලා ත�බණු� මනිසුන ්
දට�ෙිම. ඔි�න ් අතරන් ඇතැම ක�ෙරයිෂ�ික මම හසනා 
වත්ෙතම.  සුි ඔි�හු (මලක ිකන)් මාි ජක�ණ�  ැත්තට 
රෙවන වියහ.  

 සුජ�න ්ජෙය් අිජ� ිව වට මා දට� ෙජ් වැන අධක ෙලස 
කනස්සල්ලට හා  යට  ත් ව, හෆ්සා (රල�) ත�මයට 
 ැිසුෙිම. “ඔබ දට� ෙජ ්ෙහාඳ එකක.“ යයි ඇය  ැිසුිාය. 
“රසූල් (සල්) ත�මාණන්ෙවන ්වමසන්න“ යනුෙින ්එත�මයට ක 
ෙහයින් එත�මය ජ රසූල් (සල්) ට ෙම වැන  ැිසුිාය. 
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“අඉදල්ලාහ් (රල�) වවමෂඨ්  �ජ්වලෙයක. ඔහු රාතපි සලාෙිහි 
නිරත ි�ෙය් නම “(ෙහාඳයි) යනුෙින ් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ 
කහ. 

“එජා  ටන ් ඔහු (අඉදල්ලාහ්  න් ්මව රල�) සෑම 
රාතපිෙයහිම (අමතර) නැමදෙමහි ෙයදෙණය.“ යනුෙින ්නාෆි 
ිාවතා කරයි. 

 
9.  හිසුනු සිහින ජකන ෙකෙනක�ට වවව  පත�කාරය  

ෙමෙලාෙිහි වවව ෙහ්ත�න් මත කනස්සල්ලට හා  �ඩාිට 
 ත් වම  �ළ�බඳි වස්තර කිෙමන් අනත�කි ඒිා වැන �යා 
කරන්ෙන් ෙකෙස් ජැයි සාක ්ා කරමු. 

අසහනයට සහ කනස්සල්ලට ලක වම වැන සාක චා 
කිෙම ජද  ළමුි සැලකල්ලට වත යුත්ෙත් සිත් තැවල්ල 
සමබන්වි කටයුත� කිෙමජද ඒ තැනැත්තාෙව් ඇජහිල� හා 
ෙජ්ි වශ්ිාසය සහ ඒිාෙයන් ලැෙබන ආිරණයයි. ෙජාමනස, 
සිත් කලකිම ෙහෝ බලාෙ ාෙරාත්ත� සුනව්ම ිැනි අිස්ථාින ්
හී ෙජ්ි වශ්ි ාසයක ෙනාමැත� කාෆිව ජනතා හා දබල  මානය 
සහිත මුස්ල�මික සිත් තැවල්ෙලන් නිජහස් වම  �ණස සිය 
ජ�ව හානි කිෙම වනාශකාර �යාෙිහි ෙයෙජන ුඅ � ජකමු. 
ආත්ම වනාශයට ෙ ෙළඹම, ස්නායු සංවත්ියට (Nervous 
Breakdown) භාජන වම ෙහෝ ෙිනත් මානසික කම නයට ලක 
වම ිැනි ෙරෝවීන් ෙරෝහෙල්  �ි සිටත�. ෙමම ි්සනයට දබල 
අය  මණක ෙනාි ශකත�මත්  �ජව්ලයින් ෙලස සැලෙකන 
අයජ භාජන ෙිත�. ෙමම අිාසනාින්ත ජනතාි, �යා කිෙම 
සම වවණ අසමත්කම සහ මානසික ස්ිස්ථායි භාිය (sanity) 
නිතරම අහිම කර වනිත�. 
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ඉස්ලාමයට මාවව ෙ න්ි නු ලැබ ු ෙකෙනක, ඔහුෙව් 
ඇජහිල� ෙනාිැරජ� නම, ඔහුෙව් ෙජ්ි වශ්ි ාසය ශකත�මත් නම, 
සවි ඥාන හා සවිඥ, සියල ෙජ ් මිා ඒිා සියල්ලට 
යහ ත් ෙජ් ක�මක ජැයි නිසියාකාරි ජනන්ා අල්ලාහ්ෙවන් 
තමාට අිශ්  පකාරය ජැක වනී. 

“ඔහු නිවමාණය කළා ිව ජැය ඔහු ෙනාජන්ෙනජ්? ඔහු 
(ිහලාට) අත� සියුම කැකණකය, සවිඥානය.“ අල් ක�වආනය 
67:14. 

10. අසහනය සහ කනස්සල්ල සඳහා 
ඉස්ලාමෙය් ඇතැම  පත�කාර  

ඉස්ලාම ්වන්ින වවවාකාර  පත�කාර සහ  �ළ�යම 
 �ළ�බඳි ෙමහි සාකඡචා කරමු. 

අ. ස්ථර  මානය සහිති යහ ත් �යාින්හී 
නිරතවම  

අල්ලාහ් ෙමෙස්  ිසයි. “ �කෂෙයක�ෙවන ් ෙහෝ 
ස්තපියකෙවන් ෙහෝ යෙමක ඔහු වශ්ිාස කරන්ෙනක�ත් ව යහ 
කමක ෙකෙවජ, සැබැවනම් අ � ඔහුට යහ ජ�වෙ ෙිතක 
ෙජන්ෙනම මයි. තිජ අ � ඔි�න්ට ඔි�න ්ෙකෙරමන් හුන් ඉතා 
ෙහාඳ ජැයින ් පමාණෙයන් ඔි�න්ෙව් ඵල ව ාක ෙජන්ෙනමමය.“ 
අල් ක�වආන 16: 97 

ෙමයට ෙහ්ත�ි  ඉතා  ැහැජ�ල�ය. අල්ලාහ් ෙිත වශ්ි ාසය 
තැබු ජනතාි එම නිි ැරජ� වශ්ිාසය මවින් යහ ත් �යා ඉට� 
කිමට ෙ ාෙළාඹ ින ුලබන අතර, එ මවින් ඔි�න්ෙව් සිත් හි 
ව�ණාංව  පත�සංස්කරණය කරනු ලැබමජ, ඔි�න්ෙව් ෙමෙලාි 
හා මත� ෙලාි තත්ත්ිය ෙිනස් වමකජ සිදෙව. ෙමිැනි 
ජනයාට මූල�ක  පත� ත්ත�  �ළ�බඳි මනා අිෙබෝවයක ත�ෙබන 
ෙහ්ත�ෙින්, තමන් මුහුණ ෙජන ඕනෑම සත�ට හා  �ඩාිට 
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නිසියාකාරි  පත�චාර ජකින්නට හැක ෙිත�. ඔි�න ්ඕනෑම 
ජැයක  �ළ�වැනීෙමන ් හා කතතඥවෙමන් අල්ලාහ්ෙව් 
ආශීවිාජය හා සත�ට ලැබ ඒිා නිසි ෙලස යහ ත් මාවවෙය් 
ෙයාජිත�. ෙමෙස් කිෙමන් ඔි�නජ් සත�ට ලබන අතර එය ජ�ව� 
කාල�න ත්ාව සහ එයට අමතරි ෙිනත් යහ ත් ෙජ ්
 �රනමනු ලැෙබන බි බලාෙ ාෙරාත්ත� ෙින ්්ිත් ෙිත�. 

හජදස් ිජන - “වශ්ි ානත්ෙයක�ෙව් කාවයය ෙකතරම 
වශිෂ්ටජ? ඔහුට සිද ින සෑම ෙජයකම ෙහාඳකය, ෙමය 
වශ්ිාන්තෙයක�ට හැර අන් කසිෙික�ට අජාළ නැත. ඔහුට යම 
ෙහාඳ ජැයක සිදි�ෙය් නම, ඔහු ඒ සඳහා ස්ත�ත�ය  පකාශ 
කරයි, එය ඔහුට ෙහාඳය. ඔහුට යම අයහ තක සිද ි �ෙය් නම 
ඔහු එය ඉිසීෙමන ්ජරා වනී. එයජ ඔහුට ෙහාඳය.“  

ෙකෙනක�ට ි්සනයක සිද ි�ෙය් නම එයට ඵලජායික 
චන්තනෙයන් මුහුණ ෙජන  මය ෙමය ෙව. තිත් 
්ජාහරණයක ෙජස බලමු. 

ආ.  ා යන්හට කෂමාි අයජ�න්ෙන් ෙකෙස්ජැයි 
ෙසවම  

“අසනී යක, ෙතෙහටට�ික, දකක,  �ඩාික ෙහෝ කට�ි ක 
ඇනීෙමන් වඳ�න ෙවජනාික ි�ිජ අල්ලාහ් ඒ මවින් මුස්ල�ම 
ිරෙයක�ෙව් ඇතැම  ා යන් සඳහා ඔහුට කෂමාි ෙනාජද මස 
එෙස් සිද කරින්ෙන් නැත,“ යනුෙින් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ 
 ැිසුහ. 

“ඔහුෙව් ඇතැම  ා යන ්සඳහා කෂමාික ිශෙයන ්මස 
මුස්ල�ම ිර ෙයක�ට අසන ීයක,  පයාසයක, දකක ෙහෝ සිත් 
තැවල්ලක  ිා සිද ින්ෙන ්නැත.“ යයි රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  
 ැිසුෙවය. ෙමම හජදසය මුස්ල�ම ිාවතා කරයි. 

ි්සනයකට ෙහෝ කනස්සල්ලට ලක ි ව ෙකෙනක, ඔහු  සු 
ින මානසික ෙවජනාි අ ෙත් ෙනායන බිජ, ඒ සඳහා 
ඔහුෙව් හසනාත් (ක�සල්) �යාි අධක ින බිජ ඔහුෙව් 
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සයිආත් ( ා යන්)ට සමාි ලැෙබන බිජ ජැන වත යුත�යි. 
ෙමෙලාෙිහි ි්සනයක ෙහෝ  �ඩාික තමාට සිදනුි�ෙය් නම 
යළ� නැවිටන ජ�නෙය් තමා හිස් අත�න්  ැමකමට සිද ින බි 
මුස්ල�ම ිරෙයක ජැන වත යුත�යි. ඇතැම අය සහනෙය් ජිත් 
ින වට සත�ට� ින අයුරන්ම සලෆි යනුෙින් හැඳ�න්ින 
ඇතැම ජනතා ෙකාටසක, ව වයාසයක සිද ි �ෙය් නම ඒ වැන 
සත�ට� ෙිත�.  

ෙකෙනක�ට ි්සනයක සිද ි�ෙය් නම, වෙශ්ෂෙයන ් ා  
�යාික කළ වවස ෙමෙලස ි ්සනයකට මුහුණ ෙජනන්ට සිද 
ින වට එමවින් තම  ා යන්ට කෂමාි ලැෙබන බි 
අිෙබෝව කර වත්ෙත් නම, එිැනි අිාසනාිනත් තත්ත්ිෙයහි 
ඔහු සත�ට� ි න ුඇත. ඇතැම සහාබාික ෙමිැන ිඅිස්ථාිනට් 
මුහුණ දන්හ.  

අඉදල්ලාහ් ඉඉන් මුවෆ්ෆල් (රල�) ෙමෙස් ිාවතා කරයි. 
ජ�නක මනිෙසක ජාහිල�ය්යා නම ඉස්ලාමයට ෙ ර ි ව අනව්කාර 
යුවෙය්ජද වණකා ිතත්ත�ෙය් ෙයදනු කාන්තාික මුණ වැසුනි. 
ඔහු ඇය සමඟ වහිි කරමන් සිට ඇයි ස් වශය කෙළ්ය. 
එවට ඇය, “ පෙවශම ින.ු අල්ලාහ් ජාහාල�යියාි වනාශ කර 
ඉස්ලාමය ෙවන ආෙවය.“ යනුෙින්  ැිසුිාය. ඔහු එතැනින් 
ිහාම ඉිත් ව යනවට  ත්ත�යකට ි ැජද ඔහුෙව් මුහුණ ත�ිාල 
කර වත්ෙත්ය. රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ දට� ඔහු සියල වස්තර 
කය. එවට එත�මාෙණෝ. "ඔබ අල්ලාහ්ෙව් ජාසෙයක. අල්ලාහ් 
තම ජාසයාට ෙහාඳක සිද කරන්නට කැමත� වට ඔහුට ජඬුිම 
ඉකමන් කරයි. ඔහු (අල්ලාහ්) ඔහුෙව් ජාසයාට ෙහාඳක සිද 
කරන්නට අකැමත� නම ඔහුෙව් සියල  ා යන් සඳහා ජඬුිම 
ෙජන  රමාන්ත ජ�නය ජකිා  පමාජ කරයි." යනුෙින්  ැිසූහ. 

රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ෙමෙස් ජ  ැිසුෙවය.  

“අල්ලාහ් ඔහුෙව් ජාසයාට ෙහාඳක සිද කරනන්ට කැමත� 
වට, ජැසයාෙව්  ා ය සඳහා ෙමෙලාෙිහි ඉකමණනනි ්ජඬුිම 
ෙජයි. ඔහු (අල්ලාහ්) ඔහු(ෙව් ෙස්ිකයා)ට ෙහාඳක සිද 



 

25 

කරන්නට අකැමත� නම ඔහුෙව්  ා යනට් නිසි ෙලස ජඬුිම 
ජදම යළ� නැවිටින ජ�නය ජකිා  පමාජ කරයි." 

 

ඇ. ෙමෙලාෙව යථාවථය  හජා වැනීම 

ෙමෙලාි තාිකාල�ක බිජ, ෙමහි ත�ෙබන ඉමහත් සැ  
සම ත් ඉතා අල්  බිජ, ෙම ෙලාෙව සත�ට සීමත බිජ 
වශ්ිාසින්තයා ජන.ී සුි ිශෙයන් සිනහි ත�බණුජ කසි 
සලන්නට ෙබාෙහෝ ෙහ්ත�න ්ත�ෙඉ. එහි සුි ිශෙයන ්යමක 
ලැෙබන නමුත්, ෙනාලැෙබන ෙජ ් ෙබාෙහෝමයකය. ෙමම 
යථාවථය  �ළ�බඳි න  (සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසුෙව ෙමෙස්ය. 
"වශ්ිාස ින්තෙයක�ට ෙම ෙලාි බනව්නාවාරයක ින අතර, 
කාෆිව ිරෙයක�ට ෙමය ස්ිවවයක." 

ෙමයට අමතරි ෙම ෙලාි ෙිෙහස, ෙවජනාි, දකඛතකම 
සහ  �ඩාි ිැනි ෙජ්  ිත�න බැවන් ෙමය අත හැර ජමා යන 
වශ්ිාසින්තයන් සහනය ලබන බි ජැන වනී.  

අිමව�ල් ෙ රහැරක යන ුදට� රසූල් (සල්) ත�මණ, "ඔහු ජැන ්
මදෙණය. ජනතාිජ ඔහු ෙවන් මදණ� බි ජනිත�." යනුෙින ්
 ැිසු බි අබු කතාජා ඉඉන් රබ අල් අන්සාර ිාවතා කරයි. 
 

"අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාණනි! ඔහු මදණ� අතර 
ජනතාි ඔහු ෙවන් මදණ� බි ජන්ෙන ් ෙකෙස්ජ?" යයි 
සහාබාික වමසුහ.  

එවට රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ "මරණයට ලකින වශ්ිාසී 
ජාසෙයක ෙම ෙලාෙව ෙිෙහස හා ෙවජනා යන ජැයින් මජද 
අල්ලාහ්ෙව් ෛමතපිය ෙිතට විෙය්ය. වශ්ිාසය ෙනාමැත� 
කැරල�කකෙික මරණයට ලක ින වට ෙලාෙව ජනතාි, මහ 
ෙ ාෙළාි, වස් ෙකාළ හා සත�න්  ඔහු ෙවන් මෙජන්ෙනෝය." 
යනුෙින්  ැිසීය. 
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මරණය, වශ්ි ාස ින්තෙයක�ට ෙම ෙලාෙව ි්සනය, 
කනස්සල්ල සහ ෙවජනාි යනාජ�ෙයන ් වරාමයක ෙවන 
ෙජන්ෙන්ය. 

වශ්ිාස ින්තෙයක මරණයට ලඟා ින වට, කකණාෙව 
මලාඉකාික ඔහු ෙිතට සුද ෙස්ජ ෙරජ� ෙවනැවත්, 
“අල්ලාහ්ෙව් සත�ට ෙිතට, අල්ලාහ්ෙව් කකණාි ෙිතට, අධක 
සුිඳ ෙිතට හා ඔබ සමඟ ෙකෝ  ෙනාින  රමාධ ත� 
ෙිතට සහනෙයන ්බැහැර ිනු.“ යයි  ිසත�. එවට (ඔහුෙව් 
 පාණය) අධක සුිඳිත් කස්ත�ර ෙමන් (සිකෙරන)් බැහැර ින 
වට මලාඉකාික එය තම අත�නතට මාක කර ස්ිවවෙය් 
ෙජාරට�ි  ෙිතට ෙවන යත�.  තථවෙයන්  ැමණ ෙමම සුිඳ 
ෙකතරම ෙසෟම් ජ? වශ්ිාස ි න්තයින්ෙව්  පාණයට එය ෙවන 
එන අතර, ඒ වැන ඔි�න් සත�ට� ෙිත�. ජදව් කාලයක ෙනාදට� 
ෙකෙනක යළ�  ැමණ වට ලබන සත�ට හා එය සමානය. 
"අසිලා කෙළ් ක�මකජ? අසිලා කෙළ් ක�මකජ?" යනුෙින ්
ඔි�න් වමසත�. එවට (මලාඉකාික) "ඔහුට  ාඩුෙව ඉන්න 
ෙජන්න. ඔහු ෙලෟකක ි්සනෙයන් තිමත් ෙ ෙළනිා. " යයි 
 ිසත�. "අසිල් තැනැත්තා ඔබ ෙිතට  ැමණෙය් නැජ්ජ" 
යනුෙින් ඔහු වමසු වට "ඔහු අ ාෙය් ිළ ෙිතට ෙවන යන ු
ලැබුෙවය." යනුෙින් ඔි�න ් ිසත�. 

කාෆිව ිරෙයක මරණයට ළඟා ින වට, ජඬුිම ෙජන 
මලාඉකාික ඔහු ෙිත ෙවෝනි ෙරජ� රෙවනවත්, "ඔබ ෙකෙරහි 
අල්ලාහ්ෙව් ෙකෝ ය සහිති අල්ලාහ්ෙව් ජඬුිම ෙිතට 
අතත ්ත�ෙයන් බැහැර ින.ු" යැයි  ිසත�. එවට (ඔහුෙව් 
 පාණය)  �ි ණ� මස් කබැල්ලක ෙස් දවඳ සහිති බැහැර ින 
අතර, ඔි�න ් එය ෙ ාෙළාෙව ෙජාරට�ි ෙිත ෙවන යත�. 
"ෙකතරම  �ළ�ක�ල් ිව දවවඳකජ එය?" යනු ක�ෆ්ෆාව ිකන්ෙව් 
 පාණය ෙිතට ෙවන යනු ත�ක ඔි�න්  ිසත�.  

ෙමෙලාි  �ළ�බඳ යථාවථය අිෙබෝව කර වත් වට. එහි 
සන්තා ය, ෙවජනාි, කනවාට�ි සහ අසහනය යන ෙජ ්
ඉිසීෙමන් ජරා වන්නට වශ්ිාස ිනත්ෙයක�ට හැක ිනුෙය්, 
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ෙමිා ෙලාෙව අත්ිශ් ෙයන්ම සිදවය යුත� ස්ිාභාවකෙය් 
ෙකාටසක බි ඔහු ජන්නා නිසාය. 
 

ඈ.න  (සල්) ත�මාණන්ෙව් ආජවශය අනුවමනය 
කිම. 

න  (සල්) ත�මාෙණෝ සහ එත�මාණන්ෙව් වාවමක ජනතාි 
අන් අයට ිඩා ෙමෙලාෙව ි්සනයට අධකි ලක ිවහ. 
ඔි�න්ෙවන ්සෑම ෙකෙනකම අල්ලාහ් ෙකෙරහි ඔි�ෙනාි�න්ෙව් 
වශ්ිාසට සමානි  ිකෂණයට ලක කරනු ලැබුහ. අල්ලාහ් 
කිෙරක�ට ආජරය කරන්ෙන්ජ ඔහුි  ිකෂණ ිලට භාජන 
කරියි. 

සාජ් (රල�) ජ�නක න  (සල්) ත�මාණන්ෙවන් ෙමෙස් 
වමසීය. 

"අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ිරයාණන,ි ි්සනයකජද අධකි 
 �ඩාි ලබන්ෙන් මනිසුන් අතරන් කි�කන්ජ?" 

එවට රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ "( පථමෙයන)් න ික, 
අනත�කි ඔි�නට්  සුි  ැමෙණන අය, අනත�කි ඔි�න්ට 
 සුි  ැමෙණන අයෙිත�. ෙකෙනක ඔහුෙව්  මානයට සමානි 
 ිකෂණ කරනු ලබයි. ඔහුෙව්  මානය ශකත�මත් නම, ඔහු 
ලක ින  ිකෂණයජ  එය හා සමානි අධක ෙව. 
ෙකෙනක�ෙව්  මානය දබල නම, ඔහුෙව්  මානයට සරලන 
අන්ජමන් ඔහු  ිකෂණයට ලකෙියි. අල්ලාහ්ෙව් 
වශ්ිාසින්ත ජාසයා  ා යන් ෙවන් ෙතාරි ෙ ාෙළාි මත 
වමන් කරන ත�ක ඔහුට ෙනාෙයක දෂක්රතාින්ට මුහුණ 
ෙජන්නට සිද ෙව." 

 

ඉ. මරණෙයන් මත� ජවතය තම ඉලකකය කර 
ෙවනීම 
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ෙමෙලාි ජවතය ෙකෙරහි නිතර සිත ෙයාමු කරන 
මනිසාට එය ඉතා  පබල බිට හා අි�ල් සහවත බිට ඔහුි 
 ත් කරයි. මරණෙයන ් සු ජවතය  පවාන අරමුණ කර වත් 
මනිසාට, එය ෙකෙරහි අධශ්ඨාන සහිති සිත ෙයාමු කර 
වන්නට අල්ලාහ් ් කාර කරන බි රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ 
 ැිසුහ. 

"කිෙරක මරණෙයන ් සු ජවතෙය්  පවාන අරමුණ බිට 
 ත් කර වන්ෙනජ්, අල්ලාහ් ඔහුෙව් හජිතට සාරිත් භාිය 
හා නිජහස ෙජන්ෙන්ය. ෙම මවින් ඔහු අරමුණ ෙිත සිත ෙයාමු 
කිමට හැකි  එමවින ් සෑහීමටජ  ත් ින අතර ඔහු 
අකැමැත� ි �ිත් ෙමෙලාි ඔහු ෙිතට ළඟා ි න්ෙන්ය. කිෙරක� 
ෙමෙලාි ජවතය අරමුණ බිට  ත් කර වන්ෙන්ජ, අල්ලාහ් 
ඔහුෙව් හජිතට ජ�ළ�සකම වැන නිතර  ය ් ජ ින්ෙන්ය. 
ෙමමවින් ඔහු කසිිකට සිත ෙයාමු කිමට ෙනාහැකි ්මත� 
ින්ෙන්ය. ෙමෙලාෙව ඔහුට ෙ ර නියම කරන ලජ ෙජ් හැර අන ්
කසිික ලබන්ෙන් නැත." යනෙුින ්රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසූ 
බි අනස් (රල�) ජන්ියි. 

ඉඉන් කය්යිම ෙමෙස් ජන්ියි. "කිෙරක අන් කසිික වැන 
ෙනාතකා, මුි ජිෙසහිම අල්ලාහ් වැන  මණක සිත ෙයාමු 
කරන්ෙන්ජ, ඔහුෙව් සියල අිශ්තා සවි බලවාර අල්ලාහ් ඉට� 
කර ඔහුෙව් සියල සිත් කනස්සල්ල ඉිත් කරන්ෙන්ය. ඔහුෙව් 
(මනිසාෙව්) හජිතට සහන  ස යා අල්ලාහ් ෙකෙරහි 
ආජරෙයන ්එය  �රින්ෙනය්. අල්ලාහ්ි සිහි කිම  මණක 
ඔහුෙව් ජ�ෙිහි ඉත�රිනේනය්. ඔහුෙව් සිකෙව අියින ්සියල්ල 
අල්ලාහ්ට  මණක අිනති �යා කරන්ෙන්ය.  

එෙහත් කිෙරක ෙමෙලාි හැර අන් කසිික වැන 
ෙනාසිතා කාලය ෙවින්ෙන් ජ, ඔහුට ෙලාෙව ි්සනය, 
අසහනය හා ෙවජනාි භ�කත� වඳ�නන්ට අල්ලාහ් ඉඩ 
සලසන්ෙන්ය. ඔහුෙව්  පශන් ිලට ඔහුම වසසම ෙසායා 
වැනීමටජ, අල්ලාහ් හැර අනික�ත් මිනු ලැබ ු ෙජ ් ෙකෙරහි 
ඔහුෙව් සිත ෙයාමු කරනන්ට ජ මාවව සාජන්ෙන්ය. ඔහුෙව් 
ඉන්�ියයන් අල්ලාහ් හැර අන් ෙජ්ි ලට අිනත ෙියි. ඒ 
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ෙහ්ත�ෙින් ඔහු සත්ි වණයට අයත් ෙකෙනක ෙමන් අල්ලාහ් 
හැර අන් අයට ෙස්ිය කරන්නට ිැර ජරයි. අල්ලාහ්ෙව් 
ෙස්ිෙයන් ඉිත යන සෑම ෙකෙනකම, ඒිාට ආජරය 
ජකිමන,් ඒිාට ිහල් භාිෙයන ්බර ්සුලන්නට සිද ෙියි." 
 

සවි බලවාර අල්ලාහ් ෙමෙස්  ිසයි. “යෙමක  රම 
ජයාලහු ෙමෙනහි කිෙමන් ිැලෙකන්ෙනජ්, අ � ඔහුට 
ෙෂයිතානෙයක� නියම කරන්ෙනමු. ඔහු ඔහුට යහිෙික� 
ින්ෙන්ය.“ 43-36 

11. මරණය සිහි ත් කිම - වශ්මත ඵලජායි 
 පත�කාරයක 

රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ෙමෙස්  ැිසූහ. "ඔෙඉ සත�ට වනාශ 
කරන මරණය වැන නිතර සිහි ත් කරනු. අසීක අිස්ථාික 
සිටයජද මරණය සිහි කරමන,් ඔහුෙව් තත්ත්ිය  හසු බිට 
 ත් ෙනාි� කසිෙික නැත. එෙමන් ම සැහැල්ල අිස්ථාික 
සිටයජද මරණය සිහිකරමන,් ඔහුෙව් තත්ත්ිය අසීක බිට  ත් 
ෙනාි� කසිෙික නැත. (එනම අල්ලාහ් ඔහු ෙකෙරහි ත�ෙබන 
ආජරය නිසා ඔහුි  ිකෂණයට ලක කරන්ෙන්ය.)" 
 
 
12. අල්ලාහ්ෙවන්  පාවථනා කිම 

දආ ( පාවථනා) කිම අධක ඵලජායි ින අතර එය 
රකිරණය හා  පත�කාරයජ ෙියි. ි්සනයක සිද ිව 
අිස්ථාිකජද මුස්ල�ම ිරෙයක අල්ලාහ් ෙිතට හැි, 
ඔහුෙවන්ම රකිරණය  ැත�ය යුත� බි රසූල් (සල්) 
ත�මාණන්ෙව් ආජවශය ෙ න්ියි. අනස් (රළ�) ත�මා ෙමෙස් 
ජැන්වය. "රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ මජදනාෙව සිටයජද එත�මාණන්ට 
මම ෙස්ිය කෙළම. එත�මාෙණෝ ෙම ආකාරෙයන ්  පාවථනා 
කරනු මම සින් දන්ෙනම. අල්ලාහුමම ඉන්නී අඅද  ක මනල් 
හම, ි ල් හස්zන්, ි ල් අජස්z, ි ල් කස්ල්, ි ල් බුහ්ඃල්, ි ල් ජ�ඉන්, 
ි ළලඅජ් ජයින ්ි වලබත් අල් රජාල්. (එහි අවථය ෙමෙස්ය. 
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ි්සනෙයන,් ෙශෝකෙයන,් අසමත්කමන,් කමමැල�කමන්, 
මසුකකමන්,  යසුලකමන්, ණය බරන ් සහ අන ් අය වසින ්
 රාජයට  ත් කරන ු ලැබෙමන් අල්ලාහ් ෙිත ආරකෂාි 
 තම." ි්සනයක ිැළකම සඳහා ෙමම දආ මහත් ඵලජායි 
එකක. කරජරයක සිද ි ව  සු එයට  පත�කාර ෙසවමට ි ඩා එය 
ිැළකම ඉතා සුදසුය. 

අනාවතෙය් ක�මක සිද ෙව ජැයි කනස්සල්ලට  ත් ි 
සිටන ෙකෙනක�ට  හත සඳහන ්දආි ඉතා  පෙයෝජනිත්ය. 
රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ෙමෙස්  ැිසු බි අබ ුහුෙරයිරා (රල�) 
ජන්ියි. 

"අල්ලහුමම අස්ල�හ් ල� ජදන ිඅල්ලජද හුි අමර ි අස්ල�හ් ල� 
දන්යාය අල්ලජද ෆීහා මආෂ� ි අස්ල�හ් ල� ආහිඃරත� අල්ලජද 
ෆීහා මආජ� ි අජ අල්, අල් හයාත සිzයාජතන් ල� ෆී ක�ල්ල� 
හඃයිි ි අජ අල්, අල් මවත රාහතන් ල� මන් ක�ල්ල� ෂව. (යා 
අල්ලාහ්, මාෙව් ජහම නිසියාකාරි මම  �ළ� ැජදම සිද කරන ු
මැනව. එය මත සියල කටයුත� රඳද  ිත�. ෙම ෙලාි මත ඉට� 
කරන මෙව් ජිෙනෝ ාය මට යහ කත් බිට  ත් කරන ු
මැනව. අිසාන නිාතැන ින මරණෙයන්  සු ජවතය 
යහ තක බිට  ත් කරන ුමැනව. මෙව් ජවතෙය් සියල ෙහාඳ 
ෙජ් ිැඩ කර, අයහ ත් ජැයන්හි අිසානයක බිට මෙව් 
මරණය  ත් කරනු මැනි." ෙකෙනක�ට ි්සනය හා ෙවජනාි 
සිදි� වට, ඔහුට දආ  පාථනාෙව ෙජාරට�ි විතත ෙව. එය 
කසිවෙටක ිසන ු ෙනාලැෙඉ. ෙකෙනක අත� නවිෙලෝභ ී
 රමාධ ත�ෙවන ්  පාවථනා කෙළ් නම ඔහු  පත�චාර ජකිා 
 �ළ�ත�ක ෙජයි. 

අල්ලාහ් ෙමෙස්  ිසයි. “(අෙහෝ මුහමමජ)්, මෙව් ිහලන ්
මා වැන නුෙඹන්  පශ්න කළෙහාත් ඇත්ෙතන්ම, මා ඔි�න ්
සම ෙයහිය. මට අඬ වෑමට මම  �ළ�ත�ක ෙජන්ෙනම. ඔි�න ්
සන්මාවවෙයහි ිනු  �ණස ඔි�හු මට  �ළ�ත�ක ෙජත්ිා. මා 
ෙකෙරහි වශ්ි ාස ෙකෙරත්ිා (යි  ිසනු.)“ අල් ක�වආන් 2-186 
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ි්සනය හා අසහනය ඉිත් ෙකාට සත�ට ෙවන ෙජන 
ෙමම බලිත් දආ  පාවථනාි සෑම ෙකෙනකම  ැිසිය යුත� 
බි රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ් ෙජස් කෙළ්ය. 

ි්සනයට හා කම ාිට ලක ි  හත ජැකෙින දආ 
 පාවථනාි  ිසන කසිෙික�ට ඔහුෙව් ි්සනය හා කම ාි 
ඉිත් ෙකාට ඒ ෙිනුි ට අල්ලාහ් සත�ට ෙනාජ� නැත. 

"අල්ලාහුමම ඉන්නී අඉදක ඉඉන් අඉජ�ක ඉඉන් අමත�ක 
නාස්යත�   යජ�ක, මාජා ෆිය්ය හුකමුක, අජ්ලන ්ෆිය්ය කවා්ක. 
අස්අලක   ක�ල්ල� ඉස්මන් හුි ලක සමමය්ත  හි නෆ්සක අව 
අන්සzල්තහූ කතා ක අව අල්ලමතහූ අහජන් මන ්හඃල්කක 
අව ඉස්ත තවත  හි ෆී ඉල්ම ඉල් වය්ඉ ඉන්ජක අනත්ජඅල් 
අල් ක�වආන රඉබ කල්  ි නවූ සජ්ර ි ජලා හුස්zනි. 
(අල්ලාහ් ෙජවයනි, මම ඔෙඉ ිහෙලක. ඔෙඉ ිහල්ලාෙව්  �තප 
ෙයක. ඔෙඉ ෙස්වකාිෙව්  �තපෙයක. මෙව් නළෙලහි ෙකස් ෙරාජ 
නුෙඹ අෙතහිය. මා ෙකෙරහි නුෙඹ ආඥාි සජා ඉෂට් ෙව. මා 
ෙකෙරහි නුෙඹ නිෙයෝවය සාවාරණය. නුඹ ෙයාජා වත් ෙහෝ 
නුෙඹ වපන්ථෙය් ෙහළ� කළ ෙහෝ, නුෙඹ මැවම ිලට ඉවැන් ිව 
ෙහෝ නුඹ ෙිත ත�ෙබන ව� ්ත ජැනුෙමහි ආරකෂා කරන ලජ 
ෙහෝ නුෙඹ සියල නාමයන්ෙවන් අල් ක�වආනය මාෙව් හජිෙත් 
ආෙලෝකය හා ජි බිට  ත් කරන ෙලසජ මාෙව් ි ්සනය හා 
කම නය ඉිත් කරන ෙමන්ජ ඉල්ලා සිටම." 
 

"අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාණනි, අ � ෙමය ඉෙවන වත 
යුත� ජැ" යි සහාබා ික වමසු වට, "සැබැවන්ම, ෙමයට සින ්
දන් සෑම ෙකෙනකම ෙමය ඉෙවන වත යුත�ය" යි එත�මාෙණෝ 
 ැිසූහ. 

ෙමම හජදසය ඉතා ිැජවත් කකණක ෙ න්ි ා ෙජයි. 
අල්ලාහ්ෙව් වැත්ෙතක තමා අල්ලාහ්ට හිම ෙකෙනක බිජ 
අල්ලාහ්ෙවන් හැර  තමාට කසිික කළ ෙනාහැක බිජ, 
අල්ලාහ් හැර ෙිනත් අධ ත� ෙකෙනක ෙනාමැත� බිජ, තමා 
අල්ලාහ්ෙව් ි හෙලක වය යුත� බිජ,  �ළ� වත යුත�යි. එසමඟම 
තමා අල්ලාහ්ට යටහත් බි  පකාශ කළ යුත� බිජ, අල්ලාහ්ෙව් 
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ආඥාිට කකකවය යුත� බිජ, ඔහු තහනම කළ ෙජ් වැන 
 පෙවශම වය යුත� බිජ, අල්ලාහ් තමාට කැමැත� ආකාරයට 
ඔහුි ෙමෙහයුම කරන බිජ, ඔහුි  ාලනය කරන බිජ 
අිෙබෝව කර ෙවන, අල්ලාහ්ට ඔහුෙව් අිනතභාිය සහ 
ෙ ාෙරාන්දි �යාෙිහි ෙයාජිා, අල්ලාහ්ෙව් සියල 
අලංකාරිත් නාමයන ් මවින්  පාවථනා කර, ඉන් අනත�කි 
අල්ලාහ්ෙවන් ඔහුෙව් අිශ්තා ඉල්ල�ම කළ යුත�ය. 

ආ ජාි සහ අසහනයට  ත් ින අිස්ථාින් හී  ැිසිය 
යුත� දආ කහි යක හජදස් සහ සුන්නාෙිහි සඳහන් ි ත�ෙබන 
අතර, ඒිායින් සමහරක  හත ජැකෙව. 

රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  �ඩාිකට ලක ි� වට ෙමෙස් 
 පාවථනා කළ බි ඉඉන ්අඉබාස් (රළ�) ිාවතා කරයි. 

"ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්. අල් අසීම අල් හල�ම, ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ්. රඉ අල් අවෂ අල් අඅම, ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්. 
රඉබුස් සමාිාත� ි රඉබුල් අවජ් ි රඉ අල් අවෂ් අල් කිම. 
(අල්ලාහ් හැර නැමදමට අන් කසිෙික නැත. සවි ශකත� 
සම න්න, සවි ඉිසීම සහිතය. අල්ලාහ් හැර නැමදමට අන ්
කසිෙික නැත. බලසම න්න රාජාසන හිම  රමාධ ත�, 
අල්ලාහ් හැර නැමදමට අන් කසිෙික නැත. ශකත�මත් 
අහෙසහි අධ ත� හා ෙ ාෙළාිට අධ ත�, ෙශපෂ්්ඨ රාජාසනය 
හිම අධ ත� ඔහුය." 

රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ මානසික  �ඩනයට  ත්ින වට “යා 
හය්යු යා කය්යූම,   රහ්මත�ක අස්තවීත් - යා ජිමාන. 
සජාතනකි, නුෙඹ කකණා ෙින් මම සහාය  තම.“ යනුෙින ්
 පාවථනා කරන බි අනස් (රල�) ිාවතා කරයි. 

“මානසික  �ඩනයට  ත් ින අිස්ථාින්හී  ැිසිය හැක 
ිජන ් කහි යක ඔබට ්වන්ිනන්ජ?“ යයි රසූල් (සල්) 
ත�මාෙණෝ වමසුහ. “අල්ලාහ්, අල්ලාහු රඉබ ලා ්ෂර්ක�  හි 
ෙෂයිඅන් - අල්ලාහ්, අල්ලාහ් මෙව්  රමාධ ත�යාය. ඔහුට මම 
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කසිික ආෙජ්ශ ෙනාකරම.“ යනුෙින් එත�මාණන ් ැිසු බි 
අස්මා  න්ත් ්ෙමයිව(රල�) ත�මය ජන්ි යි. 

 �ඩනයකට ලක ි ව ෙකෙනක  ැිසිය යුත� බි අල්ලාහ්ෙව් 
රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ඉවැන ්ි ව තිත්  පෙයෝජනිත් දආ එකක 
ෙමෙස් ය. “අල්ලාහුමම රහ්මතක අවජව ෆ ලා තකල්නී ඉලා 
නෆ්සි තවෆත් අය්න් ි අස්ල�හ් ල� ෂඅන ික�ල්ලහු. ලා ඉලාහ 
ඉල්ලා අන්ත“. “යා අල්ලාහ්, ඔෙඉ කකණාි මම 
බලාෙ ාෙරාත්ත� ෙිම. එබැවන් මෙව් කටයුත� කසිික ඇස් 
 �ය ෙහළන ෙමාෙහාතකට ි�ිජ මා භාරි ෙනාතබනු මැනි. 
මෙව් සියල කටයුත� නිිැරජ� කරනු මැනි. ඔබ හැර නැමදමට 
සුදසු ෙින කසිෙික ෙනාමැත.“ 

ෙකෙනක ෙමම  පවථනාිනහී් අවථය අිෙබෝව කර ෙවන 
ස්ථර වශ්ි ාසයකන ් හා අිංක අරමුණකන ්  පවථනා කර, 
අල්ලාහ්ෙව් ්  කාරය ෙවනෙජන යහ �යාිනහි් නරිත ි නේන ්
නම, අල්ලාහ් ඔහුෙව් සියල බලාෙ ාෙරාත්ත� හා  පාවථනා ඉෂ්ට 
කර ඔහුෙව්  �ඩනය සත�ටක බිට  ත් කරයි. 

ෙමම  පාවථනාි ඔහු අිංක හජිත�න ් හා ජැඩ 
වශ්ිාසෙයන ් ඉජ�ර ත් කරන්ෙන ් නම, ඔහුෙව් කනස්සල්ල 
ඉිත් ව සහනය ෙවන ෙජන ුලබන්ෙන්ය. ි ්සනය ෙහෝ  �ඩාි 
හට වත් වට අල්ලාහ්ට අිංකි කළ  පාවථනාින්ට  පත�චාර 
ජකිා ඔි�න්ි  හත�රන්ෙවන්, අනත�ෙරන්, ජ�ෙය් විල� යෑෙමන,් 
ක�ස වින්ෙනන් ෙහෝ  �ඩාෙිින් අල්ලාහ් මුජා වත් ෙබාෙහෝ 
අිස්ථාින් සමබනව්ි ආවමක වජ්ිත�න් සඳහන් කර ඇත. 

අල්ලාහ්ට ඉතා සම  ිව හා කැ  ි� බැත�මෙතක හා 
සහාබාිකන් අතර  වජ්ිෙතක ිව අල් ආලා අල් හජ්රම (රල�) 
 �ළ�බඳි ෙමහි සඳහන් කරම. බහ්ෙවන් හී ඉස්ලාමයට 
එෙරහිි සටන ්කළ  �රස ෙිත හජ්රම (රල�) ත�මා ෙවාස් එහි 
එක ස්ථානයක ක�ඩාරම තැනුෙවය. හිටහැටෙය් ඔි�න්ෙව් 
බඩුබාහිරාජ�ය, ජලය හා සියල ආහාර ෙ ාජ�  ටිා ත�බණු� 
ඔට�ින ්එතැනින්  ලා විෙයෝය. ඔි�න්  ැලඳ සිට ඇසම හැර 
අන් කසිික ඔි�න් ෙිත ෙනාත�බණු. එය රාතපි ෙවලාික නිසා. 
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එක ඔට�ෙික ි�ි ජ නිත්ිා වන්නට ඔි�න්ට හැකි�ෙය් නැත. 
එම ෙස්නාි මහත් කම ණයට හා  �ඩාිට ලක ි ව අතර, එහිජද 
තම මරණය නියත බි වශ්ි ාස කළ ඔි�න් වෙම ත�ෙබන තම 
ෙජ් ළ  ිා එකෙනකාට භාර කරන්නටජ  ටන ්වත්හ.  

අල් ආලා ඔි�න ්සියල ෙජනාට ඇරයුම කර, ෙමෙස් කථා 
කෙළ්ය. “ජනතාිනි, ඔබ මුස්ල�මික ෙනාෙවජ? ඔබ 
අල්ලාහ්ෙව් මාවවෙය් ෙිෙහස ජරන අය ෙනාෙවජ?“ එවට 
ඔි�න ් සියල ෙජනා, “සැබැවන්ම, එය සත්යක.“ යනුෙින ්
 �ළ�ත�ක දන්හ. “එෙස් නම ෛවවයමත් ිනන්. අල්ලාහ් කසි 
වෙටක ඔබි ෙම තත්ත්ිෙය්ම තබන්ෙන් නැත.“ යනුෙින ්
 ැිසීය. 

අලයම ෆජව සලාහ් සඳහා ෙවලාි  ැමණ වට ඔහු 
සවයන්ට ඇරයුම කර සලාතය ෙමෙහයුෙවය.  සුි ජණ වසා 
ිාඩ ව, තම සවයින්ජ එෙස් ිාඩ කර, ජෑත් ඔසිා දආ 
 පාවථනා කරනන්ට  ටන් වත් වට ඔහුෙව් සවයිනජ් එෙස් 
කළහ. හිර නවින ත�ක ඔි�න් ෙමෙස් නිරත ිවහ. එෙස් සිටයජද 
හික රශම්ය නිසා නල�යන මරඟ� ජ�ය ඔි�න්ට ජ�වින ් ජ�වට 
ෙ නුනු නමුත් ඔි�න් ජ�වටම දආ කර ෙවන සිටයහ. අත� ් ත�ම 
අල්ලාහ් ඔහු අසල වශාල ජ�ය ඇලක මැි� වට, අල් ආලා (රල�) 
එය ෙජසට වමන් කළ වට සවයන්ජ ඔහු  �ට�  සින් වියහ. 
ඔි�න් එහි ජලෙයන්  ානය කර සිකර ෙසෝජා වත්හ. අහෙසහි 
මුදනට හික ලඟා ිනන්ට ෙ ර, ඔි�න්ෙව් ඔට�ින ්එකෙනකා 
ෙ ාජ� සමඟ සෑම ජ�සාෙින ්ඔි�න් ෙිතට හැි එන්නට  ටන ්
වත්හ. ඒිායින ්කසිික නැත� ව ෙවාස් නැත. ඔට�ින්ටජ ඔි�න ්
ජලය දන්හ. එම ජනතාි ෙමම වමෙන් ජෑසින් දට�  හාස්කම 
ෙමය වය. (අල්  ජායා ි අල් නිහායා - ජ�කව රජ්ජත් අහ්ල් 
අල් බහ්ෙරයින ්ි අවජාත�හිම) 

13. න  (සල්) ත�මාණන්ට සලිාත් කම 

ෙකෙනක�ෙව් සිත් තැවල්ල අල්ලාහ් ඉිත් කරන බලිත් 
මාවවයන් අතරන් ෙමයජ එකක.  
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අල් ත�ෙෆයිල් ඉඉන් ්ෙබයි ඉඉන් කඅඉ (රල�) තම  �යා 
ෙමෙස් ජැන ්ිව බි ිාවතා කරයි. රාතපිෙයන ්ත�ෙනන ්ෙකාටස් 
ෙජකක  සු ිව  සු රසූල් (සල්) ිරයාෙණෝ නැවිට ෙමෙස් කහ. 
“ජනතාිනී, අල්ලාහ්ි ෙමෙනහි කරන.ු අල්ලාහ්ි ෙමෙනහි 
කරනු. ෙහාරණෑෙව  ළමු ින නාජ කිම   ැමණෙය්ය. එය 
ෙජින ිරට නාජ කරන ු ලබන්ෙන්ය. මරණය එහි සියලම 
ඇඟවම සහිති  ැමණෙය්ය. මරණය එහි සියලම ඇඟවම 
සහිති  ැමණෙය්ය.“ එවට මම “අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) 
ත�මාණනි, ඔබ ත�මාණන්ට මම අධකි සලිාත්  ිසම. ඔබ 
ත�මාණන්ට මාෙව් දආ ෙින් ෙකා මණ  පමාණයක කැ  
කරන්නජ?“ යනු වමසුෙිම.  

“ඔබ කැමත�  පමාණයක.“ යන ු එත�මෙණෝ කහ. 
“කාවත�ික?“ යන ුවමසුෙිම. “ඔබ කැමත�  පමාණයක. එය ඔබ 
ිැඩ කළෙහාත්, එය ඔබටම යහ ත්ය.“ යන ුඑත�මාෙණෝ කහ. 
“ත�ෙනන් ෙකාටස් ෙජකක“ යැයි වමසුෙිම. “ඔබ කැමත� 
 පමාණයක.“ යන ුඑත�මෙණෝ කහ. “එවට මම මෙව් සලිාත් 
සියල්ල ඔබ ත�මාට කැ  කරන්ෙනම.“ යැයි කෙිම. එවට රසූල් 
(සල්) ිරයා, එෙස් නම ඔෙඉ සියල සිත් තැවල� භාර වනු ලැබ 
ඔෙඉ සියල  ා යන්ට සමාි ෙජන ුලැෙඉ.“ යැයි කහ. 

13. අල්ලාහ් ෙිත සියල කකණ� භාර කිම. 

ෙකෙනක  හත සඳහන් ෙම වෂයයන ්වැන ජැන වනන්ා 
කල්හී, 

  අල්ලාහ්ට සියල ෙජ ්සිද කළ හැක; 
  තම ජාසයන්ට සියල ෙජ් ෙතෝරා වන්ෙන ්ඔහු 

 මණය; 
  ජාසයන්ෙව් සියල කටයුත� ඔහු නඩත්ත� කරයි; 
  ජාසයාට ිඩා ්සස් ෙලස ඔහුෙව් කටයුත� නඩත්ත� 

කරයි; 
  ජාසයාෙව් අිශ්තාි ජාසයාට ිඩා ෙහාඳ හැට 

ඔහු ජන;ී 
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  ජාසයා ෙකෙරහි අධක ෙලස අිංකි කකණා 
සහිතය; 

  අල්ලාහ් නියම කළ  පමාණයට ිඩා ජ�යුණ�වමක ෙහෝ 
 �රහීමක ෙකෙනක�ට සිද ෙනාෙියි; 

  අල්ලාහ්ෙව් නියමය කසිෙික�ට ඉකමවය ෙනාහැක; 
  අල්ලාහ්ෙව් නිෙයෝවය කසිෙික�ට ෙිනස් කළ 

ෙනාහැක 
 

ෙමිැනි ෙකෙනක තම සියල කටයුත� අල්ලාහ් ෙිත 
භාරකර, අල්ලාහ්ට යටත්  හත් ෙියි. බලිත් රජ ෙකෙනක� 
ඉජ�රෙය් ිැට නමස්කාර කරන දබල ිහෙලක ෙස්, අත� බල 
සම න්න අල්ලාහ් ඉජ�රෙය් අල්ලාහ්ෙව් කැමැත්තට එකඟි 
යට ත් ෙියි. ජාසයා තම සියල බර හා අිශ්තා, කසිස 
අිශ්තාෙින ්ෙතාරිව අල්ලාහ්ට භාර කිෙමන ්අත� කාකණක 
හා ජයාල අල්ලාහ් ඔහුෙව් ිැහැස හා කනස්සල්ල ඉිත් කර 
ඔහුට සහන ෙජයි. ෙමමවින් ජාසයාෙව් සිතට ආශීවිාජ 
ලැබෙමන් ඔහු ෙමෙලාෙිහි සත�ට� ෙියි. 

එෙහත් තම සියල කටයුත� තමන්ටම කර වත හැක බි 
සිතන ෙකෙනක�ට, අල්ලාහ් ෙකෙරහි තම ිවකම වැන 
ෙනාසිතා, තමන් වැන  මණක සිතා, තමන්ෙව් හැකයාෙින ්
සියල ෙජ් ඉට� කළ හැක බි සිතන ෙකෙනකි අල්ලාහ් අත 
හැර ජමයි. ෙම ෙහ්ත�ෙින් ඔහු ෙනාෙයක ි්සනයන්ට,  ය, 
දක, ිැහැස සහ අි�ලට  ත් ෙියි. ඔහුෙව් කසිද �යාික 
 �රසිද ෙනාින අතර, ඔහුෙව්  ැත�ම කසිික ඉෂට් ෙනාෙියි. 
ඔහු බර ්සුලන විෙයක ෙමන් �යා කරන නමුත් කසිද 
සත�ටක ෙනාලබයි. අිසානෙය් මරණෙයන් මත� ජවතෙය් ඔහුට 
සහය ින්නට කසිෙික ෙනාමැත.  

අල්ලාහ් ෙකෙරහි වශ්ි ාසය තබා අල්ලාහ් ෙිත සියල 
කකණ� භාර කරන ෙකෙනක, මුළාිට ලක ෙනාෙියි. ඔහු 
අල්ලාහ් ෙකෙරහි වශ්ි ාසය තබා අල්ලාහ් ෙව් ත්ාව 
බලාෙ ාෙරාත්ත�ෙින් �යා කරන වට ඔහු ි්සනෙයන් හා 
 �ඩාෙින්  මණක ෙනාි කායික ෙහෝ මානසිකජ රකිරණය 
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ලැබ අධක ශකත�ය, වශපාන්ත�ය හා සත�ටජ ලබයි. තම 
ආත්මෙය්  හත් තතෂණාිට එෙරහිි කිෙරක සටන ්
කරන්ෙන්ජ ඔහු සැබැවන්ම අල්ලාහ්ෙව් සහාය ලබයි. 

“යෙමක අල්ලාහ් ෙකෙරහි වශ්ිාස තබන්ෙනජ්, ඔහු 
ඔහුට සෑෙහ්.“ අල් ක�වආනය 65: 3 

ඔහුෙව් ආවමක ෙහෝ ෙලෟකක කකණ� සියල්ල අල්ලාහ් 
භාර වනී. 

ජැඩ සිතක සහිති, අල්ලාහ් ෙකෙරහි ස්ථරි වශ්ිාසය 
තබන ෙකෙනක තම  මානය දබල කරන කසි ෙජයකට මුළා 
ෙනාෙියි. අල්ලාහ් ඕනෑම අිස්ථාික තමාි රකවන්නට 
භාරි සිටන බි ඔහු වශ්ි ාස කරන ෙහයින් ටක කලකන් 
ඔහුෙව් සිත් තැවල්ල ඉිත් ෙියි. එ බැවන ්අ � සියල ෙජනා 
 �ඩා හා අනත�කිල�න ්ආරකෂා සහිති තබා අ   මානය තර 
කරන ෙලස අල්ලාහ් ෙවන් දආ කරමු. 

15.  �ඩා හා සිත් තැවල්ෙලන් මජදෙම තිත් මාවව 
කහි යක. 

අත�තෙය් සිද ි ව ෙජ ්ෙිනුෙින් සිත් තැවල්ලට  ත් වෙමන ්
කසිද ඵලක නැත. එයට ෙහ්ත�ි අත�තෙය් සිද ිව ෙජ් යළ� 
නිිැරජ� කළ ෙනාහැක වමයි. එෙමන්ම අනාවතෙය් සිද වය 
හැක ෙජ් වැන ජැන්ම  �ඩාිට  ත්වෙමන් කසිස ඵලක නැත. 
න  (සල්) ත�මාෙණෝ ෙම කකණ� ෙජකන්ම ආරකෂා  ැත�හ. 
අල්ලාහ්ෙව් ජාසයා අජ සිද කළ යහ ත් ෙජ ්් සස්  ආකාරයට 
සිද කරන්ෙන් ෙකෙස්ජැයි කල් නා කර එය එෙලස ඉට� කර 
නිම කළ යුත�යි. ෙම ෙලස තම කටයුත�  ර වවණ කිම මවින ්
කනස්සල හා  සුතැවල�  සියල්ල අමතක කරයි. දආ කළ වට 
ෙහෝ දආ කරන ෙලස ් ෙජස් කළවට අල්ලාහ්ෙව් ආරකෂාි 
හා ආශවීිාජ  තන ෙලස  මණක ෙනාි තම �යාින්ජ 
 ර වවණ කර අල්ලාහ්ෙවන්  ැත� ආරකෂාි ලැෙබන  රජ� 
ෙිෙහස ව කටයුත� කරන ෙලස න  (සල්) ත�මාෙණෝ ආජවශය 
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ෙ න්ි�හ. එබැවන් මනිසා ආවමක හා ෙලෟකක යහ ත ඉල්ලා 
දආ කරන වට අල්ලාහ්ෙවන් යහ  පත�ඵලයක ලබයි.  

අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාණන්ෙව් ෙමම හජදසය අබ ු
හුෙරයිරා (රල�) ිාවතා කරයි. 

“දබල වශ්ිාසියාට ිඩා ජැඩ වශ්ිාසියා අල්ලාහ්ට 
සම යි. ඔි�න ්ෙජෙජනාම යහ ත්ය. ඔබට ෙහාඳක ෙවන ෙජන 
ෙජ් වැන සිත ෙයාමු කරන්න. අල්ලාහ්ෙව් සහාය  තන්න, 
කසිික කළ ෙනාහැක බි ෙනාසිතන්න. ඔබට යම  ාඩුික 
සිද ි�ෙය් නම, ‘මම ෙමය කෙළ් නම ෙමිැන්නක මට 
සිදින්ෙන් නැතය‘ යි ෙනා ිසනු. ඒ ෙිනුිට, ෙමය 
අල්ලාහ්ෙව් නිෙයෝවය යි, ඔහු සිත� ෙජ ්ඉට� කරන්ෙන්මයි‘ යනු 
 ිසන.ු  ‘ෙමය කෙළ් නම‘ (යන ිජන ) ෂයිතාන්ට මාවවය 
විතත කරයි.“ 

ෙම අයුරන්, එක අතකන් සෑම වටම අල්ලාහ්ෙව් අණ  රජ� 
යහ ත් ෙජ ්සඳහා ෙිෙහස වම, අල්ලාහ්ෙව් සහය  ැත�ම, 
අෙ ාෙහාසත් භාිය ෙහෝ කමමැළ�කමට ඉඩ ෙනාජදම ිැන ි
වෂය හා අනිත් අත�න් සිදව අිසන ් ිව අත�තය වැන 
 සුතැවල� වම, අල්ලාහ්ෙවන ්ක�මක සිදෙව ජැයි අඩමානයට 
 ත් වම යන වෂය ෙජක අතර සමබන්වකමක රසූල් (සල්) 
ත�මාෙණෝ ස්ථා නය කළහ.  

ඇතැම වෂයන ් ිවව ෙජකකට අයත් බි එත�මාෙණෝ 
 ැිසුහ. එනම, අල්ලාහ්ෙව් ජාසයා සම වවණෙයන ්ෙහෝ එයින ්
හැක  පමාණයක ෙහෝ තමාට ආරකෂා කර වත හැක 
ෙකාටසක ෙහෝ ලබා වැනමී සඳහා ෙිෙහස වම. අෙනක, 
ඒිාෙය් බල ෑම අිම කිෙමන,් අල්ලාහ්ෙව් සහය  ැත�ෙමන,් 
අන් අය වැන ඔහුට කසිික ෙනාකළ හැක ෙජ්   �ළ�බඳි 
සහනයට  ත්වම හා සියල ෙජ් සත�ටන්  �ළ� වැනීම. 

ෙමිැනි  පත� ත්ත�ය අනුවමනය කිෙමන,් කනස්සල ඉිත් 
කර, සත�ට ෙවන ෙජන බි නිසැකයි. 
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ඉහත සඳහන් හජදස් ිජන ෙකෙනක  �ඩාිට ෙහ්ත� ින 
කකණ� ඉිත් කර, සත�ට ෙවන ෙජන කකණ�  �ළබඳි ිැහැස 
ජැරය යුත� බි ෙ න්ිා ෙජයි. ෙිනස් කළ ෙනාහැක අත�තෙය් 
අයහ ත් ෙජ ්වැන කල් නා කිම අඥාන කමක බි ෙකෙනක 
අිෙබෝව කර වත යුත�යි. එිැනි ෙජ් වැන  යක සිෙතහි මිා 
සිත් තැවල්ලට  ත්වම ෙිනුෙින් අල්ලාහ් ඒිා ඉිත් කරන 
බි වශ්ිාසය තබා ජිත් වය යුත�යි. තම වශ්ිාසය අල්ලාහ් 
මත  මණක තබා �යා කෙළ් නම,  ය හා සැක දක ින 
අතර අල්ලාහ්ෙව් රකිරණය හා සහය ලැෙබයි. 

 

16. අල්ලාහ් නිතර ෙමන් සිහි කිම. 

ජ�කව - අල්ලාහ්ි ෙමෙනහි කිම ත�ළ�න්  ය හා සැක දක 
කර, ආත්මාි සන්සුන් බිට  ත් වෙම අ වකතම මාවවයක. 

“වශ්ිාස ෙකාට අල්ලාහ්ි සිහි කිෙමන් ඔි�න්ෙව් සිත් 
 �නා යන අය. ජැන වනු, අල්ලාහු සිහිකිෙමන්ය සිත්  �නා 
යන්ෙන්.“ අල් ක�වආන් 13: 28 

මරණෙය් ි්සනෙයන් සහනය ලැ ය හැක බලිත් 
ිජන “ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ්.“ (අල්ලාහ් හැර නැමදමට 
සුදසු කසිෙික නැත) 

ජ�නක තල්හා (රල�) ත�මා ් මව (රල�) ත�මාට ෙමෙස්  ැිසීය. 
“මරණ අිස්ථාෙව ිජනක  ිසා ඔහුෙව් මරණය  හසු කර 
ඔහුෙව් ිවණය ආෙලෝකමත් කරන ු ෙනාලැබු ජාසෙයක 
ෙනාමැත.‘ යයි න  (සල්) ත�මාෙණෝ ජ�නක  ිසන ුඇසුෙිම. 
මට එය කළ ෙනාහැකින ුඇතැයි  ය ිව එකම ෙහ්ත�ෙින ්
එවැන න  (සල්) ත�මාණන්ෙව් මරණය සිදවමට ෙ ර 
එත�මාණන්ෙවන් මම වමසුෙව නැත.“ 
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එවට ්මව (රල�) “එය ක�මක ජැයි මම ජනිම.“ යයි කය 
“එය (ිජන) ක�මක ජැ“ යි තල්හා (රල�) වමසු වට, “න  (සල්) 
ත�මාෙණෝ තම මහ ් ාට  ිසන ෙලස ඉල්ල�ම කළ ිජනට 
ිඩා ්ත�ම ිජනක ඔබ ජන්නිාජ? (එය තමයි) ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ්.“ යනු ්මව (රල�)  ැිසීය. එවට තල්හා (රල�) 
“එයයි ිජන. අල්ලාහ්ෙව් නාමෙයන් කයම. එයයි ිජන.“ යයි 
 ැිසීය. 

17. නැමදෙමහි සරණ  ැත�ම 

“ඉිසීෙමන් ජ සලාත්හී ෙයජදෙමන් ජ  �හිට ඉල්ලනු.“ අල් 
ක�වආන ්245 

“න  (සල්) ත�මාෙණෝ යම ෙහ්ත�ික නිසා සිත් ෙවජනාිට 
 ත්ිව සෑම වටම එත�මාෙණෝ නැමදම කළහ. වමනක නිරති 
සිට ඉඉන් අඉබාස් (රල�) ත�මා, තම ෙසායුරාෙව් මරණය වැන 
ආරංච ිව වවස, මාවවය අසල බැස අල්ලාහ්ෙව් අණට 
එකඟි නැමදම කෙළ්ය.“ යයි හුෙජයිෆා (රල�) ිාවතා කෙළ්ය. 

18. ්හාජ් -සිත් තැවල්ල ඉිත් කිෙම තිත් මාවවයක. 

“අත� ්ත�ම හා භාව්ිත් අල්ලාහ්ෙව් මාවවෙය් ්හාජ ්හී 
ඔබ ි ැහැස ජැරය යුත�යි. එය ස්ිවවෙය් ෙජාරට�ික ි න අතර 
ඒ මවින් අල්ලාහ් සිත් තැවල්ල හා  �ඩාි ඉිත් කරනේන්ය.“ 
යනුෙින් න  (සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසුහ. 

19. අල්ලාහ්ෙව්  පකට හා ව� ්ත ආශීවිාජ වැන 
සාක ්ා කිම 

අල්ලාහ්ෙව්  පකට හා ව� ත් ආශවීිාජයන ් �ළ�වැනෙීමන ්හා 
ඒිා වැන කථා කිෙමන් කනස්සල්ල හා ෙශෝකය ඉිත්ෙියි. 
අල්ලාහ්ට කතතඥවෙම ෛචතසික ස්ිාභාිෙය් ජාසයා සිටය 
යුත�යි. ඔහු ජර�තාෙව ෙහෝ අසන ීි ෙහෝ ෙිනත් ආකාරෙය් 
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දකඛතකෙම  සු ි �ිත් ඔහුට ළඟා වය හැක ්  චතම අජ�යර 
එය ෙව. අල්ලාහ් ඔහුට දන ්අ පමාණ ආශීවිාජ හා ඔහුට සිද 
ි�  �ඩා වණන සමාන කළ බැලෙව නම, එම  �ඩා සුි ඒිා 
බි ඔහු අිෙබෝව කර වනී. 

තම ජාසයා දක හා ි්සනයන්ට ලක කරමන ් අල්ලාහ් 
 ිකෂණ කරන අිස්ථෙව ඒිා ඉිසීෙමන් ජරා වනන්ා වට 
ඒිා ඔහුට  හසු කර ෙජනු ලබන අතර, ඒිා සඳහා ත්ාව 
ලබන බිජ ඔහු ජනී. ෙම මවින් ඔහුෙව් සියල කරජර ඔහුට 
 හසු බිට  ත් ි න නිසා ඔහු ඒිාෙය් අ හසු තාිය අමතක 
කර ජමයි. 

ෙම  �ළ�බඳි අබු හුෙරයිරා (රල�) ජන්ින න  (සල්) 
ත�මාණන්ෙව් ් ෙජස් අජාළ ෙව.  

“ඔබට ඉහළ�න් සිටන අය ෙජස ෙනාබලා ඔබට  හළ�න ්
සිටන අය ෙජස බලනු. එවට අල්ලාහ් ඔබට දන් ආශවීිාජය 
ඔබ සුි ෙකාට සලකන්ෙන ්නැත.“ සහීහ් හජදසයක. 

ෙමම හජදසෙය් ිැජවත් සංකල් ය ිටහා වත් ෙකෙනක, 
තමාට ිඩා  හළ මටටෙම සිටන අය ෙජස බලා, ෙසෟඛ්, 
කායික ශකත�ය, රස්ක නම ආහාර  ානාජ�ය, ඇසම  ැලසම 
සහ නිාතැන ් යනාජ�ෙයහි ඔි�න්ට ිඩා තමා ෙහාඳ 
තත්ත්ිෙය් සිටන බි ිටහා වනී. ෙමිා ජකන වට ඔහුෙව් 
සිත්තැවල්ල, අසහනය, හා මානසික  �ඩාි සියල්ල ඉිත් ව 
අල්ලාහ්ෙවන් ලැබු ආශීවිාජය සඳහා සත�ට� ෙියි. මානසික 
අසහනය ඉිත් කිමට ෙමයජ එක මාවවයක. 

20. ජැනුම ෙසවම ිැනි ඵලජායි �යාෙිහි නිරතවම 

ෙමිැනි කටයුත� ිල නරිත වෙමන ්ෙකෙනක�ෙව් අසහන 
සිත�වල� ි ල�න් මෙජන්නට හැක ි නු ඇත. සියල  පශ්න අමතක 
කර, තම �යාෙව සිත ෙයාමු කිෙමන් සත�ට� ලැ ය හැක ෙව. 
ෙමම  �යිර ෙජ්ි  වශ්ිාසය සහිත අය ෙමන ්ෙජ්ි වශ්ිාසය 
රහිත අයජ ෙතෝරා වත හැක. එෙහත්, ඔහුෙව්  මානය, අි්ාජ 
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සිත�වල�, අල්ලාහ්ෙවන් ත්ාව ලබන අරමුණන් ජැනුම ෙසවම 
ෙහෝ ජැනුම ෙබජා ජදම ිැන ිඵලජායි �යාික නරි වම ත�ළ�න ්
ෙජ්ි වශ්ිාසිකෙයක ෙින ්කර ෙ ෙනන ුඇත. ඔහු නැමදෙමහි 
නිරති�ෙය් නම එය නැමදමක. ඔහු ෙමිැනි ෙලෟකක 
කටයුත�ිල සැබෑ අරමුණකන් අල්ලාහ්ෙව් සහය  තා නිරත 
ි�ෙය් නම, ෙමය අිනත වම සහිත ිව නැමදමක. ෙමමවින ්
ඔහුෙව් සිත් තැවල්ල,  �ඩාි හා දක ඉිත් ි න ුඇත. මානසික 
ි්සනය හා ජදවව කාල�න ෙජාමනසට ලකි ෙනාෙයක 
ආබාවෙයන්  සු ින ෙබාෙහෝ ෙජනා අ � ජකමු. තම මානසික 
 �ඩනය අමතක කර,  පෙයෝජනිත් �යාින් හි ෙයජදම ෙමම 
 �රසට සුදසු  පත�කාරය ෙව. ඔි�න්  පිය කරන �යාින් හි 
ෙයජදම ෙමහිජද ඉතා ිැජවත් ින අතර ඒ ත�ළ�න ් පත�කාරය 
සාවථක ිනු ඇත. සියල ජැනුම අල්ලාහ්ට හිමය. 

21. අ පිය කරන ජැය ෙිත වනාත්මකි බැල�ම 

“වශ්ිාසීන් කසිෙික වශ්ිාසී කාන්තාිකට ෛිර 
ෙනාකළ යුත�යි. ඇෙව් ස්ිභාිෙය් එක ලකෂණයක ඔහු අ පිය 
කළත්, ඇෙව් තිත් එකකන් ඔහු සත�ට� ින ුඇත.“ යනුෙින ්
අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසු බි අබු හුෙරයිරා 
(රල�) ජන්ි යි. 

අසහනය හා මානසික ි්සනය ඉිත් කර. ශාන්තභාිය 
ආරකෂා කර. ඉස්ලාමෙය් අනිිාවය ෙහෝ කක�ල් ෙජන 
කවති්යන් සියල්ල ඉට�කර ෙජ ාවශිය අතර සාමය 
ස්ථා නය කිම ෙමම හජදසෙය් අජහස ෙව. කිෙරක� න  
(සල්) ිරයාණන්ෙව් ිජනට එෙරහිි කටයුත� කරන්ෙනජ් ඔහු 
එම වෂෙයහි අයහ ත්  ැත්ත  මණක ජකන අතර, එහි 
යහ ත්  ැත්ත  �ළ�බඳි ඔහු අනව් බිට  ත් ින ු ඇත. 
ෙමිැනි තැනැත්තා අසහනය හා ෙජාමනසට  ත් ි ඔහුෙව් 
සම  හිත මත�රන ්සමඟ ත�ෙබන සමබන්වකම අ පසනන් බි 
 ත් ව ඔි�නතර සිද වය යුත� ෙ ාද ිවකම  ිා ඔහු 
ෙනාසලකා හරන්නට ඉඩ ඇත. 
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22. ෙමම ෙකට ජවතෙය් සැබෑ ිටනාකම  හජා 
වැනීම. 

තම සැබෑ ජවතය සත�ට හා සන්ත�ෂට්ය  �කණ� එකක බි 
බුජ්ධමත් ෙකෙනක ජනී. ජවතය ෙකට එකක බැවන,් ි්සනය 
හා ෙජාමනසට  ත්වෙමන් එම ජවතය තිත් ෙකට ිනු ඇත. 
ජවතෙය් අරමුණට ෙමය එෙරහි ින ෙහයින් තම ජවතෙය් 
ිැඩ ෙකාටසක ි්සනය හා ෙජාමනස යටෙත් ෙවවමට ඔහු 
 සුබට ෙියි. ෙමම ස්ථාිරෙයහි ෙජ්ි  වශ්ිාසය සහිත 
ෙකෙනක හා කැරල� කකෙික අතර කසිද ෙිනසක ෙනාමැත. 
එෙහත් ෙජ්ි වශ්ි ාසය සහිත ෙකෙනක�ට එම අරමුණ 
ෙමෙලාි හා මරණෙයන්  සු ජවතෙය් අලංකාරිත්  පත�ඵලය 
ෙවන ෙජන අයුරන් ඉෂට් කර වන්නට හැක ිනු ඇත. ඔහුට 
යම අිාසියක සිද ින වට ෙහෝ අයහ තක සිදෙව යයි  ය 
ින වට, තමා ලැබු අල්ලාහ්ෙව් වාවමක හා ෙලෟකක 
ආශීවිාජ සියල්ල සිහි කර වත්ෙත් නම, ජැන ්හට වන්නා 
අිාසිය ෙහෝ අයහ ත ඉතාමත් අල්  බි ජැෙන.් එෙමන්ම, 
තමාට හාන ිසිදවය හැක යයි ඔහු සැක කරන ෙජ ්සමඟ තමා 
එිැනි හානිෙයන ්ආරකෂා ලැබෙම අිස්ථාි සසඳා බැල�ය 
හැක. තමාට හානි සිද වෙම අිස්ථාිට ිඩා, හානි සිද 
ෙනාවෙම අිස්ථා අධක බි ජැන වත් වවස ඔහුෙව් සිෙතහි 
සහනය හා සාමය හට වන.ී එමවින්, සිද වය හැක යැයි සිත� 
හානියට මුහුණ ෙජනන්ට ඔහු සූජානමි සිටයි. 

23. ිැඩ ෙකාටස ෙවාඩ වැසීමට ඉඩ ෙනාතැබම  

ත�රණාත්මක  �යිර වැනීෙමන් ඉජ�ර අනාවතෙය්ජද  ැන 
නැවිය හැක ඕනෑම ජැ යකට සූජානම ි සිටම ෙමහි අවථය 
ෙව. අිසන් ෙනාකළ ිැඩ ෙකාටස ෙවාඩ වැසීෙමන් යම 
 පශ්නයක  ැන නැව�ෙන් නම, ඒිා  �ළ�බඳි නිසි ෙලස �යා 
කිමට ෙනාහැක ෙියි. සියල කටයුත� නියමත ෙවලාිට 
අිසන් කළෙහාත්, ඉජ�රයට  ැමෙණන  පශන් සඳහා නජිහෙස් 
 �යිර වත හැක ින අතර ඒ සඳහා අිශ් මානසික 
ශකත�ය ජ ඉත�ර ෙියි. 



 

44 

තම ජවතෙය් ිැජවත් වෂයයනට්  පමුඛතාි ජ�ය යුත� 
අතර, තමා කැමත� වෂයයන් වැනජ සැලකල� ජැක වය යුත�ය. 
එෙස් ෙනාකෙළ් නම ඔහුෙව් ජවතෙය් කසිද ආස්ිාජයක ඔහු 
ෙනාලබයි.  ැහැජ�ල� සිත�වල� සහ අන් අයෙවන් අජහස් වමසා 
තම �යා මාවවය ි වවනය කළ හැක. සුදසු අයෙවන් අජහස් 
වමසීම ලැජජාිට ෙහ්ත�ික ෙනාෙව.  තමන් වත යුත�  �යිර 
වැන ජදව්ි කල් නා කර, නිසි මාවවය ෙතෝරා ෙවන, අල්ලාහ් 
ෙකෙරහි ස්ථර වශ්ිාසෙයන්  ා තැ ය යුත�යි. තමා ෙිත 
වශ්ිාසය තබන්නන්ට අල්ලාහ් ෙබාෙහෝ කැමත�ය. 

24. ඕනෑම ජැයකට සජූානමි සිටම  

තමා ආජරය කරන ෙකෙනක�ෙව් ව ත, ඥාත�ෙයක�ෙව් 
අසනී ය, යම  ාඩුික සිදවම, සත�ෙරක�ට  රාජයවම, ෙහෝ 
ෙමිැනි තිත් ඕනෑම අ පසන්න ෙජයකට ෙකෙනක සූජානම ි  
සිටමජ එම අිස්ථාෙිහි අල්ලාහ්ෙව් රකිරණය අෙ ්කෂා 
කිමජ ෙකෙනක�ට බලිත් ශකත�යක ෙවන ෙජයි. ෙමිැන ි
අයහ තක සැබැවන්ම සිදි�ෙය් නම, එම වැට�ම නිසා ඔහුට 
බලිත් හානියක සිද ෙනාවමට ෙහ්ත�ි, එිැනි ෙජයකට ඔහු 
සූජානමි සිටම සහ අිශ්  �යිර ත�රණය කර අිසන ්
නිසාය. 

ෙමහිජද ි ැජවත් කකණක ි න්ෙන්, මහා අෙ ්කෂා සහිත ි ව 
ජනයා, බලිත් ි්සනයනට් සනසු්න්ි හා ඉිසීෙමන ්මුහුණ 
ෙජන්නට සූජානමි සිටන නමුත්, සුි වෂයන ් �ළ�බඳි ඔි�න ්
කලබලවමට හා සිත්තැවල්ලට  ත් ි නු ඇත. මහා ි ්සනයට 
සූජානම ින ෙම  �රස සුි  පශන්යන්ට මුහුණ� ජ�ය ෙනාහැක 
වෙමන් ඔි�න්ෙව් ජවතයට එයින් හානි සිද ින ුඇත. එෙහත් 
ඥානානව්ත  �ජ්වලෙයක මහා ි්සනයට ෙමන ් සුි 
 පශ්නයන්ටජ සූජානමි, ඇස්  �ය ෙහළන ෙමාෙහාතක  ිා 
තම කටයුත� තමා භාරි ෙනාතබන ෙලස අල්ලාහ්ෙවන් සහය 
 තයි. එමවින් සියල අිස්ථාින්හීම ඔහු සන්සුන්ි සිටන්නට 
 �කද ෙියි. 
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25. ආවමක වජ්ිත�නේවන් ් ෙජස ් ැත�ම  

ි්සනයක ෙහෝ  �ඩාික සිද ිව වට ආවමක 
වජ්ිත�න්ෙවන් ් ෙජස්  ැත�ම ත�ළ�න් අචලි හා සන්සුන්ි  
කටයුත� කිමට හැක ිනු ඇත. ්ත�ම සහාබාික 
සත�රන්ෙවන් ි ජ ෙවජනාිට ලක ි ව අිස්ථාින්හී, අල්ලාහ්ෙව් 
රසූල් (සල්) ත�මාණන්ට  ැමණල� කළහ. 

කඉබාඉ ඉඉන් අල් අරාත් (රල�) ෙමෙස් ජැන්වය. කඅබාෙව 
ෙසිෙණ අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ තම ෙලෝව� මත 
හාන්සි ව සිටන වට “අ ට ජයවපහණය ෙජන ෙලස 
අල්ලාහ්ෙවන්  පාවථනා ෙනාකරන්ෙන් ඇයි? අ � ෙිනුෙින ්
අල්ලාහ්ෙවන් දආ ෙනාකරන්ෙන් ඇයි?“ ජැයි ඇසුෙිම. 

එවට එත�මාෙණෝ, “ඔබට ෙ ර ි ව ජනතාිෙවන් ෙකෙනක ි ළක 
ත�ළ ජමන ුලබයි.  සුි ඔහුෙව් හිස කයතකන් ෙජකට ක ත�. 
එෙහත් එයින් ඔහුෙව් ෙජ්ි වශ්ිාසය ඉිත් කරමට ඔි�න්ට 
ෙනාහැක ෙියි. යකඩ  නාික මවින් ඔහුෙව් සිකෙව 
අස්ථෙයන් මස් හා නහර (ෙින් කරනු  �ණස)  �රත�. එෙහත් 
එයින් ඔහුෙව් ෙජ්ි වශ්ි ාසය ඉිත්  කිමට ඔි�න්ට ෙනාහැක 
ෙියි. අල්ලාහ්ෙව් නාමෙයන් ( ිසම) ෙමම වෂය සම වවණ 
කරනු ලබන්ෙන්මයි. (ඉස්ලාමය  ර වවණ ව  ැත�ර  ිත�) එවට 
සනආ සිට හජ්රමවත් ජකිා ෙකෙනක අල්ලාහ් හැර අන ්
කසිෙික�ට  ෙයන් ෙතාරි වමෙන් ෙයෙජයි. ඔහුෙව් බැටිින ්
ජ ිතකයා වසින්  හර ෙජනු ලැබෙම  ෙයන් ෙතාරි (සිටන 
ත�ක). එෙහත් ඔබ ඉතාමත් ෙනාඉිසන සුිය.“ යි  ැිසීය. 

තා  න ්ිකන්ජ, ෙමෙලස සුzෙබයිව ඉඉන් ආජයි (රල�) 
යන සහා  ිරයාට  ැමැණල� කළහ. එවට එත�මා ෙමෙස් 
 ැිසීය, “අ � අනස් (රල�) ෙිත  ැමණ අල් හජජාජෙවන් අ ට 
සිදින ්ිදක ෙවන  ැමැණල� කෙළමු. එවට අනස් (රල�) 
‘ඉිසීෙමන් සිටනු. ෙමය (්ිදක) ිඩාත් නරක බිට 
 ත්වෙමන්  සු  ැමෙණන ෙවලාි හැර ෙිනත් ෙවලාික 
ඔෙඉ  රමාධ ත�යා හමු ින ත�ක  ැමෙණන්ෙන ් නැත.‘ 
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යනුෙින් න  (සල්) ත�මාෙණෝ  ිසන ුසින් දන්ෙනම.‘ යයි 
කය.“ 

ෙම අයුරන් මුස්ල�මික, තම ආවමක නායකයින ් සහ 
වජ්ිත�න් ෙව් යහ ිජනට සින් ජද අසහනය සහ කනස්සල්ල 
සැහැල්ල කර වනිත�. 

ෙකෙනක තම අිංක ෙසායුරන,් ඥානිත් ඥාත�න්, 
වශ්ිාසින්ත  රය ෙහෝ සැමයාෙවන් සහාය ෙහෝ ් ෙජස් 
 ැත�ය හැක. ෆාත�මා (රල�) ත�මය අසහනයට  ත් ිව වට 
සැමයා අල� (රල�) ට  ැමණල� කළාය. අඉදල්ලාහ් ඉ න් ්මව 
(රල�) සහ එත�මාෙව්  �යාණන ්ෙමෙස් ජැන්ි �හ. “ජ�නක රසූල් 
(සල්) ත�මාෙණෝ තම දි ෆාත�මා (රල�) ජැක වන්නට  ැමකය. 
එත�මයෙව් ෙජාෙව ත�රයක ජමා ත�ෙබණ� ජැක, ඇත�ල් ෙනාව 
හැි වියහ. දිෙව් නිිස ිවිත්, සලාම ෙනාකයා එත�මාෙණෝ 
කසි වටක ඇත�ි ෙනාෙියි. අල� (රල�) ත�මා නිිසට  ැමණ 
වවස, “න  (සල්) ත�මාෙණෝ මා ෙිතට  ැමණ නමුත් ෙව් ත�ළට 
 ැමණෙය් නැත.“ යැයි කිාය. අල� (රල�) ිහාම ෙවාස්, 
“අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මණ, ඔබ ත�මාණන් නිි සට ආ 
නමුත් නිිස ත�ළට ෙනා ැමණ ෙහ්ත�ෙින් ෆාත�මා (රල�) සිත 
අි�ල් ව සිටයි.“ යනුෙින ්කය.  

එවට එත�මාෙණෝ, “ෙලෟකක ෙජ් හා අලංකාර සැරසිල� 
ිල�න් මට ි ැඩක නැත.“ යයි කහ. රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසු 
ෙජ් අල� (රල�) නිිසට ෙවාස් ෆාත�මා (රල�) ත�මය ෙිතට කය. 
“ෙමයට මම ක�මක කළ යුත� ජැයි අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) 
ත�මාණන්ෙවන ්අසන්න.“ යැයි ෆාත�මා (රල�) ත�මය කය. එවට 
එත�මාෙණෝ “එය අසිල් ෙවෝතපයට යින ෙලස කයන්න.“ 
යනුෙින් කහ. (එය සැරසිල� සහිත මැහුම ජැමු ත�රයක.) 
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26. ඥාණිත් හා යහ ත් අය සමඟ කථා කිම 

ිල�ජ් (රල�) ෙව් නිජහස ලැබු ිහලා ින අල් මුවීරා (රල�) 
ෙමෙස් ජන්ියි. “ජ�නක අල් ිල�ජ් (රල�) ෙිතට විය වට, එත�මා 
මහත් කනස්සල්ෙලන් සිටන ුදට�ෙිම. අමව අල් මූමනීන ්ත�මනි! 
ඔෙඉ කනස්සල්ල ක�මකජ?“ යැයි වමසුෙිම. මුස්ල�මිකන්ෙව් 
සංඛ්ාි අධකව ඇත. මස්්ජය ඔි�නට් (ඉඩ  හසුකම 
ෙනාමැත�ි ) ක�ඩාව ඇත. ෙමම (�ස්ත�) ෙජව මැදෙව ඉත�ර 
ෙකාටස මලට ෙවන එමවින් මස්්ජය වස්ත�රණය කර 
මුස්ල�මිකන්ට ඉඩ සලසන ු �ණස මම මුජල් දන් නමුත් ඔි�න ්
එය  පත�කෙෂ ් කරත�.“ යැයි  ැිසුහ. “අමව අල් මූමනීන ්
ත�මනි, ඔෙඉ  පශ්නය වසඳනන්ට මා ෙිත අජහසක ත�ෙඉ.“ යයි 
මම ක වට “එය ක�මක ජැ?යි“ එත�මා වමසුහ. “සහාබාික 
ඩමස්කස් නුිර අත් ත් කර වත් අිස්ථාෙව, කාල�ජ් ඉඉන් අල් 
ිල�ජ් (රල�) නවරෙය් නැෙවන හිර ෙජාරට�ි ආයුව මවින් ජය 
ෙවන ඇත�ි වය. ෙම බි ආරංච ිව වවස නවරෙය් තිත් 
ෙජාරට�ි  ිටලා ෙවන සිට අබු ්ෙබයිජා (රල�) ෙිත ජනතාි 
ජ�ි ෙවාස් ඔහුෙවන ් රකිරණය  ැත�ෙිෝය. ඔහු ඔි�න්ට 
රකිරණය ජදමට එකඟ ිව වට, ඔි�න ් ජා යා ෙජාරට�ි 
ඔහුෙව් ෙස්නාිට විතත කර ජදෙමන් අබු ් ෙබයිජා (රල�) ඔි�න ්
හා විවසුමක අත්සන් කර, සාමෙයන් නවරයට ඇත�ි  වය. 
අෙ ් හමුජාි ශකතාය ෙයාජා අල්ලා වත් ඉඩම  පමාණය 
ෙකා මණ ජැයි ෙසායා බලා, එය අත් ත් කර වත යුත�යි. 
එෙහත් ඔි�න් විවසුමකන ්දන් ඉඩම ඔි�නට්ම භාරජ�ය යුත�යි. 
ෙජ්ි ස්ථානෙය් වශාල ෙකාටසක හමුජා වසින් අත් ත් කර 
වත් ඉඩමට අයත් යයි සිතම. එනිසා ඒ ෙකාටස මස්්ජයට 
එකත� කළ හැක.“ යනෙුින ් ැිසුෙිම.  

එයට සින් දන් අල් ිල�ජ් (රල�) “ඔබ මෙව් සිතට සහනය 
දන්ෙන්ය. ඔබම ෙම කටයුත� අිසන් කරන්න.“ යනුෙින ්
 ැිසුහ. ෙම කටයුත� භාර වත් අල් මුවීරා (රල�) නැෙවන හිර 
ෙජාරට�ි  සිට ජා යා ෙජාරට�ි ෙජසට රයිහාන් ෙිළඳ ෙ ාල 
ජකිා මැන බලා, ෙජ්ි  ස්ථානෙය් වශාල  පමාණයක  සු කර 
ෙවන තිත් වශාල ඉඩම  පමාණයක හමුජාි අත් ත් කර 
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ෙවන ත�ෙබන බි දට�ෙවය. එනිසා ෙජ්ි ස්ථානය මස්්ජයට 
සම වවණි ඇත�ළත් කර වත හැක බිජ ජැන වත්ෙත්ය. ෙම 
ෙතාරත�ක ජැන වත් අල් ිල�ජ් (රල�), ‘සම වවණ ෙජව් මැදර 
අත් ත් කර වත් ඉඩෙම මායිම ත�ළ ත�ෙබන බිජ ඒ ඉඩම 
ෙකාටස අ ට අයත් ය‘ යනෙුින ්ඒ රෙට �ස්ත� බැත�මත�න්ට 
ජන්ිා  ණි�ඩයක එවය.  

එවට ඔි�න ් (�ස්ත� බැත�මත�න්), “ආරමභෙය් අ ට මුජල් 
සහ ඉඩම ෙජනන්ට ඔබ ඉජ�ර ත් ි�ෙණය. අ ට ෙවින්නට 
මුල�න් ෙ ාෙරාන්ද ිව මුජල්  �මාණය ජදමට නවිෙලෝභීි න්න. 
අ ෙව් ෙජ්ි ස්ථානෙය් ඉත�ර ෙකාටසජ අ � ෙජන්නට කැමත� 
අතර ෙමම වෂය සාමෙයන් වසඳා වනිමු.“ යැයි  ැිසුෙිෝය. 
ෙමමවින් එම  පශ්නය සාමකාමි වසඳනු ලැබණු. (බජායා ි 
අල් නිහායා ෆි සිරත් අල් ිල�ජ්) 

27. සෑම ි්සනෙයන්  සුි  හසුි ඇත. 

ි්සනයට ලක ිව ෙකෙනක අල්ලාහ් තමාට මාවවයක 
විතත කර ෙජන බි වශ්ිාසය සහිති ඵලජායක ෙලස 
කල් නා කළ යුත�යි. ෙකතරම බර තළ ි්සනයට හා සිත් 
තැි�ලට ඔහු ලකින්ෙන්ජ, එයට ිඩා සී්පි තමා එයින ්
සහනය ලබන බි ඔහු ජැන සිටය යුත�යි. 

“සැබැවන්ම, දෂක්රකම සමඟ සහනය ඇත්ෙත්ය. 
සැබැවන්ම, දෂක්ර කම සමඟ සුලබ බි ඇත්ෙත්ය.“ අල් 
ක�වආන ්94: 5 හා 6. 

සැබැවන්ම, දෂක්රතාි එක ිරක ජ සහනය ෙජිරක ජ 
ෙමහි සඳහන ් ව ඇත. එයට ෙහ්ත�ි අල් යන ිජන 
එකත�වෙමන්  පථම ිාක්ෙයහි සඳහන් දෂක්රතාි ෙජින 
ිාක්ෙයහිජ සඳහන ්ින නමුත්, ඒිාෙයහි සඳහන් සහනය 
සීමා ෙනාින එකක ෙව. එම නිසා  ළමු ිාක්ෙයහි සඳහන ්
සහනය ෙජින ිාක්ෙයහි සඳහන්ි න සහනෙයන් ෙිනස් ිව 
එකක. 
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“ඉිසීම ත�ළ�න ්වජයවපහණය (යමක ඉට� කර වැනීම) ජ 
අ හසුතාි ත�ළ�න්  හසුතාි ජ ලැෙබන බි ජැන වන“ු 
යනුෙින් ඉඉන් අඉබාස් (රල�)ට සහ එත�මාෙව්  �යාට රසූල් 
(සල්) ත�මාෙණෝ  ැිසුහ. 

28. ආහාර මවින් අසහනයට  පත�කාර 

අසන ීය ෙහෝ ි්සනයට ලකි� අයට “තල්බන්“ ෙජන 
ෙලස අයිෂා (රල�) ත�මය  ැිසුිාය. “අසන ීෙයන්  සු ින 
අයෙව් හජිත් තල්බන් ් ණ�සුම කරන අතර, මනසිාෙව් ඇතැම 
ෙශෝකය සැහැල්ල කරයි යනුෙින්  අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) 
ත�මාෙණෝ  ිසනු සින් දනේනම.“ යැයි එත�මය ජන්ිා බුහාර 
ිාවතා කර ඇත. 

 ි�ෙල් සාමා්කෙයක මරණයට  ත් ිව වට, නිි සට 
 ැමණ කාන්තාින් (ඥාත�න්) වසිි විය  සු,  ි�ෙල් සම  
ඥාත�න් සහ මත�රන්  මණක නිි ෙස් ඉත�ර ව සිටන වට, 
තල්බන් හටටයක ඉල්ලා එය  �සා, තිජ ්(ෙ ාඟින ලජ ෙරාට, 
මස් සහ ෙහාජ�) සූජානම කර, එය මත තල්බන් ිත් කර, එහි 
සිටන කාන්තාින ් අමතා, “ෙමය අනුභි කරන්න. මන්ජ, 
අසනී ෙයන ් සුින අයෙව් තා ය තල්බන් සුි කරන අතර, 
මනිසාෙව් ඇතැම ෙශෝකය සැහැල්ල කරයි යනුෙින ් 
අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ  ිසන ු සින ් දනේනම.“ 
යනුෙින්  ිසයි. බුහාර ිාවතා කරයි. 

තල්බන් යනු ත�රඟ�  �ට ෙහෝ නි �ිඩු ෙයාජා සාජා වත් සූ  ්
ෙහෝ ෙහාජ්ජක ය. එයට ම ැණ ිත් කරනු ලබයි. එය කර 
ෙමන් සුද  ැහැත� නිසා තල්බන් යනුෙින ්හැඳ�න් ෙව. එය 
බාවල�  �ටිල�නජ් සාජන ලජද. 

එය අසනී ෙයන් සිටන ෙකෙනක ල�හිල් කර, ෙරෝවියාට 
යළ� ශකත�ය ස යා ඔහුෙව් දක හා අසහනය සැහැල්ල කරයි. 
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කිෙරක� ෙහෝ අසන ීෙයන් ෙහෝ කජාෙින ් ෙහෝ කෑම 
ෙනාෙවන සිටන බි න  (සල්) ත�මාණන්ට ආරංජච ි�ි ෙහාත් 
ෙමෙස්  ිසන බි ආයිෂා (රල�) ත�මය ජන්ිා ඉමාම අහමජ ්
(රහි) ිාවතා කරයි. 

“ඔබ තල්බන්  සූජානම කළ යුත�යි. ඔහු ටක ටක එය 
 ානය කළ යුත�යි. මාෙව්  පාණය කාෙව් අෙත් ත�ෙඉජ, (ඔහු මත 
ජ�ි�රා කයම) ඔබ ජලෙයන් මුහුණ ෙසෝජා එහි අ �රසිද ඉිත් 
කරන්නා ෙමන් එය ඔබ අතර ඕනෑම ෙකෙනක�ෙව් ආමාශය 
 �රසිද කරයි.“ 

රසූල් (සල්) ත�මාණන්ෙව්  ි�ෙල් කසිෙික අසනී  
ි�ිෙහාත්, ඒ අයට සු ් ෙහෝ ෙහාජ්ජක සූජානම කරන ෙලස 
් ෙජස් ෙජයි. එයින් ටක ටක  ානය කරයි. ජලය ෙකෙනක�ෙව් 
මුහුෙණ අ �රසිද ඉිත් කරන්නා ෙස්, ෙමය ෙශෝකයට ලක ිව 
හජිත ශකත�මත් කර ෙරෝවියාෙව් හජිත  �රසිද කරයි. 
යනුෙින්  ැිසු බි ආයිෂා (රල�) ත�මය ජන්ිා අත් ත�වමජ� 
ිාවතා කරයි. 

ඇතැම අය ෙමම හජදසය  �දම ෙජයක ෙලස දට�ි ත්, ෙමය 
සැබෑික ින අතර, අල්ලාහ්ෙවන්  හළ ව  සනාථ ිව ෙජයක 
ය. අත� ්ත�ම අල්ලාහ් සියල ිවවෙය් ආහාර ් ජ ිව අතර, 
ඒිාෙය් ස්ිභාවකය වැන ෙහාඳ හැට ජන.ී එනිසා හජදසෙය් 
සඳහන්  රජ� බාවල�ිල�න්  �සින ලජ සූ ් ෙකෙනක�ට සහනය 
ෙජන බි අල්ලාහ් ජනී. 

ෙමය  �සීෙම  මය  �ළබඳි ඉඉන් හජව (රහි) ෙමෙස්  
ජැන්වය. “බාවල� බජය තමබා වත් ජලය ශාිරක ෙරෝවිෙයක�ට 
සුදසු ින අතර, අඹරා  �ට කරන ලජ බාවල�ෙයන්  �සින ලජ 
සු ්, දකට  ත් ිව ෙකෙනක�ට සුදසුය.“ 
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29. ඉමාම ඉඉන ්අල් කය්යිම ෙවන් ් ෙජස්. 

ඉහත සාක ්ාෙින ් අනත�කි, ෙමම මාතතතාි 
සමබන්වි ඉමාම ඉඉන් අල් කය්යිම (රහි) වසින් ල�යන ලජ 
ෙතාරත�ක ෙජස බලමු. එත�මා ි ්සනය හා දක සුි කළ හැක 
 පත�කාර  ම 15ක සඳහන ්කර ඇත. ඒිා නම තවහිජ් අල් 
්ලහිය්යා, තවහීජ් අල් කබූ ය්යා. තවහීජ ් අල් අස්මා අල් 
හුස්නා යනුෙවන්ය. 

  අල්ලාහ්ෙව් ජාසයාෙවන් කසිද ිරජකන් ෙතාරි ඔහුට 
නරක ෙලස සැලකල� ජකින්නට ෙහෝ ජඬුිම ජදෙමන් 
අල්ලාහ් ඉතා ්සස් බි  පකාශ කිම.  

  ජාසයා තමා ිැරජ� කළ බි  �ළ� වැනීම.  

  අල්ලාහ්ෙව් ්ත�ම ෙජයින්, එනම අල්ලාහ්ෙව් 
අලංකාරිත් නාමයන් ෙවන් අල්ලාහ් ෙවන් යජදම.   

  ඒිා අතර අල් හය්යු සහ අල් කයියූම යන ුඉතා ්ත�ම 
නාමයන්ය. 

30. අල්ලාහ්ෙවන්  මණක සහය  ැත�ම 

අල්ලාහ් ෙකෙරහි සියල වශ්ිාසය තබා, සියල කකණ� 
ඔහුට භාර කිම, ඔහුෙව් අෙතහි තම ෙකස් ෙරාජ ත�ෙබන 
බිජ, සියල කටයුත� ඔහු කැමත� ආකාරයට ඔහු  ාලනය 
කරන බිජ, ඔහුෙව් අණ සාවාරණ බිජ එය අනිිාවයෙයන් 
ඉට� ින බිජ  �ළ�වැනීම. 

අල් ක�වආනය කයවම,  එහි අවථය  �ළ�බඳි ඕනෑ කමන් 
සිතා බැල�ම, සෑම ි ්සනයන්ට එහි සැනසිල� ෙසවම, හජිෙත් 
සියල ෙරෝවයන්ට එහි  පත�කාරයක (ආව්ාත්මක හා මානසික) 
ෙසවම යන ඒිා මවින් දක,  �ඩාි, ි්සනය හා අසහනය 
යන සියල්ල ඉිත් කරන ු ලැෙඉ. අල්ලාහ් ෙවන් අිංකි 
කෂමාි අයැජදම,  සුතැවල�වම, අල්ලාහ්ෙව් මාවවෙය් ෙිෙහස 
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(්හාජ)් ජැිම සහ සලාතෙය් නිරතවම, සියල ශකත�ය හා 
බලය අල්ලාහ් ෙිත ත�ෙබන බිජ ඒිා ඔහුට හිම බිජ  �ළ� 
වැනීම. 

31. දආ ( පවථනාි) 

  ි්සනෙයන් අ ි ආරකෂාි සහිති තබන ෙලසජ,  
  ෙජාමනසින ්සහන ෙජන ෙලසජ  
  අෙ ් කනස්සල්ල ඉිත් කරන ෙලසජ අත� ්ත�ම අල්ලාහ් 

ෙවන් දආ කරමු.  
 
මන්ජ, සියල්ලට සින් ෙජන්ෙන් හා  පාවථනාින්ට  �ළ�ත�ක 
ෙජන්ෙන◌් ඔහුමය. සජා ්ිමාන හා සජා කාල�න ඔහුමය. 
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මතක කිමක 
 
අිසානෙය් ෙමෙලාෙව  �ඩාි ෙකතරම වශාල ි�ි ජ ෙකතරම 
අ පමාණ ිවිජ මරණෙයන ්  සු ජවතෙය් ි්සනය හා දක 
ෙමයට ි ඩා අධත බි අ � මතකෙය් තබා වත යුත�යි. අිසාන 
වනිශච්ය සඳහා සෑම ෙකෙනකම රස්තරන ුලබන වට  ැන 
නවින ි්සනය ෙමය ෙව.  

අල්ලාහ්ෙව් රසූල් (සල්) ත�මාෙණෝ ෙමෙස්  ැිසූ බි අබ ු
හුෙරයිරා ජන්ිා බුහාර ිාවතා කරයි. 

 �නකත්ථානය සිද ින ජ�නෙය් මම සියල ජනතාිෙව් 
නායකයා ින්ෙනම. මම සියල ජනයාෙව් නායකයා ින්ෙන ්
ක�මක නිසාජැයි ඔබ ජන්නිාජ?  ළමු මනසිා සිට අිසාන 
මනිසා ජකිා සියල ජනයා අල්ලාහ් එක ස්ථානයක රස් 
කරයි. එය ෙකෙස්ජ යත්, අමතන්නාෙව් ඇමත�ම ඔි�න් සියල 
ෙජනාටම ඇෙසන අතර, ඔි�න්  සියල ෙජනාම එක ි රට ෙ න ී
සිටත�. ඉර ඔි�නට් ඉතා සම යට ෙවෙනන ුලබයි. එවට ඔි�න ්
ඉිසිය ෙනාහැක තරමට ි්සනයට ලකෙිත�. “ඔබට ක�මක 
සිද ිවෙය් ජැයි මනිසුන් අසත�.  රමාධ ත� හා මැජ�හත් වය 
හැක ෙකෙනක කිෙරකජැ?“යි ඔි�න ්  ිසත�. ඔි�න්ෙවන ්
ඇතැමුන් “අ � ආජම (අෛල) ෙිත යමු. . . .“ යනුෙින්  ිසත�. 

ෙකෙනක අජ අල්ලාහ් ෙිත හැිම මස, එජා ජ�න සිද ින 
ි්සනය හා ෙවජනාිට කසිස  �ළ�සරණයක නැත. 

රසූල් (සල්) ත�මාණන්, එත�මාණන්ෙව්  ි�ෙල් සාමා්කයන,් 
මනිසුන් අතරන් අත� ්ත�ම සහාබාිකන ් සියල ෙජනාට 
අල්ලාහ්ෙව් ආශීවිාජය හිමෙවිා. සුි නින්ජ ෙහෝ තජ නනිජ්ට 
 ත් ෙනාින අල්ලාහ්ට සියල  පශංසා හිමෙවිා. 

මුහමමජ් සාල�හ් අල් මුනජ්ජ ්
තැ ැල් අංක 2999, 
අල් ෙකාබාව, 
සිවජ� අරා යාි 


