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සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා  

මහිමයන් සම්බන්ධගයන් වූ 
කරුණු 

අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා  

 <සිංහල > 

   
සිංස්කරණ කග ේ  

අබ්දුල්ලාහ් බින් සාලිහ් අල් කසීර් 
 

 
 

මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන් 

පරිවර්තක 

මුහම්මද් අසාද් 
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 اإلصابة يف فضائل وحقوق الصحابة

 < نهاليةساللغة ال> 

   
 اسم املؤلف

 بن صالح بن حممد بن أمحد القصري الشيخ عبد اهلل 
 

 
 ترمجة: 

 ماهر رمدين

 مراجعة:

 حممد آساد
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සහාබාවරුන්ගේ යුතුකම් හා  

මහිමයන් සම්බන්ධගයන් වූ කරුණු 
අල්ලාහ් ඔවුන්ව පිළිගනිත්වා  

 

කර්තෘ 

සර්ව බලධාරී පරමාධිපතියාණන්ගගන් සමාව අයැද සටින 

අබ්දුල්ලාහ් බින් සාලිහ් අල් කසීර් 

 

 

සිංහගලන්  

මව්ලවි මාහිර් ටී.ඩී. රම්ඩීන් 
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ගපරවදන 

සයලු ප්රශංිංසා ගල කයන් හි පරමාධිපති අල්ලාහ් සතුය. 

අවසානය සතු වනුගේ බිය බැතිමතුන්හටය. අපරාධකරුවන් 

ගකගරහි හැර ගවනත් කිසගවක් ගකගරහි  කිසදු සතුරුකමක් 

ගනොමැත. නැමදුමට සුදුස්සා ඒකීය අල්ලාහ් හැර ගවනත් 

ගදවිගෙකු ගනොමැති බව මම සාක්ෂි දරමි. ඔහුට කිසදු 

හවුල්කරුවකු ගනොමැත. සැබෑ පැහැදිලි පරමාධිපතයය ඔහු 

සතුය. තවද මුහම්මද් තුමාණන් අල්ලාහ්ගේ ගැත්ගතකු බවත් 

ඔහුගේ ධර්ම දූතගයකු බවත් මම සාක්ෂි දරමි. ඔහු 

සතයවන්තය. විශංව්ාසනීයය. ප්රකට පපගද්ශංකගයකුය. ගල  

වැසයනට ශුභාරිංචි පවසන්ගනකු ගලසත් අවවාද කරන්ගනකු 

ගලසත් ගද්ව විශංව්ාසවන්තයින්ට දයාවක් ගලසත් සයලු මැවීම් 

වලට සාධකයක් ගලසත් සතය සම  ඔහු වවනු ලැීයය.  

අල්ලාහ් වතුමාණන් ගකගරහි ද වතුමාණන්ගේ ඥාතීන් 

ගකගරහි ද වතුමාණන් අනුගමනය ක  වතුමාණන්ගේ 

මිතුරන් ගකගරහි ද ශංාන්තිය හා සමාදානය අත් ගව්වා ! ඔවුහු 

වතුමාණන්ව විශං්වාස ක හ. ගරු ක හ, පපකාර ක හ. 

වතුමාණන් සම  පහ  වූ ආගල කය පිළිපැද්දහ. 

ජයග්රාහකගය  වූගේ ඔවුහුමය.  

ගම් සයල්ලට පසු: 

සහාබාවරුන් සුවිගශංේෂීන් බවට අල්ලාහ් පත් කග ේ ඔවුන් 

ගවත නබිවරුන්ගේ අවසානයා වූ ද රසූල්වරුන්ගේ නායකයා 

වූ ද මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔවුන් 

අතරට පත් කිරීගමනි. ගරේෂ්ඨ්මතම කාල වකවානුවට පසසම් 

පිළිගවතකට දහම් ගත කිරීගමහි මුල් දායකත්වයට දැනුගමන් 

හා ක්රියාගවන් ගප ෂ්ඨණය වූ ගරේෂ්ඨ්ම ජන සමාජයකට 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ දිවි පිදූවන් අතුරින් පදාර කැපවීමකට 
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හිමිකම් ලබනුගේ ගමම පතුම් සහාබාවරුන්ය. ඔවුන්ගේ 

මහිමය හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය ඉහ  යෑමට ගහේතු වූ සාධක 

අතුරින් කිහිපක් ගමගසේ දැක්විය හැකිය.  

අ - පත්තරීතර අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන අල් කුර්ආනගේ අගය 

ගකොට පවසයි. ඔවුන්ගේ යටහත් වීම ඔවුන් අල්ලාහ් මත 

තැබූ විශංව්ාසය හා අල්ලාහ් පිළිබෙ ඔවුන් තු  පැවති 

භක්තිය පිළිබෙ අල්ලාහ්ම සාක්ෂි පවසයි. වගමන්ම 

ඔවුනට හිමි පාප ක්ෂ්ඨමාව හා ඔවුන් ගැන වූ තෘප්තිය 

පිළිබෙ ව අල්ලාහ් ඔවුනට ශුභාරිංචි දන්වා සටියි. තමන්ට 

අවනත වූ අය ගවනුගවන් සව්ර්ග වින්දනයන්ගගන් 

සූදානම් කරන ලැබූ සැපතට හිමිකම් ලබන පදාර පිරිස 

ඔවුන් බවත් තවදුරටත් දන්වා සටියි. 

ආ - ඔවුනට ස්වර්ගය සතු බව නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් සාක්ෂි දරා ඇත. ගසසු පරම්පරාවන්ට 

වඩා ගමොවුන් පසස්  බවත් පසසත්ම  ජන සමූහයා 

ගමොවුන් බවත් පැහැදිලි ගකොට ඇත. ගම් හැර කුර්ආනගේ 

හා සුන්නාගවහි වචනගයන් හා අර්ථගයන් ඔවුන්ගේ 

මහිමයන් ගැන පැහැදිලි ව පැවසූ දෑ අපමණය.  

ඇ - සමාජය අතර ඔවුනට හිමි මහිමය ඔවුන්ගේ පසස ්භාවය 

හා ඔවුන්ගේ තත්ත්වය පිළිබෙ ඉස්ලාමිකයන් තු  ඇති 

ඒකමතික තීරණය.   

ප්රජාව තු  පවතින ඔවුන්ගේ ගරේෂ්ඨ්මත්වය හා ඔවුන්ගේ 

තත්ත්වයන් හා නිලතල වල පසස් භාවය මධයස්ථ ව කටයුතු 

කරන කිසදු බුද්ධියක් විසන් සැක ක  ගනොහැක්කකි. නමුත් 

වර්තමානගේ 'ඔව්' සම්බන්ධගයන් තර්ක කිරීමට සදු වී ඇත. 

ඇතැමුන් ඔවුන් අතර සටි ඉහ  ගපග ේ පදවියට ගදොස ්නගමින් 

ඔවුනට අඩුපාඩු පවසමින් ඔවුන් පිළිබෙ ව අවලාද පවසති. වහි 
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විෂ්ඨයය වී ඇත්ගත් පත්තරීතර අල්ලාහ ්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේප කිරීම හා 

ස්ව කැමැත්ගතන් කිසවක් කතා ගනොක  මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ වක්තෘත්තවය 

පිළිබෙ ව ගදොස් නැගීමය. ෂ්ඨරීආගවහි පිළිගවත් සම්බන්ධ ව 

අඩුපාඩු පැවසීමත් විශංව්ාසනීය කරුණු පිළිබෙ සැක කිරීමත් 

තරුණ පරපුර ගනොම  යන ආකාරගයන් කටයුතු කිරීමත් 

අගද්ව වාදිත්වගේ සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කිරීමත් ඉසල්ාමගේ 

සතුරන් පිළිබෙ සතුටු වීමත් යන ගම් සයල්ල කිසවක් ගනොදැන 

අතිගශං ක්තිගයන් පවසන අඥානයින් ගගන් බිහි වූ දෑ හැර 

ගවන කිසවක් ගනොගව්. වගසේ ගනොමැති නම් වය කුහකත්වගේ 

සලකුණකි. සතයය ගසවීගමන් හා පරීක්ෂ්ඨාගවන් බලන විට වහි 

ඇතු ාන්තය අගද්ව වාදීත්වය හා කුහකත්වය වැසී ඇති 

කරුණු නිරාවරණය වනු ඇත. සයලු ගදනා පපයනුගේ 

ඔවුගනොවුන් ගවනුගවනි. වබැවින් ව  දමනු ලබන්නට ගපර 

අල්ලාහ් ගවත ගයොමු වී පශංච්ාත්තාප ක  යුතුය. ගමම වයාජ 

කලහකාරී තත්ත්වය පිළිබෙ ව සෙහන් කරමින් වහි ඇති 

අභාගයය තත්ත්වය ගැන දන්වා සටියි.  

ْفِسدَ  َيْعلَمه  وَالله  ْصلِحِ  ِمنَ  الْمه  الْمه

යහ අයුරින් කටයුතු කරන්නන්ගගන් කලහකරුවා 

කවගරකු දැ යි අල්ලාහ ්දන්ගන්ය. (අල් කුර්ආන් 2:220)  

තවදුරටත් අල්ලාහ ්

ْفِسِدينَ  َعَمَل  يهْصلِحه  َل   الْمه

කලහකාරීන්ගේ ක්රියාවන් විධිමත් ගනොගව්. (අල් කුර්ආන් 

10: 81) ප්රකාශං කරයි. 

පත්තරීතර අල්ලාහ් තවත් සථ්ානයක  
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ِينَ  إِن   ونَ  اَّل  َفَمنْ  َعلَْيَنا ََيَْفْونَ  َل  آَيَاتَِنا ِف  يهلِْحده
َ
مْ  َخْير  انل ارِ  ِف  يهلَْق  أ

َ
 أ

ِت  َمنْ 
ْ
 بَِصير  َتْعَملهونَ  بَِما إِن هه  ِشئْتهمْ  َما اْعَملهوا الِْقَياَمةِ  يَْومَ  آَِمًنا يَأ

සැබැවින්ම අපගේ වදන් විකෘති කරන්නවුන් අපගගන් 

(අපගේ දඬුවමින්) ගනොහැ ගවති. ගරේෂ්ඨම් වන්ගන් නිරයට 

ගහ නු ලබන්නාද වගසේ ගනොමැතිනම් ම වුන් ගකගරන්  

නැගිටුවනු ලබන දින නිර්භය ව පැමිගණන්නා ද? නුඹලා 

කැමති දෑ කරනු. සැබැවින්ම ඔහු නුඹලා කරන දෑ පිළිබෙ ව 

නිරීක්ෂ්ඨා කරන්නාය.  (අල්-කුර්ආන් 41:40) 

ගමවැනි අධම ජනයා පිළිබෙවත් ගසසු අය පිළිබෙවත් 

අල්ලාහ් මැනවින් දන්නා බව ගමයින් අවධාරණය ගකගර්. 

ඇත්ගතන්ම සහාබාවරු අහගසේ තරු ගමන්ය. වමගින් 

බුද්ධිමතුන් යහම  ලබති. සුනඛයන් බුරන හඬ වයට කිසදු 

හානියක් සදු ක  ගනොකරනු ඇත. සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔවුන් 

පිළිබෙ ව පවසන විට ඔවුන් සමාජගේ පරිපූර්ණ ප්රජාව ගලස 

හඳුන්වා ගදයි. 

َ  إِن   ِينَ  َعنِ  يهَدافِعه  اّلل  َ  إِن   آََمنهوا اَّل  ِب   َل  اّلل  ور   َخو ان   كه   ُيه   َكفه

සැබැවින්ම අල්ලාහ් විශං්වාස ක වුන් 

(ප්රතික්ගෂ්ඨේපකයින්ගේ හිිංසාගවන්) වැ ැක් විය. සැබැවින්ම 

අල්ලාහ් සයලු ගර හී ප ප්රතික්ගෂ්ඨේපකයින් ප්රිය ගනොකරයි. (අල් 

කුර්ආන් 22:38) 

අල් කුර්ආනගේ තවත් ස්ථානයක 

ارَ  بِِهمه  ِِلَِغيَظ  ف   الْكه

ඔවුන් මගින් ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපකයින් ප්රගක පයට පත් 

කරනු පිණිස.  (අල් කුර්ආන් 48:29) 
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ඔවුන් ඔවුන්ගේ මිනීවල තු   සැපත ලබමින් සටිය දී 

ඔවුන් ගැන ගක ප වනුගේත් ඔවුන් ගැන ගර ධ වනුගේත් 

ඔවුන්ගේ ගගෞරවයට ඉහළින් සීමාව ඉක්මවා කටයුතු 

කරනුගේත් ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපිත කුහකගයකු ගහ  අගද්ව වාදී 

පාපිගයකු හැර ගවනත් කිසවකු ගනොගව්.  

ගම් ගහේතුව මුල් කරගගන ඔවුන්ගේ සැබෑ තත්ත්වය 

ස්ථාපිත කරනු පිණිස ද ඔවුන්ගේ කටයුතු මුළු සමාජයටම 

ආදර්ශංයක් වනු පිණිස ද ඔවුන්ගේ මහිමය තු  පවතින 

ප්රශංිංසාව, ඔවුන් හඳුනා ගැනීම තුළින් ලැගබන යහම  

ඔවුන්ගේ පසස් තත්ත්වගේ මහිමගේ විගශංේෂ්ඨාිංග, ඔවුන්ගේ 

ක්රියාදාමයන් හා ඔවුන් ගකගරහි මුස්ලිම් ප්රජාව ගවත පැවරී 

ඇති යුතුකම් අහල්ුස් සුන්නා වල් ජමාආවරුන්ගේ ප්රතිපත්තීන් 

පැහැදිලි කරමින් ගමම ගපොත් පිිංචය මම ලියමි. මාගේ අරමුණ 

වනුගේ භාගයමත් පදවිය අබියස සහාබාවරුන් ප්රශංිංසාවට ලක් 

වීමත් ඔවුන් ගැන ගනොසැලකිල්ගලන් සටින අය ගවත ඔවුන් 

ගැන මතක් කර දීමත් ගර ධගයන් හා මු ා වී  සටින්නන් 

අතර අතිගශං ක්ති කර ගපන්වීමත් ගව්. ගමම අරමුණ පිටුපස 

සටින්නා අල්ලාහ්ය. ඔහු නිවැරුදි ම  ගපන්වා ගදනු ඇත. 

අල්ලාහ්ගගන් සමාව අයැද සටින යටහත් පහත් ගැත්තා 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සාලිහ් අල් කසීර්.    

පටුන 

 ගපරවදන 02 

(1) සහාබාවරුන් පිළිබෙ හැඳින්වීම 08 

(2) සහාබාවරු ගමගනහි කිරීගම් හා ඔවුන්ගේ 
මහිමයන් ගැන කතා කිරීගම් අරමුණ හා 
අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජාමාආ වරුන්ගේ 10 
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ප්රතිපත්තිය අනුව ඔවුන් සම්බන්ධගයන් ක්රියා 
ක  යුතු ආකාරය හා වහි අනිවාර්යය භාවය. 

(3) මුස්ලිම් සමාජය තු  සහාබාවරුන්ගේ 
තත්ත්වය 12 

(4) සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ 
විගශංේෂ්ඨාිංග 15 

(5) සහාබාවරුන්ගේ මහිමයන් අතර පවතින 
ප්රගදද හා ඔවුන්ගේ තරාතිරම් 20 

(6) සහාබාවරුන් සම්බන්ධගයන් මුසල්ිම් 
සමාජයට පැවරී ඇති යුතුකම් හා වගකීම් 31 

(7) සහාබාවරුන් සාධාරණීකරණය කිරීම 35 

(8) සහාබාවරුන් සම්බන්ධගයන් අහ්ලුස් සුන්නා 
වල් ජමාආත්වරුන්ගේ ආකල්පගේ සිංෂිප්තිය 41 

(9) ස්වර්ගය ගහ  නිරය ගකගනකුට හිමි යැයි 
සාක්ෂි දැරීම 48 

 

  

 

1. සහාබාවරුන් පිළිබෙ හැඳින්වීම 

සහාබා යනු සාහිබ්, සහාීය යන පදගේ බහු වචනයයි. සහාීය 

යනු නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාණන් ව හමු වී 

වතුමාණන් විශං්වාස ගකොට ඒ විශං්වාසය මතම මිය ගිය අය 

ගවති. ඉමාම් බුහාරි තුමා පවසන අයුරින් මුසල්ිම්වරුන් අතුරින් 

කවගරකු ගහ  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
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සම  ඍජු ව මිතුදම් පෑ ගව්ද නැතිනම් වතුමාණන් ව ඍජුව 

දැක තිගබ් ද ඔහු වතුමාණන්ගේ සගයින් වනම් සහාබාවරුන් 

අතුරින් ගවති. 

ගමහි අදහස් කරනු ලබනුගේ සැබැවින්ම ගමහි විගශංේෂ්ඨ හා 

ගපොදු සහාබාවරු ගවති. ගපොදු සහාබාවරු යනු නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් ව දුටු වතුමාණන් ව 

විශංව්ාස ක  සයලු ගදනා ගමයට ඇතු ත් ගවති. වසරක 

මිත්රත්වය, මසක මිත්රත්වය, ගහ රාවක මිත්රත්වය යනුගවන් 

ඔවුනට පවසනු ලබනුගේ වබැවිනි. 

සහාබාවරු අතුරින් විගශංේෂ්ඨත්වයට පත් වූවන් යනු ගසසු 

සහාබාවරුන්ගගන් ගවන් වූ අයයි. ගමම මිත්රත්වය වතුමාණන් 

ව මුණ ගැසුණු වකම ගහේතුව මත පමණක් පදනම් ගනොවූවකි.    

විද්වතුන් ගබොගහ  ගදගනකු පවසා සටිනුගේ ගපොදුගව් නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සම  මිත්රත්වය පෑ සයලු 

ගදනා වතුමාණන් සම  මිත්රත්වය ගනොපෑ අයට වඩා පතුම් හා 

ගරේෂ්ඨ්ම බවය. දැනුගමන් හා ක්රියාගවන් ගවනත් කිසවකු ලබා 

ගනොගත් වයට සම ක  ගනොහැකි සුවිගශංේෂී විෂ්ඨයයක් ඔවුන්ගේ 

මිතුදම හා නිලයන් තුළින් ඔවුනට ලැීය ඇත. නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සම  මිතුරුකම් 

පෑගමන් ඔවුන්   ා කර ගත් තත්ත්වය හා පසස් භාවය ගමන් 

කිසවකුට   ා කර ගත ගනොහැක.   

සටහන : සහාබාවරුන්ගේ සිංඛයාව වක් ලක්ෂ්ඨ විස හතර 

දහසක් ගදනා ගවති. ඔවුන් අතර අවසාන වශංගයන් මියැදුගේ 

අබූ අත් තුගෙයිල් ආමිර් බින් වාඉලා අල් ගලයිසී නම් 

සහාබිවරයා බව සෙහන් ගව්. ඉමාම් මුසල්ිම් තුමා සතන පරිදි 

වතුමා මිය ගගොස් ඇත්ගත් හිජ්රි සයවැනි වසගර්දීය. තවත් 

ප්රකාශංයක වතුමා හිජ්රි 120 දී මිය ගිය බව සෙහන් වී ඇත. 
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2. සහාබාවරු ගමගනහි කිරීගම් හා ඔවුන්ගේ 

මහිමයන් ගැන කතා කිරීගම් අරමුණ හා අහ්ලුස් 

සුන්නා වල්ජාමාආ වරුන්ගේ ප්රතිපත්තිය අනුව 

ඔවුන් සම්බන්ධගයන් ක්රියා ක  යුතු ආකාරය හා 

වහි අනිවාර්යය භාවය. 

නීති ක්රියාත්මක කිරීගම් දී අ , මුආවියා, අම්ර් ඉබ්නු ආස් හා 

ගවනත් සහාබාවරුන් (රළියල්ලාහු අන්හුම්) ප්රතික්ගෂ්ඨේප ක  

කවාරිජ්වරුන්ගේ නව ක්රියාදාමයන් බිහි විය. විගශංේෂ්ඨගයන් අ  

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා හා වතුමාගේ පවුගල් අය පිළිබෙවත් 

නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ ඇතැම් 

පවුගල් අය පිළිබෙවත් ඇතැම් සහාබාවරු ගවන් ගකොට ඔවුන් 

අතුරින් සුළු සිංඛයාවක් ගදනා පිළිබෙවත් සීමාව ඉක්මවා 

කටයුතු කිරීගම් දී රාෆිලාවරුන්ගේ නව ක්රියාදාමයන් ද බිහි 

විය. සමස්තයක් වශංගයන් ගත් කල කවාරිජ්වරු රාෆිලාවරුන් 

හා ඔවුන් හැර ගවනත් සීමාව ඉක්මවා ගිය ඇතැම් කේඩායම් 

බිහි වී සහාබාවරුන්ට ගදොස් පැවසීමටත් ඔවුනට බැණ 

වැඳීමටත් ඔවුන්ගේ ආගමික විශං්වාසයන් සම්බන්ධගයන් 

අඩුපාඩු පැවසීමටත් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමා දමා ගිය දෑ හි ඔවුන් කටයුතු ක  

ආකාරය ගැන සැක කිරීමටත් පටන් ගත්හ. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ 

මහිමයන් ප්රතික්ගෂ්ඨේප කිරීමටත් ඔවුන් ඉස්ලාමය බිෙ දමන 

නිෂ්ඨ්ඵල කරුණු ගගන ආ බව පවසමින් ඔවුන් ගැන වාද 

කිරීමටත් අවසානගේ වම පතුම් සහාබාවරුන් ප්රතික්ගෂ්ඨේප 

ගකොට ඔවුන් සම  යුද වැෙ ඔවුන්ගේ ප්රාණ හා ඔවුන්ගේ වසත්ු 

අපගය ජනයට ගන්නා ගතක් ගමම නව ක්රියාදාමයන් බිහි ක  

පදවිය පත් වූහ. අහ්ලුස ්සුන්නා වල් ජමාආ නම් සමූහයා ගම් 

සම්බන්ධගයන් අල්ලාහ්ගේ දහම ආරක්ෂ්ඨා කරනු කරනු වස ්

කරුණු ගදකක් යටගත් ඍජු ව ක්රියා ක හ.  
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ප මුවැන්න : අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) හිත මිතුරන් වූ සහාබාවරුන්ගේ මහිමයන් 

ඔවුන්ගේ පසස් භාවය, දහම ගකගරහි වූ ඔවුන්ගේ 

ස්ථාවරත්වය, ඔවුන් පිළිබෙ ව මුස්ලිම් සමාජය තු  පවතින 

ගරුත්වය හා නිලය, වගමන්ම කවාරිජ්වරු රාෆිලාවරු හා නව 

ක්රියාදාමයන් බිහි කරමින් පටු ආශංාවන්ට වහල් වූ ගම් හැර 

ගවනත් පදවිය පතුම් සහාබාවරුන් පිළිබෙ නැගූ ගච දනා 

වලින් ඔවුන් නිර්ගද ෂීන් බව ඔප්පු කරමින් පැහැදිලි කිරීම.  

ගදවැන්න :  නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ හිත 

මිතුරන් වූ සහාබාවරු ගකගරහි ක  යුතු වගකීම් හා ඔවුන් 

අතර ඇති වූ මත ගැටුම් හා ඒ සම්බන්ධගයන් නව 

ක්රියාදාමයන් බිහි ක  අයගේ ගගොඩ නැගූ මතයන්ට පිළිතුරු 

ගදමින් විසත්ර කිරීම.  

*** 
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3. මුස්ලිම් සමාජය තු  සහාබාවරුන්ගේ තත්ත්වය 

නබිවරුන්ගේ අවසානයා වූ වගමන්ම සයලුම ධර්ම 

දූතවරුන්ට වඩා ගරේෂ්ඨම් වූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් සම  මිතුදම් පෑමටත් ඔහුගේ දහමට 

පදව් පපකාර කිරීමටත් අල්ලාහ් විසන් ගත රා ගත් ගරේෂ්ඨම් 

සහාබාවරුන්ට හිමි සථ්ානය ගමන් ගවනත් ගගෞරවනීය 

ස්ථානයක් ගනොමැත.   

වබැවින් ගපොදුගව් නබිවරුන් රසූල්වරුන්ගේ 

අනුගාමිකයින්ට වඩා අති විශිෂ්ඨ්ම අනුගාමිකයන් ගලස 

මුහම්මද් තුමාණන්ගේ මිතුරන් අල්ලාහ් ගත රා ගගන ඇත. 

ඔවුන් අල්ලාහ් පිළිගගන ඇත.  

මිනිසුන් අතුරින් ගරේෂ්ඨම්තම ජන සමාජය වනුගේ මාගේ 

යුගගේ විසූවන් යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාගණ  ප්රකාශං ක හ.  

වබැවින්ම මුළු සමාජගේම ඒකමතික තීන්දුව වනුගේ 

ඇත්ගතන්ම සහාබාවරුන් (අල්ලාහ් ඔවුන් ව පිළිගනිත්වා!) 

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් සම  මිතුදම් පෑගමන් ද සතය 

පැවසීගමන් ද දැනුගමන් හා ක්රියාගවන් ද සෑම කටයුත්තකම 

මුල් තැන ගහබවීගමන් ද පසු පැමිණි ජන සමූහයන්ට වඩා 

ගමොවුහු පතුම් බවය. ප්රමුඛත්වය ගමොවුහු හිමි කර ගත්ගත ය. 

වය අවසානය දක්වාම ඔවුන් දරනු ඇත. මහිමගයන්ද 

දැනමුතුකමින් ද ඥානගයන් ද සයලු යහපත් කටයුතු වලින් ද  

කිසවකු ලබා ගනොගත් දෑ ඔවුහු ලබා ගත්ගත ය.  

 වගමන්ම අල්ලාහ් හා ඔහුගේ ධර්ම දූතයාණන් විශංව්ාස 

කිරීගමන් ද හිජ්රත් යාගමන් ද පදව් පපකාර කිරීගමන් ද 

අල්ලාහග්ේ දහම ගවත ජනයා ඇරයුම් කිරීගමන් ද අල්ලාහග්ේ 

මාර්ගගේ දිවි පිදීගමන් ද නියත වශංගයන්ම ගමොවුහු ප්රමුඛගය  



 

 

 
14 

වූහ. ඒ සම ම මහගපොග ොගව් ගවගසන්නන් සම  ඇසුරු 

කිරීගමන් ද අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් සම  වක් වී කටයුතු 

කිරීගමන් ද වතුමාණන් ව සතයය කිරීගමන් ද වතුමාණන්ට 

නබිත්වගේ සාධක පැතිරීමටත් වතුමාණන්ගේ ඇරයුම 

ප්රසද්ධිගේ පැවසීමටත් ගද්ව ග්රන්ථ ලැබූවන් හා අගද්ශංකයින් 

අතුරින් ගබොරුකාරයින් බහුතරයක් හා ගද්ව විශංව්ාසවන්තයින් 

සුළුතරයක් සටියදී වතුමාණන්ට ගසසස්න් පදව් පපකාර 

කිරීමටත් ගපර සටම වතුමාණන්ට අවනත වීගමන් ද ඔවුන්ගේ 

ධනය වියදම් කිරීගමන් ද ඔවුන්ගේ ජීවිත අල්ලාහග්ේ තෘප්තිය 

ගවනුගවන් කැප කිරීගමන් ද ප්රමුඛගය  වූහ. ගමවන් පදාහරණ 

රාශියක් තිබිය දී සමාජගේ කිසවකු වවැනි ප්රමාණයක් ලබා 

ගත ගනොහැකි කරුණක් ගවයි. අල්ලාහග්ේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පැවසූ බව සහී පහ ්

හදීසයක ගමගසේ සෙහන් ගවයි.  

මාගේ මිතුරන්ට නුඹලා බැණ ගනොවදිනු. මාගේ ආත්මය 

කවුරුන් සතු වන්ගන් ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. ඔබ අතුරින් 

කිසවකු ගහ  පහද් කන්ද තරම් රන් වියදම් ක  ද ඔවුන් 

කිසවකුගේ ප්රමාණයට ගහ  ඉන් ගකොටසකට ගහ   ිං විය 

ගනොහැක.  

සතුට ගසොම්නස ඇත්ගත් ඔවුන්ගේ මාර්ගය පිළිපදින ඔවුන්ගේ 

පියවර අනුගමනය කරන්නන් හටය. අල්ලාහ් මත දිවුරා 

පවසමි.  ඔවුන් දහමට පදව් කග  ය. දහම් පිළිගවත් ඔවුන්ගේ 

මාර්ගගයන් අල්ලාහ ්සථ්ාපිත කග ේය. ඔවුහු හදවත් හා ගද්ශං 

සීමාවන් ජය ගත්හ. නියම අයුරින් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ කැප 

වී කටයුතු ක හ. ඒ ගහේතුගවන් අල්ලාහ් ඔවුන් ව 

පිළිගත්ගත්ය. ඔවුන් ව පිළිගැන්වීමට සැලැස්වීය.  

*** 
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4. සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ විගශංේෂ්ඨාිංග  

ඉස්ලාම් වයාප්ත වූ ආරම්භ කාලගේම ඒ ගවත 

ප්රමුඛත්වය ලබා දීම වය වයාප්ත කිරීගම්දී හා වය සමාජ ගත 

කිරීගම්දී ඔවුන් තු  පැවති දැඩි කැපවීම හා පනන්දු ව වැනි 

කරුණු ගහේතුගවන් ගසසු සමූහයන්ට වඩා මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ අනුගාමිකගය  

සුවිගශංේෂි පුද්ගලයන් වූහ. අල්ලාහ් ව හා ඔහුගේ ධර්ම 

දූතයාණන් ව විශංව්ාස ක  මුල් අය වූගේ ගමොවුහුය. ඉතා අඩු 

සිංකයාවකින් සටින විට දී පවා ඔවුහු විශං්වාස ක හ. දුෂ්ඨ්කර 

අවස්ථාවන්හි අරගල ක හ. ඔවුහු ඥානාන්විත ව අල්ලාහ ්

ගවත ජනයා ඇරයුම් ක හ. ඔවුන්ගේ ජීවිත හා වටිනා දෑ කැප 

ක හ. දුරින් හා සමීපගයන් සටින සතුරන්ගේ සතුරුකම් වලට 

ඉවසීගමන් මුහුණ දුන්හ. ඒ අනුව ඔවුනට විශංාල මහිමයන් හා 

විගශංේෂ්ඨ ගුණාිංගයන් සතුය. ඒ ගමගසේය.  

1. ඉස්ලාමගේ ප්රමුඛයන් වීම. 

2. දුෂ්ඨ්කර අවස්ථාවන් හි ඉවසීම. 

3. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සම  

මිතුරුකම් පෑම. 

4. හිජ්රත් කිරීම හා පදිිංචි වීම. 

5. පදව් පපකාර කිරීම හා කැපවීම.  

6. දැනුම හා කටයුතු ගමගහය වීම. 

7. දහම ප්රචාරය කිරීම.  

සහාබාවරුන්ගේ මහිමය හා ඔවුන්ගේ විගශංේෂ්ඨාිංග ඉදිරිපත් 

ගකගරන සාධක ගබොගහ මයක් ඇත.   

(අ) ඔවුන්ගේ විශිෂ්ඨ්ට ක්රියාවන් හා ඔවුන්ගේ අලිංකාර කාල 

පරිච්ගේදය ගැන පැසසුමට ලක් කරමින් හා ඔවුනට අතිමහත් 
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ජයග්රහණය ද ගගෞරවනීය පරමාධිපතියාණන්ගේ තෘප්තිය ද 

ඔවුනට ඇති බව ප්රතිඥා ගදමින් සෙහන් වන අල් කුර්ආන් 

වැකි.  පදාහරණ වශංගයන් 

පත්තරීතර අල්ලාහ් ගමගසේ ප්රකාශං කරයි.  

در  َم  وله  ُمه ِ  َرسه ِينَ  اّلل    َمَعهه  َواَّل 
َ
اءه أ ارِ  ََعَ  ِشد  ف  مْ  بَيَْنههمْ  رهََحَاءه  الْكه ًعا تََراهه ك   ره

ًدا ج  ونَ  سه ِ  مِنَ  فَْضًل  يَبَْتغه مْ  َورِْضَوانًا اّلل  وِهِهمْ  ِف  ِسيَماهه ثَرِ  ِمنْ  وهجه
َ
ودِ  أ جه  الس 

مْ  َذلَِك  مْ  اتل ْوَراةِ  ِف  َمَثلههه ْْنِيلِ  ِف  َوَمَثلههه ْخَرجَ  َكَزْرع   اْْلِ
َ
هه شَ  أ

َ
 فَاْسَتْغلََظ  َزرَهه فَآ ْطأ

وقِهِ  ََعَ  فَاْسَتَوى ر اعَ  يهْعِجبه  سه ارَ  بِِهمه  ِِلَِغيَظ  الز  ف  ه  وََعدَ  الْكه ِينَ  اّلل   آََمنهوا اَّل 
اِِلَاِت  َوَعِملهوا مْ  الص  ْجًرا َمْغِفَرةً  ِمْنهه

َ
 َعِظيًما وَأ

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අගලයිහි වසල්ලම්) අල්ලාහ්ගේ රසූල් 

වරයාය. ඔහු සමග සටින්නවුන් ප රතික්ගෂ්ඨේපකයින් ගකගරහි 

ඉතා දැඩි අය ගලස ද ඔවුන් අතර කරුණාවන්තයින් ගලසද 

සටිති. රුකුප කරමින් ද සුජූද් කරමින් ද අල්ලාහ්ගගන් වූ 

භාගයය ද තෘප්තියද ගසොයන්නන් ගලස නුඹ ඔවුන් ව 

දකින්ගන්ය. ඔවුන්ගේ ලක්ෂ්ඨණය සුජූද් කිරීගම් සලකුගණන් 

ඔවුන්ගේ මුහුණු මත ඇත්ගත්ය. ගමය තව්රාතගයහි වූ 

ඔවුන්ගේ පපමාව ගව්. ඉන්ජීලගයහි වූ ඔවුනගේ පපමාව 

ගගොයම් ීයජයක් ගමනි. වය වහි පැ ය පිට කරයි. පසුව වය 

ශංක්තිමත් කරයි. ඉන් පසුව වය ගගොවීන් ව මවිතයට පත් 

කරමින් මහත් වී වහි කෙ මත සට ගනීයි. ගමමගින් 

ප රතික්ගෂ්ඨේපකයින්ව ගක පයට පත් කරවීම පිණිස(ඔහු පපමා 

දක්වන්ගන්)ය. ඔවුන් අතුරින් විශංව්ාස කර දැහැමි කි රයාවන් 

ක වුන්ට අල්ලාහ් පාප ක්ෂ්ඨමාව හා ඉමහත් ගව්තනයක් 

ප රතිඥා කරන්ගන්ය. (අල් කුර්ආන් 48 : 29) 

පත්තරීතර අල්ලාහ් ගමගසේ පවසයි. 
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ِينَ  وا َواَّل  ارَ  َتَبو ءه يَمانَ  ادل  ِب و َقْبلِِهمْ  مِنْ  َواْْلِ ونَ  َوَل  إَِِلِْهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  نَ ُيه  ََيِده
ورِِهمْ  ِف  ده ا َحاَجةً  صه وتهوا ِمم 

ه
ونَ  أ ِسِهمْ  ََعَ  َويهْؤثِره ْنفه

َ
 َوَمنْ  َخَصاَصةر  بِِهمْ  ََكنَ  َولَوْ  أ

ح   يهوَق  وََلَِك  َنْفِسهِ  شه
ه
مه  فَأ ونَ  هه ْفلِحه  الْمه

ඔවුන්(මුහාජිරීන් වරුන්)ට ගපර (මදීනා නගරය තම) 

වාසසථ්ානය කර ගත්තන් හා විශං්වාසය ලැබූවන් තමන් ගවත 

ගද්ශංාන්තරණය කර පැමිණියවුන් ව ප රයි කරති. 

ඔවුන්(මුහාජිරීන් වරුන්)ට ගදනු ලැබූ දැයින් තම හදවත් හි 

කිසදු ඊර්ෂ්ඨයාවක් ඔවුහු ගනොදකිති. තමන්ට (දැඩි) අවශංයතාවක් 

තිබියදී තමන්ට වඩා (මුහාජිරීන් වරුන් හට) ප රමුඛත්වය ලබා 

ගදති. තවද කවගරකු තමන්ගේ හදවගත හි ඇති වන 

මසුරුකමින් ව ක්වනු ලබන්ගන් ද ඔවුහුමය ජය ලද්ගද .

 (අල් කුර්ආන් 59 : 09) 

පත්තරීතර අල්ලාහ් ගමගසේ පවසයි. 

ونَ  ابِقه هونَ  َوالس  ل و 
َ
َهاِجِرينَ  مِنَ  اْْل نَْصارِ  الْمه

َ
ِينَ  َواْْل مْ  َواَّل   بِإِْحَسان   ات َبعهوهه

ه  َرِضَ  مْ عَ  اّلل  وا ْنهه َعد   َعْنهه  َوَرضه
َ
مْ  وَأ ْنَهاره  ََتَْتَها ََتْرِي َجن ات   لَهه

َ
 فِيَها َخادِلِينَ  اْْل

بًَدا
َ
 الَْعِظيمه  الَْفْوزه  َذلَِك  أ

ගද්ශං තරණය ක වුන්ගගන් ද පදව් පපකාර ක වුන්ගගන් ද 

ප රථම වරට ප රමුඛත්වය ලබා ගත්තවුන් හා ඔවුන් ව යහ අයුරින් 

පිළිපැද්දවුන් පිළිබෙ ව අල්ලාහ ්තෘප්තියට පත් විය. ඔහු පිළිබෙ 

ව ද ඔවුහු තෘප්තියට පත් වූගව ය. පහළින් ගිංගාවන් ගලා 

බස්නා (ස්වර්ග) පයන් ඔවුන් ගවනුගවන් ඔහු සූදානම් කග ේය. 

ඔවුහු වහි සදාතනිකයින් ගවති. මහත් වූ ජයග රහණය වයයි.

  (අල් කුර්ආන් 9: 100) 
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ගමම ප්රතිඥාවට සතු ගමම පත්තමයන් කිසවිගටක දහම ගවන් 

ගනොක  බව සැබැවින්ම අල්ලාහ් දනී. ඊට පටහැණි ව ඔවුන් 

ඔවුන්ගේ ජීවිත පුද ක හ. යම් පාපයක් සදු ක ද ඒ මත රැඳී 

සටිගේ නැත. ඒ ගවනුගවන් පශංච්ාත්තාපගේ නිරත වූහ. 

ඔවුන්ගේ සැබෑ පශං්චාත්තාපය ගහේතුගවන් ද යහපත් සාරධර්ම 

හා පසස් තත්ත්වයන් ඔවුනට හිමි බැවින් ද අල්ලාහ් ඔවුනට 

සමාව දුන්ගන්ය.  

(ආ) ඔවුන්ගේ මහිමයන් පිළිබෙ විසත්ර කරමින් සෙහන් වන 

නබි තුමාණන්ගේ මුතු වැකි.  

පදාහරණයක් වශංගයන් නබි තුමාගණ  වරක් ගමගසේ පවසා 

සටියහ.  

ب وا " َل  ْصَحاِب  تَسه
َ
ن   فَلَوْ  أ

َ
مْ  أ َحَدكه

َ
ْنَفَق  أ

َ
د   ِمْثَل  أ حه

ه
 مهد   بَلَغَ  َما َذَهًبا أ

حَ 
َ
 نَِصيَفهه " َوَل  ِدِهمْ أ

මාගේ මිතුරන්ට නුඹලා බැණ ගනොවදිනු. මාගේ ආත්මය 

කවුරුන් සතු වන්ගන් ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. ඔබ අතුරින් 

කිසවකු පහද් කන්ද තරම් රන් වියදම් ක  ද ඔවුන් කිසවකුගේ 

ප්රමාණයට ගහ  ඉන් ගකොටසකට ගහ   ිං විය ගනොහැක.  

(මූලාරය : බුහාරි) 

තවත් අවසථ්ාවක වතුමාගණ   

 "خي القرون قرين اَّلين بعثت فيهم" ...

කාල වකවානු අතුරින් ගරේෂ්ඨ්මතම කාල වකවානුව වනුගේ මා 

කවුරුන් අතර වවනු ලැබුගව් ද වම කාල වකවානුවයි.  

(ඇ) මුත්කීන් ගහවත් ගද්ව බිය බැතිමතුන් පිළිබෙවත් මුුඃමිනීන් 

ගහවත් ගද්ව විශං්වාසවන්තයින් පිළිබෙවත් මුහස්නීන් ගහවත් 
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දැහැමියන් පිළිබෙවත් ඔවුන්ගේ ගුණාිංග ඔවුනට සතු 

ප්රශංිංසාවන් ගමගලොව හා මතු ගලොගවහි ඔවුනට ගපොගරොන්දු වූ 

මහිමයන් පිළිබදවත් ගපොදුගව් ගමගනහි කරමින් පවසන 

කරුණු. සමාජගේ ඉහත කරුණු සයල්ලට භාජනය වන මුල් 

පදවිය හා ගරේෂ්ඨ්ම පදවිය වන්ගන් අල්ලාහ්ගේ දූත මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ මිතුරන්ය. ඉහත කී 

කරුණු වල පූර්ණ ගකොටසකට හා පූර්ණ භාගයයන්ට හිමිකම් 

පාන්ගන් ගමම පදාර පුද්ගලගය  ගවති.  

(ඈ) ඔවුන්ගේ මහිමයන් හා ඔවුන්ගේ විගශංේෂ්ඨාිංගයන් සෙහන් 

කරමින් කුර්ආනගේ හා සුන්නාගව් සෙහන් ව ඇති කරුණු. 

ඔවුන්ගේ පසස් තත්ත්වය හා පූර්ණ ගුණාිංගයන් පිළිබෙ ව 

පවතින සාක්ෂි යන ගම් සයල්ල දහම දැන ගැනීගම්දී අවශංය 

කරුණු ගව්.  වගසේ ගනොවූ විටක රාෆිලාවරු කවාරිජ්වරු 

මුුඃතසලාවරු හා ඔවුනට සමාන වූ ඔවුන්ගේ ගනොම  යෑම් හා 

ඔවුන් පවසන අසතය දෑ පරුම කරගත් ගබොරු ගගොතා මු ා වී  

ගිය අය පවසන දෑ ට විරුද්ධත්වය ප  ක  ගනොහැකි වනු 

ඇත.    

*** 
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5. සහාබාවරුන්ගේ මහිමයන් අතර පවතින ප්රගදද 

හා ඔවුන්ගේ තරාතිරම් 

දැනුම හා ගද්ව විශංව්ාසය ඇති වියතුන්ගේ තීරණය අනුව සයලු 

සහාබාවරු ඔවුන් සතු මහිමයන් සම්බන්ධගයන් වක හා සමාන 

ගනොවන බවයි. නමුත් වක් අයකුට පමණක් සීමා වූ විගශංේෂ්ඨ 

මහිමයන් හා තරාතිරම් ද පිරිසකට සීමා වූ විගශංේෂ්ඨ මහිමයන් හා 

තරාතිරම් ද ඇත. ඉසල්ාමය ගවත පිවිසීම හිජ්රත් ගමන 

මදීනාගව් පදිිංචි වීම ඉස්ලාමයට පදව් පපකාර කිරීම 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ අරගල කිරීම වැනි කරුණු මුල් කර 

ගනිමින් හා ඔවුන්ගේ දහමට ඔවුන්ගේ නබිවරයාට ඉටු ක  

යුතුකම් හා ක්රියාකාරකම් මුල් කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ 

තරාතිරම් ගවනස් වනු ඇත.  

(අ) ඔවුන් අතුරින් වඩාත් විශිෂ්ඨ්ටයින් වන්ගන් හුගදයිබිේයා 

ගිවිසුමට ගපර විය පැහැදැම් ක  අය හා අරගල ක  පදවිය 

ගවති. හුගදයිබිේයා ගිවිසුමට අල් කුර්ආනගේ ජයග්රහණය 

යනුගවන් අල්ලාහ් නම් ගකොට ඇත. සැබැවින්ම ගමොවුහු ඊට 

පසුව විය පැහැදැම් ක  අය හා අරගල ක  අයට වඩා පතුම්ය. 

ගමම විශිෂ්ඨ්ටත්වය ගපන්වන සාධකයක් වශංගයන් අල් 

කුර්ආනගේ 57 : 10 වැකිගයහි අල්ලාහ් ගමගසේ අවධාරණය 

කරයි.  

مْ  يَْسَتوِي َل  ْنَفَق  َمنْ  مِْنكه
َ
وََلَِك  َوقَاتََل  الَْفْتحِ  َقْبلِ  ِمنْ  أ

ه
ْعَظمه  أ

َ
 ِمنَ  َدرََجةً  أ

ِينَ  وا اَّل  ْنَفقه
َ
ً  َوقَاتَلهوا َبْعده  مِنْ  أ ه  َوَعدَ  َولُكه هْسَن  اّلل   اِلْ

ජයග රහණයට ගපර විය පැහැදම් ගකොට සටන් ක වුන්ට 

නුඹලාගගන් කිසගවකු සම ගනොවන්ගන්ය. ඉන් පසුව වියදම් 

කර සටන් ක වුන්ට වඩා ඔවුන් තරාතිරමින් අති පතුම්ය. තවද 

සයල්ලන්ටම අල්ලාහ් යහපත ප රතිඥා දී ඇත. 
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ගමොවුහු හිජ්රත් ක  මුල් මුහාජිර්වරුන් හා ඔවුනට පපකාර 

ක  මුල් අන්සාර්වරුන් ගවති.  

(ආ) හිජ්රත් ගිය මුහාජිර්වරු පිළිබෙ ව ඔවුනට පදව් පපකාර 

ක  අන්සාර්වරුන්ට කලින් සෙහන් කරමින් පද භාවිත ගකොට 

සාධක ඉදිරිපත් ගකගර්. වම සාධක අතුරින් අල් කුර්ආන් 9 : 

117 වැනි පාමය වකකි. වනම්  

ه  تَاَب  لََقدْ  َهاِجِرينَ  ِبي انل   ََعَ  اّلل  نَْصارِ  َوالْمه
َ
 َواْْل

ගමම නබිවරයා ගකගරහි ද ගද්ශං තරණය ක වුන් (වන 

මුහාජිර්වරුන්) ගකගරහි ද පදව් පපකාර ක වුන් (වන 

අන්සාර්වරුන්) ගකගරහි ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් පාප ක්ෂ්ඨමාව 

පිරිනැමුගව්ය.  

ෙේ ගහවත් යුද්ධගයන් අත්පත් කර ගන්නා භාේඩ 

සම්බන්ධගයන්වූ නීතිය පවසන වැකියක අල්ලාහ් ගමගසේ 

අවධාරණය කරයි.  

ِينَ  وا َواَّل  ارَ  َتَبو ءه يَمانَ  ادل  ِب ونَ  َقْبلِِهمْ  مِنْ  َواْْلِ ونَ  َوَل  إَِِلِْهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  ُيه  ََيِده
ورِِهمْ  ِف  ده ا َحاَجةً  صه وتهوا ِمم 

ه
ونَ  أ ِسِهمْ  ََعَ  َويهْؤثِره ْنفه

َ
 َوَمنْ  َخَصاَصةر  بِِهمْ  ََكنَ  َولَوْ  أ

ح   يهوَق  وََلَِك  َنْفِسهِ  شه
ه
مه  فَأ ونَ  هه ْفلِحه  الْمه

ඔවුන්(මුහාජිරීන් වරුන්)ට ගපර (මදීනා නගරය තම) 

වාසසථ්ානය කර ගත්තවුන් හා විශංව්ාසය ලැබූවන් තමන් ගවත 

ගද්ශංාන්තරණය කර පැමිණියවුන් ව ප රයි කරති. 

ඔවුන්(මුහාජිරීන් වරුන්)ට ගදනු ලැබූ දැයින් තම හදවත්හි 

කිසදු ඊර්ෂ්ඨයාවක් ඔවුහු ගනොදකිති. තමන්ට (දැඩි) අවශංයතාවක් 

තිබියදී තමන්ට වඩා (මුහාජිරීන් වරුන්හට) ප රමුඛත්වය ලබා 

ගදති. තවද කවගරකු තමන්ගේ හදවගතහි ඇති වන 
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මසුරුකමින් ව ක්වනු ලබන්ගන් ද ඔවුහුමය ජය ලද්ගද .

  (අල් කුර්ආන් 59 : 09) 

අල්ලාහ් ගමහිදී සයල්ලන් ප්රශංිංසාවට ලක් ගකොට ඇති අතර 

මුහාජිර්වරුන් ආමන්ත්රණය ගකොට ඇත්ගත් අන්සාර්වරුන්ට 

ගපරය. ගම් අනුව මුහාජිර් වරුන් ප්රමුඛ ගකොට පැවසීගමන් 

ගපන්වා ගදන්ගන් ඔවුහු තරාතිරමින් හා තත්ත්වගයන් ගසසු 

අයට වඩා පසස් බවය. ගහේතුව ඔවුහු ඔවුන්ගේ ගම්බිම් සැප 

සම්පත් පවුල් දරුවන් හා ඥාතීන් සයල්ල හැර දමා හිජ්රත් ක  

බැවින් විගශංේෂිත වූහ. අල්ලාහ් ගවනුගවන් හා ඔහුගේ රසූල් 

ගවනුගවන් හිජ්රත් කිරීම යනු දහම ගවනුගවන් ගත් පදාර 

පියවරකි. අල්ලාහ්ට හා ඔහුගේ ධර්ම දූතයාණන්ට ක  

පපකාරයකි. අල්ලාහග්ේ මාර්ගගේ කැපවීමකි. වගමන්ම 

අල්ලාහ්ගේ වදන පසස ්ගකොට වය ස්ථාපිත කිරීමකි.   

 බද්ර් සහාබාවරුන්ට හිමි විගශංේෂ්ඨ මහිමය 

මුහාජිර්වරුන් හා අන්සාර්වරුන් අතුරින් බද්ර් සහාබාවරුන් 

පමණක් මහිමගයන් සුවිගශංේෂී වනුගේ ඔවුන් ගවත ‘නුඹලා 

කැමති දෑ කරනු. සැබැවින්ම නුඹලාට සමාව ගදනු ලැීයය’ යැයි 

අල්ලාහ් විගශංේෂ්ඨ ගකොට ක  ප්රකශංයයි. බුහාරි මුසල්ිම් හා 

ගවනත් හදීස් වාර්තාවන් අනුව ඔවුහු තුන්සය දහයක් ගදනා 

පමණ ගවති. ගෂ්ඨයිකුල් ඉසල්ාම් තුමා (අල්ලාහ ්වතුමා ගකගරහි 

කරුණා කරත්වා!) පවසා සටිනුගේ ‘ගම් පිළිබෙ ව මැනවින් 

දන්ගන් අල්ලාහය්. සැබැවින්ම ඔවුහු ඔවුන්ගේ දහම ගවන් 

ගනොක  බව අල්ලාහ් දනී. ඔවුන් පවක් පපයා ගත්තද වය 

ගවනත් අයට ගමන් ගනොපවතී. ගහේතුව සැබැවින් අල්ලාහ ්

ඔවුන්ට නියම පශං්චාත්තාපයත් සැබෑ පාප ක්ෂ්ඨමාවත් පිරිනමා 

ඇති බැවිනි. වගමන්ම අල්ලාහ් ඔවුනට සමාව නියම ගකොට 

පාපය මකා දැමූ යහපතත් පිරිනමා ඇති බැවිනි.  
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(ඇ) පහද් හා අහ්සාබ් ඇතුළු ව තමන් පිරික්සුමට ලක් වූ දිවි 

හිමිගයන් කැප වූ ඉවසලිවන්ත ව යුද්ධ වලට සහභාගී වූ 

සහාබාවරුන්. ගමම දර්ශංනය නුදුටු අය ගමොවුන්ගගන් පසුව 

මිස ඉහ ට ගනොගිගේය. අල්ලාහ්ගේ අතිමහත් භාගයය 

ඔවුනට හිමිය.  

 බේඅත් අර් රිල්වානයට සහභාගී වූ අයගේ මහිමය 

මුහාජිර්වරුන් හා අන්සාර්වරුන් අතර හුගදයිබිේයා ගිවිසුම් 

අවස්ථාගව් ක්රියාත්මක වූ බයිඅත් අර්-රිල්වානයට සහභාගී වූ 

සහාබාවරුන් ගම් ගහේතුගවන් අල්ලාහ් විගශංේෂ්ඨ ගකොට දැක්වීය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ගස යට සට ප්රතිඥා දුන් කිසවකු නිරයට 

ඇතුළු ගනොවන බව පවසා ඔවුන් ව පිළිගත්ගත්ය. ඔවුන් 

වක්දාස් හාරසය ගදගනකු පමණ විය. ගම් පිළිබෙ අල් 

කුර්ආනගේ ඍජු ප්රකාශංයක් ද පැමිණ ඇත. වනම් 

ه  َرِضَ  دْ لَقَ  ْؤمِنِيَ  َعنِ  اّلل  ونََك  إِذْ  الْمه َبايِعه َجَرةِ  ََتَْت  يه  الش 

ගස යට සට ඔවුන් නුඹට ප්රතිඥා දුන් අවසථ්ාගව් වම 

විශංව්ාසවන්තයින් ව සැබැවින්ම අල්ලාහ් පිළිගත්ගත්ය. (අල් 

කුර්ආන් : 18) 

ගස යට සට ප්රතිඥා දුන් කිසවකු නිරයට ඇතුළු ගනොගවයි යැයි 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ) තුමා ප්රකාශං ක  බව 

ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා වර්තා ක  හදීසයක් මුසල්ිම්හි 

සෙහන් ව ඇත.  

අහ්ලුස ් සුන්නා වල් ජමාඅත් වරුන්ගේ සිංකල්පයට අනුව 

සැබැවින්ම බද්ර් සහාබාවරුන්ට ද බේඅත් අර් රිල්වානය 

සහභාගි වූ සහාබාවරුන්ට ද ස්වර්ගය හා නිරගයන් ගැලවුම ද 
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ඇති බව ඔවුනට අල්ලාහ් සාක්ෂි දරයි. ගම් අනුව සයලු 

සහාබාවරු ගමයට ඇතු ත් ගවති. අල්ලාහ් ගමගසේ පවසයි.  

 ً ه  َوَعدَ  َولُكه هْسَن  اّلل   اِلْ

තවද සයල්ලන්ටම අල්ලාහ් යහපත ප්රතිඥා ගකොට ඇත. (අල් 

කුර්ආන් 4 : 95) 

 ස්වර්ගය සතු යැයි ශුභාරිංචි දන්වනු ලැබූ දස ගදනාගේ 

මහිමය 

ස්වර්ගය සතු යැයි ශුභාරිංචි දැන් වූ දස ගදනාට සුවිගශංේෂිත වූ ද 

අති මහත් වූ ද මහිමයන් ඇත. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්)තුමා ඔවුනට ස්වර්ගය සතු යැයි සාක්ෂි දරා ඔවුන් 

නිශං්චිත ගකොට දැක්වූහ. වම දස ගදනා වනුගේ 

1- අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

2- පමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

3- පස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

4- අ  (රළියල්ලාහු අන්හු) 

5- තල්හා ඉබ්නු පගබයිදුල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

6- සුගබයිර් ඉබ්නු අල් අවාම් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

7- සුඃද් ඉබ්නු අීය වක්කාස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) 

8- සඊද් ඉබ්නු ගසයිද් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

9- අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අවුේ (රළියල්ලාහු අන්හු) 

10- අබූ පබයිදා ආමිර් ඉබ්නු අල් ජර්රාහ් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) 

 ගම් දස ගදනා හැර සාක්ෂි දරනු ලැබූ ගවනත් 

සහාබාවරුන්ගේ මහිමය 
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ගමම සහාබාරුන් දස ගදනා හැර ස්වර්ගය සතු යැයි නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සාක්ෂි දැරූ තවත් 

සහාබාවරුන් ගවති. පදාහරණ වශංගයන් 1- සාබිත් ඉබ්නු 

කේස් ඉබ්නු ෂ්ඨම්මාස ් 2- පක්කාෂ්ඨා ඉබ්නු මුහස්න් 3- 

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සලාම් 4- අල් හසන් 5- අල් හුගසයින් 6- 

පම්මහාතුල් මුුඃමිනීන් (ගද්ව විශං්වාසවන්තයින්ගේ මව්වරු) 

ගහවත් නබිතුමාණන්ගේ බිරින්දෑවරුන් හා නම් සෙහන් 

ගනොක  තවත් ඇතැම් සහාබාවරුන් ද මීට ඇතු ත් ගවති. 

අල්ලාහ් ගමොවුන් සයලු ගදනා පිළිගනිත්වා ! නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ගවනත් අය ගැන 

ගනොපැවසූ ස්වර්ගය හිමි යැයි විගශංේෂ්ඨ ගකොට පැවසූ අය 

ගමොවුන්ය. ගමයම ඔවුන් සතු අතිමහත් මහිමයන් ගව්.  

නම් කරනු ලැබූ ගම් සයලු ගදනා පිළිබෙ සාක්ෂි නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ දූත පණිවිඩගේ 

සාධක වශංගයන් පිහිටා ඇත. තමන්ට ස්වර්ගය ඇතැයි නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සාක්ෂි දරමින් නියම 

ක  සයලු සහාබාවරු තමන් ප්රතිඥා ගදනු ලැබූ දෑ ගවත   ා 

වන ගතක් ගද්ව විශංව්ාසගේ ඍජූ ව හා ස්ථාවර ව සටියහ. 

ඔවුනට සව්ර්ගය ඇතැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා විගශංේෂ්ඨ ගකොට නම් කරමින් සාක්ෂි දරා ඇති බැවින් 

අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාආතයට අයත් අපද වගසේම සාක්ෂි 

දරන්ගනමු. ගකගනකුට ස්වර්ගය සතුය නැතගහොත් නිරය 

සතුය යැයි සාක්ෂි දරනු ලැීය ඇත්නම් වහි මිනිස ්බුද්ධිය භාවිත 

කිරීමට ගනොහැකිය. වය ෂ්ඨරීආ පිළිගවත මත රැඳී පවතින්නකි.  

ගමොවුන් ගැන සාක්ෂි දරමින් ෂ්ඨරීආ ව පැමිණ ඇත. කවර 

ගදයක් ඔවුනට සතු යැයි ෂ්ඨරීආ ව පවසන්ගන් ද ඒ අනුව 

ඔවුනට සාක්ෂි දරනු ලැගබ්. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා සව්ර්ගය සතු යැයි සාක්ෂි ගනොදැරූ 



 

 

 
26 

පුද්ගලයිනට වගසේ සව්ර්ගය සතු යැයි සාක්ෂි දරනු ගනොලැගබ්. 

ගහේතුව ගමහි අල්ලාහ්ගේ ප්රකාශංය ද ඇතු ත් ව ඇති බැවිනි. 

නමුත් මුසල්ිම්වරුන් අතුරින් දැහැමියන් සෙහා ගමවන් තිළිණ 

අගප්ක්ෂ්ඨා කරනු ලබන අතර ඔවුන් අතුරින් පාපතරයින් 

දඬුවමට බිය විය යුතු ගව්.  

 කුලොපර් රාෂිදීන් වරුන්ගේ මහිමය හා වම මහිමය 

තු  ඔවුන්ගේ පිළිගව   

සැබැවින්ම කුලොපර් රාෂිදීන් ගහවත් යහම  ලැබූ සව් මහා 

පාලකයින් මුහාජිර්වරුන්ට වඩා අති පතුම් බව අහල්ුස ්සුන්නා 

වල් ජමාආත් වරුන්ගේ ඒකමතික තීරණය ගව්. නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගගන් පසුව 

සමාජගේ ගරේෂ්ඨ්මගය  වූගේ ගමොවුහුය. ගමොවුන් නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ ඇමතිවරුන්ය. විවාහ 

බන්ධනගයන් වතුමාගේ බෑණනුවන්ය. ගම් සෑම ගකගනකු 

පිළිබෙවම නබි(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගණ  අන් 

අයට වඩා ඔවුනට මහිමයන් ඇති බව විගශංේෂ්ඨ ගකොට පවසා 

ඇත. ඔවුන්ගේ තත්ත්වයට ගවනත් කිසවකුට   ා විය 

ගනොහැක. ඔවුන් සයලු ගදනාවම අල්ලාහ් පිළිගනිත්වා ! 

අ  (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා හා ගසසු සහාබාවරුන් 

පිළිබෙ ව සෙහන් ව ඇති වාර්තාවන් මුල් කර ගනිමින් අහ්ලුස ්

සුන්නා වල් ජමාආත් අය විසන් ඒකමතික තීරණයක් ගගන 

ඇත. වනම් ගමම සමාජගේ නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන්ට පසු ගරේෂ්ඨ්ම වනුගේ අබූ බක්කර් තුමාය. 

වතුමාණන්ට පසු පමර් තුමාය. නමුත් පස්මාන් හා අ  තුමා 

යන ගදගදනාගගන් කවගරකු වඩාත් ගරේෂ්ඨ්මදැයි යන්ගනහි 

මතගදද පවතී. පිරිසක් ඔවුන් ගදගදනා අතුරින් පස්මාන් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ප්රමුඛයා ගව් යැයි පවසති. අ  තුමා 
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පිළිබෙ ඔවුහු නිහඩ ගවති. තවත් පිරිසක් අ  (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමා ප්රමුඛයා ගව් යැයි පවසති. තවත් පිරිසක් ඒ ගැන 

කිසවක් ගනොපවසාම නතර ගවති. ගෂ්ඨයිහුල් ඉස්ලාම් ඉබ්නු 

තයිමිේයා තුමා මින් ප මුවැනි අදහස වඩාත් සුදුසු යැයි 

ගපන්වා ගදයි. වනම් ඇතැම් විගශංේෂිත කරුණු වලදී අ  

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට වඩා පසම්ාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමාට ප්රමුඛත්වය හිමි වන බවය.  වම කරුණු පහත සෙහන් 

පරිදි ගපන්වා ගදයි.  

1. පස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාගේ විගශංේෂ්ඨාිංගයන් 

පිළිබෙ ඉදිරිපත් ගකගරන බලවත් සාධක පිහිටා තිීයම. 

2. කිලාෙත් පදවියට වනම් රාජය පාලනයට සහාබාවරු 

පස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ව ඉදිරිපත් කිරීම. 

වම සහාබාවරුන්ගේ දැක්ගමහි වතුමාණන් ගකගරහි 

වඩාත් ගරේෂ්ඨම්ත්වයක් ඇති බව දුටු නිසාගවන් මිස 

ගමගසේ සදු විය ගනොහැක. කිලාෙත් පදවියට ඔවුන් 

අනුපිළිගවළින් ගත රා ගත් අයුරින්ම ගරෂ්ඨම්ත්වය හා 

මහිමය සම්බන්ධගයන්ද වතුමාණන් පිළිගව ට තබන 

ලදී.  ඉබ්නු පමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 

දන්වා සටි හදීසයක් ඉමාම් බුහාරි තුමා ගමගසේ වාර්තා 

කරන ලදී.  

َمرَ  ابْنِ  َعنْ  ه  َرِضَ  عه َما اّلل  ن ا قَاَل  َعْنهه ه  " كه َيي  انل ِبي  َزَمنِ  ِف  انل اِس  َبْيَ  ُنه
ه  َصّل   ه  وََسل مَ  َعلَْيهِ  اّلل  بَا َفنهَخيي

َ
َمرَ  ثهم   بَْكر   أ َ  ْبنَ  عه

ْ
اِب ال ْثَمانَ  ثهم   ط   عه

انَ  ْبنَ  ه  َرِضَ  َعف   َعْنههمْ  اّلل 

 

නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ 

කාලගේ අපි ජනයා අතර ගරේෂ්ඨ්මයින් ගත රන්නන් ගලස 
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සටිගයමු.  ඒ අනුව අපි අබූ බක්ර් තුමා ද පසුව පමර් ඉබ්නු 

කත්තාබ් තුමා ද පසුව පස්මාන් ඉබ්නු අේොන් තුමා ද 

(රළියල්ලාහු අන්හුම්) ගත රා ගතිමු.  

 

අබූ දාවූද්හි සෙහන් වන පරිදි අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ජීවතුන් අතර සටියදීම 

අපි ගමගසේ පවසා සටිගයමු. නබි තුමාගේ ප්රජාගව් ගරේෂ්ඨම්තමයා 

වන්ගන් අබූ බක්ර් තුමාය. පසුව පමර් ඉබ්නු කත්තාබ් තුමාය 

පසුව පස්මාන් තුමාය.  

 

3. අහ්ලුස් සුන්නාවරුන්ගේ ස්ථාවරය සහාබාවරු බයිඅත් 

අවස්ථාගව් පස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට මුල් තැන 

දුන් පරිදි වතුමාට මුල් තැන දී පසු ව අ  (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමාට මුල් තැන දීමයි. අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු අව්ෙ ්

තුමා ගමගසේ පවසා සටියි.  

ජනයින් අතර සදු වන කටයුතු සම්බන්ධගයන් සැබැවින්ම 

මම දැක ඇත්ගතමි. වවිට පසම්ාන්ට වඩා සාධාරණ අයුරින් 

කටයුතු කරන අය මා දැක නැත. සලේ වරුන්ගගන් අගන්ක 

ගදනා පවසා සටිනුගේ කවගරකු අ  (රළියල්ලාහු අන්හු) 

තුමාට වඩා පස්මාන් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට ප්රමුඛත්වය 

ලබා ගනොදුන්ගන් ද සැබැවින්ම ඔහු මුහාජිර්වරුන් හා 

අන්සාර්වරුන්(ගේ අදහස) පහත් ගකොට සලකා ඇත. වගහයින් 

අ  තුමාට වඩා පසම්ාන් තුමාට ප්රමුඛත්වය ලබා දීගම් 

සාධකයක් බවට ගමය පිහිටා තිගබ්. සැබැවින්ම වතුමා වඩා 

ගරේෂ්ඨ්මය. ගහේතුව අ  (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට ඇතැම් පිරිස ්

බයිඅත් කර තිබියදීත් වතුමා ඒ වන විටත් ආගමික නීති 

ක්රියාත්මක කරමින් සටියදීත් සහාබාවරුන් සාකච් ා කිරීගමන් 

පසුව වතුමාණන් ව ඔවුන් ගත රා ඉදිරිපත් කිරීමට ගපලඹුණු 

බැවිනි.   
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අ  (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාට වඩා පසම්ාන් (රළියල්ලාහු 

අන්හු) තුමාට ප්රමුඛත්වය පිරිනැමීම සම්බන්ධගයන් ඔවුන් 

වක තාවට ව ැඹීම ම වතුමාට පසු ව අ  (රළීයල්ලාහු අන්හු) 

ගරේෂ්ඨ්ම බවත් වතුමාට පසුව පාලනයට සුදුසු අය බවත් 

ගපන්වන සාධකයකි. වතුමාගේ කාලගේ ගරේෂ්ඨම්තම පුද්ගලයා 

වූගේ ද අ  (රළීයල්ලාහු අන්හු) තුමාය. අ  (රළීයල්ලාහු 

අන්හු) තුමා සටිගේ ද වගලසමය.   

 

සයලු සහාබාවරුන් සතු මහිමයන් පිළි ගත් පසු ඔවුන්ගේ 

මහිමයන් අතර පවතින ප්රගදදයන් සම්බන්ධගයන් වූ අහල්ුස ්

සුන්නා වල් ජමාඅත්වරුන්ගේ ආකල්පගේ සිංෂිප්තිය වනුගේ 

සහාබරුන්ගගන් ගරේෂ්ඨම්තමයා වනුගේ අබූ බක්කර් අස ්සද්දීක් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාය. පසු ව පමර් අල් ොරූක් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාය. පසුව පස්මාන් දුන් නූගරයින් 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාය. පසුව අ  අල් මුර්තලා 

(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමාය. පසුව සව්ර්ගය නියැතැයි සාක්ෂි 

දරනු ලැබූ ගසසු දස ගදනාය. පසු ව බද්ර් සහාබාවරුන් ය. පසු 

ව බයිආ අර් රි ව්ානයට සහභාගී වූ සහාබාවරුන් ය. පසු ව 

මක්කා ජයග්රහණයට ගපර ඉසල්ාමය වැ ද ගත් සහාබාවරුය. 

පසුව ජයග්රහණගයන් පසුව ඉස්ලාමය වැලෙ ගත් අරගල ක  

සහාබාවරුන් ය.  

*** 
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6. සහාබාවරුන් සම්බන්ධගයන් මුස්ලිම් සමාජයට 

පැවරී ඇති යුතුකම් හා වගකීම් 

සහාබාවරුන් සම්බන්ධගයන් මුස්ලිම් සමාජය ගවත 

පැවරී ඇති වඩා වැදගත් හා අනිවාර්යගයන් ම ඉටු ක  

යුතු යුතුකම් හා වගකීම් ඇත. ඉන් සමහරක් ගමගසේය.  

ප මුවැන්න :  ඔවුන්ගේ මහිමයන් හා විගශංේෂ්ඨාිංගයන් 

පිළිබෙ ව සෙහන් ව ඇති දෑ ස්ථීර ගලස පිළිගැනීම හා 

ඔවුන් ගැන වූ ගර ද හා විංචා සහගත හැම්ම් හා 

ඔවුනට වවර කිරීගමන් තම සත පිරිසදු කර ගැනීම. 

ගදවැන්න : හදවතින් ඔවුන් ව ඇලුම් ගකොට ඔවුන් 

ගපරමුගේ සට කටයුතු කිරීම ගැනත් ඔවුනට සතු 

මහිමයන් ගැනත් ඔවුන් ක  යහපත් පපකාර හා සත් 

ක්රියාවන් ගැනත් මුවින් පැසසුමට ලක් කිරීම හා 

වතුළින් ඔවුන් ගැන ගමම සමාජයට ආදරයක් ඇති 

කිරීම.  

තුන්වැන්න : දැනුම සත් ක්රියාව දහම් ප්රචාරය යහපත 

විධානය කිරීම අයහපතින් වැ ැක්වීම සමාජ ඇසුර 

දහමට වගරහි ව වල්ල වන ගච දනා සම්බන්ධගයන් 

දැඩි ව කටයුතු කිරීම වැනි දෑ ඔවුන්ගගන් ඉගගන 

ඔවුනට අනුයුක්ත ව කටයුතු කිරීම. ගහේතුව අල්ලාහ් 

ඔවුන් ව පිළිගගන ඇත. අල්ලාහ්ගේ ප්රකාශංයන්හි 

අරමුණ හා අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ සුන්නාහ්ගවහි 

අරමුණ මැනවින් දන්නා අය වූහ. වගමන්ම කුර්ආනය 

හා සුන්නා ව පිළිපැදීගමහිලා වඩාත් සුදුස්සන් වූහ. 
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සමාජයට පපගදස් දීගමන් පරිපුන් වූහ. මගන  

ආශංාවන් හා අලුතින් බිහි කරන දැයින් සමාජය දුරස් 

කරන්නන් වූහ.   

සව්වැන්න : අල්ලාහ් පවසන අයුරින් ඔවුන් ගවත 

ආදරය දැක්වීමත් ඔවුන් ගවනුගවන් පාප ක්ෂ්ඨමාගව් 

නිරත වීමත් යුතුකමක් ගව්.  

ِينَ  وا َواَّل  هونَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاءه ول ِينَ  َوِْلِْخوَانَِنا نَلَا اْغِفرْ  َرب َنا َيقه ونَا اَّل   َسَبقه
يَمانِ  ينَ  ِغًل  قهلهوبَِنا ِف  ََتَْعْل  َوَل  بِاْْلِ ِ  رَِحيمر  َرءهوفر  إِن َك  َرب َنا َمنهواآ لَِّل 

 

තවද අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපට ද අපට වඩා 

විශංව්ාසගයහි ගපරමුණ ගත්තවුන් වූ අපගේ සගහ දරයින්ට ද 

ක්ෂ්ඨමා ව ගදනු මැනව ! තවද විශංව්ාස ක වුන් ගකගරහි අපගේ 

හදවත් හි කිසදු ද්ගව්ෂ්ඨයක් ඇති ගනොකරනු මැනව ! අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින්ම ඔබ සානුකම්පිතය. පරම 

කරුණාභරිතය. යනුගවන් පවසමින් කවුරුන් ඔවුනට පසු ව 

පැමිණිගේ ද ඔවුනට ද (ගකොටසක් ඇත.)    (අල් 

කුර්ආන් 59 : 10)  

පසව්ැන්න : ඔවුන් අතර මතු වූ ගැටලු සම්බන්ධගයන් තර්ක 

විතර්ක ගකොට ගි  සටීගමන් වැ කී සටිය යුතුය. සැබැවින්ම 

ඔවුන් මුජ්තහිදූන් ගහවත් කාර්යක්ෂ්ඨම ගලසන් කරුණු ගසොයා 

වමගින් තිළිණ ලබා ගත් පදවිය ගවති. යගමකු වගසේ 

ගසවීගමන් නිවරදි ගද් ලැබුගව් නම් ඔහුට තිළිණ ගදකක් හිමි 

ගව්. වය වැරදුණු විට වක් තිළිණයක් හිමි ගව්. ඔහුට සදු වූ 

වරදට ඔහු වම කරුණ කාර්යක්ෂ්ඨම ව ගසවීම ගහේතුගවන් 

සමාව ගදනු ලැගබ්.  
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හයවැන්න : ඔවුන්ගගන් ගකගනකු ගවත යම් පාපකාරී 

කටයුත්තක් සම්බන්ධ ගකොට ඒ ගහේතුව මත ඔහු මුළුමණින්ම 

ගබොරු කාරයකි. ආශංාවන්ට වහල් වූ සීමාව ඉක්මවා ගිය 

පාපකම් ක  අයකි යැයි මවා ගපන්වා කට කතා 

පතුරුවා ගමන් වැ කී සටිය යුතුය. බාහිර ව ගපගනන ගද් 

වහි අභයන්තරය කුමක් දැ යි දැන ගත ගනොහැකිය. වබැවින් 

ගමගලස කට කතා  පතුරුවා ම ඔවුන් ගකගරහි ගර ධී හ හැම්ම් 

හා ඔවුන් පිළිබෙ තර කාරිත්වයක් ඇති ගකොට  තම හදවත් 

ගකගලසී යාමට තුඩු දීමක් වනු ඇත. ඔවුන් පිළිබෙ ගර ධ 

හැම්ම් හා ඔවුනට අවලාද නගන අයුරින් කරුණු කාරණා 

ගසවීම මහා පාපයන්ගගන් වකකි. ඊටත් වඩා භයානක කරුණ 

වනුගේ සයලු ගුප්ත දෑ පිළිබෙ දැනුම ඇති අල්ලාහ්ගේ 

ගක පයයි.  

සත්වැන්න : ඔවුනට ගහ  ඔවුන්ගගන් වක් අයකුට ගහ  බැණ 

වැදීම තහනම් බව විශංව්ාස කිරීමය. ඔවුනට ශංාප කිරීම ඊටත් 

වඩා දරුණුය. වය ඔවුන් පිළිබෙ ව අල්ලාහ් පවසා සටි 

ඔවුන්ගේ පිවිතුරුකම ගැනත් ඔවුන් පිළිබෙ ව ඔහු ක  ප්රශංිංසා 

ව ගැනත් ඔවුනට යහපත් දෑ ඇති බවට ඔහු ක  ප්රතිඥා ව 

ගැනත් ප්රතික්ගෂ්ඨේප කිරීමකි. වගමන්ම ඔවුනට බැණ 

ගනොවදින්නැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් 

ගපන්වා දුන් විනයට පටහැණි ක්රියාවකි. ඔවුනට කරන 

අපරාධයක් ගමන්ම ඔවුන් සම්බන්ධගයන් සීමා ව ඉක්මවා 

කටයුතු කිරීමකි. ඔවුහු නබිවරුන් රසූල්වරුන්ට පසු ව 

අල්ලාහ්ට ඉතා සමීපතගය  ගවති. පත්තරීතර අල්ලාහ ්ගමගසේ 

ප්රකාශං කරයි.  

ِينَ  ْؤمِنِيَ  يهْؤذهونَ  َواَّل  ْؤِمَناِت  الْمه  َوإِْثًما بهْهَتانًا اْحَتَملهوا َفَقدِ  اْكتََسبهوا َما بَِغْيِ  َوالْمه
بِيًنا  مه
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විශංව්ාස වන්තයින් හා විශංව්ාස වන්තනියන් ඔවුන් ගනොක  

ගදයක් පිළිබෙ ව (පවසා) පීඩාවට පත් කරන අය සැබැවින්ම 

පැහැදිලි පාපයක් හා අවලාදයක් පසුලා ගත්ගත ය.   

    (අල් කුර්ආන් 33 : 57) 

හදීස් අල් කුද්සයක සෙහන් වන පරිදි අල්ලාහ් ගමගසේ පවසා 

සටියි.  

කවගරකු මා හා සමීප ගකගනකුට වගරහි වන්ගන් ද මම ඔහුට 

(වගරහි ව) යුද ප්රකාශං කරමි ..... 

*** 
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7. සහාබාවරුන් සාධාරණීකරණය කිරීම 

සහාබාවරුන් අල්ලාහග්ේ වදනින් ආමන්ත්රණය කරනු 

ලැබුගව  ගවති. වනම්  

ْنتهمْ  ة   َخْيَ  كه م 
ه
ْخرَِجْت  أ

ه
 لِلن اِس  أ

මිනිසා ගවත ගහළි කරනු ලැබූ ගරේෂ්ඨ්මතම ජන සමාජය නුඹලා 

වූහ. (අල් කුර්ආන් 3 : 110) 

مْ  َوَكَذلَِك  ةً  َجَعلَْناكه م 
ه
ونهوا وََسًطا أ َهَداءَ  تِلَكه  انل اِس  ََعَ  شه

වගමන්ම නුඹලා ජනයාට සාක්ෂිකරුවන් වනු පිණිස නුඹලා ව 

අපි මධයස්ථ සමාජයක් බවට පත් කග මු. (අල් කුර්ආන් 2 : 

143)  

ගමම වදනට ඇතු ත් වීමට වඩාත් සුදුසු හා වඩාත් ගරේෂ්ඨ්ම හා 

මුල් අය වන්ගන  ගමොවුහුය.  

ගමය තහවුරු කරමින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාගණ  ගමගසේ ප්රකාශං ක හ.  

සැබැවින්ම ඔවුන් ගමම සමාජගේ ගරේෂ්ඨම් කාල පරිච්ගේදයක 

ගවගසන්නන් ගවති. සැබැවින්ම ජනයා අතර ගරේෂ්ඨම් වන්ගන් ද 

ගමොවුන්ය. ම වුන් ගකගරන් නැගිටුවනු ලබන දිනගේ දී සමූහ 

හැත්තෑවක් බවට පත් කරනු ලැගබ්. අල්ලාහ් ගවත ඉතා 

ගගෞරවනීය හා ඉතා පතුම් වනුගේ ගමොවුන්ය.  

සහාබාවරුන්ගේ මහිමයන් ඔවුන්ගේ විගශංේෂ්ඨාිංගයන් ඔවුනට 

සතු ප්රශංිංසාවන් හා ඔවුනට ප්රතිඥා කරන ලද අති මහත් ප්රතිඵල 

හා  පදාර තිළිණයන් පිළිබෙ ව පැහැදිලි කරමින් කුර්ආනය හා 

සුන්නා ව තු  අපමණ සාධක ගබොගහ මයක් පැමිණ ඇත.   
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ඔවුන්ගේ චරිත ගදස බලන විටත් ඔවුන්ගේ තත්ත්වයන් ගැන 

සතා බලන විටත් ඔවුන් සම්බන්ධගයන් සෙහන් කරුණු අනුව 

වනම් අල්ලාහ්ගේ මාර්ගය ගවත ජනයා ඇරයුම් කිරීම ඔහුගේ 

මාර්ගය ගවනුගවන් කැපවීගමන් කටයුතු කිරීම ඔහු පිළිබෙ 

දැඩි විශංව්ාසගයන් යුතු ව සටිය දී ඔහුගේ පත්තරීතර වදන 

ගලොව පසස් කරනු පිණිසත් ඔහුගේ දූතයාණන්ට පපකාර 

කරනු පිණිසත් ඔහුගේ දහම ගහළි කරනු පිණිසත් තම ජීවිත 

හා වටිනා වස්තු අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ වියදම් කිරීම යහපත් 

කරුණු ප්රගය ජනවත් දැනුම හා යහකම් කිරීම සෙහා  ඔවුන් 

තු  තිබූ යුහුසුළුකම හා  ගම් හැර ඔවුන් තු  තිබූ ගවනත් 

විගශංේෂ්ඨාිංගයන් හා මනා දැනුම ගදස බලන විට ඇත්ගතන්ම 

ඔවුහු නබිවරුන් හා රසූල්වරුන්ට පසු සටින ගරේෂ්ඨම්තම මැවීම 

ගවති. ගමම සමාජගේ දැනුගමන් බුද්ධිගයන් හා දහමින් 

විශිෂ්ඨ්ටතම පදවිය වන්ගන් ද ගමොවුන්මය. ඔවුන් ඍජු මාර්ගය 

මත ගමන් ක හ. තවද සැබැවින්ම ඔවුන් ගමන් කිසවකු 

ගනොවීය. දැනුදු වගසේ කිසවකු ගනොමැත. ඔවුන්ගේ 

විගශංේෂ්ඨාිංගයන් හා ඔවුන්ගේ ගුණාිංගයන් හි ඔවුනට සමාන ව 

කිසවකු ගනොමැත්ගත්මය. අල්ලාහ් ඔවුන් ව පිළිගනිත්වා ! 

ගම් ගහේතූන් නිසා සැබැවින්ම සහාබාවරුන් සයලු ගදනා 

විශංව්ාසනීය හා යුක්තිගරුක පත්තමයන් බවත් ඔවුන් අතුරින් 

කිසවකුගේ විශං්වාසය හා යුක්තිය පිළිබෙ ගදොසක් පැවසය 

ගනොහැකි බවත් අහල්ුස ්සුන්නා වල් ජමාආත්වරුන්  ඒකමතික 

ව පවසා සටිති. වපමණක් ගනොව කුර්ආනගේ හා සුන්නාහ්ගව් 

ඔවුන්ගේ පිවිතුරුකම ඔවුන් සතු ප්රශංිංසාවන් ඔවුන්ගේ ගුණවත් 

බව මධයසථ් බව හා සතයවන්ත බව වැනි ගම් හැර ගවනත් 

ගුණාිංග හා මහිමයන් ද සෙහන් ව ඇත. සථ්ාවර වූ ද සැබෑ වූ ද 

විශංව්ාසනීය වූ ද ගමම දැනුම ඔවුන් ගැන සැක ඇති කරවන 

කරුණක් බවට අප ව අතහැර ගනොදමන අතර ඊට පටහැණි ව 

මගන  ආශංාවන් වහල් වූවන් ඔවුනට සමාන වූවන් අධමයින් 
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හා ඉස්ලාමීය විගර ධී හන් ඒ ගැන අවලාද නගමින් ගගොතා 

පවසන ගබොරුව විනාශං කර දමන්නකි.     

ඔවුන් පිළිබෙ ව නැගිය හැකි ගච දනා වනුගේ 

1. ඔවුන් මහා ගබොරුකාරයින් බව ගහ  

2. වගසේ ගනොමැති නම් විනාශංකාරීන් බවයි. වනම් අවමානයට 

හා ගද ෂ්ඨාගර පනයට පත් වන තරමට ඔවුන් යමක් 

අඩුගවන් ගහ  වැඩිගයන් යමක් ඇතු ත් කර ඇති බවය.  

3. ගම් සම්බන්ධගයන් වූ නිවැරදි විෂ්ඨය වනුගේ ඔවුන් 

ඉජ්තිහාද් ගහවත් කාර්යක්ෂ්ඨම අයුරින් යමක් ගසවීමය. වය 

නිවැරදි නම් වම කාර්යක්ෂ්ඨම අයුරින් ගසොයා බලන්නාට 

කුසල් ගදකක් හිමිය. ඔහුට වය වැරදුණු විට වක් කුසලක් 

හිමිය. වැරදුණු විට සමාව ගදනු ලැගබ්.  

ඔවුන් පිළිබෙ ව සථ්ීර ව ගච දනා නගන්නට යම් කරුණක් 

තිගබන්ගන් නම් වය ඔවුන්ගේ ඉජ්තිහාදය පිළිබෙවය. ඔවුන් 

සමාව ගදනු ලැබූවන්ය. ගම් තත්ත්වයන් ගදගකන් කුමන 

තත්ත්වයක වුව ද ඔවුන් ප්රතිඵල ගදනු ලැබූවන් ය.  

ගම් නිසා ඔවුන් පිළිබෙ වූ සාක්ෂි ඔවුන් ගැන වාර්තා හා 

ඔවුන්ගේ යුක්තිය පිළිබෙ සටහන් පිළිගැනීමටත් ඔවුන් සයලු 

ගදනා වැරදි වලින් නිගදොස් බව හා ඔවුනට අවලාද පැවසීම 

තහනම් බව පිළිගැනීමටත් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන්ට පසු ව සටින ගරේෂ්ඨම්තම ප්රජාව ඔවුන් 

බවට තරගේ විශං්වාස කිරීම අනිවාර්ය බවටත් සම්මුතියට ව ැඹ 

ඇති සතයවාදීහු ඊට වක තා ව ප  කර සටිති. අබූ සර්ආ තුමා 

ගමගසේ පවසා සටී. අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 

අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ සහගාමීන් අතුරින් වක් අයකු 

පිළිබෙ ව ගහ  අඩුපාඩු පවසන පුද්ගලයක් ඔබ දුටුවගහොත් 
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සැබැවින්ම ඔහු ගද්ව අවිශං්වාසවන්තයකු බව දැන ගන්න.  

ගහේතුව අල් කුර්ආනය සැබෑය. රසූල්වරයා ද සැබෑය. ඔහු 

ගගන ආ දෑ ද සැබෑය. ඒවා ආමන්ත්රණය කරන ලද්ගද්   

සහාබාවරුන්ට මිස නැත. වබැවින් කවගරකු ගහ  ඔවුන් ගැන 

අඩුපාඩු පවසන්ගන් නම් වයින් අදහස් වනුගේ ඔහු කුර්ආනය 

හා සුන්නාව නිෂ්ඨ්ඵල ගදයක් ගලස සැලකූ බවය.  

 සහාබාවරුන්ට බැණ වැදීගම් වර්ග සහ ඒ සයලු වර්ග 

සෙහා වූ නීතිය. 

සහාබාවරුන්ට (අල්ලාහ් ඔවුන් පිළිගනිත්වා !) බැණ වැදීගම් 

අවස්ථාවන් ගකොටස් වශංගයන් ගබදා දැක්විය හැක.  

ප මුවැන්න : කුර්ආනගේ ඔවුන්ගේ පිවිතුරුභාවය ගැන 

දන්වමින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා සම  වක් 

වී කටයුතු කිරීගම් දී ඔවුනට හිමි වූ විගශංේෂ්ඨත්වයන් හා 

මහිමයන් සෙහන් කරනු ලැබූ සහාබාවරුන්ට (අල්ලාහ් ඔවුන් 

පිළිගනිත්වා !) නම් ගකොට බැණ වැදීම පදාහරණ වශංගයන් 

අබූ බක්ර් තුමා පමර් තුමා ආඉෂ්ඨා තුමිය පම්මහාතුල් මුුඃමිනීන් 

යනුගවන් විරුදා නාමය හිමි වූ නබි (සලල්ලලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන්ගේ අගනකුත් බිරින්දෑවරු (සයලු ගදනා ව 

අල්ලාහ් පිළිගනිත්වා !) ගපන්වා දිය හැක. ගමගලස බැණ 

වැදීම ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපයකි. අසතයයකි. වගසේ බැණ වදින්නා 

ඉස්ලාමගයන් බැහැර වූ අගයකු ගලසත් ඔහු ආගම අත් හ  

ගකගනකු ගලසත් තීන්දු ගදනු ලැගබ්. වය පැහැදිලි වූගේ නම් 

වගමන්ම තහවුරු වූගේ නම් ඔහුට මරණ දඬුවම නියම වනු 

ඇත.  

ගදවැන්න : රාෆි ාවරුන්ගගන් බහුතරයක් පවසන පරිදි 

සහාබාවරුන්ගගන් බහුතරය ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපකගය ය 

නැතගහොත් ගපොදුගව් ඔවුන් පාපකම් ක වුන් යැයි පවසා බැණ 
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වැදීම. ගමයද ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපයකි. ගහේතුව ඔවුන් ගැන 

අල්ලාහ් හා ඔහුගේ රසූල්වරයා ප්රශංිංසා ගකොට තිබිය දී 

වගමන්ම අල්ලාහ් ඔවුන් ව පිළිගගන තිබිය දී වගසේ ඔවුන් 

ප්රතික්ගෂ්ඨේප කිරීම අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ රසූල්වරයා ව ප්රතික්ගෂ්ඨේප 

ක ාක් ගමන් වනු ඇත. නමුත් ගමගලස ගකගනකු ඔවුන් ගද්ව 

ප්රතික්ගෂ්ඨේපගේ සටි බවට සැක කරන්ගන් නම් වගසේ ප්රතික්ගෂ්ඨේප 

කිරීම ද ඔවුන් නම් ගකොට පැවසුවාක් ගමනි.  ගහේතුව ගම් ගැන 

අල් කුර්ආනගේ හා සුන්නාහ්ගව් සෙහන් ව ඇත්ගත් ගද්ව 

ප්රතික්ගෂ්ඨේප කිරීමක් ගහ  පාපකමක් ගලසය.  

තුන්වැන්න : ශංාප කරමින් අවලාද පවසමින් ඔවුනට බැණ 

වැදීම. ගමතුළින් ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපකයකු ගලස වීම ගැන  

බුද්ධිමතුන් අතර ප්රකාශං ගදකක් ඇත. වම ප්රකාශංය අනුව ඔහු 

ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපකයකු ගනොගවයි. ඔහු ව පුනරුත්ථාපනය 

කිරීම අනිවාර්යය. වගසේ ගනොමැති නම් ඔහු මරණයට පත් වන 

තුරු සර අඩසස්ගේ තැබිය යුතුය. වගසේත් ගනොමැති නම් තමන් 

ගබොරු පැවසූ බවටත් වරදක් ක  බවටත් පිළි ගගන ඔහු පැවසූ 

දැයින් නැවත හැරිය යුතුය.  

සව්වැන්න : ඔවුහු අවධර්යවන්තගය  ගවති. ඔවුහු ගල බගය  

ගවති යනුගවන් ඔවුන්ගේ දහම සම්බන්ධගයන් ඔවුනට අවලාද 

ගනොපවසන යමක් පවසමින් ඔවුනට බැණ වැදීම. ගමහි අදහස 

පිළිබෙව ෂ්ඨයිකුල් ඉසල්ාම් තුමා ඉමාම් අහම්ද් තුමා ක  

සෙහනක් ගමගසේ මතක් කර ගදයි. වනම්, ඔවුන්ගේ පාපකම් 

සම්බන්ධගයන් කිසවක් කීමට ගහ  ඔවුන්ගගන් ගකගනකු 

ගැන යම් අඩු පාඩු ගපන්වා අවලාද කීමට ගහ  කිසවකුට 

සුදුසුකම් ගනොමැත. කවගරකු වගසේ කරන්ගන් ද ඔහු අවවාද 

කරනු ලැබිය යුත්ගත්ය. ඔහු පශංච්ාත්තාප වන්ගන් නම් වය 

මැනවි ! වගසේ ගනොමැති නම් ඔහු නැවත නිවැරදි ගද් ගවත 

ගයොමු වන තුරු අඩස්සගේ දැමිය යුතු ගව්.  
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8. සහාබාවරුන් සම්බන්ධගයන් අහ්ලුස් සුන්නා වල් 

ජමාආත්වරුන්ගේ ආකල්පගේ සිංෂිප්තය 

(අ) අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) අනුගාමිකයින්ට ආදරය කිරීම. ගහේතුව ඔවුනට 

ආදරය කිරීම ගද්ව විශං්වාසය ගව්. ඔවුන් ගකගරහි ගර ධ 

හැම්ම් ඇති කර ගැනීම කුහකකමකි. සහී පහ් හදීසයක සෙහන් 

පරිදි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් : 

‘අන්සාර්වරුන්ට ආදරය කිරීම ඊමානගේ සලකුණකි. වම 

අන්සාර් වරුන් ගකගරහි ගර ධ හැම්ම් ඇති කර ගැනීම 

කුහකත්වගේ සලකුණකි.’ යැයි පවසා සටියහ. වතුමා අන්සාරි 

සහාබාවරුන් ගැන පැවසූ තවත් වාර්තාවක් ගමගසේය. ‘ගද්ව 

විශංව්ාසවන්තයකු හැර ගවනත් කිසවකු ඔවුනට ආදරය 

ගනොකරයි. වගමන්ම කුහකයකු හැර ගවන කිසවකු ඔවුන් 

ගකගරහි ගර ධ හැම්ම් ඇති කර ගනොගනී. අන්සාර්වරුන් 

පිළිබෙ ගමගසේ තිබිය දී මුහාජිර්වරුන් ගමොවුනට වඩා සුදුසග්ස  

ගවති. ගහේතුව මුහාජිර්වරුන් සයලු ගදනා ඉස්ලාමය වැලෙ 

ගැනීගම් දී ගපර ගමන්කරුවන් වූහ. පදව් පපකාර සම  

හිජ්රත් ක  අය වූහ. වපමණක් ගනොව සයලු සහාබාවරුන්ගේ 

මහිමයන් හා ඔවුනට අල්ලාහ් ප්රතිඥා ක  මහත් තිළිණ හා 

ආනිසිංසා පිළිබෙ ගපොදුගව් පවසන විට වම ප්රකාශංයන්හි 

මුහාජිර්වරුන් ප්රථමගයන් පවසා තිීයම ද ඔවුන්ගේ පසස ්

භාවය ගපන්වන්නකි.  

(ආ) නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහ් වසල්ලම්) තුමාගේ සහගාමීන් 

අතුරින් ගකගනකු පිළිබෙ ව ද්ගව්ෂ්ඨ සහගත හැම්ම් තම සගතහි 

ඇති කර ගැනීගමන් දුරස් වී සත පිරිසදු ව තබා ගැනීම. ගමය 

අල්ලාහ්ගේ පහත සෙහන් ප්රකාශංය තහවුරු කරන්නක් 

වශංගයනි.   
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ِينَ  وا َواَّل  هونَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاءه ول ِينَ  َوِْلِْخوَانَِنا نَلَا اْغِفرْ  اَرب نَ  َيقه ونَا اَّل   َسَبقه
يَمانِ  ينَ  ِغًل  قهلهوبَِنا ِف  ََتَْعْل  َوَل  بِاْْلِ ِ  رَِحيمر  َرءهوفر  إِن َك  َرب َنا َمنهواآ لَِّل 

තවද අපගේ පරමාධිපතියාණනි, අපට ද අපට වඩා 

විශංව්ාසගයහි ගපරමුණ ගත්තවුන් වූ අපගේ සගහ දරයින්ට ද 

ක්ෂ්ඨමා ව ගදනු මැනව ! තවද විශංව්ාස ක වුන් ගකගරහි අපගේ 

හදවත්හි කිසදු ද්ගව්ෂ්ඨයක් ඇති ගනොකරනු මැනව ! අපගේ 

පරමාධිපතියාණනි, සැබැවින්ම ඔබ සානුකම්පිතය. පරම 

කරුණාභරිතය. යනුගවන් පවසමින් කවුරුන් ඔවුනට පසුව 

පැමිණිගේ ද ඔවුනට ද (ගකොටසක් ඇත.)    (අල් කුර්ආන් 

59 : 10)  

(ඇ) ඔවුන් ගැන අඩුපාඩු කීගමන් තම දිව ආරක්ෂ්ඨා කර ගැනීම. 

ඒ අනුව අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන්ගේ අනුගාමිකයින් වූ 

සහාබාවරුන් කිසවකුගේ යහපත මිස ගවන කිසවක් ගමගනහි 

ගනොක  යුතුය. වය ඔවුන් පැසසුමට ලක් වන ආකාරගයන් හා  

ඔවුන්ගේ මහිමයට සාක්ෂියක් වන ආකාරගයන් පිහිටිය යුතුය. 

ගහේතුව නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා ඔවුන්ගේ 

ගගෞරවය පිළිබෙ පණුසුම් ගලසන් පවසා ඇති බැවිණි. 

වතුමාගණ  ගමගසේ පවසා සටියහ.  

නුඹලා මාගේ මිතුරන්ට බැණ ගනොවදින්න. මාගේ ආත්මය 

කවුරුන් සතු ව ඇත්ගත් ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. නුඹලාගගන් 

කිසවකු පහද් කන්ද තරම් රන් වියදම් ක  ද ඔවුන් කිසවකුගේ 

ප්රමාණයට ගහ  ඉන් අඩකට ගහ    ා විය ගනොහැක. ඔවුන්ට 

බැණ වැදීම තහනම් කටයුත්තක් බව ගමම හදීසය ඉතා 

පැහැදිලි ව ප්රකාශං කරයි. අවලාද පැවසීම ඊටත් වඩා දරුණය. 

වයින් වැ කී සටීම අනිවාර්යය. ගම් ගදකම මහා පාපයන් 

අතුරින් වූ ඒවාය. නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා 

ප්රකාශං ක  බව පූර්ව සාධක සහිත හදීසයක ගමගසේ සෙහන් වී 
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ඇත. ගද්ව විශංව්ාසවන්තයකුට ගදොස් නැගීම ඔහු ව ඝාතනය 

ක ා හා සමානය. වතුමා පැවසූ තවත් හදීසයක. ‘අගහ  

අල්ලාහ් අගහ  අල්ලාහ් මාගේ මිතුරන් ! නුඹලා ඔවුන් ව 

ගහේතුවක් කර ගනොගන්න. කවගරකු ඔවුනට හිිංසා කරන්ගන් ද 

ඔහු මට හිිංසා කග ේය. කවගරකු මට හිිංසා කග ේද ඔහු 

අල්ලාහ්ට හිිංසා කග ේය. කවගරකු අල්ලාහ්ට හිිංසා කග ේද 

වවිට ඔහුගේ ග්රහණයට භාජනය විය.’ සහාබාවරුන් 

සම්බන්ධගයන් ගමම සමාජයට පැවගරන වගකීම අති මහත්ය. 

සැබැවින්ම ඔවුන් ගමම සමාජගේ ගරේෂ්ඨම්යින්ය. වපමණක් 

ගනොව නබිවරුන් හා රසූල්වරුන්ගගන් පසු ගරේෂ්ඨම්තම මිනිස ්

සමාජය වන්ගන් ගමොවුන්ය. අල්ලාහ් ගමොවුන් සයල්ලන් ව 

පිළිගනිත්වා!  

(ඇ) අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාආත්වරු සහාබාවරුන් 

කිසවකුගේ ගහ  අල්ලාහ්ගේ සමීපතයින්ගේ ගහ  ගපර ගමන් 

කරුවන්ගේ ගහ  ගමොවුන් හැර නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා මුණ ගැසුණු ගවනත් අයගේ ගහ  සුරක්ෂිත 

භාවය විශංව්ාස ගනොකරති. ඔවුන් අතර කුඩා ගහ  මහා පාපයන් 

සදුවන්නට හැකියාව ඇති බව අහල්ුස් සුන්නා වරුන්ගේ 

මතයයි. නමුත් අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන සෙහන් කර ඇති ගපර 

නිමිති ගහේතු ගකොට ගගන ඔවුනට ඔහු සමාව දී ඇත. ඉන් 

සමහරක් ගමගසේය.  

1) ඔවුන්ගේ පශං්චාත්තාපය පිළි ගත් බවත් වමගින් ඔවුන්ගේ 

තරාතිරම් පසස් ගකොට ඇති බවත් ප්රකාශං කිරීගමන්... 

2) පාපයන් මකා දමන යහපත් ආනිසිංසා තුළින් ඔවුනට සමාව 

දී ඇති බව ප්රකාශං කිරීගමන්... වනම් අල්ලාහ ්ගමගසේ ප්රකාශං 

කරයි.  
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ِي ْدقِ  َجاءَ  َواَّل  َق  بِالصي وََلَِك  بِهِ  َوَصد 
ه
مه  أ ونَ  هه ت قه مْ  ، الْمه  مْ َربيهِ  ِعْندَ  يََشاءهونَ  َما لَهه

ْحِسنِيَ  َجَزاءه  َذلَِك   الْمه
සතයය ගගන ආ හා වය සනාථ ක  අය වන ඔවුහුමය (නිරගේ 

දඬුවමින්) ආරක්ෂ්ඨාව ලැබූගව . ඔවුන් සතන පතන දෑ 

ඔවුන්ගේ පරමාධිපති අබියස ඔවුනට ඇත. ගමය දැහිමියන්ගේ 

ප්රතිඵල ගව්.  (අල් කුර්ආන් 39 : 33, 34) 

ගද්ව විශංව්ාසය තහවුරු කිරීගම්දී ද අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් ව 

සතයය කිරීගම්දී ද ඔවුන් මහත් කැපවීමක් ගමම සමාජය තු  

සදු කර ඇත. වය ඔවුන්ගගන් අල්ලාහ් පිළිගත්ගත්ය. 

ප්රමුඛත්වය හිමි වනුගේ ඔවුනටය. වගමන්ම ඔවුන් යම් වරදක් 

ක  ද ඔවුන්ගගන් ඇති වන වම වැරදි වලට සමාව දානය 

කිරීම තුළින් ඔවුනට ඉමහත් මහිමය ද හිමිය.  

(3) තවදුරටත් ඔවුන් ගැන පවසන්ගන් නම් ඔවුනට පසු 

ගවනත් කිසගවකුට සමාව ගනොදුන් අයුරින් අල්ලාහ් ඔවුනට 

සමාව දී ඇත.  සැබැවින්ම ගරේෂ්ඨ්මතම යුගය වනුගේ ඔවුන්ගේ 

යුගයයි. සැබැවින්ම ඔවුන්ගගන් කිසවකු කරන පපකාරය වූ 

ක  වමගින් ඔහු සදකාවක් ක  විට ඔවුනට පසු ව පැමිගණන 

ගකගනකු කරන සදකාගවන් ලැගබන මහිමයට වඩා පහද් 

කන්දක ප්රමාණයට වඩා පතුම් යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි 

වසල්ලම්) තුමා ක  ප්රකාශංය වය තහවුරු කරනු ඇත. 

(5) ඉසල්ාමගේ ප්රමුඛයින් වීගම් මහිමයත් පාපයන් මකාලන 

මහත් ආනිසිංසාත් ඔවුනට හිමිය. වපමණක් ගනොව ඔවුන් 

නානාකාරගේ  වද ගව්දනාවන් හා දුෂ්ඨ්කරතාවන්ට ලක් වීමත් 

සම  අල්ලාහ් ඔවුන් විගශංේෂ්ඨ ගකොට දක්වා ඇත. 
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(6) සමාව හිමි වීගම් කරුණු පමණක් ගනොව විගශංේෂ්ඨගයන් 

ජනයා අතුරින් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ 

ෂ්ඨොඅතයට වඩාත් සුදුසස්න් වන්ගන ද ගමොවුහුය.   

ගමගසේ ඔවුන්ගේ සැබෑ පාපයන් සෙහා වූ නීතිය තිබිය දී 

කුසල් හිමි කර ගදන්නා වූ කාර්යක්ෂ්ඨම ගලසන් පර්ගේෂ්ඨණ 

ගකොට හිමි කරගත් ඔවුන්ගේ කරුණු වල තත්තවය ගකගසේ 

නම් පිහිටිය හැකි ද? ඔවුන් අතුරින් ගකගනකු වගසේ පර්ගේෂ්ඨණ 

ගකොට වය නිවැරදි වූගේ නම් ඔහුට කුසල් ගදකක් හිමි වනු 

ඇත. වක් කුසලක් ඔහු කාර්යක්ෂ්ඨම ගලසන් පර්ගේෂ්ඨණ කිරීම 

සෙහාය. අගනක වය නිවැරදිව ගසොයා ගැනීම සෙහාය. වගසේ 

වැරදි වූගේ නම් කාර්යක්ෂ්ඨම ගලසන් පර්ගේෂ්ඨණ කිරීම සෙහා 

ඔහුට කුසලක් හිමි වන අතර ඔහු විසන් සදු වූ වරදට සමාව 

ගදනු ලැීයය.   

(ඈ) ගම් නිසා අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාඅත්වරු නබි 

(සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාගේ මරණගයන් පසු ව 

සහබාවරුන් අතර සදු වූ ප්රශං්න ගැන ගි  වාද විවාද කිරීගමන් 

නිහඬ විය යුතු බව ඒකමතික ව තීරණය ගකොට ඇත. ඔවුන් 

වගසේ සදු කග ේ යහපත බලාගපොගරොත්තුගවනි. ගදපිරිගසන් 

මිය ගියවුනට පාප ක්ෂ්ඨමාව හිමිය. ඔවුන් ගකගරහි කරුණාව 

ගපන්වනු ලැීයය. සහාබාවරුන් අතර සදු වූ යුද ගැටුම් 

සම්බන්ධගයන් විමසනු ලැබූ විට සලේවරුන් අතුරින් 

ගකගනකු ගමගසේ පවසා සටීය. ගමය රුධිර හැළීමකි. ඉකුත් වී 

ගිය සුළු කරුණකි. වයින් අල්ලාහ් අපගේ අත් පිරිසදු ගකොට 

ඇත. ඒ සම්බන්ධගයන් අපි කතා ගනොක  යුතුය. පසු ව ඔහු 

කුර්ආනගේ පාමයක් ගමගසේ පාරායනා කර ගපන්වීය.  

ةر  تِلَْك  م 
ه
مْ  َكَسَبْت  َما لََها َخلَْت  قَدْ  أ هونَ  َوَل  َكَسبْتهمْ  َما َولَكه ل

َ
هْسأ ا ت  ََكنهوا َعم 

 َيْعَملهونَ 
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ගමය ඉකුත් වී ගිය සමූහයකි. ඔවුන් ඉපැයූ දෑ ඔවුනට හිමිය. 

ඔවුන් කරමින් සටි දෑ පිළිබෙ ව නුඹලා විමසනු 

ගනොලබන්ගනහුය.  (අල් කුර්ආන් 2 : 141) 

අපගේ යුතුකම වන්ගන් සහාබාවරුන්ගේ මහිමයන් සුරක්ෂ්ඨා 

කිරීමය. ඔවුන් ගපර ගමන්කරුවන් ගලස පිළිගැනීමය. 

ඔවුන්ගේ විගශංේෂ්ඨාිංගයන් ගැන ජනයා අතර පතුරුවා මය. 

ඔවුන් සයලු ගදනා මුජ්තහිද් ගහවත් කාර්යක්ෂ්ඨම ව ගසොයා 

බලා කටයුතු ක  අය බව හා වැරදි දෑ ඔවුන් පවමනාගවන්ම 

ගනොක  බව විශං්වාස කිරීමය. වගසේ කාර්යක්ෂ්ඨම ව ගසොයා 

බැ ගම් දී කවගරකු යමක් නිවැරදි ව දුටුගව් ද ඔහුට කුසල් 

ගදකක් සතුය. කවගරකුට වය වැරදුගේ ද ඔහුට කුසලක් හිමි 

වන අතර ඔහුට වැරදුණු දෑ සෙහා සමාව ගදනු ලැගබ්. 

ඔවුන්ගේ පාපකම් පිළිබෙ ව සෙහන් ගවමින් හදීස් ප  වී ඇත. 

ඉන් ගබොගහ මයක් අසතය දෑ ය. වගසේ වාර්තා වනුගේ වහි 

යමක් අඩුගවන් ගහ  වැඩිගයන් ගහ  වහි නියම ස්වභාවය 

ගවනස් කිරීගමනි. වම සහාබාවරුන් පවමනාගවන් කිසවක් 

කර නැති බැවින් නිවැරදි ම මතය වනුගේ ඔවුන් සයල්ලන් 

සමාව ගදනු ලැබූ අය බවය.  

ඇතැම් සහාබාවරුන්ගේ ක්රියාවන් පිළිකුල් කරනුගේ අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ රසූල්වරයාණන් ගකගරහි සහාබාවරුන් තැබූ 

විශංව්ාසය ඔවුන්ගේ හිජ්රතය ඔවුන්ගේ පදව් පපකාර 

අල්ලාහ්ගේ මාර්ගගේ ඔවුන්ගේ කැපවීම ඔවුන් තු  තිබූ 

ප්රගය ජනවත් දැනුම හා ඔවුන්ගේ යහකම් වැනි ඔවුන්ගේ 

මහිමයන් හා විගශංේෂ්ඨාිංගයන් පිළිබෙ ව ගැඹුගරන් ගසොයා 

ගනොබලන අල්ප ගදගනකි. සහාබාවරුන්ගේ චරිතය හා 

ඔවුනට අල්ලාහ ්හිමි කර දුන් මහිමයන් ගදස ඥානාන්විත ව හා 

සාධක සහිත ව ගකගනකු ගසොයා බැලුගව් නම් නබිවරුන් 

රසූල්වරුන්ට පසු ව ඇති ගරේෂ්ඨ්මතම මැවීම ඔවුන් බවත් 
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ඔවුනට ගපර කිසවකු වගලස ගනොසටි බවත් මින් මතුවට වවන් 

ගරේෂ්ඨ්මයින් දැක ගත ගනොහැකි බවත් සමූහයන්ගගන් 

ගරේෂ්ඨ්මතම ජන සමූහයා අතර ගමොවුන්ගේ කාල පරිච්ගේදය 

අති පත්තරීතර බවත් අල්ලාහ ්ගවත ගමොවුන් ඉතා ගගෞරවනීය 

බවත් ස්ථීර ව දැන ගනු ඇත. 

සැලකිය යුතුය: 

නීතිමය වශංගයන් ගත් ක  සහාබාවරුන් විසන් සදු වූ වරදක් 

පිළිබෙ ව ගසොයා බැ ගම් දී වය කිසදු පාපකාරී කටයුත්තක් 

සෙහා ගනොවීය. නමුත් ඒ සයල්ල සදු වූගේ අනිවාර්යය 

කටයුත්තක් අනිවාර්යය කරන විටය. වය සමාජයට පපගදසක් 

විය. වබැවින් ගද්ව විශංව්ාසය ඇති බුද්ධිමත් ජනයා ඔවුන් වැරදි 

කිරීගමන් සුරක්ෂිත ව සටියවුන් බව ගහ  ඔවුන් පාපකම් සදු 

ක  බව ගහ  ගනොපවසති. නමුත් නව ආකල්ප දරන්නන් හා 

ගනොම  ගියවුන් සැබැවින්ම සහාබාවරුන් වැරදි කර ඇත 

පාපකම් සදු කර ඇතැයි ස්ථීර ගකොට පවසති. ඇතැමුන් 

සහාබාවරුන් විෂ්ඨයගයහි සීමාව ඉක්මවා කටයුතු කරති 

ඇතැමුන් ඔවුන් වැරදි වලින් මිදුණු සුරක්ෂිතයින් යැයි පවසති. 

ඇතැමුන් ඔවුන් ප්රතික්ගෂ්ඨේප කරමින් සැබැවින්ම ඔවුන් වැරදි 

ක  පාපිෂ්ඨ්මයින් බව පවසති. ගමගසේ තිබිය දී අහ්ලුස් සුන්නා 

වල් ජමාඅත්වරු ඔවුන් පිළිබෙ ව මධයසථ් පිළිගවතක් 

අනුගමනය කරති. 

*** 
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9.ස්වර්ගය ගහ  නිරය ගකගනකුට හිමි යැයි සාක්ෂි 

දැරීම 

අල් කුර්ආනය හා සුන්නාගව් සෙහන් වී ඇති පරිදි 

සහාබාවරුන්ගේ නායකත්වය තු  තිබූ ගපෞරුෂ්ඨත්වගේ මහිමය 

පිළිබෙවත් ඔවුන් අතුරින් යම් ගකොටසකට පමණක් නියම වූ මහිමයන් 

පිළිබෙවත් ගපොදුගව් සයලු සහාබාවරුන්ට හිමි මහිමයන් පිළිබෙවත් 

අහ්ලුස ් සුන්නා වරු සාක්ෂි දරනවාක් ගමන්ම අල්ලාහ් හා ඔහුගේ 

නබිවරයා නම් ක  අය හැර සයල්ගල ම ස්වර්ගයට නියතය. වගසේ 

නැතිනම් නිරයට නියත යැයි ඔවුහු සාක්ෂි ගනොදරති. යගමකුට ස්වර්ගය 

නියතය වගසේ නැතිනම් නිරය නියත යැයි සාක්ෂි දැරීම බුද්ධියට ඇතු ත් 

වන කරුණක් ගනොවන්ගන්ය. ගහේතුව වය ගුප්ත කරුණු අතුරින් වන 

බැවිණි. වය සුරක්ෂිත වූ ගද්ව පණිවිඩය මත පිහිටයි. වබැවින් ගද්ව 

පණිවිඩය යගමකු පිළිබෙ සාක්ෂි දරා ඇත්නම් මුසල්ිම්වරුන් ද ඔහු පිළිබෙ 

ව සාක්ෂි දරති. ගද්ව පණිවිඩය ඔහු පිළිබෙව සාක්ෂි දරා ගනොමැති නම් 

මුස්ලිම්වරු ද ඔහු පිළිබෙ ව සාක්ෂි ගනොදරති. වගමන්ම ගකගනකු 

ගවනුගවන් ගහ  ගකගනකු හට නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමා සාක්ෂි දරා ඇත්නම් වය ද අල්ලාහ්ගේ පණිවිඩයකි. පත්තරීතර 

අල්ලාහ් නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමා පිළිබෙ ව ගමගසේ 

පවසා සටියි.  

وَ  إِنْ  ،  الَْهَوى َعنِ  َيْنِطقه  َوَما  يهوَح  َوْحر  إِل   هه

ඔහු තම කැමැත්තට අනුව කතා ගනොකරයි. (ඔහු කතා කග ේ නම්) වය 

දන්වා සටි (ගද්ව) පණිවිඩයක් මිස නැත. (අල් කුර්ආන් 53: 3,4)  

නමුත් අහ්ලුස් සුන්නා වල් ජමාආතයට අයත් පදවිය 

ඉස්ලාමිකයින් අතුරින් දැහැමියාට කුසල් හිමි විය යුතු බව අගප්ක්ෂ්ඨා 

කරන අතර පාපියාට දඬුවම හිමි වීම ගැන බිය ගවති.  

ස්වර්ගය හා නිරය සම්බන්ධගයන් සාක්ෂි දැරීම ගකොටස් 

ගදකකට ගබදා දැක්විය හැක.  
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1- නම් ක  ලැබූ විගශංේෂ්ඨ පදවිය: වනම් ස්වර්ගය ගහ  නිරය හිමි බවට 

නම් කරනු ලැබූ පුද්ගලයන් හා බැඳුණු කරුණකි. වගසේ නම් ක  

හැක්ගක් අල්ලාහ් හා ඔහුගේ රසූල්වරයා නම් ක  පදවිය පමණය.  

2- ගපොදු පදවිය: ෂ්ඨහාදා කලිමා ව පැවසීම වැනි ගුණාිංගයන් හා බැඳුණු 

කරුණකි. ගද්ව විශං්වාස වන්ත සෑම පුද්ගලයකුම ස්වර්ගයට 

පිවිගසයි. ගද්ව ප්රතික්ගෂ්ඨේපිත සෑම පුද්ගලයකුම නිරයට පිවිගසයි. 

ගමගලස ස්වර්ගයට පිවිසීමට ගහ  නිරයට පිවිසීමට ගහ  සාධකයන් 

බවට පත් වන අල්ලාහ් ගපන්වා දුන් ගුණාිංග ද පදාහරණ ගලස 

දැක්විය හැක.   

ගමය රාෆිලාවරුන් හා ඔවුනට ගදවැනි ගනොවූ ගමම කරුණට 

පටහැණි ව කටයුතු කරන අයගේ ගම ඩකම ගපන්වා ගදන්නකි. අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ රසූල්වරයා ස්වර්ගය නියත යැයි සාක්ෂි දැරූවනට නිරය සතු 

යැයි ගමොවුන් සාක්ෂි දරති. අල්ලාහ් හා රසූල්වරයා සාක්ෂි ගනොදැරූ 

නියමිත පදවියට ස්වර්ගය සතු යැයි වාද කරති. ගමය ඔවුන්ගේ වැරදි හා 

ඔවුන්ගේ මු ාගවහි කුරීරුකම ගහේතුගවනි. ඔවුන් කවුරුන් ගකගරහි 

ගක ප වන්නන්ගේ ඔවුන්ගේ අයිතිය සම්බන්ධගයන් අල්ලාහ ්හා ඔහුගේ 

රසූල්වරයාට ගබොරුකරන්නන් ගවති. කවුරුන් ගකගරහි ඔවුන් සීමාව 

ඉක්මවා කටයුතු කරන්ගන් ද ඔවුන්ගේ පරුමය සම්බන්ධගයන් අල්ලාහ ්

හා ඔහුගේ රසූල්වරයාට වගරහි ව කිසදු දැනුමකින් ගතොර ව කතා කරති. 

ගම් නිසා ඔවුන් පදාරතම ප්රජාවක් වූ පසසත්ම අනුගාමිකයින්ට සමාජගේ 

නපුරන් බවට තීන්දු කර ඇත. ඔවුන්ගේ මුඛ වලින් පිට වන වදන 

බරපත  විය. ඔවුහු ගබොරුව මිස (ගවන කිසවක්) ගනොගදොඩති.  

   අපගේ නබි නායක මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) 

තුමාණන් ගකගරහි ද වතුමාණන්ගේ පවුගල් පදවිය හා වතුමාණන් සම  

මිතුරුකම් පෑ වතුමාණන්ගේ අනුගාමිකයින් ගකගරහි ද ශංාන්තිය හා 

සමාදානය හිමි ගව්වා ! 

අල්ලාහ්ගේ සමාව අයැද සටින  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු සාලිහ් අල් කසීර් 
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