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තව්හීද් හා ඊමාන් පිළිබඳ පාඩම 

1- ඊමාන් 

 අත්-තව්හීද් යනු ශුද්ධ වූ අල්ලාහ් ට පමණක් අනිොර්යය 

වූ කරුණු හා ඔහු ට පමණක් සුවිෂ ේෂී වූ කරුණු තුළින් 

ඔහුෙ ඒකීයත්ෙයට පත් කිරීමය.  

එනම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඒකීය ය. ඔහුෂේ පරිපාලනෂය 
හි ෂහෝ ඔහුෂේ ෂද්ෙත්ෙෂේ ෂහෝ ඔහුෂේ නාමයන් හා 
ගුණාිංගයන් හි ෂහෝ කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ඔහුට ෂනොමැති 
බෙ ගැත්තා තරෂේ වි ්ොස කිරීමය.  
එහි ෂත්රුම : සයලු දෑ හි ෂපෝෂක හා පරමාධිපති අල්ලාහ් 
ය. සැබැවින් ම එකම මැවුම්කරු ඔහු පමණය. ඔහු සදා 
ජීෙමානය වි ්ෙෂේ ඇති සයලු දෑ එකෙර සැලසුම් කිරීෂම් 
පැෙැත්මක් ඇත්තා යන ෙගත් වි ්ොස කිරීම.  

එෂමන්ම නැමදුමට සුදුස්සා ෙනුෂේ ඔහු පමණය. ඔහුට 
කිසදු ආෂද් කෂයකු ෂනොමැත. ඔහු හැර නැමදුමට ලක් 
ෙන සයල්ල අර්ථ ශූනැ ය යන්නත් වි ්ොස කිරීම.  

පරිපූර්ණ ගුණාිංගයන්ෂගන් ෙර්ණනා කරනු ලැබූෙකි. 
සයලු අඩුපාඩුකම් හා ෂදොස් ෙලින් නිදහස් වූෂෙකි. ඔහුට 
පමණක් අලිංකාර නාමයන් හා උසස් ගුණාිංගයන් ඇති 
බෙත් වි ්ොස කිරීම.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි.  



 

5 

وَُُإَِلُُإَِلََُُلُُاّلَلُه َماءُهَُلهُُهه سأ
َ َنُُاْلأ هسأ اْلأ  

ඔහු හැර නැමදුමට කිසදු ෂදවිෂඳකු ෂනොමැත. ඔහුට 
අලිංකාර නාමයන් ඇත.  (අල්-කුර්ආන් 20:8) 

 තව්හීද් පිළිබඳ අවබබෝධය 

කීර්තිෂයන් සපිරුණු අල්ලාහ් එකීය ය. ඔහුට කිසදු 
හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත. ඔහු එකීය ය. ඔහුෂේ 
පැෙැත්ෂම හි ද නාමයන් හි ද ගුණාිංගයන් හි ද ක්රිහයාෙන් හි 
ද ඔහුට සමාන කිසෂෙකු ෂනොමැත. සයලු ආධිපතැය ඔහු 
සතුය. මැවීමත් නිෂයෝගයත් ඔහුට පමණක් සතුය. එහි 
කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැත.  

ඔහු ය අධිපති. අන් සයල්ල ඔහුෂේ ෙහලුන්ය... 

ඔහු ය පාලක. අන් සයල්ල ඔහුෂේ පාලිකයන් ය...  

ඔහු ය මැවුම්කරු. අන් සයල්ල ඔහු විසන් මෙනු 
ලැබූෙන්ය...    

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُ وَُُقهلأ َحدُ ُاّلَلُهُهه
َ
نُأَُولَمُأُ،ُيهوَلُأَُولَمُأُيَِلُأُلَمُأُ،ُالَصَمدُهُاّلَلُهُ،ُأ ُيَكه

ًواَُلهُ فه َحدُ ُكه
َ
 (4)ُأ
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(නබිෙරය) පෙසනු. සෑබෑ විෂයය නම්, අල්ලාහ් ඒකීය ය. 
අල්ලාහ් (ෂසසු අය විසන්) සදා සරණ පතනු ලබන්නා වූ ද 
(කිසදු) අෙ ැතාෙක් රහිත වූ ද අෂයකි. ඔහු කිසෂෙකු 
ජනිත ෂනොකෂ ේය. ඔහු කිසෂෙකුෂගන් ජනිත කරෙනු ද 
ෂනොලැබුෂව්ය. තෙද ඔහුට සමාන කිසෂෙකු 
ෂනොවූෂේමය.  (අල්-කුර්ආන් 112)  

ඔහු සුවිශුද්ධ ය. අති බලෙත් ය. ඔහු හැර ෂසසු සයල්ල 
ෂබලහීන ය... ඔහු  ක්තිෙන්ත ය. ඔහු හැර ෂසසු සයල්ල 
ෂනොහැකියාෂෙන් යුක්ත ය ... ඔහු අති මහත් ය. ඔහු හැර 
ෂසසු සයල්ල කුඩා ය... ඔහු ස්ොධීන ය. ඔහු හැර ෂසසු 
සයල්ල ඔහුෂගන් යදින්නන් ය... ඔහු සර්ෙ බලධාරී ය. 
ඔහු හැර ෂසසු සයල්ල පහත් ය... ඔහු සතැ ය. ඔහු හැර 
නැමදුම් ලබන සයල්ල නිෂ්ඵල ය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි 

نََُُذلَِكُ
َ
وَُُاّلَلَُُبِأ َق ُُهه نَُُاْلأ

َ
ونََُُماُوَأ عه ونِهُُِِمنُأُيَدأ َاِطلهُُده ُاْلأ

نَُ
َ
وَُُاّلَلَُُوَأ الأَكبِيُهُالأَعِلُ ُهه  

එය, අල්ලාහ් ෙන ඔහු සතැය බැවිනි. තෙද සැබැවින් ම 
ඔහු හැර කැඳෙනු ලබන දෑ නිෂඵ්ලය. සැබැවින් ම අල්ලාහ ්
ෙන ඔහු උත්තරීතර ය. අති ෂේේෂ්ය ය.   (අල්-
කුර්ආන් 31:30)  

අති පිවිතුරු ඔහු ෂගෞරොන්විත ය. ඔහුට ෙඩා 
ෂගෞරෙෂයන් යුත් ෂෙන කිසෂෙකු නැත ... ඔහු අති 
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උත්තරීතර ය. ඔහුට ෙඩා උත්තරීතර ෂෙන කිසෂෙකු නැත 
... ඔහු අති ෂේේෂ්යය. ඔහුට ෙඩා ෂේේෂ්ය ෂෙන කිසෂෙකු 
නැත ... ඔහු අපරිමිත දයාන්විත ය. ඔහුට ෙඩා දයාන්විත 
ෂෙන කිසෂෙකු නැත ...  

අති පිවිතුරු ඔහු සෑම  ක්තියක් තු  ම ගැබ් ෙ ඇති 
 ක්තිෂේ මැවුම්කරු ෙන අති මහත්  ක්ති ෙන්තය ... සෑම 
බලයක් තු ම ගැබ් ෙ ඇති බලෂේ මැවුම්කරු ෙන ඔහු අති 
මහත් බලය ඇත්තාය. 

සෑම දයාෙක් තු  ම ගැබ් ෙ ඇති දයාෂව් මැවුම්කරු ෙන 
ඔහු අපරමිත දයාන්විත ය... මැවීම් සයල්ලට දැනුම ලබා 
දුන් සර්ෙඥානීය. සයලු ෂපෝෂණයන් හා ෂපෝෂණය 
ලබන්නන් මැවූ සර්ෙ ෂපෝෂකය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

مُه مُأُاّلَلُهَُذلِكه وَُُإَِلُُإَِلََُُلَُُرب كه لَُُخالِقهُُهه ءُ ُكه وهُهََُشأ بهده ُفَاعأ
وَُ َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه َُُوكِيل ََُُشأ هُهَُلُ، رِكه بأَصارُهُتهدأ

َ وَُُاْلأ رِكُهَُوهه ُيهدأ
بأَصارَُ

َ وَُُاْلأ َُُوهه َبِيُهُاللَِطيفه
أ
 .اْل

එෙැන්ෂනකු ය නුඹලාෂේ පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ්. ඔහු 
හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු නැත. (ඔහු) සයලු දෑ හි 
මැවුම්කරුය. එබැවින් නුඹලා ඔහු ෙ නමදිවු. ඔහු සයලු දෑ 
ෂකෂරහි භාරකරුො ය.  
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දෘෂ්ටියන් ඔහු ෙ ග්රනහණය ෂනොකරයි. (නමුත්) ඔහු (සයලු) 
දෘෂ්ටියන් ග්රනහණය කරයි. ඔහු අති සයුම් ඥානී ය. 
අභිඥානෙන්ත ය.    (අල්-කුර්ආන් 
6:102,103) 

ඔහු අභිමත දෑ සදු කරන සර්ෙඥානි මහා විනි ්චය කරුය. 
ඔහු අෂේක්ෂා කරන දෑ ඔහු තීන්දු කරන්ෂන් ය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි 

َلُ
َ
َلأقهَُُلهُُأ

أ
رُهُاْل مأ

َ ُُاّلَلُهَُتَباَركََُُواْلأ  الأَعالَِميََُُرب 

දැන ගන්න. මැවීම ද අණ ද ඔහු සතුය. වි ්ෙෂේ 
පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ් භාගැමත් ය.   
 (අල්-කුර්ආන් 7:54)  

අති පිවිතුරු ඔහු සයලු දෑහි ආරම්භක ය. සයලු දෑට පසුෙ ද 
පෙතින අෙසානයා ය. සෑම ෂදයක් ම ඉහළින් වූ බාහිර ය. 
සෑම ෂදයකටම පහළින් වූ අභැන්තර ය. සෑම ෂදයක් 
පිළිබඳ ෙ සර්ෙඥානී ඔහු පමණ ය. ඔහුට කිසදු 
හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් තමන් ගැන ෂමෂසේ පෙසයි 

وَُ َولهُُهه
َ َِخرُهُاْلأ َاِطنُهَُوالَظاِهرُهَُواْلأ وََُُواْلأ للَُُوهه ءُ ُبِكه   َعلِيمُ ََُشأ
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ඔහු ප්රනාරම්භක ය. අෙසානයා ය. බාහිර ය. අභැන්තර ය. 
තෙ ද ඔහු සයලු දෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙඥානී ය.   (අල්-
කුර්ආන් 57:3) 

අති පිවිතුරු ඔහු සෑම ෂදයක් ම තමන් සතු කර ෂගන ඇති 
සතැ නිරුුයය ය. ඔහු හැර ෂෙන කිසෂෙකු ෂකෂරහි 
කිසෙක් නැත. සයල්ල ඔහු ෂෙතම අයැදින්ෂන්ය. ඔහුට 
කිසදු ආෂද් කෂයකු ෂනොමැත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

مَُُقهلُِ لأِكَُُمالَِكُُاللَهه أمه ِتُُال لأَكُُتهؤأ أمه ِعُهُتََشاءُهَُمنُأُال
لأَكَُُوَتْنأ أمه ُال

ُهُبَِيِدكَُُتََشاءُهَُمنُأَُوتهِذل ُُتََشاءُهَُمنُأَُوتهِعزُ ُتََشاءُهُِمَمنُأ َيأ ُإِنََكُُاْلأ
ُ لََُُعَ ءُ ُكه  قَِديرُ ََُشأ

(නබිෙරය) අෂහෝ ! අල්ලාහ්, සර්ෙ රාජැෂේ 
අධිපතියාණනි, ඔබ අභිමත ක  අයට පාලන බලය ලබා 
ෂදන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත ක  අයට ෂගෞරෙය 
පිරිනමන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත ක  අය ෙ අෙමන් 
කරන්ෂනහි ය. සයලු යහපත ඔබ දෑෂතහි ය. සැබැවින් ම 
ඔබ සයලු දෑ ෂකෂරහි අතිබලසම්පන්නය යැයි ප්රනකා  
කරනු.  (අල්-කුර්ආන් 3:26) 

ඔහු ඒකීයය. සෑම ෂදයකම රජුය. සෑම ෂදයක් ෂකෂරහි ම 
සර්ෙ බලධාරීය. සෑම ෂදයක් පිළිබඳ ෙ සර්ෙඥානීය. සෑම 
ෂදයක් ම පිරිනමන්නාය. සෑම ග්රනහණයක්ම ග්රනහණය 
කරන්නාය. සෑම බලෙෂතක් ෂකෂරහි ම සර්ෙ බල 
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ඇත්තාය. අබිබො යන සෑම ෂදයක් ම අබිබො යන්නාය. 
සයල්ලට එකම රජුය.  

لأكهُُبَِيِدهُُِاََّلِيَُتَباَركَُ أمه وَُُال َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه  قَِديرُ ََُشأ

තම දෑෂතහි සර්ෙ රාජැ සතුෙ ඇත්තා මහා භාගැෙන්තය. 
තෙ ද ඔහු සයලු දෑ ෂකෂරහි සර්ෙබලධාරීය.  (අල්-
කුර්ආන් 67:1) 
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2- තව්හීද් හි බ ොටස් 

රසූල්ෙරුන් ඇරයුම් ක  ඒ සම්බන්ධ ෙ පුස්තක පහ  වූ 
තව්හීද් ෙර්ග ෂදකකි.  

ප මුෙැන්න. අල්ලාහ ්පිළිබඳ හුයනා ගැනීෂමහි හා ඔහුෂේ 
ස්ථාෙර පැෙැත්ෂම හි එකීය කරණය. ෂමය ‘තව්හීද් අර්-
රුබූබිේයා‘ ෂහෙත් පරිපාලනෂේ ඒකීයකරණය යනුෂෙන් 
හා ‘තව්හීද් අල්-අස්මාඋ ෙස්සෆාත්‘ ෂහෙත් අලිංකාර 
නාමයන් හා ගුණාිංගයන් හි ඒකීයකරණය යනුෂෙන් එය 
නම් ෂකෂර්. 

එනම් එහි අර්ථය සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඒකීය ය. ඔහු 
සයල්ල සැලැසුම් කරන්නා වූ ද අතිමහත් වි ්ෙය පාලනය 
කරන්නා වූ ද තම නාමයන් ගුණාිංගයන්  හා ක්රිහයාෙන් අිංග 
සම්පූර්ණ වූ ද සයලු දෑ පිළිබඳ සර්ෙඥ වූ ද සයල්ල ෂෙ ා 
ගන්නා වූ ද සයලු දෑ ෂකෂරහි තම  ක්තිය 
බලපෙත්ෙන්නා වූ ද පරිපූර්ණ ගුණාිංගයන්ෂගන් ෙර්ණනා 
කරනු ලැබුො වූ ද සයලු අඩුපාඩු හා ෂදොස් ෙලින් පිවිතුරු 
වූ ද මහා රාජාණන් වූ මැවුම්කරු වූ පරමාධිපති බෙ 
ගැත්ෂතකු තරෂේ වි ්ොස කර ඔහුෙ පිළිගැනීමය. එෂමන් 
ම ඔහුට අලිංකාර නම් ඇති බෙත් උසස් ගුණාිංගයන් ඇති 
බෙත් ඔහුෂේ පැෙැත්ම, ඔහුෂේ නාමයන්, ඔහුෂේ 
ගුණාිංගයන් හා ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් යන්ෂන හි ඔහුට සමාන 
කිසෂෙකු ෂනොමැති බෙත් තරෂේ වි ්ොස කිරීමය.  
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි  

ءُ َُكِمثألِهُُِلَيأَسُ وَََُُشأ َِصيُهُالَسِميعُهَُوهه  اْلأ

ඔහු ෂමන් කිසෙක් ෂනොමැත. තෙද ඔහු සර්ෙ ේාෙකය. 
සර්ෙ නිරීක්ෂකය.  (අල්-කුර්ආන් 42:11) 

ෂදෙැන්න: අධිෂ්යානෂේ හා අයැදීෂම හි ඒකීයකරණය. 
ෂමය තව්හීදුල් උලූහිේයා ෙල් ඉබාදා එනම් ෂද්ෙත්ෙෂේ 
හා නැමදුෂමහි ඒකීයකරණය යනුෂෙන් හැඳින් ෂව්.  

ප්රනාර්ථනා ෙ සලාතය බැතිමත්කම අෂේක්ෂාෙ ෙැනි සයලුම 
නැමදුම් අිං යන් හි අල්ලාහ් ට පමණක්  ඉටු කිරීම.  

එනම් එහි අර්ථය සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඒකීය ය. සයලු දෑ 
මැවීෂම හි ෂද්ෙත්ෙය හිමිය. සැබැවින් ම අතිපූජනීය ඔහු 
නැමදුමට සුදුස්සාය. ප්රනාර්ථනාෙ සලාතය උදව් පැතීම භාර 
කිරීම බැතිමත්කම අෂේක්ෂා කිරීම කැප කිරීම ෙැනි 
සයලුම ෙර්ගෂේ නැමදුම් ඔහුට පමණක් ඉටු ක  යුතුය. 
ෂමයින් කිසෙක් ෂහෝ අල්ලාහ් ෂනොෙන ෂෙනත් ෂදයකට 
පුදමින් යමක් අෂේක්ෂා කරන්ෂන් නම් ඔහු ආෂද්  
තැබූෂෙකු ෂව්. ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකෂයකු ෂව්.  
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි 

عُهَُوَمنُأ ُِعنأدَُُِحَسابههُهُفَإَِنَماُبِهَُُِلهُُبهرأَهانََُُلُُآَخرَُُإِلًَهاُاّلَلَُُِمعَُُيَدأ
لِحُهَُلُُإِنَهُهَُربلهُِ ونَُُيهفأ  الأََكفِره

කෙෂරකු අල්ලාහ් සමඟ තමන් ගැන තමන්ට ම කිසදු 
සාධකයක් ෂනොමැති ෂෙනත් ෂදවිෂයකු අයැදින්ෂන් ද 
එවිට ඔහුෂේ විනි ්චය ඔහුෂේ පරමාධිපති අබියස ය. 
සැබැවින් ම ඔහු ප්රනතික්ෂෂේපකයින් ෙ ජයග්රනහණයට පත් 
ෂනොකරන්ෂන්ය.  (අල්-කුර්ආන් 23:117) 

 ඒ  බද්ව සං ල්පය පිළිගැනීබේ නීතිය 

1- ෂලොෂෙ හි ස්ෙභාෙය හා දැක්ම තුළින් මිනිසා ට 

පරිපාලනෂේ දී ඒක ෂද්ෙ සිංකල්පය පිළිගැනීම 

අනිොර්යය ෂෙයි. අල්ලාහ් ෙන ඔහු ෙ පමණක් පිළිගැනීම 

ෂද්ෙ වි ්ොසයටත් නිරා දඬුෙමින් ආරක්ෂා වීමටත් 

ප්රනමාණෙත් ෂනොෂව්. ෂහේතුෙ ෂෂයිතාන් පො එය පිළිෂගන 

ඇති බැවිනි. ෂද්ෙ ආෂද්  තබන්නන් එය එක් 

ආකාරයකින් පිළිෂගන තිබිණ ද ඔවුනට එය 

ප්රනෂයෝජනෙත් ෂනොෂව්. ෂහේතුෙ ඔවුන් අල්ලාහ් ට පමණක් 

ෂනොනමදින ෂහයිනි.  

පරිපාලන විෂෂයහි පමණක් ෂකෂනකු ඒකීයත්ෙය 
පිළිගැනීෂමන් ඔහු ඒකීයත්ෙය පිළිගත් අෂයකු ෂහෝ 
මුස්ලිම්ෙරෂයකු ෂහෝ ෂනොෂව්. ෂද්ෙත්ෙෂේ ඒකීයභාෙය 
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පිළිගන්නා ෂතක් ඔහුෂේ ප්රනාණය හා ඔහුෂේ ධනය 
සුරක්ෂිත  ෂනොෂව්. එබැවින් අල්ලාහ ්පමණක් හැර ෂෙනත් 
ෂදවිෂයකු ෂනොමැති බෙත් ඔහුට කිසදු හවුල්කරුෂෙකු 
ෂනොමැති බෙත් සාක්ෂි දරා අල්ලාහ් ඒකීය ය. ඔහු හැර 
ෂෙන කිසෂෙකුට නැමදුම් කිරීම සුදුසු ෂනොෙන බෙත් 
කිසදු ආෂද්  භාෙයකින් ෂතොරෙ අල්ලාහ් ට පමණක් 
නැමදුම් පුද කිරීම අනිොර්යය බෙත් මිනිසා පිළි ගත යුතුෙ 
ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ  ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

واَُوَما ِمره
ه
بُهُإَِلُُأ واِِلَعأ ألِِصيَُُاّلَلَُُده ينََُُلهُُُمه َنَفاءَُُالل واُحه َُويهِقيمه

تهواُالَصََلةَُ  الأَقيلَمةُُِِدينُهَُوَذلَِكُُالَزََكةََُُويهؤأ

දහෂම හි චිත්ත ඒකාග්රනතාෂෙන් සතැය ෂෙත නැුරරු 
ෂෙමින් අල්ලාහ් ෙ නැමදීමට ද සලාතය සථ්ාපිත කිරීමට ද 
zසකාත් දීමට ද මිස ඔවුහු අණ කරනු ෂනොලැබූහ. ෂමයයි 
ඍජු දහම ෙනුෂේ. (අල්-කුර්ආන් 98:5) 

2-  තව්හීදුර් රුබූබිේයා ෂහෙත් පරිපාලනෂේ ඒකීයභාෙය හා 

තව්හීදුල් උලූහීේයා ෂද්ෙත්ෙෂේ ඒකීයභාෙය යන කරුණු 

ෂදක අනිොර්යෂයන් ම පිළිගත යුතු දෑය. පරිපාලෂේ දී 

අල්ලාහ් ෙ ඒකීය භාෙයට පත් කිරීම ෂද්ෙත්ෙය ඒකීය 

භාෙයට පත්  කිරීම සඳහා ඉෙහල් ෂව්. එනම් කෙෂරකු 

අල්ලාහ් ඒකීය ය. ඔහු පරමාධිපතිය. මැවුම්කරුය. රජුය. 

ෂපෝෂකයාය යනුෂෙන් පිළිගත්ෂත් ද එවිට නැමදුම් 
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ලබන්නට අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැති බෙ 

පිළිගැනීම ඔහුට අනිොර්යය ෂව්. ඔහු ෂෙන කිසෂෙක 

ෂනොඅයදී. අල්ලාහ්ෂගන් පමණක් උදව් පතයි. ඔහු 

ෂකෂරහි පමණක් වි ්ොසය තබයි. ඔහු හැර ෂෙන 

කිසෂෙකුට කිසදු ආකාරෂේ නැමදුමක් පුද ෂනොකරයි.  

එෂමන් ම ෂද්ෙත්ෙය ඒකීයකරණය ද පරිපාලෂේ දී 
අල්ලාහ් ෙ ඒකීය භාෙයට පත් කිරීම අනිොර්යය කරෙයි. 
එබැවින් අල්ලාහ් ට පමණක් නැමද ඔහුට කිසදු ආකාරෂේ 
ආෂද් යක් ෂනොතබන සෑම ෂකෂනකුට ද සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් තමන්ෂේ පරමාධිපති බෙත් තමන්ෂේ මැවුම්කරු 
බෙත් තමන්ෂේ රජු බෙත් පිළිගැනීම අනිොර්යය ෂෙයි.  

රුබූබිේයා ෂහෙත් පරිපාලනය ද උලූහිේයා ෂහෙත් 
ෂද්ෙත්ෙය ද විටක එකෙර සඳහන් ෂව්. නමුත් එහි අදහස ්
ෂෙනස්ය. රබ් යන්ෂනහි අර්ථය මැවීම හා විධානය නමැති 
ගුණාිංග සතු රජු යන්නයි. ඉලාහ් යනු නැමදුමට ලක් 
ෙන්නා ඔහු පමණක් නැමදුම් ලබන්නට සුදුස්සා යන්නයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

ُ وذُهُقهلأ عه
َ
ُُأ  انلَاِسُُإَِلُُِ،ُانلَاِسَُُملِِكُُ،ُانلَاِسُُبَِربل

(නබිෙරය) පෙසවු. මම මිනිසුන්ෂේ රජු වූ ද මිනිසුන්ෂේ 
ෂදවිුයන් වූ ද මිනිසුන්ෂේ පරමාධිපතිෂගන් ආරක්ෂාෙ 
පතමි.        (අල්-
කුර්ආන් 114 : 1-3) 
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තෙත් විටක ෂදකින් එකක් ෂෙන් ෂෙන් ෙ සඳහන් වුෙ ද 
එම එක් එක් පදෂය හි ඉහත සඳහන් අර්ථ ෂදකම ගැබ් ෙ 
පෙතී.   

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُ َُُقهلأ َغيأ
َ
بأِغُُاّلَلُُِأ

َ
وََُُربًّاُأ َُُوهه لَُُرب  ءُ ُكه   ََشأ

(නබිෙරය,) පෙසවු. ඔහු සයලු දෑ හි පරමාධිපති ෙ සටිය දී 
නැමදුම සඳහා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු මම 
ෂසොයන්ෂනම් ද?     (අල්-
කුර්ආන් 114 : 1-3) 

 තව්හීද් බහවත් ඒකීය රණබේ මහිමය 

අල්ලාහ් වි ්ෙෂේ පරමාධිපති ය. මිනිසුන් සයල්ලෂේ 
පරමාධිපති ය.  මිනිසුන් සයල්ලෂේ ෂදවියා ය. ඔහු ෙ 
නමදින අය ෂෙනුෂෙන් වූ ෂදවියා ය. ඔහු ෙ ෂනොනමදින 
අයට පො ඔහුෂේ භාගැයන් අහිමි ෂනොකරන කාරුිකක 
පරමාධිපති ය. කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ වි ්ොස කෂ ේ ද එවිට 
ඔහු විවිධ භාගැයන් අතුරින් ඔහුෂේ පරිපාලනෂේ 
දායාදයන් ලබා ගනු ඇත. එෂමන් ම ඔහුෂේ ෂද්ෙත්ෙෂේ 
දායාදයන් ද ලබා ගනු ඇත. එයයි ධර්මය, ස්ෙර්ගය. නමුත් 
කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ වි ්ොස ෂනොකෂ ේ ද ෂමෂලොෙ දී 
පමණක් ඔහුෂේ පරිපාලෂේ දායාදයන් හිමි කර ගනු ඇත. 
නමුත් ම වුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 
ෂද්ෙත්ෙෂේ දායාදය ලබා ෂනොගනු ඇත. එයයි ස්ෙර්ග ය.  
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මිනිසා තම ප්රනතිඵල හිමි කර ගනුෂේ ඔහු කෙෂරකු 
ෂෙනුෂෙන් යමක් ඉටු කෂ ේ ද ඔහුෂගනි. නමුත් ෂද්ෙ 
ප්රනතික්ෂෂේපකයා අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් කිසෙක් ඉටු 
ෂනොකරයි. එබැවින් ඔහු පමරාන්ත දිනෂේ නිරය හැර 
ෂෙන කිසෙක් හිමි කර ෂනොගනියි.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

ُِ نَُُالَصاِْلَاِتَُُوَعِملهواُآَمنهواُاََّلِينََُُوبَّشل
َ
مُأُأ ُُلَهه ََُتأرِيَُجَنات 

نأَهارُهُهِتَِهاَتُأُِمنُأ
َ ََماُاْلأ زِقهواُُكه قًاَُثَمَرةُ ُِمنُأُِمنأَهاُره هواُرِزأ َُهَذاُقَال

َناُاََّلِي زِقأ تهواَُقبألهُُِمنُأُره
ه
تََشابًِهاُبِهُُِوَأ مُأُمه َواجُ ُفِيَهاَُولَهه زأ

َ
ُأ

َطَهَرةُ  مُأُمه ونَُُفِيَهاَُوهه  َخاِله

වි ්ොස ෂකොට දැහැමි ක්රිහයා ක වුනට, (ස්ෙර්ග) උයන් 
සැබැවින් ම ඔවුනට ඇත යන ශුභාරිංචි ෂදවු. ඊට යටින් 
ගිංගාෂෙෝ ගලා බසති. සැම විටම ඔවුනට ෂපෝෂණය සඳහා 
පලතුරු ලබා ෂදනු ලැබූ විට ෂමයම ය අපට ෂපර ෂදනු 
ලැබුෂව් යැයි ඔවුහු ප්රනකා  කරති. තෙද එකිෂනකට සමාන 
වූ දෑ (පලතුරු) ඔවුනට ෂගන ෂදනු ලැෂබ්. ඔවුනට එහි 
පාරිශුද්ධ කරන ලද සහකාර අය ෂෙති. ඔවුහු එහි 
සදාතනිකෂයෝ ෂෙති. (අල්-කුර්ආන් 2:25) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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واَُولَمُأُآَمنهواُاََّلِينَُ مُأُيَلأبِسه مُ ُإِيَماَنهه
لأ وََلَِكُُبِظه

ه
مُهُأ نُهُلَهه مأ

َ مُأُاْلأ َُوهه
ونَُ هَِتده هأ  مه

වි ්ොස කර තම වි ්ොසය සමඟ අපරාධය (ආෂද්  
තැබීම) ෂෙ ා ෂනොගත් අය ෙන ඔවුනටම ය 
සුරක්ෂිතභාෙය ඇත්ෂත්. ඔවුහු යහමඟ ලද්ෂදෝ.  
  (අල්-කුර්ආන් 6:82) 

3- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

َمِئُ ُآَمنهواُاََّلِينَُ مُأَُوَتطأ رُُِقهلهوبههه َلُُاّلَلُُِبِِذكأ
َ
رُُِأ َمِئُ ُاّلَلُُِبِِذكأ َُتطأ

ُ لهوبه مُأُوَبُطهُُالَصاِْلَاِتَُُوَعِملهواُآَمنهواُاََّلِينَُُ،ُالأقه نُهُلَهه سأ ُوَحه
ُ  َمآب 

ඔවුන් කෙරහු ද යත් වි ්ොස ෂකොට තම හදෙත් අල්ලාහ ්ෙ 
ෂමෂනහි කිරීෂමන් සැනසුමට පත් වූෙන්ය. දැන ගනිවු. 
හදෙත් සැනසුමට පත් ෙනුෂේ අල්ලාහ් ට ෂමෂනහි 
කිරීෂමනි. වි ්ොස ෂකොට යහකම් ක වුන් ෙන ඔවුන ට 
සුබාශිංසනයයි. තෙද යහපත් ලැඟුම් ගන්නා ස්ථානයයි.  
(අල්-කුර්ආන් 13:28,29) 

4-  
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َباَدةََُُعنُأ نَُُ،َعنأهُهُاّلَلُهَُرِضَُبنُالصامتُُعه
َ
ُاّلَلُهَُصَّلُُانلَِبَُُأ

نُأَُشِهدََُُمنُأ"ُ:ُقَاَلُُوََسلَمََُُعلَيأهُِ
َ
َدههُُاّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُُأ َُلُُوَحأ

نََُُلهََُُشِيَكُ
َ
ََمًداُوَأ ههُُُمه هَُُعبأده وله نََُُوَرسه

َ
ُاّلَلَُُِعبأدُهُِعيَسُُوَأ

هُ وله لأَقاَهاَُوََكَِمهِتههُهَُوَرسه
َ
يَمَُُإَِلُُأ وحُ َُمرأ ََنةُهُِمنأهُهَُوره

أ
َُحق َُُواْل

َخلَهُهُ،َحق َُُوانلَارُه دأ
َ
ََنةَُُاّلَلُهُأ

أ
ُُاْل مهِتفقُ)ُ"ُالأَعَملُُِِمنُأََُكنََُُماََُعَ

 (عليه
සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 
ප්රනකා  ක  බෙ උබාදා ඉබ්නු සාමිත් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

කෙෂරකු අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත. ඔහු 
ඒකීය ය. ඔහුට හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත යන බෙටත් 
සැබැවින්ම මුහම්ම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ඔහුෂේ ගැත්තා හා ධර්ම දූතයා ය. තෙද ඊසා 
(අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තා හා ඔහුෂේ 
ධර්ම දූතයා ය. ඔහුෂේ ප්රනතිඥාෙ ඔහු මර්යම් ෂෙත ෂහීය. 
එම ආත්මය ද ඔහුෂගන්ය. ස්ෙර්ගය සැබෑෙකි. නිරය 
සැබෑෙකි යන බෙටත් සාක්ෂි දැරුෂව් ද අල්ලාහ් ඔහු ෙ 
ඔහු කරමින් සටි ක්රිහයාෙන් ට අනුෙ ස්ෙර්ගයට ඇතු ත් 
කරන්ෂන් ය.    (මූලාේය: බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) 
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5-  

َتَُُجابِرُ َُعنُأ
َ
ُوََسلَمََُُعلَيأهُُِاّلَلُهَُصَّلُُانلَِبَُُرضُاهللُعنهُقَاَلُأ

ل ُ وَلُُيَاَُفَقاَلُُرَجه وِجَبهَِتاِن؟َُماُاّلَلَُُِرسه أمه َُلَُُماَتَُُمنُأ"َُفَقاَلُُال
ِكُه هّشأ ََنةََُُدَخَلَُُشيأًئاُبِاّلَلُُِي

أ
ِكُهَُماَتَُُوَمنُأُاْل هّشأ َُشيأًئاُبِاّلَلُُِي

ُ(أخرجهُمسلم"ُ)انلَارََُُدَخَلُ
ජාබිර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ෂෙත 
පුද්ගලෂයකු පැමිණ අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, මුව්ජිබතාන් 
ෂහෙත් අනිොර්යය කරනු ලැබූ කරුණු ෂදක ෂමොනො 
දැ?යි විමසා සටියහ. එවිට එතුමාෂණෝ කෙෂරකු අල්ලාහට් 
ආෂද්  ෂනොතැබූ තත්ෙෂේ මරණයට පත් වූෂේ ද ඔහු 
ස්ෙර්ගය ට පිවිසීය. තෙද කෙෂරකු කිසෙක් ෂගන අල්ලාහ ්
ට ආෂද්  තැබූ තත්ෙෂේ මරණයට පත් වූෂේ ද ඔහු 
නිරයට පිවිසීය යැයි පැෙසූහ.  (මූලාේය මුස්ලිම්) 

 තව්හීද් හි යථාර්ථය හා එහි හරය  

සයලු කරුණු අල්ලාහ්ෂගන් සදු ෙන බෙ මිනිසා 
දකින්ෂන්ය. එම දැක්ම විවිධ ෂහේතූන් හා මාධැයන් 
ඔස්ෂසේ අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් අය ෂෙත ෂයොමු කිරීෂමන් 
ෙ ක්ොලයි. යහපත හා අයහපත ද පිරිනැමීම හා තහනම් 
කිරීම ද ඵලදායීතාෙ හා හානිය ද ෂයොමු කිරීම හා සැලසුම් 
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කිරීම ද ඔහුෂගන් පමණක් හැර ෂෙන කිසෂෙකුෂගන් 
දැකිය ෂනොහැක. ෂමම දැනුම මුල් කර ෂගන අල්ලාහ් ෙ 
නමදින්ෂන් නම් මිනිසා ෂම්ො සයල්ල අල්ලාහ් ට 
පමණක් සතු කරයි. ඔහු සමඟ ෂෙන කිසෂෙකු 
ෂනොනමදියි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසයි  

مُه مُأُاّلَلُهَُذلِكه وَُُإَِلُُإَِلََُُلَُُرب كه لَُُخالِقهُُهه ءُ ُكه وهُهََُشأ بهده ُفَاعأ
وَُ َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه ََُُشأ  َوكِيل 

එෙැන්ෂනකුය නුඹලාෂේ පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ්. ඔහු 
හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු නැත. (ඔහු) සයලු දෑ හි 
මැවුම්කරුය. එබැවින් නුඹලා ඔහු ෙ නමදිවු. ඔහු සයලු දෑ 
ෂකෂරහි භාරකරුය.      
 (අල්-කුර්ආන් 6:102) 

 තව්හීද් ප්රෙ ායබේ ාාරූරරත්වය 

لعاصُرضُاهللُعنهماُأنُرسولُعنُعبدُاهللُبنُعمروُبنُا
َُعلَيأهُُِاّلَلُهَُصَّلُُنهوًحاُاّلَلُُِنَِبَُُإِنَُ"ُ:اهللُصّلُاهللُعليهُوسلمُقَاَلُ

تأهُهُلََماُوََسلَمَُ أَوفَاةهَُُحََضَ ُُِلبأنِهُُِقَاَلُُال ُُإِّنل أَوِصَيةََُُعلَيأَكُُقَاص  ُال
رهكَُ ُُِآمه نأَهاكَُُبِاثأنهََِتيأ

َ
َُُِعنُأُوَأ رهكَُُاثأنهََِتيأ ُفَإِنَُُاّلَلُهُإَِلُُإَِلَُُبََِلُُآمه
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رأِضيَُُالَسبأعَُُالَسَموَاِتُ
َ ُُلَوُأُالَسبأعَُُوَاْلأ ُُكَِفةُ ُِفُُوهِضَعتأ َُووهِضَعتأ

ُُكَِفةُ ُِفُُاّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُ نََُُولَوُأُاّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُُبِِهنَُُرََجَحتأ
َ
ُأ

رأِضُُالَسبأعَُُالَسَموَاِتُ
َ نَُُالَسبأعَُُيَُوَاْلأ بأَهَمةًَُُحلأَقةًُُكه َُقَصَمهِتأههنَُُمه

بأَحانَُُاّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُ ِدهُُِاّلَلُُِوَسه لَُُصََلةهُُفَإَِنَهاَُوِِبَمأ ءُ ُكه َُوبَِهاََُشأ
َزقهُ َلأقهُُيهرأ نأَهاكَُُاْلأ

َ
كَُُِعنُأُوَأ أ ُُِالّشل أخرجهُأمحدُواْلخاريُُ"وَالأِكبأ

 فُاْلدبُاملفرد

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  
බෙ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් ඉබ්නු ආස් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා දන්ො සටියි.  

සැබැවින් ම අල්ලාහ්ෂේ නබිෙරෂයකු ෙන නූහ් 
(අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෂෙත මරණාසන්න ෂමොෂහොත 
පැමිික විට තම පුතණුෙන් ෂදස බලා මම ඔබ ට අන්තිම 
කැමැත්ත පෙසන්ෂනමි. මම ඔබ ට කරුණු ෂදකක් අණ 
කරන්ෂනමි. තෙත් කරුණු ෂදකක් ඔබ ට තහනම් 
කරන්ෂනමි. මම ඔබ ට ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් (නැමදුමට 
සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත) යැයි 
අණ කරන්ෂනමි. ෂහේතුෙ අහස් හත හා මහ ෂපො ෙ ෙල් 
හත එක් තරාදියක දමා ඒො ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන 
ෙචනය සමඟ කිරන්ෂන් නම් අහස් සතක් ෂහෝ 
මහෂපොෂ ොෙල් හතක් වුෙ ද ඒො අුයරු කෙයක් බෙට පත් 
ෙන්ෂන්ය. ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන ෙදන ඒො බිඳ 
දමනු ඇත. සුබ්හානල්ලාහි ෙබිහම්දිහි (අල්ලාහ් තම 
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ප්රන ිංසාෙ තුළින් අති පිවිතුරුය) යැයි ද අණ කරන්ෂනමි. 
සැබැවින්ම එය සෑම කටයුත්තකම පැතුම ෂව්. එමගින් 
මැවීම් ෙලට ෂපෝෂණය ෂදනු ලබන්ෂන්ය. 

තෙ ද මම ෂිර්ක් ෂහෙත් අල්ලාහ් ට ආෂද්  තැබීමත් කිබ්ර් 
ෂහෙත් අහිංකාරකමත් ඔබ ට තහනම් කරමි.  (මූලාේය 
අහ්මද්, බුහාරි) 

 තව්හීද් හි පරිපූරණත්වය.  

අල්ලාහ් ට කිසෙක් ආෂද්  ෂනොකර ඔහු ට පමණක් 
නැමදුම් ඉටු කර තාඝූත් නම් පිළිම පුද්ගල හා ෙස්තු 
ෙන්දනාෂෙන් දුරස් ෙන ෂතක් තව්හීද් යන සිංකල්පය 
සම්පූර්ණ ෂනොෂෙයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි  

لُُِفَُُبَعثأَناَُولََقدُأ َمةُ ُكه
ه
وًلُُأ نَُُِرسه

َ
واُأ بهده هَِتنِبهواُاّلَلَُُاعأ َُواجأ

وَتُ  الَطاغه

තෙද සැබැවින්ම අපි සෑම ජන සමූහයකටම නුඹලා 
අල්ලාහ්ෙ නමදිවු තාගූත්ෂගන් ෙැ කී සටිවු යනුෂෙන් 
ධර්ම දූතෂයකු එවීමු. (අල්-කුර්ආන් 16:36) 

 යථාර්ථවාදී තව්හීද් හි ඇති ප්රෙබයෝන  

තව්හීද් ෂහෙත් ඒකීයත්ෙෂයන් ලැෂබන අති මහත් 
ප්රනෂයෝජනය ෙනුෂේ අල්ලාහ් එම ගැත්තා ෙ පිළිෂගන ඔහු 
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ෂෙත තම ෂසනහස පිරිනමා ඔහු ෂෙත දයාෙ දක්ො ඔහු ෙ 
තම භාරයට ෂගන ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් පිළිෂගන ෂමෂලොෙ 
හා මතුෂලොෂෙහි සතුට ෂසොම්නස ඔහුට පිරිනැමීමයි.  

එෂමන් ම අල්ලාහ් ෂකෂරහි පමණක් සයල්ල භාර කිරීම 
යන වි ්ොසෂේ බලය එම ගැත්තා ෂෙත ඵල ෂදනු ඇත. 
මැවීම් ෙලට පැමිිකලි කිරීෂමන් ඔහු ෙැ ෂකයි. ඔවුනට 
 ාප කිරීම අත හැර දමයි. අල්ලාහ් පිළිබඳ තෘේතියට පත් 
ෙ ඔහු ෂකෂරහි ආදරය දක්ො ඔහුෂේ තීන්දු තීරණ පිළි 
ගනී. ඔහු ෂෙත යහපත් අයුරින් නමැද ඔහුට අෙනත ෙ 
කටයුතු කරයි. ඔහු ගැන ෂහොඳ සතුවිලි ඇති කර ගනී. 
ඔහුෙ ෂමෂනහි කිරීෂම හි තමන් ෙ නිරත කරෙයි. ස්ෙර්ගය 
ලැබීෂමන් ජයග්රනහණය ලබයි. නිරෂයන් මිෂදයි. 

 

 තාඝූත් හි සව්රූපය 

තාඝූත් යනු ගැත්ෂතකු තම සීමාෙ ඉක්මො නැමදුම් කරනු 
ලබන ගස් ගල් පිළිම ෙැනි දෑ ද සීමාෙ ඉක්මො අනුගමනය 
කරනු ලබන හූනියම් කරුෙන් මිථැා දෘෂ්ටික විද්ෙතුන් 
ෙැන්නන් ද සීමාෙ ඉක්මො අෙනත භාෙයට ලක් ෙන 
අල්ලාහ් ට අෙනත වීෂමන් දුරස් වූ නායකයන් හා 
ප්රනධානීන් ෙැන්නන් ද ෂව්. 

තාඝූත් ෂබොෂහෝමයක් තිබුණ ද ඔවුන්ෂගන් ප්රනධානතම 
කරුණු පහක් ඇත.  
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එනම් 1. ඉබ්ලීස් (ඔහුෂගන් අපෙ අල්ලාහ් ආරක්ෂා 
කරත්ො ! ) 2. තමන් පිළිගනිමින් ම නැමදුමට ලක් ෙන්නා 
3. තමන් ට නැමදුම් කරන ෂමන් ජනයාට ඇරයුම් 
කරන්නා. 4. අදෘ ැමාන දෑ පිළිබඳ ෙ ොද කරන්නා. 5. 
අල්ලාහ් පහ  ෂනොක  දෑ ෂගන තීන්දු තීරණ ගන්නා.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

مُأُآَمنهواُاََّلِينََُُوِلُ ُاّلَلُه هه أرِجه لهَماِتُُِمنَُُُيه َُواََّلِينَُُانل ورُُِإَِلُُالظ 
وا مُهَُكَفره ِِلَاؤههه وأ

َ
وتهُُأ مُأُالَطاغه وَنهه أرِجه ُإَِلُُانل ورُُِِمنَُُُيه
لهَماِتُ وََلَِكُُالظ 

ه
ُُأ َحابه صأ

َ
مُأُانلَارُُِأ ونَُُفِيَهاُهه  َخاِله

අල්ලාහ් වි ්ොස ක වුන්ෂේ රක්ෂකයාය. 
අන්ධකාරෂයන් ආෂලෝකය ට ඔවුන් ෙ ඔහු ෂගන 
යන්ෂන්ය. ප්රනතික්ෂෂේප ක වුන් ඔහුන්ෂේ රක්ෂකෂයෝ 
ෙන්ෂන් තාඝූත්ය. ආෂලෝකෂයන් අන්ධකාරය ට ඔවුන් ෙ 
ඔවුහු ෂගන යන්ෂනෝය. ඔවුන් ය නිරා ගින්ෂන් සගයින් 
ෙන්ෂන්. ඔවුහු එහි සදාකල් ෂෙෂසන්ෂනෝ ෂෙති.  
    (අල්-කුර්ආන් 2:257) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි  
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لَمُأ
َ
ونَُُاََّلِينَُُإَِلُُتَرَُُأ مه مُأُيَزأعه َنهه

َ
نأِزَلُُبَِماَُمنهواآُأ

ه
نأِزلََُُوَماُإَِِلأَكُُأ

ه
ُأ

ونََُُقبألَِكُُِمنُأ نُأُيهِريده
َ
واُأ واَُوقَدُأُالَطاغهوِتُُإَِلَُُيهَِتَحاَكمه مِره

ه
نُأُأ

َ
ُأ

وا ره فه نُأُالَشيأَطانُهَُويهِريدُهُبِهُُِيَكأ
َ
مُأُأ  بَِعيًداَُضََلًلُُيهِضلَهه

නුඹට පහ  කරනු ලැබූ (අල්-කුර්ආනය) හා නුඹට ෂපර 
පහ  කරනු ලැබූ දෑ වි ්ොස ක වුන් යැයි හඟමින් 
සටියවුන්(ආත්ම ෙිංචනිකයින්)ෙ නුඹ ෂනොදුටුෂෙහි ද? 
තාඝූත් ෂෙත ෂයොමු කිරීම ප්රනතික්ෂෂේප කරන ෂමන් අණ 
කරනු ලැබූ තත්ෙෂේ ඔවුහු එකිෂනකා අතර විනි ්චය 
ෂසවීමට එය(තාඝූත්) ෂෙත ෂයොමු කිරීමට ඔවුහු අදහස ්
කරති. ෂෂයිතාන් ඔවුන් ෙ අන්ත මිංමු ාෙකට පත් කිරීමට 
අදහස් කරයි.  (අල්-කුර්ආන් 4: 60) 

 

 

 

3- අල්-ඉබාදා 

 ඉබාදත් යන්බ  හි බත්රුම 

ඉබාදත් යනු අල්ලාහ් ෂකෂරහි ඇති ආදරය ෂගෞරෙය හා 
යටහපත් භාෙය ෂහේතුෂෙන් නැමදුම් ලබන්නට සුදුසු ඔහු 
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කෙර ක්රිහයාෙක් අණ කෂ ේ ද එම විෂෂය හි ගැත්තා ඔහු ට 
අෙනත වීම ෂහෝ ඔහු විසන් තහනම් ක  දෑ අත හැරීමයි.  

නැමදුමට සුදුස්සා ෙනුෂේ අල්ලාහ් පමණ ය. ඔහු ට කිසදු 
හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැත. ඉබාදත් යන්න කරුණු 
ෂදකකට භාවිත ෂකෂරයි.  

ප මුෙැන්න: අත්-තඅබ්බුද් ෂහෙත් නැමදුම. එනම් 
අල්ලාහ් ට ඇති ආදරය හා ෂගෞරෙය ෂහේතුෂෙන් ඔහුට 
යටහත් පහත් භාෙෂයන් ඔහු අණ ක  දෑ සදු කර ඔහු 
තහනම් ක  දැයින් ෙැ කී සටීමය.  

ෂදෙැන්න: අල්-මුතඅබ්බදු බිහි ෂහෙත් නැමදුම් කරනු 
ලබන මාධැය. එනම් ප්රනාර්ථනාෙ සලාතය දික්ර් ෙැනි 
අල්ලාහ් ප්රිඅය කරන ඔහු පිළිගන්නා බාහිර හා අභැන්තර 
සෑම ෙදනක් ම සෑම ක්රිහයාෙක් ම ඇතු ත් ෂව්. 
උදාහරණයක් ෙ ෂයන් සලාතය එක් නැමදුමකි. එහි 
ක්රිහයාෙ අල්ලාහ් ට නැමදීමය. එබැවින් අපි ඔහුට ඉතා 
යටහත් පහත් ෙ ඉතා ආදරෂයන් ෂගෞරෙයන් 
නමදින්ෂනමු. ඔහු දහම් ගත කරන ලද දෑ හැර ෂෙන 
කිසෙක් අපි ෂනොනමදිමු.  

 

 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 
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وََُكنََُُفَمنُأ َُُربلهُُِلَِقاءَُُيَرأجه َملأ ِكُأَُوَلَُُصاِْلًاَُعَمًَلُُفَلأَيعأ هّشأ ُي
َحًداَُربلهُُِبِِعَباَدةُِ

َ
 أ

එබැවින් කෙෂරකු තම පරමාධිපති ෙ මුණ ගැසීමට ආ ා 
කරන්ෂන් ද ඔහු දැහැමි ක්රිහයා කරත්ො ! තම පරමාධිපති ට 
නැමදුම් කිරීෂමහි කිසෂෙක් ආෂද්  ෂනොකරත්ො ! 

(අල්-කුර්ආන් 
18:110) 

 ජින් හා මිනිසා මැවීබේ යථාර්ථය 

ජින් හා මිනිසා යන ෂදෙර්ගය ම අල්ලාහ් කිසදු අරමුණක් 
ෂහෝ ෂහේතුෙක් ෂනොමැතිෙ පුහු ෂලස ෂනොමැව්ෂව්ය. ඔවුන් 
ෙ අනුභෙ කරන්නට පානය කරන්නට ෂකළි ෂලොල් හි 
නිරත ෙන්නට සනහ සී භුක්ති විඳීන්නට ෂනොමැව්ෂව්ය. 
ඔහු ඔවුන් ෙ මැව්ෂව් උදාර අරමුණක් සඳහා ය. එනම් එම 
උදාර අරමුණ ෙනුෂේ කිසදු ආෂද් යකින් ෂතොර ෙ ඔහු ෙ 
පමණක් නැමද ඔහු හැර ෂසසු සයලු දෑ නැමදීෂමන් 
ෙැ කී ඔහු ට ගරු බුහුමන් ෂකොට ඔහු ෙ අති 
උත්කෘෂ්ටත්ෙයට පත් ෂකොට ඔහුෂේ නිෂයෝගයන් පිළිපැද 
ඔහු තහනම් ක  දැයින් ෙැ කී ඔහු පැන වූ සීමාන් තු  
ස්ථාෙර ෙ සටීමය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 
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َُُوَما ته ِنََُُخلَقأ
أ
أَسُُاْل ن ِ

ونُُِإَِلَُُواْلأ بهده رِيدُهَُماُ،ِِلَعأ
ه
مُأُأ ُِمنُأُِمنأهه

ق ُ رِيدُهَُوَماُرِزأ
ه
نُأُأ

َ
ونُُِأ ِعمه ُإِنَُيهطأ وَُُاّلَلَُُ، وَُُذهوُالَرَزاقهُُهه ُةُِالأقه

أَمهِتِيُه  ال

ජින් හා මනුෂැ ෙර්ගයා මා නැමදීමට මිස ෂනොමැව්ෂෙමි. 
ඔවුන්ෂගන් මම කිසදු සම්පතක් අෂේක්ෂා ෂනොකරමි. 
තෙද ඔවුන් මා ෂපෝෂණය ක  යුතු යැයි මම අෂේක්ෂා 
ෂනොකරමි. සැබැවින් ම ඔහු ෂපෝෂණය ලබා ෂදන්නාය. 
ස්ථිර බලෂයන් යුක්තය.     
  (අල්-කුර්ආන් 51:56,58) 

එෂසේ ඔවුන් ක  විට ෂමෂලොෂෙ හි සතුටින් ඔවුන් ජීෙත් 
ෙනු ඇත. ස්ෙර්ගෂේ ද ජයග්රනහණය ලබනු ඇත. එෂමන් ම 
අල්ලාහ් ඔවුන ට ප්රනතිඥා ක  පරිදි ම වුන් ෂකෂරන් 
නැගිටුෙනු ලබන දින ඔහු ට සමීප ෙ සටිනු ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

هَِتِقيَُُإِنَُ أمه ُُِفُُال ق َُُعدَُِمقُأُِفُُ،َُوَنَهرُ َُجَنات  ُُِعنأدَُُِصدأ َُملِيك 
هَِتِدرُ  قأ  .ُمه

සැබැවින් ම බිය භක්තිකයින් (ස්ෙර්ග) උයන් හි හා 
ගිංගාෙන්හි ය. සර්ෙ බලධාරී රජු අබියස වූ සතැය 
නොතැෂනහි ය.     
  (අල්-කුර්ආන් 54:54,55) 
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  ැමදුබමහි යථාර්ථය 

අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගයන් පිළිපැදීම ඔහු තහනම් ක  
දැයින් ෙැ කී සටීම ෂමය අති උත්කෘෂ්ට අල්ලාහ් 
ෂකෂරහි වූ වි ්ොසය ෂගොඩ නැගීමකි එෂමන් ම 
රජෙරුෂගන් මහා රජාණන් වූ  මැවුම්කරුෂේ 
උත්තරීතරභාෙය පිළිබඳ ෙ තම හදෙෂතහි සදා සතුවිලි 
ඇති  කර ගැනීම. එෂසේ සදු ක  යුත්ෂත් අධික ෙ ෂයන් 
ඔහු ෙ ෂමෂනහි කිරීෂමන් ඔහුට කෘතෂව්දී ෂෙමින් ඔහුෂේ 
සාධක හා මැවීම් පිළිබඳ සතා බැලීෂමනි.  

සත් තු  අල්ලාහ් පිළිබඳ ෂමම සතුවිල්ල සදා පෙත්ො 
ගැනීමටත් මූලික පදනම හා යථාර්ථය සදා පෙත්ො 
ගැනීමටත් අඛණ්ඩ ෙ ඉටු කරනු ලබන දික්ර් ෂහෙත් 
ෂමෂනහි කිරීම් හා නිතර ෂදෂව්ෂල් ඉටු කරන අමල් 
ෂහෙත් ක්රිහයාදාමයන් ආගමානුගත කර ඇත. එයයි නැමදුම 
ෙන්ෂන්. ෂද්ෙ වි ්ොසය ෙර්ධනය වූ විට එය බලෙත් වූ 
විට ෂද්ෙ වි ්ොසෂයන් හදෙත ප්රනභාමත් ෙනු ඇත. තම 
ෙදන් ක්රිහයාෙන් හා ගතිපැෙතුම් යහපත් වී ඒො ෙැෂඩනු 
ඇත. එෂමන්ම පරමාධිපති ද එය පිළිගනු ඇත. එෂලස 
ෂමෂලොෂෙ හි හා මතුෂලොෂෙ හි යහපත් ජීවිතයක් ගත 
කිරීමට ජයග්රනහණය ලබමින් ඔහුෂේ සයලු තත්ත්ෙන් 
යහපත් ෙනු ඇත. ෂද්ෙ වි ්ොසය ෂනොමැති නම් ෂහෝ එහි 
අඩුෙක් වී නම් ෂහෝ ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් නපුරු ෙනු ඇත. 
ඔහුෂේ තත්ත්ෙයන් ෙැසනයට පත් ෙනු ඇත. පරමාධිපති 
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ඔහු ෂකෂරහි ෂකෝප ෙනු ඇත. පසුෙ ඔහුට දඬුෙම් නියම 
ෙනු ඇත.  

 

1- 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ي َهاُيَا
َ
واُآَمنهواُينَُاََّلُُِأ ره ًراُاّلَلَُُاذأكه وههُُ،َُكثِيًاُِذكأ َرةًُُوََسبلحه ُبهكأ

ِصيًَلُ
َ
وَُُ،ُوَأ ُُاََّلِيُهه مُأُيهَصلل مُأَُوَمََلئَِكهِتههُهَُعلَيأكه رَِجكه ُِِلهخأ

لهَماِتُُِمنَُ ِمنِيََُُوََكنَُُانل ورُُِإَِلُُالظ  ؤأ أمه  ُ.ُرَِحيًماُبِال

වි ්ොස ක වුනි, නුඹලා අධික ෂමෂනහි කිරීමකින් 
අල්ලාහ් ෙ ෂමෂනහි කරවු. තෙද නුඹලා උෂද් සෙස ඔහු ෙ 
පිවිතුරු කරවු. අන්ධකාරයන්ෂගන් ආෂලෝකය ෂෙත 
නුඹලා ෙ පිට කිරීම පිිකස ඔහු නුඹලා ෂෙත ආශර්ොද 
කෂ ේය. තෙද මලක්ෙරු  ද (ඒ ෂෙනුෂෙන් ප්රනාර්ථනා 
කෂ ෝය.) තෙද ඔහු වි ්ොස ෙන්තයින් ෂකෂරහි 
කරුණාභරිතය.   (අල්-කුර්ආන් 33:41-43) 

2- 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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نََُُولَوُأ
َ
َلُُأ هأ

َ
َرىُأ َناَُواَتَقوأاُآَمنهواُالأقه َُُعلَيأِهمُأُلََفهَِتحأ ُِمنَُُبََرََكت 
رأِضُُالَسَماءُِ

َ مُأَُكَذبهواَُولَِكنُأَُواْلأ نَاهه َخذأ
َ
ََُكنهواُبَِماُفَأ

ِسبهونَُ  يَكأ

සැබැවින් ම ගම්මානයන් හි ෙැසයන් වි ්ොස ෂකොට බිය 
භක්තිමත් වූෂේ නම් අහසන් හා මිහිතලෂයන් වූ සමෘද්ධිය 
අප ඔවුනට විෙෘත කර ෂදන්නට තිබුික. නමුත් ඔවුහු 
අසතැ කෂ ෝය. ඔවුන් උපයමින් සටි දෑ ෂහේතුෂෙන් අපි 
ඔවුන් ෙ ග්රනහණය කෂ මු.     
 (අල්-කුර්ආන් 7:96) 

 ඉබාදත් බහවත්  ැමදුේ හි ප්රෙධා  අංගයන්  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ට නැමදුම් කිරීම ප්රනධාන අිංග තුනකින් 
සදු ෂව්.  

එනම් අල්ලාහ් ෂකෂරහි ෂපන්ෙන ආදරය...  

ඔහු ෂකෂරහි යහපත් බලාෂපොෂරොත්තු තැබීම... 

ඔහු ෂකෂරහි වූ බිය ...  යන ප්රනධාන අිංගයන් ෂව්.  

1. අල්ලාහ් ෂකෂරහි දක්ෙන ආදරය...  

ෂමය මූලික අිංග අතුරින් ඉතා ෙැදගත් ම අිංගයයි. අල්ලාහ ්
ෙ නිෙැරදි ෙ හුයනා ගැනීෂමන් ද ඔහුෂේ නාමයන් හා 
උදාර ගුණාිංගයන් පිළිබඳ දැන ගැනීෂමන් ද ඔහුෂේ මැවීම් 
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ෙලට පිරිනමා ඇති භාගැයන් හා උපකාරයන් පිළිබඳ දැන 
ගැනීෂමන් ද අල්ලාහ් ෂකෂරහි දැක්විය යුතු ආදරය බිහි 
ෙනු ඇත.  

ගැත්තා ට තම පරමාධිපති පිළිබඳ ෙ දැනුම ෙැඩි ෙන සෑම 
විටකම ඔහු ෂකෂරහි වූ ආදරය ද ෙර්ධනය ෂෙයි. ඔහුට 
අධික ෙ ෂයන් ගරු බුහුමන් කරයි. ඔහුට අෙනත වී ක්රිහයා 
කරයි. පරමාධිපතිෂේ ආදරය තම ගැත්තා ෂකෂරහි අධික 
ෂෙයි. අල්ලාහ් ෂකෂරහි වූ පරිපූර්ණ ආදරය පිහිටනුෂේ 
ගැත්තා ඔහුට පූර්ණ ෂලස අෙනත වීෂමනි.  

ගැත්තා තම පරමාධිපතිට අෙනතෙ ක්රිහයා කරන සෑම 
විටකම ඔහුෂේ අෙනතභාෙෂේ ප්රනමාණයට අනුෙ 
අල්ලාහ්ෂේ ආදරය ඔහු ෂකෂරහි අධික ෙනු ඇත.  

ගැත්තා තම පරමාධිපතිට පිටුපා ක්රිහයා කරන සෑම විටකම 
ඔහුෂේ පිටුපෑමට අනුෙ හා ඔහු අෙනත වීෂමන් දුරස් ෙන 
ප්රනමාණයට අනුෙ ඔහු ෂකෂරහි අල්ලාහ් තබා ඇති ආදරය 
ද අඩු වී යනු ඇත.  

අල්ලාහ් පිළිබඳ අෙෂබෝධය අඩු වී යන සෑම විටකම 
අල්ලාහ් ෂෙත නැමදුම් කිරීෂමන් ඈත් වී පිටුපෑම අධික 
ෙනු ඇත. ඔහුට අෙනත වීෂමන් දුරස් වී පිටුපෑම අධික වීම 
ෂහේතුෂෙන් ගැත්තාෂේ හදෙත තු  පෙතින අල්ලාහ් 
ෂකෂරහි වූ ආදරය හීන වී යනු ඇත. එවිට නැමදුම් ඉටු 
කිරීෂම් ආ ාෙ නැති වී යයි. ෂෂයිතාන් ඔහු ෂකෂරහි බලය 
ෂයොදෙයි. ඔහු නැමදුම් ඉටු ක  ද තම පරමාධිපති 
ෂකෂරහි වූ මතකෂයන් ඉෙත් ෙ ෂනොසැලකිලිමත් 
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භාෙෂයන් කටයුතු කරයි. පාපයන් කිරීමට ෂපලෂඹයි. 
නැමදුම් කිරීම මහා බරක් ෂලස ඔහුට දැෂනයි. 

අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් ගුණාිංගයන් හා ක්රිහයාෙන් පිළිබඳ 
අෙෂබෝධය ඔහුෂේ දයාදයන් පිළිබඳ දැනුම ෂලොෂෙහි ඇති 
සාධක ෂකෂරහි හා අල්-කුර්ආන් ෙැකි ෂකෂරහි නිතර 
තම අෙධානය ෂයොමු කිරීම  පැෙරුණු ෙගකීම් ඉටු කිරීම  
තහනම් දැයින් ෙැ කී සටීම අතිෂර්ක නැමදුම් ෙල අධික ෙ 
නිරත වීම යනාදිය අල්ලාහ ්ෂකෂරහි වූ ආදරය ගැත්තාෂේ 
හදෙෂතහි  ක්තිමත් කරලීමට ඉෙහල් ෙන ෙැදගත් 
අිංගයන් ෂව්.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

لَمُأ نَهُهُفَاعأ
َ
ِفرُأُاّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُُأ هَِتغأ نأبَِكَُُواسأ ِمنِيََُُِّلَ ؤأ َُولِلأمه

ِمَناِتُ ؤأ أمه لَمُهَُواّلَلُهَُوال مُأَُيعأ هَِتَقلََبكه مُأُمه  َوَمثأَواكه

එබැවින් සැබැවින් ම අල්ලාහ් හැර අන් ෂදවිෂඳකු 
ෂනොමැති බෙ දැන ගනිවු. නුඹෂේ ද වි ්ොස ෙන්තයින්ෂේ 
ද පාපයන් සඳහා පාප ක්ෂමාෙ අයැදිවු. නුඹලා (දහෙල් 
කාලෂේ) නිරත ෙන ස්ථානය හා නුඹලා (රාත්රිස කාලෂේ) 
ලැඟුම් ගන්නා ස්ථානය අල්ලාහ් (මැනවින්) දන්ෂන්ය.
   (අල්-කුර්ආන් 47:19) 

ෂමෂලස තම පරමාධිපතිෙ නියම ස්ෙභාෙෂයන් හුයනා 
ගැනීම මුස්ලිම් ෙරෂයකුට අනිොර්යය ෂව්. මූලික 
ෙ ෂයන් පරමාධිපති පිළිබඳ එෂසේ හුයනා ෂගන ඔහු 
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නැමදුම් ඉටු ක  යුතුය. අල්ලාහ් ප්රිඅය කරන ඔහු තෘේතියට 
පත් ෙන සයලු ආකාරෂේ නැමදුම් ඉටු කිරීමට ආ ාෙ ඇති 
කර ගත යුතුය. අල්ලාහ් පිළිකුල් කරන සයලු ආකාරෂේ 
පාපයන්ෂගන් ඉෙත් ෙ ඒො පිළිකුල් ක  යුතුය.  

2. ඔහු ෂකෂරහි යහපත් බලාෂපොෂරොත්තු තැබීම... 

එනම් අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය ඔහුෂගන් ලැෂබන ෂව්තනය 
ඔහුෂේ කරුණාෙ ඔහුෂේ සමාෙ හා ඔහු ලබා ෂදන 
ස්ෙර්ගය පිළිබඳ බලාෂපොෂරොත්තුෙයි.  

එෂසේ බලාෂපොෂරොත්තු තැබීම තුන් ආකාරයකින් සදු ෂව්. 

1- අල්ලාහ් ට අෙනත වීම තුළින් ඉටු කරන තම 

ක්රිහයාෙ අල්ලාහ් පිළි ගනු ඇත. ඒ සඳහා ජයග්රනාහී 

ස්ෙර්ගය ඔහුට පිරිනමනු ඇත. නිරෂයන් මිෂදනු 

ඇත. යන්ෂනන් බලාෂපොෂරොත්තු තැබීම.  

2- ෂකෂනකු පාපයක් කර පසුෙ ප ්චාත්තාප වී 

තමන් ක  පාපයට අල්ලාහ් සමාෙ ෂදනු ඇත. එය 

ෂනොසලකා හරිනු ඇත. ඒ ෂෙනුෂෙන් යහපත ලබා 

ෂදනු ඇත. යන්ෂනන් බලාෂපොෂරොත්තු තැබීම.  

ෂමම ෂකොටස් ෂදක ප්රන ිංසාෙට ලක් වූ එෂමන් ම 
අගමික ෙ ෂයන් අණෙන ලැබූ කරුණුය.   

3- පාපකාරී ක්රිහයාෙන් හි නිරත ෙ තම ෙගකීම් පැහැර 

හැරීෂමහි හා තහනම් දෑහි නිරත වීෂමහි 
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මුරණ්ඩුකම්පාන අෂයකුෂේ බලාෂපොෂරොත්තුෙ. 

ඔහු එෂසේ කටයුතු කිරීමත් සමඟ අල්ලාහ්ෂේ 

කරුණාෙ ද බලාෂපොෂරොත්තු ෂෙයි.  

ෂමය ෙිංචා සහගත එෂමන්ම නින්දා සහගත ෂබොරු 
අෂේක්ෂාෙකි. ආ ාෙකි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

وََُكنََُُفَمنُأ َُُربلهُُِلَِقاءَُُيَرأجه َملأ ِكُأَُوَلَُُصاِْلًاَُعَمًَلُُفَلأَيعأ هّشأ ُي
َحًداَُربلهُُِبِِعَباَدةُِ

َ
 أ

කෙෂරකු තම පරමාධිපති හමුවීම අෂේක්ෂා කෂ ේ ද ඔහු 
දැහැමි ක්රිහයාෙන් කරත්ො ! තම පරමාධිපතිට නැමදුම් ඉටු 
කිරීෂමහි කිසෂෙකු ආෂද්  ෂනොකරත්ො !  (අල්-කුර්ආන් 
18:110) 

3- අල්ලාහ් බ බරහි වූ බිය  
කෙෂරකු අල්ලාහ් පිළිබඳ මැනවින් අෙෂබෝධ කර ගත්ෂත් 
ද ඔහු තම පරමාධිපති ෂකෂරහි අධික ෂලස බිය ෙන්ෂනකු 
ෂෙයි.  

පැසසුමට ලක් ෙන බිය යනු ගැත්තා අතර හා තම 
පරමාධිපති ට  පිටුපෑම අතර සදු ෙන්නා වූ ොතාෙරණයකි. 
අල්ලාහ් අති කීර්තිය. සර්ෙබලධාරීය.  
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බිය යනු අල්ලාහ්ෂගන් ඇති ෙන්නකි. එම බිය හට ගනුෂේ 
ඔහුෂේ නාමයන් ගුණාිංගයන් හා ක්රිහයාෙන් පිළිබඳ මනා 
අෙෂබෝධය ලබා ගැනීෂමන් ගැත්තාෂේ දුර්ෙලතාෙ 
අෙෂබෝධ කර ගැනීෂමන් ඔහුට පිටුපාන්නන් හට ප්රනතිඥා 
ක  දඬුෙම් පිළිබඳ දැන ගැනීෂමන් හා එෙන් අයට ඔහු 
දැඩි දඬුෙම් සූදානම් කර ඇති බෙ ෙටහා ගැනීෂමන් ය. 

ගැත්තා තම පරමාධිපති ෂකෂරහි තබා ඇති වි ්ොසය 
බලෙත් වී ඔහුෂේ දඬුෙම් සතැ බෙ තරෂේ වි ්ොස කර 
ඔහුට පිටු පාන්නන් හට ඔහුෂේ දඬුෙම ඉතා දැඩි බෙ 
අෙෂබෝධ කර ගන්නා සෑම විටකම අල්ලාහ් ෂකෂරහි වූ 
බිය ද ඔහුෂේ දඬුෙම ෂකෂරහි වූ බිය ද දැඩි ෂෙයි.    

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُِ دُهَُوّلِلَ جه رأِضُُِفَُُوَماُالَسَماَواِتُُِفَُُماُيَسأ
َ َُدابَةُ ُِمنُأُاْلأ

أَمََلئَِكةُه مُأَُوال ونََُُلَُُوهه ِبه هَِتكأ مُأَُُيَافهونَُُ،ُيَسأ قُُِِمنُأَُرَبهه ُِهمُأفَوأ
َعلهونَُ ونََُُماَُويَفأ َمره  يهؤأ

ප්රනාණීන්න්ෂගන් අහස් හි ඇති දෑ ද මිහිතලෂේ ඇති දෑ ද තෙද 
මලක්ෙරු ද අල්ලාහ්ට සුජූද් කරති. ඔවුහු උඩඟු ෂනොෂෙති. 
ඔවුනට ඉහළින් ඔවුන්ෂේ පරමාධිපතිට ඔවුහු බිය ෂෙති. 
ඔවුනට අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු කරති.  (අල්-කුර්ආන් 
16: 49, 50)  

එබැවින් මුස්ලිම්ෙරු අල්ලාහ් ෂෙත ආදරය දක්ො ඔහුට 
ගරු බුහුමන් කරමින් ඔහු ලබා ෂදන කුසල් පිළිබඳ යහපත් 
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අෂේක්ෂාෂෙන් ඔහුෂේ දඬුෙමට බිෂයන් ඔහුෙ නැමදීම 
අනිොර්යය ෂෙයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි.  

وَُ ُهه َمنأ
َ
ُُأ َِخَرةَُاََُيأَذرُهَُوقَائًِماَُساِجًداُاللَيألُُِآنَاءَُُقَانِت  وُْلأ َُويَرأجه

َةَُ َُُربلهُُِرمَحأ هَِتوِيَُهلأُُقهلأ ونَُُاََّلِينَُُيَسأ لَمه ونََُُلَُُواََّلِينََُُيعأ لَمه َُيعأ
هوَُيهَِتَذَكرُهُإَِنَما ول

ه
َاِبُُأ ْلأ

َ  .اْلأ

පරමාන්ත දිනය ගැන බිය වී තම පරමාධිපතිෂේ දයාලු 
භාෙය අෂේක්ෂාෂෙන් රාත්රී  කාලෂේ අෙදි ෙ සුජූද් කරමින් 
හා සට ගනිමින් නමදින ෂමොහු (එෂසේ ෂනොකරන අයට 
සමාන) ෂව් ද (නබිෙරය) දැනුම ඇත්තන් හා දැනුම 
නැත්තන් සමාන ෂව් දැයි පෙසවු. සැබැවින් ම ෂමෂනහි 
කරනුෂේ අෙෂබෝධය ඇත්තන්ම ය.      

(අල්-කුර්ආන් 39: 

9) 

 ඉබාදත් බහවත්  ැමදුබම හි බ ොටස් 

ඉබාදත් යනු අභැන්තර හා බාහිර ක්රිහයාකාරකම් හා 
ප්රනකා යන් අතුරින් අල්ලාහ් ප්රිඅය කරන ඔහු තෘේතියට පත් 
ෙන සයලු දෑ සඳහා භාවිත කරන ෂපොදු නාමයකි.  

ෂමම ෂපොදු නාමය ගැබ් ෙ ඇති අදහස අනුෙ නැමදුම 
ෂකොටස් ෂදකකට ෂබෂද්. 
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ප මුෙැනි ෂකොටස 

අල්-ඉබාදාත් අල්-මුහල්ලා ෂහෙත් ඍජු ෙ පිවිතුරු ෂලසන් 
ඉටු කරන නැමදුම් ය. එනම් ප්රනාර්ථානා කිරීම දික්ර් කිරීම 
සලාතය උපොසය බිය අෂේක්ෂාෙ හා අල්ලාහ ්ආගමානුග 
ක  නැමදුම් අතුරින් අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂකෂනකු 
ෂෙතු ෂයොමු ක  ෂනොහැකි ෂසසු සයලුම නැමදුම් ය.  

ඍජු ෙ පිවිතුරු ෂලසන් ඉටු කරන නැමදුම ද ෂකොටස් 
ෂදකකට ෂබෂද්.  

1-  සත හා සම්බන්ධ නැමදුම්. එය ෙර්ග ෂදකකි.  

1. සත පිළිගැනීම. එනම් නැමදුමට 
සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් 

ෂදවිෂඳකු ෂනොමැති බෙත් ඔහු හැර 

ෂෙනත් කිසෂෙකු නැමදුම් ලබන්නට 

සුදුසු ෂනොෙන බෙත් ඔහුට කිසදු හවුල් 

කරුෂෙකු ෂනොමැති බෙත් හදෙත 

පිළිගනිමින් අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ 

මලක්ෙරුන් ද ඔහු විසන් පහ  ක  

පුස්තක ද ඔහුෂේ ධර්ම දූතයින්ෙ ද 

අෙසන් දිනය ද ෂහොද හා නරක 
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සයල්ල ඉරණම අනුෙ සදු ෙන බෙ ද 

ෂම් හා සම්බන්ධ ෂසසු කරුණු 

පිළිබඳෙ ද වි ්ොස කිරීමයි.  

2. සෂතහි ක්රිහයාකාරීත්ෙය. එනම් අල්ලාහ ්
ට ආදරය කිරීම ඔහු ෂකෂරහි ගරු 

බුහුමන් කිරීම ඔහු ෂෙත සයල්ල භාර 

කිරීම ඔහු ෂෙත යටහත් පහත් ෙ 

නැුරරු වීම ඔහු විසන් පිරිනමන කුසල් 

බලාෂපොෂරොත්තු වීම ඔහුෂේ දඬුෙම 

ගැන බිය වීම ඔහු ෂෙනුෂෙන් කරන 

කටයුතු ඉහ්ලාස් ෂහෙත් 

චිත්තපාරිශුද්ධ භාෙෂයන් ඉටු කිරීම 

ඔහුෂේ විධානයන් ෂකෂරහි 

ඉෙසීෂමන් කටයුතු කිරීම ඔහු තහනම් 

ක  දැයින් ෙැ කී සටීම තම 

හැකියාෙට අනුෙ ඉෙසීෂමන් කටයුතු 

කිරීම ෙැනි දෑය.   

2-  රීරය හා සම්බන්ධ නැමදුම් එය ද ෂකොටස ්

ෂදකකි. එනම් 

1. ප්රනකා  හා සම්බන්ධ නැමදුම්. ඒො 
අතුරින් ෂහාදා කලිමාෙ ෂතපලීම 

අල්ලාහ් ෙ මුවින් ෂමෂනහි කිරීම 
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අල්ලාහු අක්බර් යනුෂෙන් පෙසා ඔහුෙ 

ෂේේෂ්යත්ෙයට පත් කිරීම 

සුබ්හානල්ලාහ් යනුෂෙන් පෙසා ඔහුෙ 

පිවිතුරු කිරීම අල්හම්දු ලිල්ලාහ් 

යනුෂෙන් පෙසා ඔහුට ප්රන ිංසා කිරීම 

අල්-කුර්ආනය කියවීම ප්රනාර්ථනා කිරීම 

අල්ලාහ් ෂෙත ඇරයුම් කිරීම යහපත 

විධානය කිරීම අයහපත ෙ ක්ොලීම 

උපෂදස් දීම ආගමික දැනුම හැදෑරීම 

ෙැනි දෑ අන්තර්ගතය.  

2. ක්රිහයාකාරකම් සම්බන්ධ නැමදුම්. ඒො 
අතුරින් සලාතය උපොසය හජ් හා 

උම්රා ජිහාද් දැනුම ෂසවීම සzකාත් 

සදකා සත්ෙ කැපකිරීම භාරවීම් ෙැනි 

දෑ අන්තර්ගතය. 

බදව  බ ොටස  
අල්-ඉබාදාත් ගයිරුල් -මුහල්ලා ෂහෙත් ඍජු නැමදුමක් 
ෂනොෙන දෑ 

එනම් මූලික නැමදුමක් ෙ ෂයන් ආගමානුගත ෂනොක  
ප්රනකා යන් හා ක්රිහයාෙන් වුෙ ද ඒො දැහැමි ෂනතනාෙ 
තුළින් අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් කෂ ේ නම් නැමදුමක් 
ෙ ෂයන් පරිෙර්තනය ෙනු ඇත.  
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අල්-ඉබාදාතුල් මුහල්ලා ෂහෙත් ඍජු නැමදුමක් ෂනොෙන 
දෑ ෂකොටස් තුනකට ෂබෂද්.   

ප මුෙැන්න: ොජිබාත් ෂහෙත් ෙගකීම් හා මුස්තහබ්බාත් 
ෂහෙත් සතුටු දායක දෑ ඉටු කිරීම එනම් ෂදමව්පියන්ට 
උෙටැන් කිරීම ඥාතී සම්බන්ධතාෙන් රැකීම ජනයා අතර 
සමගිය ඇති කිරීම බිරියට පවුලට ඥාතීන්ට වියදම් කිරීම 
ආගන්තුක සත්කාරය ණය ලබා දීම පරිතැාගයන් කිරීම 
ෙැනි දෑ උදාහරණ ෙ ෂයන් ෂපන්ො දිය හැක.  

මුස්ලිම්ෙරෂයකු අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය අෂේක්ෂාෂෙන් 
ෂම්ො ඉටු කරන්ෂන් නම් එය නැමදුමක් බෙට 
පරිෙර්තනය වී එය ඉටු ක  පුද්ගලයාට කුසල් හිමි කර 
ෂදන්නක් බෙට පත් ෂව්.  

ෂදෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය අෂේක්ෂාෂෙන් 
මුහර්රමාත් ෂහෙත් තහනම් දෑ හා මක්රූහාත් ෂහෙත් 
පිළිකුල් සහගත දෑ අතහැර දැමීම. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
අෙලාද හා ෂක්ලාම් පැෙසීෂමන් ෙැ කීම ෂපොලිය 
දුරාචාරය ෂසොරකම ෙිංචාෙ ෙැනි අශීලාචාර ගතිපැෙතුම් 
ෙලින් ෙැ කීම.  

මුස්ලිම්ෙරෂයකු අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය අෂේක්ෂාෂෙන් ද 
කුසල් බලාෂපොෂරොත්තුෂෙන් ද එයින් ඇති ෙන දඬුෙමට 
බිෂයන් ද අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගයට අෙනත ෂෙමින් ද 
ෂමෙැනි අශීලාචාර දෑ අත හැර දමන්ෂන් නම් එෂසේ අත 
හැර දැමීම නැමදුමක් බෙට පරිෙර්තනය ෙන අතර එෂසේ 
අත හරින්නාට ඒ ෂෙනුෂෙන් කුසල් ද හිමි ෙනු ඇත.  
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තුන්ෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය අෂේක්ෂාෂෙන් අනුමත 
කරනු ලැබූ දෑ ඉටු කිරීම. ගනු ෂදනු, ෙැාපාර, ආහාර 
ගැනීම නින්දට යෑම ෙැනි දෑ ද ෂම්ො හැර අනුමත කරනු 
ලැබූ ෂසසු ක්රිහයාෙන් ද ඉටු කිරීම. මුස්ලිම්ෙරෂයකු 
අල්ලාහෂ්ේ තෘේතිය පතා ෂමෙන් ක්රිහයාෙන් ඉටු කෂ ේ නම් 
එම ක්රිහයාෙන් කුසල් රැස් කර ෂදන නැමදුමක් බෙට පත් 
ෙනු ඇත.  

 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

وََُكنََُُفَمنُأ َُُربلهُُِلَِقاءَُُيَرأجه َملأ ِكُأَُوَلَُُصاِْلًاَُعَمًَلُُفَلأَيعأ هّشأ ُي
َحًداَُربلهُُِبِِعَباَدةُِ

َ
 أ

කෙෂරකු තම පරමාධිපති හමුවීම අෂේක්ෂා කෂ ේ ද ඔහු 
දැහැමි ක්රිහයාෙන් කරත්ො ! තම පරමාධිපතිට නැමදුම් ඉටු 
කිරීෂමහි කිසෂෙකු ආෂද්  ෂනොකරත්ො !  (අල්-කුර්ආන් 
18:110) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ََُُلُ مُأُِمنُأَُكثِيُ ُِفَُُخيأ َمرََُُمنُأُإَِلََُُنأَواهه
َ
وُأُبَِصَدقَةُ ُأ

َ
ُُأ وف  ره َُمعأ

وُأ
َ
ُُأ ََلح  َُُإِصأ َعلأَُُوَمنُأُانلَاِسَُُبيأ َُُِيفأ ُاّلَلَُُِمرأَضاةُُِابأهِتَِغاءََُُكَُذل

تِيهُُِفََسوأَفُ ًراُنهؤأ جأ
َ
 َعِظيًماُأ
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ඔවුන්ෂේ රහස් කථා අතුරින් ෂබොෂහෝමයක යහපත නැත. 
දන්දීම ෂහෝ යහකම් කිරීම ෂහෝ ජනයා අතර සමථය ඇති 
කිරීම පිළිබඳ ෙ ෂහෝ විධානය කරන්ෂනකු මිස කෙෂරකු 
එය අල්ලාහ්ෂේ තෘේතිය අෂේක්ෂාෂෙන් කරන්ෂන් ද අපි 
ඔහුට මතුෙ ට මහඟු ප්රනතිඵල ලබා ෂදන්ෂනමු.  
 (අල්-කුර්ආන් 4:114) 

 

3-  

ُ َمرَُوََعنأ ُقَاَلُُعه َُعنأهه ُاهلله َُرِضَ :ُ ُاهللِ له وأ َُرسه ُاّلَلُهَُصَّلُقَاَل
َمالهُُإَِنَما"ُوََسلَمََُُعلَيأهُِ عأ

َ َُُوإَِنَماُبِانللَياِتُُاْلأ ل رِئُ ُلِكه ُنََوىَُماُامأ
َُُفَمنُأ َرتههُهََُكنَتأ ِلِ،ُإِلُاهللُِهجأ وأ َرتهههُإَِلُاهللَُِورَسه ِلَُِفِهجأ وأ َُوَرسه

ُِلُه َرتههه ُِهجأ ََُكنَتأ وُأُيهِصيبهَهاُنأَياَوَمنأ
َ
ةُ ُإَِلُُأ

َ
رَأ َهاُامأ َُينأِكحه

َرتههُه ُ(مهِتفقُعليه"ُ)إَِِلأهَُُِهاَجرََُُماُإَِلُُفَِهجأ
අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා පැෙසූ බෙ උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් 
ොර්තා කරන ලදී.  

සයලු ක්රිහයාෙන් ෂනතානෙ අනුෙ (එහි ප්රනතිඵල) පිහිටයි. 
සෑම ෂකෂනකුටම ඔහු ෂනතනා ක  දෑ හිමි ෙනු ඇත. 
එබැවින් කෙෂරකුෂේ හිජ්රතය අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් හා 
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ඔහුෂේ රසූල් ෂෙනුෂෙන් පිහිටිෂේ ද එවිට ඔහුෂේ 
හිජ්රතය අල්ලාහ ්ෂෙනුෂෙන් හා ඔහුෂේ රසූල් ෂෙනුෂෙන් 
පිහිටනු ඇත. තෙද කෙෂරකුෂේ හිජ්රතය ෂලොෙ හිමි කර 
ගැනීම ෂෙනුෂෙන් ෂහෝ කාන්තාෙක් විොහ කර ගැනීම 
ෂෙනුෂෙන් පිහිටිෂේ ද එවිට ඔහුෂේ හිජ්රතය කෙර 
ෂදයක් ෂෙත ඉටු කෂ ේ ද ඒ ෂකෂරහි පිහිටනු ඇත.  
   (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 

  ැමදුේ කිරීබමහි මාධහය 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ට නැමදුම් ඉටු කිරීම මූලික ෙ ෂයන් 
ෙැදගත් කරුණු ෂදකක් මත ෂගොඩ නැගී ඇත. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ට මුළුමිකන්ම ආදරය කිරීම... 

ඔහුට සම්පූර්ණෂයන් ම යටහත් වීම... 

ෂමම මූලික කරුණු ෂදක තෙත් මූලික කරුණු ෂදකක් මත 
ෂගොඩ නැගී ඇත. එනම් 

අල්ලාහ්ෂේ පිළිෂෙත ඔහුෂේ භාේ යය ඔහුෂේ උපකාරය 
හා ආදරය බල ෂකෂරනු ලබන ඔහුෂේ කරුණාෙ දැකීම. 

තමන්ෂේ අඩුපාඩු හා සර්ෙ බලධාරී අල්ලාහ් ට 
මුළුමිකන්ම යටහත් වීමට උරුම වූ ක්රිහයාෙන් හි අඩුපාඩු 
තමන් තු  දැකීම. 
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ගැත්තා තම පරමාධිපති ෂෙත පිවිසීමට ඇති සමීපතම 
ෂදොරටුෙ ෙනුෂේ උත්තරීතර කීර්තිමත් පරමාධිපති ෂෙත 
ෂපන්ෙන යටහත් පහත් භාෙයයි. එවිට ගැත්තා තම 
ආත්මය අලාභ විඳින්නක් ෂලසම දකිනු ඇත. තමන් 
ෂෙනුෂෙන් වූ යම් කිස තත්ත්ෙයක් ෂහෝ ස්ථානයක් ෂහෝ 
ඊට බැුයණු ෂහේතුෙක් ෂහෝ ෂනොදකියි. උපාකර පතන 
අතුරු මාධැයක් ෂනොදකියි. නමුත් තමන්ෂේ සම්පූර්ණ 
අෙ ැතාෙන් අල්ලාහ ්ෂෙත පමණක් ඇති බෙත් ඔහුෂගන් 
ෂෙන් වූ විට අලාභයට පත් ෙ විනා  වී යන බෙත් දැක 
ගනී.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُأَُوَما َمةُ ُِمنُأُبِكه مُهُإَِذاُثهمَُُاّلَلُُِفَِمنَُُنِعأ ُ َُمَسكه ونَُُفَإَِِلأهُُِالَض  ره
َ
 ََتأأ

නුඹලා සමඟ වූ සෑම භාගැයක් ම අල්ලාහෂ්ගන්මය. පසුෙ 
නුඹලාට හානිය ෂෙ ා ගත් විට ඔහු ෂෙතම නුඹලා 
පැමිිකලි කරන්ෂනහුය.    (අල්-කුර්ආන් 
16:53) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ي َهاُيَا
َ
ُُأ نأهِتهمُهُانلَاسه

َ
َقرَاءُهُأ وَُُوَاّلَلُهُاّلَلُُِإَِلُُالأفه َِميدُهُالأَغِنُ ُهه  اْلأ

ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ් ෂෙත අෙ ැතාෙන් ඇත්තන්ය. 
තෙද අල්ලාහ් ඔහුය සර්ෙ සම්පූර්ණ සර්ෙ ප්රන ිංසාලාී 
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ෙන්ෂන්.      (අල්-කුර්ආන් 
35:15) 

 නැමදුම් හි පරිපූර්ණ මිනිසුන් 

නැමදුම් හි පරිපූර්ණ මිනිසුන් ෙනුෂේ නබි ෙරුන් ෂහෙත් 
ෙක්තෘෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් ෂහෙත් ධර්ම දූතයින් ය. එය 
ඔවුන් අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ නාමයන් ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් 
ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් ඔහුෂේ භාගැයන් ඔහුෂේ ප්රනතිඥාෙන් හා 
ඔහු ප්රනතිඥා ක  දෑ පිළිබඳ මනා අෙෂබෝධයක් ලබා තිබුණු 
ෂහයිනි. එෂමන්ම අල්ලාහ් ට ආදරය කිරීෂමහි ද ඔහුට 
ගරු බුහුමන් කිරීෂමහි ද අති මහත් ෂලස නිරත වූ ෂහයිනි. 
පසුෙ අල්ලාහ් ඔවුන් ෙ ජනයා ෂෙත එො ඔවුන්ෂේ 
භාගැය අධික කෂ ේය. එමගින් ඔවුනට දූතත්ෙෂේ 
භාගැයත් අෙිංකෙ නැමදීෂම් භාගැයක් හිමි විය.  

පසුෙ සිද්දීකීන් ෂහෙත් සතැොදීන්ය. ඔවුන් අල්ලාහ් හා 
ඔහුෂේ රසූල්ෙරයාෙ සම්පූර්ණෂයන්ම සතැය ක  අය 
ෂව්. තෙද අල්ලාහෂ්ේ නිෂයෝගයන් පිළිපැදීෂමහි සථ්ාෙරෙ 
සටියහ.  

පසුෙ ෂුහදාවරුන් ෂහෙත් දිවි පිදූෙන්. ඔවුහු සතැය සඳහා 
දිවි පිදූහ. ඔවුන්ෂේ ජීවිත සතැය ෂෙනුෂෙන්ම කැප 
ක හ.  

පසුෙ සාලිහූන් ෂහෙත් දැහැමියන්. ඔවුන් ඔවුන්ෂේ 
ක්රිහයාෙන් දැහැමි ෂලස ඉටු ක වුන්ය.  
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කෙෂරකු අභිමත කරන්ෂන් ද ඔහු ෂෙනුෂෙන් ෂගෞරෙෂේ 
ෂදොරටු විෙෘත ෙ පෙතී.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

وَلُُاّلَلَُُيهِطعُُِنُأَومَُ وََلَِكَُُوالرَسه
ه
َعمَُُاََّلِينََُُمعَُُفَأ نأ

َ
َُعلَيأِهمُأُاّلَلُهُأ

يِقيَُُانلَبِيليَُُِمنَُ دل َهَداءُُِوَالصل نَُُوَالَصاِْلِيَُُوَالش  وََلَِكُُوََحسه
ه
ُأ

 َرفِيًقا

අල්ලාහ්ටත් රසූල්ෙරයාටත් කෙෂරකු අෙනත ෙන්ෂන් ද 
ඔවුහු නබි ෙරුන් සද්දීක්ෙරුන්(සතැොදීන්) 
ෂහීද්ෙරුන්(දිවි පිදූෙන්) දැහැමියන් අතුරින් අල්ලාහ් 
කෙෂරකුට ආශොර්ද කෂ ේ ද ඔවුන් සමඟ වූෂෙෝය. මිතුදම් 
පෑෂමන් ඔවුහු යහපත් අයයි.     
   (අල්-කුර්ආන් 4: 69) 

 අල්ලාහ් සම්බන්ධ ෙ ගැත්තන් ෂකෂරහි 

පැෙරුණු ෙගකීම් 

අල්ලාහ් සම්බන්ධ ෙ අහස් ෙැසයන් හා ෂපොෂ ො ෙැසයන් 
ෂකෂරහි පැෙරුණු ෙගකීම ෙනුෂේ ඔහු ෙ නැමද 
කිසෙකින් ඔහුට ආෂද්  ෂනොකිරීමය.  

එබැවින් ඔහු අෙනත භාෙයට ලක් විය යුතු අතර පිටුපානු 
ෂනොලැබිය යුතුය. ඔහු ෙ සහිපත් කරනු ලැබිය යුතු අතර 
අමතක කරනු ෂනොලැබිය යුතුය. කෘතඥ පූර්ෙක භාෙයට 
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ලක් විය යුතු අතර ප්රනතික්ෂෂේප කරනු ෂනොලැබිය යුතුය. 
ෂමෂලසය ඔහු නැමදුමට සුදුසුකම් ලබන එකීයය ෙන්ෂන්. 

ෂනොහැකියාෂෙන් ෂහෝ අඥාන කමින් ෂහෝ ෙැරදීමකින් 
ෂහෝ අඩුපාඩුෙකින් ෂහෝ යෂමකු කුමක් සඳහා ඔහු ෙ මෙනු 
ලැබුෂව් ද එම අරමුණට පටහැනිෙ කටයුතු කරන්ෂන් නම් 
එවිට අපි සයලු පාපයන්ෂගන් හා ෙැරදි ෙලින් 
අල්ලාහ්ෂගන් පාප ක්ෂමාෙ අයැදිමු. ඔහු ෂෙත 
ප ්චාත්තාප වී ෂයොමු ෂෙමු.  

එබැවින් අල්ලාහ් තම අහස් ෙැසයන්ට හා ෂපොෂ ෝ 
ෙැසයන්ට යම් ආකාරයක දඬුෙමක් කරන්ෂන් නම් එය 
ඔවුනට අයුක්ති සහගත ෂලස ලබා ෂනොෂදනු ඇත. ෂහේතුෙ 
ඔවුන් සයල්ෂලෝම ඔහුෂේ පාලිතයින් ෙන බැවිනි. 
අල්ලාහ් ඔවුන ට කරුණාෙ දැක්වූෂේ නම් ඔවුන් කරන 
ක්රිහයාෙන්ට ෙඩා එය ඔවුන ට ෙඩා යහපත් ෂෙයි. ඔහු 
ෂගෞරෙනීයය. ඔහුට අනිොර්යය ෂනොෙන නමුත් ඔහු 
ෂෙනුෂෙන් තම ගැත්තන් ඉටු ක  යුතු දෑ අල්ලාහ් ඔහුෂේ 
ගැත්තන් හට අනිොර්යය කර ඇත.  

1-  

َعاذُ َُعنُأ ُُقَاَلَُُعنأهُهُاّلَلُهَُرِضَُبنُجبلُُمه نأته َفُُكه ُانلَِبُلُرِدأ
َُُسلَمَُوََُُعلَيأهُُِاّلَلُهَُصَّلُ ُ َُلهُُيهَقالهُُمِحَارُ ََُعَ َفيأ ُيَا"ُ:َُفَقاَلُُعه
َعاذُه رِيَُهلأُُمه ُُاّلَلَُُِحَقُُتَدأ ُُالأِعَبادَُُِحق َُُوَماُِعَباِدهََُُِعَ ََُعَ
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ُُ"؟اّلَلُِ ُُقهلأته هُ  ُاّلَلُه: وله لَمُهَُرسه عأ
َ
ُُاّلَلَُُِحَقُُفَإِنَُ"ُ:ُقَاَلُُأ ََُعَ

نُأُالأِعَبادُِ
َ
وههُُأ بهده واَُوَلَُُيعأ كه ِ

هّشأ ُُالأِعَبادُُِوََحَقَُُشيأًئاُبِهُُِي ُاّلَلََُُِعَ
نُأ
َ
َبَُُلُُأ ِكُهَُلَُُمنُأُيهَعذل هّشأ ُُ"َشيأًئاُبِهُُِي لأته ولَُُيَا"َُفقه فَََلُُاّلَلَُُِرسه

َ
ُأ

ُه بَّشل
ه
مُأَُلُُقَاَلُُانلَاَسُُبِهُُِأ هه أ ُ(مهِتفقُعليه"ُ)َفَيهَِتِِكهواُتهبَّشل

 

මුආද් ඉබ්නු ජබල් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 
කරන ලදී. මම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන් ට පසුපසන් උෂෆයිර් නම් බූරුෂෙකු මත 
සටිෂයමි. එවිට එතුමාණන් 

අෂහෝ !  මුආද්, ගැත්තන් ක  යුතු අල්ලාහ්ෂේ ෙගකීම් 
ෂමොනො ද? අල්ලාහ ්මත වූ ගැත්තන්ෂේ ෙගකීම් ෂමොනො 
දැයි ඔබ දන්ෂනහි ද?  

එවිට මම අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ රසූල් ඒ බෙ මනා ෂලස 
දන්ෂන් යැයි පැෙසුෂෙමි.  

එවිට එතුමා 

ගැත්තන් ක  යුතු  අල්ලාහ්ෂේ ෙගකීම ෙනුෂේ ඔවුන් 
අල්ලාහ් ෙ නැමදීමත් ඔහුට කිසෙකින් ආෂද්  
ෂනොතැබීමත් ෂව්. අල්ලාහ් මත වූ ගැත්තන්ෂේ ෙගකීම 
ෙනුෂේ කිසෙකින් ඔහුට ආෂද්  ෂනොකරන අයට දඬුෙම් 
ෂනොකර සටීමය.  
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එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, ෂම් පිළිබඳෙ ජනයාට 
ශුභාරිංචි පෙසන්න දැයි විමසා සටිෂයමි. එවිට නබි 
තුමාෂණෝ ඔවුනට ශුභාරිංචි ෂනොපෙසන්න. එවිට ඔවුන් ඒ 
මත පමණක් රැෂඳනු ඇත.    
 (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

2-  

ِبَُُعنُأ
َ
َُصَّلُُأ ُانلَِبل َُعِن ُعنه ُاهلله َُرِضَ َريأَرةَ َُعلَيأهُُِاّلَلُهُهه
نَهُهُوََسلَمَُ

َ
ُُأ َحًداُيهنأِجَُُلَنُأ"ُ:قَاَل

َ
مُأُأ ُُقَاَلُُ"َعَملههُهُِمنأكه ل  ُرَجه

وَلُُيَاُإِيَاكََُُوَلُ" نُأُإَِلُُإِيَايََُُوَلُ"ُ:قَاَلُُ"اّلَلَُُِرسه
َ
ُاّلَلُهَُيهَِتَغَمَدِّنَُُأ

َةُ ُِمنأهُه واَُولَِكنُأُبِرمَحأ ده ُ(مهِتفقُعليه)ُ"َسدل
 

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 
ප්රනකා  ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

ඔබ අතුරින් කිසෂෙකු කරන ක්රිහයාෙන් ඔහු ෙ මුදො 
ෂනොගන්ෂන්මය  

එවිට මිනිෂසකු  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, ඔබෙත් මුදෙන්ෂන් නැති දැයි 
පැෙසූහ. එවිට එතුමා  
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මාෙ ද ෂනොමැත. නමුත් අල්ලාහ ්ඔහුෂගන් වූ කරුණාෙ මා 
ෂකෂරහි ආෙරණය කෂ ේ නම් මිස. නමුත් ඔවුන් එය 
ෙ ක්ො ෂගන ඇත.   (බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

නැමදුෂමහි පරිපූර්ණත්ෙය 

1- ගැත්ෂතකු තම පරමාධිපති ඉදිරිෂේ ක  යුතු 

ක්රිහයාෙන් මූලික ෙ ෂයන් කරුණු පහක් මත රැඳී 

පෙතී.  

නිෂයෝගයන් පිළිපැදීම... තහනම් ක  දැයින් ෙැ කීම... 
ලැබුණු භාගැයන්ට කෘතෂව්දී වීම... පාපයන්ෂගන් සමාෙ 
අයැදීම... අෙනත වීෂමහි ද සදු ෙන කරදර ෙලදී ද 
ඉෙසීෂමන් කටයුතු කිරීම... 

කෙෂරකු ෂමම කරුණු පහ තමන් ෂෙත අනිොර්යය කර 
ගන්ෂන් ද අල්ලාහ් ඔහු ට ෂමෂලොෙ හා පරෂලොෂෙ හි 
සතුටුදායක සාර්ථක ජීවිතයක් පිරිනමනු ඇත.  

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් තම ගැත්තන්ෂේ ඉෙසීම හා 

ඔවුන්ෂේ නැමදුම් පිරික්සනු පිිකස ඔවුන් ෙ 

පරීක්ෂාෙට ලක් කරයි. ඔවුන් ෙ විනා  කිරීමට 

ෂහෝ ඔවුන ට දඬුෙම් දීමට ෂහෝ එෂසේ සදු 

ෂනොකරයි.  

සතුටුදායක අෙසථ්ා ෙල ගැත්තා තම පරමාධිපතිට නැමදුම් 
ඉටු කරනොක් ෂමන් ම පීඩාදායී අෙසථ්ා ෙල පො අල්ලාහ ්
ට නැමදුම් ඉටු ක  යුතුය. මිනිසා තමන් ප්රිඅය කරන 
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අෙස්ථා ෙල නැමදුම් ඉටු කරනොක් ෂමන්ම තමන්  
පිළිකල් සහගත අෙස්ථා ෙල දී ද ඔහුට නැමදුම් ඉටු ක  
යුතුය. ජනයා අතුරින් ෂබොෂහෝ ෂදනා තමන් ප්රීයති ෙන 
අෙස්ථා ෙල දී පමණක් නැමදුම පිවිතුරු ෙ ඉටු කරති. 
නමුත් සැබෑ කරුණ නම් ඔහු පිළිකුල් සහගත අෙස්ථා ෙල 
දී පො නැමදුම් ඉටු ක  යුතුය. නමුත් ඔවුන් ඒ පිළිබඳ ෙ 
ෂනොසැලකිලිමත් ෙ සටිති.    

අධික උෂ්ණත්ෙය ඇති අෙස්ථාෙක සීත ජලෂයන් වුළු 
ගැනීම නැමදුමකි. අධික සීතල ඇති අෙස්ථාෙක උණු 
ජලෂයන් වුළු ගැනීමත් නැමදුමකි. විොහයක් කර 
ගැනීමත් නැමදුමකි. ජනයාට බිය ෂනොවී තම ආත්මය ප්රිඅය 
කරන පාපයන් අත හැර දැමීමත් නැමදුමකි. කුසගින්න 
හිිංසනය ෙැනි අෙස්ථාෙන් හී ඉෙසීෂමන් කටයුතු කිරීම ද 
නැමදුමකි. නමුත් ෂමම නැමදුම් අතර ෂෙනසක් ඇත.  

එබැවින් කෙෂරකු පීඩාදායී හා සතුටු දායක අෙස්ථාෙන්හි 
ද සතුටු දායක හා පිළිකුල් සහගත අෙස්ථාෙන්හි ද අල්ලාහ ්
ට නැමදුම් ඉටු කරන්ෂන් ද එවිට ඔහු කිසදු බියක් 
ෂනොමැති කිසදු දුකක් ෂනොමැති අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තන් 
අතුරින් ෂෙයි. ඔහුෂේ සතුරා ට ඔහු ෂකෂරහි කිසෙක් 
කිරීමට කිසදු බලයක් හිමි ෂනොෂව්. අල්ලාහ් ඔහු ෙ 
ආරක්ෂා කරනු ඇත. නමුත් ඇතැම් විට ෂෂයිතාන් ඔහු ෙ 
විනා  කිරීමට තැත් කරයි.  

සැබැවින් ම ගැත්තා ෂනොසැලකිලිමත්කම තෘෂ්ණාෙ හා 
ෂකෝපෂයන් පිරික්සුමට ලක් ෙන්ෂන් නම් ෂමම ෂදොරටු 
තුෂනන් එම ගැත්තා ෂෙත ෂෂයිතාන් පිවිෂසනු ඇත. 
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සබැෙැන් ම අල්ලාහ් සෑම ගැත්ෂතකුටම ඔහුෂේ 
ආත්මා ාෙ ඔහුෂේ තෘෂ්ණාෙ හා නපුරු බලෂව්ගය පෙරා 
ඇත. ඔහු ඒොට යටහත් ෙන්ෂන් ද නැතිනම් තම 
පරමාධිපතිට යටහත් ෙන්ෂන් දැයි ඔහු එමගින් පරීක්ෂා 
කරයි. එෂසේ කරනුෂේ එම පරීක්ෂණාත්මක නැමදුම ඔහු 
විසන් ෂහළිදක්ෙනු පිිකසය.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
مُأ ُُِبِالَّشُلَُوَنبألهوكه َيأ َنةًَُُواْلأ  تهرأَجعهونََُُوإَِِلأَناُفهِِتأ

පරීක්ෂණයක් ෂලස අයහපත හා යහපත ඇසුෂරන් අපි 
නුඹලා ෙ පිරික්සුමට ලක් කරන්ෂනමු. තෙද නුඹලා අප 
ෂෙත ම නැෙත පැමිෂණන්ෂනහුය.    (අල්-
කුර්ආන් 21:35) 

3- අල්ලාහ් මිනිසා ට නිෂයෝග කරයි. එෂමන් ම 

නෆ්ස් ෂහෙත් ආත්මා ාෙ ද නිෂයෝග කරයි. 

අල්ලාහ් ප්රිඅය කරනුෂේ මිනිසා වි ්ොසය හා දැහැමි 

ක්රිහයාෂෙන් තමන් ේ රිය කරන දෑ පරිපූර්ණ ෂලස 

ඉටු කිරීමය. නමුත් ආත්මය ෙස්තුෙ හා තෘෂ්ණාෙ 

තුළින් එය ප්රිඅය කරන ෂද් ඉටු කර ගැනීමට ප්රිඅය 

කරයි. අල්ලාහ් ෂමෂලොෙ විවිධාකාර අෙනත වීම් 

හා කැප කිරීම් තුළින් තමන්ට ප්රිඅය මනාම දැයින් 

පුරො ඇත. එෂමන්ම මතු ෂලොෙ තම ගැත්තා ප්රිඅය 
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කරන ස්ෙර්ගෂේ ඇති විවිධාකාර සුෙ පහසුකම් 

තුළින් පුරො ඇත.  

මතු ෂලොෙ ෂෙනුෂෙන් දැහැමි ක්රිහයා කිරීම අල්ලාහ ්
අපෂගන් අෂේක්ෂා කරයි. නමුත් ආත්මය ෂමෂලොෙ 
සඳහා ක්රිහයා කිරීමට අෂේක්ෂා කරයි. වි ්ොසය 
ජයග්රනහණෂේ මාර්ගයයි තෙද සතැ හා අසතැය ද 
ෂහොද හා නරක ද දැක ගත හැකි පහනයි.   ෂමය 
මිනිසාෂේ පරීක්ෂාෂව් ස්ථානයකි. 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

َحِسَبُ
َ
ُُأ نُأُانلَاسه

َ
واُأ كه َ نُأُيهْتأ

َ
هواُأ ول مُأُآََمَناَُيقه هَِتنهونََُُلَُُوهه ُ،ُيهفأ

لََمنََُُقبألِِهمُأُِمنُأُاََّلِينََُُفهَِتَناَُولََقدُأ َُصَدقهواُاََّلِينَُُاّلَلُهُفَلََيعأ
لََمنَُ   الأََكِذبِيََُُوَِلَعأ

මිනිසා අපි වි ්ොස කෂ මු යැයි පැෙසූ ෂහේතුෂෙන් 
පරීක්ෂාෙට ලක් කරනු ෂනොලැබ අත හැර දමනු ඇතැයි 
ඔවුන් සතන්ෂන් ද? සැබැවින් ම ඔවුනට ෂපර සටියවුන් ෙ 
ද අපි පරීක්ෂාෙට ලක් කෂ මු. සැබැවින් ම සතැ ක වුන් 
ෙ අල්ලාහ් මැනවින් දන්ෂන්ය. එෂමන්ම ඔහු 
ෂබොරුකාරයින්ෙ ද මැනවින් දන්ෂන්ය.    

(අල්-කුර්ආන් 
29:2-3)  
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2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

بَرلئُهَُوَما
ه
ِسُُأ َسُُإِنََُُنفأ َماَرةُ ُانلَفأ

َ
وءَُُِْل ُُرَِحمََُُماُإَِلُُبِالس  ُإِنََُُرّبل

ُ ورُ َُرّبل  رَِحيمُ َُغفه

මම මාෂේ මනස නිෂදොස් ෂනොෙන්ෂනමි. මාෂේ 
පරමාධිපති ආශර්ොද ක  දෑ මිස සැබැවින් ම එම ආත්මය 
අධික ෂලස නපුර ෂපොලඹෙන්ෂන්ය. සැබැවින් ම මාෂේ 
පරමාධිපති අති ක්ෂමාශීලීය. පරම කරුණාභරිතය.  (අල්-
කුර්ආන් 12:53) 

  ැමදුම පිළිබඳ ව අවබබෝධය 

ෂපොෂ ොෙ එහි හිටෙනු ලබන සුෙය ඇති දෑ ද තිත්ත ඇති දෑ 
ද පිළි ගනියි. එෂමන් ම එහි හිටෙනු ලබන දෑ පිළිගන්නා 
ෂමන්ම ඒ සඳහා අෙකා ය ද ලබා ඇත. එෂලස කෙෂරකු 
තහව්හීද් ෂහෙත් ඒකීය භාෙය ද ඊමාන් ෂහෙත් ෂද්ෙ 
වි ්ොසය ද තක්ො ෂහෙත් ෂද්ෙ බිය හැඟීම ද ෙපුරන්ෂන් 
නම් එවිට සදාතනික සුෙය ද සදාතනික ස්ෙර්ගය ද හට 
ගනු ඇත.  

තෙද කෙෂරක් කුෆ්ර් ෂහෙත් ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපය ද ජහල් 
ෂහෙත් අඥාන කම ද මආසී ෂහෙත් පාපය ද ෙපුරන්ෂන් 
නම් සදා අභාගැ ද සදාතනික නිරය ද හට ගනු ඇත.  
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හුයනා ගැනීම් අතරින් අති මහත් උසස් හුයනා ගැනීම 
ෙනුෂේ ඔෂබ් පරමාධිපති ෙ හා ඔහු ෂෙනුෂෙන් ක  යුතු 
අනිොර්ය දෑ පිළිබඳ හුයනා ගැනීමයි. එවිට ඔෂබ් දැනුෂමහි 
ඇති අඥානකම ද ඔෂබ් ක්රිහයාෂෙහි ඇති අඩු පාඩුකම් ද 
ඔෂබ් ආත්මෂේ ඇති අඩු පාඩු කම් ද ඔබ අල්ලාහ් ට 
ෙගකීම් ෙල සදු කරන අඩු පාඩු ද ඔහු සමඟ ඇති කර ගත් 
ගනුෂදනු ෙල අඩු පාඩු  ද ඔබ පිළි ගනු ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

هَِتِقمُأ ِمرأَتَُُكَماُفَاسأ
ه
َغوأاَُوَلَُُمَعَكُُتَاَبَُُوَمنُأُأ ُبَِماُإِنَهُهَُتطأ

َملهونَُ   بَِصيُ َُتعأ

නුඹට අණ කරනු ලැබූ පරිදි නුඹ ද නුඹ සමඟ ප ්චාත්තාප 
ක වුන් ද ස්ථාෙර ෙ සටිවු. තෙද නුඹලා සීමාෙ ඉක්මො 
ෂනොයවු. නුඹලා කරමින් සටින දෑ පිළිබඳ ෙ සැබැවින්ම 
ඔහු සුපරික්ෂකයාය.    (අල්-කුර්ආන් 
11:112) 

ෂමෂසේ හුයනා ගත් තැනැත්තා සතැෙන්තෂයකි. අෙනත වී 
කටයුතු කරන්නා සතැෙන්තෂයකි. නිෙැරදි ෂලස 
අෙෂබෝධ කර ගත් තැනැත්තා සතැෙන්තෂයකි.  

ෂකෂනකු යහපතක් කරන්ෂන් නම් එය ඔහු ෂෙත 
අල්ලාහ් පිරි නැමූ ආශර්ොදයක් ෂලස ඔහු දකිනු ඇත. 
එෂසේ ඔහු එය පිළිගන්ෂන් නම් පිරිනැමූ ෂදෙන 
ආශර්ොදයක් ෂලසත් එය නැෙත නැෙතත් ක  විට එය 
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තුන්ෙැනි ආශර්ොදයක් ෂලසත් ඔහු දකිනු ඇත. එය ඔහු 
ප්රනතික්ෂෂේප කෂ ේ නම් එෙැනිම ප්රනතිචාරයක් ඔහුට හිමි ෙනු 
ඇත. එමගින් පාරිශුද්ධ සර්ෙ බලධාරී සර්ෙ බලපරාක්රඔම 
අල්ලාහ් ෙ මුණ ගැසීමට ෂනොහැකි ෙනු ඇත.  

තෙද ඔහු යම් පෙක් කෂ ේ නම් ඔහුෂගන් ඔහුෂේ 
පරමාධපති දුරස් ෙ ඇති බෙත් ඔහුෂේ ආරක්ෂාෙ ඔහුට 
ෙ ක්ො ඇති බෙත් දැක ගනු ඇත.  

තමන් ක  පාපයක් ෂහේතුෂෙන් ඔහු තමන් ෙ ග්රනහණය 
කෂ ේ නම් ඔහුෂේ යුක්ති ගරුක භාෙය දැක ගනු ඇත. 
එමගින් ඔහු ග්රනහණය ෂනොකෂ ේ නම් එය ඔහුෂේ 
භාගැයක් ෂලස දැක ගනු ඇත. ඔහු ඒ ෂෙනුෂෙන් තමන්ට 
සමාෙ දුන්ෂන් නම් ඔහුෂේ පිවිතුරු උපකාරයක් 
ෂගෞරෙයත් හිමි ෙනු ඇත. අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂව් 
ඇති සයල්ල සතැ රජු වූ අල්ලාහ්ෂේ ගැත්තන් ය.  

සෑම මිනිෂසකු ම ආධැාත්මික ෙ ෂයන් හා ෂභෞතික 
ෙ ෂයන් අල්ලාහ් ට යටහත් ෙ කටයුතු කරන ඔහුෂේ 
ගැත්තන් බෙ පිළි ගත යුතුෙ ඇත.  

ෂභෞතික ෙ ෂයන් ඔබ ෙහෂලකි. ෂහේතුෙ ඔහු ඔබෙ 
නිර්මාණය ක  මැවුම්කරුය. ඔහු ඔබෂේ රජුය. ඔෂබ් 
සයලු කටයුතු සැලසුම් කරන්නාය.  

තෙද ඔබ ඔහුෂේ ගැත්තාය. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔහු 
ඔබට පිරිනමනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබට 
ෙ ක්ෙනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ ෂපොෂහොසත් 
කරනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ දුගී බෙට පත් 
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කරනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ යහමඟ ෂයොමු 
කරෙනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ මු ාෂෙ හි අත 
හැර දමනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ ජීෙත් 
කරෙනු ඇත. ඔහු අභිමත කෂ ේ නම් ඔබ ෙ මරණයට පත් 
කරනු ඇත.  

සර්ෙ බලධාරී අසීමිත කරුණාෙන්ත ඔහුෂේ කරුණාෂෙන් 
හා ඔහුෂේ ප්රනඥාෂෙන් ඔහු තීරණය ක  පරිදි ඔහුෂේ 
අභිමතයට අනුෙ ඔබෙ ක්රිහයා කරෙන්ෂන්ය.  

එෂමන්ම ආධැාත්මික ෙ ෂයන් ද ඔබ ෙහෂලකි. ඔහු 
ආගමානු ගත ක  දෑ තුළින් නැමදුෂමහි නිරත වීම 
අනිොර්යය ෂව්. එනම් ඔබ ෂමෂලොෙ හා මතුෂලොෙ සුෙපත් 
සතුටුදායක ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා ඔබ ඔහුෂේ 
නිෂයෝගයන් ඉටු ක  යුතුය. ඔහු තහනම් ක  දැයින් 
ෙැ කී සටිය යුතුය. අල්ලාහ් ෙ ඔබ වි ්ොස ක  යුතුය. 

සයලු මැවීම් අල්ලාහ් ෂෙත අෙ ැතාෂෙන් 
ෂපෂ න්නන්ය. එෂසේ ඔවුන්ෂේ අෙ ැතාෙන් ෂකොටස් 
ෂදකකි.  

ප මුෙැන්න.  

බලෂකෂරනු ලබන ෂනොෙැ ැක්විය හැකි අෙ ැතාෙන් 
එනම් සයලු මැවීම් තම පරමාධිපති ෂෙත තම 
ස්ෙභාෙෂයහි ද තම ෙැාේතිෂයහි ද තම සැලසුම් කිරීෂමහි 
ද තම පැෙැත්ෂමහි ද ඒ සඳහා අෙ ැ ෙන කරුණු ෙල ද 
අෙ ැතාෙන්ෂගන් ෂපෂ න්නන්ය.  
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ෂදෙැන්න. ෂතෝරා ගැනීෂම් අෙ ැතාෙන් එනම් එය ඔහු 
හුයනා ගැනීෂමන් ලබන්නා වූ ඵලයයි.  

එනම් ගැත්තා තම පරමාධිපති ගැන හුයනා ෂගන තමන් 
ගැන  හුයනා ගැනීමයි. ෂපොදුෂව් තම පරමාධිපති 
අෙ ැතාෙන්ෂගන් ෂතොර වූෂෙකු බෙ හුයනා ගත්ෂත් නම් 
තමන්ෂේ ෂපොදු අෙ ැතාෙන් කුමක් දැයි හුයනා ගනු ඇත. 
එවිට තම පරමාධිපති ෂෙත නැමදුම් කිරීම අනිොර්යය ෙනු 
ඇත.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ي َهاُيَا
َ
ُُأ نأهِتهمُهُانلَاسه

َ
َقرَاءُهُأ وَُُوَاّلَلُهُاّلَلُُِإَِلُُالأفه َِميدُهُالأَغِنُ ُهه  اْلأ

ජනයිනි, නුඹලා අල්ලාහ් ෂෙත අෙ ැතාෙන් ඇත්තන්ය. 
තෙද අල්ලාහ් ඔහුය සර්ෙ සම්පූර්ණ සර්ෙ ප්රන ිංසාලාී 
ෙන්ෂන්.      (අල්-කුර්ආන් 
35:15) 

ඔෂබ් අදහස් පහත සඳහන් ලිපිනයට එෙන්න. 
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මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාමී 
 
 
 
4 -   අෂ්-ෂිර්ක් 
5 -   ෂිර්ක් හි බ ොටස ්

6 -  අල්-බිද්ආ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

62 

4- අෂ-්ෂිර්ක් 

 අෂ්-ෂිර්ක් යනු අල්ලාහ්ෂේ පරිපාලනෂය හි ඔහුෂේ 

ෂද්ෙත්ෙෂය හි ඔහුෂේ නාමයන් හා ගුණාිංගයන් හි 

හවුල්කරුෂෙකු ආෂද් කෂයකු පත් කිරීමය. 

 
අල්ලාහ් සමඟ තෙත් මැවුම්කරුෂෙකු සටින්ෂන්ය. 
තමන්ට  අල්ල ා හ්  හ ැ ර  උ ද ව්  කරන  ෂකෂනකු 
සටින්ෂන්ය යැයි යෂමකු වි ්ොස කෂ ේ  නම් ඔහු 
මුෂ්රික් ෂහෙත් ෂදවියන්ට ආෂද්  තැබු ෂකෂනකු ෂෙයි. 
එෂමන් ම ෂකෂනකු අල්ලාහ් හැර නැමදුම් ලබන්න ට 
තෙත් සුදුස්ෂසකු ඇතැයි වි ්ොස කෂ ේ නම් ඔහු ද 
මුෂ්රික්ෙරෂයකු ෂෙයි. තෙ ද ෂකෂනකු අල්ලාහ්ෂේ 
නාමයන් හි හා ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් හි ඒොට සමාන 
කිසෂෙකු සටියි  ය ැයි  වි ්ෙ ාස  කෂ ේ  නම්  ඔහු  ද 
මුෂ්රික්ෙරෂයකු ෂෙයි.  
 

 ෂිර්ක් හි භයිංකාරත්ෙය  

 
1- අල්ලාහ් ට ආෂද්  තැබීම මහත් අපරාධයකි. ෂහේතුෙ 

තව්හීද් ෂහෙත් එකීයත්ෙයට එනම් අල්ලාහ්ෂේ පිවිතරු 

භාෙෂේ සතැයට එෂරහි ෙ එය පෙතින බැවිනි. තව්හීද් 

ෂහෙත් ඒකීයත්ෙය නම් යුක්තිෂේ මහා යුක්තියයි. ෂිර්ක් 

ෂහෙත් ආෂද් ය අපරාධයන්හි මහා  අපරාධයයි. 

නපුරින් මහා නපුරයි. ෂහේතු ෙ එය ෂලෝකයන් හි 

පරමාධිපති ෙ අඩු තක්ෂසේරු කර බැලීමකි. ඔහුෂේ 
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සතැෂේ පිවිතුරු භ ාෙය  ෂෙන ෂකෂනකු ෂෙත 

හැරවීමකි. ඔහු ෂෙනුෙට ෂෙන ෂකෂනකු පත් කර 

ගැනීමකි.  

ෂිර්ක් භයිංකාරත්ෙය අති මහත්ය. එබැවින් කෙෂරකු 
තමන් ට ආෂද්  කරන්ෂනකු ෂලස අල්ලාහ් ෙ ඔහු හමු 
ෙන්ෂන් ද  එවිට සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඔහු ට සමාෙ 
ෂනොෂදන්ෂන්ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
 

ِفرُهَُُلُُُاّلَلَُُُإِنَُ نُأَُُيغأ
َ
كَُُُأ َ ِفرُهُُبِهُُُِيهّشأ ونََُُُماَُُوَيغأ ُلَِمنُأَُُذلَِكُُُده

ِكُأَُوَمنُأُيََشاءُه هّشأ َْتَىَُفَقدُُِبِاّلَلُُِي  َعِظيًماُإِثأًماُافأ

ස ැබ ැ වින්  ම  අල්ල ාහ්  ආෂද්  ත ැ බීමට  සම ා ෙ 
ෂනොෂදන්ෂන්ය ඒ හැර ෂසසු දෑට ඔහු අභිමත කරන 
අයට සමාෙ ලබා ෂදන්ෂන්ය. කෙෂරකු අල්ලාහ් ට 
ආෂද්  තැබුෂව් ද එවිට සැබැවින් ම ඔහු මහත් පාපයක් 
ෂගොඩ නගා ගත්ෂත්ය. (අල්-කුර්ආන් 4:48)  
 

2- අල්ලාහ් ට ආෂද්  තැබීම අතිමහත් පාපයකි. කෙෂරකු 

අල්ලාහ් ෂනොෙන දැයකට නැමදුම් ඉටු කෂ ේ ද ඔහු එම 

නැමදුම සුදුසු ෂනොෙන ස්ථානයක තැබුෂව්ය. සුදුසු 

ෂනොෙන ෂකෂනකුට එය ෂයොමු කෂ ේය. එය අතිමහත් 

අපරාධයකි. වි ාල ෙරදකි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 
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كَُُإِنَُ أ لأمُ ُالّشل  َعِظيمُ ُلَظه

සැබැවින් ම ආෂද්  තැබීම මහත් අපරාධයකි.  
(අල්-කුර්ආන් 31: 13) 
 

3- අෂ්-ෂිර්කුල් අක්බර් ෂහෙත් මහා ආෂද්  තැබීම සයලු 

යහපත් ක්රිහයාෙන් නිෂ්ඵල කරන්නකි. අලාභය හා 

විනා ය ෂගන ෂදන්නකි. එය මහා පාපයන්ෂගන් අති 

මහත් වූ පාපයකි.  

 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
َلَقدُأ  وِحََُُُو

ه
َكُُُأ َِلأ َلُُُِإ إِ ينََُُُو ََّلِ َتَُُُلِئُأَُُقبألَِكُُُِمنُأُُا كأ َ َشأ

َ
ُأ

َبَطنَُ وَننََُُعَملهَكَُُِلَحأ َاِِسِينَُُِمنََُُوََلَكه
أ
 اْل

සැබැවින් ම නුඹ ෂෙත ද නුඹට ෂපර සටියවුන් ෂෙත ද 
ෂද්ෙ පිකවිඩයක් පහ  කරනු ලැබීය.  (එහි) නුඹ 
(අල්ලාහ් ට කිසෙක්) ආෂද්  කෂ ේ නම් නුඹෂේ යහ 
ක්රිහ ය ා  නි ෂ් ඵ ල  ෙ න් ෂ න් ම ය .  ත ෙ  ද  නු ඹ 
අලාභෙන්තයින්ෂගන් ෂකෂනකු ෙන්ෂන්මය. (යැයි 
සඳහන් වී ඇත.)  (අල්-කුර්ආන් 39:65) 

َن    َعب د    َعن   ب    ب ن    الرَّْح 
َ
َرةَ   أ يه    َعن    َبك  ب 

َ
َ   أ ه   َرض   َعن هه   اّللَّ

ي   َقاَل  َقاَل  ب  ه   َصّلَّ   انلَّ َل   َوَسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ
َ
م    أ َنبِّئهكه

ه
َب    أ

ك 
َ
أ  ب 
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وَل رَ   َيا  َبَّل   َقالهوا  َثََلًثا  ال َكبَائ ر   اكه   َقاَل   اّللَّ    سه َ ْش   
 ب اّللَّ    اإل 

وقه  قه ي ن   َوعه َ ئًا  َوََكنَ   وََجلََس   ال َواِل  تَّك  َل   َفَقاَل   مه
َ
له   أ ور    َوَقو   الزي

رهَها َزاَل  َفَما قَاَل   (متفق عليه)َسَكَت  يَل تَهه  قهل نَا َحّتَّ  يهَكرِّ
නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) පැෙසූ බෙ අබ්දුර් 
රහ්මාන් ඉබ්නු අබී බක්රා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

මහා පාපයන් අතුරින් අතිමහත් පාපයන් තුන ගැන මම 
ඔබට දන්ො සටින්න දැයි නබි තුමාෂණෝ විමසා සටියහ. 
එවිට එෂසේය අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, යැයි ඔවුහු 
පිළිතුරු දුන්ෂනෝය. එවිට එතුමා අල්ලාහ් ට ආෂද්  
තැබීම ෂදමාපියන්ට හිිංසා කිරීම යැයි පෙසා ොඩි වී 
හාන්ස වූහ.  පසුෙ දැනගන්න, පරිභෙ කිරීම යැයි 
පැෙසූහ.  

එතුමා නිහඬ ෂනොෙන්ෂන් දැයි අපි සතන තරමට එතුමා 
එය නැෙත නැෙතත් පෙසමින් ම සටියහ.  

(මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

 ආෂද්  තැබීෂම් දරුණුකම 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ොකැයන් හතරක ෂද්ෙ ආෂද් ය 
ට දරුණුකම් හතරක් ඇති බෙ සඳහන් කරයි.  

1-  
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ِفرُهَُُلُُُاّلَلَُُُإِنَُ نُأَُُيغأ
َ
كَُُُأ َ ِفرُهُُبِهُُُِيهّشأ ونََُُُماَُُوَيغأ ُلَِمنُأَُُذلَِكُُُده

ِكُأَُوَمنُأُيََشاءُه هّشأ َْتَىَُفَقدُُِبِاّلَلُُِي  َعِظيًماُإِثأًماُافأ

ස ැබ ැ වින්  ම  අල්ල ාහ්  ආෂද්  ත ැ බීමට  සම ා ෙ 
ෂනොෂදන්ෂන්ය. ඒ හැර ෂසසු දෑට ඔහු අභිමත කරන 
අයට සමාෙ ලබා ෂදන්ෂන්ය. කෙෂරකු අල්ලාහ් ට 
ආෂද්  තැබුෂව් ද එවිට සැබැවින් ම ඔහු මහත් පාපයක් 
ෂගොඩ නගා ගත්ෂත්ය. (අල්-කුර්ආන් 4:48)  
 

2-  
ِكُأَُوَمنُأ هّشأ  بَِعيًداَُضََلًلَُُضَلَُُفَقدُأُبِاّلَلُُِي

තෙද කෙෂරකු අල්ලාහ් ට ආෂද්  තබන්ෂන් ද ඔහු 
අන්ත මු ාෙට පත් විය.  (අල්-කුර්ආන් 4:116) 
 

3-  
َنهُه ِكُأَُُمنُأُُُهُُإِ

َنةََُُُعلَيأهُُُِاّلَلُهَُُحَرمََُُُفَقدُأُُبِاّلَلُُُِيهّشأ َ َواههُُُاْلأ
أ
َُوَمأ

نأَصارُ ُِمنُأُلِلَظالِِميََُُوَماُانلَارُه
َ
 أ

 
සැබැවින් ම විෂයය නම් කෙෂරක අල්ලාහ් ට ආෂද්  
තැබුෂව් ද අල්ලාහ් ඔහුට ස්ෙර්ගය තහනම් කෂ ේය. 
ඔහුෂේ නොතැන නිරය ෂව් .  අපර ාධකරුෙන්ට 
උදව්කරුෙන් කිසෂෙකු ෂනොමැත.  

(අල්-කුර්ආන් 5:72) 
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4-  
ِكُأَُُوَمنُأ

هّشأ َنَماُُبِاّلَلُُُِي
َ
هُهُُالَسَماءُُُِِمنََُُُخرََُُُفَكأ َطفه ُهَُُفهَِتخأ ُالَطيأ

وُأ
َ
وِيُأ يحُهُبِهَُُِتهأ  َسِحيق َُُمََكنُ ُِفُُالرل

තෙ ද කෙෂරකු අල්ලාහ් ට ආෂද්  තබන්ෂන් ද ඔහු 
අහසන් ෙැටී පසුෙ පක්ෂීන් ඔහු ෙ ඩැහැෂගන ගිය 
අෂයකු ෂමන් ෂහෝ සු ඟ ඔහු ෙ ඈත ප්රනෂද් යකට ෂගන 
ගිය අෂයකු ෂමන් ෂහෝ ෙන්ෂන්ය.   
  (අල්-කුර්ආන් 22:31) 

 ආෂද්  තබන්නන් ට හිමි දඬුෙම් 

 
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

نَُ ينَُُُإِ واُُاََّلِ لُُُِِمنُأَُُكَفره هأ
َ
ِكهَِتاِبُُُأ كِيَُُُالأ ِ

لأمهّشأ َُنارُُُِِفَُُُوا
وََلَِكُُفِيَهاَُخاِلِينََُُجَهَنمَُ

ه
مُأُأ َبِيَةََُُِشُ ُهه

 الأ

සැබ ැවින් ම  (ෂද්ෙ)  පුස්තකය  ලත් ජනයින් හ ා 
ආෂද් කයින් අතුරින් වූ  ප්රනතික්ෂෂේපකෂයෝ  නිර ා 
ගින්ෂනහි ය. ඔවුහු එහි සදාතනිකෂයෝ ෂෙති. ඔවුහුම ය 
මැවීම් අතුරින් දුෂ්ටයින් ෙන්ෂන්. (අල්-කුර්ආන් 98:6) 
 

2-  
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ي  :     بن عسعود رض اهلل عنه َقاَل وَعن  عب د  اهلل َقاَل انّلب 
ه   َصّلَّ  وَ   َماَت   َمن  " َوَسلََّم   َعلَي ه    اّللَّ و  َوه  عه ن    َيد  ون    م   اّللَّ    ده
ا  متفق عليه" انلَّارَ  َدَخَل  ن دًّ

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  
බෙ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොර ෙ සමානයන්ෂගන් අයැද සටි 
තත්ෙෂේ කෙෂරකු මරණයට පත් ෙන්ෂන් ද ඔහු නිරයට 
පිවිසීය. (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 

 ආෂද්  තැබීෂම් මූල ධර්මය 

 
ආෂද්  තැබීෂම් මූල ධර්මය හා ඒ මත ෂගොඩ නැෂගන 
නීති ෙමහය ෙනුෂේ අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොර ෙ ෂෙනත් 
අ ෂ යකු  ස ම ඟ  ඇ ති  ක ර න  ස ම් බන්ධ ත ා ෙ යි . 
අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොර ෙ ෂෙනත් අය සමඟ ෂකෂනකු 
සම්බන්ධතා පෙත්ෙන්ෂන් නම් ඔහු කෙර ෂදයක් සමඟ 
සම්බන්ධ වූෂේ ද ඒ ෂකෂරහි ම අල්ලාහ්  ඔහු ෙ භාර 
කරනු ඇත. එමගින් අල්ලාහ් ඔහු ට දඬුෙම් කරයි. ඔහු ෙ 
අෙමානයට ලක් කරයි. කිසදු ප්රන ිංසාෙක් ෂනොලබන 
නීචෂයකු  බෙට  පත්  කරයි .  කිසදු  උපකාරයක් 
ෂනොලබන පහත් තත්ෙයට පත් කරයි. උත්තරීතර 
අල්ලාහ් ඒ බෙ ෂමෂසේ ප්රනකා  කර සටියි. 
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دَُُآَخرَُُإِلًَهاُاّلَلَُُِمعَََُُتأَعلأَُُلُ عه وًماَُفهَِتقأ مه وًلَُُمذأ َُمأذه  

අල්ලාහ් සමඟ තෙත් ෂදවිෂයකු පත් ෂනොකරවු. එවිට 
ඔහු  අෙම ානයට ලක් ෙ  (කිසදු  උ දව්  කරුෂෙකු 
ෂනොමැතිෙ) අත හැර දමනු ලැබූෂෙකු ෂලස අසුන් ගනී.
 (අල්-කුර්ආන් 17:22) 
 

 ෂිර්ක් පිළිබඳ අෙෂබෝධය. 

 
අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් හි හා ගුණාිංගයන් හි ඔහු ට 
ආෂද්  තැබීම. අල්ලාහ් පැන වූ නීතිෂයහි ඔහුට ආෂද්  
තැබීම අල්ලාහ්  ට නැමදුම් කිරීෂමහි ඔහුට ආෂද්  
තැබීම යන ෂම් සයලුම ෙර්ගෂේ ආෂද්  තැබීම් සතැ 
රජු වූ අල්ලාහ් ට කරන ආෂද්  තැබීම්ය.  
ප මුෙැන්න පරිපාලනය සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් නය. 
ෂදෙැන්න අෙනත වීම සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් නය. 
තුන්ෙැන්න නැමදුම් සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් නය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙන ඔහුය අති මහත් පරමාධිපති.  
සයලු ද ෑ  මැවූ  රජු.  ඔහු ට කිසදු හවුල් කරුෂෙකු 
ෂනොමැත. නීතිය ක්රිහයා කිරීෂම් අයිතිය ඔහුට පමණක් 
සතුය. නැමදුම් ලැබීෂම් අයිතිය ද ඔහු ට පමණක් සතු ය.  
 
අල්ලාහ්ෂේ  නීතිෂේ අල්ලාහ්  ට  ආෂද්  තැබීම 
නැමදුෂම හි ඔහු ට ආෂද්  තැබීම හා සමාන ය. ෂම් 
ෂදකම ඉස්ලාමීය පිළිෂෙතින් බැහැර කරන්නා වූ මහා 
ඝණෂේ ආෂද්  කිරීම් ෂව්. ෂහේතුෙ නැමදුම අල්ලාහ් ට 
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පමණක් සදු විය යුත්තකි. ඔහුට කිසදු හවුල් කරුෂෙකු 
ෂනොමැත.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  وََُُكنََُُُفَمنُأ هُُُِلَِقاءََُُُيرأجه َُُُربل َملأ اَُُعَمًَلَُُُفلأَيعأ َُوَلَُُُصاِْلً

ِكُأ هّشأ َحًداَُربلهُُِبِِعَباَدةُُِي
َ
 أ

කෙෂරකු තම පරමාධිපති හමුවීම අෂේක්ෂා කරමින් 
සටිෂේ ද ඔහු යහකම් කරත්ො ! තෙ ද තම පරමාධිපති 
ට නැමදුම් කිරීෂමහි කිසෂෙකු ආෂද්  ෂනොකරත්ො !
 (අල්-කුර්ආන් 18: 110) 
 
නීතිය අල්ලාහ් ට පමණක් සතු ෂදයකි. ඔහුට කිසදු 
හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැත.  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
 

َُُُلُه ِضُُُاَواِتُالَسمََُُُغيأبه رأ
َ بأِصُأَُُواْلأ

َ
ِمعُُبِهُُُِأ سأ

َ
مُأَُُماَُُوأ ُِمنُأُُلَهه

ونِهُِ ِكُهَُوَلَُُوِلُيُِمنُأُده هّشأ ِمهُُِِفُُي كأ َحًداُحه
َ
 أ

 
 අහස් හි හා මිහිතලෂේ ගුේත දෑ ඔහු සතු ය. ඔහු ඒ 
පිළිබඳ ෙ මැනවින් නිරීක්ෂණය කරන්නා ය. තෙ ද 
මැනවින් ේෙණය කරන්නා ය. ඔහු හැර ඔවුනට කිසදු 
භාරකරුෂෙකු ෂනොමැත. ඔහුෂේ තීරණෂයහි කිසෂෙකු 
ඔහු හවුල් කර ෂනොගනියි.  (අල්-කුර්ආන් 18:26) 
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අල්ලාහ්  පහ  ක  දැයින් ෂතොර ෙ ෂෙනත් නීති 
මාර්ගයක් පිළිපදින කෙෂරකු ෂහෝ ෂව්ො ඔහු අල්ලාහ් ට 
ආෂද්  තැබූ ඔහු ෙ ප්රනතික්ෂෂේප ක  අෂයකු ෙන්ෂන් ය. 
එම නීතිය ඉබ්ලීස් ප්රනතික්ෂෂේපෂේ මිතුරන්ෂේ දිෂෙහි 
තබා ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
 

وا مُأُُاََّتَذه َباَرهه حأ
َ
مُأُُأ َباَنهه هأ َبابًاَُُوره رأ

َ
ونُُُِِمنُأُُأ َُوالأَمِسيحَُُُاّلَلُُُِده

َيمَُُُابأنَُ واَُُوَماَُُمرأ ِمره
ه
واُُإَِلُُُأ بهده وَُُُإَِلُُُإَِلََُُُلَُُُواِحًداُُإِلًَهاُُِِلَعأ ُهه

بأَحانَهُه ونََُُعَماُسه ِكه
هّشأ  ي

 
ඔවුහු අල්ලාහ් හැර ඔවුන්ෂේ ආගමික නායකයින්ෙ ද 
පි ය තු මන්ල ා ෙ  ද  ම ර් ය ම් ෂ ේ  පු ත්  ම සී හ් ෙ  ද 
පරමාධිපතියන් ෂලස ගත්ෂතෝය. එකම ෂදවියන් ෙ 
ඔ වුන්  න ැ ම දී ම  පිිකස  මි ස  ඔ වුන්  අණ  ක රනු 
ෂනොලැබුෂෙෝය. ඔහු හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු නැත. 
ඔවුන් ආෂද්  කරන දැයින් ඔහු සුවිශුද්ධ ය.  
 (අල්-කුර්ආන් 9:31) 
 
ෂෂයිතාන් ට නැමදුම් කිරීම යනු ඔහුෂේ පිළිෂෙත හා 
ෂද්ෙ ආෂද් ය හා ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපය කරා අල්ලාහ්ෂේ 
මැවීම් ඇද ෂගන යන නීතිය පිළිපැදීමය.  අල්ලාහ් ෂමම 
සතුරාෂගන් ෙැ කී සටින ෂමන් ෂමෂසේ අෙොද කර 
සටියි. 
  



 

72 

لَمُأ
َ
َهدُأُُأ عأ

َ
مُأُُأ نُأُُآَدمََُُُبِنَُُُياُُإَِِلأكه

َ
واَُُلُُُأ بهده َنهُهُُالَشيأَطانََُُُتعأ ُإِ

مُأ وُ ُُلَكه بِيُ َُُعده نُِ(06ُُُ)ُُمه
َ
وِنَُُُوأ بهده َُُُهَذاُُاعأ هَِتِقيمُ ُُِِصَاط  سأ  مه

(61) 

ආදම්ෂේ පුතනුෙනි, ෂෂයිතාන් ට නුඹලා ෂනොනමදිවු. 
සැබැවින් ම ඔහු නුඹලාට ප්රනකට සතුෂරකි. නුඹලා(ෂේ 
ෂදවියන් ෙන) මාෙම නමදිවු. එයයි ඍජු මඟ ෙනුෂේ 
යැයි නුඹලා සමඟ මම ගිවිසුමක් ෂනොකෂ ම් ද?  
  (අල්-කුර්ආන් 36:60,61) 
 
අල්ලාහ්ෂේ නීතිය ට පටහැික ෙ තබන ලද සයලුම 
සැලැසුම් හා  ආකල්පයන් අල්ලාහ්  ෂෙත තබන 
සමානයන් ය. එමගින් මිනිසා අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොර 
වූ නීතියට අෙනත ෂෙයි. එම ආකල්පයන් හා සැලසුම් 
අනුෙ තීන්දු තීරණ ගැනීම ඒ ෂකෂරහි ඇල්මක් දැක්වීම 
එයට එෂරහි ෙ ක්රිහයා ෂනොකිරීම ෙැනි සයල්ලක් ම මහා 
ආෂද්  තැබීෂම් ඝණයට අයත් ෂව්.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
مُأ 

َ
مُأُُأ ََكءُهُُلَهه َ واَُُشه عه مُأََُُشَ ينُُُِِمنَُُُلَهه َذنُأُُلَمُأَُُماُُالل

أ
ُاّلَلُهُُبِهَُُُِيأ

َلُ لَُُُُِكَِمةُهَُُولَوأ ِضَُُُالأَفصأ مُأُُلَقه مُأُُالِِميَُالَظَُُُوإِنَُُُبَيأَنهه ُُُلَهه َُعَذاب 
ِِلمُ 

َ
 (12)ُأ
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අල්ලාහ් අනුමත ෂනොදුන් දහමක් ඔවුනට දහම් ගත  
කරන හවුල්කරුෙන් ඔවුනට ෂෙත් ද? තීන්දුෂව් ෙදන 
ෂනොවූෂේ නම්, ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු ලබන්නට 
තිබුික. තෙ ද සැබැවින් ම අපාරධකරුෙන් ෙන ඔවුනට 
ෂව්දනීය දඬුෙම ඇත.      
  (අල්-කුර්ආන් 42: 21) 
 
පිළිම ෙලට නැමදුම් කරන ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකයින් මහා 
පාපතරයින්ය. ඒ සමඟම අල්ලාහ්ෂේ නීතිය ෂෙනස් කර 
ෂෂයිතාන්ෂේ නීතිය ඔවුන් අනුගමනය කෂ ේ නම් එය 
තම මුල් ප්රනතික්ෂෂේපයට ෙඩා අමතර ෙ බිහි වුණු නෙ 
ප්රනතික්ෂෂේපයක් ෙනු ඇත.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
 

َنَما ةُ ُُءُهالنَِسُُُإِ َياَد رُُُِِفُُُِز فأ ينَُُُبِهُُُِيهَضل ُُُالأكه واُُاََّلِ َُكَفره
ِل وَنهُه وَنهُهََُُعًماَُُيه مه َرل َيه َواِطئهواََُُعًماَُُو ُاّلَلُهَُُحَرمََُُُماُُِعَدةَُُُِِله
يلنَُُُاّلَلُهَُُحَرمََُُُماَُُفيهِحل وا مُأُُزه وءُهُُلَهه َمالِِهمُأُُسه عأ

َ
ِديَُُلَُُُواّلَلُهُُأ َُيهأ

 ينَُالأََكفِرُُِالأَقوأمَُ

(පාරිශුද්ධ මාසයන් තමන්ෂේ කැමැත්ත පරිදි) ප්රනමාද 
කිරීම (ෂද්ෙ) ප්රනතික්ෂෂේපය ෙර්ධනය කිරීමකි. ෂමමගින් 
ප්රනතික්ෂෂේප ක වුන් මු ා කරනු ලබති. ෙසරක් (එෂසේ 
ප්රනමාද කිරීම) ඔවුහු අනුමත කර ගනිති. පසු ෙසෂරහි 
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(ප්රනමාද කිරීම) තහනම් කර ගනිති. (ඔවුන් ෂමෂසේ 
කරනුෂේ) අල්ලාහ්  සුවිශුද්ධ ක  දෑ(මාසයන්) හි 
ගණනය ඔවුන්(ෂේ ගණනය සමඟ) නිෙරුදි කිරීම 
පිිකසය. පසු ෙ අල්ලාහ් තහනම් ක  දෑ ඔවුහු අනුමත 
කර ගනිති.  ඔවුන්ෂේ ක්රිහයාෙන් හි නපුර ඔවුනට 
අලිංකාර කරනු ලැබීය. ප්රනතික්ෂෂේප ක  පිරිසට අල්ලාහ් 
යහමඟ ෂනොෂපන්ෙයි.    (අල්-කුර්ආන් 9:37) 
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5- ෂිර්ක්හි ෂකොටස් 
ෂිර්ක් ෙර්ග ෂදකකි.  
 
ෂිර්ක් අක්බර් ෂහෙත් මහා පරිමාණෂේ ආෂද් ය හා 
ෂිර්ක් අස්ගර් ෂහෙත් සුළු පරිමාණෂේ ආෂද් ය 
 
ප මුෙ ැන්න  අෂ් -ෂිර්කුල්  අක්බර්  ෂහෙත්  මහ ා 
පරිමාණෂේ ආෂද් ය එය අල්ලාහ්ෂේ පරිපාලනෂේ 
ෂහෝ ඔහුෂේ ෂද්ෙත්ෙෂේ ෂහෝ ඔහුෂේ නාමයන් හි ෂහෝ 
ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් හි ඔහුට හවුල් කරුෂෙකු පත් කිරීම 
ය.  
 
ෂමම ආෂද් ය දහමින් බැහැර කරෙන්නකි. සයලු 
යහක්රිහයාෙන් නිෂ්ඵල කරෙන්නකි. එයට අදා  පුද්ගලයා 
දඬුෙම් ලැබිය යුතු පුද්ගලයකු ෂෙයි .  තමන් ක  
ආෂද් ෂේ ෙරද ට සමාෙ ෂනොඅයැද මරණයට පත් වූෂේ 
නම් සදාතනික නිරයට පිවිෂසනු ඇත.   
 
මහා  ආෂද් ය යනු සම්පූර්ණ නැමදුම ෂහෝ ඉන් 
ෂකොටසක් ෂහෝ අල්ලාහ් ෂනොෙන අය ෂෙත හැරවීමය. 
උදාහරණ ෙ ෂයන් අල්ලාහ්  ෂනොෙන අයෂගන් 
ප්රනාර්ථනා කිරීම. භාරහාර හා සත්ෙ කැපීම් අල්ලාහ් 
ෂනොෙන මියගිය ඇත්තන් ජින්නුන් හා ෂෂයිතානුන් 
ෂෙනුෂෙන් ඉටු කිරීම ෂපන්ො දිය හැක. එෂමන්ම 
අල්ලාහ් ෂනොෙන අයෂගන් ධනෙත් භාෙය හා සුෙය 
පැතීම. තම අෙ ැතාෙන් අයැද සටීම. ොර්ෂාෙ පැතීම 
ෙැනි අල්ලාහ්ෂගන් මිස ෂෙන කිසෂෙකුට ඒ ෂකෂරහි 
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බලයක් ෂනොමැති ෂදයක් අල්ලාහ් ෂනොෙන්නන්ෂගන් 
පැතීම ද එෂලසමය. ෂමෂලස දැහැමියන්ෂේ හා ෂද්ෙ 
සමීපතයින්ෂේ ෂසොෂහොන් ඉදිරිෂේ  ද ගස් ගල් ෙැනි 
පිළිමයන් ඉදිරිෂේ ද අඥාන ජනයා ඉල්ලා සටියහ.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 
َنهُه  ِكُأَُُمنُأُُُهُُإِ

َنةََُُُعلَيأهُُُِاّلَلُهَُُحَرمََُُُفَقدُأُُبِاّلَلُُُِيهّشأ َ َواههُُُاْلأ
أ
َُوَمأ

نأَصارُ ُِمنُأُلِلَظالِِميََُُوَماُانلَارُه
َ
 أ

 
සැබැවින් ම විෂයය නම් කෙෂරක අල්ලාහ් ට ආෂද්  
තැබුෂව් ද අල්ලාහ් ඔහු ට ස්ෙර්ගය තහනම් කෂ ේය. 
ඔහුෂේ නොතැන නිරය ෂව් .  අපරාධකරුෙන් ට 
උදව්කරුෙන් කිසෂෙකු ෂනොමැත.  

(අල්-කුර්ආන් 5:72) 
 

 මහා ෂිර්ක් ෙර්ග අතුරින් සමහරක් 

 
1- බිය සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් ය 

ෂකෂනකු අල්ලාහ් ෂනොෙන ගල් ගස් හා පිළිම ෙලට 
ෂහෝ නපුරු බලෂව්ග ෙලට ෂහෝ මිය ගිය ඇත්තන් ට 
ෂහෝ අදෘ ැමාන ජින්නුන් ට ෂහෝ ජනයා මගින් සදු 
විය හැකි හානිය ගැන ෂහෝ තමන් පිළිකුල් කරන 
ෂදයක් තමන් හට සදුවීම ගැන ෂහෝ  බිය වීමය.   
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ෂම්ො දහෂමහි දැඩි සැලකිල්ල ට භාජනය ෙන ඉතා 
ෙැදගත් ස්ථානයන් ය. එබැවින් කෙෂරකු ෂමෙන් 
ක්රිහයා අල්ලාහ් ෂනොෙන දෑ සඳහා ෂයොමු කෂ ේ ද ඔහු 
අල්ලාහ් ට මහත් ෂසේ ආෂද්  ක  අෂයකු ෂව්. ෂමය 
මිනිසා ෙ විනා  කර දමන ෂෂයිතාන්ෂේ ආයුධයයි.   
    
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُهُُإَِنَما ُُُالَشيأَطانُهَُُذلِكه َولفه ِِلَاَءهُهُُُيه وأ
َ
مُأَُُفََلُُُأ َُوَخافهونََُُُِّتَافهوهه

نأهِتهمُأُإِنُأ ِمنِيَُُكه ؤأ  .مه
ෂෂයිතාන්ම ය තම මිතුරන් පිළිබඳ ෙ (නුඹලා ෙ) බියට 
පත් කරෙන්ෂන්. නුඹලා ඔවුන ට බිය ෂනොෙවු. තෙද 
නුඹලා වි ්ොසෙන්තයින් නම් මට ම බිය ෙවු.  

(අල්-කුර්ආන් 3:175) 
 

2- භාර කිරීම සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් ය: එනම් 

සයලුම කටයුතු ෙල දී හා සයලුම අෙස්ථාෙන් හි දී 

අල්ලාහ් ෂකෂරහි සයල්ල භාර කිරීම ය. එය අල්ලාහ් ට 

පමණක් අෙිංකත්ෙෂයන් ඉටු කරන්නා වූ නැමදුම් 

අතුරින් අතිමහත් නැමදුමකි.  

 
එබැවින් කෙෂරකු අල්ලාහ් හැර ෂෙන කිසෂෙකු ට ක  
ෂනොහැකි ක්රිහයාෙක් ෂෙනත් ෂකෂනකු ෂෙත භාර 
කරන්ෂන් ද  ඔහු ද මා හා ආෂද් ෂේ ෙරද සදු ක  
අෂයකු ෙන්ෂන්ය. උදාහරණයක් ෙ ෂයන් ෂකෂනකු 
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ම වුන් හා අදෘ ැමාන බලෂව්ගයන් තමන්ට ඇති ෙන 
හානිෂයන් ෙ ක්ෙනු ඇත. ඔවුන් තම අෙ ැතාෙන් හා 
ආහාරය සපයනු ඇත යැයි වි ්ොස කිරීම.   
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُ نأهِتهمُأُإِنُأَُفهَِتَوََكهواُاّلَلَُُِوََعَ ِمنِيَُُكه ؤأ  مه
නුඹලා වි ්ොස ෙන්තයින් නම් අල්ලාහ්  ෂකෂරහි 
පමණක් සයල්ල භාර කරන්න.  (අල්-කුර්ආන් 5:23) 
 

3- ආදරය සම්බන්ධෂයන් වූ ආෂද් ය.: එනම් 

අල්ලාහ් ෂකෂරහි වූ ආදරය පූර්ණ යටහත් භාෙය හා 

පූර්ණ අෙනතභාෙය අන්තර්ගත වූ ආදරයකි. ෂමම 

ආදරය අල්ලාහ් ට පමණක් අෙිංකෙ සදු ක  යුත්තකි. 

ෂම් සම්බන්ධෂයන් ඔහු සමඟ තෙත් ෂකෂනකු ආෂද්  

කිරීම සුදුසු ක්රිහයාෙක් ෂනොෂව්.  
 
එබැවින් අල්ලාහ් ට ආදරය දක්ො පසු ෙ එම ආදරය හා 
ගරුත්ෙය අල්ලාහ් ෂනොෙන සමානයන්ටත් පුද කිරීම 
ෙැනි අල්ලාහ් ෂනොෙන ෂෙනත් අය ෂෙත තම ආදරය 
පුද කර සටින්ෂන් නම් එය ද මහා ආෂද් යකි.  
 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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نأَداًداُُاّلَلُُِدهونُُِِمنُأَُيهَِتِخذُهَُمنُأُانلَاِسَُُوِمنَُ
َ
ِبُ ُُأ مُأَيه ُُُوَنهه بل َُكحه

ينَُُُاّلَلُِ َشدُ ُُآََمنهواَُُواََّلِ
َ
بًّاُُأ ُُُِحه ينََُُُيَرىَُُولَوُأُُّلِلَ واُُاََّلِ ُإِذُأَُُظلَمه

نَُ نَُُالأَعَذاَبُُيََروأ
َ
َوةَُُأ ُُِالأقه نَََُُجِيًعاُّلِلَ

َ
 الأَعَذاِبَُُشِديدُهُاّلَلَُُوَأ

අල්ලාහ් හැර ෂසසු දෑ (ඔහුට) සමගාමීන් ෂලස ගත් අය 
මිනිසුන් අතර ෂෙති. අල්ලාහ් ෙ ප්රිඅය කරන්නාක් ෂමන් 
ඔවුහු ඔවුන් ෙ ප්රිඅය කරති. නමුත් වි ්ොස ක වුන් 
අල්ලාහ් ෙ ප්රිඅය කිරීෂමහි ඉතා දැඩි ය. කවුරුන් අපරාධ 
කෂ ේ ද ඔවුන් දඬුෙම දකින විට සැබැවින් ම සයලු බලය 
අල්ලාහ් ට හිමි බෙ ද සැබැවින් ම අල්ලාහ් දඬුෙම් ලබා 
දීෂමහි ඉතා දැඩි බෙ ද ෙටහා ගන්ෂන් නම් ! (මැනවි) 
   (අල්-කුර්ආන් 2:165) 
 

4- අෙනත වීෂමහි ආෂද් ය: අල්ලාහ් තහනම් ක  

දෑ අනුමත කිරීම විෂයෂය හි හා ඔහු අනුමත ක  දෑ 

තහනම් කිරීම  විෂයෂය  හි  විද්ෙතුන් ප්රනධ ානීන් 

නායකයින් නීතිෂව්දීන් ට අෙනත වීම. 
 

ෂමම විෂයෂය හි කෙෂරකු ඔවුන්ට අෙනත වූ ෂේ ද 
ඔහු ආගම් ගත කිරීෂම හි ද අනුමත කිරීෂම හි ද 
තහනම් කිරීෂම හි ද අල්ලාහ් සමඟ හවුල් කරුෙන් 
ෂගන ඇත්ෂත්ය. අල්ලාහ් පෙසන අයුරින් එය මහා 
ආෂද් යකි.  
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وا مُأُُاََّتَذه َباَرهه حأ
َ
مُأُُأ َباَنهه هأ َبابًاَُُوره رأ

َ
ونُُُِِمنُأُُأ َُوالأَمِسيحَُُُاّلَلُُُِده

َيمَُُُابأنَُ واَُُوَماَُُمرأ ِمره
ه
وُُإَِلُُُأ بهده وَُُُإَِلُُُإَِلََُُُلَُُُواِحًداُُإِلًَهاُُاِِلَعأ ُهه

بأَحانَهُه ونََُُعَماُسه ِكه
هّشأ  ي

 

ඔවුහු අල්ලාහ් හැර ඔවුන්ෂේ ආගමික නායකයින් ෙ ද 
පි යතුමන්ල ා  ෙ  ද  ම ර් යම් ෂේ  පුත්  ම සීහ්  ෙ  ද 
පරමාධිපතියන් ෂලස ගත්ෂතෝය. එකම ෂදවියන් ෙ 
ඔ වුන්  න ැ ම දී ම  පිිකස  මි ස  ඔ වුන්  අණ  ක රනු 
ෂනොලැබුෂෙෝය. ඔහු හැර ෂෙනත් ෂදවිෂඳකු නැත. 
ඔවුන් ආෂද්  කරන දැයින් ඔහු සුවිශුද්ධ ය.  
   (අල්-කුර්ආන් 9:31) 
 

 කුහ ත්වබේ බ ොටස් 

 
කුහකත්ෙය ෂකොටස් ෂදකකි 
 
ප මුෙැන්න : මහා පරිමාණෂේ කුහකත්ෙය ෂහෙත් 
මිනිෂසකු බාහිර ෂලසන් තම ඉස්ලාමය ෂපන්ො ෂගන 
ෂද්ෙ  ප්රනතික්ෂෂේපය  අභැන්තරෂේ තබා  ගනිමින් 
ප්රනතිපත්තිමය ෙ ෂයන් ෂගන ඇති කුහකත්ෙයයි.  
ෂමෙන් ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපිත පුද්ගලයින් තමන් මිය යෑමට 
ෂපර ප ්චාත්තාප වී ෂනොමිදුෂණ් නම් නිරා ගින්ෂන් 
පහ  ම තලයට ෙැෂටනු ඇත.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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َنافِِقيَُُُإِنَُ لأمه كُُُِِفُُُا َفلُُُِاَلرأ سأ
َ مُأُُدَََُتَُُُِوَلنُأُُانَلارُُُِِمنَُُُاْلأ ُلَهه

واُُتَابهواُاََّلِينَُُإَِلُُ،ُنَِصيًا لَحه صأ
َ
واَُُوأ هَِتَصمه واُُبِاّلَلَُُُِواعأ لَصه خأ

َ
َُوأ

مُأ يَنهه ُُُِِد َكُُُّلِلَ ََلِ و
ه
ِمنِيََُُُمعََُُُفأ ؤأ مه لأ َفُُُا ِتَُُُوَسوأ ؤأ ُاّلَلُهُُيه

ِمنِيَُ ؤأ أمه ًراُال جأ
َ
 .َُعِظيًماُأ

 
ආත්ම ෙිංචනිකයින් නිරෂේ පහ  ම ෂකොටෂසේ සටිති. 
ඔ වු න්  ෂ ෙ නු ෂ ෙ න්  වූ  උ ද ව්  ක රු ෂ ෙ කු  නු ඹ 
ෂනොදකින්ෂනහි ය. නමුත් කෙෂරකු ප ්චාත්තාපෂේ 
නියැී තමන් ෙ සිංෂ ෝධනය කර ෂගන අල්ලාහ්(ෂේ 
දහම) ඉතා තදින් ග්රනහණය කර අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් 
පමණක් චිත්ත ඒකාග්රනතාෂෙන් තම දහමට ෂයොමු 
ෙන්නන් හැර. ෂමොවුන් වි ්ොසෙන්තයින් සමඟ ය. 
වි ්ොසෙන්තයින් ට අල්ලාහ් මහත් වූ ප්රනතිඵල මතු ලබා 
ෂදන්ෂන්ය.  (අල්-කුර්ආන් 4: 145,146) 
 
ෂදෙැන්න සුළු පරිමාණෂේ කුහකත්ෙය. තම ක්රිහයාෙන් 
ෙල ෂපන්ෙන ෙිංචනික භාෙයයි . එම පුද්ගලයින් 
ඉස්ලාම් දහමින් බැහැර ෂනොෙන නමුත් අල්ලාහ් ට හා 
ඔහුෂේ දූතයාණන් ට පිටුපෑෂෙකු ෂෙයි. එබැවින් ඔහු 
එෂහයින් මහා කුහකත්ෙෂේ සීමාෙට ෂනොයන පරිදි පව් 
සමාෙ ඇයැදීම ඔහුෂේ ෙගකීම ෂව්. 
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ٍرو رض اهلل عنهما  ب ن    اّللَّ    َعب د    َعن   نَّ  َعم 
َ
َّ   أ  َصّلَّ   انلَّب 

ه  َبع    : " َقاَل   َوَسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ ر 
َ
نَّ   َمن    أ يه    كه ًقا  ََكنَ   ف  ف  نَا  مه

يه   ََكنَت   َوَمن   َخال ًصا لَة    ف  نَّ   َخص  ن هه يه    ََكنَت    م  لَة    ف  ن    َخص   م 
نَ   إ َذا  يََدَعَها  َحّتَّ   انلَِّفاق   تهم  َث   َوإ َذا  َخانَ   اؤ   َوإ َذا  َكَذَب   َحدَّ
 متفق عليه" فََجرَ  َخاَصمَ  َوإ َذا َغَدرَ  ََعَهدَ 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් පැෙසූ 
බෙ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
 
කරුණු සතරක් ඇත. ඒො කෙෂරකු තු  පෙතී ද ඔහු 
ප්රනකට කුහකෂයකු ෙනු ඇත. ඔහු තු  ඒොයින් එක් 
කරුණක් ඇත්ෂත් නම් එය ඔහු අත හැර දමන ෂතක් 
කුහකත්ෙෂේ කරුණක් ඔහු තු  පෙතී. එනම්  
1. ඔහු ෙ වි ්ොස කරනු ලැබූ විට එය කඩ කරයි.  
2. කතා ක  විට ෂබොරු ෂතපලයි.  
3. අෂනැෝනැෙ ගිවිසමක් ක  විට එයට ෙිංචා කරයි.  
4. අෂනැෝනැෙ ොද ක  විට එහි ෙැරදි සදු කරයි.  
   (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 

සුළු පරිමාණෂේ ආෂද් ය: එනම් මහා ආෂද් ෂේ 
ප ාපයට ෂනොයමින් තම ඒකීය  භ ාෙෂේ  අඩුෙක් 
ෂනොකරමින් නීති සම්පාදිතයා ෂෙත කිසදු හවුල් 
කරුෂෙකුෂේ නාමයක් සම්බන්ධ ෂනොක  තත්ෙයක 
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පෙතින ආෂද් යන් ය. නමුත් එය දහමින් බැහැර 
ෂනොකරයි. එය මහා පරිමාණ ආෂද් ය ෂෙත කැටුෙ 
යන මාධැයකි. එෂසේ  සදු කරන්නා ෂද්ෙ වි ්ොසී 
පාපිෂයකුෂේ ඝණයට අයත් ෂෙයි .  ඔහුට දඬුෙම් 
ෂනොපමුණුෙනු ඇත.  

මහා පරිමාණෂේ ආෂද් ය සයලුම දැහැමි ක්රිහයාෙන් 
නිෂ්ඵල කර දමයි. නමුත් සුළු පරිමාණෂේ ආෂද් ය 
එයට සම්බන්ධ වූ ක්රිහයාෙ පමණක් නිෂ්ඵල කර දමයි.  

ෂිර්ක් යන පදය එය අල්-කුර්ආනෂේ මහා පාපයක් ෂලස 
අදහස්  කිරීමකින් මිස සඳහන් වී ෂනොමැත .  සුළු 
පරිම ාණෂේ  ෂිර්ක්  පිළිබඳ  ෙ  පූර්ෙ  ෙ ා ර්තාකරු 
සම්බන්ධතාෙයකින් යුත් හදීස් හි සඳහන් ෙ ඇත.  

 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُ َناُُإَِنَماُُقهلأ
َ
مُأُُبََّشُ ُُأ َنَماُُإَِلَُُُيهوَحُُُِمثألهكه

َ
مُأُُأ َُواِحدُ ُُإَِل ُُُإِلَههكه

وََُُكنََُُُفَمنُأ هُُُِلَِقاءََُُُيرأجه َُُُربل َملأ اَُُعَمًَلَُُُفلأَيعأ ِكُأَُُوَلَُُُصاِْلً هّشأ ُي
َحًداَُربلهُُِبِِعَباَدةُِ

َ
 أ

(නබිෙරය) සැබැවින් ම මම නුඹලා ෂමන් මිනිෂසකි. 
(නමුත්) මා ෂෙත ෙහී පහ  කරන ලද්ෂද්ය. සැබැවින් ම 
නුඹලාෂේ ෂදවිුයන් එකම ෂදවිෂඳකි. කෙෂරකු තම 
පරමාධිපති හමුවීම අෂේක්ෂා කරමින් සටිෂේ ද ඔහු 
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යහකම් කරත්ො. ! තෙ ද තම පරමාධිපති ට නැමදුම් 
කිරීෂම හි කිසෂෙකු ආෂද්  ෂනොකරත්ො. !  
 (අල්-කුර්ආන් 18:110) 

ب    ن  عَ 
َ
َرةَ   أ َري  وله   َقاَل :  َقاَل رض اهلل عنه   هه  َصّلَّ   اّللَّ    رَسه

ه  "    َوَسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ ه   َقاَل :  َركَ   اّللَّ ََل   َتبَا َتَعا َنا  : َو
َ
َن   أ غ 

َ
 أ

ََكء   َ َل   َمن    الُّشِّ ك    َعن    الُّشي كَ   َعَمًَل   َعم  َ ْش 
َ
يه    أ  َغْي  ي  َمع    ف 

تههه  َكهه  تََرك   جه عسلمأخر" َوْش  
අල්ලාහ්  ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්)  තුම ා  ප්රනකා  ක  බෙ  අබූ  හුෂරයිර ා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

උත්තරීතර අති උත්කෘෂ්ය අල්ලාහ් ෂමෂසේ පැෙසුෂව්ය. 
මම ආෂද්  තබන හවුල්කරුෙන්ෂගන් ෂතොරය . 
කෙෂරකු මා සමඟ  මා හැර ෂෙනත් ෂකෂනකු ආෂද්  
කර ගනිමින් යම් ක්රිහයාෙක් කෂ ේ ද මා ඔහුෙ ද ඔහු ක  
ආෂද්ශත ක්රිහයාෙ ද අත හැර දැමුෂෙමි.    
 (මූලාේය: මුස්ලිම්) 

කුඩා පරිමාණ ආෂද් ෂේ ෂකොටස් 

ප මුෙැන්න සත හා බැුයණු නැමදුම් ෙල ඇති ෙන්නා 
සුළු ආෂද් යන්. ඒො අතුරින් 
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1. අර්-රියා ෂහෙත් ප්රනදර් නය එනම් දැහැමි ක්රිහයාෙක් 
ප්රනසද්ධිෂේ කර තම ජනයා ඉදිරිෂේ ප්රන ිංසාෙ ලබනු 
පිිකසත් ගරු බුහුමන් ලබනු පිිකසත්  තමන් යහපත් 
පුද්ගලෂයකු බෙ ප්රනදර් නය කර ගැනීම. 

එෂසේ අන් අයට ප්රනදර් නය කිරීෂම් ෙර්ග ෂබොෂහෝමයක් 
ඇත. උදාහරණයක් ෙ ෂයන් තමන් ඥානෙන්තෂයකි 
බුද්ධිමෂතකි යනුෂෙන් පැෙසීම එය තම ප්රනකා යන් 
තුළින් ප්රනදර් නය කිරීමකි. තමන් නැමදුම් කරන්ෂනකි. 
වීරෂයකි. ෂගෞරෙනීය පුද්ගලෂයකි යැයි පැෙසීම ෂමය 
ත ම  ක්රිහ ය ා ෙන්  හි  ප්රන ද ර්  න ය  කි රී මකි .  ත මන් 
මුිකෙරෂයකියි පැෙසීම. ෂමය තම පිහිටීෂමහි හා 
ෙස්ත්රයෂයහි ප්රනදර් නය කිරීමකි.  

ෂමම අර්-රියා ෂහෙත් ෙිංක ප්රනදර් නය තහනම් කරන 
ලද්දකි. එය ආෂව්ිකක ක්රිහයාෂෙ හි ප්රනතිඵල නිෂ්ඵල ෙනු 
ඇත.  

2. මිනිසා ෂමෂලොෙ ක්රිහයාෙන් පමණක් අෂේක්ෂා කිරීම. 
උදාහරණයක් ෙ ෂයන් යුදමය ෂමෙලම් තමන් අත්පත් 
කර ගැනීම පිිකස යුද ෙැදීම ධනය රැස් කිරීම පිිකස හජ් 
ඉටු කිරීම සහතික ලබනු පිිකස ආගමික දැනුම හැදෑරීම 
ෙැනි දෑ ෂපන්විය හැක.  

3. ෂහේතු සාධක මත පමණක් රැඳී සටීම. සැබැවින් ම 
ෂමම ෂහේතු සාධකය අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොරෙ තමන් ට 
ප්රනෂයෝජනය ෂගන ෂදනු ඇතැයි ෂකෂනකු වි ්ොස 
කෂ ේ නම් ඔහු මහා පරිමාණ ආෂද් ෂේ ෙරදට ෙැටිණ. 
නමුත් කෙෂරකු ෂහෝ යහපත හා  අයහපත ෂගන 



 

86 

ෂදන්ෂන් අල්ලාහ්  යැයි වි ්ොස ෂකොට එම ෂහේතු 
සාධකය මත රැුයෂණ් නම් ඔහු සුළු පරිමාණ ආෂද් ෂේ 
ෙරට ද ෙැටිණ. එබැවින් හදෙතින් අල්ලාහ්  ෂෙත 
සයල්ල භාර කිරීමත් සමඟ තම  ාරීරික ක්රිහයාදාමයන් 
සදු කිරීම මිනිසා ට අනිොර්යය ෂෙයි.  

4. අශුභ පලාපල පැෙසීම. එය ෂේන බැලීමකින් ෂහෝ 
ේෙණය කිරීමකින් ෂහෝ ස්ථාන ගත කිරීමකින් ෂහෝ 
ෂව්ලාෙ බැලීමකින්   ෂහෝ සදු විය හැක.  

කෙෂරකු ෂහෝ තමන් අත හැර දැමීමට අෂේක්ෂා ක  
ෂදයක් සදු කිරීමට ෂහෝ සදු කිරීමට අෂේක්ෂා ක  
ෂදයක් අත හැරීමට ෂහෝ ෂමම මාධැය උසුලන්ෂන් නම් 
ඔහු සුළු පරිමාණ ආෂද් ෂේ ෙැටිණ. ෂමයින්  යහ ෂපර 
නිමිති පැෙසීම ෂමම ෙරදින් දුරස් ෂෙයි.  

ෂදෙැන්න : ක්රිහයාෙන් හි සුළු පරිමාණ ආෂද් ය. එහි 
ෙර්ග ෂබොෂහෝමයක් ඇත. ඉන් සමහරක් ෂමෂසේය.  

ඍජු ෂලස ෂද්ෙ ආෂද් ය මුල් කර ගනිමින් සුර බැදීම. 
අසුබොදී දැයින් මිෂදනු පිිකසත් එය ඉෙත් කරනු 
පිිකසත් එමගින් ආරක්ෂාෙ පතනු පිිකසත් ෂරෝගීන් 
දරුෙන් හා සතුන් මත එල්ලන සයලු දෑ ෂමයට අදා  
ෂෙයි. ෂකෂනකු අල්ලාහ් ෂකෂරහි වූ වි ්ොසය හැර 
දමා ඒො පිහිටීෂමන් පමණක් ප්රනෂයෝජන ලබනු ඇතැයි 
වි ්ොස කෂ ේ නම් ඔහු මහා පරිමාණ ආෂද් ෂේ ෙරද ට 
ෙැෂටනු ඇත.  
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නමුත් සැබැවින් ම ප්රනතිඵල ලබා ෂදන්නා සුෙය ලබා 
ෂදන්නා අල්ලාහ් ය යැයි තරෂේ වි ්ොස කර පසු ෙ 
ඔහුෂේ මානසකත්ෙය ෂමය එල්ලීම තුළින් තමන් ට 
අත්ෙන විපාකෂයන් මිදිය හැකි යැයි පෙතින්ෂන් නම් 
එවිට එය සුළු පරිමාණ ආෂද්  තැබීමක් ෙනු ඇත. 
ෂහේතුෙ ඔහු අල්ලාහ් ෙ වි ්ොස ක  ද එම ෂහේතු කාරක 
මත රැඳී සටින බැවිනි. 

තුන්ෙැන්න.  ප්රනකා යන් හි සදු ෙන සුළු පරිමාණ 
ආෂද් යන්. ෂමය ෙර්ග ෂබොෂහෝමයක් ඇත. ඉන් 
සමහරක් ෂමෂසේය.  

1- අල්ලාහ්  ෂනොෙන දෑ මත දිවුරීම. අල්ලාහ්ට 

ෂපන්ෙන ගරුත්ෙය හා සමාන ගරුත්ෙයක් ෂහෝ 

ඊට ෙඩා ෙැඩි ස්ථානයක් ලබා දීෂම් අරමුිකන් 

අල්ලාහ් ෂනොෙන ෂසසු දෑ මත දිවුරා සටින්ෂන් 

නම් එය මහා ආෂද් යක් ෂව්. ඊට ෙඩා අඩු 

ප්රනම ාණයකින් ෂව්  නම්  එය  සුළු  පරිම ාණ 

ආෂද් යක් ෂව්.  

َمرَ   اب ن  َعن  ع ته :   عنهما قالرض اهلل  عه وَل   َسم   اّللَّ    َرسه
ه   َصّلَّ  وله   َوَسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ َغْي     َحلََف   َمن  "   َيقه  َفَقد    اّللَّ    ب 

و  
َ
َكَ  َكَفَر أ ْش 

َ
 أخرجه أبو داود والرتمذي" أ
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අල්ලාහ්ෂේ  දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු  අෂලයිහි 
ෙසල්ලම් )  තුම ා  ප්රනක ා   ක  බෙ  ඉබ්නු  උමර් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

කෙෂරකු අල්ලාහ්  ෂනොෙන දෑම මත දිවුරුෂව් ද 
සැබැවින් ම ඔහු (ෂදවියන් ෙ) ප්රනතික්ෂෂේප කෂ ේය. එෂසේ 
ෂනොමැති නම් (ෂදවියන්ට) ආෂද්  තැබුෂව්ය. (මූලාේය: 
අබූ දාවූද්, තිර්මිදි) 

2- අල්ලාහ් හා ෂෙනත් මැවීමක් සමඟ සම්බන්ධ 

කිරීම. උදාහරණයක් ෙ ෂයන් මට ඉන්ෂන් 

අල්ලාහ්  හා  ඔබ පමණයි. අල්ලාහ්  හා  ඔබ 

අභිමත කරන්ෂන් නම් යනුෂෙන් ප්රනකා  කිරීමක් 

ෂමනි. ෂමය මහා ආෂද්  කිරීමකි. එෂමන් ම 

අල්ලාහ් පමණ ය මැවුම්කරු. එනමුත් ඔහු විසන් 

මෙන ලද දෑ ෂමම කරුණකට ක්ෂිකක පිළිතුරු 

ලබා ෂදනු ඇතැයි සතන්ෂන් ද එය සුළු පරිමාණ 

ආෂද් යක් ෂව්.  

ِّ ح  َعن   ه   َصّلَّ   ذيفة رض اهلل عنه عن انلَّب   وََسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ
هوا َل " قَاَل  ول ه  َشاءَ  َما َتقه ن    فهََلن   وََشاءَ  اّللَّ هوا  َولَك   َشاءَ   َما  قهول
ه   أخرجه أْحد وأبو داود" فهََلن   َشاءَ  ثهمَّ  اّللَّ
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නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  
බෙ හුෂදයිෆා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 
කරන ලදී.  

පුද්ගලයා අභිමත ක  පරිදි අල්ලාහ් ද අභිමත කර 
ඇත්නම් යැයි නුඹලා ෂනොපෙසනු. නමුත් අල්ලාහ් 
අභිමත කෂ ේ නම් යැයි පෙසා පුද්ගලයා ද අභිමත කෂ ේ 
නම් යැයි පෙසනු යැයි ප්රනකා  ක හ.   
  මූලාේය: අහ්මද් අබූ දාවූද් 

3. තාරකා මගින් ෙර්ෂාෙ පැතීම. එනම් තරුෙ තුළින් 
ෙර්ෂාෙ පහ  විය යුතු යැයි අයැද සටීම ෂහෝ ෙර්ෂාෙ 
තරුෙ ෂෙතට සමීප විය යුතු යැයි ඇයැද සටීම. 
ෂමෂලස ෂකෂනකු අල්ලාහ්ෂේ අභිමතෂයන් 
ෂතොරෙ තාරකාෙ ෙර්ෂාෙ පහ  කරනු ඇතැයි 
වි ්ොස කෂ ේ  නම් එවිට එය ද  මහා පරිමාණ 
ආෂද් යක් ෂව්.  

සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෙර්ෂාෙ පහ  කරෙන්නා යැයි 
වි ්ොස ෂකොට නමුත් තාරකා ෙර්ෂාෙ පහ  වීමට 
ෂහේතුෙක් බෙට පත් කෂ ේ  නම් එවිට එය  සුළු 
පරිමාණ ආෂද් යක් ෂව්. ෂහේතුෙ ෂහේතුෙක් ෂනොෙන 
ෂදයක් ෂහේතුෙක් බෙට පත් ක  බැවිනි.  

4. කුඩා පරිමාණ ආෂද් නෂය හි තෙත් ෙැදගත් 
කරුණක්  ෙනුෂේ අල්ලාහ්  ෂනොෙන ද ැයකට 
නැමදුම් කිරීම සම්බන්ධෂයන් අර්ථ ෂගන ෂදන නම් 
තැබීමය. උදාහරණ ෙ ෂයන් අබ්දුර් රසූල් - ධර්ම 
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දූතයාෂේ ගැත්තා, අබ්දුල් කඃබා - කඃබාෂව් ගැත්තා 
ෙැනි නාමයන් දැක්විය හැක.  

කුඩා පරිමාණ ආෂද් යන් එයට අයත් පුද්ගලයාෂේ 
හදෙෂත හි ඇති ෙන සතුවිලි අනුෙ මහා පරිමාණ 
ආෂද් යන් බෙට පත් ෙනු ඇත.  

එබැවින් ෂපොදුෂව් ආෂද් ය කුඩා පරිමාණෂයන් වුෙ ද 
සු ළු  ප රි ම ාණ ෂ යන්  වු ෙ  ද  ස ය ලු  ආක ා ර ෂ ේ 
ආෂද් නයන්ෂගන් මුස්ලිම්ෙරු මිදිය යුතු ෂව්. ආෂද් ය 
මහත් අපරාධයකි. සමස්ත ෂලෝකයන් හි පරමාධිපති ෙ 
හීනමාන කිරීමකි.  

උත්තරීත අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

َمانُهَُُقاَلَُُُوإِذُأ هُهُُوََُوهُهُُِلبأنِهُُُِلهقأ َنََُُُياَُُيِعظه ِكُأَُُلُُُبه
هّشأ ُإِنَُُُبِاّلَلُُُِت

كَُ أ لأمُ ُالّشل  َعِظيمُ ُلَظه

ලුක්මාන් තම පුතා ට උපෂදස් දුන් අෙස්ථාෙ සහිපත් 
කරවු .  ම ා ෂේ  පුතණුෙනි ,  අල්ල ාහ්  ට  ආෂද්  
ෂනොතබන්න. සැබැවින් ම ආෂද්  තැබීම මහත් 
අපරාධයකි.   (අල්-කුර්ආන් 31:13) 

 ෂද්ෙ ආෂද්  සම්බන්ධෂයන් වූ  ක්රිහයාෙන් 

ප්රනකා යන් හා ඒොෂයහි මාධැයන්  

ඇතැම් ප්රනකා යන් හා ක්රිහයාෙන් එය සදු කරන්නාෂේ 
හදෙත තු  ක්රිහයා කරන කරුණු හා හදෙෂත හි බිහි ෙන 
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කරුණු අනුෙ මහා පරිමාණ අෂද් යක් ද සුළු පරිමාණ 
ආෂද් යක් ද යන්න ෂදගිඩියාෂෙන් පෙතී. එය තව්හීද් 
ෂහෙත් ඒකීයොදය බිඳ ෂහ යි. එෂසේ ෂනොමැති නම් එහි 
පවිත්රයතාෙට හානි පමුණුෙයි. එය ෂරීආ ෙ තහනම් කරයි. 
එෙැනි ඇතැම් කරුණු ෂදස දැන් අපි ෂයොමු ෂෙමු. 

1-  ෙ ලු පැලඳීම හා නූල් බැඳීම ෙැනි දෑ  

යෂමකු සදු ෙන කරදර ෙලින් මිදිය හැක එය 
ෙ ක්ො ගත හැක යන ෂනතනාෂෙන් ෂමෂලස 
නූල් ෂහෝ ෙ ලු පලඳින්ෂන් නම් එය අල්ලාහ් 
ෂනොෙන දෑ සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති බැවින් 
ෂිර්ක් -ෂද්ෙ ආෂද් යක්- ෂව්.  

2- දරුෙන්ෂේ ෂගෂලහි සුර බැඳීම ෙැනි දෑ 

තහඩු කැබැල්ලක් ෂහෝ ෂව්ො අස්ථි කැබැල්ලක් 
ෂහෝ ෂව්ො ලියන ලද යම් පත්රිසකාෙක් ෂහෝ ෂව්ො 
සයල්ල එකම ඝණයට අයත් ය .  එෂසේ  එය 
පලඳිනු ලබන්ෂන් ඇස්ෙහ ෙලින් ආරක්ෂා වීමට 
ය. යහපත හා අයහපත අල්ලාහ්ෂේ අභිමතය 
පරිදි මිස සදු ෂනොෙන්ෂන් ය. නමුත් ෂමහි දී  
අල්ලාහ් ෂනොෙන දෑ සමඟ සම්බන්ධ කර ඇති 
බැවින් ෂමය ද ෂිර්ක් -ෂද්ෙ ආෂද් යක්- ෂව්. 

3- සුගුණ බැලීම  ෙැනි දෑ  

එය පක්ෂීන් ෂහෝ සතුන් ෂහෝ මිනිසුන් ෂහෝ 
ස්ථානයන් ෂහෝ දින ෂහෝ ෙර්ණ බැලීෂමන් සදු 
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ෂෙයි .  ෂමය  ද  ආෂද්  ත ැබීමකි .  ෂහේතුෙ 
අල්ලාහ්ෂගන් හැර තමන් ට කිසදු යහපතක් 
ෂහෝ හානියක් ෂහෝ සදු කිරීමට කිසදු අයිතියක් 
ෂනොමැති මැවීමකින් යමක් සදු  ෙන බෙට 
වි ්ොසය තබන බැවිනි. ෂමය සෂත හි කුකුස 
ඇති කරෙන ෂෂයිතාන්ෂේ ක්රිහයාෙලියකි. එය 
අල්ලාහ් ෂකෂරහි සයල්ල භාර ක  යුතුයි යන 
මූලික ප්රනතිපත්තිෂයන් බැහැර කරෙන්නකි.  

4- අභිෙෘද්ධිය පැතීම  

ගස් ගල් පුරාණ ෙස්තූන් හා ම වුන් ෙැනි දෑ මුල් 
කර ගනිමින් අභිෙෘද්ධිය පැතීම ය. ෂමෙැනි 
ෙස්තූන්ෂගන් අභිෙෘද්ධිය පැතීමත් එයින් යමක් 
අෂේක්ෂා කිරීමත් එය වි ්ොස කිරීමත් ෂිර්ක් 
ෂහෙත් ආෂද්  තැබීමකි. ෂහේතුෙ අභිෙෘද්ධිය 
ලබා ෂදනුෂේ අල්ලාහ්  මිස ෂෙන කිසෂෙකු 
ෂනොෂව්.  

ඉහත කී සයලු දෑ සැලකිල්ල ට ගන්ෂන් නම් 
අල්ලාහ්ෂගන් ෂතොරෙ ෂම්ො ට පමණක් යම් 
බලපෑමක් සදු  ක  හැකැයි වි ්ොස කෂ ේ නම් 
එවිට ඔහු මහා පරිමාණ ආෂද් යක් ක  අෂයකු 
ෂව්.  

නමුත් ෂම්ො සයල්ල යම් බලපෑමක් සදු ක  
හැකි මාධැයන් ය. ෂම්ො විසන් පමණක් ම 
බලපෑමක් සදු ක  ෂනොහැකි යැයි වි ්ොස කෂ ේ 
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නම් ඔහු සුළු පරිමාණ ආෂද් යක් ක  අෂයකු 
බෙට පත් ෂෙයි.  

5- හූනියම් කිරීම (ෂකොඩිවින කිරීම) 

හූනියම යනු සඟෙනු ලැබූ එෂමන් ම එයට අදා  
කාරණාෙ හීන කරනු ලැබූ දෑය.  

හදෙෂත හි හා  රීරෂේ බලපෑම් ඇති කරන 
අයුරින් කරන ප්රනකා යන් විවිධාකාර ජප කිරීම් 
රැකෙරණයන් එෂමන් ම බන්ධනයන් හූනියම 
යනුෂෙන් අර්ථෙත් ෂව්. එය මිනිසා ෂරෝගී භාෙයට 
පත් කරයි. එෂසේ ෂනොමැතිනම් මිනිසාෂේ ජීවිතය 
විනා  කර දමයි. එෂසේත් ෂනොමැති නම් ස්ොමි 
පුරුෂය ා  හ ා  බිරිය  අතර  ෂෙන් කරයි .  ෂමය 
ෂෂයිතාන්ෂේ ක්රිහයාමාර්ගයන් ය.  

හූනියම ෂද්ෙ ආෂද් යකි. ෂහේතුෙ අල්ලාහ් 
ෂනොෙන දුෂ්ට බලෂව්ගයන්ෂේ සම්බන්ධතාෙක් එහි 
පෙතින බැවින් හා ගුේත දෑ පිළිබඳ ඥානය තර්කයක් 
ෂලස එහි පිහිටන බැවිනි.  

රිංග  ාලා ෙල ෂහෝ  මාර්ගයන් හි පෙත්ෙනු 
ලබන මැජික් ෂහෙත්  ඇස්බැන්දුම් සිංදර් න ද 
හූනියම් අතුරින් එකකි. එය සදු කිරීම ෂහෝ එය 
නැරඹීම ෂහෝ ඒ සඳහා වියදම් කිරීම හා එයින් 
ඉපැයීම ෂහෝ තහනම් ෂව්. ෂමය ද ෂද්ෙ ආෂද් ය 
කරා මිනිසාෙ ෂයොමු කරෙන්නකි.  
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

لَيأَمانُهَُُكَفرََُُُوَما واُُالَشَياِطيََُُُوَلِكنَُُُسه َُكَفره
ونَُ رَُُانلَاَسُُيهَعللمه حأ  السل

සුෂලයිමාන් ප්රනතික්ෂෂේප ෂනොකෂ ේය. නමුත් 
ෂෂයිතානුන් ප්රනතික්ෂෂේප කෂ ෝය. ජනයා ට හූනියම 
ඉගැන්නුෂෙෝය.  (අල්-කුර්ආන් 2:102) 

6- ෂේන  ාස්ත්රය බැලීම ෙැනි දෑ  

ෂමය ද ගුේත දෑ පිළිබඳ ෙ ොදයකි. උදාහරණ 
ෙ ෂයන් නපුරු බලෂව්ගයන් ෂදසට ෂයොමු වී 
මහ  ෂපොෂ ොෂව්  යමක් සදු  ෙන්ෂන් යැයි 
දැන්වීම. ෂමය ද ආෂද් නයකි. ෂහේතුෙ ෂමහි 
අල්ලාහ් ෂනොෙන දෑ ෂෙත සමීප වීෂම් හා ගුේත 
දෑ පිළිබඳ දැනුෂමහි අල්ලාහ් ට ආෂද්  තැබීෂම් 
ක්රිහයාෙලියන් අන්තර්ගත ෙන බැවිනි.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 
ප්රනකා  ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී. 

කෙෂරකු ෂේන  කියන්ෂනක් හ ා   ාස් ත්රය  
කරුෂෙක්  ෂ ෙත  ෂග ො ස්  ඔ හු  ප ෙ සන  ද ෑ 
සම්බන්ධෂයන් ඔහු ෙ සතැය කෂ ේ ද එවිට 
සැබැවින් ම ඔහු මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
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ෙසල්ලම්)  තුමාණන් ෂෙත පහ  ක  ද ෑ 
ප්රනතික්ෂෂේප කෂ ේය. (මූලාේය : හාකිම්) 

7- ෂජැෝති ්  ාස්ත්රයය  

ලේන මුල් කර ගනිමින් මහ ෂපොෂ ොෂව් සදු ෙන 
සදුවීම් දන්ො සටීමය. උදාහරණ ෙ ෂයන් රාශ 
උදාවීෂමන් සුබ අසුබතා සදු ෂව්වි යැයි වි ්ොස 
කිරීම රාශ මාරු වීෂමන් ෂරෝග හා නිොරණයන් 
ඇති ෂව්වි යැයි වි ්ොස කිරීම රාශ මාරුෂෙන් 
මිල ඉහ  යෑම පිළිබඳ වි ්ොස කිරීම ෙැනි 
මිතැා වි ්ොසයන් ය. ෂම් සයල්ල මහා පරිමාණ 
ආෂද් යන් ෂව්. ෂමහි ගුේත ය පිළිබඳ ොදය ද 
අල්ලාහ් ට ආෂද්  තැබීම ද ෂමහි අන්තර්ගත 
ෂව්.  

ෂලෞකික දැහැමි කටයුත්තක් සඳහා සලකුණු 
ෙ ෂයන් තාරකා ෙල පිහිටීම සාධක ෙ ෂයන් 
ගැනීම ෙරදක් ෂනොෂව්. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
කිබ්ලා දි ාෙ හුයනා ගැනීම ගමනාගමන කටයුතු 
සඳහා ෂමෂසේ භාවිත කිරීම ෂරීආහ් අනුමත කර 
ඇත.  

එෂමන් ම කාලගුිකක විපර්යාසයන් හුයනා 
ගැනීම පිිකස තාරකා  ාස්ත්රයය සාධක ෙ යන් 
ගැනීම ද ෙරදක් ෂනොෂව්. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
හු ිං හැමීම ෙර්ෂාෙ පතනය ශීත හා උෂ්ණත්ෙ 
කාලයන් උදා වීම ප්රනෂද්  හා දි ාෙන් හුයනා 
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ගැනීම  ෙැනි කටයුතු දැක්විය හැක. ෂහේතුෙ 
අල්ලාහ් සෑම ෂදයකට ම එය හුයනා ගැනීෂම් 
සාධක බිහි කර ඇති බැවිනි. උත්තරීතර අල්ලාහ් 
ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ُ مَُُِوَعََلَمات  مُأَُوبِانلَجأ ونَُُهه هَِتده   َُيهأ

තෙද සලකුණු ද (ෂයදුෂෙමු) තෙද තාරකාෙන් මගින් 
ඔවුන් මඟ හුයනා ගනිති. (අල්-කුර්ආන් 16:16) 

8- තාරාකා  ාස්ත්රයය තුළින් ෙර්ෂාෙ පැතීම 

යම් කිස තරුෙක උදාෙ ෂහෝ එහි අස්ථන්ගතය 
ෙර්ෂාපතනය හා සම්බන්ධ කර ෂම් ෂම් ොර්ෂාෙන් 
අපට ඇද හැෂ නු ඇතැයි පැෙසීම ොර්ෂාපතනය 
අල්ලාහ් ෂෙත සම්බන්ධ ෂනොෂකොට තාරකා ෂදසට 
සම්බන්ධ කිරීමකි. ෂමය ද ෂිර්ක් ෂහෙත් ආෂද් ය 
ෂව්.  ෙර්ෂාෙ පහ  වීම ෂහෝ ෂනොවීම ඇත්ෂත් 
අල්ලාහ්ෂේ අෂතහිය. තාරකාෙන් ෂහෝ ෂෙනත් 
ෂදයක් මත රැඳී ෂනොමැත.  

9- භාගැයන් අල්ලාහ් ෂනොෙන දෑ ෂෙත ෂයොමු 

කිරීම ෂලොෂෙ හි හා මතු ෂලොෂෙ හි හිමි ෙන 

සයලු භාගැයන් අල්ලාහ්ෂගනි.  

කෙෂරකු අල්ලාහ් ෂනොෙන ෂෙනත් දෑ ෂෙත ඒො 
සම්බන්ධ කරන්ෂන් ද ඔහු ප්රනතික්ෂෂේප ක  අෂයකු 
ෂෙයි. අල්ලාහ්  ට ආෂද්  තැබූෂෙකු ද  ෂෙයි . 
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උදාහරණ ෙ ෂයන් ෂකෂනකු ධනය ෂහෝ සුෙය 
ලැබීම අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් පුද්ගලෂයකු ෂෙත 
සම්බන්ධ කිරීම මහ ෂපොෂ ොෂව් ෂහෝ මහ මුහුෂද් 
ෂහෝ  ගුෙෂන් ගමන් කරන විට එම ගමන හා 
ආරක්ෂා ෙ පිළිබඳ වි ්ොසය රියදුරා ෂහෝ නාවිකයා 
ෂහෝ ගුෙන් නියමුො ෂෙත තැබීම එෂසේත් ෂනොමැති 
නම් යම් යහපතක් ලැබීම ෂහෝ යම් පීඩාෙකින් මිදීම 
ෂහෝ එක් රජයකට නැතෂහොත් එක් පුද්ගලයකු ට 
එෂසත් නැතෂහොත් එක් ධජයකට එෂසේත් ෂනොමැති 
නම් යම් කිස සැලසුමකට සම්බන්ධ කිරීම.   

එබැවින් ෂම් සයලුම භාගැයන් සම්බන්ධ ක  
යුත්ෂත් අල්ලාහ් ෂෙත පමණ ය. ඒ ෂෙනුෂෙන් 
ඔහුට කෘතඥ විය යුතුය. අල්ලාහ්ෂේ මැවීම් විසන් 
සදු ෙන ඇතැම් දෑ ඒොෂයහි ෂහේතු සාධක පමික. 
ගසක් ඵල ෂදයි. නමුත් එය තමන් විසන් ම ඵල හට 
ගැන්විය ෂනොහැක. ෂකෂනකුට උදව් ක  හැක 
නමුත් එයින් ප්රනෂයෝජනය ලබා දිය ෂනොහැක . 
එබැවින් ෂමහි මූලැ කාරකය ෙනුෂේ අල්ලාහ්ෂේ 
අභිමතයයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُأَُُوَما َمةُ ُُِمنُأُُبِكه مَُُُاّلَلَُُُِفِمنَُُُنِعأ َذاُُثه مُهُُإِ ُ َُُمَسكه ُالَض 
ونَُُفَإَِِلأهُِ ره

َ
ََتأأ  



 

98 

නුඹලා සමඟ ඇති කෙර ෂහෝ භාගැයක් වුෙ ද එය 
අල්ලාහ් ෂගනි. නුඹලා ට යම් නපුරක් ෂෙ ා ගත් 
විට නුඹලා ඔහු ෂෙත ම පැමිිකලි කරන්ෂනහුය. 
 (අල්-කුර්ආන් 16:35) 

 රූප ඇඹීම හා ඡායා පිටපත් ගැනීම අල්ලාහ් ට 

ආෂද්  තැබීෂම් ක්රිහයාෙලියට තුඩු ෂදන අති 

භාරදූර ෂහේතු සාධකයන් ය.  

ප්රනාණයක් ඇති සෑම ෂදයක් ම රූප ගැන්වීම තහනම් 
කරනු ලද්දකි. එෂමන් ම එය මහා පාපයන් අතුරින් ද 
එකකි. පුරාතනෂේ ෂමන් ම නූතන කාල ෙකොනුෂව් ද 
දහම විකෘති කරෙන සදාචාරය විනා  කර දමන ඉතා 
නින්දනීය දුර්භාගැයමත් ප්රනතිඵල ෂගන ෂදන්නක් ෂෙයි.  

පුරාතනෂේ රූප ඇඹීම මහ ෂපොෂ ොෂව් ෂද්ෙ ආෂද් ය 
සඳහා තුඩු දුන් මුල් ම ෂහේතුෙයි. එෙකට නූහ්  නබි 
තුමාෂේ සමාජෂේ සටි ෙද්, සුොඃ, යගූස්, යඌක් හා 
නස්රා නමැති ඇතැම් දැහැමියන්ෂේ රූප අඹන ලදී. 
එෂසේ  අඹන ලද්ෂද් එම ද ැහැමියන් කවුරුන්දැයි 
ජනතාෙට ෂපන්වීම සඳහා හා ඔවුන් කැප වීෂමන් ඉටු 
ක  නැමදුම් ජනයා ට මතක් කර දීම සඳහා ය. නමුත් 
කාලයාෂේ ඇෙෑෂමන් ජනයා අල්ලාහ් අත හැර දමා 
ඔවුන් ෙ නමදින්නට පටන් ගත්හ.  

එබැවින් ඒක ෂද්ෙ  සිංකල්පය ට  විරුද්ධ ෙ  එහි 
ආෂද් යන් ඇති කිරීෂම් මුල් ම පාපයට ඉෙහල් වූෂේ 
රූප ඇඹීමය.  
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නූතනෂේ ගනු ලබන ඡායා පිටපත් පො දහම විකෘති 
කරෙන යහපත් ගති පැෙතුම් විනා  කර දමන දුරාචාරය 
පතුරුො හරින සදාචාරය ට බලපෑමක් ඇති කරන 
මාධැයන් ෂලස පිහිටා ඇත. කාන්තාෙන්ෂේ නිරුෙත් 
ෂහෝ අඩනිරුෙත් ඡායා රූප ෂගන ඒො පිරිමින් ඉදිරිෂේ 
ප්රනදර් නය පිිකස තබයි. ඔවුන්ෂේ දහම හා ඔවුන්ෂේ 
ස ද ා ච ා ර ය  ෂ ම ම ගින්  වින ා   වී  ය යි .  ජී වි ත ය 
මූසලභාෙෂයන් ෂෙ ා ගනියි. ෂමය දහමට හා සදාචාරය 
ට එෂරහිෙ පෙතින මහා පාපයකි.  

යහකම් ඉදිරිෂේ අනර්ථකම් හිස ඔසො ඇත. තහනම් 
කරනු ලැබූ ෂදයක් ෂෙත මඟ පාදන දෑ ද තහනම් ය. 
එෂසේ තහනම් ෙ තිබිය දී එ ෂෙත ෂයොමු ෙනුෂේ ෂකෂසේ 
ද? ඡායා පිටපත් ගන්නන් රූප අඹන්නන් ට අල්ලාහ් 
 ාප කර තිබිය දී එෂසේ සදු කරනුෂේ ෂකෂසේ ද? එෙන් 
අයට දැඩි දඬුෙම් ඇති බෙ ට අල්ලාහ් ප්රනතිඥා දී තිබිය දී 
ඒ ෂෙත හැරී බලනුෂේ ෂකෂසේ ද? අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ 
ධර්ම දූතයා ට විරුද්ධ ෙ කටයුතු කරන්නාෂේ තත්ත්ෙය 
ෂකෂසේ වී ද? 

1-  

ِصَُُُوَمنُأ وَلهُُُاّلَلََُُُيعأ وَدهُهَُُوَيهَِتَعدََُُُوَرسه ده ِخلأهُهُُحه اُُنَاًراُُيهدأ َُخاِلً
َُُوَلهُُفِيَها ِهيُ َُعَذاب   مه

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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කෙෂරකු අල්ලාහ්  ට  හ ා  ඔහුෂේ රසූල්ෙරයා  ට 
පිටුපාන්ෂන් ද තෙද ඔහුෂේ සීමාෙන් ඉක්මො යන්ෂන් ද 
ඔහු  ෙ  නිරයට ඇතුළු කරෙන්ෂන් ය .  (ඔහු)  එහි 
සදාතනිකෂයක් ෙන්ෂන්ය. තෙද ඔහු ට අෙමන් සහගත 
දඬුෙමක් ඇත.   (අල්-කුර්ආන් 4: 14) 

2-  

له اهلل  َصّلَّ :  َقاَل (  رض اهلل عنه) عود َعن  ابن عس و  َقاَل رَسه
نَّ "    : اهلله َعلَي ه  َوَسلَّم  ن    إ  َشدِّ   م 

َ
ل    أ

ه 
َ
ار    أ مَ   انلَّ َمة    َيو  يَا ل ق   ا

َصوِّرهونَ  َعَذابًا  (متفق عليه " ) ال مه

අල්ලාහ්ෂේ  දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු  අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්)  තුමා  ප්රනකා  ක  බෙ  ඉබ්නු මස්ඌද් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

සැබැවින් ම ම වුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 
නිරා ෙැසයන් ට හිමි ෙන දැඩි දඬුෙමින් එකකි රූප 
අඹන්නන්ට හිමි ෙන දඬුෙම. ( මූ ල ා ේ ය :  බු හ ා රි  හ ා 
මුස්ලිම්) 

3-  

َرةَ  َري  ب   هه
َ
َ   َوَعن  أ ه   َرض  له اهلل  َصّلَّ َعن هه َقاَل َقاَل رَسه   اّللَّ  و 

ه  ه   َقاَل   : "   َوَسلَّمَ   َعلَي ه    اّللَّ لَمه   َوَمن    َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَّ ظ 
َ
ن    أ مَّ  ع 
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لهقه   َذَهَب  وا  َكَخل ق    ََي  لهقه ةً   َفل يَخ  رَّ و    َذ
َ
وا  أ لهقه خ  َ و    َحبَّةً   يل 

َ
 أ

َْيةً   (متفق عليه " )َشع 
අල්ලාහ්ෂේ  දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු  අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්)  තුම ා  ප්රනකා  ක  බෙ  අබූ  හුෂරයිර ා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

සයලු ෂගෞරෙය හිමි කීර්තිමත් අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසා 
සටිෂේය. මාෂේ මැවීම ෂසේ යමක් මැවීමට යන්නාට 
ෙඩා අපරාධ කරු කෙෂරකු ද? ඔවුන(ට හැකි නම්) 
අණුෙක් මෙත්ො ! එ ෂසේ ෂනොමැතිනම් ධානැ ඇටයක් 
මෙත්ො ! එෂසේත් ෂනොමැතිනම් ඉරිඟු කරලක් මෙත්ො !
 (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
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6 - අල්-බිද්ආ 

බිද්ආ හි නීතිය 

බිද්ආ යනු ෂරීආහ්  ෙ විසන් දහම් ගත ක  බෙ ට කිසදු 
සාධකයක් ෂනොමැති නෙැකරණයක් ෂලස සමාජගත වූ 
ප්රනකා යකින් ෂහෝ ක්රිහයාෙකින් ෂහෝ නියමිත යමක් 
අතහැරීමකින් ෂහෝ අල්ලාහ් ට නමදින සෑම කරුණක් ම 
ෂව්. 

බිද්ආ ෂකොටස් තුනකට ෂබෂද් 

ප මුෙැන්න : ප්රනතිපත්තිමය ෙ ෂයන් සදු ෙන බිද්ආ 
ෂව්.  එනම් අල්ලාහ්  හා  ඔහුෂේ ධර්ම දූතයාණන් 
ෂහළිදරව් ක  දෑට පටහැික ප්රනතිපත්තියක් අනුගමනය 
කිරීමය .  උද ාහරණ ෙ ෂයන් ඊට  අමතර  යමක් 
උපකල්පනය කිරීම ෂහළිදරව් ක  යමක් නැතැයි සතීම 
ඉරණමක් (දදෙයක්) නැතැයි සතීම ෂහළිදරව් ක  ෙහී 
අනුගමනය ෂනොකර තම බුද්ධිය මත රැඳීම අව්ලියාෙරු 
එනම් දැහැමියන් ෂලොෂෙ හි ක්රිහයාදාමයන් (හාස්කම්) සදු 
කරනු ඇතැයි සතීම ෙැන්න ෂපන්ො දිය හැක.  

ෂදෙැන්න : ක්රිහයාමය ෙ ෂයන් සදු ෙන බිද්ආ ෂව්. එය 
දහම් ගත ෂනොවූ ෂදයකින් අල්ලාහ් ෙ නැමදීමය. එනම් 
දහම් ගත කරනු ෂනොලැබූ යමක් පිළිපැදීම ෂහෝ ඊට 
අමතර ෙ යමක් සදු කිරීම ෂහෝ නියම ෂනොක  ෂදයක් 
විෂ ේෂ කාලයක් ෂෙන් කර ගනිමින් සදු කිරීම ෂහෝ දහම් 
ගත ෂනොවූ නැමදුම් ෙල අඩුපාඩු ඇති කිරීම ෂව්.  
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ෂම් අනුෙ ෂසොෂහොන් මත ෂගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම එමගින් 
ප්රනාර්ථනා පැතීම ඒ මත මස්ජිද් තැනීම, අල්ලාහ් ට 
න ැමදුම්  කිරීෂම්  අරමුිකන් දහම්  ගත  ෂන ොක  
සැණෂකළි හා උත්සෙ පැෙැත්වීම ෙැනි දෑ ඒ අතුරින් 
සමහරකි.  

තුන්ෙැන්න :  අතහැරීෂමන් සදු ෙන බිද්ආ. එනම් 
අනුමත කරන ලද ෂදයක් අතහැරීම ෂහෝ අල්ලාහ් ට 
නැමදුමක් ෙ ෂයන් ඉටු කරන්නැයි ඉල්ලා සටි විොහය 
ෙැනි ෂදයක් අතහැරීම මාිං  අනුභෙය ෂහෝ ෂෙනත් 
පිවිතුරු දෑ අනුභෙය අතහැරීම    

ෂම් සයලු ආකාරෂේ බිද්ආ මු ාෙන්ය. ෂනොමඟ යෑම් ය. 
එෂමන් ම තහනම් කරනු ලැබූ දෑය. පිළිගැනීමකින් 
ෂතොරෙ ප්රනතික්ෂෂේප කරනු ලැබූ දෑය.   

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُأ
َ
مُأُُأ ََكءُهُُلَهه َ واَُُشه عه مُأََُُشَ ينُُُِِمنَُُُلَهه َذنُأُُلَمُأَُُماُُالل

أ
ُاّلَلُهُُبِهَُُُِيأ

َلُ لَُُُُِكَِمةُهَُُولَوأ ِضَُُُالأَفصأ مُأُُلَقه مُأُُالَظالِِميََُُُوإِنَُُُبَيأَنهه ُُُلَهه َُعَذاب 
ِِلمُ 

َ
 ُأ

අල්ලාහ් අනුමත ෂනොදුන් දහමක් ඔවුන ට දහම් ගත  
කරන හවුල්කරුෙන් ඔවුනට ෂෙත් ද? තීන්දුෂව් ෙදන 
ෂනොවූෂේ නම්, ඔවුන් අතර තීන්දු කරනු ලබන්න ට 
තිබුික. තෙද සැබැවින් ම අපාරධකරුෙන් ෙන ඔවුන ට 
ෂව්දනීය දඬුෙම ඇත.   (අල්-කුර්ආන් 42:21) 
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2-  

َ   ََعئ َشةَ   َعن   ه   َرض  وله   َقاَل   َقالَت    َعن َها  اّللَّ ه   َصّلَّ   اّللَّ    رَسه  اّللَّ
َدَث  َمن  "  وََسلَّمَ  َعلَي ه   ح 

َ
نَا  ف    أ ر  ع 

َ
يه    ي َس لَ   َما  َهَذا  أ وَ   ف   رَد    َفهه

 متفق عليه" 

අල්ලාහ්ෂේ  දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු  අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  බෙ ආඉෂා (රළියල්ලාහු 
අන්හා) තුමිය විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
අපෂේ විෂෂය හි ෂනොමැති ෂදයක් කෙෂරකු අලුෂතන් 
පටන් ගන්ෂන් ද එය ප්රනතික්ෂෂේප කරනු ලැබූෙකි. 
  (මූලාේය: බුහාරි හා මුස්ලිම්)  

 

අල්-ෙලා හා අල්-බරා පිළිබඳ අෙෂබෝධය 
 
අල්-ෙලා යනු ෂද්ෙ වි ්ොසෙන්තයින් ෂකෂරහි ෂප්රනේම 
කිරීම උදව් කිරීම උපකාර කිරීම හා ෂගෞරෙය දැක්වීම 
ෂව්.  

 
අල්-බරා යනු අෙොද කිරීෂමන් හා අනතුරු ඇඟවීෂමන් 
පසු  ෙ  ෂද්ෙ  ප්රනතික්ෂෂේපකයින් ෂකෂරහි දක්ෙන 
විරුද්ධත්ෙය ෂක්රඔෝධය ෂෙන්වීම හා දුරස්වීම ෂව්.  

 
අල්-ෙලා අල්ලාහ් ෂකෂරහි දක්ෙන ආදරය ද ඔහුෂේ 
දහම ඔහුෂේ ධර්ම දූතයින් ඔහුෂේ දැහැමියන් ෂකෂරහි 
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දක්ෙන ආදරය ද විදහා පෑමකි. අල්-බරා නිෂ්ඵල දෑ 
ෂකෂරහි වූ පිළිකුල ද එයට අදා  පාර් ෙය ෂකෂරහි වූ 
පිළිකුල ද විදහා පෑමකි. අල්-ෙලා හා අල් බරා තව්හීද් 
ප්රනකා යට අතැෙ ැ ෙන බලෙත් කරුණු අතුරිනි. එම 
කරුණු නම් ෂද්ෙ ඒකීයභාෙය ෂද්ෙ වි ්ොසය අෙනත 
වීම ෂද්ෙ භක්තිය අල්-ෙලා හා අල්-බරා ෂව්.  
අල්ලාහ් ෙ වි ්ොස කිරීෂමන් ආෂද්  තැබීම හා එෂසේ 
ආෂද්  තබන පුද්ගලයන් පිළිකුල් කිරීෂමන් මිස 
ෂමෂලොෙ හා පරෂලොෂෙ හි සුරක්ෂිත භාෙය සනාථ 
ෂනොෂව්. එෂමන් ම ෂප්රනේම කිරීමට සුදුසු පුද්ගලයින් ෂෙත 
සැබෑ ෂප්රනේමය දැක්වීෂමන් හා පිළිකුල් කිරීමට සුදුසු 
පුද්ගලයින් ෂෙත සැබෑ පිළිකුල්භාෙය ෂපන්වීෂමන් මිස 
මහ ෂපොෂ ොෂව් තව්හීද් ප්රනකා ය සනාථ ෂනොෂව්. 

  
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

 

َنَما مُهُُِإ ّلَلُهَُُوِِل كه ُهوَُُُا وله ينََُُُرسه ََّلِ ينَُُُآَمنهواَُُوا ََّلِ ونَُُُا ِقيمه ُيه
تهونَُُُالَصََلةَُ مُأُُالَزََكةََُُُويهؤأ ُاّلَلََُُُيهَِتَوَلَُُُوَمنُأ(55ُُُ)َُُراكِعهونََُُُوهه
وَلهُ مُهُاّلَلُُِِحزأَبُُفَإِنَُُآَمنهواَُواََّلِينََُُوَرسه    (50)ُالأَغاِْلهونَُُهه

නුඹලාෂේ මිත්රය පාක්ෂිකයා ෙන්ෂන් අල්ලාහ් ද ඔහුෂේ 
දූතයාණන් ද (අල්ලාහ් ෙ) වි ්ොස කර රුකූඋ කරමින් 
සලාතය ස්ථාපිත කර සකාතය දුන් අය ෂෙති.  
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කෙෂරකු අල්ලාහ්ෙ ද ඔහුෂේ දූතයාණන්ෙ ද වි ්ොස 
ක වුන්ෙ ද භාරකරුෙන් බෙට පත් කර ගත්ෂත් ද 
සැබැවින් ම අල්ලාහ්ෂේ ෂසේනාෙ ෙන ඔවුහුමය 
ජයග්රනාහකයින් ෙන්ෂන්.  

2-  උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
َُُُقدُأ مُأََُُكَنتأ َوةُ َُُلكه سأ

ه
َراِهيمَُُُِفَُُُحَسَنةُ ُُأ بأ ينَُُُإِ ُِإذُأَُُمَعهُهَُُواََّلِ

ِمِهمُأَُُقالهوا مُأُُبهَرآَءُهُُإَِناُُلَِقوأ ونََُُُوِمَماُُِمنأكه بهده ونُُُِِمنُأَُُتعأ ُاّلَلُُُِده
نَا مُأَُُكَفرأ مُهُُبَيأَنَناَُُوَبَداُُبِكه َضاءُهُُالأَعَداَوةُهَُُوَبيأَنكه َغأ بًَداَُُواْلأ

َ
ُأ

ِمنهواَُحَّتُ َدههُُبِاّلَلُُِتهؤأ  وَحأ

සැබැවින් ම නුඹලාෂගන් ද අල්ලාහ් හැර නුඹලා නැමදුම් 
ක  දැයින් ද අපි මිුයෂණමු. අපි නුඹලාෙ ප්රනතික්ෂෂේප 
කෂ මු. තෙද අල්ලාහ් ෙ පමණක් නුඹලා වි ්ොස කරන 
තුරු සදාකල් අප අතර හා නුඹලා අතර සතුරුකම හා 
ෂක්රඔෝධය ෂහළි ෙන්ෂන්ය යැයි ඔවුන් තම පිරිසට පැෙසූ 
කල්හි සැබැවින් ම ඉබ්රාාහීම් හා ඔහු සමඟ වූෙන්ෂේ 
විෂෂයහි නුඹලා ට අලිංකාර වූ ආදර් යක් විය.  
 (අල්-කුර්ආන් 60:4) 

අල්-ෙලා හා අල් -බරා ස්ථාපිත කරන මූලික ක්රිහයා 
මාර්ගයන්  

ඒකීය ප්රනකා යට පහත සඳහන් කරුණුෙල දී අල්-ෙලා 
හා අල්-බරා අනුගමනය කිරීම අතැෙ ැ ෂෙයි.  
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ප මුෙැන්න : වි ්ොසෙන්තයින් සමඟ අඛණ්ඩ ෙ සටීම 
ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකයින්ෂගන් ඉෙත් ෙ සටීම අල්ලාහ්ෂේ 
දහම පිළිපැදීම අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ අනුෙ තීන්දු තීරණ 
ගැනීම අල්ලාහ් ෙ වි ්ොස කිරීම තාගූත් ෂහෙත් නපුරු 
බලෂව්ගයන් ප්රනතික්ෂෂේප කිරීම.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

َهاَُُيا ي 
َ
ينَُُُأ واَُُلُُُآَمنهواُُاََّلِ ودََُُُتهَِتِخذه َهه اءََُُُوانَلَصاَرىُُاِلأ ِِلَ وأ

َ
ُأ

مُأ هه ضه اءُهَُُبعأ ِِلَ وأ
َ
ُُُأ مُأَُُوَمنُأَُُبعأض  مُأَُُيهَِتَولَهه مُأَُُفإَِنهُهُُِمنأكه ُإِنَُُُِمنأهه

ِديَُلُُاّلَلَُ  (52)ُالَظالِِميَُُالأَقوأمََُُيهأ
වි ්ොස ක වුනි, යුෂදව්ෙන් හා කිතුනුෙන් සමීප මිත්රය 
පාක්ෂිකයින් ෂලස ෂනොගනිවු. ඔවුන් අතුරින් සමහරු 
තෙත් සමහෂරකුෂේ මිත්රය පාක්ෂිකයින් ය. නුඹලා 
අතුරින් කෙෂරකු ඔවුන් ෙ මිත්රය පාක්ෂිකයන් කර 
ගන්ෂන් ද එවිට සැබැවින් ම ඔහු ඔවුන්ෂගන් ෂකෂනකු 
ෙන්ෂන්ය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් අපරාධකාර පිරිසට 
යහමඟ ෂනොෂපන්ෙන්ෂන්ය.  (අල්-කුර්ආන් 5:51) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُأُلَمُأَُوَمنُأ نأَزَلُُبَِماََُيأكه
َ
وََلَِكُُاّلَلُهُأ

ه
مُهُفَأ ونَُُهه  الأََكفِره
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තෙද කෙෂරකු අල්ලාහ් පහ  ක  දෑ අනුෙ තීන්දු තීරණ 
ෂනොගන්ෂන් ද එවිට ඔවුන්මය ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකයින් 
ෙන්ෂන්.   (අල්-කුර්ආන් 5:44) 

ෂදෙැන්න :  (ල ා  ඉලාහ  ඉල්ලල්ලාහු මුහම්මදුර් 
රසූලුල්ලාහ් යන) ඒකීයොද ප්රනකා ය සාක්ෂි දැරීම. 
මුස්ලිම්ෙරෂයකු තම සෂහෝදරයා ෂෙනුෂෙන් තැබිය යුතු 
ෂප්රනේමය ක්රිහයාෂෙන් තහවුරු කිරීමටත් ෂගෝත්රිසක ෂහෝ 
ෙ ාර්ගික ෂහෝ  ෂද්ශීය  ෙ ෂයන් සයලුම  අඥාන 
පාලනයන්ෂගන් මිදීමටත් එය බල කරනු ඇත.  

එබැවින් ම මුස්ලිම්ෙරයා සෑම ස්ථානයක ම ජීෙත් ෙන 
අෂනක් මුස්ලිම්ෙරයාෂේ සෂහෝදරයා ය. මිහිතලෂේ 
ඇති  ස යලුම  ප්රන ෂ ද්  යන්  හි  ස ා ම ෂ ේ  නි ෙහන 
මුස්ලිම්ෙරයාෂේ නිෙහනයි. 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ِمنهونَُ ؤأ لأمه َُُُوا ِمَناته ؤأ لأمه مُأَُُوا هه ضه اءُهَُُبعأ ِِلَ وأ
َ
ُُُأ ونََُُُبعأض  ره مه

أ
َُيأ

وِفُ ره نَُُُبِالأَمعأ نأَكرَُُُِعنَُُُِوَينأَهوأ ونَُُُالأمه تهونَُُُالَصََلةََُُُويهِقيمه َُويهؤأ
وَلهُُُاّلَلََُُُويهِطيعهونَُُُالَزََكةَُ وََلَِكَُُُوَرسه

ه
مُهُُأ ُاهللَُُُإِنَُُُاّلَلُهَُُسَيأمَحههه

 َحِكيمُ َُعِزيزُ 

තෙද  වි ් ෙ ාසෙන්තයින් ද  වි ් ෙ ාසෙන්තියන් ද 
ඔවුන්ෂගන් ඇතැෂමකු ඇතැෂමකුෂේ සතුරන් ය. ඔවුහු 
යහපත අණ කර අයහපත ෙ ක්ෙති. සලාතය ස්ථාපිත 
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කරති. zසකාත් ද ෂදති. තෙද අල්ලාහ්ට ද ඔහුෂේ 
රසූල්ෙරයාට ද අෙනත ෂෙති. අල්ලාහ් මතුෙ ට දයාෙ 
දක්ෙනුෂේ ඔවුන්ටම ය. සැබැවින් ම අල්ලාහ් අති බල 
සම්පන්න ය. සර්ෙ ප්රනඥාෙන්ත ය.  ( අ ල් -කු ර් ආ න් 
9:71) 

 2-  උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

َهاُُيَا ي 
َ
ينَُُُأ واَُُلُُُآَمنهواُُاََّلِ مُأَُُتهَِتِخذه مُأُُآبَاَءكه َوانَكه ِِلَاءََُُُوإِخأ وأ

َ
ُأ

ِنُ هَِتَحب واُُِإ رَُُُاسأ فأ ُُُالأكه ِنََُُُعَ يَما ِ
َمنُأُُاْلأ مُأَُُو َلهه مُأَُُيهَِتَو ُِمنأكه

وََلَِكُ
ه
مُهُفَأ ونَُُهه  الَظالِمه

වි ්ොස ක වුනි, නුඹලාෂේ ෂදමාපියන් හා නුඹලාෂේ 
සෂහෝදරයින් ෂද්ෙ වි ්ොසයට ෙඩා ප්රනතික්ෂෂේපය ප්රිඅය 
කරන්ෂන් නම්  ඔවුන්  ෙ  නුඹලා  මිතුරන්  ෂලස 
ෂනොගනිවු. නුඹලා අතුරින් කෙෂරකු ඔවුන් ෙ මිතුරන් 
ෂලස ගන්ෂන් ද  එවිට ඔවුහුමය අපරාධකරුෙන් 
ෙන්ෂන්.    (අල්-කුර්ආන් 9:23) 

තුන්ෙැන්න : ආගමික සලකුණු නීති රීති හා විනයන් 
ෂහළිදැක්වීම. අල්ලාහ්ෂේ ග්රනන්ථය හා ඔහුෂේ ධර්ම දූම 
මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ 
මඟෂපන්වීම යටෂත් මුස්ලිමෙරෂයකුෂේ ෂෙනස හා 
ෂගෞරෙය ෂෙන් කර හුයනා ගැනීම අල්-කුර්ආනයට හා 
සුන්නාහ්ෙ ට පටහැික සෑම ක්රිහයාෙක් ම සෑම ප්රනකා යක් 
ම සෑම ප්රනතිපත්තියක් ම අත හැර දැමීම. නූතන අඥාන 
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සරිත් විරිත් අත හැර දැමීම. මිනිසුන් මු ා ෂනොෙනු 
පිිකස ෂබොරු ෙ නිරාෙරණය කිරීම.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

ُ ِكَُُُصََلِتُُُإِنَُُُقهلأ هسه َياَيَُُُون َُُُِوَمَماِتَُُُوَُمأ ُُُّلِلَ ُ،ُُالأَعالَِميََُُُربل
ِمرأتهَُُوبَِذلَِكَُُلهََُُشِيَكَُُلُ

ه
نَاوَُُأ

َ
َولهُُأ

َ
لِِمَيُُأ سأ أمه  .ال

සැබැවින් ම මාෂේ සලාතය  ද මාෂේ නැමදුම ද මාෂේ 
ජීවිතය ද මාෂේ මරණය ද වි ්ෙෂේ පරමාධිපති ෙන 
අල්ලාහ්ටම ය. ඔහු ට කිසදු හවුල්කරුෂෙකු ෂනොමැත. 
ෂම් ගැන මා අණ කරනු ලැබුෂෙමි. තෙද මම (අල්ලාහ් 
ට) අෙනත ෙන්නන් (මුස්ලිම්ෙරුන්) අතුරින් ප්රනථමයා 
ෂෙමි.  (අල්-කුර්ආන් 6:162) 

සව්ෙැන්න : මිහිතලෂේ ෂකොතැනක වුෙ ද සරණාගත 
මුස් ලිම්ෙරුන්  ට  උ ද ව්  උ පක ා ර  කි රීම  ෂහේ තු ෙ 
මුස්ලිම්ෙරයා අෂනක් මුස්ලිම්ෙරයාෂේ සෂහෝදරයා ෙන 
බැවින් ඔහු සමඟ රැඳී සටීමත් ඔහුට මුදලින් ෂහෝ 
ෙචනෂයන් ෂහෝ ක්රිහයාෂෙන් තැනට ගැ ෂපන පරිදි 
උපකාර කිරීම.  

ඒක ෂද්ෙ වි ්ොසෂයන් පසුෙ තෙත් ෙැදගත් කරුණක් 
ෙන්ෂන්   අල්ලාහ් ට සමීප දැහැමියන් කවුරුන් වුෙ ද 
ෂකොතැනක සටිය ද ඔවුනට උදව් උපකාර කිරීම හා 
ෂෂයිතාන් ට  මිතු  දම්  ප ාන්නන් කවුරුන් වුෙ  ද 
ෂකොතැනක සටිය ද ඔවුනට එෂරහි වීම. ෂමම සමාජය 
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එෂසේ ෂනොකෂ ේ නම් තම ආත්මය ෙැසනයටත් මහත් 
අර්බුදයටත්  භාජනය ෂෙයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ينَُُُإِنَُ واُُآَمنهواُُاََّلِ واَُُوَهاَجره َوالِِهمُأَُُوَجاَهده مأ
َ
ِسِهمُأُُبِأ فه نأ

َ
ُِفَُُُوأ

ينَُُُاّلَلَُُُِسبِيلُِ اَُُواََّلِ واُُآَووأ وََلَِكَُُُوَنَصه
ه
مُأُُأ هه ضه اءُهَُُبعأ ِِلَ وأ

َ
ُأ

ُ وايهَهاجَُُُِولَمُأُُآَمنهواَُواََّلِينََُُبعأض  مُأَُُماُُره ُِمنُأَُُوَليهَِتِِهمُأُُِمنُأُُلَكه
ءُ  واَُُحَّتََُُُشأ َهاِجره مُأَُُوإِنُُُِيه وكه تَنأَصه ينُُُِِفُُُاسأ مُهُُالل َُفَعلَيأكه

ُه نَلصأ َلُُُا ُُُِإ ََُُُعَ م  مُأَُُقوأ مُأَُُبيأَنكه َبيأَنهه َُُُو ق  ّلَلُهُُِميَثا ُِبَماَُُوا
َملهونَُ  بَِصيُ َُتعأ

සැබැවින් ම වි ්ොස කර ෂද්  තරණය කර තම 
ධනෂයන් හා තම ජීවිතෂයන් අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ 
කැපවූෙන් (වූ මුහාජිර්ෙරුන්) ද (ඔවුනට) ඉඩ පහසුකම් 
සලසා දී උදව් ක වුන් (වූ අන්සාර්ෙරුන්) ද ඔවුන්ෂගන් 
සමහරු සමහරුන්ෂේ මිතුරන් ය. වි ්ොස ෂකොට ෂද්  
තරණය ෂනොක වුන් ඔවුන් ෂද්  තරණය කරන ෂතක් 
ඔවුන්ෂේ කිසදු මිත්රයත්ෙයක් නුඹලාට ෂනොෙන්ෂන්ය. 
දහම විෂයෂය හි නුඹලාෂගන් ඔවුන් උදව් පැතුෂව් නම් 
නුඹලා හා ඔවුන් අතර ගිවිසුමක් ඇති පිරිසක් ෂකෂරහි 
හැර උදව් කිරීම නුඹලා සතු ෙගකීමකි. තෙද නුඹලා 
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ක ර මින්  ස ටින  ද ෑ  පි ළි බ ඳ  ෙ  අ ල් ල ා හ්  ස ර් ෙ 
සුපරික්ෂාකාරීය.   (අල්-කුර්ආන් 8:72) 

පස්ෙැන්න : වි ්ොසෙන්තයින්ෂේ ආත්මාෙන් තු  
ධනාත්මක සතුවිලි ඇති කිරීම අල්ලාහ්ෂේ උපාකාරය 
ද ැ හ ැමියන්  ෂෙත  සමීපෂයන් ඇති  බෙත්  ෂද්ෙ 
ප්රනතික්ෂෂේපිත සතුරන් ෂකෂරහි අෙමානය හිමි ෙන බෙත් 
ශුභාරිංචි දන්ො සටීම.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

نَُ َ هُهَُُمنُأُُاّلَلُهَُُوَِلَنأصه ه ينَُُُ،َُُعِزيزُ َُُلَقوِي ُُُاّلَلَُُُإِنََُُُينأصه ُإِنُأُُاََّلِ
مُأ ِضُُُِفَُُُمَكَناهه رأ

َ واُُاْلأ َقامه
َ
اُُالَصََلةَُُُأ لَزََكةََُُُوآََتوه واُُا َمره

َ
َُوأ

وِفُ ره أَمعأ نأَكرَُُِعنَُُِوَنَهوأاُبِال أمه ُُِال ورََُُِعقَِبةُهَُوّلِلَ مه
ه ُ.اْلأ

තමන්ට උදව් කරන්නන් ෂකෂරහි අල්ලාහ් සැබැවින් ම 
උදව් කරනු ඇත. සැබැවින් ම අල්ලාහ්  ක්තිෙන්තය. 
අතිබල සම්පන්නය.  

ඔවුන් කෙරහු ද යත් මිහිතලෂේ ඔවුනට අපි පහසුකම් 
සැලැස් වූ විට ඔවුන් සලාතය ස්ථාපිත කෂ ෝය. තෙද 
zසකාත් ද පිරිනැමුෂෙෝය. තෙද (ජනයාට) යහපත අණ 
කෂ ෝය. පිළිකුල් සහගත දැයින් ෙැ ැක්වූෂෙෝය. තෙද 
සයලු කටයුතු ෙල අෙසානය අල්ලාහ්ටම ය.  
  (අල්-කුර්ආන් 22:40,41) 
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අෙසන් භාගැය ෂද්ෙ බිය බැතිමතුන්ට ය. එහි කිසදු 
සැකයක් ෂනොමැත. සැබෑ ජයග්රනහණය වි ්ොස ෙන්ත 
ඉෙසලිෙන්ත අල්ලාහ්ෂේ සමීපතයින්ට ය. එහි කිසදු 
බාධකයක් ෂනොමැත.  

ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකයින්ෂේ ප්රනෂද් යක ට ගමන් කිරීෂම් 
නීතිය 

ෂද්ෙ  ප්රනතික්ෂෂේපිත  ප්රනෂද්  ෙලට  ගමන් කිරීෂම් 
අෙස්ථාෙන් තුනක් එ ැෂඹයි.  

1- ඔවුන් ෙ ඉස්ලාමය ෂෙත ඇරයුම් කිරීම පිිකස 
පිය නගන අනිොර්යය ගමන. 

2- ෙැාපාරයක් ෂහෝ ප්රනතිකාරයක් ෙැනි අරමුණක් 
උෂදසා පිය නගන අනුමැතිය ලත් ගමන. 

3- ක්රීනඩාෙ විෂනෝදය ෙැනි පුහු කාරණා උෂදසා පිය 
නගන්නට තහනම් වූ  ගමන .  ඊට  ෂහේතුෙ 
අනාචාරයන් හා පාපයන් ඇතිෙන්න ට ඉඩකඩ 
ඇති ෂහයින් ද කිසදු අෙ ැතාෙකින් ෂතොර ෙ 
ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපකයින් හා පාපිෂ්යයන් සමඟ 
ඇසුරු කරන්නට අෙස්ථාෙ උදා ෙන ෂහයින් ද 
කාලය හා ධනය අපෂත් යන ෂහයින් ද ෂව්.  

ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපිත ප්රනෂද් යක ට අධැාපනික කටයුතු 
සඳහා පිය නැගීම සම්බන්ධෂයන් නම් එම අධැාපනික 
පහසුකම් මුස්ලිම් ප්රනෂද් යක් ෂනොමැති නම් එෂමන් ම 
එම දැනුම මුස්ලිම්ෙරුන් හැදෑරීම අතැෙ ැ නම් තම 
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දහම පිළිපැදිය හැකි නම් තම දහම සිංෂක්තෙත් කරන 
කටයුතු ඉටු කිරීෂමන් තමන් ට හානියක් ෂනොමැති නම් 
තම අෙ ැතාෙන් අනුෙ පමණක් එහි රැඳී සටින්ෂන් නම් 
එෂසේ  පිය නැගීමට අනුමැතිය ඇත. පසුෙ ඔහු තම 
නගරය බලා පිටත් ෙ ආ යුතුයි.  

ෂමෙැනි ගමන් බිමන් ෙල නිරත වීෂමන් මිනිසා 
පරීක්ෂාෙ ට ලක් කරනු ලබන්ෂන් නම් එවිට පහත 
සඳහන් කරුණු තුන පිළිපැදීම ඔහුට අෙ ැ ෂෙයි.  

1. අල්ලාහ් ෂෙත ඇරයුම් කිරීෂම් අෙස්ථාෙන් සලසා 
ගැනීම. 

2. අල්ලාහ්ෂේ නිෂයෝගයන් ඉටු කිරීමටත් අල්ලාහ් 
තහනම් ක  දැයින් ෙැ කී සටීමටත් බිය හැඟීෂමන් 
යුක්ත ෙ පසුවීම.  

3 . එම ගමන සඳහා අතැෙ ැ අෙ ැතාෙකින් පසුවීම.  

     1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

ي َهاُيَا
َ
واُآَمنهواُاََّلِينَُُأ ونهواُاّلَلَُُاَتقه  الَصاِدقِيََُُمعََُُوكه

අෂහෝ වි ්ොස ක වුනි, නුඹලා අල්ලාහ් ට බියබැතිමත් 
ෙනු. තෙද නුඹලා සතැොදීන් සමඟ ෙනු.    (අල්-
කුර්ආන් 9:119) 

2-  
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زٍ  َوَعن   َل اهلل  َصّلَّ  َبه  و  نَّ رَسه
َ
ه أ ي م عن أب ي ه  عن جدِّ بن َحك 

بَله   َل "   :   اهلله َعلَي ه  وََسلََّم َقاَل  ه   َيق  ن    َوَجلَّ   َعزَّ   اّللَّ ُّش  كٍ   م   عه
لَمَ   َما  َبع دَ   كه يهُّش    س 

َ
و    َعَمًَل   أ

َ
قه   أ ر  َفا يَ   يه ك  ل مهُّش   ََل   ا  إ 

َي  ل م  س   (أخرجه أْحد والنسايئ" )ال مه

සැබැවින් ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  බෙ තම සීයා 
විසන් තම පියා ද තම පියා විසන් තමාට ද පැෙසූ බෙ 
බහ්ස් ඉබ්නු හකීම් ෂමෂසේ ොර්තා කර ඇත.  

ඉස්ලාමය ෙැලඳ ගත් පසු ෂහෝ ආෂද්  තැබූෙන්ෂගන් 
ෂෙන් වී මුස්ලිම්ෙරුන් ෂෙත ගිය පසු ෂහෝ ආෂද්  තබන 
යම් ක්රිහයාෙක නිරත ෙන ආෂද් කෂයකු වී නම් අති 
ෂ ග ෞ ර ෙනී ය  කී ර් ති ම ත්  අ ල් ල ා හ්  ඔ හු  ෙ  පි ළි 
ෂනොගන්ෂන්ය. (මූලාේය: අහ්මද්, නසාඊ) 

මුස්ලිේ බ ොව  රට  පුරවැසිාාවය ලබා ගැනීබේ 
නීතිය 

ඉස්ලාමීය රටක ජීෙත් ෙන මුස්ලිම්ෙරෂයකු වී නම් 
ඉස්ලාම් ෂනොෙන රටක පුරෙැසභාෙය ලබා ගැනීම ට 
ඔහු අෂේක්ෂා කරන්ෂන් නම් ඔහුට අෙස්ථා තුනක් ඇත.  

1- ෂමෂලොෙ ප්රනතිලාභ හිමි කර ගැනීෂම් අරමුිකන් 
පමණක් පුරෙැස භාෙය ලබා ගැනීම ෂමය 
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නුසුදුසු ක්රිහයාෙකි. ෂහේතුෙ එහි තමන්ටත් තම 
බිරිය හා තම දරුෙන්ටත් ෙැරදි සදුෙන්නට 
ඉඩකඩ ඇති ෂහයිනි.  

2- අල්ලාහ් ෂෙත ජනයා ඇරයුම් කිරීෂම් අරමුිකන් 
පුරෙැස භාෙය ලබා ගැනීම. ප්රනෂයෝජනෙත් දැනුම 
ලබන්නටත් දැහැමි ක්රිහයාෙන් ඉටු කිරීමටත් 
මාධැයන් ඔහු සතු ෙ තිෂබන්ෂන් නම් ඔහු ද තම 
දහෂම හි ඉතා බලෙත් ෙ පසු ෙන්ෂන් නම් ෂම් 
ෂහේතුෙ  මත  පුරෙ ැස  භ ාෙය  ලබ ා  ග ැනීම 
සතුටුදායකය.  

3- අපරාධෂයන් මිදී පලා යෑම තම ආත්මාරක්ෂාෙ 
හා ආගමික නිදහස පිළිබඳ බිය වීම ෙැනි ෂහේතූන් 
මත එෂසේ  ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපිත රටක පුරෙැස 
භාෙය ලැබීමට බල කරනු ලැබීම. එවිට තම 
දහම බියකින් ෂතොර ෙ පිළිපැදීමට හැකියාෙ ඇති 
ෂකෂනකු වූෂේ නම් එෂසේ ෂද්ෙ ප්රනතික්ෂෂේපිත 
රටක පුරෙැසභාෙය ලබා ගැනීම ඔහුට අනුමතය. 
නමුත් ඊට පාදක වූ ෂහේතූන් ඉෙත් වූෂේ නම් 
නැෙතත් තම රට බලා පැමිිකය යුතුය. ෂද්ෙ 
ප්රනතික්ෂෂේපිත රටකට පුරෙැසභාෙය ලබා ගත් 
ෂකෂනකු තම දහමට විරුද්ධ ෙ ක්රිහයාමාර්ගයන් 
හි නිරත වීම මුස්ලිම්ෙරු සමඟ සටන් ෙැදීම ෙැනි 
දෑ සුදුසු ෂනොෂව්. එෂසේ ඔහු මුස්ලිම්ෙරුන් සමඟ 
සටන් ෙැද මුස්ලිම්ෙරෂයකු ඝාතනය කෂ ේ නම් 
ඔහු පාපිෂයකු ෂව්.  
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මුහ්තසර් අල්-ෆික්හුල් ඉස්ලාමී 
 
 

6 - අල් -ඉස්ලාේ 

  

7 - ඉස්ලාමය පද ේ වී ඇති මූලි   රුණු 
 

8 -  අල් ඊමාන් 
 
9- ඊමා බේ යාඛාවන් අතුරින් සමහරක් 
 
10 - අර් ානුල් ඊමාන් බහවත් විය්වාසබේ 

මූලි ාංග 
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6 - අල්-ඉස්ලාේ 

  

 අල්-ඉස්ලාම් යනු ඒක ෂද්ෙ ොදය පිළිෂගන එනම් 

අල්ලාහ් ෙ පමණක් ෂදවියන් ෂලස සලකා 

කීකරුභාෙෂයන් යුතුෙ අල්ලාහ් ට අෙනත වී ආෂද් ය හා 

ආෂද්  තබන්නන්ෂේ මිදී සම්පූර්ණෂයන් ම තම 

යටහත්භාෙය අල්ලාහ් ට පුද කිරීමයි. 

 
ඉස්ලාම් දහෂම හි ප්රනධාන පියෙර තුනක් ඇත. එනම් 
ඉස්ලාම්, ඊමාන්, ඉහස්ාන් යනුෂෙනි. ෂම් සෑම පියෙරකට 
ම එයට ම අදා  වූ ආෂව්ිකක කරුණු පදනම් වී ඇත.  
 

 ඉස්ලාම ය ෂෙත වූ මිනිස් ෙර්ගයාෂේ අෙ ැතාෙ 

 
ඉස්ලාමෂයන් ෂතොරෙ ෂමෂලොෙ හා පරෂලොෙ සුෙපත් 
ජීවිතයක් මිනිස් ෙර්ගයා ට ෂනොමැත. ආහාර පාන හා 
ආ ාෙන් ෂෙත ඇති අෙ ැතාෙ ට ෙඩා  ෙැඩි අෙ ැතාෙක් 
ඒ සඳහා ඇත. එය අල්ලාහ් තම මැවීම් ෙලට දායාද ක  
අති මහත් දායාදයකි.  

 
සෑම මිනිෂසකු ම දහම ෂෙත බල ෂකෂරනු ලැෂබ්. ෂහේතුෙ  
ඔහු ක්රිහයාකාරකම් ෂදකක් අතර පසුෙන බැවිනි. එකක් ඔහු 
ට ප්රනෂයෝජනය ෂගන ෂදන පරිදි පිහිටන ක්රිහයාෙ ය. අෂනක 
ඔහු ට හානිය ෂගන ෂදන පරිදි පිහිටන ක්රිහයාෙ ය. එබැවින් 
ඉස්ලාම් තමන් ට ප්රනෂයෝනෙත් ෙන දෑ හා තමන් ට හානි 
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දායක දෑ ෂමොනොදැයි පැහැදිලි කර ෂදන අතර ම එය 
පිළිපදින්නන් හට කුසල් ප්රනගුණ කර ෂදන ආෂලෝකයකි.  
 

 ඊමාන්, ඉස්ලාම්, හා ඉහ්සාන් අතර ඇති ෂෙනස 

 
1- ඉස්ලාම් හා ඊමාන් ඒ ෂදකින් එකක් අෂනක හා සම්බන්ධ 

කර බැලූ විට ඉස්ලාම් යන පදෂයන් අර්ථෙත් ෙනුෂේ 

බාහිර ක්රිහයාකාරකම් ය. එනම් අර්කානුල් ඉස්ලාම් ෂහෙත් 

ඉස්ලාමෂේ මූලික පදනම් පහ ෂව්. ඊමාන් යන පදෂයන් 

අර්ථෙත් ෙනුෂේ අභැන්තර ක්රිහයාකාරකම්ය. එනම් 

අර්කානුල් ඊමාන් ෂහෙත් මුස්ලිම් ෙරෂයකු මූලික 

ෙ ෂයන් වි ්ොස ක  යුතු කරුණු හය ෂව්. ඒ ෂදක ෂෙන 

ෂෙන ම සඳහන් ෂකෂරන විට එය අෂනකෂේ අදහය හා 

රීතිය සම්පූර්ණ කරයි.   

 
2- ඉහ්සාන් : එහි ස්ෙභාෙය ඊමාන් හි ස්ොභාෙය ට ෙඩා ෂපොදු 

අර්ථයක් ගනී. එෂමන් ම ඊමාන් හි ස්ොභාෙය ඉස්ලාම් හි 

ස්ොභාෙය ට  ෙඩා ෂපොදු අර්ථයක් ගනී.  එබැවින් ඉහ්සාන් 

යනු එය සහජෂයන් ම ෙඩා පුළුල් අර්ථයක් ෂගන 

ෂදන්නකි. ෂහේතුෙ ඊමානය ද එය අන්තර්ගත කර ෂගන 

ඇති බැවිනි. ගැත්ෂතකු වි ්ොසය තහවුරු කිරීෂමන් මිස 

ඉහ්සාන් හි පියෙරට  ඟා විය ෂනොහැක. ඉහ්සාන් එය 

පිළිපදින්නන්ෂේ පැත්ෂතන් බලන ක  එය සුවිෂ ේෂීය. 

ෂහේතුෙ ඉහ්සාන් සම්පන්න උදවිය වි ්ොසකයින් අතුරින් 
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පිරිසකි. එබැවින් සෑම මුහ්සන් ෂකෂනකුම (යහපත් 

පුද්ගලෂයකු ම) මුඃමින්ෙරෂයකු (වි ේාස ෙන්තෂයකු) ෂව්. 

නමුත් සෑම මුඃමින්ෙරෂයකු ම මුහ්සන් ෙන්ෂන් නැත.  

 
3-   ඊමාන් යන්න එය සහජෂයන් ම ඉස්ලාම් යන්න ට ෙඩා 

ෂපොදු අදහසකි. ෂහේතුෙ එය ඉස්ලාම් හි ෂත්මාෙ ද ඇතු ත් 

කර ෂගන ඇති බැවිනි. ඉස්ලාමය තහවුරු කිරීෂමන් මිස 

ඊමානෂේ පියෙරෙල් ෂෙත පා තැබිය ෂනොහැක. ඊමාන් 

යනු එය එහි ෙැසයන් ට සුවිෂ ේෂීය. ෂහේතුෙ මුඃමින්ෙරු 

එනම් වි ්ොසෙන්තයින් ඉස්ලාමිකයින් අතුරිනි. 

ඉස්ලාමිකයින් සයල්ෂලෝම වි ්ොසෙන්තයින් ෂනොෂෙති. 

එබැවින් සෑම වි ්ොස ෙන්තෂයකුම මුස්ලිම්ෙරෂයකු ෂව්. 

නමුත් සෑම මුස්ලිම්ෙරෂයකුම මුඃමින්ෙරෂයකු විය 

ෂනොහැක.  

 

 ඉස්ලාම් කුෆර්් හා ෂිර්ක් අතර ඇති ෂෙනස 

 
කෙෂරකු අල්ලාහ් ට පමණක් යටහත් ෙන්ෂන් ද එවිට ඔහු 
මුස්ලිම්ෙරෂයකි. කෙෂරකු අල්ලාහ්ට ද ඔහු හැර ෂෙනත් 
අයට ද යටහත් ෙන්ෂන් ද එවිට ඔහු මුෂ්රික්ෙරෂයකි. 
කෙෂරකු අල්ලාහ් ට යටහත් ෂනොෙන්ෂන් ද ඔහු 
අහිංකාරෂයන් ෂපළුණු කාෆිර් ෙරෂයකි.  

 
කුෆ්ර් යනු මුළුමිකන් ම පාරිශුද්ධ අල්ලාහ් ෙ ප්රනතික්ෂෂේප 
කිරීම ය.  
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ෂිර්ක් යනු සයලු ෂලෝක ෙල පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ් ට 
ෂෙනත් අය සමාන කර ඔහු ට අඩුපාඩු ඇති කිරීම ය.  

 
කුෆ්ර් ෂිර්කය ට ෙඩා අති මහත් ය. ෂහේතුෙ ෂිර්ක් සත් තු  
පරමාධිපති ෂකෂරහි වි ්ොසය සථ්ාපිත කරනොත් සමඟම 
ඔහු ට තෙත් ආෂද් කෂයකු ද ස්ථාපිත කරන බැවිනි. 
නමුත් කුෆ්ර් තම පරමාධිපති ෙ මුළුමිකන් ම ප්රනතික්ෂෂේප 
කරනු ඇත. ෂම් ෂයදුම් ෂදකම එකක් අෂනකෂේ අදහස 
ෂගන ෂදමින් ෂපොදුෂව් භාවිත ෂව්. අල් කුර්ආනෂේ ෂහෝ 
හදීසෂේ ෂහෝ කුෆ්ර් ෂිර්ක් යන ෂයදුම් ෂදක ම එකෙර 
පැමිණ ඇත්නම් ෂදක ම ෂෙන් ෂෙන් අර්ථෂයන් අදහස් 
ෂකෂර්. නමුත් ෂෙන ෂෙන ම පැමිණ ඇත්නම් ඒ හැම 
එකක් ම අෂනකෂේ අදහස හා නීතිය අර්ථෙත් කරයි. 

  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ِكِيَََُُكنََُُما
نُأُلِلأمهّشأ

َ
واُأ ره مه َُُشاِهِدينَُُاّلَلَُُِمَساِجدََُُيعأ ََُعَ

ِسِهمُأ نأفه
َ
رُُِأ فأ  بِالأكه

ආෂද්  තබන්නන් තමන්ෂේ ප්රනතික්ෂෂේපය පිළිබඳ ෙ 
තමන් ම සාක්ෂිකරුෙන් ෙ සටිය දී අල්ලාහෂ්ේ මස්ජිදයන් 
පරිපාලනය කිරීම ඔවුන ට ෂකොෂහත් ම ෂනොවීය. 
      (අල්-කුර්ආන් 
9:17) 
 අතිමහත් දායාදය 
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අල්ලාහ් මිනිස් ෙර්ගයා ට දායාද ක  අතිමහත් දායාදය 
ෙනුෂේ ඉස්ලාමයයි.  
 
අල්ලාහ් තම මැවීම් අතුරින් ඇතැෂමකු ෂතෝරා ෂගන 
ඔවුන ට උරුමකර දුන් ෂද්ෙ ග්රනන්ථ අතුරින් ෂේේෂ්යතම 
ෂද්ෙ ග්රනන්ථය ෙනුෂේ අල්-කුර්ආනයයි.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ඒ ගැන ෂමෂසේ පෙසා සටියි.  
 

َرثأنَُُثهمَُ وأ
َ
َطَفيأَناُاََّلِينَُُالأِكهَِتاَبُُاأ مُأُِعَباِدنَاُِمنُأُاصأ َُظالِمُ ُفَِمنأهه

ِسهُِ مُأُنِلَفأ هَِتِصدُ َُوِمنأهه قأ َاتَُُِسابِق َُُوِمنأههمُأُمه َيأ
أ
َُذلَِكُُاّلَلُُِبِإِذأنُُِبِاْل

وَُ لهُُهه  الأَكبِيُهُالأَفضأ
පසුෙ අපෂේ ගැත්තන් අතුරින් අප ෂතෝරා ගත් අයට 
පුස්තකය අපි උරුම කර දුන්ෂනමු. එබැවින් ම ඔවුන් 
අතුරින් තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්තවුන් ෂෙති. තෙද 
ඔවුන් අතුරින් මධැස්ත ොදීන් ද ෂෙති. තෙද ඔවුන් අතුරින් 
අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිෂයන් යහ දෑ තුළින් ෂපරටු වූෙන් ද 
ෂෙති. ඉමහත් ෙරප්රනසාදය ෂමයම ය.    (අල්-
කුර්ආන් 35: 32) 
 
ෂමම මහත් වූ ග්රනන්ථය උරුම කර දුන් ෂමම සමූහය 
අල්ලාහ් ෂකොටස් තුනකට ෂබදා දක්ෙයි.  
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එනම් තමන්ට ම අපරාධ කරගත්තවුන්... මධැසථ්ොදීන්... 
හා යහ දෑ කරමින් ඉදිරියට ගියවුන්...  
 
තමන්ට ම අපරාධ කර ගත්තවුන් යනු ඔහු විටක අල්ලාහ් 
ට අෙනත ෂෙයි. තෙත් විටක ඔහු ඔහු ට පිටුපායි. දැහැමි 
ක්රිහයාෙන් අයහපත් ක්රිහයාෙන් සමඟ මිේ කරයි. එබැවින් 
ඔවුන්ෂේ බලාෂපොෂරොත්තු අත හැර ෂනොදමනු පිිකසත් 
තමන් ෂකෂරහි අල්ලාහ් පිරි නමා ඇති භාගැය ඉදිරිපත් 
කරනු පිිකසත් ඔවුන්ෂගන් බහුතරය ස්ෙර්ග ෙැසයන් විය 
යුතු පිිකසත් ෂමොවුන් ගැන සඳහන් කරමින් විෂයය 
ආරම්භ කර ඇත. 
 
මධැස්ත ෙ කටයුතු කරන්නා යනු තමන් ට පැෙරුණු 
අනිොර්ය ෙගකීම් ඉටු කර තහනම් දැයින් ෙැ කී සටි 
අයයි.  
 
දැහැමි දෑ කරමින් ඉදිරිය ට ගිය අය යනු තමන් ට 
පැෙරුණු ෙගකීම් ඉටු කර තහනම් ක  දැයින් ෙැ කී අණ 
කරනු ලැබූ සෑම අනිොර්ය ය ක්රිහයාෙක් ම හා අතිෂර්ක 
ක්රිහයාෙක් ම ඉටු කරමින් අල්ලාහ් ෂෙත සමීප වූ අය ෂෙති. 
ෂමොවුන් ගැන අල්ලාහ් අෙසානය ට පෙසා ඇත්ෂත් තමන් 
ක  ක්රිහයාෙන් පිළිබඳ විමතිය ට පත් ෙ එමගින් එය නිෂඵ්ල 
කර ෂනොගනු පිිකසය. එෂමන්ම ස්ෙර්ගය ට පිවිසීමට 
ෙඩාත් අෙ ැතාෙක් ඇති අය ෙනුෂේ ෂමොහු ට ෂපර 
පෙසන ලද උදවිය බැවිනි. ස්ෙර්ග ෙැසයන්ෂේ ෂබොෂහෝ 
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ෂදනා තම ආත්මය අපරාධ කර ගත්තවුන් ය. ඔවුන්ෂගන් 
ඉතා අල්ප ෙනුෂේ යහපත් දෑ ඉටු කර ඉදිරියට ගියවුන් ය.  
 
ෂමම පාර් ෙයන් තුනම සේර්ගය ට පිවිෂසන බෙ අල්ලාහ ්
ප්රනතිඥා ෂදමින් ඊ ග ෙැකිෂේ ෂමෂසේ පෙසයි.  
 

نُ َُجَناتهُ لهوَنَهاَُعدأ خه نَُُيَدأ َلَوأ َساِورَُُِمنُأُفِيَهاَُيه
َ
ُُِمنُأُأ َُذَهب 

هًؤا ل هؤأ مُأَوِْلََُُول هه  َحِريرُ ُفِيَهاُاسه
(එය) සදාතනික (සේර්ග) උයන් ය. ඔවුහු එහි ඇතුළු ෂෙති. 
රනින් වූ ෙ ලු ෙලින් ද මුතු ද ඔවුන ට එහි පලදෙනු 
ලැෂබ්. තෙද එහි ඔවුන්ෂේ ෙස්ත්රයය ෂසේද(ෙලින් යුක්ත)ය. 

(අල්-කුර්ආන් 35:33) 
 

7 - ඉස්ලාම ය පද ේ වී ඇති මූලි   රුණු 
 

 ඉස්ලාම ය පදනම් වී ඇති මූලික කරුණු පහකි. 

َمرَُُابأنَُُِعنُأ َماُاّلَلُهَُرِضَُُعه ولهُُقَاَلُُقَاَلَُُعنأهه ُاّلَلُهَُصَّلُُاّلَلَُُِرسه
ََلمَُ"ُُوََسلَمََُُعلَيأهُِ ِسأ

ُُبهِنَُُإَِنُاْلأ ََُُعَ نُأَُشَهاَدةََُُِخأس 
َ
ُإَِلُُإَِلََُُلُُأ
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َيأِتَُُوُِصَياِمَُرَمَضاَنُوََحجُلُالَزََكةَُُِوإِيهَِتاءُُِالَصََلةَُُِوإِقَامُُِاّلَلُه اْلأ
 مهِتفقُعليه"ُ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රනකා  ක  බෙ ඉබ්නු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී. 
  
සැබැවින්ම ඉස්ලාම ය ෂගොඩ නැගී ඇත්ෂත් 1. ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ් - නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් 
ෂදවිෂයකු ෂනොමැත- යනුෂෙන් සාක්ෂි දැරීම 2. සලාතය 

ස්ථාපිත කිරීම 3. zසකාත් පිරිනැමීම 4. රම ාන් මාසෂේ 
උපොස ශීලය රැකීම 5. අල්-බයිත් ෂහෙත් ෂද්ෙ මන්දිරය 
ෂෙත ෂගොස් හජ් ඉටු කිරීම යන කරුණු පහ මත ය.  

(බුහාරි හා 
මුස්ලිම්) 

اّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُ   ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු - නැමදුට 

අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැති 

බෙට සාක්ෂි දැරීෂම් යථාර්ථය. 
 
සැබැවින් ම නැමදුම් ලබන්න ට අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් 
කිසෂෙකු ෂනොමැති බෙට දිෂෙන් හා හදෙතින් මිනිසා 
පිළිෂගන ඒ මතම දැඩි ස්ථාෙරෂයන් සට ඒ අනුෙ ක්රිහයා 
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කරමින්. ඔහු හැර නැමදුම් ලබන අර්ථෙත් ෂනොෙන ෂසසු 
සයලු දැයින් ෙැ කී සටීම ෂව්.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.    

نََُُذلَِكُ
َ
وَُُاّلَلَُُبِأ َق ُُهه نَُُاْلأ

َ
ونََُُماُوَأ عه ونِهُُِِمنُأُيَدأ وَُُده َاِطلهُُهه ُاْلأ

نَُ
َ
وَُُاّلَلَُُوَأ  الأَكبِيُهُالأَعِلُ ُهه

ෂමය සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෙන ඔහු සතැය බැවින් ද 
සැබැවින් ම ඔහු හැර ඔවුන් අයදින දෑ නිෂ්ඵල ෙන බැවින් 
ද සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඔහු අති උත්තරීතර අති ෂේේෂ්ය 
ෙන බැවින් ද ෂව්.    (අල්-කුර්ආන් 
22:62) 
 

اّلَلُهُإَِلُُإَِلََُُلُ  - ලා ඉලාහ ඉල්ලලාහ් - (නැමදුමට අල්ලාහ් 

හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත) යන ෂයදුෂම හි ෂනරපා 
හැරීම හා ස්ථාපිත කිරීම යන අදහස් ෂදක අන්තර්ගත ය. 

එනම් ُُإَِلََُُل  - ලා ඉලාහ - යනු අල්ලාහ් හැර  ැමදුේ ලබ  

සියල්ල බ රපා දැමීමය. ُاّلَلُهُإَِل   - ඉල්ලල්ලාහු - යනු 

අල්ලාහ්බේ ආධිපතහබේ හහු ට කිසිදු හවුල්  රුබවකු 

බ ොමැති බසේම හහු ට  ැමදුේ කිරීබමහි ද කිසිදු හවුල් 

 රුබවකු පත් බ ොබ ොට හහු ට පමණක්  ැමදුේ කිරීම 

ස්ථාපිත කිරීම ය. 
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි.  
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ُ وُقهلأ عه نَدأ
َ
َناَُلَُُماُاّلَلُُِدهونُُِِمنُأُأ نَاَُوَلَُُينأَفعه َُُونهَردُ ُيََضه  ََُعَ

َقابَِنا عأ
َ
دَُُأ َوتأهُهََُكََّلِيُاّلَلُهَُهَدانَاُإِذُأَُبعأ هَِتهأ ُِفُُالَشَياِطيُهُاسأ

رأِضُ
َ َانَُُاْلأ َُُلهَُُحيأ َحاب  صأ

َ
ونَهُهُأ عه َدىُإَِلُُيَدأ أهه ُُاائأتِنَُُال ُإِنَُُقهلأ

َدى وَُُاّلَلُُِهه أههَدىُهه نَاُال ِمرأ
ه
لِمَُُوَأ ُُلِنهسأ  الأَعالَِميَُُلَِربل

අල්ලාහ්බගන් බතොරව අපට (කිසිදු) යහපතක්  ළ 

බ ොහැකි අපට කිසිම හානියක්  ළ බ ොහැකි දෑ අප 

අයදින්බ මු ද? අල්ලාහ් අපට යහමඟ බපන් වූ පසු  ැවත 

අපබේ විලුඹු මත (බපර තත්ත්වයට ම) පිටුපා 

හැබරන්බ මු ද? (එබසේ අපි හැබරන්බන්  ේ) අප බවත 

පැමිබණවු යැි යහමඟ බවත  ැඳව  සගින් හහු ට 

සිටිය ද මිහිතලය මත මංමුළාව ට බෂිතාන් විසින් ආයා 

ඇති  රනු ලැබූබවකු බමන් යැි පවසවු. සැබැවින් ම 

අල්ලාහබ්ේ යහමඟය (නිවැරදි) යහමඟ වන්බන්. වියව්බේ 

පරමාධිපති ට අව ත වන්  ට අපි අණ  රනු ලැබුබවමු 

යැි පවසවු.   (අල්-කුර්ආන් 6:71)  
ُاهللُِ  له وأ ََمًداَُرسه ّنُُمه

َ
 අන්න මුහම්මදන් أ

රසූලුල්ලාහ් - සැබැවින්ම මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂණෝ 

අල්ලාහ්ෂේ ධර්ම දූතයා බෙට සාක්ෂි දැරීෂම් 

යථාර්ථය. 
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සැබැවින් ම මුහේමද් (සල්ලල්ලාහු අබලිහි වසල්ලලේ) 

තුමාණන් අල්ලාහ්බේ ගැත්බතකු බවත් සියලු න යා 

බවත බපොදුබව් එවනු ලැබූ අල්ලාහ්බේ ධර්ම ූරතබයකු 

බවත් වච බයන් හා හදවතින් පිළිබග  එතුමාණන් අණ 

 ළ දෑට අව ත ව ක්රිවයා  ර එතුමාණන් දැනුේ දුන් දෑ 

තහවුරු  ර එතුමාණන් තහ ේ  ළ එබසේම වැළැක් වූ 

දැින් ඉවත් වී දහේ ගත  ර  ලැබූ දැින් පමණක් 

අල්ලාහ් ට  ැමදුේ කිරීමි.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි. 

ُ واُقهلأ ِطيعه
َ
وَلُُاّلَلَُُأ َُُلُُاّلَلَُُفَإِنَُُتََولَوأاُفَإِنُأَُوالرَسه ِب   الأََكفِِرينََُُيه

නුඹලා අල්ලාහ්ට ද බමම ධර්ම ූරතයාණන්ට ද අව ත 

වනු. එබසේ නුඹලා පිටුපෑබවහු  ේ සැබැවින් ම අල්ලාහ් 

ප්රෙතික්බෂේප ින් ව ්රිවය බ ො රන්බන් ය.   

    (අල්-කුර්ආන් 3: 32)  
 
 
 

8 - අල් ඊමාන් 
ඊමාන් යනු අල්ලාහ්ව ද හහුබේ මලක්වරුන්ව ද හහුබේ 

ග්රනන්ථ ද හහුබේ ධර්ම ූරතින්ව ද අවසන් දි ය ද විය්වාස 

කිරීමත් දදවය අනුව එහි යහපත හා අයහපත සිදු ව  

බව විය්වාස කිරීමත් එම තීරණ අනුව ක්රිවයත්ම  කිරීමත් 

බව්.  
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ඊමාන් යනු ප්රෙ ායයකි. එබමන් ම ක්රිවයාවකි. එ ේ 

හදවතින් හා දිබවන් ප්රෙ ාය කිරීම හා හදවතින් දිබවන් හා 

යරීර අවයවයන් තුළින් ක්රිවයා කිරීමි. එය අල්ලාහ් ට 

අව ත වීබමන් වර්ධ ය ව  අතර පාප ේ කිරීබමන් අඩු 

වී යනු ඇත.  
 
පරිපූරණ විය්වාසය 
 
විය්වාසබේ මූලි   රුණු හය පිළිබඳ නිවැරදි අවබබෝධය 

ලැබීබමන් ද බලොබවහි ඇති සාධ  හා අල්-කුර්ආනීය 

සාධ  බදස අවධා ය බයොමු කිරීබමන් ද විය්වාසය 

සේපූර්ණ ාාවයට පත් බව්. බමම අවබබෝධය වර්ධ ය 

ව  සෑම විට  ම අල්ලාහ් බ බරහි වූ විය්වාසය ද 

බලවත් බවි. ගැත්තා තම පරමාධිපති බවත තබ  

ගරුත්වය ද වර්ධ ය බවි. හහු බවත තබ  ආදරය ද 

වැඩි බවි. හහු ට  ැමදුේ කිරීබමහි සැහැල්ලු ාාවයක් 

ගැත්තා ට හැබඟි. පාපයන් කිරීම වියාල බරක් බලස 

හැබඟි.  
 
අල්ලාහ් හා හහුබේ ධර්ම ූරතයාණන් බවත මුළුමණින් ම 

ආදරය දැක්වීම තුළින් අල්ලාහ් වඩා ඇලුේ  ර  දෑ 

කුමක්දැි දැ  ගැනීමටත් ඒවා බ බරහි තමන් ද ඇලුේ 

කිරීමටත් එවන් දෑ බග  ක්රිවයා කිරීමටත් ඒවා 

පතුරුවාලීමටත් බැබඳනු ඇත.  
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එබැවින් මුස්ලිේවරබයකුබේ බසබ හස ද හහුබේ 

බ ෝපය ද අල්ලාහ් බවනුබවන් පමණක් පිහිටිබේ  ේ 

(බමම  රුණු බද  හදවත හා සේබන්ධ ක්රිවයාදාමයන් ය) 

එබමන් ම හහුබේ පරිතහාගය ද එබසේ පරිතහාග 

බ ොබ ොට එින් වැළකීම ද අල්ලාහ ්බවනුබවන් පමණක් 

පිහිටිබේ  ේ (බමය හහුබේ යරීර අවයවයන් හා සේබන්ධ 

ක්රිවයාදාමයන් ය) එය විය්වාසබේ පූර්ණ ාාවය ද අල්ලාහ් 

බ බරහි දක්ව  ආදරබයහි පූර්ණ ාාවය ද බපන්වා බදනු 

ඇත.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි.  
واُقهلُِ ره رأِضُُالَسَماَواِتُُِفَُُماَذاُانأظه

َ ِنَُُوَماَُواْلأ يَاتهُُتهغأ ُاْلأ
رُه ِمنهونََُُلُُقَوأمُ َُعنُأَُوانل ذه  يهؤأ

අහස් හි හා මිහිතලබේ ඇති දෑ ගැ  අවධා බයන් බලවු. 

විය්වාස බ ො ර  න යා ට සාධ යන් හා අවවාදයන් 

ප්රෙබයෝන වත් බ ොවීය. (අල්-කුර්ආන් 10:101) 
2- උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි.  

 

ُ نأهِتهمُأُإِنُأُقهلأ ِب ونَُُكه وِنُُاّلَلَُُته مُهُفَاتَبِعه أبِبأكه ِفرُأُاّلَلُهَُيه مُأَُويَغأ ُلَكه
مُأ ورُ َُواّلَلُهُذهنهوَبكه  رَِحيمُ َُغفه

( බිවරය පවසවු. නුඹලා අල්ලාහ් ව ්රිවය  රන්බ හු ේ 

මා අනුගම ය  රවු. අල්ලාහ් නුඹලාට ්රිවය  රනු ඇත. 
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තවද නුඹලාබේ පාපයන් ට සමාව ද බදනු ඇත. තවද 

අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශීලීය අසමසම  රුණාන්විතය. (අල්-

කුර්ආන් 3:31) 
 

3- උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ ප්රෙ ාය  රි. 
ِمنهونَُُإَِنَما ؤأ أمه ُُاّلَلُهُذهكِرَُُإَِذاُاََّلِينَُُال مُأُوَِجلَتأ َُُوإَِذاُقهلهوبههه ُتهلَِيتأ

مُأُآيَاتههُهَُعلَيأِهمُأ ُُإِيَمانًاَُزاَدتأهه ُاََّلِينَُُ،َُيهَِتَوََكهونََُُربلِهمُأَُوََعَ
ونَُ مُأَُوِمَماُالَصََلةَُُيهِقيمه َناهه ونََُُرَزقأ وََلَِكُُ،ُيهنأِفقه

ه
مُهُأ ُهه

أُ ِمنهونَُال ؤأ اُمه مُأَُحقًّ ِفَرةُ َُربلِهمُأُِعنأدََُُدرََجات ُُلَهه ق َُُوَمغأ َُكِريمُ َُوِرزأ
. 

සැබැවින් ම විය්වාස වන්තින් වනුබේ අල්ලාහ් පිළිබඳ ව 

සිහිපත්  රනු ලබ  විට හවුන්බේ හදවත් තැති ගනිති. 

හහුබේ වදන් හවුන් බවත පාරාය ය  රනු ලැබූ විට 

එය(එම වදන්) විය්වාසබයන් හවුන් ව වර්ධ ය  රි. 

තවද පරමාධිපතියාණන් බ බරහි ම සියල්ල ාාර  රති. 
 
හවුහු  වබරකු ද යත් සලාතය ස්ථාපිත  රති. අපි හවු  

ට ලබා දුන් දැින් වියදේ ද  රති.  
 
සැබෑ විය්වාසවන්තබයෝ හවුහුම ය. හවු  ට හවුන්බේ 

පරමාධිපති අබියස තරාතිරේ ඇත. තවද සමාව ද 
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බගෞරවනීය සේපත් ද ඇත.    (අල්-කුර්ආන් 8:2-

4)  
 

 ඊමානෂේ (ෂද්ෙ වි ේාසෂේ) තරාතිරම් 
 

ෂද්ෙ වි ්ොසය ට තඃේ ෂහෙත් සුෙය හලාවත් ෂහෙත් 

මිහිරි රසය හකී ත් ෂහෙත් යථාර්ථය යන තරාතිරම් ඇත.  
 
1-  වි ්ොසෂේ සුෙය පිළිබඳ ෙ පෙසන්ෂන් නම්, ඒ පිළිබඳ 

ෙ නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂණෝ 

ෂමෂසේ ප්රනකා  ක හ. 
 

مََُُذاَقُ يَمانَُُِطعأ ِ
ََلمَُُِربًّاُبِاّلَلَُُِرِضََُُمنُأُاْلأ ِسأ

ُِديًناَُوبِاْلأ
َحَمدُ  وًلَُُوبِمه  َرسه

කෙෂරකු අල්ලාහ ්ෙ පරමාධිපති ෂලසත් ඉස්ලාමය තම 
දහම ෂලසත් මුහම්මද් තුමා ධර්ම දූතයා ෂලසත් 
පිළිගත්ෂත් ද ඔහු වි ්ොසෂේ සුෙය රස වින්ෂද් ය. 

(මූලාේය : මුස්ලිම්)   
 
2- වි ්ොසෂේ මිහිරි රසය පිළිබඳ ෙ පෙසන්ෂන් නම්, නබි 

(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා එය පැහැදිලි 

කෂ ේ පහත සඳහන් අයුරිනි.  
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نََُُمنُأُثَََلث ُ يَمانَُُِحََلَوةَُُوََجدَُُفِيهُُِكه ِ
نُأُاْلأ

َ
ونَُُأ ُاّلَلُهُيَكه

هُ وله َحَبَُُوَرسه
َ
َماُِمَماُإَِِلأهُُِأ نُأُِسَواهه

َ
َِبُُوَأ أَمرأءََُُيه ِب هُهَُلُُال َُيه

ُُِإَِلُ نُأُّلِلَ
َ
رَهَُُوَأ نُأُيَكأ

َ
ودَُُأ رُُِِفَُُيعه فأ رَهُهَُكَماُالأكه نُأُيَكأ

َ
ُأ

َذَفُ  ارُِانلَُُِفُُيهقأ

කරුණු තුනක් ඇත. කෙෂරකු තු  ඒො පිහිටිෂේ ද ඔහු 
ඊමානෂේ මිහිරි රසය ලබා ගත්ෂත් ය. එනම් 1. 
අල්ලාහ් හා ඔහුෂේ ධර්ම දූතයාණන් අන් සයලු දෑට 
ෙඩා ඔහු ට ප්රිඅයමනාප වීම. 2. ෂකෂනකු ට ෂප්රනේම කිරීම. 
එය අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් මිස (ෂෙන කිසෙක් 
ෂෙනුෂෙන්) ෂප්රනේම ෂනොකිරීම. 3. නිරෂේ ෂහීම 
පිළිකුල් කරනොක් ෂමන් ම ප්රනතික්ෂෂේපය ෂෙත නැෙත 
ෂයොමු වීම පිළිකුල් කිරීම.   

(බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 
3- වි ්ොසෂේ යථාර්ථය ගැන පෙසන්ෂන් නම් කෙෂරකු 

ෂෙත පරිපූර්ණ වි ්ොසය හා දහම පිළිබඳ ෙ නිෙැරැදි 

දැක්මක් තිබී එය ක්රිහයාත්මක කිරීෂම් දී නැමදුම ප්රනචාරය 

ෂද්  තරණය උපකාරය කැපවීම පරිතැාගය ඉෙසීම 

ේමය හා අෙකා  ලබා දීම ෙැනි ක්රිහයාමාර්ගයන් 

පිළිපදින්ෂන් ද එෙන් උදවිය ට ඊමානෂේ යථාර්ථය 

ලබනු ඇත.  
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තමන් ට සදු වූ යමක් එය තමන් ට සදු විය යුත්තක් 
බෙත් තමන් ට ෙැරදුනු යමක් එය තමන් ට සදු ෂනොවිය 
යුත්තක් බෙත්  ෙටහා ගන්නා ෂතක් ගැත්ෂතකු 
වි ්ොසෂේ යථාර්ථය ෂනොලබයි.   

 
1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

ِمنهونَُُإَِنَما ؤأ أمه ُُاّلَلُهُذهكِرَُُإَِذاُاََّلِينَُُال مُأُوَِجلَتأ َُوإَِذاُقهلهوبههه
ُ مُأُآيَاتههُهَُعلَيأِهمُأُتهلَِيتأ ُُإِيَمانًاَُزاَدتأهه ُ،َُيهَِتَوََكهونََُُربلِهمُأَُوََعَ
ونَُُاََّلِينَُ مُأَُوِمَماُالَصََلةَُُيهِقيمه َناهه ونََُُرَزقأ وََلَِكُُ،ُيهنأِفقه

ه
ُأ

مُه أُُهه ِمنهونَُال ؤأ اُمه مُأَُحقًّ ِفَرة َُُربلِهمُأُِعنأدََُُدرََجات ُُلَهه ق َُُوَمغأ َُورِزأ
 .َُكِريم

සැබැවින් ම විය්වාස වන්තින් වනුබේ අල්ලාහ ්පිළිබඳ 

ව සිහිපත්  රනු ලබ  විට හවුන්බේ හදවත් තැති 

ගනිති. හහුබේ වදන් හවුන් බවත පාරාය ය  රනු 

ලැබූ විට එය(එම වදන්) විය්වාසබයන් හවුන් ව 

වර්ධ ය  රි. තවද පරමාධිපතියාණන් බ බරහි ම 

සියල්ල ාාර  රති. 
හවුහු  වුරුන් ද යත් සලාතය ස්ථාපිත  රති. අපි 

හවු ට ලබා දුන් දැින් වියදේ ද  රති.  
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සැබෑ විය්වාසවන්තබයෝ හවුහුම ය. හවු ට හවුන්බේ 

පරමාධිපති අබියස තරාතිරේ ඇත. තවද සමාව ද 

බගෞරවනීය සේපත් ද ඇත. (අල්-කුර්ආන් 8:2-4)  
 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් බමබසේ පවසි. 
واُآَمنهواَُواََّلِينَُ واَُوَهاَجره ُآَووأاُوَاََّلِينَُُاّلَلَُُِسبِيلُُِِفُُوََجاَهده

وا وََلَِكَُُونََصه
ه
مُهُأ ِمنهونَُُهه ؤأ أمه اُال مُأَُحقًّ ِفَرةُ ُلَهه َُُمغأ ق  َُوِرزأ

 َكِريمُ 
 

සැබැවින් ම වි ්ොස කර ෂද්  තරණය කර 
අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ කැප වූෙන් (ෙන මුහාජිර්ෙරුන්) 
ද (ඔවුනට) ඉඩ පහසුකම් සලසා දී උදව් ක වුන් (ෙන 
අන්සාර්ෙරුන්) ද ෙන ඔවුන්මය සැබෑ 
වි ්ොසෙන්තයින් ෙන්ෂන්. ඔවුනට සමාෙ ද 
(ස්ෙර්ගෂේ) ෂගෞරෙනීය ෂබොජුන් ද ඇත.   
    (අල්-කුර්ආන් 8:74) 

 
3- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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ِمنهونَُُإَِنَما ؤأ وِلُُِبِاّلَلُُِآََمنهواُاََّلِينَُُالأمه ُلَمُأُثهمََُُوَرسه
تَابهوا واُيَرأ وَالِِهمُأُوََجاَهده مأ

َ
ِسِهمُأُبِأ فه نأ

َ
ُاّلَلَُُِسبِيلُُِِفُُوَأ

وََلَِكُ
ه
مُهُأ  الَصاِدقهونَُُهه

සැබැවින් ම වි ්ොස ෙන්තයින් නම් අල්ලාහ්ෙ ද 
ඔහුෂේ රසූල්ෙරයාෙ ද වි ්ොස ෂකොට පසුෙ කිසදු 
අනුමාන කිරීමකින් ෂතොර ෙ අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ 
ඔවුන්ෂේ ධනෂයන් හා ප්රනාණෂයන් ප්රනයත්නෂේ 
ෂයෂදන්නන්ම ය. ඔවුන්ම ය සතැෙන්තෂයෝ ෙන්ෂන්. 
   (අල්-කුර්ආන් 49:15) 

 

 වි ්ොසෂේ උසස් තරාතිරම  
 

වි ්ොසය ට ප්රනකා යක් ඇත. එයට ස්ෙරූපයක් ද ඇත.  
එයට සුෙයක් ද  මිහිරි රසයක් ද  යථාර්ථයක්  ද ඇත.  
 
වි ේාසෂේ උසස ්ම තරාතිරම ෙනුෂේ දැඩි සථ්ාෙරත්ෙයයි. 
ෂහේතුෙ එය වි ්ොසය ෙන බැවිනි. එයට කිසදු සැකයක් 
නැත. කිසදු ෙැාකූලත්ෙයක් නැත. එය ඔබට 
ෂනොෂපෂනන ෂදයක් ඔබ ඉදිරිෂේ ඇති ෂදයක් ෂමන් 
තරෂේ වි ්ොස කිරීම ය. ඒ ෂදෂකහි දැක්ම එක සමාන ය. 
එබැවින් ඔබ අල්ලාහ් ෙ දකින අයුරින් ඔහු ෙ නමදින්න. 
ෂමය ඉහ්සාන් නම් ස්ථානෂේ පිහිටයි.  
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එබැවින් අල්ලාහ් විසන් දන්ො තිෂබන ඔහුෂේ නාමයන් 
ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් ඔහුෂේ මලක්ෙරු ඔහුෂේ ග්රනන්ථ 
ඔහුෂේ ධර්ම දූතයන් අෙසන් දිනය හා දදෙය ෙැනි ගුේත 
දෑ තමන් ඉදිරිෂේ දකින්න ට තිෂබන දෑ ෂලස පිහිටිෂේ 

නම් එය යකීන් ෂහෙත් ස්ථාෙර වි ්ොසෂේ පරිපූර්ණ 
භාෙයයි. එෂමන් ම ස්ථාෙර වි ්ොසෂේ යථාර්ථයයි. 
ඉෙසීෂමන් හා දැඩි ස්ථාෙරත්ෙෂයන් කටයුතු කරන විටක 
දහෂම හි මඟෂපන්වීම  ඔහුට ලැෂබනු ඇත.  
 
ෂම් බෙ උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُأُوََجَعلأَنا ئَِمةًُُِمنأهه
َ
ونَُُأ ده ِرنَاَُيهأ مأ

َ
واُلََماُبِأ ُبِآيَاتَِناَُوََكنهواَُصَبه

 يهوقِنهونَُ
ඔවුන් ඉෙසා අපෂේ ෙදන් තරෂේ වි ්ොස කරමින් සටිය දී 
අපෂේ නිෂයෝගයන් මඟෂපන්ෙන නායකයින් ඔවුන් 
අතුරින් අපි ඇති කෂ මු.  (අල්-කුර්ආන් 32: 24)    
 

9- ඊමානෂේ  ාඛාෙන් අතුරින් සමහරක් 
 

 ඊමානෂය හි  ාඛාෙන් ෂබොෂහෝමයක් ඇත. යහපත් 

ප්රනකා යන්  ාරීරික ක්රිහයාදාමයන් හා මානසක 

ක්රිහයාදාමයන් එහි ඇතු ත් ෂව්.  
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ب   َعن  
َ
َري َرةَ  أ وله  قَاَل  : قَاَل رض اهلل عنه  هه ه  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه  اّللَّ
يَمانه " : وََسلَّمَ  َعلَي ه    

ع   اإل  و   وََسب عهونَ  ب ض 
َ
ع   أ تيونَ  ب ض  بَةً  وَس  ع   شه

ف َضلهَها
َ
له  فَأ ه  إ لَّ  إ َلَ  َل  قَو  د نَاَها اّللَّ

َ
َذى إ َماَطةه  َوأ

َ  َعن   اْل 
ر   َيَاءه  يق  الطَّ بَة   َواْل  ع  ن   شه يَمان   م   

 (متفق عليه" )اإل 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  
බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 
කරන ලදී.  
ඊමාන් ෂහෙත් වි ්ොසය  ාඛා හැටක් ෂහෝ හැත්තෑෙක 
ප්රනමාණයකින් යුක්ත ය. ඒොයින් ෙඩාත් ෂේේෂ්ය ෙනුෂේ ලා 
ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන ප්රනකා යයි. එහි ඉතා අෙමය 
ෙනුෂේ මහ මඟ ඇති හානිදායක ෂදයක් ඉෙත් කිරීමයි. 
ලැජ්ජාෙ ද වි ්ොසෂේ එක් ෂකොටසකි.  (මූලාේය 
බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 

 ධර්ම දූත (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා ට ෂප්රනේම කිරීම. 
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نٍَس 
َ
َ  َعن  أ ه  رَض  وله اّللَّ  : َعن هه قَال  اّللَّ ه  َصّلَّ  قَاَل رَسه  َعلَي ه   اّللَّ
نه  َل  : " وََسلَّمَ  م  م   يهؤ  كه َحده

َ
كهونَ  َحّتَّ  أ

َ
َحبَّ  أ

َ
ن   إ يَل ه   أ ه   م   َواِل  

ه    متفق عليه"  َوَوَِل 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රනකා  ක  බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
ඔබ අතුරින් ෂකෂනකු ඔහුෂේ පියා ඔහුෂේ පුතා හා 
මිනිසුන් සයල්ල ට ෙඩා මා ඔහු ට ප්රිඅය මනාප ෂකෂනකු 
ෙන ෂතක් වි ්ොස ෙන්තෂයකු ෂනොෙන්ෂන් ය.  (බුහාරි 
හා මුස්ලිම්) 
 

 අන්සාර් ෂහෙත් උපකාර කරන්නන් ට ෂප්රනේම    
කිරීම   نَس   َعن

َ
َ  َمال ٍك  ب ن   أ ه  رَض  ِّ  َعن   َعن هه  اّللَّ  انلَّب 

ه  َصّلَّ  يَمان   آيَةه  : "َقاَل  وََسلَّمَ  َعلَي ه   اّللَّ  
بي  اإل   حه

ن َصار  
َ ن َصار   بهغ ضه  انلَِّفاق   َوآيَةه  اْل 

َ  متفق عليه" اْل 
නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් ප්රනකා  
ක  බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 
කරන ලදී.  
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වි ්ොසෂේ සලකුණකි අන්සාර්ෙරුන් ට ෂප්රනේම කිරීම. 
කුහකත්ෙෂේ සලකුණකි අන්සාර්ෙරුන් ට ෂක්රඔෝධය 
ෂපන්වීම.     (බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 

 වි ේාසෙන්තයින් ට ෂප්රනේම කිරීම 

ب   َعن  
َ
َري َرةَ رض اهلل عنه أ وله  قَاَل : قَاَل  هه ه  َصّلَّ  اّللَّ   رَسه  اّللَّ
لهونَ  َل "  :وََسلَّمَ  َعلَي ه   خه َنَّةَ  تَد  نهوا َحّتَّ  اْل  م  نهوا َوَل  تهؤ  م   َحّتَّ  تهؤ 
َوَل  ََتَابيوا

َ
م   أ دهليكه

َ
ءٍ  ََعَ  أ وهه  إ َذا ََش  و ََتَابَب تهم   َفَعل تهمه ف شه

َ
 اأ

ََلمَ  م   السَّ  أخرجه عسلم" بَي نَكه

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රනකා  ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
නුඹලා වි ්ොස ෙන්තයින් ෙන ෂතක් ස්ෙර්ගය ට  
ෂනොපිවිෂසනු ඇත. නුඹලා එකිෂනකා අතර ෂප්රනේම කරන 
ෂතක් වි ේාස ෙන්තයින් ෂනොෙනු ඇත. නුඹලා යමක් ක  
විට නුඹලා අතර ෂප්රනේමය ඇති ෙන කරුණක් මා දන්ො 
සටින්න දැයි විමසා නුඹලා අතර නුඹලා සලාමය පතුරුො 
හරිනු.   (මුස්ලිම්) 
 

 තම සෂහෝදර මුස්ලිම්ෙරයා ට ෂප්රනේම කිරීම 
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نَس بن مالك رض اهلل عنه َعن َعن  
َ
ِّ  أ ه  َصّلَّ  انلَّب   َعلَي ه   اّللَّ
نه  َل " :قَاَل  وََسلَّمَ  م  م   يهؤ  كه َحده

َ
يه   ُيه بَّ  َحّتَّ  أ خ 

َ
 ُيه بي  َما ْل 

ه   س  َف   .متفق عليه" نل 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රනකා  ක  බෙ අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
නුඹලා අතුරින් ෂකෂනකු ඔහු ප්රිඅය කරන දෑ තම 
සෂහෝදරයාට ද විය යුතු යැයි ප්රිඅය කරන ෂතක්  වි ්ොස 
ෙන්තෂයකු ෂනොෙන්ෂන් ය.   (බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 

 අසල්ෙැසයා ට ආගන්තුකයා ට උපකාර කිරීම 

හා යහපත මිස ෂෙන කිසෙක් කතා ෂනොකර 

නිහඬ ෙ සටීම 

ب   َعن  
َ
َري َرةَ  أ ول   هه ه  َصّلَّ  اّللَّ   رض اهلل عنه عن رَسه  َعلَي ه   اّللَّ

نه  ََكنَ  َمن   : "وََسلََّم قَاَل  م  م   ب اّللَّ   يهؤ  َو  ر   َوايل  خ 
ل   اْل  ا فَل يَقه ً  َخْي 

و  
َ
ت   أ مه َص  نه  ََكنَ  َوَمن   يل  م  م   ب اّللَّ   يهؤ  َو  ر   َوايل  خ 

م   اْل  ر 
 َجارَهه  فَل يهك 
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نه  ََكنَ  َوَمن   م  م   ب اّللَّ   يهؤ  َو  ر   َوايل  خ 
م   اْل  ر 

متفق "  َضي َفهه  فَل يهك 
 .عليه

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රනකා  ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ හා පරමාන්ත දිනය වි ්ොස 
කරන්ෂන් ද ඔහු යහපතම කතා කරත්ො ! එෂසේ ෂනොමැති 
නම් නිහඬ ෙ සටිත්ො ! තෙද කෙෂරකු අල්ලාහ් ෙ හා 
පරමාන්ත දිනය වි ්ොස කරන්ෂන් ද ඔහු තම 
අසල්ෙැසයාට උපකාර කරත්ො ! තෙද කෙෂරකු අල්ලාහ ්
ෙ හා පරමාන්ත දිනය වි ්ොස කරන්ෂන් ද තම 
ආගන්තුකයා ට සත්කාර කරත්ො. 
     (බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
 

 යහපත විධානය ෂකොට පිළිකුල් සහගත දැයින් 

ෙැ ැක්වීම 

بهو
َ
يد اخلدري رض اهلل عنه قال  أ ع ته  :َسع  وَل  َسم   اّللَّ   رَسه

ه  َصّلَّ  وله  وََسلَّمَ  َعلَي ه   اّللَّ ى َمن  "  :َيقه
َ
م   َرأ ن كه ن َكًرا م   مه
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ه  ، فَل يهَغْيِّ هه  ع   لَم   فَإ ن   ب يَد  تَط  ع   لَم   فَإ ن   فَب ل َسان ه  ، يَس  تَط   يَس 
ب ه  

عَ  وََذل َك  فَب َقل  ض 
َ
يَمان   فه أ  

 .أخرجه عسلم" اإل 
අල්ලාහ්ෂේ දූත (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 
ක  ප්රනකා යක ට තමන් සෙන් දුන් බෙ අබූ සඊද් අල්-
කුද්රි (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  

 
ඔබ අතුරින් කිසෂෙකු පිළිකුල් සහගත ෂදයක් දුටුෂව් නම් 
එය තම දෑතින් ෙ ක්ෙත්ො ! එෂසේ කිරීමට ඔහුට 
හැකියෙක් ෂනොමැත්ෂත් නම් තම දිෂෙන් ෙ ක්ෙත්ො ! 
එයට ද ඔහුට හැකියාෙ ෂනොමැතිනම් තම හදෙතින් එය 
(ෙැරදි ෂදයක් බෙ) සතත්ො !   (මූලාේය: මුස්ලිම්) 
 

 උපෂදස් ලබා දීම 

يمٍ  َعن   نَّ  تَم 
َ
ار يِّ رض اهلل عنه أ َّ  اِلَّ ه  َصّلَّ  انلَّب   َعلَي ه   اّللَّ

ينه "  :قَاَل  وََسلَّمَ  يَحةه  اِلِّ َّ  "  قَاَل  ل َمن  ؟ قهل نَا "انلَّص  تَاب ه   ّلل   َول ك 
ول    ة   َول رَسه ئ مَّ

َ
يَ  َوْل  ل م  س  م   ال مه ت ه   .أخرجه عسلم" وَََعمَّ

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  
බෙ තමීම් අද්දාරී (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා 
කරන ලදී.  
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දහම යනු උපෂද් යකි. එය කවුරුන් ෂෙනුෂෙන් විය යුතු 
දැයි අපි විමසා සටිෂයමු. එවිට එතුමා අල්ලාහ් ෂෙනුෂෙන් 
ද ඔහුෂේ ග්රනන්ථ ෂෙනුෂෙන් ද ඔහුෂේ ධර්ම දූතයාණන් 
ෂෙනුෂෙන් ද මුස්ලිම් නායකයින් ෂෙනුෂෙන් ද ඔවුන් 
අතර ෂපොදු ජනතාෙ ෂෙනුෂෙන් ද විය යුතුයි. (මූලාේය: 
මුස්ලිම්) 
 

10 - අර් ානුල් ඊමාන් බහවත් 

විය්වාසබේ මූලි ාංග 
 
වි ්ොසෂේ මූලිකාිංග හයකි. එය ඉහත සඳහන් පරිදි නබි 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන් ඊමානය 
පිළිබඳ ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාෂගන් විමසා සටි 
විට එතුමාෂණෝ ෂමෂසේ ප්රනකා  කර සටියහ.  

ن  
َ
نَ  أ م  تهب ه   َوَعََلئ َكت ه   ب اّللَّ   تهؤ 

ل ه   َوكه م   َورهسه َو  ر   َوايل  خ 
نَ  اْل   َوتهؤ م 

ه   َخْي  ه   ب ال َقَدر    َوَْشِّ
අල්ලාහ්ෙ ද ඔහුෂේ මලක්ෙරුන් ෂහෙත් ෂද්ෙ දූතයින් 
ඔහුෂේ ග්රනන්ථ ඔහුෂේ රසූල්ෙරුන් ෂහෙත් ධර්ම දූතයින් 
අෙසන් දිනය ද වි ්ොස කිරීමත් දදෙය අනුෙ තම 
යහපත හා අයහපත සදු ෙන බෙ වි ්ොස කිරීමත් ෂව්.  
 

 ෂද්ෙ වි ්ොස බන්ධනෂේ බලය 
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ෂපොදුෂව් ෂලොෙ පෙතින සයලු බන්ධනයන් ට ෙඩා බලෙත් 
බන්ධනය ෙනුෂේ වි ්ොසෂේ බන්ධනයයි. එහි ඇති දැඩි 
බලය ෂහයින් මැවුම්කරු හා මැවීම් අතර සම්බන්ධතාෙ 
ෂගොඩ නගයි. අහස් හා ෂපොෂ ොෙ අතර බැඳියාෙ ද ජන 
සමූහයා හා රසූල්ෙරයා අතර බැඳියාෙ ද මිහිකත සටින 
ආදම්ෂේ දරුෙන් අතර බැඳියාෙ ද ආදම්ෂේ දරුෙන් හා 
මලක්ෙරුන් අතර බැඳියාෙ ද ආදම්ෂේ දරුෙන් හා ජින් 
ෙරුන් අතර බැඳියාෙ ද ෂමෂලොෙ හා පරෂලොෙ අතර 
බැඳියා ෙ ෂගොඩ නගයි. ෂම් ෂහේතුෙ මතය අල්ලාහ් අහස් 
හා මහෂපොෂ ොෙ ද ඒ අතර ඇති දෑ ද එෂමන් ම සේර්ගය 
හා නිරය ද මො ඇත්ෂත්.  
ෂම් ෂහේතුෂෙන් අල්ලාහ ්වි ේාසෙන්තයින්ෂේ භාරකරුො 
බෙට පත් විය. ධර්ම දූතයින් ෙ එව්ෂව්ය. ෂද්ෙ ග්රනන්ථ පහ  
කෂ ේය. අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ ප්රනයත්න දැරීම ආගමානු 
ගත කෂ ේය.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
ِمنهونَُ ؤأ أمه ِمَناتهَُُوال ؤأ أمه مُأَُوال هه ضه ِِلَاءُهَُبعأ وأ

َ
ُُأ ونََُُبعأض  ره مه

أ
ُيَأ

وِفُ ره أَمعأ نَُُبِال نأَكرَُُِعنَُُِويَنأَهوأ ونَُُالأمه تهونَُُالَصََلةََُُويهِقيمه َُويهؤأ
وَلهُُاّلَلََُُويهِطيعهونَُُالَزََكةَُ وََلَِكَُُوَرسه

ه
مُهُأ ُاّلَلَُُإِنَُُاّلَلُهَُسَيأمَحههه

 َحِكيمُ َُعِزيزُ 
තෙද වි ්ොසෙන්තයින් ද වි ්ොසෙන්තියන් ද ඔවුන්ෂගන් 
ඇතැෂමකු ඇතැෂමකුෂේ මිතුරන් ය. ඔවුහු යහපත අණ 
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කර අයහපත ෙ ක්ෙති. සලාතය ස්ථාපිත කරති. zසකාත් 
ද ෂදති. තෙද අල්ලාහ්ට ද ඔහුෂේ රසූල්ෙරයාට ද අෙනත 
ෂෙති. අල්ලාහ් මතුෙට දයාෙ දක්ෙනුෂේ ඔවුන්ටම ය. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් අති බල සම්පන්නය. සර්ෙ 
ප්රනඥාෙන්තය.   

(අල්-කුර්ආන් 
9:71) 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
مُأُآَمنهواُاََّلِينََُُوِلُ ُاّلَلُه هه أرِجه لهَماِتُُِمنَُُُيه َُواََّلِينَُُانل ورُُِإَِلُُالظ 

وا مُهَُكَفره ِِلَاؤههه وأ
َ
وتهُُأ مُأُالَطاغه وَنهه أرِجه ُإَِلُُانل ورُُِِمنَُُُيه
لهَماِتُ وََلَِكُُالظ 

ه
ُُأ َحابه صأ

َ
مُأُانلَارُُِأ ونَُُفِيَهاُهه  َخاِله

අල්ලාහ් වි ්ොස ක වුන්ෂේ රක්ෂකයා ය. 
අන්ධකාරෂයන් ආෂලෝකය ට ඔවුන් ෙ ඔහු ෂගන 
යන්ෂන්ය. ප්රනතික්ෂෂේප ක වුන් ඔවුන්ෂේ රක්ෂකෂයෝ 
තාඝූත්(ෂෂයිතානුන් සහ පිළිම)ය. ආෂලෝකෂයන් 
අන්ධකාරය ට ඔවුන් ෙ ඔවුහු(තාඝූත්) ෂගන යන්ෂනෝය. 
ඔවුන් ය නිරා ගින්ෂන් සගයින් ෙන්ෂන්. ඔවුහු එහි 
සදාකල් ෂෙෂසන්නන් ෂෙති.  

(අල්-කුර්ආන් 2:257) 
 
ෂමය ඊමානෂේ මූලිකාිංගයන් පිළිබඳ ෙ විස්තරාත්මක ෙ 
පැහැදිලි කිරීෂම් අෙස්ථාෙයි. ඒ එක් එක් මූලිකාිංගයන් 
ෂදස දැන් අපි අෙධානය ෂයොමු කරමු.  
 



 

147 

1- අල්ලාහ් පිළිබඳ වි ේාසය 
 

 අල්ලාහ් පිළිබඳ වි ්ොසය කරුණු හතරකින් 

සමන්විතය 
 
ප මුෙැන්න : අල්ලාහ්ෂේ පැෙැත්ම පිළිබඳ වි ්ොසය. 
අල්ලාහ් සයලුම මැවීම් මො ඇත්ෂත් මැවුම්කරුෂේ 
පැෙැත්ම පිළිබඳ වි ්ොසය ඔවුන්ෂේ සත් තු  සටහන් 
කරමිනි. 
 
අති පිවිතුරු අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසා සටියි.  قِمُأ

َ
َهَكُُفَأ ينُُِوَجأ َرةََُُحنِيًفاُلِلل َُعلَيأَهاُانلَاَسَُُفَطرَُُالَِتُُاّلَلُُِفِطأ
ينُهَُذلَِكُُاّلَلُُِِْلَلأقَُُِتبأِديَلَُُلُ َثََُُولَِكنَُُالأَقيلمُهُالل كأ

َ
َُلُُانلَاِسُُأ

ونَُ لَمه  (06)َُيعأ
එබැවින් (නබිෙරය) අෙිංක භාෙෂයන් නුඹෂේ මුහුණ දහම 
ෂකෂරහි ස්ථාපිත කරවු. ෂමය ඒ මත මිනිසා ෙ මැවූ 
අල්ලාහ්ෂේ ස්ෙභාෙයයි. අල්ලාහ්ෂේ මැවීමට ෂෙනස් 
කිරීමක් ෂනොමැත. එයයි ඍජු දහම. නමුත් මිනිසුන්ෂගන් 
ෂබොෂහෝ ෂදනා (ඒ බෙ) ෂනොදනිති.  (අල්-කුර්ආන් 
30:30)  
 

 සැබැවින් ම ෂමම වි ේයට මැවුම් කරුෂෙකු සටින 

බෙ මිනිස් බුද්ධිය ෂපන්ො ෂදයි. ඊට ෂහේතුෙ ෂමම මැවීම් 
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සයල්ල ට ඉදිරිෂයන් සටින එෂමන් ම ඒො හා බැුයනු ඒො 
ට ෙඩා ෂේේෂ්ය මැවුම් කරුෂෙකු සටීම අෙ ැය. එම මැවීම් 
ෙලට තමන් විසන් ම යමක් සදු කර ගත ෂනොහැක. යමක් 
ෙ ක්ො ගත ද ෂනොහැක. එබැවින් ඒො ෂමෂහය ෙන 
පැෙැත්මක් තිබිය යුතුයි යන්න පැහැදිලි ය. එම පැෙැත්ම ය 
ෂලෝකයන් හි පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ්.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කර සටියි. مُأ

َ
واُأ لِقه ُُِِمنُأُخه ءُ َُغيأ مُأََُشأ

َ
مُهُأ ونَُُهه َالِقه

أ
مُأُ،ُاْل

َ
واُأ َُخلَقه

رأَضُُالَسَماَواِتُ
َ  .يهوقِنهونََُُلُُبَلأَُُواْلأ

නැතිනම් ඔවුහු කිසෙකින් ෂතොරෙ (මැවුම්කරුෂගන් 
ෂතොරෙ) මෙනු ලැබුෂව් ද? එෂසේ නැතිනම් ඔවුන් 
මෙන්නන් ෂෙත් ද?  
නැතිනම් ඔවුහු අහස් හා මිහිතලය මැව්ෂව් ද? එෂසේ ෂනොෙ 
ඔවුහු ස්ථීර ෂලස වි ්ොස ෂනොකරති.   
   (අල්-කුර්ආන් 52:35,36)  
 

 එෂමන් ම මිනිසාෂේ හැඟීම් ද අල්ලාහ්ෂේ 
පැෙැත්ම ෂපන්ො ෂදන්ෂන්ය. රාත්රිසය හා දහෙල මාරුෙ ද 

මිනිසාෂේ හා සත්ෙයින්ෂේ ෂපෝෂණය ද මැවීම් හි 

ක්රිහයාකාරක සැලැස්ම ද අපි දකින්ෂනමු. ෂම්ො සයල්ල 

ෂපන්ො ෂදනුෂේ අල්ලාහ්ෂේ පැෙැත්ම ය.  
 



 

149 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 
  

ُيهَقللُ ةًَُُذلَِكُُِفُُإِنََُُوانلََهارَُُاللَيأَلُُاّلَلُهُبه َ وِلُُلَِعبأ
ه
بأَصارُُِِْل

َ  اْلأ
 
රාත්රිසය හා දහෙල අල්ලාහ් මාරු කරයි. සැබැවින් ම එහි 
බුද්ධිමත් ජනයාට ආදර් යක් ඇත.    
    (අල්-කුර්ආන් 24:44) 
 
අල්ලාහ් ධර්ම දූතයින් හා නබිෙරුන් ෙ ෂනොෂයකුත් 
සාධක හා ප්රනාතිහාර්යයන් මගින් බලෙත් කෂ ේය. ජනයා 
ඒො දුටුහ. ඒොට සෙන් දුන්හ. 
 
ෂමය මිනිස් බලයට එපිට වූෙකි. අල්ලාහ් එමගින් 
රසූල්ෙරුන් ට උදව් කෂ ේය. ඔවුන් ෙ බලෙත් කෂ ේය. 
ඔවුන් ෙ ධර්ම දූතයින් ෂලස එවූ ඔහු පැෙැත්ෂමහි සටින 
බෙට ෂමය පැහැදිලි සාධකයකි. ඔහු අල්ලාහ් ය. අල්ලාහ් 
ඉබ්රාාහීම් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් ට ගින්න ශීත ෂලස 
ද  ාන්තිමත් ෂලස ද පත් කෂ ේය. මූසා (අෂලයිහිස් 
සලාම්) තුමා ට මුහුද ෂදබෑකර දුන්ෂන්ය. ඊසා (අෂලයිහිස ්
සලාම්) තුමා ට ම වුන් නැගිටුවීෂම් ප්රනාතිහාර්යය 
පිරිනැමුෂව්ය. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන් ට චන්ද්ර.යා ෂදපළු කෂ ේය. ෂම් සයල්ල හඬ 
නගා පෙසනුෂේ ඔහු ට පැෙැත්මක් ඇති බෙය. එහි කිසදු 
සැකයක් ෂනොමැත.  
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
 

ُ مُأُقَالَتأ لههه ِفُُرهسه
َ
رأِضُُالَسَماوَاِتُُفَاِطرَُُِشك ُُاّلَلُُِأ

َ مُأُوَاْلأ وكه عه ُيَدأ
ِفرَُ مُأُِِلَغأ مُأُِمنُأُلَكه َركُهُذهنهوبِكه َجل ُُإَِلُُمُأَويهَؤخل

َ
ُُأ َسّمًّ  مه

 
අහස් හා මිහිතලෂේ මැවුම්කරු ෙන අල්ලාහ් විෂයෂයහි 
සැක ඇත්දැයි ඔවුන්ෂේ රසූල්ෙරුන් විමසා සටියහ. 
නුඹලාෂේ පාපයන් ට සමාෙ දීම පිිකස ද නියමිත 
කාලයක් දක්ො නුඹලා ෙ (අෙකා ය ලබා දී) ප්රනමාද කරනු 
පිිකස ද ඔහු නුඹලා ෙ කැඳෙන්ෂන්ය.   (අල්-
කුර්ආන් 14:10) 
 
අයදින ෂකොපමණ ෂදෂනකු ට අල්ලාහ ්පිළිතුරු දී ඇත්ෂත් 
ද ඉල්ලන ෂකොපමණ ෂදෂනකු ට ඔහු පිරිනමා ඇත්ෂත් ද 
දුෂකන් පසු ෙන ෂකොපමණ ෂදෂනකු ට උදව් කර ඇත්ෂත් 
ද ෂම් සයල්ෂලන් අදහස් කරනුෂේ කිසදු සැකයකින් 
ෂතොරෙ අල්ලාහ්ෂේ පැෙැත්ම ඔහුෂේ ඥානය ඔහුෂේ 
බලය තිෂබන බෙ ය.   
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. هَِتِغيثهونَُُإِذُأ مُأُتَسأ هَِتَجاَبَُُرَبكه مُأُفَاسأ ُُلَكه ّنل
َ
مُأُأ كه ِمد  ُُمه لأف 

َ
ُبِأ

أَمََلئَِكةُُِِمنَُ رأِدفِيَُُال  مه
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නුඹලා නුඹලාෂේ පරමාධිපතිෂගන් උදව් පැතූ විට 
සැබැවින් ම නුඹලා ට පසු පසන් ෂප  ගැසූ මලක් 
ෙරුන්ෂගන් දහසක් ෂදනා මගින් නුඹලා ට උදව් 
කරන්ෂනකු ෂව් යැයි ඔහු නුඹලා ට පිළිතුරු දුන්ෂන්ය. 
  (අල්-කුර්ආන් 8:9) 
 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
ي وَبُ

َ
َُُرَبهُهُنَاَدىُإِذُأُوَأ ّنل

َ
ُ َُمَسِنَُُأ نأَتُُالَض 

َ
رأَحمُهُوَأ

َ
ُ،ُالَرامِحِيَُُأ

هَِتَجبأَنا َناَُلهُُفَاسأ ُيُِمنُأُبِهَُُِماُفََكَشفأ لَهُهَُوآَتَيأَناههُُضه هأ
َ
مُأُأ َُوِمثألَهه

مُأ َةًَُُمَعهه َرىُِعنأِدنَاُِمنُأُرمَحأ  .ُلِلأَعابِِدينََُُوِذكأ
තෙද අේයූබ් ඔහු ඔබ කරුණාෙන්තයින් අතුරින් මහා 
කරුණාභරිතයාණන් ෙ සටිය දී සැබැවින් ම මා ෂෙත 
පීඩාෙ ෙැලඳ ඇත්ෂත්ය යැයි කන්නලව් ක  අෙස්ථාෙ 
(සහිපත් කරවු.) 
එවිට අපි ඔහුට පිළිතුරු දුනිමු. පීඩාෂෙන් ඔහු ෙැලඳ ඇති 
දෑ අපි ඉෙත් කෂ මු. තෙද අපි ඔහු ට ඔහුෂේ පවුල ද 
ඔවුන් සමඟ වූ ඔවුන් ෂමන් අය ද අපෂගන් වූ දයාලුෙක් 
ෙ ෂයන් ද නැමදුම් කරන්නන් හට ෂමෂනහි කිරීමක් 
ෙ ෂයන් ද පිරිනැමුෂෙමු.  (අල්-කුර්ආන් 21:83,84) 
 
උත්තරීතර අති උතුම් අල්ලාහ් සටින බෙට සාධක 
ෙ ෂයන් ෂරීආහ්ෙ ද ෂපන්ො ෂදයි. මැවීම් හි යහපත 
පිිකස අන්තර්ගත සාධාරණීන්ය නීති රීති. ෂම්ො අල්ලාහ් 
විසන් නබි ෙරුන්ට සහ රසූල් ෙරුන් ට පහ  ක  
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තමන්ෂේ ආගමික ග්රනන්ථෙල සඳහන් කර ඇත. සැබැවින්ම 
එය ප්රනඥාෙන්ත තම ගැත්තන්ෂේ යහපත ගැන මනා 
දැනුමක් ඇති සයලු බලධාරී අල්ලාහ් ෂගන් බෙට වූ 
සාධකයකි.    
 
ෂදෙැන්න සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෙන ඔහු ට එකම 
පරමාධිපති ෙනුෂේ ඔහු ට කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැති 
බෙ ට වි ්ොස කිරීමය.  
 
නැමදුම් ලබන්න ට සුදුසුකම් ලබන පරමාධිපති ෙනුෂේ 
තම ආධිපතැය තමන් සතු කර ගත් සැබෑ රජු ෙන 
අල්ලාහ් ය. සයලු මැවීම් හා සයලු කරුණු ඔහු සතු ය. 
අල්ලාහ් හැර ෂෙනත් මැවුම්කරුෂෙකු ෂනොමැත. අල්ලාහ ්
හැර ෂෙනත් රෂජකු ෂනොමැත. සයලු කරුණු අල්ලාහ් ට 
පමණක් සතු ය. සයලු මැවීම් ඔහුෂේ මැවීම් ය. සයලු 
ආධිපතැයන් ඔහුෂේ පාලනයන් ය. සයලු කරුණු ඔහුෂේ 
කරුණු ය. ඔහු සර්ෙ බලධාරී අසමසම කරුණාෙන්ත ය. 
අෙ ැතාෙන්ෂගන් ෂතොර වූ ප්රන ිංසාලාී ය. සර්ෙ බලධාරී 
සර්ෙඥ ය. කරුණාෙ පැතූ විට කරුණාෙ ලබා ෂදන්ෂන් ය. 
සමාෙ පැතූ විට සමාෙ පිරිනමන්ෂන් ය. යමක් ඉල්ලූ විට 
එය ලබා ෂදන්ෂන් ය. අයදිනු ලබන විට එයට පිළිතුරු 
ෂදන්ෂන් ය. ඔහු අභිමත කරන දෑ ඉටු කරන්ෂන් ය. ඔහු 
ජීෙමානය. සදා අමරණීන්යය. කිසදු ෂෙෂහසක් ෂහෝ 
නින්දක් ඔහුට ෂනොමැත.  
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අහස් හි හා මිහිතලෂේ සයලු පාලනයන් ඔහු ට පමණක් 
සතුය.  
අහස් හි හා මිහිතලෂේ ඇති සයලු දෑ ද ඔහු සතුය.  
අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂව් ඇති සයලු සම්පත් ද ඔහු 
සතුය.  
අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂව් ඇති ගුේත දෑ ද ඔහු සතුය. 
ඔහු ට අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂව් බලඇිකයක් ඇත.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 
مُهُإِنَُ رأَضُُالَسَماَواِتَُُخلََقُُاََّلِيُاّلَلُهَُرَبكه

َ يَامُ ُِسهَِتةُُِِفَُُواْلأ
َ
ُأ

هَِتَوىُثهمَُ ُُاسأ ِشُُالأَعرأِشََُُعَ لهبههُهُانلََهارَُُاللَيأَلُُيهغأ َُحثِيًثاَُيطأ
َسُ ومََُُوالأَقَمرََُُوالَشمأ َُُوانل جه َسَخَرات  ُُِمه رِه مأ

َ
َلُُبِأ

َ
َلأقهَُُلهُُأ

أ
ُاْل

مُأ
َ ُُاّلَلُهَُتَباَركَُُرُهَواْلأ   (54)ُالأَعالَِميََُُرب 

සැබැවින් ම නුඹලා ෂේ පරමාධිපති අල්ලාහ් ය. ඔහු අහස් 
හා මහ ෂපොෂ ොෙ දින හයකින් මැව්ෂව්ය. ඉන් පසු 
අර්ෂයට ඉහළින් ඔහු ස්ථාපිත විය. ඔහු රාත්රිසය දහෙලින් 
ආෙරණය කරන්ෂන්ය. (දහෙල) එය (රාත්රිසය) ෂව්ගෂයන් 
ෂසොයන්ෂන්ය. හිරු සුය හා තාරකා (ද ඔහු මැව්ෂව්ය. ඒො) 
ඔහු ෂේ බලයට නතු කරෙනු ලැබීය. දැනගනිවු. මැවීමත් 
අණත් ඔහු සතුය. වි ්ෙෂේ පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ් 
භාගැෙන්තය.    (අල්-කුර්ආන් 7:54) 
 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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ُِ لأكهُُّلِلَ رأِضُُالَسَماَواِتُُمه
َ وَُُفِيِهنََُُوَماَُواْلأ َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه ََُشأ

 قَِديرُ 
අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂව් ආධිපතැය ද ඒො තු  ඇති දෑ 
ද අල්ලාහ් සතු ය. ඔහු සයලු දෑ ෂකෂරහි අති 
බලසම්පන්නය.      (අල්-
කුර්ආන් 5:120) 
 
සයලු මැවීම් මැවූ පරමාධිපති නියත ෙ ෂයන් ම අල්ලාහ් 
බෙත් සයලු පැෙතුම් හි සදා අමරණීන්ය පැෙැත්මක් ඔහුට 
ඇති බෙත් සයලු මැවීම් හැඩගස් ෙන්නා ඔහු බෙත් අහස් 
හා මහ ෂපොෂ ොෙ මො ඇත්ෂත් ඔහු බෙත් අපි දන්ෂනමු 
තරෂේ වි ්ොස කරන්ෂනමු.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُه مُأُاّلَلُهَُذلِكه وههَُُرب كه بهده فَُُفَاعأ
َ
ونَََُُلُأ  تََذَكره

එයයි නුඹලාෂේ පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ.් එබැවින් නුඹලා 
ඔහු ට නැමදුම් කරවු. නුඹලා ඔහු ෙ ෂමෂනහි ක  යුතු 
ෂනොෂව් ද?   (අල්-කුර්ආන් 10:3) 
 
ඔහු හිරු හා සුය මැව්ෂව් ය. රාත්රිසය හා දහෙල මැව්ෂව් ය. 
ජලය හා පැ ෑටි මැව්ෂව් ය. මිනිසා හා සතුන් මැව්ෂව් ය. 
පස් කුය හා මුහුදු මැව්ෂව් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
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لأكهَُُلهُُاََّلِي رأِضُُالَسَماَواِتُُمه
َ اَُيهَِتِخذُأَُولَمُأَُواْلأ نُأَُولَمُأَُوَلً ُيَكه

لأِكُُِفََُُشِيك َُُلهُ أمه َُُوََخلََقُُال ءُ ُكه ِديًراَُفَقَدَرههََُُشأ  َتقأ
අහස් හි හා මිහිතලෂේ ආධිපතැය ඔහු සතු ය. ඔහු පුෂතකු 
ෂනොගත්ෂත්ම ය. ආධිපතැෂයහි ඔහු ට හවුල්කරුෂෙකු 
ෂනොවීය. සෑම ෂදයක් ම මො පසුෙ එය සැලැස්මක් සහිත 
ෙ සැකසුෂව්ය.      (අල්-
කුර්ආන් 25:2) 
 
අල්ලාහ් සයලු දෑ ඔහුෂේ ස්ෙ බලෂයන් මැව්ෂව්ය. ඔහුට 
කිසදු ඇමැත්ෂතකු ෂහෝ උපෂද් කෂයකු ෂහෝ උදව් 
කරුෂෙකු ෂහෝ ෂනොමැත. ඔහු සුවිශුද්ධ අභිභෙනීය එකම 
පරමාධිපතිය. ඔහුෂේ කරුණාෙ පිරුණු  අර්ෂ් හි ඔහු 
සටින්ෂන්ය. තම බලෂයන් අහස රඳො ෂගන ඇත්ෂත්ය. 
තම අභිමතය පරිදි මිහිතලය භ්රනමණය ෙන්ෂන්ය. තමන් 
සතූ පරිදි මැවීම් මෙන්ෂන්ය. තම බලෂයන් ගැත්තන් 
පාලනය කරන්ෂන්ය. නැෂගනහිර හා බටහිෂරහි 
පරමාධිපතිය. ඔහු හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත. ඔහු 
සදා ජීෙමානය සදා පැෙැත්මක් ඇත්තාය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. لَُُخالِقهُُاّلَلُه ءُ ُكه وَََُُشأ َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه ََُُشأ ُالَسَماَواتَُُِمَقاِِلدُهَُلهُُ،َُوكِيل 

رأِضُ
َ واُوَاََّلِينََُُواْلأ وََلَِكُُاّلَلُُِبِآَيَاِتَُُكَفره

ه
مُهُأ َُُهه

أ
ونَُاْل  اِِسه

අල්ලාහ් සයලු දෑ හි මැවුම්කරු ය. තෙද ඔහු සයලු දෑ 
ෂකෂරහි භාරකරුො ය.  
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අහස්හි හා මිහිතලෂයහි යතුරු ඔහු සතුය. තෙද 
අල්ලාහ්ෂේ ෙදන් ප්රනතික්ෂෂේප ක වුන් ෙන ඔවුන්ම ය 
අලාභෙන්තයින් ෙන්ෂන්.  (අල්-කුර්ආන් 39:62,63) 
 
සැබැවින් ම සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් පරමාධිපතිය. සයලු දෑ 
ෂකෂරහි අති බලසම්පන්නය. සයලු දෑ ආෙරණය 
කරන්නාය. සයලු දෑහි හිමිය. සයලු දෑ පිළිබඳ 
සර්ෙඥානීය. සයලු දෑ අබිබො ඇත්තාය. ඔහුෂේ මහා 
බලය ෂහේතුෂෙන් සයලු ෂගලෙල් යටත් ෙ ඇත. ඔහු 
ෂකෂරහි වූ බිය ෂහේතුෂෙන් සයලු හඬෙල් පාලනය වී ඇත. 
ඔහුෂේ  ක්තිය ෂහේතුෂෙන් සයලු ජෙයන් යටහත් වී ඇත. 
සයලු දෘෂ්ටීන් ට ඔහු දසුන් ෂනොවූෙ ද ඔහු සයලු දෘෂ්ටීන් 
පිළිබඳ මැනවින් දන්නාය. ඔහු ඉතා මෘදුය. සයලු විස්තර 
දන්නාය. ඔහු අභිමත කරන දෑ කරන්නාය. එෂමන් ම ඔහු 
සතන දෑ තීන්දු කරන්නාය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි 

رهههُُإَِنَما مأ
َ
َرادَُُإَِذاُأ

َ
نُأُيأًئاشَُُأ

َ
وَلُُأ نُأَُلهَُُيقه ونُهُكه  َفَيكه

ඔහුෂේ විෂයය නම්. ඔහු යමක් සතූ විට එයට ෙනු යැයි 
පෙසයි. එවිට එය සදු ෙනු ඇත. (අල්-කුර්ආන් 36:82) 
 

 සුවිශුද්ධ අල්ලාහ් අහස් ගැෂබ හි ඇති දෑ ද 

ෂපොෂ ොෂෙ තු  ඇති දෑ ද මැනවින් දන්නාය. ගුේත දෑ හා 

දෘෂැමාන දෑ පිළිබඳ සර්ෙඥානීය. අති ෂේේෂ්යය. අති 

උත්තරීතරය. කුය ෙල බර ඔහු දන්ෂන්ය. මුහුෂද හි ජල 
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ධාරිතාෙ ඔහු දන්ෂන්ය. අහසන් ෙැෂටන ජල බිුයෙක 

ප්රනමාණය ඔහු දන්ෂන් ය. ගහක ෂකො  ප්රනමාණය ඔහු 

දන්ෂන්ය. ෂපොෂ ොෂව් ඇති ෙැලිකැට ප්රනමාණය ඔහු 

දන්ෂන්ය. ඝනාන්ධකාරෂයන් අුයරු වූ සයල්ල දන්ෂන්ය. 

දහෙලින් අෂලෝකමත් වූ සයල්ල ද දන්ෂන් ය.  
 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  
َهاَُلُُالأَغيأِبَُُمَفاتِحُهَُوِعنأَدههُ لَمه وَُُإَِلَُُيعأ لَمُهُهه َُبُلالأُُِفَُُماَُويَعأ
رُِ َحأ َُُوَماَُواْلأ طه قه َهاُإَِلَُُوَرَقةُ ُِمنُأُتَسأ لَمه لهَماتُُِِفَُُحَبةُ َُوَلَُُيعأ ُظه
رأِضُ

َ َُُوَلُُاْلأ ب  َُُوَلَُُرطأ ُُِفُُإَِلُُيَابِس  بِي ُُكهَِِتاب   مه
ගුේත දෑහි යතුරු ඔහු සතු ෙ ඇත. ඔහු හැර අන් කිසෂෙකු 
ඒො ෂනොදනියි. ඔහු ෂගොඩ බිෂමහි හා සාගරෂයහි ඇති දෑ 
දන්ෂන්ය. ඔහුෂේ අනු දැනුෂමන් ෂතොරෙ (ගසක) 
ෂකො යක් ෂහෝ බිම ෙැෂටන්ෂන් නැත. මිහිතලෂේ 
අන්ධකාරෂයහි වූ බීජයක් වුෙ ද එය ෂතත් වුෙ ද වියළි වුෙ 
ද පැහැදිලි පුස්තකෂයහි (සඳහන් වී) මිස නැත.  (අල්-
කුර්ආන් 6:59)  
 

 උත්තරීතර කීර්තිමත් අල්ලාහ් සෑම දිනකම තම 

කාර්යෂයහි නිරත ෙ සටින බෙත් අහෂසහි ෂහෝ මහ 

ෂපොෂ ොෂෙ හි ඇති කිසෙක් ඔහුට ෂනොසැඟෂෙන බෙත් 

සයලු කරුණු සැලසුම් කරන බෙත් සු ිං හමෙන බෙත් 

ෙර්ෂාෙ ඇති කරෙන බෙත් මහ ෂපොෂ ොෙ ම  පසු 
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ප්රනාණෙත් කරන බෙත් අපි මැනවින් දන්ෂනමු. එෂමන් ම 

වි ්ොස කරන්ෂනමු.  
 
තෙද ඔහු අභිමත කරන අය ට ගරුත්ෙය පිරිනමන්ෂන්ය. 
ඔහු අභිමත කරන අය ෙ අෙමානයට ලක් කරන්ෂන්ය. 
ඔහු ජීෙය ෂදන්ෂන්ය. මරණයට පත් කරන්ෂන්ය. ඔහු 
දායාදයන් පිරිනමන්ෂන්ය ඒො ෙ ක්ෙන්ෂන්ය. ඔහු උසස ්
කරෙන්ෂන්ය එෂමන්ම පහත් කරෙන්ෂන්ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مَُُقهلُِ لأِكَُُمالَِكُُاللَهه أمه ِتُُال لأَكُُتهؤأ أمه ِعُهُتََشاءُهَُمنُأُال
لأَكَُُوَتْنأ أمه ُال

ُهُبَِيِدكَُُتََشاءُهَُمنُأَُوتهِذل ُُتََشاءُهَُمنُأَُوتهِعزُ ُتََشاءُهُِمَمنُأ َيأ ُإِنََكُُاْلأ
ُ لََُُعَ ءُ ُكه ُِفُُانلََهارََُُوتهولِجُهُانلََهارُُِِفُُاللَيأَلُُتهولِجُهُ،ُقَِديرُ ََُشأ

أِرجُهُاللَيألُِ أَميلِتُُِمنَُُالأَحََُُوَّته أِرجُهُال أَميلَتَُُوَّته ُالأَحُلُِمنَُُال
قهُ زه ُُِتََشاءُهَُمنُأَُوتَرأ ُُبَِغيأ  ِحَساب 

(නබිෙරය) අෂහෝ ! අල්ලාහ්,  සර්ෙ රාජැෂේ 
අධිපතියාණනි, ඔබ අභිමත ක  අයට පාලන බලය ලබා 
ෂදන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත ක  අයෂගන් පාලනය බලය 
ඉෙත් කරන්ෂනහි ය. තෙද ඔබ අභිමත ක  අයට 
ෂගෞරෙය පිරිනමන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත ක  අය ෙ 
අෙමන් කරන්ෂනහි ය. සයලු යහපත ඔබ අෂතහි ය. 
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සැබැවින් ම ඔබ සයලු දෑ ෂකෂරහි අති බලසම්පන්නය 
යැයි ප්රනකා  කරවු.    
 
තෙද ඔබ රාත්රිසය දහෙෂලහි ඇතුළු කරෙන්ෂනහි ය. දහෙල 
රාත්රිසෂය හි ඇතුළු කරෙන්ෂනහි ය. ම  දැයින් ප්රනාණ දැය 
පිට කරන්ෂනහි ය. තෙද ප්රනාණ දැයින් ම  දැය පිට 
කරන්ෂනහි ය. ඔබ අභිමත ක  අයට ගණනයකින් 
ෂතොරෙ සම්පත් ලබා ෂදන්ෂනහි ය. (යැයි ප්රනකා  කරවු.)  
(අල්-කුර්ආන් 3:26,27) 
 
සයලු ෙස්තූන් හි සම්පත් අල්ලාහ් අබියස බෙත් සැබැවින් 
ම අහස් හි හා මහ ෂපොෂ ොෂෙ හි ඇති සයලු සම්පත් 
අල්ලාහ් ට පමණක් සතු බෙත් අපි මැනවින් දනිමු. තරෂේ 
වි ්ොස කරන්ෂනමු. සයලු දෑ පැෙැත්ෂම හි ඇත. එබැවින් 
ඒ සයල්ෂලහි සම්පත් ඇත්ෂත් අල්ලාහ් අබියස ය.  
 
ජල සම්පත  ාක සම්පත ොත සම්පත ඛිකජ සම්පත සුෙ 
සම්පත අභයදායී සම්පත භුක්තිෂේ සම්පත දඬුෙෂමහි 
සම්පත කරුණාෂව් සම්පත මඟ ෂපන්වීෂම් සම්පත බලෂේ 
සම්පත ගරුත්ෙෂේ සම්පත හා ෂසසු සයලු සම්පත් 
අල්ලාහ් ෂෙතිනි. ඔහුෂේ දෑෂත හි පමණක් ඒො සයල්ල 
රැඳී ඇත. 
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  ءُ ُِمنُأَُوإِنُأ هَُُوَماَُخَزائِنههُهُِعنأَدنَاُإَِلََُُشأ له لهومُ ُبَِقَدرُ ُإَِلُُنهَْنل  َمعأ
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කිසම ෙස්තුෙක් එහි ධන සම්පත අප අබියස මිස නැත. 
නියමිත ප්රනමාණයකින් මිස අපි එය පහ  ෂනොකරන්ෂනමු. 

(අල්-කුර්ආන් 15:21) 
  

ෂමය අපි අෙෂබෝධ කර ෂගන අල්ලාහ්ෂේ බලය 
අල්ලාහ්ෂේ ගරුත්ෙය අල්ලාහ්ෂේ  ක්තිය අල්ලාහ්ෂේ 
ඥානය  අල්ලාහ්ෂේ පාලනය අල්ලාහ්ෂේ සම්පත 
අල්ලාහෂ්ේ කරුණාෙ අල්ලාහෂ්ේ ඒකීයත්ෙය මත තරෂේ 
වි ්ොස කෂ ේ නම් සයලු හදෙත් ඔහු ෂෙත නැුරරු ෙනු 
ඇත ඔහුට නැමදුම් කිරීමට හදෙත් විෙර ෙනු ඇත. ඔහු ට 
අෙනත වීමට  රීර අෙයෙයන් යටත් ෙනු ඇත. ඔහු ට 
ගරුබුහුමන් කරමින් ෂේේෂ්යත්ෙය ට කරමින් සුවිශුද්ධ 
කරමින් ප්රන ිංසා කරමින් ෂමෂනහි කිරීම ට දිෙෙල් නැුරරු 
ෙනු ඇත. එබැවින් ඔබ ඔහුෂගන් හැර ෂෙන කිසෙකුෂගන් 
ෂනොඉල්ලන්න. ඔහු තුළින් මිස කිසෂෙකුෂගන් උදව් 
ෂනොපතන්න. ඔහු ෂකෂරහි පමණක් හැර ෂෙන කිසෂෙකු 
මත වි ්ොසය ෂනොතබන්න. ඔහු ට මිස ෂෙන කිසෂෙකු ට 
බිය ෂනොෙන්න. ඔහු හැර ෂෙන කිසෂෙකු ට නැමදුම් ඉටු 
ෂනොකරන්න.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

مُه مُأُاّلَلُهَُذلِكه وَُُإَِلُُإَِلََُُلَُُرب كه لَُُخالِقهُُهه ءُ ُكه وهُهََُشأ بهده ُفَاعأ
وَُ َُُوهه لََُُعَ ءُ ُكه ََُُشأ  َوكِيل 

එෙැන්ෂනකු ය නුඹලාෂේ පරමාධිපති ෙන අල්ලාහ්. ඔහු 
හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත. සයලු දෑ හි මැවුම්කරු 
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ය. එබැවින් ඔහු ට නුඹලා නැමදුම් කරවු. තෙද ඔහු සයලු 
දෑ ෂකෂරහි භාරකරුය. (අල්-කුර්ආන් 6:102) 
 
තුන්ෙැන්න : උත්තරීතර අති පිවිතුරු අල්ලාහ්ෂේ 
ෂද්ෙත්ෙය පිළිබඳ වි ්ොස කිරීම.  
 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් එකීය ය. සැබෑ ෂදවියන් ඔහුම ය. 
ඔහු ට කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැත යනුෂෙන් අපි 
දන්ෂනමු. වි ්ොස කරන්ෂනමු. එෂමන් ම සැබැවින් ම 
නැමදුම් ලබන්න ට සුදුස්සා ඔහු පමණ ය. ෂහේතුෙ ඔහු 
සයලු ෂලෝකයන් හි පරමාධිපති හා සයලු ෂලෝකයන් හි 
ෂදවියා ෙන බැවිනි. එබැවින් ඔහු අපට ආගම් ගත ක  දෑ 
ෂගන ඔහු ට සම්පූර්ණ ෙ යටහපත් පහත් ෙ ඔහු ෂෙත 
සම්පූර්ණ ෂප්රනේමය පුද කර පූර්ණ ෂලස ගරු බුහුමන් ෂකොට 
ඔහු ෙ අපි නමදින්ෂනමු. එෂමන් ම මැවීම් හා එහි 
ක්රිහයාකාරකම් පාලනය කරන සර්ෙ බලධාරී ට අපි යටහත් 
ෙන්ෂනමු. එබැවින් අල්ලාහ්ෂේ ෂද්ෙත්ෙය ට ලැබුණු 
නිෂයෝගය අනුෙ හා ආගම් ගත ක   දෑ අනුෙ යටත් වීම 
අනිොර්යය ෂෙයි. 
 
සැබැවින් ම අල්ලාහ්ෂේ ආධිපතැෂේ ඔහු පමණක් ෙන 
බෙ ද එහි ඔහුට කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැතිෙ බෙ ද 
අපි දන්නා ෂසේම තරෂේ වි ්ොස කරන්නා ෂසේම ඔහුෂේ 
ෂද්ෙත්ෙෂේ ද කිසදු හවුල් කරුෂෙකු ෂනොමැති බෙත් 
තරෂේ වි ්ොස කරන්ෂනමු. එබැවින් අපි ඔහු ට පමණක් 
නමදින්ෂනමු. ඔහු ට කිසෙකින් ආෂද්  ෂනොකරන්ෂනමු. 
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ඔහු හැර ෂසසු සයලු දෑ නැමදීෂමන් අපි ෙැ කී 
සටින්ෂනමු. 
  
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  مُأ وَُُإَِلُُإَِلََُُلَُُواِحدُ ُإَِل َُُوإِلَههكه َنُهُهه  الرَِحيمُهُالرمَحأ
තෙද නුඹලාෂේ ෂදවියා එකම ෂදවියා ය. අපරිමිත 
දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත ඔහු හැර ෂෙනත් 
ෂදවිෂයකු ෂනොමැත.   (අල්-කුර්ආන් 2:163) 
 
කීර්තිෂයන් හා ෂගෞරෙෂයන් යුත් අල්ලාහ් ය සැබෑ 
ෂදවියා. අල්ලාහ් හැර නැමදුම් ලබන ෂසසු සයල්ල 
නිෂ්ඵල දෑය. එහි ෂද්ෙත්ෙයක් ෂනොමැත. ඒො නැමදුම් 
කිරීම අර්ථ ශූනැය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

نََُُذلَِكُ
َ
وَُُاّلَلَُُبِأ َق ُُهه نَُُاْلأ

َ
ونََُُماُوَأ عه ونِهُُِنُأمُُِيَدأ وَُُده َاِطلهُُهه ُاْلأ

نَُ
َ
وَُُاّلَلَُُوَأ  الأَكبِيُهُالأَعِلُ ُهه

ෂමය සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෙන ඔහු සතැය බැවින් ද 
සැබැවින් ම ඔහු හැර ඔවුන් අයදින දෑ නිෂ්ඵල ෙන බැවින් 
ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති උත්තරීතර අති ෂේේෂ්ය ෙන 
බැවින් ද ෂව්.     (අල්-කුර්ආන් 
22:62) 
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සව්ෙැන්න : අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් හා ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් 
පිළිබඳ වි ්ොස කිරීම 

 
එහි යථාර්ථය ෙනුෂේ ඒො පිළිබඳ අෙෂබෝධය ලබා ඒො 
කට පාඩම් කර ඒො පිළිෂගන ඒො තුළින් අල්ලාහ් ට 
නැමදුම් කර එො අර්ථෙත් කරන දෑ අනුෙ ක්රිහයා කිරීම ය.  

 
එබැවින් අල්ලාහ් ට වූ අති ෂගෞරෙනීය ගුණාිංග ඔහුෂේ 
උත්තරීතරත්ෙය ඔහුෂේ ප්රන ිංසාෙ හා කීර්තිය අෙෂබෝධ 
කර ගැනීෂමන් ගැත්තන්ෂේ හදෙත් තු  අල්ලාහ ්ෂකෂරහි 
වූ බිය හා ෂගෞරෙය පිරී යනු ඇත.  

 
එෂමන් ම අල්ලාහ්ෂේ ෂගෞරෙය ඔහුෂේ බලය ඔහුෂේ 
 ක්තිය ඔහුෂේ පාලන බලය අෙෂබෝධ කර ගැනීෂමන් 
තම හදෙත් අල්ලාහ් ට යටහත් පහත් ෙ අෙනත භාෙෂයන් 
පිරී යනු ඇත. 

 
තෙද අල්ලාහ්ෂේ කරුණා ෙ ඔහුෂේ තැාගශීලීත්ෙය 
ඔහුෂේ උපකාරය ඔහුෂේ පිරිනැමීම අෙෂබෝධ කර 
ගැනීෂමන් අල්ලාහ් ෂකෂරහි වූ ආදරය හා ෂසෂනහසත් 
අල්ලාහ්ෂේ ෙරප්රනසාදයන් ඔහුෂේ උපකාරයන් හා ඔහුෂේ 
තැාගශීලීත්ෙය ෂකෂරහි වූ ආ ාෙත් තම හදෙත් තු  පිරී 
යනු ඇත.  

 
තෙද අල්ලාහ්ෂේ ඥානය හා ඔහු සයල්ල ආෙරණය 
කරමින් සටින බෙ අෙෂබෝධ කර ගැනීෂමන් ගැත්තාෂේ 
සෑම පියෙරක් ම සෑම චලනයක් ම තම පරමාධිපතිෂේ 
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අධීක්ෂණය යටෂත් ඇති බෙ හඟන්නට බල ෂකෂරනු 
ඇත.  

 
ෂමම සයලු ගුණාිංග මුළුමිකන් ම සැලකිල්ල ට ගත් කල 
ගැත්තා අල්ලාහ් ට ගරුබුහුමන් කිරීමටත් ඔහු ට ෂප්රනේම 
කිරීමත් ඔහු ෂෙත නැුරරු වීමටත් ඔහු සමඟ සම්බන්ධකම් 
පැෙැත්වීමටත් ඔහු ෂකෂරහි සයල්ල භාරකිරීමටත් ඔහු ට 
පමණක් නැමදුම් කිරීෂමන් ඔහු ෂෙත සමීප වීමටත් බල 
ෂකෂරනු ඇත.  

 
අලිංකාර නාමයන් හා උසස් ගුණාිංගයන් අතුරින් අල්ලාහ ්
පිළිබඳ ෙ ඔහු හා ඔහුෂේ ධර්ම දූතයාණන් කෙර 
ස්ථාෙරයක් සඳහන් කර ඇත්ෂත් ද ඒ පිළිබඳ තරෂේ 
වි ්ොස ෂකොට ඒො  අල්ලාහ් ට ස්ථාපිත කරන්ෂනමු. 
එෂමන් ම ඔහු ගැන ඔහු හා ඔහුෂේ ධර්ම දූතයාණන් කෙර 
ස්ථාෙරයක් නැතැයි සඳහන් කර තිෂබන්ෂන් ද අපද ඒො 
ඔහු ට ෂනොමැති බෙ වි ්ොස කරන්ෂනමු.  

 
තෙද අපි අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාර නාමයන් ඔහුෂේ 
ගුණාිංගයන් හා ඔහු පිළිබඳ අර්ථෙත් කරන අර්ථ හා 
සිංෂක්තයන් පිළිබඳ ෙ වි ්ොස කරන්ෂනමු.  

 
උදාහරණ ෙ ෂයන් අල්ලාහ ්රහීම් අසමසම කරුණාන්විත 
යැයි අපි වි ්ොස කරන්ෂනමු. එහි අර්ථය ෙනුෂේ අල්ලාහ ්
කරුණා ගුණෂයන් යුක්ත බෙය. ෂමම නාමෂයන් 
සිංෂක්තෙත් කරනුෂේ සැබැවින් ම ඔහු අභිමත කරන 
අයට කරුණාෙ දක්ෙන්නා බෙ ය. ෂමෂලස ය ෂසසු 
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අලිංකාර නාමයන් හා ගුණාිංගයන් පිළිබඳ ෙ අර්ථ හා 
සිංෂක්තයන් අර්ථෙත් කරනු ලබනුෂේ.  

 
නාමයන් හා ගුණාිංගයන් අතුරින් අති පාරිශුද්ධ අල්ලාහ ්ට 
බැුයණු සයලු දෑ කිසදු ෂෙනස් කිරීමකින් ෂහෝ එකතු 
කිරීමකින් ෂහෝ නිරූපණය කිරීමකින් ෂහෝ සැසදීමකින් 
ෂතොරෙ අල්ලාහ් ප්රනකා  ක  සීමාෂෙන් ම ඔහුට ස්ථාපිත 
කරන්ෂනමු.  

 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ءُ َُكِمثألِهُُِلَيأَسُ وَََُُشأ َِصيُهُالَسِميعُهَُوهه  اْلأ

ඔහුෂමන් කිසෂෙකු ෂනොමැත. තෙද ඔහු සර්ෙ ේාෙකය. 
සර්ෙ නිරීක්ෂකය.   (අල්-කුර්ආන් 42:11) 

 
තෙද සැබැවින් ම අල්ලාහ් ඒකීය ය. ඔහුට අලිංකාර 
නාමයන් හා උසස් ගුණාිංග ඇති බෙ අපි දනිමු එෂමන් ම 
තරෂේ වි ්ොස කරන්ෂනමු. එමගින් අපි ප්රනාර්ථනා 
කරන්ෂනමු.  

 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි. 

  

ُِ َماءُهَُوّلِلَ سأ
َ َنُُاْلأ هسأ وههُُاْلأ عه واُبَِهاُفَادأ ونَُُاََّلِينََُُوَذره ُِفُُيهلأِحده
َمائِهُِ سأ

َ
نَُُأ َزوأ َملهونَََُُكنهواَُماَُسيهجأ  َيعأ
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අල්ලාහ් ට ඉතා අලිංකාර නාමයන් ඇත. ඒො මගින් 
නුඹලා ඔහු ට අමතවු. ඔහුෂේ නාමයන් විෂෂය හි ෙැාජ 
කරන්නන් ෙ අත හැර දමවු. ඔවුන් කරමින් සටි දෑ සඳහා 
අපි ප්රනතිඵල ලබා ෂදන්ෂනමු.  (අල්-කුර්ආන් 7:180) 
 

2-  

ب   َعن  
َ
َري َرةَ  أ َل اهلل   هه و  نَّ رَسه

َ
َ اهلل عنه أ ه  َصّلَّ رَض   َعلَي ه   اّللَّ

َّ   إ نَّ  : " قَاَل  وََسلَّمَ  َعةً  ّلل  يَ  ت س  ع  ًما َوت س  ائَةً  اس  ًدا إ لَّ  م   َمن   َواح 
َصاَها ح 

َ
َنَّةَ  َدَخَل  أ  اْل 

සැබැවින් ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රනකා  ක  බෙ අබූ හුෂරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසන් ොර්තා කරන ලදී.  
සැබැවින් ම අල්ලාහ් ට සයෂයන් එකක් අත හැර නාමයන් 
99ක් ඇත. කෙෂරකු එය ආරක්ෂා කරන්ෂන් ද ඔහු 
ස්ෙර්ගය ට පිවිෂසනු ඇත.  (මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම්)  
 

 අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් හා ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් 

වි ්ොස කිරීෂම් මූලික කරුණු. 
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අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් හා ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් මත තබන 
වි ්ොස කිරීම මූලික කරුණු තුනක් මත පදනම් වී ඇත.  
 
ප මුෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ පැෙැත්ම ඔහුෂේ නාමයන් 
ඔහුෂේ ගුණාිංගයන් හා ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් ෂසසු මැවීම් හා 
සැසදීෂමන් පාරිශුද්ධ අල්ලාහ් ෙ පිවිතුරු කිරීම. 
 
ෂදෙැන්න: නාමයන් හා ගුණාිංගයන් අතුරින් අල්ලාහ් 
තමන් ගැන ෙර්ණනා ක  හා ඔහුෂේ දූතයාණන් ඔහු ගැන 
ෙර්ණනා ක  දෑ වි ්ොස කිරීම.  
 
තුන්ෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් හි හා ඔහුෂේ ක්රිහයාෙන් 
හි කිසයම් ආකාරයක නිරූපණයක් උපකල්පනයක් 
කිරීෂමන් ෙැ කී සටීම.  ඔහුෂේ පැෙැත් ම ෂකෂසේ දැයි අප 
ෂනොදන්නා ෂසේම ඔහුෂේ නාමයන් ගුණාිංගයන් හා 
ක්රිහයාෙන් ෂකෂසේ පිහිටන්ෂන් දැයි අපි ෂනොදන්ෂනමු.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  

ءُ َُكِمثألِهُُِلَيأَسُ وَََُُشأ َِصيُهُالَسِميعُهَُوهه  اْلأ

ඔහුෂමන් කිසෂෙකු ෂනොමැත. තෙද ඔහු සර්ෙ ේාෙකය. 
සර්ෙ නිරීක්ෂකය.  (අල්-කුර්ආන් 42:11) 

 

 අස්මාඋල් හුස්නා නම් අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාර 

නාමයන් හි ෙර්ග 

අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාර නාමයන් ෙර්ග ෂදකකට ෂබෂදයි.  
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ප මුෙැන්න: තනිෙ ෂහෝ ෂෙනත් නාමයක් සම්බන්ධ කර 
අල්ලාහ් ට තබා ඇති නාමයන්. ෂබොෂහෝ නාමයන් ෂමම 
ෙර්ගයට අයත්ය. උදාහරණ ෙ ෂයන් අස්-සමීඋ -සර්ෙ 
ේාෙක- අල් බසීරු -සර්ෙ නිරීක්ෂක- අල් කවිේයු -සර්ෙ 
බලධාරී- හා ෂෙනත් නාමයන් දැක් විය හැක.  
ෂදෙැන්න: පරමාධිපති ට තනි ෙ භාවිත ෂනොකරන 
නාමයන්. නමුත් ඒො යුගල පද ෙ ෂයන් සම්බන්ධ කර 
පෙසනු ලැෂබ්. ෂහේතුෙ එහි පූර්ණත්ෙය ඉස්මතු ෙනුෂේ 
නාමයන් ෂදකම එකට සම්බන්ධ කර පැෙසීෂමනි. 
උදාහරණ ෙ ෂයන් අල්-මුකද්දිමු අල්-මුඅක්කිරු -
ආරම්භකයා හා අෙසානයා, අල්කාබිලු ෙල් බාසතු -
ග්රනාහකයා හා ෙැාපකයා ෙැනි යුගල පද දැක්විය හැක. 
ෂමය එක නාමයක ආකල්පයකින් පැමිිකය ද අෂනක් 
නාමය සමඟ සම්බන්ධ කිරීෂමන් මිස ෂමෂනහි කරනු 
ෂනොලැෂබ්.  

 

 අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාර නාමයන් හි අර්ථය අනුෙ 

ෂබෂදන ෂකොටස්  

 
අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාර නාමයන් ඒොෂයහි අර්ථය අනුෙ 
ෂකොටස් හයකට ෂබෂද්  
ප මුෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ පැෙැත්ම හා ඔහුෂේ ඒකීය 
භාෙය හුයන්ො ෂදන නාමයන්. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
අල්ලාහ,් අල් ඉලාහ ්(ෂදවියා) අල්-ොහිද් (ෂක්ෙලයා) අල්-
අහද් (ඒකීය) අල්-හක්කු (සතැ) අල්-හේයු (සදා ජීෙමාන) 
අල්-කයියූම් (සදා පැෙැත්මක් ඇති) අල්-අව්ෙලු 
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(ප්රනාරම්භකයා) අල්-ආහිරු (අෙසානයා) අල්-ලාහිරු 
(බාහිර) අල්-බාතිනු (අභැන්තරයා) ෙැනි අල්ලාහ්ෂේ 
ෂසසු අලිංකාර නාමයන් ෂපන්ො දිය හැක.  
 
ෂදෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ ආධිපතැය හා බලය ෂපන්ො 
ෂදන නාමයන්. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
අල්-අසීස් (සර්ෙ බලධාරියා) අල්-ජබ්බාර්(පාලකයා) අල්-
මුහයිමින් (අධිපති) අල්-කහ්හාර් (අභිබෙනීය) අල්-කාදිර් 
(බලය ඇත්තා) අල්කවිේයු ( ක්තිය ඇත්තා) අල්-
මුකද්දිමු (ප්රනාරම්භකයා) අල්-මුඅක්කිරු (අෙසානයා) ෙැනි 
අල්ලාහ්ෂේ ෂසසු අලිංකාර නාමයන් ෂපන්ො දිය හැක.  
 
තුන්ෙැන්න : අල්ලාහ්ෂේ මැවීම ඇති කිරීම හා ෙැාේතිය 
ෂපන්ො ෂදන නාමයන්. උදාහරණ ෙ ෂයන්  
අල්-හාලික් (මැවුම්කරු) අල්-බාරිඋ (පූර්ෙ නිදසුනකින් 
ෂතොරෙ මෙන්නා) අල්-මුසව්විර් (මූර්තිමත්) අර්-රස්සාක් 
(ෂපෝෂකයා) අල්-ෙහහ්ාබ් (පිරිනමන්නා) අල්-කරීම් (පිහිට 
ෙන්නා) අල්බර් (උපකාර කරන්නා) අල්-මුකීත් 
(ෙඩන්නා) ෙැනි අල්ලාහ්ෂේ ෂසසු අලිංකාර නාමයන් 
ෂපන්ො දිය හැක.  
 
සව්ෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ ඥානය හා සයල්ල ආෙරණය 
කිරීෂම් ගුණාිංග දන්ො සටින නාමයන්. උදාහරණ 
ෙ ෂයන්  
අස්-සමීඋ (සර්ෙ ේාෙක) අල්-බසීර් (සර්ෙ දෘෂ්ටික) අල්-
අලීම් (සර්ෙඥානී) අල්-හබීර් (අභිඥානෙන්ත) අර්-රකීබ් 
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(සර්ෙ නිරීක්ෂක) අෂ්-ෂහීද් (ෂපනී සටින්නා) අල්-හෆීල් 
(ආරක්ෂකයා) අල්-මුහීත් (සයල්ල ආෙරණය කරන්නා) 
ෙැනි අල්ලාහ්ෂේ ෂසසු අලිංකාර නාමයන් ෂපන්ො දිය 
හැක. 
 
පස්ෙැන්න: අල්ලාහ්ෂේ මෘදු භාෙය කරුණාෙ ක්ෂමාශීලී 
භාෙය දන්ො සටින නාමයන්. උදාහරණ ෙ ෂයන්  
අර්-රබ්බු (පරිපාලක) අර්රහම්ාන් (අපරිමිත දයාන්විත) අර් 
රහීම් (අසමසම කරුණාන්විත) අර්රඌෆ් (ආදරෙන්ත) 
අල්-හලීම් (ෂසෂනෂහෙන්ත) අල්-හමීද් (ප්රන ිංසාලාී) අෂ-්
ෂකූර් (කෘතඥ පූර්ෙක) අල්-ෙදූද් (ෂප්රනේමෙන්ත) අල්-ෙලී 
(භාරකරු) අන්-නසීර් (උදව්කරු) අල්-කරීබ් (සමීප ෙන්ත) 
අල්-මුජීබ් (පිළිතුරු ෂදන්නා) අල්-අෆ්වු (ෂනොසලකා 
හරින්නා) අල්-ගෆූර් (ක්ෂමාශීලී) අත්-තව්ොබ් 
(ප ්චාත්තාපය පිළිගන්නා) ෙැනි අල්ලාහ්ෂේ ෂසසු 
අලිංකාර නාමයන් ෂපන්ො දිය හැක. 
 
හයෙැන්න: අල්ලාහෂ්ේ මඟ ෂපන්වීම හා පැහැදිලි කර දීම 
ෂපන්ො ෂදන නාමයන්. උදාහරණ ෙ ෂයන් 
අල්-හාදී (මඟ ෂපන්ෙන්නා) අල්-මුබීන් (පැහැදිලි 
කරන්නා) අල්-ෙකීල් (භාරකරුො) අල්-කෆීල් 
(ආරක්ෂකයා) ෙැනි අල්ලාහ්ෂේ ෂසසු අලිංකාර නාමයන් 
ෂපන්ො දිය හැක. 
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කීර්තිමත් අල්ලාහ් ට අලිංකාර නාමයන් ද උසස් 
ගුණාිංගයන් ද ප්රන ිංසනීය ක්රිහයා දාමයන් ද අහස් හි මහ 
ෂපොෂ ොෂෙ හි පූර්ොදර් යන් ද ඇත.  
 
අල්ලාහ්ෂේ සයලුම අලිංකාර නාමයන් ඔහුෂේ පැෙැත්ම 
ෂපන්ො ෂදනමුත් අර්ථ හා ගුණාිංග ෙලින් ෂෙනස් ය.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රනකා  කරයි.  وَُُإَِلُُإَِلََُُلُُاّلَلُه َماءُهَُلهُُهه سأ

َ َنُُاْلأ هسأ  اْلأ
අල්ලාහ් ඔහු හැර ෂෙනත් ෂදවිෂයකු ෂනොමැත. ඔහු ට 
අලිංකාර නාමයන් ඇත. (අල්-කුර්ආන් 20:8) 

 

ඔෂබ් අදහස් පහත සඳහන් ලිපිනයට එෙන්න. 

e.mail. Sinhala@islamhouse.com 

 

 


