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ජාසම් ඉබ්න් ෙඉයාන්
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හැඳින්වීම
සයලු ප්ර්ශිංසා සර්ෙ බලධාරි අල්ලාහ්ට
හිමි වව්ො. ශාන්තිය හා සමාොනය අල්ලාහ්වේ
අෙසාන සිංවේහක මුහම්මේ සල්ලල්ලාහු
අවලයිහි ෙසල්ලම් තැමාණන්ට හා එතුමාවේ
පවුවල් අයට සහ අෙසාන දිනය ෙක්ො එතුමා
යහ අයුරින් අනුගමනය කරන ජනයාට
හිමිවව්ො.
වමය සවූදි අරාබිවේ සුප්ර්සේධ ගගමික
විේෙවතක් ෙන වෙයික් සාලිහ් අල් ෆව්සාන්
විසන් සවූදි අරාබිවේ, රියාේ නුෙර සමූ ෙලී අල්
අහ්ේ අල් අමීර් අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්දුල් අසීස්
ගලි සුඌේ මස්ජිෙවයහි, හිජ්රි ෙසර 1411
ජමාදුල් ඌලා මස “අල් බුයූ අල් මුන්හී අන්හා
ෆිල් ඉස්ලාම්“ (ඉස්ලාම් හි තහනම් වෙවෙඳ
ගනු වෙනු) යන මාතෘකාෙ යටවත් පෙත්ෙන
ලෙ වේශනාෙක් පෙනම් කර ලියන ලෙ කුඩා
වපොත් පිංචයක පරිෙර්තනයකි. බටහිර මුස්ලිම්
ෙරුන්ට වමම මාතෘකාවව් ෙැෙගත්කම වහේතු
වකොට වගන වමම වපොත වතෝරා ගන්නා ලදී.
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බටහිර රටෙල මුස්ලිම් ෙරුන්වේ සිංඛ්යාාෙ
ෙර්ධනය වී එම මුස්ලිම් සමාජවේ අෙශාතා
සඳහා මුස්ලිම් වෙවෙඳ ොාපාර විෙෘත කිරීම
අෙශා විය. කිසයම් වෙයක් පළිබඳෙ නිස
ෙැනුවමන් වතොරෙ ක්රිියා කිරීම මුස්ලිම් ෙරුන්ට
නුසුදුසුය. අල්ලාහ් සහ ඔහුවේ රසූල් (සල්)
තුමාණන් තහනම් කෙ දෙනික වෙවෙඳ ගනු
වෙනු පළිබඳ ෙැනුම ලබා දීම සඳහා ප්ර්වයෝජන
ෙන අරමුණින් වමම කුඩා වපොත් පිංචය
ඉදිරිපත් කෙ යුතු යැයි සතුවෙමු.
පාරිව ෝගිකයින්ට, අවලවි කරන ොාපාරික
යන්ට පමණක් වනොෙ, ගයතනයට ාණ්ඩ මිල
දී ගන්නා ගැනුම් කරුෙන්ටෙ (purchasers) වමම
වපොවතහි අඩිංගු කරුණු අෙශාය වව්. මිල දී
ගැනීමට, අවලවි කිරීමට සහ වෙවෙඳ ප්ර්චාර
කිරීමට තහනම් කරන ලෙ නමුත් මුස්ලිම්
සමාජවේ අෙ බහුල ෙ තිවබන සිංගීතය,
මොසාර සහ දුම්ෙැි  ෙැනි ාණ්ඩ පළිබඳෙ අේ
වෙයික් ෙරයා විවශේෙවයන් සඳහන් කෙහ.
වමම වපොත් පිංචය කියෙන සෑම මුස්ලිම්
ෙරවයක්ම වමෙැනි තහනම්
ාණ්ඩ
විකීණීවමන් හා මිල දී ගැනීවමන් ෙැෙකී
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සටීවමන් පමණක් වනොෙ වමෙැනි ාණ්ඩයන්
පළිබඳ ගනු වෙනුෙට සම්බන්ධ වීවමන් ෙ ඉෙත්
ෙන බෙ අප විශ්ෙස කරමු.

ෙයාලු, පරම ෙයාලු
නාමවයන් අරම් කරමි

අල්ලාහ්වේ

සයලු ප්ර්ශිංසා සර්ෙ බලධාරි අල්ලාහ්ට හිමි
වව්ො. ශාන්තිය හා සමාොනය අල්ලාහ්වේ
අෙසාන
සිංවේශක
ෙරයා
මුහම්මේ
සල්ලල්ලාහු අවලයිහි ෙසල්ලම් තැමාණන්ට
හා එතුමාවේ පවුවල් අයට සහ එතුමාවේ
මිත්රුයන් සයලු වෙනාට හිමිවව්ො.
තහනම් කරන ලෙ වෙවෙඳ ගනු වෙනු
පළිබඳෙ වකි  විස්තර වමහි සපයන ලදී. වම
මගින් මුස්ලිම්ෙරු වමෙැනි තහනම් ගනු වෙනු
කිරීවමන් ෙැෙකී, තම ගොයම් මාර්ගය පරිසදු
කර වමවලොෙ හා මරණවයන් පසුෙ ෙ ජය
ලබන්නට හැකි ෙන බෙ අවේක්ො කරමු. 1411
හිජ්රි ෙසර සවුදි අරාබිවේ, රියාේ නගරවේ සමූ
අල් අහ්ේ අල් අමීර් අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්දිල්
අසීස් ගලි සුඌේ මස්ජිෙවයහි මා කෙ
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වේශනාෙකින් වමම වපොත් පිංචය සකස් කරන
ලදී.
සවහෝෙරෙරුනී! ොණිජ සහ වෙවෙඳ ොාපාරය
සමාජයකට අතාෙශා බෙ කිසදු සැකයක්
නැත. එයට වහේතුෙ අපට අෙශා ගහාර සහ
වපෝෙණය නිෙැරදි මාර්ගවයන් වසොයා ගන්නා
වලස අල්ලාහ් අපට අණ කර ඇත. ොණිජය
(මිල දී ගැනීම සහ අවලවි කිරීම) පළිබඳෙ
පෙසන විට අල්ලාහ් විවශේෙවයන් වමවසේ
සඳහන් කර ඇත. “අල්ලාහ් වෙවෙඳාම අනුමත
කර ඇත. වපොලිය තහනම් කර ඇත. ” සූරා
බකරා 275 ොකා.
ඔහු වමවසේ ෙ පෙසා ඇත. “විශ්ොස කෙවුනි!

ජුමුග දිනවය හි සලාතය සඳහා අඬ ගසනු ලැබු
කල්හී අල්ලාහ් සහිපත් කිරීමට නුඹලා ඉක්මන්
ෙවු. වෙෙවහෙඳාම් අත්හිටු ෙව්. ඔබට එය ඉතා
වහොඳය, ඔබ ෙැන සි වයහු නම්. සලාතය නිම
වුොයින් පසු භූමිවයහි විසරී වගොස් අල්ලාහුවේ
ෙරප්ර්සාෙයන් වසොයා ගනිවු. වබවහවින්
අල්ලාහු සහිකරවු, (එමගින්) නුඹලා
ජයග්රාහකයන් විය හැක.” 62: 9 සහ 10 ෙැකි.
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තම වපෝෙණය වසවීම සහ නැමදුම් ක්රිියාෙ
සම්බන්ධ කරන්නන්ට අල්ලාහ් ප්ර්ශිංසා
කරන්වන් වමවසේය.

“නිවෙස් හි උත්කෘේට කරෙනු ලැබීමත් එහි
තම නාමය වමවනහි කරනු ලැබීමත් අල්ලාහ්
අනුමත කවෙේය. තෙෙ, එහි උෙය හා සෙස ඔහුෙ
මිනිසුන් සුවිශුේධ කරති. වෙවෙඳාම වහෝ
ොාපාරය, අල්ලාහ්ට වමවනහි කිරීවමන්ෙ
සලාතය ස්ථාපත කිරීවමන්ෙ, zසකාත් දීවමන්ෙ,
ඔවුන්ෙ වනොහරෙයි. එහි හෙෙත් හා බැල්ම
නළියමින් පෙතින දිනයට ඔවුහු බිය වෙති.”
සූරා නූර් 36, 37

වමම ොකාවයහි මුස්ලිම් ෙරුන්වේ
ලක්ෙණය නම්, ඔවුන් ොණිජ ොාපාරයන්හි
වයවෙන්නන් බෙ අල්ලාහ් පෙසයි. එවහත්,
නැමදීවම් වව්ලාෙ පැමිණි විට, තම වෙවෙඳ
කටයුතු සයල්ල පැත්තකට ෙමා නැමදුවමහි
නිරත වෙති.
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“වෙවෙඳාම හා ගනු වෙනු අල්ලාහ් වමවනහි
කිරීවමන්ෙ සලාත් හි නිරත වීවමන්ෙ, සzකාත්
දීවමන්ෙ, ඔවුන් වනොෙෙක්ෙති.” සූරා නූර් 37.
“එවසේ
වහයින්
අල්ලාහ්වේ
සන්නිධානවයන් වබොජුන් වසොයවු. තෙෙ ඔහු
නමදිවු. ඔහුට ස්තූති කරවු. ඔහු වෙතටය ඔබ
පුන පමුණුෙනු ලබන්වන්. ” සූරා අන්කබූත් 17.
එ බැවින්, ෙහමට එකඟ ෙ යමක් උපයා
ගැනීම සඳහා වෙවෙඳාම වහෝ ඕනෑම
ොාපාරයක වයදීම තුළින් පුේගල වයකුට හා
සමාජයට විශාල යහපතක් සැලවසයි.
මිල දී ගැනීම සහ විකිණීම යන කාර්යය
සමාජයට අතාෙශාය එකක් ෙන අතර
මස්ජිෙවේ සමූහයක් ෙශවයන් කරන ගගමික
ෙතාෙත් අතපසු කිරීමට වහෝ ප්ර්මාෙ කිරීමට
ඔහුවේ ෙෘත්තිය වහේතුෙක් වනොෙන්වන් නම්,
එය ඉතා ප්ර්ශිංසනීය එකක් වෙයි.
“අෙිංක හා විශ්ොසෙන්ත වෙවෙවඳක් නබි
ෙරුන්, මුජාහිේ නම් ජීවිත පරිතාාග කෙවුන්
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හා ධර්මිේඨ පුේගලයින් සමඟ ස්ෙර්ගවේ
සි යි.”
මිල දී ගැනීවම් හා විකිණීවම් ක්රිියාවෙහි
අෙිංකෙ කටයුතු කරන වෙවෙන්වඳක් අෙසාන
දිනවේ ඉහත සඳහන් උතුම් ජනයා අතර සි න
බෙ වමහි අර්ථය වව්. වමය ඉතාමත් වරේේඨ
ස්ථානයක් ෙන අතර, එම ක්රිියාෙන් හී
වයවෙන්නා ෙිංශෙත් ෙෘත්තියක වයදුනු බෙ
සනාථ වෙයි. මුහම්මේ (සල්) තුමාණන්වගන්
ඉතාමත් පරිසදු ඉපැයීම කුමක් ෙැයි විමසන ලෙ
විට, එතුමාණන් වමවසේ පළිතුරු දුන්හ.
“(අල්ලාහ් විසන් පළි ගනු ලැබු) ගශීර්ොෙ
ලත් වෙවෙඳාම සහ මිනිසා ඔහුවේ ෙෑතින්
වෙවහස ෙරා උපයන ගොයම. ” අත් තබරානි
ොර්තා කවෙේය.
නබි (සල්ලල්ලාහ් අවලයිහි ෙසල්ලම්)
තුමාවණෝ වමවසේෙ ෙැන්වුහ.
“වෙවෙඳ ගනු වෙනුෙක් කරන වෙවෙවනක්,
එය අෙසන් කර වෙන් ෙන තුරු යහපත්
ස්ථානවයහි සි ති.
ඔවුන් වෙවෙනාම
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එකිවනකා වකවරහි අෙිංකෙ හා විෙෘත වුවේ
නම් ඔවුන්වේ ගනු වෙනුවෙහි ගශීර්ොෙ ලබති.
එවසේ වනොෙ ඔවුන් එකිවනකාට වබොරු පෙසා
(සතා) සඟෙන්වන් නම් ඔවුන්වේ ගනු
වෙනුවෙහි තිවබන ගශීර්ොෙය (ඔවුන්ම) මකා
ෙමන්වනෝය.”
එබැවින්, අෙිංකෙ හා යහපත් අයුරින් සදු
කරන වෙවෙඳාම තුළින් ලබන වපෝෙණය
ඉතාමත් උතුම්ය. වබොරුෙ, වප්ර්ෝඩාෙ, ෙිංචාෙ
සහ මුො කිරීම ෙැනි මාර්ගවයන් වෙවෙඳාම්
කරන්වන් නම්, එයින් ලබන වපෝෙණය
ඉතාමත් අයහපත් එකක් වෙයි.
වෙවෙඳ වපොවෙේ විකීණීම් හා මිල දී ගැනීවම්
ොාපාරවේ නිරත ෙන මුස්ලිම් පරිසක් පසු කර
වගන ගිය නබි (සල්ලල්ලාහ් අවලයිහි
ෙසල්ලම්) තුමාවණෝ “අවහෝ වෙවෙඳුණි!” යැයි
ඔවුන්ට ඇමුතුහ. එතුමාවේ හඬ අසා ඔවුන් හිස
ඔසො බැලු විට, “සැබැවින්ම, අල්ලාහ්ට බිය
බැතිමත් හා අෙිංක වෙවෙඳුන් හැර අන් සයලු
වෙවෙඳුන් දුේට පාප තරයින් (ෆුජ්ජාර්) වලස
යළි නැගුටු ෙනු ලබන්වනෝය.“ යනුවෙන්
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අෙොෙ කෙහ. අත් තිර්මිදි වමය හසන්
හදිසයක් බෙ ොර්තා කවෙේය.
නබි (සල්ලල්ලාහ් අවලයිහි ෙසල්ලම්)
තුමාෙ තම ජීවිතවේ ගරම් ක අෙදිවේ කදිජා
(රලි) තුමියවේ වෙවෙඳාම් කටයුතු ෙල
වයදුණහ. එය එතුමා නබි ෙරවයකු බෙට පත්
විමට වපර වූ කාලවයහිය. එවිට වෙවෙඳාම්
කිරීවමන් එතුමාවණෝ ලා යක්ෙ ලැබුහ.
එතුමාණන්වේ මිතුරන් ෙ වෙවෙඳාවම හි
වයදුණහ. උත්මාන් (රලි) අන්හූ ෙැනි ධනෙත්
ොාපාරිකවයෝ අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ සදු කරන
ජිහාේ හි සහ ාගි වූ දුේපත් වසබළුන්ට තම
ධනවයන් සහය ෙැක්වුහ. අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්න්
අව්ෆ් (රලි) ෙැනි තෙත් ධනෙත් වෙවෙවඳක්
ජිහාේ වහෝ අෙශා අෙස්ථාෙන් හි වම්
ගකාරවයන් ඉස්ලාමයට ධනවයන් සහය වු
වකවනකි.
අබු බකර් (රලි) තුමා ෙ තම ධනවයන්
මක්කාවව් ජීෙත් ෙන විටෙ එයින් බැහැර වූ
විටෙ ඉස්ලාමයට සහ මුස්ලිම් ෙරුන්ට
ොයකත්ෙය ලබා දුන්වන්ය. එතුමා තම
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ධනවයන් විශාල වකොටසක් අල්ලාහ් වේ
මාර්ගවේ වියෙම් කවෙේය.
වම් වහේතුවෙන් තම වපෝෙණය වසවීවම් දී,
අනුමත කෙ මාර්ගවයන් වෙවෙඳාවම් නිරත
වීවමහි විශාල යහපතක් තිවබ්.
එවහත්, වමවසේ වෙවෙඳාවම හි නිරත ෙන
විට, ගගම අනුමත කෙ සීමාෙ තුෙ ක්රිියා කිරීම
වබොවහෝ වසයින් ෙැෙගත් වව්. වම මගින්
ඉස්ලාම් අනුමත වනොකෙ ගනු වෙනුෙලින්
ඉෙත් වී, තහනම් මාර්ගවේ ගොයම්
ඉපැයීවමන් ෙැෙකී සි ය හැකි වව්.

වෙවෙඳාවමහි නිරත වීම නිසා නැමදුම්
සහ ෙතාෙත් අත පසු කිරීම: එනම්,
වෙවෙඳාවම හි නිරත ෙන වකවනක්, තම
දෙනික නැමදුම් සහ ෙතාෙත් ඉටු
කිරීවමන් බැහැර වීම වහෝ මස්ජිෙවේ සමූහ
නැමදුමට (ජමාඅත්) සහ ාගි වනොවීම වහෝ
සමූහ සලාතවයන් ඇතැම් වකොටස්
වනොලැබීම. වමය නුසුදුසු බෙ අල්ලාහ්
පෙසයි.
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“විශ්ොස කරන අයෙලුනි! “ජුම්ග දිනවයහි
සලාතය සඳහා කැඳෙනු ලැබු කල්හි වෙවෙඳාම
අත හැර අල්ලාහ්ෙ වමවනහි කිරිම පණිස
නුඹලා ඉක්මන් ෙවු. නුඹලා ෙැන සි වයහු නම්
එය නුඹලාට ඉතා යහපත් ෙන්වන්ය. සලාතය
ඉටු කර (අෙසන් කර)නු ලැබුවව් නම්
මිහිතලවයහි විසරී වගොස් අල්ලාහ්වේ ාගා
(සම්පත්) වසොයා ගනිවු. අල්ලාහ්ට අධික වලස
වමවනහි
කරවු.
(එමගින්)
නුඹලා
ජයග්රාහිකයින් විය හැක.” සූරා ජුම්ග 62:
ොකා 9 සහ 10

තෙත් ස්ථානයක අල්ලාහ් වමවසේ ෙ පෙසයි.

“විශ්ොස කෙවුනි! නුඹලාවේ ධනය හා
නුඹලාවේ ෙරුෙන් අල්ලාහ්ට වමවනහි
කිරීවමන් නුඹලාෙ වෙනතකට වයොමු වනොකෙ
යුතුය. තෙෙ, කෙවරකු එවසේ කරන්වන් ෙ
ඔවුන්මය අලා ෙන්තයින් ෙන්වන්.” සූරා
මුනාෆිකූන් 63:9

වමහි දී “....ඔවුන්මය අලා ෙන්තයින්
ෙන්වන්“ යනු අල්ලාහ් පෙසන ෙෙන වෙස
බලන්න. ඔවුන් වපොවහොසත් වූ ෙත්, ඔවුන්
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වකතරම් මුෙල් සඟො තිබුණත්, වකතරම් ෙරු
සම්පතට හිමි කරුෙන් වූ ෙත්, ඔවුන් අලා
වූෙන් බෙ අල්ලාහ් නිගමනය කරයි. වමයට
වහේතුෙ ඔවුන් අල්ලාහ්ෙ සහි කිරීවමන් අත පසු
කෙ වේ සඳහා ඔවුන්වේ ධනය හා ෙරු සම්පත්
මගින් හිලව් කෙ වනොහැකි වීමය. වම් නිසා
වමවලොෙ ජීවිතවේ ඔවුන් වකතරම් ගොයම් හා
ලා ලැබුෙත්, අෙසානවේ සෑම අතින් ම ඔවුන්
අලා ලැබුෙන් බෙට පත් ෙනු ඇත. වමම යහ
ක්රිියාෙන් වෙක නිසයාකාරෙ සිංයුක්ත කිරීමට
ඔවුන් සමත් වුවේ නම්, ඔවුන් සැබැවින්ම ලා
ලබන්වනෝය. වෙවෙඳාම් කරන අෙස්ථාවෙහි
වෙවෙඳාම් කටයුතු ෙල නිරත වීම, සහ නැමදුම්
කරන අෙස්ථාෙ පැමිණි විට නැමදුම් කටයුතු
ෙල නිරත වීම ෙැනි ක්රිමවයන්, වමවලොවව්
යහපත් වේ සමඟ මරණවයන් පසුෙ ලැවබන
වහොඳ වේ ඔවුන් සිංයුක්ත කර ගනිති. වමවලස
ක්රිියා කිරීම පළිබඳෙ අල්ලාහ් වමවසේ සඳහන්
කරයි.

“එ බැවින් අල්ලාහ්වගන් ඔවබ් ගහාර
වසොයා ඔහුට (පමණක්) නමදිනු.” යනුවෙන්ෙ,
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“සලාතය නිම වූොයින් පසු භූමිවයහි
විසර වගොස් අල්ලාහ්වේ ෙරප්ර්සාෙවයන් ඉෙයවු.
” සූරා ජුම්ග, 10.

වමයට එකගෙ, වෙවෙඳාම වෙෙර්ගයට
අයත් ය. වලෞකික ජීවිතය සඳහා වු ොාපාරය
සහ ගඃහිරා නම් මරණවයන් පසුෙ කාලය
සඳහා ෙන ොාපාරය. වමවලොෙ සඳහා
වෙවෙඳාම ධනවයන් සදු කරන අතර, මතු
වලොෙ ජීවිතය සඳහා ෙන ොණිජය ධර්මිශ්ඨ
ක්රිියාෙන් මගින් සදු වකවර්.

“විශ්ොයස කෙවුනි! වව්ෙනීය ෙඬුෙමින්
නුඹලාට ගරක්ො කරන්නා වූ ොාපාරයක්
නුඹලාට මා ෙන්ෙන්නෙ? (එය නම්) නුඹලා
අල්ලාහ්ෙ ෙ ඔහුවේ රසූල් ෙරයාෙෙ විශ්ොස
කර නුඹලාවේ ධනවයන් ෙ, නුඹලාවේ
ප්ර්ාණවයන්ෙ අල්ලාහ්වේ මාර්ගවේ ජිහාේ
කිරීමයි. නුඹලා ෙැන සි වයහු නම්, එය
නුඹලාට ඉතා යහපත් ෙන්වන්ය. (එවසේ නුඹලා
කවෙේ නම්) ඔහු නුඹලාවේ පාපයන් නුඹලාට
ක්ෂ මා කරන්වන්ය. තෙෙ, නුඹලාෙ (ස්ෙර්ගවේ)
උයන් ෙලට ඔහු ඇතුළු කරෙන්වන්ය. ඊට
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යි න් ගිංගාවෙෝ ගලා බසති. තෙෙ සොතනික වූ
ස්ෙර්ග උයන් හි ඇති මනරම් වු නොතැන් ෙලට
(ඔහු ඇතුළු කරෙන්වන්ය). එයමය ඉමහත්
ජයග්රහණය ෙන්වන්.” සූරා අල් සෆ් 10 - 13
ෙක්ො ෙැකි.

වමය විශාල ලා වගන වෙන මහත් වූ,
වෙවෙඳාමකි. එනිසා, අනුමත කරන ලෙ
වෙවෙඳාම වමම වලෞකික ජීවිතය හා
සම්බන්ධ වුවේ නම්, එහි යහපත තෙත් අධික
ෙනු ඇත. එවහත්, වකවනක් ඔහුවේ
වෙවෙඳාම වමම වලෞකික ජීවිතයට පමණක්
සම්බන්ධ කර, මරණවයන් මතු ජීවිතවේ
ොාපාරයට එය අත හැර ෙමන්වන් නම්, ඔහු
අලා වු වකවනක් බෙට පත් වව්. වමය
පළිබඳෙ අල්ලාහ් වේ ෙෙන වෙස බලමු.

“කෙවරකු එවසේ කරන්වන් ෙ, ඔවුන්මය
අලා ෙන්තයින් ෙන්වන්.” සූරා මුනාෆිකූන්
63:9

එනිසා, වකවනක් නැමදුම වෙත
අෙධානය වයොමු කර, අල්ලාහ් ෙ අධික වලස
සහිපත් කර, අල්ලාහ් අණ කෙ සයලු වේ ඉටු
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කරන්වන් නම්, සැබැවින්ම අල්ලාහ් ඔහුවේ
රිස්ක් නම් ජීවිත සම්පත් හි වෙොරටුෙ විෙෘත
කරන්වන්ය. ජීවිත සම්පත් ලබා ගැනීවම්
මාර්ගය නැමදුම යැයි අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි.

“සලාතය පළිබඳෙ නුඹ නුඹවේ පවුලට
අණ කරවු. තෙෙ නුඹ ෙ ඉෙසීවමන් නිරත ෙවු.
අප නුවඹන් ජීෙන සම්පත් වනොඉල්ලුවෙමු.
නුඹලාට ජීෙන සම්පත් පරිනමනුවේ අපමය.
තෙෙ (යහපත්) අෙසානය බියබැති මත්
ාෙයටයි.“ සූරා තාහා 20:132.
වමම ොකායට අනුෙ, නැමදුම නිසා තම
වෙවෙඳාම හා වපෝෙණය වසවීවම් මාර්ගය
අපවත් යන බෙ ඇතැම් අය පෙසන කථාෙ
අසතාය එකක් ෙන අතර, සැබෑ තත්ත්ෙය
ඔවුන් පෙසන කරුණු ෙලට හාත්පසන්ම
විරුේධ එකකි. වමයට වහේතුෙ වපෝෙණය
අල්ලාහ්වගන් ලැවබන නිසාය. එනිසා,
අල්ලාහ් වමවනහි කිරීමට සහ නැමදුම් කිරීමට
ඔවබ් අෙධානය වයොමු කවෙේ නම්, වපෝෙණවේ
වෙොරටුෙ ඔබ සඳහා විෙෘත කිරීම ඔහු පහසු
කරනු ඇත. “අල්ලාහ් ජිෙත සම්පත් ලබා
18

දීවමහි අති වරේෙඨ
් යා ෙන්වන්ය.” සූරා ජුම්ග
62:11

විශ්ොස කරන්නන්වේ නැමදුම පළිබඳෙ
අල්ලාහ් වමවසේ සඳහන් කරයි.

“නිෙවසහි උත්කෘේට කරෙනු ලැබීමත්,
එහි තම නාමය වමවනහි කරනු ලැබීමත්
අල්ලාහ් අනුමත කවෙේය. තෙෙ එහි ඔහුෙ
උෙෑසන හා සෙස පරිමින් සුවිශුේධ කරති.
වෙවෙඳාම වහෝ ොාපාරය අල්ලාහ් වමවනහි
කිරීවමන් ෙ සලාතය ස්ථාපත කිරිවමන් ෙ
සzකත් වගවිවමන් ෙ ඔවුන්ෙ වනොහරෙයි. එහි
හෙෙත් හා බැල්ම නළියමින් පෙතින දිනයට
බිය වෙති. ” සූරා අන් නූර් 24: 36 සහ 37.
වමම ොකා පහො දුන් ඇතැම් සලෆි ෙරු
වමවසේ පැෙසුහ. “ඔවුන් (සහාබාෙරු)
වෙවෙඳාවම් නිරත වී සි ය දී මුඅේදින්වේ
ඇරයුම ඇසුවණ් නම්, තම අවත් තිවබන
තරාදිය ඉෙත ෙමා, සලාතය සඳහා වව්වගවයන්
යති.” කලින් පැෙසූ ගකාරවයන්, ඔබ නිරත වී
සි න වෙවෙඳාම නිසා නැමදුම් කිරීමට
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බාධාෙක් වුවේ නම් වමම ගනු වෙනුෙ තහනම්
කරන ලදුෙ, කිසදු ඵලක් වගන වනොවෙයි.
එමගින් උපයා ගත් මුෙල් හරාම් (තහනම්) සහ
අපරිසදු එකකි. වමය ඉතාමත් ෙැෙගත්
කරුණකි.
තහනම් කෙ වෙවෙඳාම යනු තහනම්
ාණ්ඩ අවලවි කිරීමය. අල්ලාහ් යමක්
තහනම් කරන විට, එම ක්රිියාවෙන් මුෙල්
ලැබීම ෙ තහනම් කර ඇත. එනම් අවලවි
කිරීමට තහනම් කෙ වෙයක් වකවනක්
අවලවි කර, මුෙල් ලැබීම එ ෙැනි වෙයකි.
මෙ සතුන්, මත් පැන්, සූකර මාිංශ සහ පළිම
ෙැනි ාණ්ඩ අවලවි කිරීම අල්ලාහ්වේ රසූල්
(සල්) තුමාණන් විසන් තහනම් කරන ලදි.
කෙවරකු වහෝ (එම මාිංශය සඳහා සzකාත්
වගවීමක් වනොමැති) මෙ සතුන් අවලවි
කරන්වන් නම්, එම පුේගලයා අනුමත
වනොමැති ගොයමක් උපයා ගත්වත්ය. වමම
නිගමනය කඃමර් නම් මත් පැන් සඳහා ෙ
බලපාන බෙ සලකන්න. නබි (සල්)
තුමාණන්වේ හදීස් ෙෙනට එකඟෙ, වකවනකු
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මත් කරන ඕනෑම වෙයක් කඃමර් යනුවෙන්
හැඳින් වව්.
“මත් කරන සෑම වෙයක්ම කඃමර් වව්. සෑම
කඃමර් (ෙර්ගයක්)ම හරාම් වව්.”
නබි (සල්) තුමාණන් කඃමර් සම්බන්ධෙ
පරිස් ෙහයකට ශාප කෙ බෙ පළිගත් හදීස්
ෙෙන් සනාථ කරයි.
“සැබැවින්ම, අල්ලාහ් කඃමර් පළිබඳෙ ශාප
කර ඇත. එය නිේපාෙනය කරන්නා, කවුරුන්
සඳහා එය නිපෙෙනු ලැබුවව්ෙ ඔහු, එය අවලවි
කරන්නා, එය මිල දී ගන්නා, එය පානය
කරන්නා, එම වෙවෙඳාවමන් ගොයම්
ලබන්නා, එය ප්ර්ොහණය කරන්නා, කවුරුන්
සඳහා එය ප්ර්ොහණය කරනු ලබන්වන් ෙ ඔහු,
(පානය කිරීම සඳහා) එය
ාජනයක
වබෙන්නා” යන පරිස් ෙහය වව්.” අත් තිර්මදි
සහ ඉබ්නු මාජා ොර්තා කෙහ.
කඃමර් යනු මිනිසාෙ මත් කරෙන ඕනෑම
ෙර්ගයක මත් පැන් වව්. එය විස්කි, මොසාර,
අරක්කු, කසේපු ෙැනි වනොවයක් නම් ෙලින්
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හඳුන්ෙනු ලැබුණෙ ඒො සයල්ල කඃමර් ය.
“වලෝකාන්ත දිනය ෙඟා ෙන කාලවේ මිනිසුන්
කඃමර් පානයට වෙනත් නම් උපවයෝගි කර,
එය පානය කරන්වනෝය.” යනුවෙන් හදීස්
ෙෙනක් පෙසයි.
නවීන සමාජවේ කිංසා, අබින්, ඒොයින්
නිේපාෙනය කරනු ලබන මත් කුඩු, වපති ෙැනි
මත් ද්රනො බහුලෙ ාවිත කිරීම ඉතාමත්
යානක තත්ත්ෙයකි. වමම ාණ්ඩයන් අවලවි
කරන්නා සහ ගනු වෙනු කරන්නා සාපරාධි
වකවනකි. වමෙැනි මත් ද්රනො විශාල පරිසකවේ
මරණයට වහේතු ෙන වහයින් වමය විනාශකාරි
ගයුධයකි.
වම් වහේතුවෙන් මත් දුො අවලවි
කරන්නා, වබො හරින්නා, වම්ොට සහයෙන්නා
යන සයලු වෙනාම අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්)
තුමාණන්වේ ශාපයට ලක් ෙනු ඇත. වම්ො
සඳහා මුෙල් ලබා ගැනීම ඉතාමත් දුේට
ක්රිියාෙක් ෙන අතර, එයින් ලබන්වන් ඉතාමත්
පළිකුල් සහගත ගොයමකී. වම් සයලු වහේතුන්
සඳහා මත් ද්රනො ගනු වෙනුවෙ හි නිරත ෙන
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පුේගලයා, සමාජයට සදු කරන විශාල හානිය
වහේතු වකොට වගන, ඔහුට මරණ ෙඬුෙම ලබා
දිය යුතුය.
දුම් ෙැි , සුළු ෙශවයන් වහෝ මත් කරන කාට්
(අරාබි වේශයන් හි ාවිත කරන වකොල සහ
වගඩි) ෙැනි වේෙලටෙ ඉහත සඳහන් නිගමනය
අොල වව්. දුම් ෙැි  මගින් වසෞඛ්යායට හානි සදු
වකවර්. දුම්ෙැි  බාවිත කරන වකවනකුට
එයින් කිසදු ොසයක් වනොමැති නමුත් එයින් සදු
ෙන හානි අප්ර්මාණය. දුම් ෙැි  ාවිත කරන
වකවනකුට ගසන්නෙ ොහනයක ොඩි වී
ගමන් කිරීමට සදු වුෙවහොත්, ඔහුවගන් නිකුත්
ෙන අප්ර්සන්න දුර්ගඳ ෙරා ගත වනොහැක.
වකවනක් ජනතාෙ ගැෙවසන ප්ර්සේධ
ස්ථානයක දුම් පානය කරන විට අෙට සි න
ජනතාෙ මහත් පඩනයට පත් වෙති. එ සමඟ ඒ
අසල සි න දුම් පානය වනොකරන අයෙ වම්
නිසා වරෝගයට පත් වීමට අෙස්ථා ඇති බෙ
දෙොෙරු පෙසති. වම් වහේතුන් මත එය
සමාජවේ පළිකුල් සහගත ක්රිියාෙක් බෙට පත්
ෙ තිවබ්. මුෙල් උපයන එකම අරමුණින් දුම්
ෙැි  වෙවෙඳාවමහි වයවෙන අය, එම අයහපත්
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මාර්ගවයන් තමන්වේ අනිකුත් ගොයම්ෙ
විනාශ කර ගනිති. අල්ලාහ්වේ අණට එවරහිෙ
ක්රිියා කරමින් ඔහුවේ රිස්ක් නමැති වපෝෙණය
පැතිය වනොහැක. එවසේ වනොෙ අල්ලාහ්වේ
සයලු අණට අෙනත වීවමන් ඔහුවගන්
වපෝෙණය ඉල්ලා ප්ර්ාර්ථනා කෙ හැකිය.
අල්ලාහ් ඔබට වෙන් කෙ වපෝෙණය ඔබට
වකවසේ වහෝ ලැවබනු ඇත. එම වපෝෙණය ඔබ
වසොයන්වන් නම් අල්ලාහ්වේ අණ පනත් ෙලට
එකඟ ෙ ජීෙත් වීවමන් අල්ලාහ් ඔබට සහන
සලසා, ගශීර්ොෙ කරනු ඇත.
සයලු ෙර්ගයට අයත් සිංගීත ාණ්ඩ සහ
විවනෝෙ ාණ්ඩ අවලවි කිරීම තහනම්
ක්රිියාෙකි.
වමෙැනි ාණ්ඩ මුස්ලිම් රාජායක් තුෙ
මුළුමතින්ම විනාශ කිරීමට මුස්ලිම් ෙරවයක්
බැඳී සි න වහේතුවෙන්, ඒො අවලවි කර මුෙල්
උපයන්වන් වකවසේෙ? වමයෙ තහනම්
වෙවෙඳාමකි.

24

රූප, පන්තූරු සහ පළිම ෙැනි ාණ්ඩ අවලවි
කිරීම තහනම් කරන ලෙ තෙත් ොාපාරයකි.
මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් පළිම සහ ප්ර්තිමා
ෙැනි වේ අවලවි කිරීම තහනම් කෙහ.
ප්ර්ාණය සහිත ඕනෑම වෙයක් සතුන්,
පක්ෂීන්, මිනිස් රුෙ ෙැනි ෙෑ හී ප්ර්තිමා වහෝ
පළිරුෙක් සාො විකිණීම ඉස්ලාම් හි
තහනම්ය. එමගින් උපයන මුෙල් තහනම්
මාර්ගවයන් උපයා ගත් බෙ සලකනු ලැවබ්.
එවමන්ම, පිංතූරු සහිත සඟරා අවලවි
කිරීම,
විවශේෙවයන්
කාන්තාෙන්වේ
අශික්ෂිත පිංතූරු පලෙන සඟරා අවලවි
කිරීම තහනම්ය. වමයට වහේතුෙ ඒො වෙස
බැලීවමන් අනෙශා වපොලඹවීම් සදු ෙන
අතර, ඒො ෙැරදි ක්රිියා කරා වගන යන්නට
වහේතු ෙන නිසා ඒො අවලවි කිරීම
තහනම්ය. රූමත් කාන්තාෙක් තම සරුර
නිරාෙරණ කරමින් වපනී සටීවමන්
පරිමින්වේ කාමුක ගශාෙන් ඇවිස්සී වමන්,
වකවනක් දුරාචාරවේ සහ සාපරාධි ක්රිියාෙන්
හි වයවෙන්නට අනුබලයක් ෙනු ඇත.
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සැබැවින්ම, වමෙැනි පන්තූරු ජනතා අතර
වබො දීවමන් හා අවලවි කිරීවමන්
වෙයිතාන් ට අෙශා ෙන්වන් මිනිසාවේ
වමෙැනි හැසරීම්ය.
පරිමින් සහ කාන්තාෙන් නිර්ෙස්ත්රුෙ අස ා
වලස රඟපාන දුරාචාර චිත්රුපි , වීඩිවයෝ පට, අෙ
වබොවහෝ මුස්ලිම් සමාජයන් සහ නිවෙස් තුෙට
ප්ර්වව්ශ වී අෙසානය. අස්ෙ ාවික ලිිංගික
හැසරීම් වමෙැනි චිත්රුපි  ෙල ප්ර්ෙර්ශන වකවර්.
වම්ො නරඹන තරුණ තරුණියන් වම්ො සැබෑ
බෙ විශ්ොස කර වම් ගකාරවයන් දුරාචාරවේ
හැසවරන්නට වපොලඹ ෙනු ලබති. එනිසා
වමෙැනි චිත්රුපි  මුස්ලිම් පරිසරවයන් ඉෙත්
කිරීම සහ ඒො විනාශ කිරීම ඔවබ් යුතුකමකි .
වමෙැනි වීඩිවයෝ පි  අවලවි සැලක් විෙෘත
කරන වකවනක්,
සැබැවින්ම අල්ලාහ්ට
අකීකරු වීවම් ක්රිියාෙක් ගරම් කරන අතර,
එමගින් ඔහු උපයන මුෙල් හරාම් බෙ
සලකන්න. එම මුෙලින් ඔහු තම පවුවල් අය
සඳහා කරන වියෙම් හරාම්ය. සැබැවින්ම ඔහු
විෙෘත කවෙේ වෙයිතාන්වේ බල වකොටුෙකි.
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තහනම්
ාණ්ඩ යටවත්, ගායක සහ
ගායිකාෙන්, සිංගිත ාණ්ඩ සමඟ ගායනා
කර, තැි  ගත කෙ ගීත අවලවි කිරීම
තහනම් වෙවෙඳාවමහි තෙත් අිංගයකි.
වමෙැනි ගීතයන් හී අධික වලස සඳහන්
කරන්වන් කාන්තාෙන් වකවරහි කාමාශාෙ,
අධික වප්ර්ේමය සහ උන්මාෙය පළිබඳෙයි. වම්
වහේතුවෙන් වමෙැනි ගීත පි  සහ සීඩී අවලවි
කිරීම තහනම් ය. සමාජවේ අයහපත් හා
දුරාචාර හැසරීම් පතුරු ෙන වමෙැනි ාණ්ඩ
අවලවි කිරීම, ඒොට මුෙල් අය කිරීම සහ
ඒො මගින් ලබන ගොයම් මාර්ග සයල්ල
හරාම් බෙ අල්ලාහ්වේ රසුල් (සල්)
තුමාණන් තහනම් කෙහ. වමෙැනි ගීත නිසා
වකවනකුවේ පැෙැත්ම අපවිත්රු ෙන අතර
මුස්ලිම් නිවෙස් තුෙටම වමම කසෙ
ප්ර්ොහනය කරනු ලබයි.
යමක් මිල දී ගන්නා වකවනක් එම
ාණ්ඩය හරාම් ක්රිියාෙක් ඉටු කිරීම පණිස
ාවිත කරන්වන් නම්, එය හරාම් ගනු
වෙනුෙක් බෙ සෙකන්න. වමම මිල දී ගත්
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ාණ්ඩ මගින් වකවනක් තහනම් ක්රිියාෙක
වයවෙන්වන් නම් එවසේ සදු කෙ අවලවිය
තහනම් බෙ සලකන්න. වමයට වහේතුෙ
ඔහුවේ පාපතර හා තහනම් ක්රිියාෙට ඔබෙ
සහය ෙන නිසාය.
අල්ලාහ් වමවසේ පෙසයි. “වහොඳ ෙැය

කිරීමටෙ (අල්ලාහුට) බියබැතිමත් වීමටෙ
එකිවනකාට
පහිට
ෙවු.
පෙටෙ,
අක්රිමිකතාෙයටෙ එකිවනකාට පහිට වනොෙවු.”
සූරා අල් මායිො:2

එබැවින්, ෙයින් (කසේපු) වපරීවම් අෙහසන්
වකවනක් මිදි වහෝ රට ඉඳි මිල දී ගැනීම වහෝ
මුස්ලිම් ෙරුන්ෙ ඝාතනය කිරීම වහෝ
මිංවකොල්ල කෑම වහෝ
ජනතාෙට
අසාධරණකම් සදු කිරීවම් අරමුණින් වහෝ
වකවනක් අසපතක් වහෝ ගයුධයක් මිල දී
ගැනීම වමයට වහොඳ උොහරණ වව්.
අල්ලාහ් තහනම් කෙ ක්රිියාෙක් වහෝ
අල්ලාහ් තහනම් කෙ මාර්ගවේ උපවයෝගි
කිරීවම් අරමුණින් යමක් මිල දී ගන්නට
වකවනක් පැමිණිවේ නම්, ඔහුට එය අවලවි
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කිරීමට අනමුත නැත. මිල දී ගන්නා තැනැත්තා
එෙැනි තහනම් වහේතුෙකට මිල දී ගන්නා බෙ
ෙන්වන් නම් වහෝ සැකයක් තිවබ් නම් ඔහුට
එය විකිණීම තහනම්ය.
තහනම් කරන ලෙ ගනු වෙනු තෙත්
කිහිපයක්: වකවනක් තමාට අයත් වනොෙන
වෙයක් විකිණීම එයින් එකකි. වකවනක්
වෙවෙන්වඳකු ෙඟට වගොස් තමාට අෙශා යම්
ාණ්ඩයක් ගැන විමසයි. වෙවෙන්ඳා ෙඟ එම
ාණ්ඩය වනොමැති නමුත් එම ාණ්ඩය ලබා
වෙන්නට වෙවෙන්ඳා එකඟ වෙයි. ඔවුන්
වෙවෙනාම එම ගනු වෙනුෙට සහ ෙර්තමාන
වහෝ අනාගත දිනයක මිලකට එකඟ වී
ගිවිසුමක් සාෙයි. වම් ෙන විටත් එම ාණ්ඩය
වෙවෙඳා සතුෙ වනොමැත. ඉන් අනතුරුෙ
වෙවෙන්ඳා වගොස් ාණ්ඩය මිල දී වගනවිත්,
වපර එකඟ වූ මිලට පාරිව ෝගිකයාට සපයයි.
වමෙැනි වෙවෙඳ ගනු වෙනු තහනම් කිරීමට
වහේතුෙක් කුමක්ෙ? වෙවෙන්ඳා අවලවි කවෙේ
තමාට අහිමි ාණ්ඩයක්ය. තෙෙ, ාණ්ඩවේ
විස්තර නිස වලස සඳහන් කර තිබුවණ් නම්,
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ාණ්ඩය හිමි කර ගන්නටත් වපර එය ඔහු
අවලවි කර අෙසානය. විස්තර නිස වලස
සඳහන් වනොකෙ ාණ්ඩයක් නම් සහ ප්ර්මාෙ වී
වගවීම් කරන මිල නම්, වෙවෙන්ඳා සැබැවින්ම
අවලවි කවෙේ තමා වගවිය යුතු ණයයි. හාකිම්
බින් හzසාම් (රලි) දිනක් රසූල් (සල්) වෙතට
පැමිණ, “අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්) තුමාණනි!
වකවනක් යමක් මිල දී ගන්නට මා වෙතට
පැමිවණයි. නමුත් ඔහු ඉල්ලන ාණ්ඩය මා
සතුෙ වනොමැති නිසා මම වෙවෙඳ වපොෙට
වගොස් ඔහු වෙනුවෙන් මිලට ගත හැකිෙැ?” යි
විමසීය. එවිට රසූල් (සල්) තුමාණන් “ඔබ
සතුෙ වනොමැති වෙයක් අවලවි වනොකරන්න.”
යැයි ඔහුට කීහ. වමම නිගමනය පැහැදිලි
තහනමක් ෙන වහයින් පැහැදිලි විස්තර සඳහන්
කෙ ාණ්ඩ තමා සතුෙ වනොමැති විට, ඒ
වමොවහොවත් මිලට වහෝ අනාගතවේ මිලට වහෝ
එය විකිණීම සඳහා ගිවිසුමක් කිරීමට අනුමැතිය
නැත.
වමම කාර්යය සැහැල්ලුෙට සලකන්නට
අනුමත නැත. පාරිව ෝගිකවයකුට යමක්
අවලවි කිරීමට බලාවපොවරොත්තු ෙන
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වකවනක්, එම ාණ්ඩය තම ගබඩාවෙහි වහෝ
තම කඩවයහි වහෝ ගුෙවමහි වහෝ තම
ොහනවයහි වහෝ තම කාර්යාලවයහි විකිණීමට
සූොනම්ෙ ගබඩා කර තැබිය යුතුය. වමමගින්,
ාණ්ඩ මිල දී ගන්නට වකවනක් පැමිණි විට,
ඒො අප්ර්මාෙෙ වහෝ පසු දිනයක වහෝ ඔහුට
විකිණිය හැකිය.
තහනම් කරන ලෙ තෙත් ගනු වෙනුෙක්.
“අයින ගනු දෙනුව” දේ: වමයින් අෙහස්
ෙන්වන් කුමක්ෙ? ප්ර්මාෙ වී වගවීම් ක්රිමය
යටවත් ාණ්ඩයක් අෙ ෙැඩි මිලට විකිණීම.
(ප්ර්මාෙ වී වගවීම් කරන නිසා, මිල ෙැඩි කරන
ලදී) ඇතැම් විට ගැනුම්කරුො එම ාණ්ඩය
වපරො, වගන ගවව් නම්, එම ාණ්ඩය
ඔහුවගන් ෙර්තමාන අඩු මිලට ගැනීම. වමම
ෙර්තමාන මිල, ඔහුට අවලවි කෙ ප්ර්මාෙ වී
වගවීම් ක්රිමවේ මිලට ෙඩා අඩුය. නමුත්
නියමිත කාල අෙසානවේ ගැනුම්කරුො තම
ණය පයෙන විට, ඔහු සම්පූර්ණ මුෙල වගවිය
යුතුය. අල් අයින ගනු වෙනු වලස හැඳින්
ෙන්වන් වම් ක්රිමයයි. (අයින් = එයම යන
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ෙචනවයන් උපුටා ගන්නා ලදී) එම ාණ්ඩයම
හිමිකරුට යළි විකුණනු ලැබීවම් වහේතුවෙන්
එය අයින ගනු වෙනු යැයි හැඳින් වව්. වකවනකු
රිබා නම් වපොලියට හසු කරන මුොෙ නිසා,
වමම ගනු වෙනු හරාම්ය.
වමය ප්ර්ාවයෝගිකෙ සදුෙන්වන් වමවසේය. ඔබ
වකවනකුට ෙර්තමාන මිලට වඩොලර් විකුණන
නමුත්, ඔහු ප්ර්මාෙ වී වගවිම් කරන විට අධික
මුෙලක් ෙැය කරන්නට සදු ෙනු ඇත. වමම
අධික මිල වෙනස වපොලිය වලස සැලවක්.
ඔබ වකවනකුට ප්ර්මාෙ වී වගවීවම්
ක්රිමයට ෙැඩි මිලට ාණ්ඩ විකිණීවමන්, ඔබට
ඔහු ණය වගවිය යුතුය. ඔහු කැමති නම් එම
ාණ්ඩය ාවිත කෙ හැක, නැතවහොත් ඔවබ්
ණය පයවීම සඳහා තෙත් වකවනකුට විකිණිය
හැකිය. වමය ඔබට බන්ධනයකි. වමෙැනි ගනු
වෙනු පළිබඳෙ නබි (සල්) තුමාණන් වමවසේ
කීහ. “අයින ගනු වෙනු වෙහි ඔබ වයවෙන විට,
එෙවෙවනකු වේ ෙලිගවේ එල්ලී වගොවිතැන්
ගැන ඔබ සතුටට පත් වෙයි. අල්ලාහ් ඔබ
වෙතට අපකීර්තිය එෙන්වන්ය. ඔවබ් ෙහමට
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ඔබ හැරී පැමිවණන තුරු, ඔහු එය ඉෙත්
කරන්වන් නැත.” අබු ොවූේ ොර්තා කවෙේය.
වමහි තෙත් උොහරණයක් වෙස බලමු. ඔබ අෙ
දින රුපයල් 25/-ක් ෙි නා ාණ්ඩයක්, ලබන
මස ප්ර්මාෙ වී වගවීවම් වකොන්වේසයට රුපයල්
50/- බැගින් වකවනකුට විකුණයි. ලබන මස
ෙන විට ාණ්ඩ මිල ෙැඩි ෙන බෙ ගැනුම් කරු
සතුො විය හැක. මුෙල් අඩුපාඩු නිසා වහෝ
වෙනත් යම් වහේතුෙක් නිසා වහෝ ගැනුම්කරු
පසු දින එම ාණ්ඩ ඔබට වපරො විකිණීමට
ඔබ වෙත පැමිවණයි. ඔබෙ ෙර්තමාන මිලට
ඔහුවගන් මිල දී ගන්නට එකඟ වෙයි.
ාණ්ඩවේ ෙර්තමාන මිල තෙමත් රු.25/-යි.
නමුත්, මාසයකට පසුෙ නියමිත දිනවේ ගැනුම්
කරු, ඔහු එකඟ වූ අයුරින් රු.50/- බැගින් ඔබට
වගවීම් කරයි. වමම ගනු වෙනු වෙහි ඔබ අමතර
රු.25/-ක ලා යක් ලැබුවව්ය. වමම මුෙල
වපොලි බෙ සැලවක්.
තහනම් කරන ලෙ තෙත් ගනු වෙනුෙක්, අන්
නජේ : වමයින් අෙහස් ෙන්වන් වමවසේය.
ප්ර්සේධ වෙන්වේසවේ ඔබ ාණ්ඩයක් විකුණන
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අෙස්ථාවව් වකවනක් පැමිණ ාණ්ඩවේ මිල
ඉහෙ නිංෙයි. ාණ්ඩය මිල දී ගැනීමට ඔහුට
කිසදු අෙශාතාෙක් නැත. ඔහුවේ අරමුණ
ාණ්ඩය මිල දී ගන්නට පැමිණි අය මුො කිරීම
සඳහා මිලය නැිංවීමයි. වමම ක්රිියාවෙහි ඔහු
වයවෙන්වන් අවලවි කරන්නා සමඟ එකඟ වී
වහෝ සය කැමැත්වතන් වහෝ විය හැක. එ
බැවින්, තමා මිල දී ගන්නට අකැමැති වුෙත්,
ගැනුම් කරුෙන්ට ාණ්ඩවේ මිල ෙැඩි කිරීම
ඔහුවේ අරමුණ ෙන වහයින් එම තැනැත්තා
‘නාජිේ’ යනු හැඳින් වව්. ඔහු අල්ලාහ්වේ රසූල්
(සල්) තුමාණන්වේ තහනමට එවරහි ෙන
වකවනකි. නබි (සල්) තුමාණන් “නුඹලා
එකිවනකාට නජේ (ක්රිියා) වනොකරනු.” යැයි
පැෙසු වහයින් එය හරාම් වහෙත් තහනම්
ක්රිියාෙකි. එසමඟම වමය අන් නජේ යැයි
හැඳින්වව්.
ාණ්ඩ මිල දී ගැනීමට අෙහසක් වනොමැති
වකවනක් වමම වෙන්වේසයට සහ ාගි වීම
වහෝ ලිංසුෙ තැබීම වහෝ වනොකර, ගැනුම්කරු
සහ විකුණුම්කරුට තම වෙවෙඳාම කරවගන
යන්නට ඉඩ දිය යුතුය.
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ඇතැම් විට විකුණුම්කරුට උපකාරයක්
කරන අරමුණින් මිල ඉහෙ නැිංවීමට ඔහුවේ
හිතෙත් අය ක්රිියා කරති. අධික මිලට ලිංසුෙ
තැබීවමන්, විකුණුම්කරුවේ ලා ය ෙැඩි කෙ
හැකි යැය සගයන් සතනො ඇත. ඇතැම් විට
විකුණුම් කරුොම තම සගවයක් වයොො ොාජ
වලස මිල ෙැඩි කිරීමට සහ වසනඟ
වගන්ෙන්නට සූොනම් කරයි. වමම ක්රිියාෙන්
නජේ සහ හරාම් වලස හැඳින් වව්. වමය
මුස්ලිම් ජනතාෙ මුො කර, ඔවුන්වේ මුෙල්
අසාධාරණෙ අත්පත් කර ගැනීවම් එක්තරා
මාර්ගයකි.
නජේ හි තෙත් මුහුණුෙරක් ගැන හදිස්
විේෙතුන් වමවසේ ෙන්ෙති. විකුණුම් කරුවෙක්,
තමා ගත් මිලට ෙඩා ඉහළින් ාණ්ඩයක් මිල දී
ගත් බෙ ගනු වෙනු කරුෙන්ට අසතා පැෙසීම.
වමම අසතා කථාෙ විශ්ොස කෙ ගැනුම්
කරුවෙක්, අධික මිලක් වගො ාණ්ඩය ගනී.
විකුණුම් කරුො වමයින් බලාවපොවරවත්තු
ෙන්වන් අසතා කථා පෙසා අධික ලා
උපයන්නටයි. වමම විකිණීම නජේ සහ හරාම්
එකකි. අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්) තුමාණන්
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වමය මුො සහ ෙිංචා කිරීමක් වලසෙ වබොරු
කීම සහ වද්රනෝහිකමක් වලසෙ ෙර්ග කිරීවමන්
එය තහනම් කරන ලදී. ගැනුම්කරු එම
ාණ්ඩවේ ගැනුම් මිල ගැන විමසුවව් නම්,
විකුණුම් කරු එහි සැබෑ මිල ඔහුට ප්ර්කාශ
කිරීමට අෙශා නැත.
වමම නජේ ගනු වෙනුවෙහි තෙත් වකොටසක්
ඇත. වෙවෙඳ වපොවෙේ සයලු වෙවෙඳුන් එකතු
වී
ාණ්ඩ
විකීණීමට
පැමිවණන
නිේපාෙකයින්වගන් වහෝ වගොවීන් වගන්
එක්තරා මිලට ඉහළින් මිල දී වනොගන්නා බෙ
තීරණයක් ගනිති. වම් නිසා නිේපාෙකයාට වහෝ
අවලවි කරන්නාට තම ාණ්ඩ අඩු මිලට
විකිණීම හැර වෙනත් විකල්පයක් නැත. වමහිදී
වෙවෙඳ වපොවෙේ සයලු වෙනාම හරාම්
ක්රිියාෙකට හවුල්කරු බෙට පත්වෙති. අන්
අයවේ මුෙල් අසාධාරණ වලස උදුරා ගැනීමක්
වමහි දී සදු වව්.
තහනම් කරන ලෙ තෙත් වෙවෙඳ ගනු
වෙනුෙක්, මුස්ලිම් ෙරවයක් තම සවහෝෙරයාවේ
වෙවෙඳාමට ඉහළින් වෙවෙඳාමක් කිරීම: “ඔබ
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කිසවෙක් ඔහුවේ (මුස්ලිම්) සවහෝෙරවයකුවේ
වෙවෙඳාමට ඉහළින් තෙත් වෙවෙඳා මක්
වනොකෙ යුතුයැ.” යි නබි (සල්) තුමාණන්
පැෙසුහ. වමය සදුවෙන්වන් වකවසේෙ? යම්
ාණ්ඩයක් මිල දී ගැනීමට වකවනක් පැමිණි
විට, විකුණුම්කරු ඔහු සමඟ කථා කර ගනු
වෙනු අෙසන් කිරීමට දින වෙකක් වහෝ තුනක්
වහෝ අෙස්ථාෙක් වෙයි. ඒ අතරතුර තෙත්
වෙවෙවඳක් මැදිහත් වී, එම ාණ්ඩයම වහෝ
එයට ෙඩා වහොඳ ාණ්ඩයක් අඩු මිලට තමා
සපයන බෙ වපොවරොන්දූ වෙයි. ඔහුවේ
සවහෝෙරයාවේ, අෙසන් කෙ අවලවියට
ඉහළින් සදු කරන වහේතුවෙන් වමම වෙෙන
වෙවෙඳාම (මැදිහත් වීම) හරාම් ය.
වමම නිගමනයට එකඟෙ, විකුණුම්
කරුවෙක් ාණ්ඩයක් මිලකට කථා කර, (ගනු
වෙනු නිම කිරීම ප්ර්මාෙ කිරීමට එකඟ වුවේ
නම්) එම නිම වූ ගනු වෙනුෙට, තෙත් වකවනක්
මැදිහත් විය වනොහැක. ගැනුම්කරු කැමති නම්
ාණ්ඩය ාර ගනි, ඔහු අකැමැති නම් ගනු
වෙනුෙ අෙලිංගු කරයි. ගැනුම් කරුවෙක් සය
මනාපවයන් ඇනවුම අෙලිංගු කෙවහොත්
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(කිසවෙකුවේ බලපෑවමන් වහෝ ග ාසවයන්
වහෝ වතොරෙ), එම ගැනුම්කරුට ඔවබ් ාණ්ඩය
විකිණීමට (ෙැන්) කිසදු තහනමක් නැත. (වම්
අයුරින්ම) වකවනක් මිල දී ගන්නා වේ ඔහුට
ඉහළින් මිල දී ගැනීමට ඉදිරිපත් වීමෙ හරාම් ය.
මුස්ලිම් ගැනුම් කරුවෙක් ාණ්ඩයක් යම් කාල
සීමාෙක් තුෙ නියමිත මිලකට ගන්නට එකඟ වූ
පසු, වෙනත් වකවනක් එම වෙවෙඳා වෙතට
වගොස්, “ඔහු එකඟ වූ මිලට ෙඩා අධික මිලට
ගන්නට මම සූොනම්” යැයි ඉදිරිපත් වෙයි.
මුස්ලිම් ෙරුන්වේ අයිතීන් කඩ කරමින්,
ඔවුන්වේ සත් තුෙ එකිවනකා වකවරහි
දෙරය ඇති කරන වමෙැනි ගනු වෙනු හරාම්
බෙ ඉස්ලාම් පෙසයි. තම ගනු වෙනුෙකට ඔබ
මැදිහත් වී බාධා කෙ බෙ මුස්ලිම් ෙරවයක් ෙැන
ගත්වත් නම්, ඔහුවේ සත් තුෙ වකෝපය,
දෙරය, පළිකුල් ෙැනි හැඟීම් අධික ෙනු ඇත.
ඇතැම් විට ඔබට එවරහිෙ ඔහු ප්ර්ාර්ථනා කිරීමට
ෙ ඉඩ ඇත. “...වහොඳ ෙැය කිරීමටෙ (අල්ලාහ්ට)

බිය වීමටෙ එකිවනකාට පහිට ෙවු. පෙටෙ,
අක්රිමිකතාෙයන්ටෙ, එකිවනකාට පහිට
වනොෙවු.” සුරා අල් මායිො ොකා 2.
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රැෙි ලි සහිත වෙවෙඳාම තහනම් කරන ලෙ
තෙත් වෙවෙඳ ගනු වෙනුෙක් වව්. එනම්
ාණ්ඩයක වෙෝෙයක් තිවබන බෙ ෙැන සි යදී
ඒ ගැන කිසෙක් වනොපෙසා ඔවබ් මුස්ලිම්
සවහෝෙරවයකුට එය අවලවි කිරීම. වමෙැනි
වෙවෙඳාම මුො කිරීමක් සහ මහත් ෙිංචාෙක්
යන වහයින් වමයට අනුමත නැත. ාණ්ඩයක
යම් වෙෝෙයක් තිවබ් නම් ඒ බෙ ගැනුම් කරුට
ෙැන්වීම විකුණුම්කරුවේ ෙග කීමක් වව්. ඒ බෙ
නබි (සල්) තුමාණන් වමම හදීසය මගින්
පැහැදිලි කර දුන්හ. “වෙවෙඳ ගනු වෙනුෙක්
කරන වෙවෙවනක්, එය අෙසන් කර වෙන් ෙන
තුරු යහපත් ස්ථානවයහි සි ති.
ඔවුන්
වෙවෙනාම එකිවනකා වකවරහි අෙිංකෙ හා
විෙෘත වුවේ නම් ඔවුන්වේ ගනු වෙනුවෙහි
ගශීර්ොෙ ලබති.
එවසේ වනොෙ ඔවුන්
එකිවනකාට වබොරු පෙසා (සතා) සඟෙන්වන්
නම් ඔවුන්වේ ගනු වෙනුවෙහි තිවබන
ගශීර්ොෙය ඔවුන්ම මකා ෙමන්වනෝය.”
එනිසා, අල්ලාහ්වේ වසේෙකයිනි!අෙිංක වීම
අවේ යුතුකමකි. අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්)
තුමාණන් පැෙසුවව් වමවසේය. “ෙහම යනු
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අෙිංක වීමය, ෙහම යනු අෙිංක වීමය, ෙහම යනු
අෙිංක වීමය.”
“එය කාහටෙ අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්)
තුමණි?” යැයි (සහාබාෙරු) සගයින් විමසුහ.
“අල්ලාහ්ට, ඔහුවේ ග්රන්ථයට, ඔහුවේ රසූල්
ෙරයාට, මුස්ලිම් නායකයන්ට සහ මුස්ලිම්
වපොදු ජනයාට.” යැයි එතුමාණන් පළිතුරු
දුන්හ.
එවහයින්, මුස්ලිම්ෙරවයක් අෙිංක විය
යුතුය. අෙිංකවීම යනුවෙන් අෙහස් ෙන්වන් ඔහු
ඇතැම් ෙැයින් නිවෙොස් කරනු ලබන බෙයි. ඒ
නිසා අෙිංකවීම යනු මුො කිරීවමන් නිවෙොස්
වීමකි.
දිනක් රසූල් (සල්) තුමාණන් වෙවෙඳ
වපොවෙේ ගහාර ාණ්ඩ වගොඩ කර තබා අවලවි
කරන වකවනකු පසු කර වගන ගියහ. එම
වගොඩ තුෙට අත ෙැමු නබි (සල්) තුමාණන්, එහි
පතුවල් වතත් සහිත ගහාර (වහෝ ධානා)
තිවබන බෙ දුටුවව්ය. “ගහාර වෙවෙන්ඳා!
වමය කුමක් ෙැ” යි නබි (සල්) තුමාණන්
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විමසුහ. “අහසන් (ෙර්ොෙ නිසා) එය සදුවුණි”
යැයි අවලවි කරන්නා කීවව්ය. එවිට
අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්) තුමාණන්, “එවසේ නම්
එය
ජනතාෙට
වපවනන්නට
ඇයි
වනොතබන්වන්? අපෙ මුො කරන්වනක්
(මුස්ලිම් ෙරුන්ට ෙිංචා කරන්වනක්) අපට
අයත් වකවනක් වනොෙන්වන්ය.” යනුවෙන්
ඔහුට කීහ.
මුස්ලිම් ෙරුන් අතර වෙවෙඳ ගනු වෙනු
කිරීවම් මූලික හරය කුමක් ෙැයි වමම හදිසය
අපට වපන්ෙයි. අවලවි කරන ාණ්ඩවේ
තිවබන අඩුපාඩු සඟෙන්නට මුස්ලිම්
ොාපාරිකවයකුට අනුමැතය නැත. ඔහු අවලවි
කරන ාණ්ඩවේ වෙෝෙයක් තිවබ් නම්, එම
වෙෝෙය වපවනන අයුරින් එකී ාණ්ඩය
ප්ර්ෙර්ශනය කෙ යුතුයි. එවිට එම ාණ්ඩයට
සුදුසු මිලක් ඔහුට ලබා ගත හැකි ෙනු ඇත.
එවසේ වනොකිරීවමන්, ාණ්ඩය නුසුදුසු මිලකට
අවලවි කෙවහොත්, ඔහු කරන්වන් ෙිංචාෙකි.
වමෙැනි වෙවෙන්ඳා තම (මුස්ලිම්) සමාජයට
අයත් වනොෙන බෙ රසූල් (සල්) තුමාණන්
ප්ර්කාශ කෙහ.
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එ නිසා, අල්ලාහ්වේ ගැත්තනී! ඔබලා
ෙර්තමාන
සමාජවේ වකතරම් ෙිංචා
ෙකින්වන්ෙ? ගහාර වහෝ වව්ො එෙෙළු වහෝ
වව්ො, වෙෝෙ සහිත ාණ්ඩ වපට්ි ය පතුවල්
තබා වහොඳ ාණ්ඩ ඉහළින් තබා අවලවි කරන
අය ෙකිනො වන්ෙ? ඔවුන් වමම ෙිංචනික
කටයුතු සදු කරන්වන් ඕනෑ කමින් හා
ෙැනුෙත්ෙය. වමය මුො කිරීමකි.
අපට කමා කරන වලසෙ අපවේ වපෝෙණය
හලාල් මාර්ගවයන්ෙ, අපවේ ගොයම හලාල්
මාර්ගවයන්ෙ ලබා වෙන වලසෙ, ඔහුවේ
අසීමිත තිළිණ අපට පරිනමන වලසෙ අති
උතුම් අල්ලාහ්වගන් අයැදිමු.
යා අල්ලාහ්! අපට තහනම් මාර්ගවයන් වනොෙ
හලාල් මාර්ගවයන් ඔබ පරිනැමු වේ ගැන අප
තෘේතියට පත් කරනු මැනවි. අන් අයවගන්
ලැවබන වේට ෙඩා ඔවබන් ලැවබන තෑගි
මගින් අප සෑහීමට පමුණුෙනු මැනවි. අපවේ
පාපයන් සඳහා අපට කමා කර, ඔවබ්
කරුණාෙ අපට පහෙ කර, අපවේ
පාවපෝච්චාරණය පළි ගනු මැනවි. පාපක්ෙමාෙ
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දිය හැක්වක් ඔබට පමණි. කරුණාෙ ෙැක්විය
හැක්වක් ඔබට පමණි. එනිසා, අවේ ප්ර්ාර්ථනාෙ
පළිගනු මැනවි. අල්ලාහ්වේ රසූල් (සල්)
තුමාණන්ට සාමය හා ගශිර්ොෙ හිමිවව්ො.
ගමීන්.
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