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ආගමික විද්වතුන් නබිවරුන් ගේ 
උරුමක්කාරග ෝ ගවති 

ගෙයික් අබ්දුල්බාරි අත් තුගබයිති 

මස්ජිදුන් නබවි ග හි ඉමාම්වරග කි 
සවුදි අරාබිගේ අරබ් නිවුස් පුවත් ෙත්ර ගේ 2014 ගෙබරවාරි 28 වන දින ෙළ වු ලිපි  

නබිවරුන් ගේ උරුමක්කාර න් වශග න් නබිවරුන් 
ගේ මාර්ග  අනුගමන  කරන ගහේතුගවන් ආගමික 
විද්වතුන්ට ඉස්ලාම  උසස් ගගෞරව ක් දක්වයි. 
ඇත්ත වශග න්ම ගමම විද්වතුන් ගේ ගගෞරව  හා 
ගරේෙඨ් භාව  ගහේතු ගකොට ගගන, අල්ලාහ් ඔහුගේ 
නාම  ද මලාඉකා වරුන් ද සම්බන්ධ කර ගමම 
විද්වතුන් ගැන අල් කුර්ආන් වාකය ග හි සඳහන් 
කරයි.  

ولُو الِْعلِْم قَائِم  
ُ
َه إَِلَّ ُهَو َوالَْمََلئَِكُة َوأ ـٰ نَُّه ََل إِلَ

َ
ا َشِهَد اللَّـُه أ

َه إَِلَّ ُهَو الَْعِزيُز اْْلَِكيمُ  ۚ   بِالِْقْسِط  ـٰ  ﴾02﴿ ََل إِلَ

“ (අල්ලාහ්) ඔහු හැර (අන්) ගදවිග ක් නැතැයි 
අල්ලාහු ද මලාඉකාවරුන් ද යුක්තිග හි ස්ථීර වූ 
දැනුමැති න් ද සාක්ෂි දරති. ඔහු හැර (අන්) ගදවිග ක් 
නැත. ඔහු බලසම්ෙන්න . නුවණැති .” සූරා 3:18. 

අල්ලාහ් ගේ ආශීර්වාද  කි නු ලැබීගම් සුදුසුකම හිමි 
වීම ආගමික විද්වගතකුට මහත් ගගෞරව සම්මාන ක් 
වන අතර, අල්ලාහ් ගේ මලාඉකාවරුන් ද, ස්වර්ගගේ 

http://tanzil.net/#3:18
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හා මිහිකල  මත සටින ස ලු ගදනාම ද ආගමික 
විද්වගතකු ට ආශීර්වාද කරන ගලස අල්ලාහ්ගගන් 
උෙගදස් ගදනු ලැබීම ආගමික විද්වගතකු ට හිමි වන 
මහත් ගගෞරව සම්මාන ක් ගේ.  

අල්ලාහ් ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් ගමගසේ වදාළහ. 
“සැබැවින් ම, ජනතාව ට ගහොඳ ගද් උගන්වන්ගන් 
කවගරකු ද, ඔහු ට අල්ලාහ් ආශීර්වාද එවන්ගන් . 
තවද, ස්වර්ගගේ සහ මිහිතල  මත වසන ජනතාව ද, 
හුඹස් හි කූම්බින් ද. (ජලගේ සටින) මත්සය න් ද ඔහු 
(මිනිසා) ට ආශීර්වාද කරන ගලස අල්ලාහ්ගගන් 
ඉල්ලා සටිති.  

ආලිම් වරු අල්ලාහ ්ගේ මිතුරන් වන අතර, අල්ලාහ ්ට 
සැබැවින් ම බි  වන්ගන් ද ඔවුන්ම ,  නුගවන් අල් 
කුර්ආන  ප්රබකාශ කරයි.  

ـَه َعِزيٌز إِنَّ اللَّ  ۚ   إِنََّما ََيََْش اللَّـَه ِمْن ِعبَاِدهِ الُْعلََماءُ 
 ﴾٨٢﴿ َغُفورٌ 

“සැබැවින් ම අල්ලාහ් ට  ඔහු ගේ ගැත්තන් අතරින් 
බි  වන්ගන් ආලිම් වරු (දැනම ඇත්තන්) ම .“ සූරා 
ෆාතිර් 35:28. ඔවුන් දැනුම උසුලන්ගන් අල්ලාහ් 
ගකගරහි තිගබන බි  බැතිමත්කම නිසා . 

http://tanzil.net/#35:28
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يَن َجَزاُؤُهْم ِعنَد  ْنَهاُر َخاِِلِ
َ
َربِِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن ََتِْري ِمن ََتِْتَها اأْل

ا بَد 
َ
َذٰلَِك لَِمْن َخِِشَ  ۚ   رَِِّضَ اللَّـُه َعنُْهْم َورَُضوا َعنْهُ  ۚ   ِفيَها أ
 ﴾٢﴿َربَّهُ 

“ඔවුන් ගේ ගේතන  ඔවුන් ගේ ෙරමාධිෙති ගේ 
සන්නිධානග හි වු අද්න් නමැති (සදාකල් ෙවතින) 
ස්වර්ග  ගේ.එහි  ටින් ගලා බසන ගිංගා  . ඔවුහු එහි 
සදාකල් ගවගසන්ගනෝ . අල්ලාහ් ඔවුන් ගකගරහි 
සිංතෘප්ත ගවයි, ඔවුන් ද අල්ලාහ් ගකගරහි සිංතෘප්ත 
ගවති. - ගම  තමාගේ ෙරමාධිෙති ට බි  බැතිමත් 
අ ට  .” සූරා අල් බේයිනා 98:8. 

ගෙයික් ඉබ්නු අල් කේයිම් (රහි) ගමගසේ ෙහදා 
දුන්ගන් . “ඉස්ලාම් හි (දැනුම ඇති) ආලිම්වරු සහ 
ජනතාව ට ෆත්වා ( ආගමික උෙගදස්) සෙ න්නන් - 
කුර්ආන  සහ හදීස් වදන් තුළින් නිගමන  කිරීම ට 
හැකි ඔවුන්, නීති සහගත සහ නීති විගරෝධි කරුණු 
පිළිබඳ ව ජනතාව ට ෙහදා ගදනු පිණිස තම කාල  
වැ  කරන්නන්, අහස ට අලිංකාර සෙ න 
තාරුකාවන් ගමන් ගෙොගළොව ට ඔවුන් (ගසේව  
කරන්නන්) ගවති. අවුල් තත්ත්ව  ට ෙත් වූ ජනතාව 
ට  හ මඟ ගදනු ලබන්ගන් ඔවුන් ගේ මාර්ගග නි. 
දැනුම ඇති ගමම විද්වතුන් ජනතාව ට ආහාර හා 
ොන  ට වඩා ගබොගහෝ අවශය පිරිසකි.  

http://tanzil.net/#98:8
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هَ  ِطيُعوا اللَـّ
َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
ْمِر  يَا أ

َ
وِِل اأْل

ُ
ِطيُعوا الرَُّسوَل َوأ

َ
َوأ

  ۚ   ِمنُكمْ 

“අගහෝ විශ්වාසවන්තයිනි! අල්ලාහ්ට ද රසූල්වර ා ට 
ද ඔබගගන් අධිකාරීන් ට ද කීකරු වනු.”  ැයි සූරා 
අන් නිසා 4:59 වාකය ග න් අල්ලාහ් ෙවසන්ගන් 
දැනුම ලත් විද්වතුන් ට අවනත වීම, ගදමාපි න් ට 
අවනත වීම ට වඩා වැදගත් බව සනාථ කරමින්  . 
සමාජගේ මහත් විෙතක් සදු වන අවස්ථාගවහි ආලිම් 
වරු ජනතාව ට සරණ ගවති. අන්ධකාර ගේ සටින 
ගබොගහෝ ගදනා ආලිම් වරුන් ගේ මාර්ගග න්  හ මඟ 
ලැබුගවෝ . ආලිම්වරුන් ගේ මාර්ගග න් ගබොගහෝ 
සුන්නාවන් සමාජ  තුළ  ළි ෙන ගන්වන ලදු ව, 
ගබොගහෝ බිද්ආවන් (ෙදනම් විරහිත නවක ගද්) 
සමාජග න් ඉවත් කරන ලදී. 

අල්ලාහ් ගැන අවගබෝධ  සහිත ආලිම් වරුන් 
බැතිමත්කම පිළිබඳ ව මඟ ගෙන්වන නා ක න් 
ගවති. ඔවුන් ගමගලොගව හි අලිංකාර   සහ උසස් 
තනතුරු ප්රිි  කගළේ නම් ාවා ස ල්ල ඔවුන් ගවත 
අවනත වී ෙැමිගණනු ඇත. එගහත් ගමම ආලිම්වරුන් 
තම දැනුම සහ කුසල්  ක්රි  ාවන් ෙමණක් සමඟ 
සතුටින් ජීවිත  ගගවුහ. ගමවැනි සතුට ගලෞකික 
ජීවිතගේ උසස් තනතුරු සහිත ව ජීවත් වන ජනතාව 
භුක්ති විඳින සතුට ට වඩා අධික  . එ ට ගහේතුව 
ආලිම් වරුන් ගේ සම්පූර්ණ ජීවිත  ම අල්ලාහ් සහ 
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අල්ලාහ් ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් වටා ෙමණක් 
ගමන් කිරීමයි. ඔවුන් දැනුම ලබන්ගන් අලිංකාර ක් 
ගලස ගලොව ට ගෙන්වනු පිණිස ගනොව, එම දැනුගමන් 
ජීවිත  ට අවශය  හෙත් ගද් ගසවීම ට ෙමණි. නිසරු 
භූමි ක් මත ඔවුන් ගමන් කගළේ නම් එම වි ළි 
ගෙොගළෝව සාර බවට ෙත් වනු ඇත.  අන්ධකාර  
ගවලා ගත් ෙළාතක ඔවුන් ො තැබුගේ නම්, එ  
ආගලෝකග න් බැබගළන්ගන් . ඔවුන් ගේ බල ෙෑම්  
එතරම් ශක්තිමත් බව සලකන්න. 

ආලිම් වරග ක් ගලෞකික ජිවිතගේ ගනොග ක් උසස ්
අධයාෙනික සහතික සහ විවිධ උොධි ෙටමටම් සහිත 
ගකගනක් ගනොගේ. එගසේ ගනොව, ඔහු දැනුම, ස්ථාවර 
හා ගැඹුරු ගද්ව විහ්වාස , තම ෙරමාධිෙති ට අවනත 
විම සහ අධික නැමදුම් ක්රි  ාවන්  න ස ල්ල මිර වූ 
පුද්ගලග කි. ගමවැනි දැනුම ලත් ජනතාව පිළිබඳ ව 
අල්ලාහ ්සඳහන් කරන්ගන් ඔවුන් හා කිසගවක් සමාන 
කළ ගනොහැකි බවයි.  

يَن ََل َيْعلَُمونَ  ِ يَن َيْعلَُموَن َواَّلَّ ِ ُر  ۚ   قُْل َهْل يَْستَوِي اَّلَّ إِنََّما َيتََذكَّ
ْْلَاِب 

َ
ولُو اأْل

ُ
 ﴾٩﴿ أ

“දැනුම ඇත්තන් හා දැනුම නැත්තන් සමානවන්ගන් 
ද?” සූරා අද් දාරි ාත් 39:9.  

“සැබෑ දැනුම ලත් ගකගනකු හඳුනා ගන්ගන් ගකගසේ 
දැ?” යි  ඉබ්නු අල් මුබාරක් තුමාගගන් විමසනු ලැබු 

http://tanzil.net/#39:9
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විට, “ගමගලොව ජීවිත ගේ ඔහු රමණග ක් වන අතර 
මරණග න් ෙසු කටයුතු වල තම කාල  ග ොදවන 
ගකගනකි.”  නුගවන් එතුමා පිළිතුරු දුන්හ. ආලිම් 
වරුන් අඩුොඩු, වැරදි ගහෝ ගදෝෙ වැනි කිසවක් 
ගනොමැති අිංග සම්පූර්ණ පිරිසක් බව සැලකි  
ගනොහැක. ගම  ඉතාමත් දුර්ලභ . ගකගසේ ගවතත්, 
දැනුම ලත් ආලිම් වරුන් ගේ වැරදි ගසවීගමහි නිරත 
වීම සුදුසු නැත. එ ට ගහේතුව, ඇතැම් විට එම ආලිම් 
වර ා ට ගහෝ අෙට ගහෝ ගනොදන්නා වරදක් ඔහු ගවත 
තිබි  හැක. එගමන් ම එම ගදෝෙ  ට අෙ ට වටහා ගත 
ගනොහැකි  ම් ගහේතුවක් ද තිබි  හැක. 

ගගෞරව  ලැබීම සඳහා නබි වරුන් ට හිමිකමක් තිගබ් 
නම්, නබි වරුන් ගේ උරුමක්කාර න් ට එවැනි 
ගගෞරවග න් ගකොටසක් ගහෝ ලැබි  යුතු  . 
“සැබැවින්ම, (දැනුම ලත්) ආලිම්වරුන් නබිවරුන් ගේ 
උරුමක්කාරග ෝ ගවති.” නුගවන් රසූල් (සල්) 
තුමාණන් ෙැවසුහ. මූලාර අබු දාවූද් සහ ගවනත් අ . 
ා ගහේතුගවන් ආලිම් වරුන් ට ආදර  දැක්වීම, නිවැරදි 
දැග  හි ා අ  අනුගමන  කිරිම, ා අ  රැක ගැනීම, 
ා අ  අතර මරණ  ට ලක් වූවන් සඳහා අල්ලාහ් ගේ 
කරුණාව ෙැතීම වැනි ගද් ඉටු කිරීම අෙ ගේ යුතුකම 
ගේ. දැනුම ලත් ආලිම්වරග කු ගකෝෙ  ට ෙත් කරන 
ගකගනක්, අල්ලාහ් ගේ රසූල් (සල්) තුමාණන් ව 
ගකෝෙ  ට ෙත් කගළේ . රසූල් (සල්) තුමාණන් 
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ගකෝෙ  ට ෙත් කළ ගකගනක් අල්ලාහ් ව ගකෝෙ  ට 
ෙත් කගළේ .”  නුගවන් ඉබ්නු අබ්බාස ්(රළි) ෙැවසී . 

ආලිම් වරග කු ගේ අභාව , මුස්ලිම් සමාජ  ට 
පිරිමැස  ගනොහැකි විශාල ොඩුවකි. අභාව  ට ෙත් වූ 
ආලිම් වරුන් ට සමාව ගදන ගලස ද, ජීවතුන් අතර 
සටින ආලිම් වරුන් ගේ දැනුගමන් අෙට  හෙතක් සදු 
කරන ගලස අල්ලාහ්ගගන් දුආ කරමු. 
ආලිම්වරග කු ගේ අභාව  නිසා දෑසන් කඳුළු සැලීම 
ද, හදවත් හී ගේදනා හට ගැනීම ද වැළැක්වි  
ගනොහැකි සැබෑවකි. එගහත්, සදු වූ අවාස  ගහෝ 
ොඩුව අෙ ගේ කඳුළු නිසා ගවනස් කළ ගනොහැක. 
ඇත්ත වශග න් ම, ආලිම් වරග කු ගේ අභාවග න් 
ෙසුව, දුබල සතුවිලි සහිත අ  ගේ ප්රබතික්රි  ාවන් කඳුලු 
සැලීම, විලාෙ දීම වැනි  කාර්  න් ට ෙමණක් සීමාවී 
එ ට වඩා ඉක්මවා  න්ගන් නැත. එගහත් උසස් 
අරමුණ සහිත, සතය  අවගබෝධ කර ගත් දැනුම ලත් 
අ  ගමම සීමිත ක්රි  ාවන් ෙසු කර ගගන  ති. දැනුම 
ලත් අභාව  ට ෙක් වූ ආලිම් වරුන් ගෙන් වු මාර්ගගේ 
ජිවත් විම, දැනුගමන් සහ ක්රි  ාගවන් ආදර්ශ ක් වීම, 
බැතිමත්කම සහ නිහතමානී ව  මඟ ගෙන්වන්නන් 
වීම, ඉවසීම සහ උටමඨාන වීර් ය ගකගරහි 
නිරූෙක න් වීම, උදාරත්ව  සහ ෙරිතයාග කිරීගමන් 
ඉදිරිග න් සටීම වැනි  හ කාර්  න් පිළිබඳ ව 
තවමත් ජීවත් ව සටින ආලිම් වරුන් ගහොඳ හැටි දනිති. 
ආලිම් වරුන් ගේ සැබෑ ගුණාිංග  ගම  වන අතර, ා 
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අ ට ආදර  කරන පිරිස ගේ ගුණාග  ද ගම  වි  
යුතු . 

ආලිම්වරු  න පුද්ගලයින් ගමගලොව බිහි වුගේ ඔවුන් 
ගේ ගුණ වර්ණනා ගැන ලිවීම හා ගී ගැයීම සඳහා 
ගනොගේ. ඉබ්රාහිම් ඉබ්නු හබීබ් ගමගසේ ෙැවසී . “මගේ 
පුගත්! ආලිම් වරු ගවතට ගගොස්, ඔබ හදිස් වදන් 
ගබොගහෝම ක් (ආචාර විධි රහිත ව) කට ොඩම් 
කරගන්නවා ට වඩා ආලිම් වරුන් ගේ  හෙත් ආචාර 
විධි,  හ ගුණාිංග,  හ මඟ  න ගද් ඔවුන්ගගන් ඉගැන 
ගැනීම මම අගේ ගකොට සලකමි.”  නුගවන් මගේ 
පි ාණන් ෙැවසී . 

 

නිමි. 

ඔබ  ගේ අගනා අදහස් අෙ ට දනවන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 


