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සාදාචාර සාරධර්ම සහ අල්ලාහ් 
කෙකරහි බිය බැතිමත්ෙම  

මුස්ලිම්වරකයකු ට අත්ය්ව්් ක  
 

හාරුන් යහ්යා 
සවූදි අරාබිකේ අරබ් නි ස් පුවත් පත්ර කේ 2014 
ඔක්කත්යෝබර 10 වන දින පල ෙරන ලද ලිපිය 

 
සිංහල පරිවර්ත්යනය  
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

 

වර්ත්යමාන ත්යරුණ පරපුර අල්ලාහ් කෙකරහි ආදරය 

කහෝ බිය බැතිමත්ෙකමන් කත්යොරව හදා වඩා ගනු 

ලබති. සාමාන්කයන් පවුකල් අය ත්යම දරුවන් ට 

ඉස්ලාමකේ මුලිෙ දැනුම පමණක් ලබා කදති . 

එකහත් එය ට  අමත්යර ව  කුර්ආන් උගන් වන 

සදාචාරය පිළිබඳ අගනා දැනුම සහ හැසරීම මුස්ලිම් 

වරකයක් ත්යම ජිවිත්යකේ  සෑම කමොකහොකත්යහි ම 

අනුගමනය ෙළ යුතු ව තිකබ්. අල්ලාහ් කෙකරහි 

ගැඹුරු ආදරය, බියසුලුෙම සහ හෘදය සාක්ෂිය ට 

එෙඟව ක්රිුයා රීරීම ට දරුවා කස සත් තුළ දැ  

අඨිෂ්ථානයක් හට ගැන්විය යුතුය.  දරුකවක් අල් 
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කුර්ආන් කපන්වන මාර්ගකේ පමණක් හදා වඩා ගනු 

ලැබුක  නම්,  අල්ලාහ් කවත්ය ආදරය දක්වන හා 

අල්ලාහ්  කස අප්ර,සාදය ට බිය වන්කන් නම්, අල්ලාහ් 

කවත්ය නිස කලස විස්මය දක්වන්කන් නම් පමණක් 

අල්ලාහ් ප්රිසය ෙරන සදාචාර සාරධර්මය ලබා ගැමම 

ට හැරී වනු ඇත්ය. එකසේ  කනොමැතිව,  කුර්ආන් 

ඉගැන්වීම හා කනොගැළකපන, අොරුණිෙ හා රීස 

දැයෙ ට සිංක දී කනොවන හැසරීම මූමින් වරකයකු 

ට හානි සදු ෙරයි. 

කුඩා දරුකවකු හදා වඩා ගන්නා විට ඔහු තුළ අවිංෙ 

සතුවිලි තිකබන බව ට ස්ථීර ෙර ගැමම ප්ර,ථම 

වගකීම ක . අවිංෙ ෙම නමැති පදනම ස්ථාපන 

ෙළායින් ත්යම ජීවිත්ය ොලකේ ඔහු හෘදය සාක්ෂිය ට 

එෙඟ ව ෙටයුතු රීරීම පිණිස මග කපන්විය යුතු ය. 

මමත්රිකය සහ අවිංෙ ෙම එරීකනෙ ට සම්බන්ධ 

ගුණාිංගයන් ය.  මමත්රිකය කනොමැති කෙ කනකු කවත්ය 

අවිංෙ ෙම තිබිය කනොහැරී අත්යර අවිංෙ ෙම 

කනොමැති කෙකනකු කවත්ය මමත්රිකය තිබිය කනොහැෙ. 

මමත්රිකය, අවිංෙභාවය, යුක්තිය, අල්ලාහ් කෙකරහි 

බිය  සුලුෙම  යන  ගුණා ිංගයන්  සහිත්යව  අල් 

කුර්ආනය කපන්වන යහ මඟ බැඳී තිබන බව 

සලෙන්න.  කම්වා අත්යර බලවත් බැඳීමක් තිකබන 
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විට, අල්ලාහ් කස සතුට ලැබ ස්වර්ගය ට පිවිසීම ට 

අව්් සදාචාර සාරධර්මය වි්්වාසීන් තුළ වර්ධනය 

වනු ඇත්ය. කමවැනි වි්්වාසීන් කෙොත්යැනෙ වුවත් 

ඔවුන් කස මුහුකණන් හා සදාචාරකයන් දිප්තිය 

නිකුත් වනු ඇත්ය. අල්ලාහ්  කෙකරහි ආදරය හා 

බියසුලු හදවත්ය සහිත්ය කෙකනකු කස ක්රිුයා, ෙථාව 

සහ ස්වභාවය තුළින් ගැඹුරු අදහස් ප්ර,ෝ ෙරනු 

ලැකබ්. ඔහු රීසවක් ප්ර,ෝ කහෝ කශ්නා කනොෙළත් 

ඔහු කස පැවැත්ම පවා ඔහු වටා සටින අය ට 

අලිංොරවත් ආදර්්යක් බව ට පත්කවයි.  

උතුම් සදාචාර සාරධර්ම සහිත්ය ව, අල්ලාහ් සහ 

අල්ල ාහ්  කස  ම ැවීම්  කවත්ය  දක්වන  ආදරය , 

පිරිසදුෙම, අවිංෙ භාවය, ෙරුණා ව සහ අල්ලාහ් 

කෙකරහි ත්යැබු ස්ථීර වි්්වාස යන දැයින් නබි (සල්) 

තුමාණන් මූමින් වරුන් ට උතුම් ආදර්්යක් බව ට 

පත් වුහ. නබි (සල්) තුමාණන් කස සදාචාර සශගුණ 

සහ අල්ලාහ් කෙකරහි බිය බැතිමත්ෙම පිළිබඳ ව 

පහත්ය සඳහන් හදීස් වදන පැහැදිලි ෙරයි. “මකස 

උම්මා ව (සමාජය) ස්වර්ගය ට පිවිසීම ට අනුමැතිය 

ලබා කදන ඉත්යාමත් වැදගත් ෙරුණු, අල්ලාහ් 

කෙකරහි බිය බැතිමත්ෙම සහ සදාචාර සම්පන්න 

යයි.” - උසූල් අල් ොෆි 2 කවළුම පිටු අිංෙ 100. 
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ත්යවත් හදිස් වදනෙ නබි (සල්) තුමාණන් කමකසේ 

පැවසුහ. “අල්ලාහ් කෙකරහි දක්වන ආදරය නිසා 

කෙකනකු කස සරුකර හි කරෝමහර්ෂය සදුවන විට, 

්රත් සෘතු ොලකේ ගස්වලින් කෙොළ සැකලන 

ආොරකයන්, ඔහු කස සුළු පාප සයල්ල ඔහුකගන් 

එරීකනෙ ඉවත් වනු ලැකබ්.“ හයාත් අල් කුතූබ් 

දුර්රාත් අල් වයිසන් කවළුම් 2/980 

අල්ලාහ් කෙකරහි බියබැතිමත්ෙම පිළිබඳව නබි 

(සල්) තුමාණන් කමකසේ වදාලහ. “මකස පරමාධිපති 

මාහට ෙරුණු නවයක් ඉගැන්විය. (ඒවා නම්) 

1. විවෘත්ය ව හා රහසගත්ය ව අල්ලාහ් ට බිය බැතිවීම; 

2. කෙෝපය කහෝ සතුටු අවස්ථාවෙ පවා යුක්ති 

සහගත්ය ව ෙත්යා රීරීම; 

3. කප ොකහ ොසත්  කහෝ  දුප්පත්  අවස් ථ ාකව  හි 

සෙසුරුවමින් වියදම් රීරීම; 

4. ත්යමා ව අත්යරමිං ෙළ අය සමඟ ද මිත්ර ත්වය 

පැවැත්වී ම ; 

5. ත්යමාකගන් කුමක් කහෝ උදුරා ගත් අය ට පවා 

යමක් දීම; 
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6. ත්යමාට වරද ෙළ අය ට ක්ෂරමාව දීම; 

7. නිහඬ ව සටින විට අල්ලාහ්  ගැන ෙල්පනා 

රීරීම; 

8. ෙත්යා ෙරන විට අල්ලාහ් ව පැසසුම් රීරීම; 

9. සත්ය් හා යහ කශ අණ රීරීම සඳහා ත්යමාකස 

මුහුකේ හැඟීම් ප්ර,ෝ රීරීම. 

කුතුබ් අල් සත්ත්ය කවළුම් 16 පිටු අිංෙ 317. 

මූූඃමින් වරකයක් අල්ලාහ් කෙකරහි බිය බැතිමත් 

සහිත්ය ව හැදී වැඩීම යන්කන් අල්ලාහ් ව සතුටු රීරීම 

ට කනොහැරීවීම ගැන ඔහු බිය කවයි. අල්ලාහ් කස 

අසතුට උපද වන ඕනෑම දැයක් පැවසීම කහෝ 

රීරීකමන් ඔහු ස්ථීරව ඉවත් විය යුතුය. අල්ලාහ් කස 

සතුට ට එකරහිවන රීසදු මාර්ගයෙ පා ත්යැබීම ට ඔහු 

පසු බට කවයි. ඔහු කමොකලොකවහි සහ මතු කලොකව හි 

අල්ලාහ් කවත්ය අධිෙ කලස ආදරය දක්වන කහයින් 

එම ත්යත්ත්වය කවනස් ෙළ හැරී රීසදු පියවරක් 

කනොගම.  මූූඃමින්වරකයක් ඔහු කස හදවකත්යහි 

අල්ලාහ් කවත්ය අධිෙ කලස ආදරය සහ බිය බැතිමත් 

ෙම දක්වන කහේතුකවන් ඔහු කස හෘදය සාක්ෂිය ඔහු 

ට නිත්යර සෘජු මාර්ගය කපන්වයි. අල්ලාහ් කවත්ය ඔහු 
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ආදරය දක්වමින් අල්ලාහ් කස අනුමැතිය ට එෙඟ ව 

ක්රිුයා ෙරන ප්ර,මාණය ට ඔහු යහපත් බව ට පත්කවයි. 

අල්ලාහ් කවත්ය ගැඹුරු ව වි්්වාසය ත්යබමින්, අල්ලාහ් 

කෙකරහි බිය බැතිමත්ෙම සහිත්ය ව පා ත්යැබු ජනත්යාව 

අත්යරින් ත්යම ත්යමන් කස සමාජය ට එවනු ලැබු 

නබිවරුන් ඒ සමාජයන් ට උතුම් ආදර්්යක් වුහ . 

ත්යක්වා නමැති අල්ලාහ් කස බැතිමත්ෙම මත්ය ත්යම 

කගොඩනැගිල්ල ත්යැනූ කෙකනක් හා ඔහු සමඟ ම 

ෙඩා වැකටන ඉවුරක් අසල කගොඩනැගිලි ත්යැනූ 

කෙකනකු යන කදකදනා අත්යර සාර්ථෙ ත්යැනැත්ත්යා 

ෙවකරක් ද? “අල්ලාහ් කෙකරහි භය භක්තිය හා 

කසොම්නස මත්ය ත්යම නිවස ට අත්තිවාරම් දැමු 

ත්යැනැත්ත්යා කහොඳ ද? නැත්යකහොත් ගරා වැකටන 

ඉවුරෙ මුව විටිකය හි, ත්යම නිවස ට ඔහු සමඟ එය 

නිරකේ ගින්න ට ඇද හැකලන කසේ අත්තිවාරම් දැමු 

අය කහොඳ ද? අල්ලාහ්  අපරාධ ෙරන්නවුන් ට 

යහමඟ කනොකපන් වන්කන් ය. ” සූරා ත්ය බා 9: 

වාේ 109. 

අල්ලාහ්  කෙකරහි නිසයාොර ව බැතිමත් ෙම 

කනොදක්වන මුස්ලිම් වරකයක් උශධච්චෙමින් කහෝ 

ආත්මාර්ථොමී ව ,  කහෝ ත්යමන් ගැන පමණක් 
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සැළරීලි දක්වමින් ෙටයුතු ෙරයි. ත්යම පහත් භාවය 

ජය ගත්ය කනොහැරී වන විට, ඔහු අන් අය කස 

අමනාපය ට ලක්කවයි.  ඔහු නිසයාොර ව අල්ලාහ් 

ට බිය බැතිෙම කනොදැක්වුකේ නම්, ත්යමා නිර්කදෝෂි 

ත්යත්ත්වකේ සටින විට. නිහත්යත්යමාම වීමට ද කහොඳ 

කශ මගින් නරෙ කශ ඉවත් රීරීම ට පවා ඔහු කවත්ය 

ආත්ම ්ක්තිය නැති කවයි. එකහත් ඔහු කස සකත්ය හි 

අල්ලාහ් කෙකරහි ගැඹුරු බිය බැතිෙමක් තිබන්කන් 

නම්  ඉත්ය ාමත්  උසස්  හ ා  ප රිපූර්ණ  ස ද ා ච ා ර 

සාරධර්මකයන් යුක්ත්ය ව ෙටයුතු ෙරයි. 

“මම අල්ලාහ් ට ආදර ෙරමි” යැයි නිත්යර පැවසීම 

පමණක් ප්ර,මාණවත් කනොකවයි. අල්ලාහ්  කවත්ය 

ආදරය සහ බිය  බැතිමත් ෙම එෙ ට මිශ්ර  වී තිබිය 

යුතුය. කෙකනක් තුළ අල්ලාහ් කෙකරහි ආදරය 

කනොමැති වන විට, ඔහු තුළ යුක්තිය, හෘද සාක්ෂිය 

සහ කුර්ආනකේ සශ ගුණය අහිමි කවයි. කමවැනි 

මූූඃමින් වරකයක් ගැඹුරු  වි්්වාසය ලබන්න ට කහෝ, 

ත්යම ආත්මකේ පහත් ත්යත්ත්වය නිස කලස පුහුණු 

රීරීම ට කහෝ අපහසු වීකමන් ස්වර්ගය ට පිවිසීම ට 

කනොහැරී කවයි. මූමින් වරකයකු තුළ ගැඹුරු ආදරය 

නමැති කදොරටු ව විවෘත්ය ෙරන යතුර කශව බිය 

බැත්යමත්ෙම ක . නබි වරුන් ට පමණක් සමා වූ 
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සදාචාර සාරධර්ම ය, අවිංෙභාවය සහ නිහත්යමාන 

භාවය ලබා ගනු පිණිස අල්ලාහ්  කෙකරහි බිය 

බැතිමත් ෙම අධිෙ ව වර්ධනය රීරීම යන ෙරුණු 

මූූඃමින් වරකයකු ට සහය වනු ඇත්ය. 

අවසාන ව, අල්ලාහ් කෙකරහි බිය බැතිමත් ෙම යනු 

කබොකහෝ අය සකත්යහි මවා ගන්නා අයුරින් එෙක් 

කනොක . බිය බැතිමත්ෙම යනු අල්ලාහ් ට ආදරය 

ෙරන මු ූඃමින්වරකයක්,  අල්ලාහ්  ට  පමණක් 

සශධාවන්ත්ය භාවය දක්වමින්, ඔහු ව මිත්ර කයක් බව ට 

පත්ෙර ගනිමින්, අල්ලාහ් අනුමත්ය කනොෙරන සයලු 

ආොරකේ හැසරීකමන් වැළකී,  අල්ලාහ්  ප්රිසය 

කනොෙරන රීසවක් ඉටු කනොරීරීම ය. කමම කෙටි 

ප රීක්ෂරණකය  හි  අල්ල ා හ්  කෙකරහි  දක්වන 

බියසුලුෙම වික්ේෂකයන් සහය වන බව නිසැෙ යි. 

අසීමිත්ය ත්යෘෂ්නාකවන් සහ මෂත්යාන්  කස උගුකළන් 

මිදීම පිණිස කෙකනක් නිත්යර ම මධරය් කයන් 

ඉත්යා සුදුසු පියවර ගනු ඇත්ය. අල්ලාහ්  හැර අන් 

රීසකවකු ට බිය කනොවන දැ  කශව වි්්වාසය ඔහු 

කවත්ය දක්න ට තිකබ්. 

“වි්්වාස ෙළවුනි! අල්ලාහ් ට  බිය භක්තිමත් වවු. 

සෑම ආත්මයක් ම කහට දින සඳහා  (ත්යමන් ට) 
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කපරටු ෙර ගත් දෑ පිළබඳ ව අවධානය කයොමු ෙරවු. 

ත්යව ද, අල්ලාහ් ට බිය භක්තිමත් වවු. සැබැවින් ම 

අල්ලාහ් නුඹලා ෙරන දෑ පිළිබඳ ඥාන වන්ත්යයා ය.” 

සූරා අල් හෂ්ර් 59:18 

ඔබ  කස අගනා අදහස් අප ට දනවන්න. 

www.sinhala@islamhouse.com 

  


