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විශව්ාසය කඩ කිරීම 
පැවරීම් හා වගකීම් පැහැර 

හැරීම  

M.S.M . ඉම්තියාස ්යූසුෆ ්සලෆි 

සිංහලලන් 

මව්ලවි මාහිර් ටී ඩී රම්ඩීන් 

ي   َماََكنَ   َبن ن    ِلن
َ
لُل    َوَمن    َيُغل    أ تن   َيغ 

 
مَ   َغل    َمابن   يَأ يَاَمةن   يَو   ال قن

لَُمونَ  َل  وَُهم   َكَسبَت   َما َنف س   ُكل  تَُوّف   ُثم     ُيظ 

රවටා වංචා කිරීම කිසිදු නබිවරයයකු ට සුදුසු 
යනොවීය. කවයරකු රවටා වංචා කරන්යන් ද ඔහු 
ව ංච ා  කළ  වස්තුව  සමඟ මළවුන් යකයරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනයේ පැමියෙයි. පසුව සෑම 
යකයනකුට ම ඔහු උපයා ගත් දෑ සම්පූර්ෙයයන් 
පිරිනමනු ලබයි. අසාධාරෙකම් කරනු යනොලැයේ. 
 (අල්-කුර්ආන් 3:161) 

රවටා වංචා කිරීම වර්තමානයේ සාමාන් යදය් 
බවට පත් ව ඇත. සෑම තරාතිරමකම නිලයකම 
යමයසේ වංචා කිරීම සුළු යදය් බවට පත් වී ඇත.  

වංචාව වර්ග තුනකින් දැකිය හැක. 
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01. වචනයයන් හ ා  ක්රිකය ායවන්  කරන 

වංචාවන් 

මිනිසා සැමවිට ම කුම් යහෝ ක්රිකයාවක නිරත 
වනුයේ පවසන ලද වචනය් විශ්වාස කරමිනි. ගනු 
යදනු වලදී වුව ද යවනත් කරුණු වලදී වුව ද පවසනු 
ලබන ප්රදතිාාවන් විශ්වාස කරමින් වවා පවතිනු 
ඇත.  

යකයනකු නියමිත යේලාව ට පැමියෙන බවට 
යපොයර ොන්දු යදයි .  නමුත් නියමිත යේලාවට 
යන ොප ැමියෙයි .  එවිට  යම ොහුයේ  ප ැමිණීම 
බලායපොයරොත්තු වන්නා රැවයටනු ඇත.  

යම් ක්රිකයාව් යහෝ වගමකම් කරන යමන් පවසා 
ප්රදතිාා ලබා යදයි. එය සිදු යනොකර පැහැර හරියි.  

නියමිත දින නැවත ලබා යදන්යන් යැයි පවසා මුදල් 
ෙයට ලබා ගනී. කියූ පරිදි එම මුදල් ලබා යනොදී 
ප්රදමාද කරයි.  

හවුයල් ව්ාපාරය් සිදු කරයි .  ව අතර මැද 
අයනකායේ යකොටයසහි වංචා සිදු කරයි.  

යමයලස විශ්වාසය ඇති කර යගල සිද දැමීයම් 
ක්රිකයාවයනයන් යබොයහෝ යදයනකු විසින් සිදු කර ඇත. 
ඉස්ලාමය යමය දැඩි යලස යහළා දකියි. වවා 
කුහකයින්යේ ගති ල්ෂෙ යැයි පවසයි.  
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ْوفُوا 
َ
َمْسُئوًل  ََكنَ  ْهدَ الْعَ  إِن   بِالَْعْهدِ  وَأ   

ගිවිසුම් ඉටු කරනු. සැබැවින් ම එම ගිවිසුම (ගැන 
අල්ලාහ් විසින්) විභාග කරනු ඇත.  ( අ ල් -
කුර්ආන් 17:34) 

و،  ب نن   اللن   َعب دن   َعن   ر   اللُ   َصّل    اللن   َرُسوُل   َقاَل :  َقاَل   َعم 
َبع  " :  وََسل مَ   َعلَي هن  ر 

َ
يهن   ُكن    َمن    أ  َوَمن    َخالنًصا،  ُمنَافنًقا  ََكنَ   فن

َنت   يهن   ََك ن ُهن    َخل ة    فن َنت    من يهن   ََك ن    َخل ة    فن ق    من َفا  َحّت    نن
ا:  َيَدَعَها َذ َث   إن ا  َكَذَب،  َحد  َذ إن َذا  َغَدَر،  ََعَهدَ   َو إن  َوَعدَ   َو

لََف، خ 
َ
َذا  أ إن َ   َفَجرَ   َخاَصمَ   َو ن    َغي 

َ
يثن   فن   أ يَانَ   َحدن : ُسف 

ن  »  إن َنت    َو يهن   ََك لَة    فن ن ُهن    َخص  َنت    من يهن   ََك لَة    فن نَ   َخص   من
 (مسلم" )اِلَِّفاقن 

ගති ල්ෂෙ හතර් යකයනකු යවත තියේ නම් 
ඔහු ප්රදකට කුහකයයකු යේ. යම්වා අතුරින් එ් 
ල්ෂෙය් වී නම් ඔහු එය අත හැර දමන යත් 
කුහකයයකුයේ එ් යකොටස් ඔහු යවත රැඳී පවතී. 
(එම  ගති ල්ෂෙ  වනුයේ)  1 .  කතා  කළ ද 
යබොරුවම යතපලයි. 2. ගිවිසුම් කළ විට එයට වංචා 
කරයි. 3. ප්රදතිාා දුන් විට එයට පිටු පායි. 4. තර්ක 
කළ විට  ව ැරදි  ඇති කරලයි .  යනුයවන් නබි 
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(සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රදකාශ 
කළහ.  

වාර්තා කරු: අේදුල්ලාහ් ඉේනු අම්ර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) 

මූලාශ්රකය: බුහාරි හා මුස්යනම් 

02 පැවරීම් හා වගමකම් හි වංචාවන්   

රාජ්ය් හා යප ්ගගයනක ආයතන වල යහෝ සමූහ 
යසේවාවන් හි යහෝ සංවිධානයන් හි යහෝ වගමකම් 
දරන්යනකු යහෝ නිලධාරියයකු යලස යකයනකු පත් 
කරනු ලැයේ. ඔහු යකයරහි විශ්වාස කර ඔහු සතු 
යසේව ාවන් පවරනු ලබයි.  ඔහු එම යසේව ාවන් 
විශ්වාසයයන් යුතුව ක්රිකයාත්මක කළ යුතුය. යු්ති 
ගරුක ව කටයුතු කළ යුතුය.  

ඔහු යකයරහි පවරනු ලැබූ වගමකම් ඇසුයරන් ඔහු 
නියු්තව  යසේ වය  කරන ස ංවිධ ානයේ  යහෝ 
ආයතනයේ යහෝ යසේවාවන් ජ්යනතාව අතරට යා 
යුතුය. එමගින් ජ්යනයායේ අවශ්තාවන් ඉටු විය 
යුතුය.   

යමොහු තම යසේවය සඳහා මාසික ව යේතනය් හිමි 
කර ගනී. රාජ්ය් නිලධාරියයකු නම් ජ්යනතා බදු 
මුදයනන් වැටුප් හිමි කර ගනී. යම් කිසි සංවිධානයක 
ප්රදධානියයකු නම් ජ්යනයා ලබා යදන පරිත්ාග හා 
සදකා වැනි මුදයනන් වැටුප් හිමි කර ගනී. 
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සෑම නිලධාරියයකුම භාරකරුයවකුම යමම සත්ය 
වටහා යගන යසේවාවන් ඉටු කළ යුතුය. නියමිත 
යේලාවට සහභාගී වී තම වගමකම ඉටු කළ යුතුයි.   

නියමිත යේලාවට යනොපැමිෙ නියමිත යේලාවට 
යනොයගොස් තමන්යේ යප ්ගගයනක කටයුතු සඳහා 
එම කාලය යවන් කර ගැනීමත් ජ්යනතා යසේවය පිටු 
දැමකමත් අති මහත් යෝෝහී ක ක්රිකයාවකි.   

අඩුව් අසාධාරෙය් සිදු යනොවන පරිදි යු්ති 
ගරුක ව යසේවාවන් හි නිරත වීමට ඉදිරිපත් විය 
යුතුය. ජ්යනතාව යවනුයවන් පත් කර ගනු ලැබූ 
නිලධාරීන් ජ්යනතා ව යවනුයවන් තම යසේවාවන් ඉටු 
යනොකර ජ්යනතාව  අසහනකාරී තත්ත්වයටත් 
අපහසුතාවටත් රස්තියාදුවීමටත් ඉඩ හැර පසුව 
අල්ලස් ලබා එම යසේවය ඉටු කර දීම අති මහත් 
වංචාව් හා යෝෝහී කකම් යේ. 

යපොදුයේ ගත් කළ යලොව පුරා රාජ්ය් අංශයන් හි 
යමම තත්වය බහුල ව දැකිය හැකි බැවින් රයේ 
දියුණුවටත් සංවර්ධනයටත් එමගින් බාධා එල්ල වී 
ඇත. දුගී දුප්පත් කම වර්ධනය වී ඇත. මිනිසායේ 
ජීවිතය පසුපස ට තල්ලු වී ඇත. සාමාන් ජ්යනයායේ 
ජීවිත තුළ දියුණුව යවනුවට පරාජ්යය උසුලා ඇත.   

යමම වංචාවත් යෝෝහිකමත් පාසල් මේටමින් ද සිදු 
යේ. පාසල් ප්රදධානීන් හා ුරරුවරුන් ව විශ්වාස 
යකොට යදමාපියන් තම දරුවන් ව පාසලට ඇතුළත් 
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කරති. අපයේ දරුවන් රටට යහොද පුරවැසියය් 
ාානයයන් සපිරුණු බු්ගධිමයත්  විය යුතුයි යන 
උසස් බලායපොයරොත්තුයවන් ල්ෂ ගෙන් මුදල් 

(Donation) වැය කරති. මාසික ගාස්තුව් යගවති. 

නමුත් ුරරුවරු අතුරින් බහුතරය් තම වගමකම් 
නිවැරදි ව වටහා යගන පාසයල් උගන්වනවාට වඩා 
පාසයනන් පිටත යප ්ගගයනක ව උපකාරක පන්ති 
පවත්වා ඉන් ඉපැයීයම හි දැඩි සැලකිල්ල් ද්වති.  

තමන් භාර ගත් සිසු සිසුවියන්යේ අධ්ාපනික 
සංවර්ධනය පිළිබඳ අවධානය යයොමු යනොකර 
ඔවුන්යේ අඩුපාඩු යසොයා බලා සම්පූර්ෙ යනොකර 
කාල  යේලාවන් නාස්ති  කරමින් දරුවන්යේ 
අනාගතය විනාශ කර දමමින් මාසික යේතනය් 
ලබා ගන්යන් නම් යමොවුන් යකයරහි තැබූ විශ්වාසය 
බිඳ දැමූවන් යවති.  

රට පාලනය කරන පාලකයන් ද ජ්යනතා යසේවය 
සඳහා පාර්යනයම්න්තුයේ ඇමති වරුන් යලස ද 
සාමාජිකයින් යලස ද පදවි ලැබූවන් තම පදවිය 
ජ්යනතා යසේවය පිණිස එම යසේවය ඉටු කිරීමට බැඳී 
සිටිති.  තම නිලය හා පදවිය තබා ගනිමින් රට සූරා 
කෑම යහෝ තම පරපුරට එ් රැස් කර තැබීම යහෝ 
යම ො වුන්යේ  යසේ වය  යන ො යේ .  ර ට  හ ා  ර ට 
වැසියන්යේ ජීවන තත්වය වැඩි දියුණු කිරීමය 
යමොවුන්යේ යසේවය  වනුයේ .  ඊට පටහැණි ව 
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යමොවුන්යේ ක්රිකයා කාරකම් පිහිටා ඇති බැවින් 
ජ්යනතාවයේ ජීවන සම්පත් නරක තත්ත්වයට පත් ව 
ඇත. රයේ සූරාකෑම් හා ආර්ථික පසුබෑම් දකින්නට 
සිදු වී ඇත. ජ්යනතාවයේ විශ්වාසය මත පැවරූ 
වගමකම යමොවුන් විනාශ කරමින් සිටිති. 

හ ා ම් පු තු න්  ත ම  ය සේ ව ක ය න් ය ේ  අ යි තී න් 
උල්ලංඝෙය කිරීම ද යසේවකයන් තම වගමකම් 
යනොසලකා හැරීම ද මහා වංචාවකි. කුයනයට සරිලන 
යසේ  යසේවාවන් පැවරීම මුදලායනයේ වගමකමය . 
වැටුපට සරිලන යසේ යසේවය කිරීම කම්කරුවන්යේ 
වගමකමය. යමම වගමකම් තුළ ඇති වන යමවන් වැරදි 
මහා වංචාවකි.   

යදමාපියන් තම දරුවන් විෂයයය හි අල්ලාහ් අභියස 
වග කිය යුත්තන් යවති. තම දරුවන් ට ආගම දහම 
උගන්වා විනයානුකූලව ශිෂ්ට සම්පන්න ප්රදජ්යාව් 
බිහි කිරීයම් වගමකයමන් යදමේපියන් ට මිදිය 
යනොහැක. දරුවන් යදවියන් විසින් පැවරූ වගමකමකි. 
යමම වගමකම සම්බන්ධයයන් විමසනු ලබනු ඇත. 
යමයලස සැයවොම යම් වගමකම් දරන්නන් යවති. 
සෑම  යකයනකු ම තමන්ට පැවරුණු වගමකම 
සම්බන්ධයයන් මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 
දින විමසනු ලබන අතර වවා පැහැර හැරියේ නම් ව 
සඳහා දඬුවම් විඳින්නට සිදු වනු ඇත.  
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ِّ   َعنن   ُعَمَر،  اب نن   َعنن   ن هُ   َوَسل مَ   َعلَي هن   اللُ   َصّل    اِل بن
َ
: َقاَل   أ

َل » 
َ
،  ُُكلُكم    أ ئُول    َوُُكلُكم    َراع  ،  َعن    َمس  ي تنهن يُ   َرعن من

َ  َفاْل 
ي ن ،  اِل اسن   ََعَ   اَّل  ئُول    َوُهوَ   َراع  ،  َعن    َمس  ي تنهن  َوالر ُجُل   َرعن
لن   ََعَ   َراع  

ه 
َ
،  أ ئُول    َوُهوَ   بَي تنهن ،  َمس  ةُ   َعن ُهم 

َ
أ يَة    َوال َمر   ََعَ   َراعن

لنَها  َبي تن  ،  َبع  هن َ   َوَوََلن ئُوَلة    َوهن ،  َمس   ََعَ   َراع    َوال َعب دُ   َعن ُهم 
هن   َمالن  ئُول    َوُهوَ   َسيِّدن َل   َعن ُه،  َمس 

َ
،  َفُُكلُكم    أ  َوُُكلُكم    َراع 

ئُول   ي تنهن  َعن   َمس    رواه املسلم."  َرعن

ද ැනගන්න .  ඔබ  ස ෑ ම  යකයනකුම  වගමකම් 
දරන්නන්ය. ඔයේ වගමකම පිළිබඳ මළවුන් යකයරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනයේ විමසනු ලබන්යනහිය. 
නායකයා ද වගමකම් දරන්යනකි. ඔහුයේ වගමකම 
සම්බන්ධයයන් විමසනු ලබනු ඇත.  යකයනකු තම 
බිරිය සම්බන්ධයයන් වගමකම් දරන්යනකි. ඔහු එම 
වගමකම සම්බන්ධයයන් විමසනු ලබනු ඇත. ස්ත්රි ය 
තම ස්වාමි පුරුෂයායේ නිවසට වගමකම් දරන්නියකි. 
ඇය තම වගමකම සම්බන්ධයයන් විමසනු ලබනු 
ඇ ත .  එ ්  ය සේ ව ක ය ය ්  ත ම  ස් ව ා මි ය ා 
සම්බන්ධයයන් වගමකම් දරන්යනකි. ඔහු තම 
වගමකම පිළිබඳ  ව  විමසනු ලබනු ඇත .  ස ෑම 
යකයනකුම වගමකම් දරන්නන් යවති. තම වගමකම් 
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සම්බන්ධයයන්  විමසනු  ලබනු ඇත ැයි  නබි 
(සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමා ප්රදකාශ 
කළහ.  

වාර්තාකරු:  ඉේනු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රකය: මුස්යනම්. 

يَ   إنن  » :  َسل مَ وَ   َعلَي هن   اللُ   َصّل    اللن   رَُسوُل   َقاَل :  َقاَل  طن سن  ال ُمق 
ن دَ  ن    َمنَابنرَ   ََعَ   اللن   عن ،  من ين   َعن    ُنور  َنن   َيمن ،  َعز    الر ْح   َوَجل 
،  يََدي هن   َوُكن تَا ي  ينَ   يَمن ن لُونَ   اَّل  م    فن   َيع دن هن من م    ُحك  لنيهن ه 

َ
 َوَما  َوأ

 رواه املسلم(( َولُوا

තම පාලනය තම පවුල තමන් දරන නිලය යන දෑහි 
යු්ති ගරුක ව කටයුතු කළ අය අල්ලාහ් අබියස 
ආයලෝකයයන් යුත්  යේදිකාවන්  මත  සිටිති 
යනුයවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) 
තුමා පැවසූහ.  

වාර්තාකරු: අේදුල්ලාහ් ඉේනු අම්ර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු)  

මූලාශ්රකය: මුස්යනම්  

යලොයවහි නියමිත ස්ථානයක සිට තම යසේවය 
විනයානුකූලව ඉටු කරන්නා මළවුන් යකයරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනයේ යකෝටි ගෙන් ජ්යනතාව 
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ඉදිරියේ ආයලෝකයයන් යුත් යේදිකාවන් මත තබා 
යගන හැර ද්වනු ලැයේ.  

03. විශ්වාස කර පැවරූ භාණ්ඩ (්ෂය වන 
හා ්ෂය යනොවන වස්තුව) හා මුදල් ගනු 
යදනු කිරීම  

නියමිත යසේවය සඳහා වියදම් කරනු ලබන මුදයල හි 
ආදායම් වියදම් පිළිබඳ ගෙන් හිලේ ඉදිරිපත් 
යනොකර වවා සැඟවීම අදාළ විස්තර විනාශ කර 
දැමීම වැනි කරුණු වල නිරත වීම ද මහා වංචාවකි. 
යමවැනි වංචාවන් අද පවා යබොයහෝ රාජ්ය්  හා 
යප ්ගගයනක ආයතන වල දකින්න ට ඇතත් නිවැරදි 
මූයනක ප්රදතිපත්තිය මත ලැබ ඇතැයි පවසන ඇතැම් 
සංවිධාන වල ද දැක ගත හැකි යවයි. 

යමොවුන්යේ වගමකම් පිළිබඳ විමසනු ලැබුයේ නම් 
යහෝ අයවැය පිළිබඳ ගෙන් හිලේ ඉදිරිපත් කරන 
යමන් ඉල්ලා සිටියේ නම් යහෝ ක්රදමවත් යලසින් වවා 
යනපි යල්ඛන සහිත ව ඉදිරිපත් යනොකර වවා යවනස් 
කරති. එයසේ යනොමැතිනම් කල්ගත වන්නට ඉඩ 
හරිති. ගෙන් හිලේ අසන්නන් සමඟ යකෝප වීමත් 
චණ්ඩිකම්  ය ප න්වී ම ත්  ත ර් ජ්යනය  කි රී ම ත් 
යමොවුන්යේ අයු්තිසහගත ුරොංගයන් යේ. ඇතැම් 
ස්ථාන වල යමවැනි සිදුවීම් නිසා මිනී මැරුම් පවා 
සිදු වී ඇත.  
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වංචා සහගත යලස කටයුතු කිරීයම් හා අයුතු 
පරිහරෙය කිරීයම් වැරැ්ගද යවනුවට ඔවුන් ව 
යසේවයයන් පහ කළ ද නැවතත් යමවැනිම යසේවාවන් 
එනම් මුදල් හා සම්බන්ධ යසේවාවන් සඳහා යතෝරා 
ගනු ඇත.  යමවන් අය නිසා  එම ආයතනයේ 
යසේවාවන් අඩපෙ යවනවාත් සමඟම ජ්යනයා අතර 
එම ආයතනය පිළිබඳ අවිශ්වාසය යගොඩ නැයගනු 
ඇත.  

තමන් මුස්යනම් යැයි කියා ගන්නා තැනැත්තා 
කි සි වි ය ට ක  ත ම න් ට  භ ා ර  දු න්  ව ග මක ම 
සම්බන්ධයයන් අයුතු යලස කටයුතු යනොකරයි. 
අයුතු යලස කටයුතු කරන්නා මුස්යනම්වරයයකු විය 
යනොහැක. ජ්යනයාට යපන්වීම පිණිස තමන් යශ්රකේෂ්ඨ 
යසේවකයයකු යලස කම්කරුයවකු යලස යපන්වා 
ගත්ත ද අල්ලාහ්  අබියස ඔහු පාපියයකු යලස 
සලකනු ලැයේ.   

ඉහත සඳහන් (3:161) කුර්ආන් වැකියයහි වංචා 
කිරීම කිසිදු නබිවරයයකු ට සුදුසු යනොවන්යන්ය 
යැයි අල්ලාහ් ඉතා ස්ථාවර යලසින් නියයෝග කිරීම 
තුළින් සමාජ්යයට මඟයපන්වන්නන්  භාරකාරත්වය 
දරන්නන් යලස සිටින පු්ගගලයින් පටන් සාමාන් 
ජ්යනතාව ද්වා කිසියවකුටත් කිසිදු වංචාව් සිදු 
කළ යනොහැකිය. එයසේ සිදු යනොකළ යුතුය යන්න 
පැහැදියන යවයි.   
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ع ُت  إنّنِّ  ن    َما» :  َيُقوُل   وََسل َم، َعلَي هن  اللُ  َصّل   اللن  رَُسوَل  َسمن  من
يهن   َعب د   عن ََت  ي ًة،  اللُ   يَس  مَ   َيُموُت   َرعن  ََغش    َوُهوَ   َيُموُت   َيو 

، ي تنهن نَرعن مَ  إنل   ل َن ةَ  َعلَي هن  اللُ  َحر   رواه ابلخاري ومسلم(( اْل 

අල්ලාහ් යකයනකු ට යම් වගමකම් පවරා ඔහු තම 
වගමකයමහි වංචා කරන්යනකු යලස මරෙයට පත් 
වූයේ  නම්  ඔහුට  අල්ලාහ්  ස් වර්ගය  තහනම් 
කරන්යන්ය යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි 
වසල්ලම්) තුමා පැවසූහ.  

වාර්තාකරු: මඃකල් ඉේනු යසාර් (රළියල්ලාහු 
අන්හු) 

මූලාශ්රකය: බුහාරි හා මුස්යනම් 

වංචා කරන්නා මිය යන විට පාපියයකු යලස මිය 
යන අතර ම  ඔහු ට  ස්වර්ගය  ද  අහිමි වී යයි . 
පැවරුණු වගමකම් වංචා සහගත යලස පැහැර 
හරින්නන් යමයලොයව හි මිදුන ද මතු යලොයව හි 
මිදිය යනොහැක. යමයලොයව හි එ් යකොෙක වාඩි වී 
සැඟ වී වංචාව් සිදු කළ ද මතු යලොයව හි සියලු 
ජ්යනයා අතර වංචා කරන්නන් ඉදිරියට යගන එනු 
ලැබ යමොහුය වංචා කළ පු්ගගලයා යැයි යපන්වනු 
ලැයේ.  
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 اللُ   َصّل    اللن   رَُسوُل   َقاَل :  ُعَمَر ريض الل عنه َقاَل  اب نن  َعنن  
َذا" :  وََسل مَ   َعلَي هن  لنيَ   اللُ   مَجَعَ   إن و 

َ ينَ   اْل  رن خن
مَ   َواْل  ،  يَو  يَاَمةن  ال قن

َفعُ  ُكِّ   ُير  ر    لن ،  ََغدن يَل   لنَواء  هن :  َفقن َرةُ   َهذن " ُفََلن    ب نن   ُفََلنن   َغد 
  رواه املسلم

මුල් කාලීන පු්ගගලයින් පසු කාලීන පු්ගගලයින් 
(යන) සියලු යදනාව ම අල්ලාහ් මළවුන් යකයරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනයේ එ් රැස් කරයි. (එවිට) 
වංචා කළ සෑම යකයනකුට ම එ් ධජ්යය් ඔසවනු 
ලැයේ. යමය යමොහුයේ වංචාවයි යනුයවන් පවසනු 
ලැයේ යැයි නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) 
තුමාෙන් ප්රදකාශ කළහ.  

වාර්තාකරු: ඉේනු උමර් (රළියල්ලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රකය: බුහාරි හා මුස්යනම් 

  වංචනික සෑම යකයනකු යවනුයවන් ම මළවුන් 
යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ ඔහුයේ පිටු 
පසින් ධජ්යය් තියේ. ඔහුයේ වංචායේ තරමට එය 
උස් කරනු ලැයේ. දැන ගන්න. මිනිසාව රවටා දමන  
නායකයාට වඩා මහා වංචනිකයය් යවනත් 
යනොමැත. යනුයවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි 
වසල්ලම්) තුමාෙන් පැවසූහ.  



 

16 

වාර්තාකරු : අබූ සඊ්ග අල්-කු්ගරි (රළියල්ලාහු 
අන්හු)  

මූලාශ්රකය: මුස්යනම්  

වංචාව මහා වරද් බව දැන පසු ව වංචනිකයා 
කවුරුන්දැයි වටහා යගන පසුව එම වංචාවට හා 
වංචනිකයාට ප්ෂව කතා කරන ඇතැමුන් ව අපි 
දකින්යනමු. රාජ්ය් නිලධාරීන් හා ය්ගශපාලාායින් 
යේ නම් තම බලය භාවිත කර වංචනිකයින් ව 
ආර්ෂා කිරීම  ධනවතුන් තම ධනය වියදම් කර 
වංචනිකයින් ව ආර්ෂා කිරීම  නීතිය මිලට යගන 
ක්රිකයා කිරීම නිරපරාන්න් ට තර්ජ්යනය කිරීම වැනි 
තත්වයන් දකින්යනමු.  

තවත් සමහරුන් වංචනිකයින් පිළිබඳ සැලකිල්ල් 
යනොද්වා එය සහජ්ය කටයුත්ත් යලස ගැනීම ද අපි 
දකින්යනමු. යමවැන්නන් තම ජීවිතයට කවයරකු 
යහෝ වංචාව් කයළේ නම් යහෝ තම විශ්වාසයට 
යෝෝහිකම් කයළේ නම් යහෝ අසංවර යවති. යපොදු 
යසේවාවන් හි යනොසැලකියනමත් ව සිටිති. 

යමොවුන් මරෙයට පසු ඇති ජීවිතය ගැන ද එහි 
විනිශ්චය ගැන ද විශ්වාස කරන්යන් නම් ඇත්යතන් 
ම ඔවුන් යමයසේ කටයුතු යනොකරනු ඇත.  

වංචාව යහෝ විශ්වාසයට යෝෝහී ක වීම දුටු විට ඔහු ට 
එයරහි ව සුදුසු ක්රිකයාමාර්ග ගැනීම නිලධාරීන් හා 
න ා යකයින්  ප සු යන ො බ ැ සි ය  යු තු  බ ව  න බි 
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(සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාෙන් අවවාද 
කර ඇත්තාහ.  

වංචනිකයින් යමයලොයව හි යකතරම් ුක්ති වින්දත් 
මතු යලොයව හි වංචා කළ වස්තුව සමඟ පැමිෙ 
යමොර යදති.   

වංචා කළ වස්තු ව මතු යලොයව හි ජ්යනයා ඉදිරියේ 
උසුලමින් පැමියෙන්න් යලස අල්ලාහ් පත් කර 
එම පාපයයන් මිදිය යනොහැ්යකකු බවට  අල්ලාහ් 
ඔහු ව  පත් කරනු ඇතැයි  නබි (සල්ලල්ලාහු 
අයලයිහි වසල්ලම්) තුමාෙන් අවවාද කළහ.  

بن   َعن  
َ
َرَة،  أ ينَا  َقامَ :  َقاَل   ُهَري   َعلَي هن   اللُ   َصّل    اللن   رَُسوُل   فن
،  َذاَت   َوَسل مَ  م  َمهُ   ال ُغلُوَل،  َفَذَكرَ   َيو  مَ   َفَعظ  َرُه،  َوَعظ  م 

َ
 ُثم    أ

َي   َل ' : قَاَل  ل فن
ُ
َحَدُكم   أ

َ
ءُ  أ مَ  يَِجن يَاَمةن   يَو  ي    َرَقبَتنهن   ََعَ   ال قن  بَعن

،  َلُ  ،  رَُسوَل   يَا:  َيُقوُل   ُرََغء  ،  اللن ث ِنن غن
َ
ُقوُل   أ

َ
لنُك   َل :  َفأ م 

َ
 لََك   أ

تَُك،  َقد    َشي ئًا، ب لَغ 
َ
َي    َل   أ ل فن

ُ
َحَدُكم    أ

َ
ءُ   أ مَ   َيِجن يَاَمةن   َيو   ال قن

،  َلُ   َفَرس    َرَقبَتنهن   ََعَ  ،ا  رَُسوَل   يَا:  َفيَُقوُل   َْح َحَمة  ،  للن ث ِنن غن
َ
 أ

ُقوُل 
َ
لنُك   َل :  َفأ م 

َ
تَُك،  َقد    َشي ئًا،  لََك   أ ب لَغ 

َ
َي    َل   أ ل فن

ُ
َحَدُكم    أ

َ
 أ

ءُ  مَ   يَِجن يَاَمةن   يَو  ،  لََها  َشاة    َرَقبَتنهن   ََعَ   ال قن  رَُسوَل   يَا:  َيُقوُل   ُثَغاء 
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، ،  اللن ث ِنن غن
َ
ُقوُل   أ

َ
لنُك   َل :  َفأ م 

َ
ب لَغ    َقد    َشي ئًا،  لََك   أ

َ
 َل   تَُك،أ

َي   ل فن
ُ
َحَدُكم    أ

َ
ءُ   أ مَ   َيِجن يَاَمةن   َيو   لََها  َنف س    َرَقبَتنهن   ََعَ   ال قن
، يَاح  ،  رَُسوَل   يَا:  َفيَُقوُل   صن ،  اللن ث ِنن غن

َ
ُقوُل   أ

َ
لنُك   َل :  َفأ م 

َ
 لََك   أ

تَُك،  َقد    َشي ئًا، ب لَغ 
َ
َي    َل   أ ل فن

ُ
َحَدُكم    أ

َ
ءُ   أ مَ   َيِجن يَاَمةن   َيو   ال قن

َقبَتنهن   ََعَ  َقاع    َر ،  رن ُق فن ،  َرُسوَل   َيا:  َفيَُقوُل   ََت  ،  اللن ث ِنن غن
َ
 أ

ُقوُل 
َ
لنُك   َل :  َفأ م 

َ
تَُك،  َقد    َشي ئًا،  لََك   أ ب لَغ 

َ
َي    َل   أ ل فن

ُ
َحَدُكم    أ

َ
 أ

ءُ  مَ   َيِجن يَاَمةن   َيو  ل قن ،  َرَقبَتنهن   ََعَ   ا ت   َرُسوَل   َيا:  َفيَُقوُل   َصامن
، ،  اللن ث ِنن غن

َ
   أ

َ
لنُك   َل :  ُقوُل َفأ م 

َ
تَُك   َقد    َشي ئًا،  لََك   أ ب لَغ 

َ
رواه "  أ

 املسلم

දිනක්  අල්ලාහ් ලේ  දූත  (සල්ලල්ලාහු  අලලයිහි 

වසල්ලම්) තුමාණන් අපර අතර නැගී සට යුද්ධලයන් 

අත්පත් කර ගත් වස්තුලව හි විංචා කිරීම පිළිබඳ කතා 

කළහ. එය මහා වරදක් බවත් එහි තත්ත්වය ඉතා දරුණු 

බවත් ඉදිරිපත් කළහ. පසුව පහත සඳහන් අයුරින් ද 

ප්ර්කා  කළහ.  

මළවුන් ලකලරන් නැගිටුවනු ලබන දිනලේ තම 

ලගලලහි කෑ ගසමින් සටින ඔටුලවකු උසුලමින් පැමිණ 

අල්ලාහ්ලේ දූතයාණනි, මා ආරක්ෂා කරනු මැනව ! 
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යැයි අඬනා තත්ත්වයක ඔබ අතුරින් කිසලවකු ව මා 

ලනොදැකිය යුතුය. 

එවිට, ඔබ යවත අල්ලාහ්යගන් කිසිදු උදේව් මා 
විසින් ලබා දිය යනොහැක. ඔබට මම (කිව යුතු දෑ) 
යමයලොයව හි පැවසුයවමි යැයි මම පවසමි.  

එයලස මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 
තම යගයලහි කෑ ගසමින් සිටින අශ්වයයකු උසුලා 
යගන පැමිෙ අල්ලාහ්යේ දූතයාෙනි, මා මුදවා ගනු 
මැනව ! යැයි හඬනා තත්ත්වයක ඔබ අතුරින් 
කිසියවකුව මා යනොදැකිය යුතුය.  

එවිට ඔබ යවත අල්ලාහ්යගන් කිසිදු උදේව් මා 
විසින් ලබා දිය යනොහැක. ඔබට මම (කිව යුතු දෑ) 
යමයලොයව හි පැවසුයවමි යැයි මම පවසමි.  

එපරි්ගයදන් ම මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන 
දිනයේ තම යගයලහි රන් හා රිදී උසුලා යගන 
පැමිෙ අල්ලාහ්යේ දූතයාෙනි, මා මුදවා ගනු 
මැනව ! යැයි හඬනා තත්ත්වයක ඔබ අතුරින් 
කිසියවකු ව මා යනොදැකිය යුතුයි.  

එවිට, ඔබ යවත අල්ලාහ්යගන් කිසිදු උදේව් මා 
විසින් ලබා දිය යනොහැක. ඔබට මම (කිව යුතු දෑ) 
යමයලොයව හි  ප ැවසුයවමි යැයි  මම පවසමි . 
යනුයවන් නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) 
තුමායෙෝ පැවසූහ.  



 

20 

වාර්තාකරු : අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු)  

මූලාශ්රකය: බුහාරි හා මුස්යනම්. 

َوَة،  َعن   بن   َعن    ُعر 
َ
ي د    أ ،  ُْحَ يِّ دن اعن َمَل :  َقاَل   الس  تَع   رَُسوُل   اس 

نَ   َرُجًَل   َوَسل مَ   َعلَي هن   اللُ   َصّل    اللن  ،  من دن س 
َ نُ :  َلُ   ُيَقاُل   اْل   اب 

ت بني ةن 
و  َقاَل   -  اللل ر  بن   َواب نُ :  َعم 

َ
،  ََعَ   -  ُعَمرَ   أ َدَقةن ا  الص   َفلَم 

مَ  ،  َهَذا:  َقاَل   َقدن ،  َوَهَذا  لَُكم  َي   يلن دن ه 
ُ
،  أ  رَُسوُل   َفَقامَ :  َقاَل   يلن

،  ََعَ   َوَسل مَ   َعلَي هن   اللُ   َصّل    اللن  ََبن
ن  دَ   ال من َن   الَل،  َفَحمن ث 

َ
 َوأ

، ل  ََع   َباُل   َما'  :  َوَقاَل   َعلَي هن ،  من َعثُُه ب 
َ
،  َهَذا:  َفيَُقوُل   أ  َلُكم 

َي   َوَهَذا دن ه 
ُ
،  أ َفََل   يلن

َ
،  َبي تن   فن   َقَعدَ   أ بنيهن

َ
و    أ

َ
،  َبي تن   فن   أ هن مِّ

ُ
 أ

َدى  َين ُظرَ   َحّت   ُيه 
َ
م    إنيَل هن   أ

َ
ي  َل؟  أ ن ُس   َواَّل  د    َنف  هن،  حُمَم   َل   بنيَدن

َحد    َينَاُل 
َ
ن ُكم    أ ن َها  من مَ   بنهن   َجاءَ   إنل    َشي ئًا  من يَاَمةن   يَو  لُهُ   ال قن  ََي من

هن   ََعَ  ي    ُعنُقن ،  َلُ   بَعن و    ُرََغء 
َ
،  لََها  َبَقَرة    أ و    ُخَوار 

َ
رُ   َشاة    أ  ،  َتي عن

نَا َحّت   يََدي هن  َرَفعَ  ُثم   ي 
َ
َرَت   َرأ ،  ُعف  ،» :  َقاَل   ُثم    إنب َطي هن  َهل    اللُهم 

ُت؟ ن  «بَل غ  َتي   سلمرواه امل" َمر 

අල්ලාහ්යේ දූත (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) 
තු ම ාෙන්  අස ්ග  යග ෝ ත්රه ය ට  අ යත්  ඉ ේනුල් 
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ලුත්තබිේයා නමින් හඳුන්වනු ලබන යකයනකු 
zසකාත් භාණ්ඩ රැස් කරන නිලධාරියයකු බවට පත් 
කයළේය. ඔහු (zසකාත් භාණ්ඩ සියල්ල රැස් කර 
යගන) පැමිෙ යම්වා ඔබ සතු දෑය. යම්වා මා හට 
ත්ාගය් යලස පිරිනමන ලද දෑ යැයි පැවසූහ.  

එවිට අල්ලාහ්යේ දූත (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි 
ව ස ල් ල ම් )  ය ේ දි ක ා ය ේ  සි ට  එ ්  වි ෂ ය ් 
සම්බන්ධයයන් අප එවන ලද නිලධාරියායේ 
තත්ත්වය කුම් ද? යන්න බැලුයවහි ද? (ඔහු තම 
යසේවය අවසන් කර නැවත පැමිෙ) යම්වා ඔබ සතු 
දෑය. යම්වා මා යවනුයවන් පරිත්ාගය් වශයයන් 
පිරිනමනු ලැබූ දෑ යැයි ඔබ පවසන්යනහිය. ඔහු 
(යකොයහේවත් යනොයගොස්) තම පියා යහෝ මවයේ 
නිවයස හි වාඩි වී සිට තමන් ට පරිත්ාග යදනු 
ලබන්යනහි ද නැති ද යනුයවන් බලත්වා !  

මුහම්ම්ගයේ ජීවිතය කවයරකු සතු යේ ද එම 
අල්ලාහ්  මත දිවුරා ඔබ අතුරින් කිසියවකු එම 
වස්තුයවන් කුම් යගන ආව ද මළවුන් යකයරන් 
නැගිටුවනු ලබන දිනයේ  එය  තම යගයලහි 
උසුලාගත් යකයනකු යලස ප ැමියෙයි .  එ් 
ඔටුයවකු නම් කෑගසමින් සිටියි. එය හරයකකු යහෝ 
එළුයවකු යහෝ යේ නම් කෑ ගසමින් සිටියි යැයි 
පැවසූහ. පසු ව එතුමායේ කිහියන වල සුදු වර්ෙය අප 
දකින තරමට තම යදඅත් ඔසවා යා අල්ලාහ් ! මම 
යගන හැර යනොපෑයවමි දැයි තුන් වර් පැවසූහ.  
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වාර්තාකරු : අබූ හුයරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) 

මූලාශ්රකය: මුස්යනම් අබූ දාවූ්ග 

මළවුන් යකයරන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ 
වංචනිකයින්ට සැනසුම් යනොමැත .  ඔහු  ට 
මියදන්නට කිසිදු මාර්ගය් ද යනොමැත යනුයවන් 
නබි (සල්ලල්ලාහු අයලයිහි වසල්ලම්) තුමා 
පැහැදියන කළහ. එබැවින් යමයලොව අසාධාරෙයට 
ල් වූවනට මතු යලොයව හි සැබැවින් ම යු්ති 
ධර්මය් ඇති බව අමතක යනොකළ යුතුය.  

 

sinhala@islamhouse.com 

 




