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2- මලක් ෙරුන් පිළිබඳ ෙ විශ්ොස කිරීම 

   මලක් ෙරුන් විශ්ොස කිරීම යනු සැබැවින් ම 

අල්ලාහ ්ෂේ මලක් ෙරුන් සිටින බෙ ට සථ්ීර ෂලස 

තහවුරු කිරීම ය. 

 ඔවුන් අතුරින් ජිබ්රීල් ෙැනි අල්ලාහ ්නම් කළ අයෙ ද 
ඔවුන් අතුරින් අප නම් ෂනොදන්නා අයෙ ද විශ්ොස කළ 
යුතුය. එබැවින් ඔවුන් සියලු ෂදනාෙ ම මුළුමණින් ම 
විශ්ොස කළ යුතුය. ඔවුන් ෂේ ගුණාාංගයන් හා ඔවුන් ෂේ 
ක්රිවයාෙන් පිළිබඳ අප මකමක් දැන සිටින්ෂන් ද එය අපි 
විශ්ොස කළ යුත්ෂතෝ ෂෙමු. 

 ඔවුන් තරාතිරම් අනුෙ : 

 ඔවුහු ගැතිකම් කරන ෂගෞරෙෂයන් ෂහබි අය ෂෙති. 
අල්ලාහ ්ට නැමදුම් කරමින් සිටින අය ෂෙති. නමුත් ඔවුන 
ට රුබූබීය්යත් ෂහෝ උලූහිය්යත් යන්ෂනහි විෂශේෂත්ෙයක් 
ෂනොමැත. ඔවුහු මිනිසා ෂනොදත් සැඟවුණු දෑ දනිති. 
අල්ලාහ් ඔවුන් ෙ ආෂලෝකෂයන් මො ඇත.  
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 اّلَلُ  َصَّل  اّلَلِ  رَُسوُل  قَاَل :  قَالَت  عنها ريض اهلل  ََعئَِش َ  َعن  
َان   وَُخِلَق  نُور   ِمن   ال َماَلكَِة ُ  ُخِلَقِت : " وََسلَمَ  َعلَي هِ   ِمن   اْل 
 أخرجه مسلم " لَُةم   وُِصَف  ِمَما آَدمُ  وَُخِلَق  نَار   ِمن   َماِرج  

අල්ලාහෂ්ේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රේකාශ කළ බෙ ආඉෂා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

මලක් ෙරුන් ආෂලෝකෂයන් මෙනු ලැබීය. ජින්නුන් ගිනි 
ජාලාෂෙන් මෙනු ලැබීය. මිනිසා නුඹලා ට ෙර්ණනය කළ 
අයුරින් මෙනු ලැබීය.  

ෂමය ඉමාම් මුස්ලිම් විසින් ෂහළිදරේ කර ඇත. 

 ඔවුන් ෂේ ක්රිවයාෙන් අනුෙ : 

ඔවුහු අල්ලාහ ්නමදිති. ඔහු ෙ සුවිශුද්ධ කරති. ඔවුන ට 
අණ කරනු ලැබූ දෑ එෂලසම ඉටු කරති.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

َماوَاتُُِِفَُُمنُ َُوَلُه ر ِضُُالسَّ
َ ِِبهونََُُلُُِعن َدههَُُوَمنُ ُوَاْل  َتك  َُعنُ ُيَس 

ونََُُوَلُُِعَباَدتِهُِ ِِسه َتح  ونَُُ،ُيَس  هَسبِّحه َُلَُُوانلََّهارَُُاللَّي َلُُي
ونَُ ه ُته  َُيف 
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අහස ්හි හා මිහිතලෂය් සිටින්නන් ඔහු සතු ය. ඔහු අබියස 
සිටින්නවුන් ඔහු ට නැමදුම් කිරීෂමන් අහාංකාර 
ෂනොෙන්ෂනෝ ය. උදාසීන ද ෂනොෙන්ෂනෝය.  

රාත්රිෝෂය හි හා දහෙෂල හි පිවිතුරු කරන්ෂනෝ ය. 
ෂෙෂහසට පත් ෂනොෙන්ෂනෝ ය.   (අල්-මකර්ආන් 
21:19,20) 

 ඔවුන් අල්ලාහ් ට අෙනත වීම අනුෙ :  

අල්ලාහ ්ෂේ නිෂයෝගයන් ට මුළුමණින් ම  යටහත් වීමත් 
ඒො ක්රිවයාත්මක කිරීෂම් ශක්තියත් ඔහු ඔවුන් ට පිරිනමා 
ඇත. ඔවුන් යටහත් වීම ට බල ෂකෂරනු ලැබූ අයය. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි. 

ونََُُلُ ََُُيع صه مُ َُماُاّللَّ َمَرهه
َ
َعلهونَُُأ ونَُيهَُُماَُويَف  َمره  ُؤ 

ඔවුන ට අල්ලාහ් විධානය කළ දෑ ට ඔවුහු පිටු ෂනොපාති. 
ඔවුන ට අණ කරනු ලබන දෑ ඔවුහු ඉටු කරති.   (අල්-
මකර්ආන් 66 : 6) 

 මලක්ෙරුන් ෂේ සාංඛ්යාාෙ 

මලක්ෙරු ෂබොෂහෝමයක් සිටිති. ඔවුන් ෙ අල්ලාහ් හැර 
ෂෙන කිසිෂෙමක ට ගණන් කළ ෂනොහැක. ඔවුන් අතුරින් 
අර්ෂ ්ෂහෙත් අල්ලාහ ්ෂේ රාජධානිය උසුලමින් සිටින්නන් 
ද ස්ෙර්ගය ට භාර ෙ සිටින්නන් ද නිරය ට භාර ෙ 
සිටින්නන් ද මුරකාෙලුන් ද ෂල්ඛ්යකයින් ද ෂම් හැර 
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ෂෙනත් කාර්යයන් නියම කරනු ලැබූ අය ද ෂෙති. එෂමන් 
ම හැත්තෑ දහසක් මලක්ෙරු සෑම දිනක ම බයිතුල් මඃමූර් 
හි සලාතය ඉටු කරති. ඔවුන් එයින් පිට ෙ ගිෂය් නම් ඔවුන් 
ෂේ අෙසානය දක්ො නැෙත ඒ ෂෙත ෂනොපැමිෂණති.  

فيف قص  املعراج أن انليب صّل اهلل عليه وسلم ملا أىت 
َي ُت  يِل  ُرفِعَ  ُثمَ : "السماء السابع  قال   يَا َفُقل ُت  ال َمع ُمورُ  اْل 

يُل  ِ َي ُت  َهَذا قَاَل  َهَذا َما ِجْب  ُخلُهُ  ال َمع ُمورُ  اْل  م   ُكَ  يَد   يَو 
ل َف  ُعونَ َسب  

َ
 َما آِخرُ  ِفيهِ  َيُعوُدوا لَم   ِمن هُ  َخرَُجوا إَِذا َملَك   أ
 .متفق عليه" . َعلَي ِهم  

මිඃරාජ් සිද්ධිෂය් දී සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමාණන් සත් ෙැනි අහස ට පැමිණි කල් හි. ඒ 
පිළිබඳ ෙ එතුමාණන් පෙසා සිටිය දී ... 

... එකල් හි බයිතුල් මඃමූර් නම් ස් ානය මට ඔසො 
ෂපන්ෙන ලදී. එවිට ජිබ්රීල්ෂගන් විමසා සිටිෂයමි. එයට 
ඔහු : 

ෂමය බයිතුල් මඃමූර් ය එහි සෑම දිනක ම හැත්තෑ දහසක් 
මලක්ෙරු සලාතය ඉටු කරති. ඔවුන් එයින් පිට ෙ ගිෂය් 
නම් ඔවුන් ෂේ අෙසානය දක්ො නැෙත ඒ ෂෙත 
ෂනොපැමිෂණති. 

(මූලාශ්රතය : බුහාරි හා මුස්ලිම්) 
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 නාමයන් හා මලක් ෙරුන් ෂේ ක්රිවයාෙන්  

මලාඉකාෙරු ෂගෞරෙනීය ය. අල්ලාහ් ට ගැතිකම් 
කරන්නන් ය. තමන් ට අෙනත ෙ කටයුතු කිරීමටත් තමන් 
ෙ නැමදීමටත් ඔවුන් ෙ අල්ලාහ ්මො ඇත.  

ඔවුන් අතුරින් ඇතැමුන් ෙ ඔවුන් ෂේ නාමයන් සමඟ ම 
අල්ලාහ් විෂශේෂ ෂකොට පෙසා ඇත. 

1. ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) : ෂමොහු නබි ෙරුන් 

ෂහෙත් ෙක්තෘ ෙරුන් රසූල් ෙරුන් ෂහෙත් ෂද්ෙ 

ධර්ම දූතයින් (අෂලයිහිමුස් සලාම්) ෂෙත ෂද්ෙ 

පණිවුඩ දන්ො සිටීෂම් ෙගකීම දැරූ අය ෂේ.    

2. මීකාඊල් (අෂලයිහිස් සලාම්) : ෂමොහු ෙර්ෂාෙ, ගහ 

ෂකොළ හා පැළෑටි සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු 

කරන අය ෂේ.  

3. ඉස්රාෆීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) :  ෂහොරණෑෂෙ හි 

පිඹීම ට භාර ෙ සිටිය අය ෂේ. 

ෂමොවුහු ඉතා ප්රේධාන මලක් ෙරුන් ෂෙති. ජීවිතෂය් 
සාධකයන් පිළිබඳ ෙ ෙගකීම් පෙරනු ලැබූෙන් ය.   

ඒ අනුෙ ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා හදෙත් ජීෙමාන 
කරෙන ෂද්ෙ පණිවිඩ දන්ො සිටීම සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ 
කටයුතු කළ අෂයකි. මීකාඊල් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා 
මහෂපොෂළොෙ මළ පසු ෙ එය ජීෙමාන කරන ෙර්ෂාෙ 
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සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ ය කටයුතු කරන අෂයකි. එෂමන් 
ම ඉස්රාෆීල්  (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා මිනිසා මිය ගිය පසු 
ෙ ශරීර යළි ජීෙමාන කරෙන්න ට මො ඇති ෂහොරණෑෂෙ 
හි පිඹීෂම් ෙගකීම දරන අෂයකි.  

4. මාලික් (අෂලයිහිස් සලාම්): ෂමොහු නිරය 

සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු කරන අය ෂේ.   

5. රිල්ොන් (අෂලයිහිස් සලාම්) ෂමොහු ස්ෙර්ගය 

සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු කරන අය ෂේ.  

මරණ අෙස් ාෂේ ප්රේාණයන් අත්පත් කර ගැනීම 
සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු කරන ‘මලකල් මේත්‘ 
ෂහෙත් මරණෂය් මලක් ෙරෂයමක ද ඔවුන් අතුරින් ෂෙයි.  

තෙ ද අර්ෂය උසුලා ෂගන සිටින අය ද ස්ෙර්ගය ට භාර ෙ 
කටයුතු කරන අය ද නිරය ට භාර ෙ කටයුතු කරන අය ද 
කඳු සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු කරන අය ද මුහුදු 
සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ කටයුතු කරන අය ද ඔවුන් අතුරින් 
ෂෙති.  

ආදම් ෂේ දරුෙන් ෙන මිනිසා ආරක්ෂා කරන ඔවුන් ෂේ 
ක්රිවයාෙන් ආරක්ෂා කරන සෑම ෂකෂනමකෂේ ම ොර්තාෙන් 
සටහන් කරන මලක් ෙරුන් ද ඔවුන් අතුරින් ෂෙති.  

අල්ලාහ් ෂේ ගැත්තා සමඟ ම සදාකල් ෂෙෂසන මලක් 
ෙරුන් ද ඔවුන් අතුරින් ෂෙති.    
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ගර්භාෂයන් හි ඇති කළලයන් සම්බන්ධෂයන් භාර ෙ 
කටයුතු කරන මලක් ෙරුන් ද ඔවුන් අතුරින් ෂෙති. ඔවුහු 
එහි මිනිසා ෂේ රිස්ක් ෂහෙත් ෂපෝෂණ සම්පත් ඔහු ෂේ 
ක්රිවයාෙන් ඔහු ෂේ ආයුෂ කාලය ඔහු භාගාෙන්තෂයක් ද 
අභාගාෙන්තෂයක් ද යන ෙග අල්ලාහ් ෂේ නිෂයෝගය 
පරිදි සටහන් කරති. 

මිනිසා මිය ගිය පසු ෙ ඔහු ෂේ මිණි ෙළ තුළ ඔහු ෂේ 
පරමාධිපති ගැන ද ඔහු ෂේ දහම ගැන ද ඔහු ෂේ නබි 
ෙරයා ගැන ද විමසා සිටින මලක් ෙරුන් ද ඔවුන් අතුරින් 
ෂෙති. ෂමොවුන් හැර කිසිෂෙමක ට ගණන් කළ ෂනොහැකි 
තරම ට ෂබොෂහෝ මලක්ෙරුන් ද සිටිති. සියලු දෑ ගණනය 
කරන අල්ලාහ් හැර ෂෙන කිසිෂෙමක ට ෂමොවුන් ෙ ගණන් 
කළ ෂනොහැක.  

 ෂගෞරෙනීය ෂල්ඛ්යකයන් ෂේ කාර්ය භාරය.  

අල්ලාහ් ෂගෞරෙනීය ෂල්ඛ්යකයින් ෙන මලක් ෙරුන් මො 
ඇත. ඔවුන් ෙ අප ට ආරක්ෂකයින් බෙ ට පත් කර ඇත. 
ඔවුහු අප කරන ක්රිවයාෙන් අප කතා කරන ප්රේකාශයන් හා 
සිතන ෂේතනාෙන් අල්ලාහ්ෂේ අනුදැනුම මත සටහන් 
කරති. සෑම මිනිෂසමක සමඟ ම මලක්ෙරු ෂදෂදෂනමක 
සිටිති. දමකණු ෂදසින් සිටින්නා යහපත සටහන් කරයි. ෙම් 
ෂදසින් සිටින්නා පාපය සටහන් කරයි. තෙත් මලක්ෙරු 
ෂදෂදෂනක් ඔහු ට රැකෙරණය ලබා ෂදති. ඔහු ෙ ආරක්ෂා 
කරති. එක් අෂයමක ඔහු ට ඉදිරිෂයන් ද තෙත් අෂයමක ඔහු 
ට පසු පසින් ද සිටියි.  
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1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි. 

مُ َُوإِنَُّ ونَُُ،ََُكتِبِيَُُكَِراًماُ،ََُلَافِِظيََُُعلَي كه لَمه َُماَُيع 
َعلهونَُ  َتف 

සැබැවින් ම ෂගෞරෙය ට පාත්රظ ූ (නුඹලා ෂේ සියලු 
කටයුතු) සටහන් කරන ආරක්ෂකයින් නුඹලා ට ෂෙති. 
නුඹලා කරන දෑ ඔවුහු දනිති. (අල්-මකර්ආන් 82 : 10 – 12) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි. 

َناَُولََقدُ  ن َسانََُُخلَق  ِ
لَمُهُاْل  َُُماَُوَنع  وِسه هُهُبِهُُِتهَوس  سه َُوََن نُهَُنف 

ق رَُ
َ
ُأ ُُإِذُ ُ،ُال َورِيدَُُِحب لُُِِمنُ ُإََِل هُُِبه َيانَُُِيَتلَّقَّ َتلَقِّ َِميَُُِعنُُِال مه ُاَل 

َمالَُُِوَعنُِ َُُماُ،َُقِعيدُ ُالشِّ لُ ُِمنُ ُيَل ِفظه َُُقو  ي هُُِإِلَّ ََُُلَ َُعتِيدُ َُرقِيب 
. 

තෙ ද සැබැවින් ම අපි මිනිසා මැේෂෙමු. ඔහු ෂේ ආත්මාෙ 
සිතන දෑ අපි දනිමු. තෙ ද අපි (ෂගෂලහි) ශීර්ෂ ශිරාෙ ට 
ෙඩා ඔහු ට සමීපෂයන් සිටින්ෂනමු. දමකණු පසින් ද ෙම් 
පසින් ද හිඳ සටහන් කරන ෂදෂදනා සටහන් කරන කල් 
හි, නිෙැරදි ෙ සටහන් කරන්නන් ඔහු අබියස (සටහන් 
කරමින්) මිස කිසිදු ෙදනක් ඔහු උේචාරණය 
ෂනොකරන්ෂන් ය.  (අල්-මකර්ආන් 50 : 16 - 18) 



 

12 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි. 

مُ َُسَواءُ  َسََُُّمنُ ُِمن كه
َ
َلُُأ وََُُوَمنُ ُبِهَُُِجَهرََُُوَمنُ ُال َقو  ُهه

ُ ف  َتخ  س  ُُبِاللَّي لُُِمه َبات َُُلُهُ،ُبِانلََّهارَُُِوَسارِب  َعقِّ ُُِِمنُ ُمه ُيََدي هَُُِبي 
ونَهُهَُخل ِفهَُُِوِمنُ  رُُِِمنُ ََُي َفظه م 

َ
ُُِأ  ...اّللَّ

නුඹලා අතුරින් කතාෙ සඟෙන්නා ද එය ෂහළි කරන්නා ද 
රාත්රිෝෂය හි සැඟ වී සිටින්නා ද දහෙෂල හි සැරිසරන්නා ද 
(අල්ලාහ ්ට) එක සමාන ය. (මිනිසා ෙන) ඔහු ට ඉදිරිෂයන් 
ද ඔහු ට පසු පසින් ද ලුහු බැඳ පැමිෂණන්නන්  (ෙන මලක් 
ෙරුන්) සිටින්ෂන් ය. ඔවුහු අල්ලාහ් ෂේ නිෂයෝගය පරිදි 
ඔහුෙ ආරක්ෂා කරති... 

  (අල්-මකර්ආන් 13: 10,11) 

4.  

ِب  َعن  
َ
نَ ريض اهلل عنه ُهَري َرَة  أ

َ
 َعلَي هِ  اهللُ  َصَّل  اهللِ  رَُسوَل  أ

َرادَ  إَِذا : اّلَلُ  َيُقوُل : " قَاَل  وََسلَمَ 
َ
ن   َعب ِدي أ

َ
َمَل  أ  فاََل  َسيِّئَ    َيع 

تُبُوَها تُبُوَها َعِملََها فَإِن   َيع َملََها َحَّت  َعلَي هِ  تَة   ِلَهابِِمث   فَاك 
ِل  ِمن   تََرَكَها َوإِن   ج 

َ
تُبُوَها أ َرادَ  َوإَِذا َحَسنَ    َلُ  فَاك 

َ
ن   أ

َ
َمَل  أ  َيع 
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َمل َها فَلَم   َحَسنَ    تُبُوَها َيع  تُبُوَها َعِملََها فَإِن   َحَسنَ    َلُ  فَاك   فَاك 
ِ  َلُ  ثَالَِها بَِعش  م 

َ
 ِضع ف   ِماكَ ِ  َسب عِ  إَِل  أ

අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසා සිටින්ෂන් යැයි සැබැවින් ම 
අල්ලාහ් ෂේ දූතයාණන් ප්රේකාශ කළ බෙ අබූ හුෂරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

මාෂේ ගැත්තා යම් පාපයක් සිදු කිරීම ට අෂේක්ෂා කෂළේ 
නම් එවිට එය ඔහු ඉටු කරන ෂතක් ඔහු ට එෂරහි ෙ 
නුඹලා ෂනොලියනු. එෂසේ ඔහු එය කෂළේ නම් ඒ හා සමාන 
ෂදයක් පමණක් එය ට ලියනු. නමුත් මා ෂෙනුෂෙන් ඔහු 
එය අත හැර දැමුෂේ නම් එවිට ඒ ෂෙනුෂෙන් ඔහු ට 
යහපතක් නුඹලා සටහන් කරනු. එෂමන්ම ඔහු යහපතක් 
සිදු කිරීම ට අෂේක්ෂා ෂකොට පසු ෙ එය ඔහු සිදු ෂනොකෂළේ 
නම් එවිට ඔහු ෂෙනුෂෙන් එය යහපතක් ෂලස සටහන් 
කර ගනු. එය ඔහු කෂළේ නම් ඔහු ෂෙනුෂෙන් ඒ හා සමාන 
දහස් ගුණයක සිට හත් සීය ගුණය දක්ො එය නුඹලා 
සටහන් කරනු.  

මූලාශ්රතය : (බුහාරි හා මුස්ලිම්)   

 මලක් ෙරුන් ෂේ මැවීෂම් විශාලත්ෙය 

මැවීම් අතුරින් අති මහත් මැවීමකි මලක්ෙරු. අල්ලාහ ්
ඔවුන් ෙ ආෂලෝකෂයන් මැේෂේ ය. මැවීෂම් විශාලත්ෙය 
අනුෙ ඔවුන් එකිෂනකා ෂෙනස් ෂෙති.  
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ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) : මලක්ෙරුන් අතුරින් අති 
විශාලතම මලක්ෙරයා ෙනුෂය් ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස ්සලාම්) 
තුමා ය. ඔහු ට තටු හයසීයක් ඇත. ඉන් එක තටුෙක් 
ක්සිතිජයම ආෙරණය කළ හැකි පරිදි පිහිටා ඇත. එතුමා 
ෂේ තටුෙක එක් පැත්තකින් ලූත් නබිතුමා ෂේ ජනයා විසූ 
ගම්මාන අතුරින් ගම් පහක් අහස ෂදස ට ඔසො පසු ෙ එහි 
සිටි අය ෙ උඩි යටිමකරු ෂලස ෂපරළා දැමීය. අද අපි මළ 
මුහුද යැයි පෙසනුෂය් එම ස් ානයයි.  

එෂසේ නම් එතුමා ෂේ සම්පූර්ණ තටුෙක ශක්තිය ෂකතරම් 
විය හැකි ද ! එතුමා ෂේ තටු හයසියෂය් ශක්තිය ෂකතරම් 
විය හැකි ද ? එතුමා ෂේ පාද ෂදෂකහි ශක්තිය ෂකතරම් 
විය හැකි ද ? එතුමා ෂේ මුළු ශරීරෂය් ශක්තිය ෂකතරම් 
විය හැකි ද ? එෂසේ නම් ෂමම අති දැෙැන්ත මැවීම මැූ 
පරමාධිපති අල්ලාහ් ෂේ ශක්තිය ෂකතරම් විය හැකි ද ?   

ඉස්රාෆීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) : සූර් නම් ෂහොරණෑෙ පිඹීම 
ට ෙගකීම පැෙරී ඇති මලක්ෙරයා ඉස්රාෆීල් (අෂලයිහිස් 
සලාම්) තුමා ය. එක් ෙරක් එතුමා එම ෂහොරණෑෂෙන් 
පිඹින විට අහස් හි හා මහෂපොෂළොෂේ සිටින සියලු ෂදනා 
ෂපොඩි පට්ටම් වී යනු ඇත. එහි ෂදෙන ෙතාෙ ට පිඹින විට 
ඔවුන් ජීවී ෙ නරඹන්නන් ෂලස අෙදි ෂෙති.  

ෂමය ඔහු ෂේ පිඹීෂම් ශක්තියයි. එෂසේ නම් ඔහුෂේ 
ශරීරෂය් ශක්තිය ෂකතරම් විය හැකි ද ? ෂමම දැෙැන්ත 
මැවීම මැූ අල්ලාහ් ෂේ ශක්තිය ෂකතරම් විය හැකි ද ? 

අර්ෂ් ෂහෙත් ෂද්ෙ රාජාය උසුලා සිටින මලක්ෙරු : කන් 
ෂපත්තක සිට උරහිස දක්ො ෙර්ෂ හත්සීයක් ගමන් කරන 
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තරම ට ඔවුන් ෂේ විශාලත්ෙය පිහිටා ඇත. එෂසේ නම් හිස 
සිට පාදය දක්ො පිහිටා ඇති දුර ප්රේමාණය ෂකරතම් විය 
හැකි ද ? ෂමම දැෙැන්ත මැවීම මැූ මැවුම්කරු ෂේ 
විශාලත්ෙය ෂකතරම් විය හැකි ද ?    

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

دُه َم  ُُِاَل  َماَواتَُُِفاِطرُُِّلِلَّ ر ِضُُالسَّ
َ ًَلُُال َمََلئَِكةَُُِجاِعلَُُِواْل  ُرهسه

وِلُ
ه
نَِحةُ ُأ ج 

َ
َباعََُُوثهََلَثَُُمث َنُُأ َل قُُِِفُُيَِزيدُهَُوره ُإِنَُُّيََشاءُهَُماُاْل 

َُ ُُاّللَّ ََُُِّعَ ءُ ُكه  َقِديرُ ََُش 

අහස් හා මිහිතලය මුලින් උත්පාදනය කළා ූ ද පියාපත් 
ෂදක බැගින් ද තුන බැගින් ද සතර බැගින් ද ූ මලක් 
ෙරුන් ෙ දූතයන් ෂලස පත් කළා ූ ද අල්ලාහ්ට ම සියලු 
ප්රේශාංසා. මැවීම් හි ඔහු අභිමත ූ දෑ අධික කරන්ෂන් ය. 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් සියලු දෑ ෂකෂරහි අති බලසම්පන්න 
ය.    (අල්-මකර්ආන් 35 : 1) 

2.  

وعن ابن مسعود ريض اهلل عنه ان حممدا صّل اهلل عليه 
ي َل َلُ ِست ِماكَِ  َجنَاح " وسلم   .متفق عليه" رأى ِجْب 

සැබැවින් ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන් ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෙ තටු හයසීක් 
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සහිත ෙ දුටු බෙ ට ඉබ්නු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) 
තුමා විසින් ොර්තා කරන ලදී.   

3.  

 اهللُ  َصَّل  انَليِبِّ  اّلَلِ ريض اهلل عنهما َعِن  َعب دِ  ب ِن  َجابِرِ  َوَعن  
ِذنَ "  :قَاَل  وََسلَمَ  َعلَي هِ 

ُ
ن   يِل  أ

َ
َث  أ َحدِّ

ُ
 ِمن   َملَك   َعن   أ

َ  َما إِنَ  ال َعر ِش  ََحَلَ ِ  ِمن   اهللِ  كَِة ِ َماَل  َم ِ  َبي  ُذنِهِ  َشح 
ُ
 إَِل  أ

 .أخرجه أبو داود" ََعم   ِماكَ ِ  َسب عِ  َمِسرَيةُ  ََعتِِقهِ 
නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රේකාශ කළ 
බෙ ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලදී.  

අර්ෂ් ෂහෙත් ෂද්ෙ රාජධානිය උසුලා සිටින අල්ලාහ් ෂේ 
මලක් ෙරුන් පිළිබඳ පෙසා සිටින ෂමන් මට පෙසන ලදී. 
සැබැවින් ම කන් ෂපත්තක සිට උරහිස දක්ො අතර ඇති 
විශාලත්ෙය ෙර්ෂ හත්සීයක් ගමන් කරන තරම ට පිහිටා 
ඇත.  

ෂමය ඉමාම් අබූ දාූද් විසින් දන්ො ඇත.  

 මලක් ෙරුන් විශ්ොස කිරීෂම් ප්රේතිලල 

1- අල්ලාහ් ෂේ බලය ඔහු ෂේ ශක්තිය ඔහු ෂේ 

හැකියාෙ ඔහු ෂේ ප්රේඥාාෙ හා ඔහු ෂේ කරුණා ෙ 
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පිළිබඳ ෙ දැන ගත හැකි ෂේ. අල්ලාහ් මලක් 

ෙරුන් මැේෂේ ය. ඔහු හැර ෂෙන කිසිෂෙමක ට 

ඔවුන් ෂේ සාංඛ්යාාෙ පිළිබඳ දැනුමක් ෂනොමැත. 

අර්ෂ් ෂහෙත් සර්ෙ රාජාය උසුලා සිටින මලක් 

ෙරුන් ද ඔවුන් අතුරින් ෂෙති. එක් අයමක ෂේ 

විශාලත්ෙෂය් තරම ඔහු ෂේ කන් ෂපත්ෂත් සිට 

ඔහු ෂේ උරහිස දක්ො ෙසර හත් සියයක් ගමන් 

කරන දුරෂෙති. එෂසේ නම් අර්ෂ් හි විශාලත්ෙය 

ෂකෂසේ නම් විය හැකි ද? අර්ෂය ට ඉහළින් 

සිටින්නා ෂේ විශාලත්ෙය ෂකෂසේ නම් විය හැකි 

ද? එබැවින් සියලු රාජායන් හිමි අල්ලාහ ්සුවිශුද්ධ 

ය. 

උත්තරීතර අල්ලාම් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

ِيَاءُهَُوَلُه َماوَاتُُِِفُُال ِكِب  ر ِضُُالسَّ
َ وََُُواْل  َِكيمُهُال َعِزيزُهَُوهه  اَل 

අහස් හි හා මිහිතලෂය් ඉමහත් ආඩම්බරය ඔහු සතු 
ය. ඔහු අති බලසම්පන්න ය. සර්ෙ ප්රේඥාාෙන්ත ය. 
       
 (අල්-මකර්ආන් 45 : 37) 

2- අල්ලාහ් ආදම් ෂේ දරුෙන් ෂකෂරහි තබා ඇති 

අෙධානය ෂෙනුෂෙන් ඔහු ට ප්රේශාංසා ෂකොට තුති 

පුද කිරීම ට හැකි වීම. එෂසේ ඔහු ෂේ අෙධානය 

ෂයොමු කරනුෂය් ඔවුන් ෙ ආරක්ෂා කිරීම ට ඔවුන් 
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ට උදේ උපකාර කිරීම ට ඔවුන් ෂේ ක්රිවයාෙන් 

ෂල්කන ගත කිරීමට ඔවුන ට ප්රේාර් නා කිරීම ට 

මලක් ෙරුන් අතුරින් ඇතැමුන් ට භාරකාරත්ෙය 

පිරිනැමීෂමනි.  

3- අල්ලාහ් ෂේ ගැත්තන් අතුරින් කෙර ෂකෂනමක 

විෂෂයහි මලක් ෙරුන් කටයුතු කරන්ෂන් ද එෙැනි 

ෂද්ෙ විශ්ොසෙන්තයින් එම මලක් ෙරුන් ෂේ 

ආදරය ට ප්රේාර් නය ට හා ඔවුන් ෂෙනුෂෙන් පාප 

ක්ෂමා ෙ අයැද සිටීෂම් තත්ත්ෙය ට ලක් වීම.  

අර්ෂය උසුලා සිටින හා තමන් අෙට සිටින මලක් 
ෙරුන් පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ ්ෂමෂසේ ප්රේකාශ කර සිටියි.  

ِينَُ َلُهَُوَمنُ ُال َعر َشََُُي ِملهونَُُاَّلَّ ونََُُحو  هَسبِّحه دُُِي ُِِبَم 
ِمنهونََُُربِِّهمُ  ونَُُبِهَُُِويهؤ  ِفره َتغ  ينََُُويَس  ِ َُربََّناُآَمنهواُلَِّلَّ

َتُ ََُُّوِسع  ءُ ُكه َةًََُُش  ِفرُ َُوِعل ًماُرَْح  ينََُُفاغ  ِ ُتَابهواُلَِّلَّ
وا َِحيمَُُِعَذاَبَُُوقِِهمُ َُسبِيلََكَُُواتََّبعه َُربََّناُ،ُاْل 

مُ  ِخل هه د 
َ
نُ َُجنَّاتُُِوَأ مُ ُالَِّتَُُعد  َتهه ُِمنُ َُصلَحََُُوَمنُ َُوَعد 

وَاِجِهمُ ُآبَائِِهمُ  ز 
َ
يَّاتِِهمُ ُوَأ ن َتُُإِنََّكَُُوذهرِّ

َ
َِكيمُهُال َعِزيزُهُأ ُاَل 
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يَِّئاتَُُِوقِِهمُهُ، يَِّئاتُُِتَقَُُِوَمنُ ُالسَّ َمئِذُ ُالسَّ َُفَقدُ ُيَو 
وََُُوَذلَِكُُرَِْح َتهُه زُهُهه  .ُال َعِظيمُهُال َفو 

අර්ෂය උසුලන්නන් ද එය ෙටා සිටින්නන් ද ඔවුන් 
ෂේ පරමාධිපතිෂේ පැසසුම තුළින් පිවිතුරු කර 
ඔහු(අල්ලාහ)්ෙ විශ්ොස කරන්ෂනෝ ය. තෙද 
විශ්ොස කළවුන් ෂෙනුෂෙන් පාප ක්ෂමා ෙ 
අයැදින්ෂනෝ ය. අප ෂේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ 
දයාලු භාෙෂයන් හා ඥාානෂයන් සියලු දෑ ෙටලා 
ගත්ෂත් ය. එබැවින් පශ්චාත්තාපෂය් ෂයදී ඔබ ෂේ 
මාර්ගය  අනුගමනය කරන්නන් ට පාප ක්ෂමාෙ 
පිරිනමනු මැනෙ ! තෙ ද නිරෂය් දඬුෙමින් ඔවුන් ෙ 
ආරක්ෂා කරනු මැනෙ ! 

අප ෂේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ඔවුන් ට ප්රේතිඥාා 
කළ නිතා ූ ස්ෙර්ගය ට ඔවුන් ෙ හා ඔවුන් ෂේ 
පියෙරුන්ෂගන් ද ඔවුන් ෂේ බිරියන්ෂගන් ද ඔවුන් 
ෂේ පරපුෂරන් ද කවුරුන් (විශ්ොස කර) යහකම් 
කෂළේ ද ඔවුන් ෙ ද ඇතුළු කරනු මැනෙ ! සැබැවින් 
ම ඔබම ය අති බල සම්පන්න සර්ෙ ප්රේඥාාෙන්ත 
ෙන්ෂන්. 

පාප ක්රිවයාෙන්ෂගන් ඔවුන් ෙ ආරක්ෂා කරනු 
මැනෙ! එදින ඔබ කෙෂරමක ෙ පාප ක්රිවයාෙන්ෂගන් 
ආරක්ෂා කෂළේ ද සැබැවින් ම ඔබ ඔහුට කරුණාෙ 
දැක් ූෂය්ය. තෙද එයමය මහත් ූ ජයග්රඳහණය 
ෙන්ෂන්.  (අල්-මකර්ආන් 40 : 7 – 9) 
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  3- ෂේද ග්රඳන්  විශ්ොස කිරීම 
 ෂේද (ෂද්ෙ) ග්රඳන්  විශ්ොස කිරීම යනු සැබැවින් ම 
උත්තරීතර අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ට මඟ ෂපන්වීමක් 
ෙශෂයන් ඔහු ෂේ නබි ෙරුන් හා ඔහු ෂේ රසූල්ෙරුන් 
ෂෙත ට ෂේද ග්රඳන්  පහළ කළ බෙ හා එය සැබෑ 
අල්ලාහ ්ෂේ ෙදනකි. එහි අන්තර්ගත ෙ ඇති දෑ 
සතායකි. එහි කිසිදු සැකයක් ෂනොමැත යනුෂෙන් ස්ථීර 
ෂලසින් ම තහවුරු කිරීම ය.  

 
ඒො අතුරින් අල්-මකර්ආනෂය් නමින් ම සඳහන් කළ දෑ 
ඇත. එෂමන් ම ඒොෂය හි නාමයන් හා සාංඛ්යාාෙන් 
අල්ලාහ් හැර ෂෙන කිසිෂෙමක ෂනොදන්නා දෑ ද ඇත.  

 

 අල්-මකර්ආනෂය් සඳහන් ෙන දිොම ය ෂේද ග්රඳන්  ෙල 

සාංඛ්යාාෙ  

පහත සඳහන් ෂේද ග්රඳන්  තමන් පහළ කළ බෙ ට අල්-
මකර්ආනෂය් අල්ලාහ් පැහැදිලි කර ඇත.  

 
1. ඉබ්රාාහීමම් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් ෂෙත පහළ 

කරනු ලැබූ ෂද්ෙ පත්රිෝකාෙන්   

2. තේරාත් : ෂමය මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා 

ෂෙත අල්ලාහ් පහළ කළ ෂේදයයි. 

3. සබූර් : ෂමය දාූද් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෂෙත 

අල්ලාහ් පහළ කළ ෂේදයයි.  

4. ඉන්ජීල් : ෂමය ඊසා (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා 

ෂෙත පහළ කළ ෂේදයයි.  
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5. අල්-මකර්ආනය : ෂමය මුළු මිනිස් සාංහතියට ම මඟ 

ෂපන්වීමක් ෙශෂයන් අල්ලාහ් මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ෂෙත 

පහළ කළ ෂේදයයි.  

 
ෂපර පහළ ූ දිොම ය ග්රඳන්  විශ්ොස කිරීෂම් හා ඒ අනුෙ 
ක්රිවයා කිරීෂම් නීතිය.  
 
සැබැවින් ම අල්ලාහ් ෂමම ෂේද ග්රඳන්  පහළ කළ බෙ ට 
අපි විශ්ොස කළ යුතුයි. අල්-මකර්ආනෂය් ෂතොරතුරු ෂමන් 
ම ෂපර ෂේද ග්රඳන්  කිසිඳු ෂෙනස් කිරීමකින් ෂහෝ විකෘති 
කිරීමකින් ෂතොරෙ පැෙෂතන්ෂන් නම් ඒොෂයහි පැෙෂසන 
නිෙැරදි ෂතොරතුරු ද සතා බෙ  විශ්ොස කළ යුතුය. 
ඒොෂය හි නීති කිසිදු ෂෙනස් කිරීමක් අල්-මකර්ආනය ෂහෝ 
සුන්නාහ් ෙ සිදු කර ෂනොමැති නම් එම නීතීන් ට යටත් වී 
ඒො පිළි ෂගන අප ක්රිවයා කළ යුතුය.  
 
නාමයන් සඳහන් ෂනොකළ දිොම ය ග්රඳන්  පිළිබඳ ෙ 
ෂපොදුෂේ ඒ සියල්ල අල්ලාහ් විසින් පහළ කර ඇති බෙ 
විශ්ොස කළ යුතුය. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ 
කරයි.  
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ولُهُآَمنَُ ن ِزَلُُبَِماُالرَّسه
ه
ِمنهونََُُربِّهُُِِمنُ ُإََِل هُُِأ ؤ  لَُُوال مه ُُِآَمنَُُكه ُبِاّللَّ

تهبِهَُُِوَمََلئَِكتِهُِ لِهَُُِوكه قهَُُلَُُورهسه َُُنهَفرِّ َحدُ َُبي 
َ
لِهُُِِمنُ ُأ ُرهسه

هوا َناَُوَقال َناَُسِمع  َطع 
َ
رَانََكُُوَأ ف   ال َمِصيُهَُوإََِل َكَُُربََّناُغه

රසූල් ෙරයා තමන් ෂේ පරමාධිපතිෂගන් තමන් ෂෙත 
පහළ කරනු ලැබූ දෑ පිළිබඳ ෙ විශ්ොස කළ අතර 
මුඃමින්ෙරු ද (විශ්ොස කළහ.) සියල්ෂලෝම අල්ලාහ්ෙ ද 
ඔහු ෂේ මලක් ෙරුන්ෙ ද ඔහු ෂේ ග්රඳන්  ද ඔහු ෂේ රසූල් 
ෙරුන්ෙ ද විශ්ොස කළහ. ඔහු ෂේ රසූල් ෙරුන්ෂගන් 
කිසිෂෙමක අතර අපි ප්රේෂදදයන් ඇති ෂනොකෂළමු. තෙ ද 
අපි ශ්රතෙණය කෂළමු. අෙනත ූෂයමු. අප ෂේ 
පරමාධිපතියාණනි, ඔබ ෂේ සමාෙ (අයැදිමු.) අෙසානෂය් 
ෂයොමු ෙන ස් ානය ඔබ ෂෙතම ය යැයි ඔවුහු පැෙසුෂෙෝය. 
  (අල්-මකර්ආන් 2 : 285) 
උත්තරීතර අල්ලාහ් පෙසන පරිදි තේරාත් ඉන්ජීල් සබූර් 
හා ෂපර පහළ ූ ෂසසු දිොම ය සියලු ග්රඳන්  පාරිශුද්ධ 
අල්-මකර්ආනය පහළ වීෂමන් ෂෙනස් කරනු ලැබීය.   

 

َا ن َزنل 
َ
َقُُِّال ِكَتاَبُُإََِل َكُُوَأ قًاُبِاَل  َصدِّ َُُلَِماُمه ُِمنَُُيََدي هَُُِبي 

َهي ِمًناُال ِكَتاِبُ مُ َُعلَي هَُُِومه كه مُ َُفاح  ن َزَلُُبَِماُبَي َنهه
َ
ُهُأ َُوَلُُاّللَّ

مُ ُتَتَّبِعُ  َواَءهه ه 
َ
اُأ َقُُِِّمنََُُجاَءكََُُعمَّ  اَل 

අපි ඔබ ෂෙත සතාෂයන් යුත් පුස්තකය(අල්-මකර්ආනය) 
එය ට ෂපර තිබූ පුස්තකෂයන් ූ දෑ සතා කරෙන්නක් 
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ෙශෂයන් ද එය ආරක්ෂා කරන්නක් ෙශෂයන් ද පහළ 
කෂළමු. එබැවින් අල්ලාහ් පහළ කළ දැයින් ඔවුන් අතර 
නුඹ විනිශ්චය කරවු.  (අල්-මකර්ආන් 5 : 47)  
 

 ෂේද ග්රඳන්  අතුරින් ආගම් ලත් ජනයා සතු ෙ පෙතින 

දෑ හි නීතිය.  

 
තේරාත් (ෂතෝරාෙ) ඉන්ජීල් (බයිබලය) යන නාමෂයන් 
පුස්තක ලත් ජනයා අතර දැන ට පෙතින ග්රඳන්  
මුළුමණින්ම අල්ලාහ්ෂේ නබි ෙරුන් ෂෙත ට ඔහු ෂේ 
ධර්ම දූතයින් ෂෙත ට පහළ ූෙක් බෙ පැෙසීම නිෙැරදි 
ෂනොෂේ. ෂහේතුෙ දැන ට පෙතින ඒ ෂදෂකහි ම ෂෙනස් 
කිරීම් විකෘති කිරීම් සිදු වී ඇත. උදාහරණ ෙශෂයන් 
අල්ලාහ් ට පුෂතමක ඇති බෙ ට සම්බන්ධ කිරීම මර්යම් ෂේ 
පුත් ඊසා ට ෂද්ෙත්ෙය ඈදීම මැවුම්කරු ට ෂනොගැළෂපන 
ෙර්ණනාෙලින් ෙර්ණනා කිරීම නබි ෙරුන් ට 
ෂදෝෂාෂරෝපනය කිරීම ෙැනි දෑ ෂපන්ො දිය හැක. ෂම් 
සියල්ල පිටු දැකීම අනිොර්ය ය. අල්-මකර්ආනෂය හි ෂහෝ 
සුන්නාහ්ෂෙ හි පැමිණ ඇති දෑ හැර ෂසසු දෑ ප්රේතික්ෂෂේප 
කිරීම එය සැබෑ විශ්ොස තහවුරු කිරීමකි.    
 
පුස්තක ලත් ජනයා සමඟ අප කතා කරන විට ඔවුන් අපි 
සතාොදීන් ෂලස ෂනොපැෙසිය යුතුය. එෂමන්ම ඔවුන් 
ෂබොරුකාරයින් ෂලස ද ෂනොපැෙසිය යුතුය. නමුත් අපි 
අල්ලාහ්ෙ ද ඔහුෂේ ග්රඳන්  ද ඔහුෂේ ධර්ම දූතයින්ෙ ද 
විශ්ොස කෂළමු යැයි පැෙසිය යුතුයි. ඔවුන් පැෙසූ දෑ 
සැබෑෙක් නම් අපි ඔවුන්ෙ ෂබොරුකාරයින් ෂලස 
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ෂනොපැෙසිය යුතුය. ඔවුන් පැෙසූ දෑ ෙැරදි නම් අපි ඔවුන්ෙ 
සතාොදීන් යැයි ෂනොපැෙසිය යුතුය.  
 

 යුෂදේෙන් හා කිතුනුෙන් පිළිබඳ නීතිය 

 
සියලු නබි ෙරුන් ට පැමිණි සතා දහම ෙනුෂය් 
ඉස්ලාමයයි. එයයි සතාය. ඒ හැර ෂසසු දෑ අසතා ය දෑ 
ෂේ.  
 
උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

ينَُُإِنَُّ  ََلمُهُاللُُِِعن دَُُاَلِّ ِس 
َتلََفَُُوَماُاْل  ِينَُُاخ  وتهواُاَّلَّ

ه
ُال ِكَتاَبُُأ

ُ دُُِِمنُ ُإِلَّ مُهَُماَُبع  ًياُال ِعل مُهَُجاَءهه مُ َُبغ  رُ َُوَمنُ ُبَي َنهه فه ُبِآيَاتُُِيَك 
َِساِبَُُسِيعُهُاللََُُفإِنَُُّاللُِ

 
  اَل

සැබැවින් ම අල්ලාහ් අබියස (පිළි ගත්) දහම ෙනුෂය් 
ඉස්ලාමයයි. පුස්තකය ෂදනු ලැබූ අය තමන් ට ඥාානය 
පැමිණි පසු ෙ ඔවුනතර තිබූ ඊර්ෂාාෙ ෂහේතුෂෙන් මිස එහි 
ඔවුහු මත ෂදද ඇති කර ෂනොගත්හ. අල්ලාහ ්ෂේ ෙදන් 
කෙෂරමක ප්රේතික්ෂෂේප කරන්ෂන් ද  සැබැවින් ම විනිශ්චය 
කිරීෂමහි ඉතා ෂේගෙත් (බෙ ඔහු දැන ගත යුතු)ය.  
   (අල්-මකර්ආන් 3 : 19) 
 
යුෂදේෙන් ට ෂහෝ කිතුනුෙන් ට ෂහෝ දිොම ය දහමක් 
ෂනොමැත. යුෂදේෙන් මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෂේ 
දහම පිළිපදින්නන් යැයි පැෙසීමත් කිතුනුෙන් ඊසා 
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(අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෂේ දහම පිළිපදින්නන් යැයි 
පැෙසීමත් සුදුසු ෂනොෂේ. යුෂදේ දහම ඇති ූ ෂය් තේරාතය 
පහළ වී ශත ෙර්ෂ ගණනාෙක ට පසුෙ ය. කිතුනු දහමත් 
එෂලසම ය.  
 
ෂකෂසේ ෂෙතත් දැන ට යුෂදේෙන් හා කිතුනුෙන් පිළිපදින 
දහම මි ාා ප්රේබන්ධෂයන් යුත් දහමකි. අලුත් දෑ එක් කළ 
දහමකි. ෂදවියන් ෂේ කීර්තිය ට ඔහු ෂේ නාම ෙලට ඔහු 
ෂේ ගුණාාංග ෙලට කැළලක් ෂගන ෂදන පරිදි ෂනොෂයමකත් 
ෂෙනස් කිරීම් විකෘති කිරීම් නවීකරණයන් 
ප්රේතික්ෂෂේපයන්ෂගන් පිරුණු දහමකි. ඔහු ෂේ සතා දහමක 
එකකි. එය ඉස්ලාම් ය. උත්තරීතර අල්ලාහ ්ෂමෂසේ ප්රේකාශ 
කරන සිටියි.   َُُُيَب َتغَُُِوَمن َُُِغي  ََلمُِاْل  َبَلَُُفلَنُ ُِديًناُس  وَُُِمن هُهُيهق  َِخَرةُُِِفَُُوهه ُاْل 

َاِسِينَُُِمنَُ
 
 اْل

 
කෙෂරමක ඉස්ලාමෂයන් ෂතොරෙ ෂෙනත් දහමක් 
ෂසොයන්ෂන් ද එය ඔහුෂගන් පිළි ගනු ෂනොලබන්ෂන්ම ය. 
තෙ ද ඔහු පරමාන්ත දිනෂය් අලාභෙන්තයින්ෂගන් 
ෂකෂනමක ෂෙයි.  (අල්-මකර්ආන් 3 : 85) 
 
එබැවින් ඉස්ලාමය පෙසා සිටිනුෂය් නබි ෙරුන් ෂෙත 
ඔවුන් ෂේ පරමාධිපතිෂගන් පැමිණි දෑ පමණක් අප 
විශ්ොස කළ යුතු බෙයි. ඒ හැර ෂසසු සියලු දෑ ප්රේතික්ෂෂේප 
කරනු ලබන අසතා දෑ ෂෙයි. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ 
ප්රේකාශ කරයි. 



 

26 

 

هوا ونهواَُوَقال وًداُكه وُ ُهه
َ
واُنََصاَرىُأ َتده َُُته  ُُقهل  َُراِهيمَُإِب ُُِملَّةَُُبَل 

ِكِيَُُِمنَََُُكنََُُوَماَُحنِيًفا
 ال مهْش 

  
නුඹලා යුෂදේෙන් ෙනු. එෂසේ ෂනොමැති නම් කිතුනුෙන් 
ෙනු. (එවිට) නුඹලා ඍජු මග ලබන්ෂනහු යැයි ඔවුහු (ෂද්ෙ 
විශ්ොසෙන්තයින් ට) ප්රේකාශ කෂළෝය. (නබිෙරය) එෂසේ 
ෂනොෙ (අප පිළිපදිනුෂය්) පිවිතුරු තත්ත්ෙෂයන් පැෙතුණු 
ඉබ්රාාහීමම් ෂේ පිළිෂෙත ය. එතුමා ආෂද්ශ තබන්නන් 
අතුරින් ෂනොූහ. යැයි පෙසනු. (අල්-මකර්ආන් 2 : 135) 
 
යුෂදේෙන් හා කිතුනුෙන් ෂද්ෙ ප්රේතික්ෂෂේපකයින් ය. 
ෂදවියන් ට ආෂද්ශ තබන්නන් ය. ෂද්ෙ ෂකෝපය ට 
ලක්ූෙන් ය. ෂනොමඟ ගියවුන් ය. එබැවින් ඔවුන් ද ෂසසු 
අය ද සියලු නබි ෙරුන් ට ඔවුන් ෂේ පරමාධිපතිෂගන් 
පැමිණි පිවිතුරු ඉස්ලාමය විශ්ොස කිරීමත් ඒ අනුෙ 
පිළිපැදීමත් අනිොර්යය ෂෙයි. උත්තරීතර අල්ලාහ ්ෂමෂසේ 
ප්රේකාශ කරයි.  

َتَدو اَُفَقدُُِبِهُُِآَمن تهمُ َُماُبِِمث لُُِآَمنهواَُفإِنُ   مُ َُفإِنََّماُتََولَّو اَُوإِنُ ُاه  ُهه
مُهُِشَقاقُ ُِفُ ِفيَكهه ُهَُفَسَيك  وَُُاّللَّ ِميعُهَُوهه ُُِِصب َغةَُُ،ُال َعلِيمُهُالسَّ ُاّللَّ

َسنُهَُوَمنُ  ح 
َ
ُُِِمنَُُأ ونََُُلُهَُوََن نُهُِصب َغةًُُاّللَّ  .ََُعبِده
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නුඹලා මකමන ෂදයක් විශ්ොස කෂළහු ද එෙන් ූ දැයක් 
ඔවුන් විශ්ොස කෂළේ නම් ඔවුහු ඍජු මඟ ලබන්ෂනෝම ය. 
ඔවුන් පිටුපාන්ෂන් නම් ඔවුන්ම ය ෂබ්දෂයහි පසුෙන්නන්. 
ඔවුන් ට එෂරහි ෙ අල්ලාහ් නුඹ ට ප්රේමාණෙත් ෂෙයි. තෙ ද 
ඔහු සර්ෙ ශ්රතාෙකය. සර්ෙඥාානීය.   
  
(අප ෙරුණෙත් ෙන්ෂන්) අල්ලාහ්ෂේ සිබ්ගාෂෙන් 
(රන්ජනෂයන්)ය. සිබ්ගාෂෙන් අල්ලාහ් ට ෙඩා අලාංකාර 
ෙන්ෂන් කෙෂරමක ද? තෙ ද අපි ඔහු(අල්ලාහ)්ට ම 
නමදින්නන් ෂෙමු.  (අල්-මකර්ආන් 2 : 137, 138) 
 
ඉබ් රාහීමම් නබි තුමා ආෂද්ශ තබන්ෂනමක ෂනොූ බෙ 
අල්ලාහ ්පැෙසූ ෂසේ ම එතුමා යුෂදේෂෙක් ෂහෝ කිතුනුෂෙක් 
ෂහෝ ෂනොෙන බෙ ද අෙධාරණය කර සිටියි. එබැවින් ෂමම 
ප්රේකාශය ඔවුන් ෂදපාර්ශෙය විසින් පිළිපදින දහම් පිටු 
දකිනු ලැබිය යුක්තක් බෙත් එම දහම් ඔහු ට පසු පැමිණි 
ෂද්ෙ ප්රේතික්ෂෂේපකයින් විසින් නිමයුම් කරන ලද්දක් බෙත් 
ෂපන්ො ෂදයි. ෂමම ආගමික නාමයන් ෂදකින් නබි 
ෙරුන්ෂේ පියා ෙන ඉබ්රාාහීමම් තුමා ෙර්ණනා කරනු 
ෂනොලැබූ බෙ ද පැහැදිලි ය. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ 
ප්රේකාශ කරයි.  

 

وِديًّاُإِب َراِهيمُهََُكنََُُما َانِيًّاَُوَلَُُيهه َُحنِيًفاََُكنََُُولَِكنُ ُنَْص 
لًِمامُه ِكِيَُُِمنَََُُكنََُُوَماُس 

 ال مهْش 
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ඉබ්රාාහීමම් නබි තුමා යුෂදේ ජාතිෂයමක ෂහෝ කිතුනු ජාතිෂයමක 
ෂනොූහ. නමුත් එතුමා අොංක (අල්ලාහ ් ට යටහත් ූ) 
මුස්ලිම්ෙරෂයමක විය. එෂමන් ම එතුමා ආෂද්ශ තබන්නන් 
අතුරින් ද ෂනොවීය. (අල්-මකර්ආන් 3 : 67) 
 

 ෂගෞරෙනීය අල්-මකර්ආනය විශ්ොස කිරීෂම් හා ඒ 

අනුෙ කටයුතු කිරීෂම් නීතිය. 

ෂගෞරෙනීය අල්-මකර්ආන් නබි ෙරුන් ෂේ මුද්රාාෙ ූ ඔවුන් 
අතුරින් ඉතා ෂශේෂ්ඨ ූ මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ට අල්ලාහ් පහළ කළ ග්රඳන් යකි. එය 
අෙසාන දිොම ය ග්රඳන් ය ෂේ. සියලු දෑ පැහැදිලි කරමින් 
එය අල්ලාහ් පහළ කෂළේය. මුළු මිනිස් සාංහතියට ම මඟ 
ෂපන්වීමක් හා දායාදයක් ෙශෂයන් පහළ කරනු ලැබීය. 
එය ෂද්ෙ ග්රඳන්  අතුරින් ඉතා උසසත්ම ෂද්ෙ ග්රඳන් ය 
ෂෙයි. ෂශ්රතේෂ්ඨතම මලක් ෙරයා ෙන ජිබ්රීල් (අෂලයිහිස් 
සලාම්) තුමා විසින් ෂශ්රතේෂ්ඨතම මැවීම ෙන මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම් තුමාණන් ෂෙත බිහි වුණු 
සමාජයන් අතුරින් ෂශ්රතේෂ්ඨතම සමාජයක් ෂකෂරහි 
ොේචාතුර්යතාෙකින් සමන්විත ෂශ්රතේෂ්ඨතම භාෂාෙ ෙන 
පැහැදිලි අරාබි බසින් ෂගන ආහ.  
ෂගෞරොන්විත අල්-මකර්ආනය ෂද්ෙ ඒකීයත්ෙෂය් හා ෂද්ෙ 
විශ්ොසෂය් ග්රඳන් යකි. එය අල්ලාහ් ෂෙත ඇරයුම් කරන 
ග්රඳන් යකි. සතාය ෂෙත මඟ ෂපන්ෙන ග්රඳන් යකි. ඥාානය 
හා ප්රේඥාාෂෙන් පිරුණු ග්රඳන් යකි. මකසල් හා තිළිණ රැස ්කර 
ෂදන ග්රඳන් යකි. මැවීම් අතුරින් බහුතරයක් මකසල් 
බලාෂපොෂරොත්තුෂෙන් පාරායනය කරන ග්රඳන් යකි. මහා 
අභිලාෂයන්ෂගන් ඔවුන් ෙ තැන්පත් කරෙන්නකි.  
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තෙ ද ෂගෞරෙනීය අල්-මකර්ආනය එය කියවීම තුළින් 
නැමදුම ට පත් කරෙන්නකි. එය අෙෂබෝධ කිරීම තුළින් ද 
නැමදුම ට පත් කරෙන්නකි. එෂමන් ම ඒ අනුෙ ක්රිවයා 
කිරීෂමන් ද නැමදුම ට පත් කරෙන්නකි.   
 
එබැවින් සෑම ෂකෂනමක ම එය විශ්ොස කිරීමත් එහි ඇති 
නීති රීති අනුෙ කටයුතු කිරීමත් එහි ෂපන්ො දී ඇති 
විනයන් පිළිපදිමින් විනයානුකූල ජීවිතයක් ගත කිරීමත් 
අනිොර්යය ෂේ. එය පහළ වීෂමන් පසු එහි මඟ 
ෂපන්වීෂමන් ෂතොරෙ ඉටු කරන ක්රිවයාෙ අල්ලාහ් පිළි 
ෂනොගන්ෂන් ය. එය ආරක්ෂා කිරීෂම් ෙගකීම අල්ලාහ ්
භාර ෂගන ඇත. විකෘතී කිරීමකින් ෂහෝ ෂෙනස් කිරීමකින් 
ෂතොරෙ එෂමන් ම එකතු කිරීමකින් ෂහෝ අඩු කිරීමකින් 
ෂතොරෙ ඉතා සුෙදායී ෂලස පත් කර ඇත.  
 

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

 

َاََُن نُهُإِنَّا نل  رَُُنَزَّ ك  ونََُُلُهَُوإِنَّاُاَّلِّ  ََلَافِظه

 
සැබැවින් ම අපම ය ෂමම ෂමෂනහි කිරීම(අල්-මකර්ආනය) 
පහළ කෂළේ. තෙ ද සැබැවින් ම අපම ය ෂමය ආරක්ෂා 
කරන්ෂනෝ. (අල්-මකර්ආන් 15 : 9) 
 

2- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  
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ِيلهَُُوإِنَّهُه
ََُُلَْن  وحُهُبِهُُِنََزَلُُ،ُال َعالَِميََُُربِّ ِميُهُالرُّ

َ ُُ،ُاْل  َُقل بَِكََُُعَ
ونَُ ن ِذرِينَُُِمنََُُِلَكه َُُعَرِبُيُبِلَِسانُ ُ،ُال مه بِي   .مه

 
තෙ ද සැබැවින් ම ෂමය විශ්ෙෂය් පරමාධිපතිෂගන් ූ 
පහළ කිරීමකි. (නබිෙරය) නුඹ අෙොද කරන්නන් අතුරින් 
ෙනු පිණිස නුඹ ෂේ හදෙත මත පැහැදිලි අරාබි බසින් එය 
රැෂගන විශ්ොසනීය ආත්මය (ජිබ්රීල්) පහළ විය.  
 (අල්-මකර්ආන් 26 : 192 – 195) 
 
අල්-මකර්ආන් ෙැකි ෙල සාධක  
 
අල්-මකර්ආන් ෙැකි : සියලු දෑ ඒොෂය හි විස්තර කර ඇත. 
එය ෂතොරතුරක් ෂලසින් ෂහෝ ඉල්ලීමක් ෂලසින් ෂහෝ 
පිහිටයි.  
 
ෂතොරතුරක් ෂලසින් ෂකොටස් ෂදකකට ෂබෂදයි. 
 

1. මැවුම්කරු පිළිබඳ ෙ ඔහු ෂේ නාමයන් ඔහු ෂේ 

ගුණාාංගයන් ඔහු ෂේ ක්රිවයාෙන් හා ඔහු ෂේ 

ප්රේකාශයන් පිළිබඳ ෂතොරතුරු දන්ො සිටීම. එනම් 

ඔහු අති උත්තරීතර අල්ලාහ ්ය.  

2. අහස් ෂපොෂළොෙ අර්ෂ ්ෂහෙත් දිොම ය රාජධානිය 

සිහසුන මිනිසා සත්ෙයා ෂභෞතික ෙසත්ු ගහ ෂකොළ 

ස්ෙර්ගය නිරය ෙැන්ෂනහි ෂතොරතුරු ද නබි ෙරුන් 

ධර්මදූතයින් ඔවුන් ෙ අනුගමනය කළවුන් ඔවුන ට 
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සතුරුූෙන් පිළිබඳ ෂතොරතුරු ද සෑම පිරිසක් ම 

ලබා ගන්නා ප්රේතිලල ගැන ෂතොරතුරු ද ෂම් හැර 

ෂසසු ෂතොරතුරු ද දන්ො සිටීම.  

 
ඉල්ලීමක් ෂලසින් ද ෂකොටස් ෂදකක ට ෂබෂදයි.  

1. අල්ලාහ ්ට පමණක් නමදින ෂමන් ද අල්ලාහ ්ට හා 

ඔහු ෂේ ධර්ම දූතයා ට අෙනත ෙන ෂමන් ද 

සලාතය උපොසය ෙැනි අල්ලාහ ්නියම කළ දෑ ඉටු 

කරන ෂමන් ද අණ කිරීම. 

2. අල්ලාහ ්ට ආෂද්ශ තැබීෂමන් ෙැළකීම. ෂපොළිය 

අශික්ෂිත දෑ ෙැනි අල්ලාහ්  තහනම් කළ දෑ ගැන 

අෙොදෂයන් සිටීම. ෂම් හැර අල්ලාහ ්තහනම් කළ 

ෂසසු දැයින් දුරස් වීම. 

 
එබැවින් ප්රේධානතම ෂතොරතුරු ෙන්ෂන් කීර්තිමත් අල්ලාහ ්
පිළිබඳ ෙ ූ  දැනුම ය.  ප්රේධානතමය නිෂයෝගය ෙන්ෂන් ‘ලා 
ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ‘් යන්න පිළිබඳ දැනුම ය. ප්රේධානතම 
තහනම ෙනුෂය් ෂද්ෙ ප්රේතික්ෂෂේපය හා ෂද්ෙ ආෂද්ශෂයන් 
ෙැළකීම ය. ප්රේධානතම ප්රේාර් නාෙ ෙනුෂය් ඍජු මාර්ගය 
ෂෙත අප ෙ මඟ ෂපන්ෙන ෂමන් ඇයැද සිටීම ය.  
 
සියලු ප්රේශාංසා හා කෘතඥාතාෙන් අල්ලාහ්ට ම සතු ය. සියලු 
භාගායන් හා පිදීම් ඔහු සතු ය. ඒ අනුෙ ඔහු අප ෂෙත ඔහු 
ෂේ උසස් ම ධර්ම දූතයාණන් ෙ එේෂේ ය. ඔහු ෂේ උසස් 
ග්රඳන් ය අප ෂෙත පහළ කෂළේය. සපැමිණි ජන සමූහයන් 
අතුරින් උසස ්ම ජන සමාජය බෙ ට අපෙ පත් කෂළේය.    
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උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රේකාශ කරයි.  

ُه  َلُُاّللَّ َسنَُُنَزَّ ح 
َ
َِديِثُُأ تََشابًِهاُكَِتابًاُاَل  َشِعرَُُُّمَثاِنَُُمه ُِمن هُهَُتق 

لهودُه ِينَُُجه نَُُاَّلَّ مُ ََُي َشو  مُ ُتَلِيُهُثهمََُُّربَّهه هه لهوده مُ ُجه ُإَِلَُُوقهلهوبههه
رُِ ِديُاللُُِههَدىَُذلَِكُُللُِاُِذك  لِلَُُِوَمنُ ُيََشاءُهَُمنُ ُبِهَُُِيه  ُاللُهُيهض 
ُُِمنُ َُلُهَُفَما  .َهاد 

 
අල්ලාහ් ඉතා අලාංකාර උපෂද්ශය ග්රඳන් යක් ෂලස පහළ 
කර ඇත. (එය) එකිෂනකට (පටහැණි ෂනොූ) 
එකඟතාෂෙන් යුත් නැෙත නැෙත සඳහන් කරන්නක් 
ෂලස ද (පහළ කර ඇත.) ඔවුන් ෂේ පරමාධිපති ට බිය 
ෙන්නන් ෂේ චර්ම(ෂය් ෂරෝම) තැති ගැෂසන්ෂන් ය. පසුෙ 
ඔවුන් ෂේ චර්ම ද හදෙත් ද අල්ලාහ් ෙ ෂමෂනහි කිරීම 
පිණිස මෘදු ෙන්ෂන්ය. ෂමය අල්ලාහ ්ෂේ මඟ ෂපන්වීමයි. 
ඔහු අභිමත කරන්නන් ට එමගින් යහ මඟ ෂපන්ෙන්ෂන් 
ය. අල්ලාහ් කෙෂරමක ෂනොමඟ යන්න ට අත හරින්ෂන් ද 
ඔහු ට යහ මඟ ෂපන්ෙන්ෂනමක ෂනොමැත.   (අල්-
මකර්ආන් 39 : 23) 

 


