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මුහ්තසර් අල්-ෆික්හිල් ඉස්ලාමී 

පිටු අංක 79 සිට 90 චක්ො 

 

මාතෘකා 

1. ධර්ම දූතයින් විශේාස කිරීම  

2. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 

තුමා  
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4. ධර්ම දූතයින් විශ්ොස කිරීම 
 

ධර්ම දූතයින් විශේාස කිරීම:  
එනම් අල්ලාහ් සෑම සමූහයකටම ධර්ම 

දූතෂයකු එවූ බෙත් ඔහු ඔවුන් ෂෙත “අල්ලාහට් 
පමණක් නැමදුම් ඉටු කර ඔහු හැර නමදිනු ලබන 
ෂසසු දැයින් ෙැළකී සිටින ෂමන් ඇරයුම් කළ බෙත් 
ස්ථීර ෂලස විශ්ොස ෂකොට තහවුරු කරන ෂලසත්“ 
ප්රීකාශ කර සිටියහ. එෂමන්ම සැබැවින්ම ඔවුන් 
සියල්ෂලෝම අල්ලාහ් විසින් එෙනු ලැබූ සතෙොීනන්ය. 
ඔවුනට අල්ලාහ් කෙර ෂදයක් පහළ කෂළේ ද, ඒ 
සියල්ලම ජනයාට දන්ො සිටියහ. ඔවුන් අතුරින් 
ඇතැමුන්ෂේ නම් අල්ලාහ් අපට දන්ො ඇත. තෙත් 
ඇතැමුන් ෂේ නම් සඳහන් ෂනොකළ ද ඔවුන් ෂේ 
ඥානය පිළිබඳ ෙ ඒත්තු ගන්ො දන්ො ඇත.  
 
 නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් විශේාස කිරීෂම් නීතිය: 
සියලුම නබිෙරුන් හා ධර්ම දූතයින් විශේාස කිරීම 
අනිොර්යය ෂෙයි. යෂමකු ඔවුන් අතුරින් ෂකෂනකු ෙ 
ප්රීතික්ෂෂේප කෂළේ නම් ඔහු එම නබිෙරුන් සියල්ලන්ම 
ප්රීතික්ෂෂේප කළ අෂයකු බෙට පත් ෂෙයි. ඔවුන් පිළිබඳ 
ෙ නිෙැරදි ෂතොරතුරු ලැබී ඇත්නම් ඒො තහවුරු 
කිරීමත්  සැබෑ විශේාසය තුළ පරිපූර්ණ ඒක ෂද්ෙ 
ොදය තුළ හා යහපත් සාරධර්මයන් තුළ ඔවුන් ජීෙත් 
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වූ පිළිෂෙත අනුගමනය කිරීමත් ඔවුන් අතුරින් අප 
ෂෙත එෙනු ලැබූ ඔවුන්ෂේ මුද්රාාෙ වූ ඔවුන්ෂගන් 
ෂේේෂ්මතමයා වූ මිනිසුන් සියල්ලටම ෂපොදුෂේ එෙනු 
ලැබුො වූත් මුළු විශේයට ම එෙනු ලැබුො වූත් 
මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ 
ක්රි්යා පටිපාටිය ක්රි්යාෙට නැංමතමත් අනිොර්යය ෂෙයි.  
 

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  
نِْزَلََبَِماَالرَُّسوُلََآَمنََ

ُ
ََِآَمنَََُكلَََوالُْمْؤِمُنونََََربِّهََِنَْمََِإََِلْهََِأ َبِاّللَّ

ُقَََلَََوُرُسلِهَََِوُكُتبِهَََِوَمََلئَِكتِهَِ َحدَ ََبْيَََُنَفرِّ
َ
َُرُسلِهََِِمنََْأ

َطْعَناََسِمْعَناََوقَالُوا
َ
 الَْمِصيَََُوإََِلَْكَََربََّناَُغْفَرانََكََوَأ

ෂමම රසූල්ෙරයා තමන්ෂේ පරමාධිපතිෂගන් තමන් 
ෂෙත පහළ කරනු ලැබූ දෑ විශේාස කළ අතර 
ෂද්ෙත්ෙය විශේාස කළවුන් ද සියල්ෂලෝම අල්ලාහ්ෙ 
ද ඔහුෂේ මලක්ෙරුන්ෙ ද ඔහුෂේ ග්රලන්  ද ඔහුෂේ 
ධර්ම දූතයින්ෙ ද විශේාස කෂළෝය. ඔහුෂේ ධර්ම 
දූතයින් අතුරින් කිසිෂෙකු අතර ෂෙනසක් ඇති 
ෂනොකෂළමු. තෙද ඔවුහු අපි සෙන් දුනිමු. අෙනත 
වූෂයමු. අපෂේ පරමාධිපතියාණනි, ඔබ අපට සමාෙ 
ෂදනු මැනෙ ! අෙසානෂේ ෂයොමු ෙන ස් ානය ඔබ 
ෂෙතය යැයි පැෙසූහ. (අල්-කුර්ආන් 2:285) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  
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يَُّهاَيَا
َ
ِينَََأ ِيََوالِْكَتاِبَََوَرُسوِلََِبِاللََِآِمُنواَآَمُنواَاَّلَّ َلََاَّلَّ َنَزَّ
َ ِيََوالِْكَتاِبَََرُسوِلََََِعَ نَْزَلََاَّلَّ

َ
َبِاللََِيَْكُفرَََْوَمنَََْقْبُلََِمنََْأ

ََضََلًلَََضلََََّفَقدََْاْْلِخرَََِواَْلَْومَََِوُرُسلِهَََِوُكُتبِهَََِوَمََلئَِكتِهَِ
 بَِعيًدا

විශේාස කළවුනි, අල්ලාහ් ෙ ද ඔහුෂේ දූතයාණන් ෙ ද 
ඔහුෂේ දූතයාණන් ෂෙත පහළ කළා වූ ෂද්ෙ ග්රලන් ය ද 
මීට ෂපර පහළ කළා වූ ෂේද ග්රලන්  ද විශ්ොස කරවු. 
කෙෂරකු අල්ලාහෙ ද ඔහුෂේ මලක්ෙරුන්ෙ ද ඔහුෂේ 
ෂේද ග්රලන්  ද ඔහුෂේ දූතයින්ෙ ද අෙසාන දිනය ද 
ප්රීතික්ෂෂේප කරන්ෂන් ද ඔහු දැි  මුළාෙකින් ෂනොම  
විය.  (අල්-කුර්ආන් 4:136) 

3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ََِآَمنَّاَقُولُوا نِْزَلَََوَماَبِاّللَّ
ُ
ََِأ نِْزَلَََوَماَََلَْناإ

ُ
َإِبَْراِهيمَََإَِلََأ

ْسَباِطَََويَْعُقوَبَََوإِْسَحاَقَََوإِْسَماِعيَلَ
َ
وِتََََوَماََواْْل

ُ
َُموَسََأ

وِتََََوَماََوِعيَسَ
ُ
ُقَََلَََربِِّهمََِْمنََْانلَّبِيُّونَََأ َحدَ ََبْيَََُنَفرِّ

َ
َِمْنُهمََْأ

 ُمْسلُِمونََََلَََُوََنْنَُ
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(මුසල්ිම්ෙරුනි) අල්ලාහ්ෙ ද අප  ෂෙත පහළ කරනු 
ලැබූ දෑ ද ඉබ්රාාහීම්ම් ඉස්මා්ල් ඉසහ්ාක් යූබ් හ හා 
ඔවුන්ෂේ පරපුරට පහළ කරනු ලැබූ දෑ ද මූසා හා 
්සාට පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද නබිෙරුන්ට ඔවුන්ෂේ 
පරමාධිපතිෂගන් පිරිනමනු ලැබූ දෑ ද අපි විශ්ොස 
කෂළමු. ඔවුන්ෂගන් කිසිෂෙකු අතර ෂෙනසක් 
ෂනොකරන්ෂනමු. අපි ඔහුට ම අෙනත ෙන්නන් ෂෙමු 
යැයි පෙසනු.   (අල්-කුර්ආන් 2: 136) 

 නබිෙරුන් හා ඔවුන් ෙ අනුගමනය කළවුන් ලැබූ 

පුහුණුෙ 

නබිෙරුන් හා ඔවුන් අනුගමනය කළවුන් අල්ලාහ ්
ප්රී මෂයන්ම පුහුණු කරනුෂේ නැමදුම් ඉටු කිරීම, 
චිත්තපාරිශුද්ධිය, සැලකිලිමත් භාෙය, අෙෂබෝධය, 
ඉෙසීම හා ආගමික කටයුතු කැපමතෂමන් ක්රි්යා කිරීම 
ෙැනි කාරණා තුළින් ෂද්ෙ විශේාසය ළ ා කර ගැනීම 
පිණිස තමන්ෂේ ආත්මාෙන් කැප කිරීමටත් ... 

එෂමන්ම ජීවිතෂේ ෂද්ෙ විශේාසය පූර්ණ ෂලස ලබන 
ෂතක් අල්ලාහ්ෂේ ෙදන උසස් මතම පදනම් කර ෂගන 
යමක් ක්රි්යාත්මක කිරීම ෂහෝ අත හැරීමටත් ... 

සැබැවින් ම අල්ලාහ් සියලු දෑ හි මැවුම්කරු ය. සියලු 
දෑ ඔහු අෂතහි ඇත. නැමදුමට සුදුස්සා ෙනුෂේ ඔහු 
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පමණය යන්ෂනන් තම සිෂතහි ස ්ාෙරත්ෙය ෂගොඩ 
නගන්නටත් ...  

පසුෙ විශේාසය ආරක්ෂා කර ගනු පිණිස දැහැමි 
කටයුතු කරමින් කැපමතමටත් ... ය. 

උදාහරණ ෙශෂයන් ෂද්ෙ විශ්ොසෂයන් යුතුෙ හා 
දැහැමි ක්රි්යාෙන් සිදු කරමින් මසජ්ිදය පාලනය කිරීම. 
එහි උපෂදස් හා දැනුම ෂගන ෂදන ෙැඩසටහන් 
පැෙැත්මතම ෂපන්ො දිය හැක.  

ඉන් පසුෙ ඔවුන් ආගමික අෙශෙතාෙන් ඉටු කිරීමටත් 
ෂද්ෙ විශේාසය තමන්ට ප්රීෂයෝජනෙත් ෙන අයුරින් 
තම අෙශෙතාෙන් ඉටු කිරීමටත් උත්සාහ කරති. එවිට 
තමන් ෂකොතැනක සිටිය ද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්තමන් 
සම  සිටින බෙටත් තමන්ට උදේ කරන බෙටත් 
තමන් ෙ ෂපෝෂණය කරන බෙටත් තමන් ෙ ස ්ාෙර 
කරන බෙටත් ඔවුහු දකිති. එය බද්ර්, මක්කා 
ජයග්රලහණය හා හුෂනයින් සටන ෙැනි යුද්ධ ෙලීන 
මුස්ලිම්ෙරුන්ට උදේ උපකාර ෂගන දුන්නාක් ෂමනි. 
ඔවුහු සියල්ලම පාරිශුද්ධ අල්ලාහ් ෂෙතම භාර කරති. 
ඔහු හැර ෂෙනත් කිසිෂෙකු ෂෙත භාර ෂනොකරති. 
පසුෙ තම ජනයා අල්ලාහ් ෙ පමණක් නැමීනමටත් 
ඔහුට කිසිදු ආකාරෂේ හවුල් කරුෂෙකු පත් 
ෂනොකිරීමටත් ඔවුන් අතර හා තමන් ෙ කුමන 
පිරිසකට එෙනු ලැබුෂේ ද ඔවුනටත් ෂද්ෙ විශ්ොසය 
පතුරුො ලීමට උත්සාහ දරති. තෙද ඔවුනට 
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අල්ලාහ්ෂේ නීතිය සීමාෙන් උගන්ෙති. ඔවුන් යහම  
ලබනු පිණිසත් ෂමෂලොෙ හා මතුෂලොෙ ජීවිතය 
සාර් ක ෙ සතුටින් ගත කරනු පිණිසත් පරමාධිපති 
ෙන අල්ලාහ්ෂේ ෙදන් සාධක හා සංඥා ඔවුනට 
ඉදිරිපත් කරති.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ِيَُهوََ يِِّيَََِفَََبَعَثََاَّلَّ َآيَاتِهََِمََْعلَْيهَََِيْتلُوَِمْنُهمَََْرُسولَاْلِمِّ
يِهمَْ ِْكَمةَََالِْكَتاَبَََوُيَعلُِِّمُهمَََُويَُزكِِّ

ْ
َلَِفَََقْبُلََِمنََََْكنُواََوإِنَََْواْل

اَِمْنُهمَََْوآَخِرينََ(٢)َُمبِي َََضَللَ  َالَْعِزيزَََُوُهوَََبِِهمََْيَلَْحُقواَلَمَّ
َِكيمَُ ََِفَْضُلَََذلَِكَ(٣)َاْلْ ََُيََشاءَََُمنََْيُْؤتِيهََِاّللَّ َالَْفْضلََُِذوََواّللَّ
َ(٤)َالَْعِظيمَِ

ලිමතමට කියමතමට ෂනොහැකි උදවිය අතරට තම ෙදන් 
ඔවුන් ෂෙත පාරායනය කර ෂපන්ෙන, ඔවුන් ෙ 
පිවිතුරු කරෙන, ෂේද ග්රලන් ය හා ප්රීඥා ෙ උගන්ෙන 
රසූල්ෙරෂයකු එේෂේ ඔහුමය (අල්ලාහ්මය). නමුත් 
සැබැවින්ම ෂමයට ෂපර ඔවුහු පැහැදිලි ෂනොමෂ හි 
වූහ.  

ඔවුන් අතුරින් ඔවුන් සම  එකතු ෂනොවූ අන් අයට ද 
(අල්ලාහ් රසූල්ෙරයා ෙ එේෂේය.) ඔහු සර්ෙ 
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බලධාරීය. සර්ෙඥය. ෂමය අල්ලාහෂ්ේ භාගෙයයි. ඔහු 
අභිමත වූ අයට එය පිරිනමන්ෂන්ය. අල්ලාහ් මහත් 
භාගෙයන් සතු අෂයකි. (අල්-කුර්අන් 62 : 2-4) 

 රසූල් යනු අල්ලාහ ්ඔහු ෂෙත යම් පිළිෂෙතක් පිරි 

නමා එය ෂනොදන්නා අයට ප්රීචාරය කරන ෂමන් 

ෂහෝ ඔහුට උගන්ෙන ෂමන් ෂහෝ පෙසා එෙනු 

ලැබූ ෂද්ෙ ගැත්තකි.   

 නබි යනු අල්ලාහ් ඔහු ෂෙත ෂපර පැෙති 

පිළිෂෙතක් ෂද්ෙ පණිවිඩ ෂලස ලබා ීන ඔහු අෙට 

සිටින පිරිසට උගන්ෙනු පිණිසත් එම පිළිෂෙත 

සංෂශෝධනය කරනු පිණිසත් එෙනු ලැබූ ෂද්ෙ 

ගැත්ෂතකි. 

එබැවින් සෑම රසූල්ෙරෂයකුම නබිෙරෂයකු ෙන අතර 
සෑම නබිෙරෂයකුම රසූල්ෙරෂයකු ෂනොෙන්ෂන්ය.  

රසූල් හා නබි යන පද ෂදක එකට එක් කළ විට ඒ 
සෑම පදයකටම ෂෙන් ෂෙන් අදහස් ඇති අතර එම පද 
ෂදක ෂෙන ෂෙනම සඳහන් ෙන විට එකක් 
අෂනකෂේ අදහස දරයි.   

 නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරන්ෂේ සම්ප්රීාප්තිතිය 
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සමාජයක් ෂෙත ෂෙනම ම තනි පිළිෂෙතක් සම  
අල්ලාහ් එෙන්නාවූ ධර්ම දූතයකු මගින් ෂහෝ ...  

ෂපර වූ පිළිෂෙතක් එයට පසුෙ සංෂශෝධනය කරමින් 
එම පිළිෂෙත සමාජයට ඉදිරිපත් කරනු පිණිස 
එෙන්නා වූ නබිෙරෂයකු මගින් ෂහෝ ... 

සමාජයක් ෙොබ්ලත්ෙයට පත් ෂනොෂෙයි.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

ةَ َُكََِِِّفََاَبَعْثنََََولََقدَْ مَّ
ُ
نَََِرُسولَأ

َ
َََاْعُبُدواَأ ََواْجَتنُِبواَاّللَّ

اُغوَتَ َََُهَدىََمنَََْفِمْنُهمََْالطَّ ْتَََمنَََْوِمْنُهمََْاّللَّ ََعلَْيهَََِحقَّ
َللَةَُ َََعقَِبةََََُكنََََكْيَفََفَاْنُظُرواَاْلْرِضََِفََفَِسُيواَالضَّ

بِيََ  ََ(٣٣)َالُْمَكِذِّ

අල්ලාහ්ට නැමදුම් ඉටු කරනු. තාගූත් (නපුරු 
බලෂේගයන්ෂගන්) ෙැළකී සිටිනු යැයි පෙසමින් සෑම 
සමාජයකටම රසූල්ෙරෂයකු අපි එේෂෙමු. එබැවින් 
ඔවුන් අතුරින් අල්ලාහ ් ම  ෂපන් වූ අය ද ඔවුන් 
අතුරින් තමන්ට ෂනොම  නියම වූෙන් ද ෂෙති. 
එබැවින් මහෂපොෂළොෂේ සැරිසරා අසතෙය ප්රීකාශ 
කරන්නන්ෂේ අෙසානය කුමක් මත දැයි බලනු.  
  (අල් කුර්ආන් 16 : 36) 
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2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

نَْزنْلَاَإِنَّا
َ
ِينَََانلَّبِيُّونَََبَِهاَََيُْكمَََُونُورَ َُهًدىَفِيَهاَاتلَّْوَراةَََأ َاَّلَّ

ْسلَُموا
َ
ينَََأ ِ بَّانِيُّونََََهاُدواَلَِّلَّ َمِنََْاْسُتْحِفُظواَبَِماََواْلْحَبارَََُوالرَّ

ََِكَِتاِبَ ََواْخَشْونََِانلَّاَسََََتَْشُواَفََلَُشَهَداءََََعلَْيهَََِوََكنُواَاّللَّ
واََول نَْزَلََبَِماَََيُْكمََْلَمَََْوَمنََْقَلِيَلََثَمًناَبِآيَاِتََتَْشََتُ

َ
ََُأ َاّللَّ

وََلَِكَ
ُ
َ(٤٤)َالََْكفُِرونَََُهمََُفَأ

නියත ෙශෂයන්ම අපි තේරාතය පහළ කෂළමු. එහි 
ම  ෂපන්මතම ද ආෂලෝකය ද විය. (අල්ලාහ් ට 
මුළුමණින්ම) අෙනත වූ නබිෙරුන් ර හබානිෙරුන් 
(පරමාධිපති ෂකෂරහි විශ්ොසය තැබූෙන්) හා අහ්බාර් 
ෙරු (ආගමික වියතුන්) අල්ලාහ්ෂේ ග්රලන් ෂයන් 
ආරක්ෂා කරනු ලැබූ දෑ තුළින් එයට සාක්ෂිකරුෙන් 
ෂලස ෂපනී සිට යුෂදේ වූෙනට තීන්දු තීරණ ෂදමින් 
සිටියහ. එබැවින් නුඹලා ජනයාට බිය ෂනොෙනු. මට 
බියෙනු. මාෂේ ෙදන් අල්ප මිලකට ෂනොවිකුණනු. 
අල්ලාහ් පහළ කළ දෑ ෂගන කෙෂරකු තීන්දු තීරණ 
ෂනොෂදන්ෂන් ද ඔවුහුමය ෂද්ෙ ප්රීතික්ෂෂේපකෂයෝ 
ෙන්ෂනෝ.  (අල් කුර්ආන් 5 : 44) 

  නබිෙරුන්ෂේ සංඛ්යොෙ 



 

13 

නබිෙරු හා රසූල්ෙරුන් ෂබොෂහෝමයකි.  

1-  අල් කුර්ආනෂේ ඔවුන්ෂේ නම් සඳහන් කළ 

ඔවුන්ෂේ කතා ෙස්තුෙට අල්ලාහ් අපට දැන් වූ 

අය ඔවුන් අතුරින් ෂෙති. ඔවුන් 25 ෂදෂනකි. 

එනම්. 

1- ආදම් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

ََعْزًماََلََََُنِدَََْولَمََْفَنَِسََََقْبُلََِمنََْآَدمَََإَِلَََعِهْدنَاََولََقدَْ
(١١١)َ

තෙද සැබැවින්ම අපි ආදම් ෂෙත ගිවිසුමක් කෂළමු. 
නමුත් ඔහු අමතක කෂළේය. තෙද අපි ඔහුට 
ස් ාෙරත්ෙයක් ෂනොදුටුෂෙමු.    
    (අල් කුර්ආන් 20 : 115) 

2-  ඉබ්රාාහීම්ම් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

3- ඉසහ්ාක් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

4- යූබ් හ (අෂලයිහිස් සලාම්) 

5- නූහ් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

6- දාවූද් (අෂලයිහිස් සලාම්) 
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7- සුෂලයිමාන් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

8- අේයූ හ (අෂලයිහිස් සලාම්) 

9- යූසුෆ් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

10- මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

11- හාරූන් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

12- සකරිේයා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

13- යහ්යා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

14- ්සා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

15- ඉල්යාස් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

16- ඉසම්ා්ල් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

17- අල්-යසූ (අෂලයිහිස් සලාම්) 

18- යූනුස් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

19- ලූත්  (අෂලයිහිස් සලාම්) 
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ََمْنَ َقَْوِمِهَنَْرَفُعََدرََجات  ُتَناَآتَيَْناَهاَإِبَْراِهيَمَََعَ َوتِلَْكَُحجَّ
َ ََربََّكََحِكيم ََعلِيم  َلَُإِْسَحاَقََويَْعُقوَبَ(٣٣)نََشاءَُإِنَّ َوَوَهْبَنَا

يَّتِِهََداوَُ َدََوُسلَْيَماَنَلُُكََهَدْيَناََونُوًحاََهَدْيَناَِمْنََقْبُلََوِمْنَُذرِِّ
يُّوَبََويُوُسَفََوُموَسََوَهاُروَنََوَكَذلَِكَََنْزِيَالُْمْحِسنَِيَ

َ
وَأ
اِْلَِيَ (٣٤) َالصَّ َِمَن َُكل ََوإَِْلَاَس ََوِعيَس ََوََيََْي َوَزَكِريَّا
(٣١)َ َََعَ ْلَنا َفَضَّ ََولُُك ََولُوًطا ََويُونَُس ََوالْيََسَع َوإِْسَماِعيَل

يَّاتِِهْمََوإِْخَوانِِهْمََواْجَتبَْيَناُهْمَ(٣٣)الَْعالَِمَيَ َوِمْنَآبَائِِهْمََوُذرِِّ
َ َُمْسَتِقيم  ََِيْهِديَ (٣٨)َوَهَدْيَناُهْمَإَِلَِِصَاط  َذلَِكَُهَدىَاّللَّ

َََكنُواَ ََما ََعْنُهْم ََْلَبَِط ُكوا ْْشَ
َ
َأ ََولَْو َِعَباِدهِ َِمْن َيََشاُء ََمْن بِِه

َ وََلَِكَ (٣٣)َيْعَملُوَن
ُ
ُْكَمََأ ََواْلْ َالِْكَتاَب َآتَيَْناُهُم ِيَن اَّلَّ

ةََ  ...َوانلُُّبوَّ

ෂමය අපෂේ සාධකය. ෂමය ඉබ්රාාහීම්ම්2ට ඔහුෂේ 
සමාජයට එෂරහිෙ පිරිනැමුෂෙමු. අපි අභිමත ෙන 
අයට තරාතිරම් උසස ්කරන්ෂනමු. සැබැවින්ම නුඹෂේ 
පරමාධිපති ප්රීඥාෙන්තය සර්ෙඥානීය. 
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තෙද අපි ඔහුට ඉස්හාක්3 හා යූබ් හ 4 ෙ පිරිනැමුෂෙමු. 
ඔවුන් සෑම ෂකෂනකුටම ම  ෂපන්වූෂයමු. තෙද මීට 
ෂපර නූහ් 5 ට ද ඔහුෂේ පරපුරින් වූ අයට ද දාවූද් 6 
සුෂලයිමාන් 7 අේයූ හ 8 යූසුෆ ්9 මූසා 10 හාරූන් 11 යන 
අයට ද ම  ෂපන්වූෂයමු. ෂමෂලස අපි දැහැමියන්ට 
ප්රීතිලල පිරිනමන්ෂනමු.  

තෙද සකරිේයා 12 යහය්ා 13 ්සා 14 හා ඉල්යාස් 15 ට ද 
(ම  ෂපන්වූෂයමු) සියල්ෂලෝම දැහැමියන් අතුරිනි.  

තෙද ඉස්මා්ල් 16 අල්-යසූ 17 යූනුස් 18 හා ලූත් 19 ට ද 
(ම  ෂපන්වූෂයමු.) ඔවුන් සියලු ෂදනාෙම අපි 
ෂලෝෙැසියනට ෙඩා උසස් කෂළමු.  

ඔවුන්ෂේ පියෙරුන් ඔවුන්ෂේ පරම්පරාෙන් හා 
ඔවුන්ෂේ සෂහෝදරයින් අතුරින් ද ඇතැමුන් ෂෙති.  
ඔවුන් ෙ අපි ෂතෝරා ෂගන ඍජු මාර්ගය ෂෙත ඔවුනට 
ම  ෂපන්වූෂයමු. 

ෂමය අල්ලාහ්ෂේ ම  ෂපන්මතමය. එය තම ගැත්තන් 
අතුරින් තමන් අභිමත වූ අයට එමගින් ම  
ෂපන්ෙන්ෂන්ය. නමුත් ඔවුන් ආෂද්ශ කෂළේ නම් 
ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ඔවුනට නිෂල්ල මත යනු ඇත.  

පුස්තකය ද ප්රීඥාෙ ද නබිත්ෙය ද අපි පිරිනැමූ අය 
ෂමොවුහුය ...        
 (අල් කුර්ආන් 6 : 83-89) 
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20. ඉද්රීස් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

يًقاَََكنَََإِنَّهََُإِْدرِيَسََالِْكَتاِبََِفَََواْذُكرَْ َ(١٣)َنَبِيًّاَِصِدِّ
(නබිෙරය) නුඹ ෂමම ග්රලන් ෂේ ඉද්රීස් ගැන ද 
ෂමෂනහි කර බලනු. සැබැවින්ම ඔහු සතෙෙන්ත 
ෂයකු හා නබිෙරෂයකු විය. (අල් කුර්ආන් 19 : 56) 

21. හූද් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

بَْتَ ُخوُهمََْلَُهمََْقَاَلََإِذَْ(١٢٣)َالُْمْرَسلِيَََََعدَ ََكذَّ
َ
لَُهودَ َأ

َ
َأ

َ(١٢٤)ََتتَُّقونََ ِميَ ََرُسول ََلَُكمََْإِِنِّ
َ
َ(١٢١)َأ

ආද් ප්රීජාෙ රසූල්ෙරුන් ෙ ෂබොරු කෂළෝය. නුඹලා 
බැතිමත් විය යුතු ෂනොෂේ ද සැබැවින්ම මම නුඹලා 
ෂෙනුෂෙන් වූ විශේාසනීය රසූල්ෙරෂයකි යැයි 
ඔවුන්ෂේ සෂහෝදර හූද් පැෙසූ අෙස් ාෙ (නබිෙරය 
සිහිපත් කර බලනු.) (අල් කුර්ආන් 26 : 123 - 125) 

22. සාලිහ් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

بَْتَ ُخوُهمََْلَُهمََْقَاَلََإِذَْ(١٤١)َالُْمْرَسلِيََََثُمودَََُكذَّ
َ
لََصالِحَ َأ

َ
َأ

َ(١٤٢)َُقونَََتتََّ ِميَ ََرُسول ََلَُكمََْإِِنِّ
َ
َ(١٤٣)َأ
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සමූද් ප්රීජාෙ රසූල්ෙරුන් ෙ ෂබොරු කෂළෝය. නුඹලා 
බැතිමත් විය යුතු ෂනොෂේ ද සැබැවින්ම මම නුඹලා 
ෂෙනුෂෙන් වූ විශේාසනීය රසූල්ෙරෂයකි යැයි 
ඔවුන්ෂේ සෂහෝදර සාලිහ් පැෙසූ අෙස ්ාෙ (නබිෙරය 
සිහිපත් කර බලනු.) (අල් කුර්ආන් 26 : 141 – 134)   

23. ෂුඅයි හ (අෂලයිහිස් සලාම්) 

َبَ ْصَحاُبَََكذَّ
َ
ََلَُهمََْقَاَلََإِذَْ(١٨٣)َالُْمْرَسلِيَََاْليَْكةََِأ َُشَعْيب 

ل
َ
َ(١٨٨)ََتتَُّقونَََأ ِميَ ََرُسول ََلَُكمََْإِِنِّ

َ
َ(١٨٣)َأ

අයිකා ජනයා රසූල්ෙරුන් ෙ ෂබොරු කෂළෝය. නුඹලා 
බැතිමත් විය යුතු ෂනොෂේ ද සැබැවින්ම මම නුඹලා 
ෂෙනුෂෙන් වූ විශ්ොසනීය රසූල්ෙරෂයකි යැයි ඔවුන 
ෂුඅයි හ පැෙසූ අෙස ්ාෙ (නබිෙරය සිහිපත් කර බලනු.)
 (අල් කුර්ආන් 26 : 176-178) 

24. දුල් කිෆ්ල් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

َ(٤٣)َاْلْخَيارََِِمنََََوُكلََالِْكْفلَََِوَذاََوالْيََسعَََإِْسَماِعيَلَََواْذُكرَْ
ඉසම්ා්ල් අල්යසූ හා දුල් කිෆ්ල් පිළිබඳ ෂමෂනහි 
කරනු. සියල්ෂලෝම ෂේේෂ්මයින් අතුරිනි.  (අල් 
කුර්ආන් 38 : 48) 

25. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
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دَ َََكنََََما بَاَُُمَمَّ
َ
َحدَ َأ

َ
َََِرُسوَلَََولَِكنََْرَِجالُِكمََِْمنََْأ َاّللَّ

َََُوََكنَََانلَّبِيِِّيَََوََخاَتمََ ءَ َبُِكِلََِّاّللَّ َ(٤٤)ََعلِيًماَََشْ
මුහම්මද් නුඹලා අතුරින් කිසිෙකුෂේ පියකු ෂනොමතය. 
නමුත් අල්ලාහ්ෂේ රසූල්ෙරයාය. තෙද නබිෙරුන්ෂේ 
මුද්රාාෙය. තෙද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
ඥානීය. (අල් කුර්ආන් 33 : 40) 

2- එෂමන්ම නම් ෂනොදන්නා ඔවුන්ෂේ කතා 

ෙස්තුෙ අල්ලාහ් අප ෂෙත දන්ො ෂනොසිටි අය ද 

ඔවුන් අතුරින් ෂෙති.  

1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ْرَسلَْناََولََقدَْ
َ
ََعلَْيَكََقََصْصَناََمنََِْمْنُهمَََْقْبلَِكََِمنََُْرُسًَلََأ
نََْلِرَُسولَ َََكنََََوَماََعلَْيَكَََنْقُصْصََلَمَََْمنَََْوِمْنُهمَْ

َ
ِتَََأ

ْ
َبِآيَةَ َيَأ

َ ََِبِإِْذنََِإِلَّ  ... اّللَّ

(නබිෙරය) නුඹට ෂපර අපි රසූල්ෙරුන් ෙ එේෂෙමු. 
ඔවුන් අතුරින් අපි නුඹට දන්ො සිටි අය ෂෙති. 
එෂමන්ම ඔවුන් අතුරින් අපි නුඹට දන්ො ෂනොසිටි අය 
ද ෂෙති. අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිෂයන් ෂතොරෙ ෙැකියක් 
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ෂගන ඒමට රසූල්ෙරෂයකුට සුදුසු ෂනොමතය.  
 (අල් කුර්ආන් 40 : 78) 

2-  

َالُلَعََ َماَمَةََرِِضَ
ُ
يبَأ

َ
َالُلَ:َْنُهَقَاَلَوََعْنَأ ََرِِضَ بُوََذرٍّ

َ
قَاَلَأ

َََِرُسوَلََيَاَقُلُْتَ:ََعْنُهَ َََكمََْاّللَّ ةَََُوّفَّ نْبَِياءََِِعدَّ
َ
َِمائَةَُ"ََقَاَلََاْْل

َ لْف 
َ
ْرَبَعةَ َأ

َ
ونَََوَأ ْلًفا،ََوِعْْشُ

َ
َِمائَةَ َثَََلُثَََذلَِكََِمنََْالرُُّسُلََأ

 (.دَوالطربانأخرجهَأمح"َ)َغِفيًاََََجًّاََعَْشَََوَََخَْسةََ

අබූ උමාමා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලීන.  

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණනි, නබි ෙරුන්ෂේ සංඛ්යොෙ 
සම්පූර්ණෂයන්ම කී ෂදෂනක් දැයි අල්ලාහ්ෂේ 
දූතයාණන්ෂගන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
අබූ දර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා අසා සිටියහ. එවිට 
එතුමා 

එක් ලක්ෂ විසි හතර දහසකි. ඒ අතුරින් රසූල්ෙරු මුළු 
එකතුෙ තුන්සිය පහෂළොෙකි යැයි පැෙසූහ.  

මූලාේය : අහම්ද්, අත්-තබරානි. 
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රසූල්ෙරුන් අතුරින් උලුල් අසම්් (ආගම් ෂදනු ලැබ 
පරිසමාප්තිතියට පත් අය) යන නමින් හැඳින්ෙන 
රසූල්ෙරු පස් ෂදෂනකි. එනම්  

1. නූහ් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

2. ඉබ්රාාහීම්ම් (අෂලයිහිස් සලාම්) 

3. මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

4. ්සා (අෂලයිහිස් සලාම්) 

5. මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) ෂේ. 

අල්ලාහ් ෂමොවුන් පිළිබඳ ෂමෂනහි කරනුෂේ 
ෂමෂලසය.  

عََ ينََِِمنَََلَُكمَََْْشَ َََماَاِلِّ ِيَنُوًحاَبِهَََِوّصَّ وَْحْيَناََواَّلَّ
َ
َإََِلَْكََأ

ْيَناََوَما نَََْوِعيَسَََوُموَسََبَْراِهيمََإََِبِهَََِوصَّ
َ
قِيُمواَأ

َ
ينَََأ ََولَاِلِّ

ُقوا َََكرُبَََفِيهَََِتَتَفرَّ ََُإََِلْهََِتَْدُعوُهمَََْماَالُْمْْشِكِيَََََعَ َََيَْتِبََاّللَّ
َ(١٣)َيُنِيُبَََمنََْإََِلْهَََِويَْهِديَيََشاءَََُمنََْإََِلْهَِ

කෙර ෂදයක් පිළිබඳ ෙ නූහ්ට අෙොද කෂළේ ද එම 
දහමින්ම නුඹලාට ද ආගමානුගත කෂළේය. අපි නුඹ 
ෂෙත ෙහීම් ෂලස පහළ කළ දෑ ද කෙර ෂදයක් පිළිබඳ ෙ 
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ඉබ ْාහීම්ම් මූසා හා ්සාට අෙොද කෂළේ ද එය ද ෙනුෂේ, 
‘නුඹලා දහම ස ්ාපිත කරවු. එහි නුඹලා ෂෙන් ෙ 
ෂනොයවු යන්නයි. ආෂද්ශ තබන්නන් ෙ නුඹ කෙර 
ෂදයක් ෂෙත කැඳෙන්ෂනහි ද එය ඔවුනට බරක් විය. 
අල්ලාහ් අභිමත කළ අයෙ තමන් ෂෙත ෂතෝරා 
ගන්ෂන්ය. (පසුතැවිලි මත) කෙෂරකු හැෂරන්ෂන් ද 
ඔහුට (අල්ලාහ්) ම ෂපන්ෙන්ෂන්ය.   (අල් 
කුර්ආන් 42 : 23) 

 රසූල්ෙරුන් අතුරින් පළමුෙැන්නා 

නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන්ෂේ දහම එකමය. එය ඒකීය 
අල්ලාහ්ට යටත් මතම යන අර් ය ෂගන ෂදන 
ඉස්ලාමය ෂේ.  නමුත් ඔවුන්ෂේ පිළිෂෙත් විවිධය. 
ඔවුන් අතුරින් ආරම්භකයා, ඔවුන්ෂේ අෙසානයා 
පිළිබඳ ෙ ශුභාරංචි දන්ො සිටින අතර ඔහු ෙ විශ්ොස 
කරති. එෂමන්ම ඔවුන් අතුරින් අෙසානයා ද ඔවුන්ෂේ 
ආරම්භකයා ෙ තහවුරු කරන අතර ඔහු ෙ විශ්ොස 
කරයි.  

ආදම් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාට පසුෙ ශතෙර්ෂ 
දහයකට පසුෙ සිදු වූ ආෂද්ශ තැබීෂම් සිද්ධියට පසුෙ 
ෂපොෂළෝ ෙැසියන් ෂෙත අල්ලාහ් පහළ කළ 
රසූල්ෙරුන් අතුරින් පළමුෙැන්නා ෙනුෂේ නූහ ්
(අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාය. ෂද්ෙ ප්රීතික්ෂෂපකයින් ෙ 
අල්ලාහ් ෂෙත ඇරයුම් කිරීම පිණිසත් අල්ලාහ්ට 
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පමණක් ඔවුන් නැමදිය යුතු යැයි ඔවුනට අණ කිරීම 
පිණිසත් අල්ලාහ්ට ආෂද්ශ තැබීෂමන් ඔවුන් ෙ 
ෙළක්ොලනු පිණිසත් අල්ලාහ ්එතුමා ෙ රසූල්ෙරෂයකු 
ෂලස ඔවුන් ෂෙත එවූහ.   

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

َخذََََوإِذَْ
َ
ََُأ ََِمنََْآتَيُْتُكمََْلََماَانلَّبِيِِّيَََِميَثاَقََاّللَّ َوَِحْكَمةَ َكَِتاب 

ق َََرُسول َََجاَءُكمََُْثمََّ نَّهََُبِهََِْؤِمُنََّتَلَََُمَعُكمََْلَِماَُمَصِدِّ ََوتَلَْنُُصُ
ْقَرْرُتمََْقَاَلَ

َ
أ
َ
َخْذُتمََْأ

َ
ََوَأ ْقَرْرنَاَقَالُواَإِِْصِيََذلُِكمََََْعَ

َ
َقَالَََأ

نَاَفَاْشَهُدوا
َ
اِهِدينَََِمنََََمَعُكمََْوَأ َ(٣١)َالشَّ

නුඹලා ෂෙත පුසත්කෂයන් හා ප්රීඥාෂෙන් යමක් 
පැමිණ පසුෙ නුඹලා සම  ඇති දෑ තහවුරු කරන 
රසූල්ෙරෂයකු නුඹලා ෂෙත පැමිණිෂේ නම් නුඹලා 
ඔහු ෙ විශේාස ෂකොට නුඹලා ඔහුට උපකාර 
කරන්ෂනහු දැයි පෙසා අල්ලාහ් නබිෙරුන්ෂගන් 
ප්රීතිඥා ගත් අෙස් ාෙ සිහිපත් කරනු. එවිට ඔහු නුඹලා 
පිළිෂගන ෂම් අනුෙ මාෂේ බලෙත් ප්රීතිඥාෙ ගත්ෂතහු 
දැයි විමසා සිටිෂේය. එවිට ඔවුහු අපි පිළිගත්ෂතමු 
යැයි පැෙසුෂෙෝය. එවිට ඔහු එෂසේ නම් නුඹලා 
සාක්ෂිකරුෙන් ෂලස සිටිනු. මම නුඹලා සම  
සාක්ෂිකරුෙන් අතුරින් ෂෙමි යැයි පැෙසුෂේය.   (අල් 
කුර්ආන් 3 : 81) 
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2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

وَْحْيَناَإِنَّا
َ
وَْحْيَناََكَماَإََِلَْكََأ

َ
ََإَِلََأ َ...َهََِبْعدََِِمنَََْوانلَّبِيِِّيَََنُوح 

(١٣٣) 

සැබැවින්ම අපි නූහ් හා ඔහුෂගන් පසු වූ නබිෙරුන්ට 
ෂද්ෙ පණිවිඩ එේොක් ෂමන් ඔබ ෂෙත ද අපි ෂද්ෙ 
පණිවිඩ එේෂෙමු.      
   (අල් කුර්ආන් 4 : 163) 

3.  

ِب  َعن  
َ
يف حديث  –مرفواع  -ريض اهلل عنه   ُهَري َرةَ  أ

 نُوح   ِإَل  اذ َهبُوا : "الشفاعة، وفيه أن آدم عليه السالم قَاَل 
تُونَ 

 
ن َت  نُوحُ  يَا َفيَُقولُونَ  نُوًحا َفيَأ

َ
ُل  أ وَّ

َ
ر ِض  إَِل  الرُُّسِل  أ

َ " اْل 
 متفق عليه

මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 
නබිෙරුන්ෂේ මැදිහත්මතම සම්බන්ධෂයන් ප්රීකාශ ෙන 
හීනසයක අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ෂමෂසේ ොර්තා කරන ලීන. එහි .. 
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නුඹලා නූහ් ෂෙත යනු. ආදම් (අෂලයිහිස ්සලාම්) තුමා 
ජනයාට පෙසා සිටියි. ඔවුහු නූහ් ෂෙත පැමිණ, අෂහෝ 
නූහ් ! ඔබ ෂපොෂළෝ ෙැසියනට එවූ රසූල් ෙරුන්ෂගන් 
පළමුෙැන්නාය ... බුහාරි හා මුස්ලිම් 

 රසූල්ෙරුන් අතුරින් අෙසානයා 

රසූල්ෙරුන්ෂගන් අෙසානය ෙනුෂේ මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාය. 
එතුමාණන්ට පසුෙ මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු 
ලබන දින ෂතක් කිසිදු නබිෙරෂයකු ෂහෝ 
රසූල්ෙරෂයකු ෂහෝ ෂනොමැත. උත්තරීතර අල්ලාහ ්
ෂමෂසේ පෙසා සිටියි. 

دَ َََكنََََما بَاَُُمَمَّ
َ
َحدَ َأ

َ
َََِرُسوَلَََولَِكنََْرَِجالُِكمََِْمنََْأ َاّللَّ

ََُنَََوََكََانلَّبِيِِّيَََوََخاَتمََ ءَ َبُِكِلََِّاّللَّ َ(٤٤)ََعلِيًماَََشْ
මුහම්මද් නුඹලා අතුරින් කිසිෙකුෂේ පියකු ෂනොමතය. 
නමුත් අල්ලාහ්ෂේ රසූල්ෙරයාය. තෙද නබිෙරුන්ෂේ 
මුද්රාාෙය. තෙද අල්ලාහ් සියලු දෑ පිළිබඳ ෙ සර්ෙ 
ඥානීය. (අල් කුර්ආන් 33 : 40) 

 අල්ලාහ් නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් එේෂේ 

කවුරුන් ෂෙත ද? 

1. අල්ලාහ් ප්රීකාශ කරන  
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ََهادَ  َقوم   َولُُِكِّ

“සෑම සමූහයකටම ම ෂපන්ෙන්ෂනකු විය“ යන  අල් 
කුර්ආන් 13 : 7 ෙැනි ෙැකියට අනුෙ නබිෙරුන් හා 
රසූල්ෙරුන් එො සිටිෂේ විෂශේෂෂයන්ම 
ඔවුෂනොවුන්ෂේ ප්රීජාෙ ෂෙතය.  

2. අල්ලාහ් මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 

ෙසල්ලම්) තුමා ෙ එො සිටිෂේ ෂපොදුෂේ මුළු මහත් 

මිනිස් සමාජය ෂෙතය. එතුමා නබිෙරුන් හා 

රසූල්ෙරුන්ෂේ අෙසානයාය. ඔවුන්ෂේ 

ෂේේෂ්මතමයාය. ආදම්ෂේ දරුෙන්ෂේ නායකයාය. 

මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ ප්රීශංසාෂේ 

ධජය ඔසො සිටින්නාය. අල්ලාහ් එතුමාණන්ෙ ෂලෝ 

ෙැසියන් සියල්ලට කරුණාෙක් ෂලස පහළ කෂළේය.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

ْرَسلَْناكََََوَما
َ
ْكَثََََولَِكنََََّونَِذيًراَبَِشيًاَلِلنَّاِسََََكفَّةًََإِلَأ

َ
َأ

َ(٢٣)ََيْعلَُمونَََلَانلَّاِسَ
මුළු මහත් මිනිස් ෙර්ගයාටම ශුභාරංචි දන්ෙන්ෂනක් 
ෂලසත් අෙොද කරන්ෂනකු ෂලසත් මිස අපි නුඹෙ 
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ෂනොඑේෂෙමු. නමුත් මිනිසුන්ෂගන් බහුතරයක් (ඒ 
බෙ) ෂනොදනිති. (අල් කුර්ආන් 34 : 28) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

ْرَسلَْناكََََوَما
َ
َ(١٤٨)َلِلَْعالَِميَََرمَْحَةًََإِلَأ

අපි නුඹෙ ෂලෝ ෙැසියනට කරුණාෙක් ෂලස මිස 
ෂනොඑේෂෙමු. (අල් කුර්ආන් 21 : 107)  

 නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් එමතෂම් ය ාර් ය.  

1. ඒකීය අල්ලාහට් පමණක් නැමදුම් කරන ෂලසත් 

ඔහු හැර ෂෙනත් දෑ නැමීනෂමන් ෙැළකී සිටින 

ෂලසත් අෙධාරණය ෂකොට ඒ ෂෙත ජනයා ෙ 

ඇරයුම් කිරීම.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ةَ َُكََِِِّفَََبَعْثَناََولََقدَْ مَّ
ُ
نَََِرُسولَأ

َ
َََاْعُبُدواَأ ََواْجَتنُِبواَاّللَّ

اُغوَتَ َ(٣٣)...الطَّ
සෑම සමූහයකටම නුඹලා අල්ලාහ ්ෙ නමදින්න තාඝූත් 
(නම් නපුරු බලෂේග හා පිළිම ෙන්දනාෙන්ෂගන්) 
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ෙැළකී සිටින්න යැයි පෙසා සැබැවින්ම අපි 
රසූල්ෙරෂයකු එේෂෙමු. (අල් කුර්ආන් 16 : 36)  

2. අල්ලාහ් ෂෙතට යන මාධෙය හා මාර්ගය 

විස්තර කිරීම. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කර සිටියි.  

ِيَُهوََ يِِّيَََِفَََبَعَثََاَّلَّ َآيَاتِهَََِعلَْيِهمَََْيْتلُوَِمْنُهمَََْرُسولَاْلِمِّ
يِهمَْ ِْكَمةَََالِْكَتاَبَََوُيَعلُِِّمُهمَََُويَُزكِِّ

ْ
َلَِفَََقْبُلََِمنََََْكنُواََوإِنَََْواْل

َ(٢)َُمبِي َََضَللَ 
(ලිමතමට කියමතමට හැකියාෙ ෂනොමැති) උම්මිෙරුන් 
ෂෙත ඔවුන් මීට ෂපර පැහැදිලි මුළාෂෙහි සිටිය ීන 
ඔවුන්ට ඔහුෂේ ෙදන් පාරායනය කර ෂපන්ෙන ඔවුන් 
ෙ පවිත්රහ කරන ඔවුනට පුස්තකය හා ප්රීඥාෙ උගන්ෙන  
ඔවුන් අතුරින් රසූල්ෙරෂයකු එේෂේ (අල්ලාහ ්ෙන) 
ඔහුය.  (අල් කුර්ආන් 62 : 2) 

3. මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 

ජනයා ඔවුන්ෂේ පරමාධිපති ෂෙතට ගිය පසුෙ 

ඔවුන්ෂේ තත්ත්ෙය පැහැදිලි කිරීම 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  
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يَُّهاَيَاَقُْلَ
َ
نَاَإِنََّماَانلَّاُسََأ

َ
ِينََ(٤٤)َُمبِيَ َنَِذيرَ َلَُكمََْأ َآَمُنواَفَاَّلَّ

اِْلَاِتَََوَعِملُوا ِينََ(١٤)ََكِريمَ ََورِْزق َََمْغِفَرةَ َلَُهمََْالصَّ ََسَعوْاَوَاَّلَّ
وََلَِكََِجِزينََُمَعاَآيَاتَِناَِفَ

ُ
ْصَحاُبََأ

َ
َِحيمََِأ َ(١١)َاْلْ

නබිෙරය පෙසන්න. අෂහෝ ජනයිනි ! සැබැවින්ම මම 
නුඹලා ෂෙත වූ පැහැදිලි ෙ අෙොද කරන්ෂනකු පමණි. 
එබැවින් කෙෂරකු විශේාස ෂකොට දැහැමි ක්රි්යාෙන් 
කෂළේ ද ඔවුනට සමාෙ ද ෂගෞරෙනීය සංග්රලහයන් ද 
ඇත. අපෂේ ෙැකි පරාජය කිරීමට ෂෙර දැරුෂේ ද 
නිරෂේ සගෂයෝ ඔවුන්මය. (අල් කුර්ආන් 22 : 49 - 
51) 

4. ජනයා ෂකෂරහි සාක්ෂි හා සාධක ස් ාපිත 

කිරීම 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ِينَََُرُسَل
ََلِلنَّاِسََيَُكونََََِلََلََوُمْنِذرِينَََُمبَِْشِّ ََََِعَ ةَ َاّللَّ َُحجَّ

َََُوََكنَََالرُُّسلَََِبْعدََ َ(١٣١)ََحِكيًماََعِزيًزاَاّللَّ
රසූල්ෙරුන්ෂගන් පසුෙ අල්ලාහට් එෂරහිෙ ජනයාට 
කිසිදු සාධකයක් ෂනොෙනු පිණිස අපි රසූල්ෙරුන්ෙ 
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ශුභාරංචි දන්ෙන්නන් ෂලස ද අෙොද කරන්නන් ෂලස 
ද ... (අල් කුර්ආන් 4 : 165) 

5. මැමතම් ෙලට දායාදයක් ෂලස 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ْرَسلَْناكََََوَما
َ
َ(١٤٨)َلِلَْعالَِميَََرمَْحَةًََإِلَأ

අපි නුඹෙ ෂලෝ ෙැසියනට කරුණාෙක් ෂලස මිස 
ෂනොඑේෂෙමු. (අල් කුර්ආන් 21 : 107)  

 නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන්ෂේ ගුණාංගයන් 

1. සියලුම නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් මිනිස ්ෙර්ගයා 

අතුරින් වූ පුරුෂ පාර්ශෙෂයනි. ඔවුන් ෙ අල්ලාහ් 

ෂතෝරා ගත්ෂත්ය. ඔවුන් ෙ උසස් කෂළේය. ඔහුෂේ 

ෂසසු ගැත්තන් අතුරින් ඔවුන් ෙ ෂේේෂ්මත්ෙයට 

පත් කෂළේය. නබිත්ෙය දූත ෂමෂහය ලබා ෂදමින් 

ඔවුන් ෙ උසස් කෂළේය. ප්රීාතිහාර්යයන් ලබා 

ෂදමින් ඔවුන් ෙ ශක්තිමත් කෂළේය. දූත පණිවිඩ 

ලබා ෂදමින් ඔවුන් ෙ ගරු කෂළේය. ඒ ෂෙනුෂෙන් 

ඔවුන් ෙ භාරකරුෙන් ෂලස පත් කෂළේය. එය 

ජනයාට දන්ො සිටින ෂමන් ඔවුනට අණ කෂළේය. 

එෂසේ අණ කර සිටිෂේ ජනයා අල්ලාහ්ට පමණක් 
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නැමීනම පිණිස හා ඔහු හැර ෂෙනත් දෑ ඇදහීම්ෂමන් 

ෙැළකීම පිණිසය. එෂසේ සිදු කළෂහොත් ඔවුන්ට 

ස්ෙර්ගය ඇති බෙ ප්රීතිඥා දුන්ෂන්ය. එපරිද්ෂදන්ම 

නබිෙරුන් ද සතෙය ප්රීකාශ කළහ. ෂද්ෙ පණිවිඩ 

දන්ො සිටියහ.   

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ْرَسْلَناََوَما
َ
لُواَإََِلِْهمََْنُوِحََرَِجالَإِلََقْبلَِكََِمنََْأ

َ
ْهَلََفَاْسأ

َ
َأ

ْكرَِ َ(٤٣)ََتْعلَُمونَََلَُكْنُتمََْإِنََْاَِّلِّ
(නබිෙරය) නුඹට ෂපර ඔවුනට අපි ෙහීම් පහළ කරමින් 
පුරුෂයින් ෂලස මිස අපි ෂෙනෂකකු ෂනොඑේෂෙමු. 
එබැවින් නුඹලා ෂනොදැන සිටිෂයහු නම් දැනුම ඇති 
උදවියෂගන් අසා දැන ගනු.  (අල් කුර්ආන් 16 : 43) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

َََإِنََّ ََِعْمَرانََََوآَلََإِبَْراِهيمََََوآَلَََونُوًحاَآَدمَََاْصَطَفََاّللَّ َََعَ
َ(٣٣)َالَْعالَِميََ

සැබැවින්ම අල්ලාහ් ආදම් නූහ් ඉබ්රාාහීම්ම්ෂේ පරපුර හා 
ඉම්රාන්ෂේ කුඩුම්බය ෂලෝ ෙැසියනට ෙඩා ෂේේෂම්යින් 
ෂලස ෂතෝරා ගත්ෂත්ය. (අල් කුර්ආන් 3 : 33) 
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3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ةَ َُكََِِِّفَََبَعْثَناََولََقدَْ مَّ
ُ
نَََِرُسولَأ

َ
َََاْعُبُدواَأ ََواْجَتنُِبواَاّللَّ

اُغوَتَ َ(٣٣)...الطَّ
සෑම සමූහයකටම නුඹලා අල්ලාහ ්ෙ නමදින්න තාඝූත් 
(නම් නපුරු බලෂේග හා පිළිම ෙන්දනාෙන්ෂගන්) 
ෙැළකී සිටින්න. යැයි පෙසා සැබැවින්ම අපි 
රසූල්ෙරෂයකු එේෂෙමු. (අල් කුර්ආන් 16 : 36)  

2. අල්ලාහ් ෂෙත මිනිසුන් ෙ ඇරයුම් කරන ෂමන් 

ද කිසිදු හවුල් කරුෂෙකු ඔහුට ආෂද්ශ ෂනොකරමින් 

ඔහුට පමණක් නමදින ෂමන් ද සියලු නබිෙරුන් හා 

රසූල්ෙරුන්ට අල්ලාහ ් අණ කෂළේය. සෑම ජන 

සමූහයකටම ඔවුන්ෂේ තත්ත්ෙයට ගැළෂපන පරිදි 

ආගමික ෙත් පිළිෂෙත් අල්ලාහ් ආගමානුගත කෂළේය. 

ඒ පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසා සිටියි.  

نَْزنْلَا
َ
َِقََِّالِْكَتاَبََإََِلَْكََوَأ قًاَبِاْلْ َمِنَََيََديْهَََِبْيَََلَِماَُمَصِدِّ

نَْزَلََبَِماَبَيَْنُهمََْفَاْحُكمَََْعلَْيهَََِوُمَهْيِمًناَالِْكَتاِبَ
َ
ََُأ ََولَاّللَّ

ْهَواَءُهمََْتَتَّبِعَْ
َ
اَأ َِقََِِّمنََََجاَءكََََعمَّ َِمْنُكمَََْجَعْلَناَلُُِكٍََّاْلْ
َعةًَ َََُشاءََََولَوَََْوِمْنَهاًجاَِْشْ ةًَََْلََعلَُكمََْاّللَّ مَّ

ُ
ََولَِكنَََْواِحَدةًََأ
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َْيَاِتََْستَبُِقوافَاَآتَاُكمَََْماَِفَََِلَْبلَُوُكمَْ ََِإَِلََاْلْ ََمرِْجُعُكمََْاّللَّ
َ(٤٣)َََتَْتلُِفونَََفِيهََُِكْنُتمََْبَِماََفُينَبُِِّئُكمََََْجِيًعا

නුඹලා අතුරින් වූ සෑම සමාජයකටම පිළිෂෙතක් හා 
ආෂලෝකයක් ඇති කෂළමු. අල්ලාහ් අභිමත කෂළේ 
නම් නුඹලා ෙ එකම ජන සමූහයක් බෙට පත් 
කරන්නට තිබුණි. නමුත් නුඹලාට ඔහු පිරිනැමූ දෑ හි 
නුඹලා ෙ පරික්ෂා කරනු පිණිස ෂමෂලස පත් කෂළේය. 
එබැවින් යහ කටයුතු ෙල තර  ෙදිමින් කටයුතු 
කරනු. නුඹලා සියලු ෂදනාම නැෙත ෂයොමු ෙනුෂේ 
අල්ලාහ් ෂෙතය. එවිට නුඹලා කෙර ෂදයක් මත ෂේද 
ෂෙමින් සිටිෂයහු ද එය නුඹලාට ඔහු දන්ෙයි. (අල් 
කුර්ආන් 6 : 48)  

3. ඇත්ෂතන්ම අල්ලාහ් නබිෙරුන් හා 

රසූල්ෙරුන්ෙ ෂතොරා ගත් විට ඔවුන් ඔහුට 

නැමදුම් කිරීම තුළින් ඔහු ඔවුන් ෙ ෂගෞරෙයට 

පත් කරයි. එෂමන්ම ඔවුන්ෂේ නිලෂේ උසස ්

මට්ටම තුළ ඔහුට නැමදුම් කිරීෂමන් ඔහු ඔවුන් 

ෙ ෙර්ණනා කරයි. උදාහරණයක් ෂලස අල් 

කුර්ආනය පහළ මතෂම් සිද්ධිෂේ ීන මුහම්මද් 

(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා පිළිබඳ 

අල්ලාහ් ෂමෂසේ පෙසා සිටියි. 
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ِيََتَباَركََ َلََاَّلَّ ََالُْفْرقَانَََنَزَّ َنَِذيًراَلِلَْعالَِميََََِلَُكونََََعْبِدهََََِعَ
(١)َ

තම ගැත්තාට ෆුර්ආන් (සතෙ අසතෙ ෂෙන් 
කරන නිර්ණායකය වූ අල් කුර්ආනය) පහළ 
කළ අල්ලාහ් උත්තරීතර විය. එය ඔහු ෂලෝ 
ෙැසියනට අෙොද කරන්ෂනකු ෙශෂයනි. (අල් 
කුර්ආන් 25 : 1) 

 මර්යම්ෂේ පුත් ්සා විෂයෂයහි අල්ලාහ ්
ෂමෂසේ පෙසයි. 

ْنَعْمَناََعْبدَ َإِلَُهوَََإِنَْ
َ
ائِيَلََِِلَِنَََمَثَلَوََجَعلَْناهَََُعلَْيهََِأ َإِْْسَ

(١٤)َ
ඔහු ගැත්ෂතකු මිස ෂනොෂේ. ඔහුට අපි ආශිර්ොද 
කෂළමු. තෙද අපි ඉසර්ා්ල් දරුෙන්ට ආදර්ශමත් 
අෂයකු බෙට පත් කෂළමු. (අල්-කුර්ආන් 43 : 59)  

4. සියලු නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් මෙනු ලැබූ 

මිනිසුන්ය. ඔවුහු අනුභෙ කරන්ෂනෝය. පානය 

කරන්ෂනෝය. ඔවුනට ද අමතක ෙන්ෂන්ය. ඔවුහු නිදා 

ගන්ෂනෝය. ඔවුනට ද ෂරෝග හා මරණය අත් 

ෙන්ෂන්ය. ඔවුන් ද ෂසසු අය ෂමන්මය. ෂද්ෙත්ෙය 
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ෂහෝ පාලනත්ෙෂේ කිසිදු විෂශේෂත්ෙයක් ඔවුනට සතු 

ෂනොෙන්ෂන්ය. අල්ලාහ්ෂේ අභිමතය පරිදි මිස 

කිසිෙකුට ප්රීෂයෝජනයක් ෂහෝ ීඩඩාෙක් කිරීමට ඔවුනට 

ෂනොහැකිය. අල්ලාේෂේ ෙස්තුෂෙන් කිසිෙක් ඔවුනට 

හිමි ෂනොෙන්ෂන්ය. අල්ලාහ් ඔවුනට ෂපන් වූ දෑ හැර 

ගුප්තිත කිසිෙක් දැන ගැනීමට ඔවුනට හැකියාෙක් 

ෂනොමැත. අල්ලාහ් ඔහුෂේ මැමතම් ෙලට ශුභාරංචි 

දන්ො සිටින්නන් හා අෙොද කරන්නන් ෙශෂයන් 

ඔවුන් ෙ එො ඇත 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ْملُِكََلَقُْلَ
َ
َََُشاءََََماَإِلَََضًّاََولََنْفًعاَنِلَْفِسََأ َُكْنُتَََولَوََْاّللَّ

ْعلَمَُ
َ
َْيََِِمنَََلْسَتْكَثُْتََالَْغْيَبََأ ِنََََوَماَاْلْ وءَََُمسَّ نَاَإِنََْالسُّ

َ
َأ

َ(١٣٣)َيُْؤِمُنونَََلَِقْومَ ََوبَِشيَ َنَِذيرَ َإِل
අල්ලාහ්ෂේ අභිමතය පරිදි මිස කිසිදු යහපතක් ෂහෝ 
හිංසාෙක් ෂහෝ කිරීමට මට කිසිදු අයිතියක් ෂනොමැත. 
මම ගුප්තිත දෑ මැනවින් දන්ෂන් නම් අධික ෂලස 
යහපත කරන්නට තිබුණි. තෙද කිසිදු නපුරක් මා 
ස්පර්ශ ෂනොකරන්නට තිබුණි. විශේාස කරන ජනයාට 
අෙොද කරන්ෂනකු හා ශුභාරංචි දන්ො සිටින්ෂනකු 
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ෂලස මිස මම ෂනොෂෙමි.    (අල් 
කුර්ආන් 7 : 188) 

නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන්ෂේ විෂශේෂත්ෙයන් 

නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් හදෙතින් මිනිසුන්ට ෙඩා 
පිවිතුරු උදවියයි. ඔවුනට ෙඩා බුද්ධිෂයන් දැනුෙත් 
උදවියයි. ඔවුනට ෙඩා විශ්ොස කිරීෂමන් සැබෑ 
උදවියයි. ඔවුනට ෙඩා ගුණාංගයන්ෂගන් උසස ්
උදවියයි. ඔවුනට ෙඩා දහමින් පරිපූරණ උදවියයි. 
ඔවුනට ෙඩා නැමදුම් කිරීෂමන් බලෙත් උදවියයි. 
ඔවුනට ෙඩා ශරීරෂයන් පූර්ණ වූ උදවියයි. ඔවුනට 
ෙඩා හැඩරුෂෙන් අලංකාර උදවියයි.  

එෂමන්ම ඇතැම් විෂශේෂ කරුණු තුළින් ෂසසු අයට 
ෙඩා ඔවුන් ෙ විෂශේෂත්ෙයට පත් ෂකොට ඇත. ඒො නම් 

පළමුෙැන්න : දූත පණිවිඩය දන්ො සිටීමට හා දූත 
ෂමෂහය ඉටු කිරීමට අල්ලාහ් ඔවුන් ෙ ෂතෝරා 
ගත්ෂත්ය.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

َُ َََإِنَََّانلَّاِسَََوِمنَََُرُسَلَالَْمَلئَِكةََِِمنَََيَْصَطِفََاّللَّ ََسِميعَ َاّللَّ
َ(٨١)َبَِصيَ 
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අල්ලාහ් මලක්ෙරුන්ෂගන් ද ජනයා අතුරින් ද 
රසූල්ෙරුන් ෙ ෂතෝරා ගන්ෂන්ය. සැබැවින්ම අල්ලාහ ්
සර්ෙ ේාෙකය. සර්ෙ නිරීක්ෂකය. (අල් කුර්ආන් 22 : 
75) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

نَاَإِنََّماَقُْلَ
َ
نََّماَإَِلَََّيُوَحََِمْثلُُكمََْبََْشَ َأ

َ
َ...َواِحدَ َإَِل ََإِلَُهُكمََْأ

(١١٤)َ
සැබැවින්ම මම නුඹලා ෂමන්ම මිනිෂසකු පමණි. 
නුඹලාෂේ ෂදවියා එකම ෂදවියාය යන්න මා ෂෙත ෙහීම් 
පහළ කරනු ලබන්ෂන්ය යැයි (නබිෙරය) පෙසවු.  
  (අල් කුර්ආන් 18 : 110) 

ෂදෙැන්න : අකීදා ෂහෙත් ආගමික ප්රීතිපත්ති හා නීති 
රීති තුළින් ජනයාට කුමක් දන්ො සිටින්ෂන් ද එෙැනි 
දෑ තුළ සුරක්ෂිත කරනු ලැබූෙන්ය. ඔවුහු ෙරදක් කළ 
විට අල්ලාහ් ඔවුන් ෙ සතෙය හා නිෙැරදි දෑ ෂෙත 
ෂයොමු කරෙයි.  

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  
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ََغَوىََوَماََصاِحُبُكمَََْضلََََّما(١)ََهَوىَإَِذاََوانلَّْجمَِ
َيُوَحَََوْحَ َإِلَُهوَََإِنَْ(٣)َالَْهَوىََعنَََِيْنِطُقَََوَما(٢)
َ(١)َالُْقَوىََشِديدَََُعلََّمهَُ(٤)

තාරකාෙ ෂනොෂපනී යන විට ඒ මත දිවුරමින්. 
නුඹලාෂේ සගයා (ෙන මුහම්මද්) ෂනොම  
ෂනොගිෂේය. එෂමන්ම ෙැරදි ප්රීතිපත්තියක ද ෂනොමතය. 
ඔහුෂේ කැමැත්තට අනුෙ කතා ෂනොකරන්ෂන්ය. (ඔහු 
කතා කළ ද) පිරිනමනු ලැබූ ෂද්ෙ පණිවිඩයක් මිස 
ෂෙනකක් ෂනොෙන්ෂන්ය. දැි  බලෙත් අෂයකු එය 
ඔහුට ඉගැන්නුෂේය. (අල් කුර්ආන් 53 : 1 – 5) 

තුන්ෙැන්න ඔවුන්ෂේ මරණෂයන් පසු උරුමකම් 
ෂනොකියනු ලැෂ හ.  

ِ  قَاَل رَُسوُل : يِضَ اهلُل َعن َها قَالَت  َعن  اَعئَِشَة رَ  ُ  َصّلَّ  اّللَّ  اّللَّ
نَا َما نُورَُث  َل "    وََسلَّمَ  َعلَي هِ   متفق عليه" َصَدقٌَة  تََرك 

 අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ප්රීකාශ කළ බෙට ආඉෂා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලීන. අපට උරුමකම් 
ෂනොපානු ඇත. අප සදකාෙක් ෂහෝ අත් ෂනොහැරිෂයමු.  
(මූලාේය බුහාරි හා මුසල්ිම්)  
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සිේෙැන්න : සැබැවින්ම ඔවුන්ෂේ ඇස් නින්දට ගිය ද 
ඔවුන්ෂේ සිත් ෂනොනිදති.  

نََسَ
َ
َرِضَاللَعنهَفَقصةَاإلْساءََْبنََََعْنَأ َ–َمالِك 
َََوانلَِّبََُّ:فقالَأنسََ–وفيهَ َََُصّلَّ َنَائَِمةَ َوََسلَّمََََعلَْيهََِاّللَّ
نْبَِياءَََُوَكَذلَِكَََقلُْبهَََُيَنامَََُوَلَََعْيَناهَُ

َ
ْعيُُنُهمَََْتَنامََُاْْل

َ
ََوَلََأ

 أخرجهَاِلخاري"َقُلُوُبُهْمَََتَنامَُ

ඉසර්ා ගමෂන් ීන සිදු වූ සිදුමතම් සම්බන්ධෂයන් 
හීනසයක් අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් 
ෂමෂසේ ොර්තා කරන ලීන. එහි අනස් 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා  

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමාණන්ෂේ දෑස් නින්දට ෂගොස් තිබිණ. නමුත් 
එතුමාණන්ෂේ සිත නින්දට ෂගොස් ෂනොතිබිණි. 
එෂලසම නබිෙරුන් ද ඔවුන්ෂේ ඇස ්නින්දට ගිය 
ද ඔවුන්ෂේ සිත් ෂනොනිදති.   

ෂමය ඉමාම් බුහාරි තුමා විසින් දන්ො ඇත.  

පසේැන්න : මරණ ෂමෂහොෂත් ීන ෂමෂලොෙ හා 
මතුෂලොෙ අතර සිටිති.  
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ُ  ريَِضَ  اَعئَِشةَ  َعن   ِ  رَُسوَل  قَالَت  َسِمع ُت  َعن َها اّللَّ  اّللَّ
ُ  َصّلَّ  َرُض  نَِبي  ِمن   َما: "  َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ  ِإلَّ  َيم 
َ  ُخِّيَ  ن يَا َبي  ِخَرةِ  ادلُّ  متفق عليه" َواْل 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) ප්රීකාශ කරනු තමන්ට ඇසුනු බෙ 
ආඉෂා (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලීන.  

ෂරෝගාතුර වූ කිසිදු නබිෙරෂයකුට ෂමෂලොෙ හා 
මතුෂලොෙ අතර ෂතෝරා ගැනීෂම් නිදහස ෂදනු 
ලැබුො මිස නැත. මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

හයෙැන්න : ඔවුන් මිය ගිය පරිදිම ෙළ දමනු 
ලබන්ෂනහුය.  

ر   َعن  اَِب  
ُ  ريَِضَ  بَك  ُت  :َعن ُه قال  اّللَّ ِ  رَُسوَل  َسِمع   َصّلَّ  اّللَّ

 ُ َبَ  لَن  "  َيُقوُل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ " َيُموُت  َحي ُث  إِلَّ  نَِبي  ُيق 
 أخرجه أمحد

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා කළ ප්රීකාශයට තමන් සෙන් දුන් බෙ 
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අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලීන.  

නබිෙරෂයකු කෙර අයුරින් මිය ගිෂේ ද ඒ අයුරින්ම 
මිස ෙළ දමනු ෂනොලබන්ෂන්මය.  

මූලාේය : අහම්ද් 

හත්ෙැන්න : සැබැවින්ම ඔවුන් ඔවුන්ෂේ ක හර් තුළ 
සලාතය ඉටු කරමින් පසු ෂෙති.  

نَِس  َعن  
َ
نَّ  ب ِن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  َمالِك  ريض اهلل عنه أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ  اّللَّ

ِيَ  يَل لَةَ  ُموَس  ََعَ  َمَرر ُت " قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  ْس 
ُ
 ِعن دَ  ِب  أ

َرِ  ال َكِثيِب  مح 
َ ِهِ  يِف  يَُصِّل  قَائِمٌ  وَُهوَ  اْل   أخرجه مسلم"    َقب 

නියත ෙශෂයන්ම අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රීකාශ කළ 
බෙ අනස් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලීන.  

ඉසර්ා නම් ආෂරෝහණ ගමන රාත්රි ෂයහි අල් කසීබිල් 
අහ්මර් නම් ස් ානෂේ මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා 
අසලින් ගමන් කෂළමි. එවිට එතුමාණන් එතුමාෂේ 
ක හර් හි සිට ගනිමින් සලාතය ඉටු කරමින් සිටියහ. 
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نَِس  َعن  
َ
َمالِك  ريض اهلل عنه َعِن انلَِّبِ صّلَّ اهلل عليه  ب ِن  أ

َن : " وسلم قال  يَاٌء يِف  ُقبُو رِِهم  يَُصلُّو  ح 
َ
ن ِبيَاُء أ

َ
أخرجه أبو " اْل

 يعّل

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රීකාශ 
කළ බෙ අනස ්(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා 
කරන ලීන.  

  නබිෙරුන් ඔවුන්ෂේ ක හර් ෙල ජීෙමානෙ සිට 

සලාතය ඉටු කරති. මූලාේය : අබූ යූලා 

අටෙැන්න : සැබැවින්ම ඔවුන්ෂේ භාර්යාෙන් ඔවුනට 
පසුෙ කිසිෂෙකු විසින් විොහ කරනු ෂනොලැෂ හ. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

نَْ...
َ
َأ َلَُكْم َََكَن ََتْنِكُحواَََوَما ْن

َ
َأ ََول ِ َاّللَّ ََرُسوَل تُْؤُذوا

ََِعِظيًمَا ََذلُِكْمَََكَنَِعْنَدَاّللَّ إِنَّ بًَدَا
َ
ْزَواَجُهَِمْنََبْعِدهَِأ

َ
َ(١٣)أ

නුඹලා අල්ලාහ්ෂේ රසූල්ෙරයාට ෂේදනාෙ ෂගන 
ීනමත් ඔහුෂගන් පසු කිසිවිටකත් ඔවුන්ෂේ බිරියන් 
විොහ කර ගැනීමත් නුඹලාට සුදුසු ෂනොමතය. එය 
අල්ලාහ් අබියස අති මහත්ය. (අල් කුර්ආන් 7 : 35) 
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 නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් එකිෂනකා අතර ඇති 

තරාතිරම්  

නබිත්ෙය ෂනොෂහොත් දූත ෂමෂහය යන විෂයෂයහි 
නබිෙරුන් එක හා සමානය. එය සැමටම ලැබුණු 
එකම විෂයයකි. එබැවින් එහි තරාතිරමක් ෂනොමැත. 
නබිරුන් හා රසූල්ෙරුන් අතර තරාතිරම් ෂෙනස ්
ෙනුෂේ ඔවුෂනොවුන්ෂේ තත්ත්ෙයන්, විෂශේෂත්ෙයන් 
සාධක හා මෘදු ෂලස කටයුතු කිරීම ෙැනි 
කාර්යයන්හිය.  
එබැවින් ඔවුන් අතුරින් රසූල් ෙරුන් ද වූහ. නබි ෙරුන් 
ද වූහ. උලුල් අසම්්ෙරුන් ද වූහ. අල්ලාහ ්තම මිතුරා 
යැයි ෂතෝරා ගත් අය ද වූහ. අල්ලාහ් සම  කතා කළ 
අය ද වූහ. ෂමෙන් කාරණා මුල්කරෂගන ඔවුන් 
අතුරින් ඇතෂමකුට ෙඩා ඇතෂමකු ෙ අල්ලාහ් උසස ්
කෂළේය.   
ෂම් සියලු කාර්යයන්හි ඔවුන් අතුරින් ෂේේෂ්මතමයා 
ෙනුෂේ ආදම්ෂේ දරුෙන්ෂගන් නායකයා වූ මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාය.  

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 
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لَْناَالرُُّسُلََتِلَْكَ َََضُهمََْبعََْفَضَّ ََََعَ ََََُكَّمََََمنََِْمْنُهمَََْبْعض  َاّللَّ
َََبْعَضُهمَََْوَرَفعََ َاِْلَيَِِّناِتَََمْرَيمَََاْبنَََِعيَسَََوآتَيَْناََدرََجات 

يَّْدنَاهَُ
َ
 )٢١٣)َ...َاْلُقُدِسََبُِروِحََوَأ

ෂමම රසූල්ෙරුන්, ඔවුන්ෂගන් ඇතැෂමකු ෙ 
ඇතැෂමකු ට ෙඩා අපි උසස් කෂළමු. ඔවුන් අතුරින් 
අල්ලාහ් ඔවුන් සම  කතා කළ අය ද ෂෙති. ඔවුන් 
අතුරින් තෙත් සමහෂරකුට තරාතිරම් උසස් කෂළේය. 
මර්යම්ෂේ පුත් ් සාට පැහැදිලි සාධක පිරිනමා රූහුල් 
කුද්ස් (පාරිශුද්ධ ආත්මය) තුළින් ඔහු ෙ අපි ශක්තිමත් 
කෂළමු.  (අල් කුර්ආන් 2 : 253) 

2.  උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

َََوَربَُّكَ
َ
َماَواِتََِفََبَِمنََْْعلَمَُأ ْلَناََولََقدَََْواْلْرِضََالسَّ ََبْعَضََفَضَّ
ََانلَّبِيِِّيََ ََََعَ  (١١)ََزُبوًراََداُودََََوآتَيَْناََبْعض 

අහස් හා මිහිතලෂේ සිටින උදවිය පිළිබඳ නුෂේ 
පරමාධිපති මැනවින් දන්නාය. නබිෙරුන් ඇතැෂමකු 
ෙ ඇතැෂමකුට ෙඩා අපි උසස් කෂළමු. තෙද අපි දාවූද් 
ට සබූර ය පිරිනැමුෂෙමු.  
(අල් කුර්ආන් 17 : 55) 
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3. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි. 

َذَََ... َََُواَتَّ َ(١٢١)ََخلِيَلَإِبَْراِهيمَََاّللَّ
අල්ලාහ් ඉබ්රාාහීම්ම් ෙ මිතුෂරකු ෂලස ගත්ෂත්ය.  
 (අල් කුර්ආන් 4 : 125) 

4.  

ِب  َعن  
َ
نَّ  أ

َ
ِ  رَُسوَل  ُهَري َرَة ريض اهلل عنه أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ  َعلَي هِ  اّللَّ

ن ِبيَاءِ  ََعَ  فُِضل ُت " :قَاَل  وََسلَّمَ 
َ ِطيُت  بِِستي  اْل  ع 

ُ
 َجَواِمعَ  أ

ِب  َونرُِص ُت  ال ََكِمِ  ِحلَّت   بِالرُّع 
ُ
 يِلَ  وَُجِعلَت   ال َغنَائِمُ  يِلَ  َوأ

ر ُض 
َ ِجًدا َطُهوًرا اْل  ر ِسل ُت  َوَمس 

ُ
َل ِق  إَِل  َوأ  ِبَ  ِتمَ وَخُ  ََكفَّةً  اْل 

 أخرجه مسلم" انلَِّبيُّوَن 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රීකාශ කළ බෙ අබූ හුෂරයිරා (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලීන.  

ෂසසු නබිෙරුන්ට ෙඩා කරුණු හයකින් මා උසස ්
කරනු ලැබුෂෙමි. ජොමිඋ අල් කලිම් ෂහෙත් කතාෙක 
එකතු ෙ පිරිනමනු ලැබුෂෙමි (මා පිළිබඳ ෙ ෂසසු අය 
ෂෙත) බිය (ඇති කිරීම) තුළින් මා උදේ කරන 
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ලැබුෂෙමි. මට ඝනීමත් ෂහෙත් යුද්ධෂයන් අත්පත් 
කර ගත් දෑ අනුමත කරනු ලැබුෂෙමි. මහෂපොෂළොෙ 
මුළුමණින්ම පිරිසිදු බෙටත් නැමදුම් කරන ස ්ානයක් 
බෙටත් මට පත් කරන ලීන. මම සියලුම මැමතම් ෙලට 
ෂපොදුෂේ එෙනු ලැබුෂෙමි. මෂගන් නබිෙරුන් 
(පැමිණීම) අෙසන් කරන ලීන.  

මූලාේය : මුස්ලිම්. 

5.   

ُ  َوَعن  سعيد ريض اهلل عنه أن انلبَّ َصّلَّ   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
َ  ُُتَِّيُوا َل : " قال  ن ِبيَاءِ  َبي 

َ َعُقونَ  انلَّاَس  فَإِنَّ  اْل  مَ  يَص   يَو 
ُكونُ  ال ِقيَاَمةِ 

َ
وَّ  فَأ

َ
ر ُض  َعن هُ  تَن َشقُّ  َمن   َل أ

َ نَا فَإَِذا اْل 
َ
 بُِموَس  أ

د رِي فَاَل  ال َعر ِش  قََوائِمِ  ِمن   بَِقائَِمة   آِخذٌ 
َ
َكانَ  أ

َ
م   َصِعقَ  ِفيَمن   أ

َ
 أ

َقةِ  ُحوِسَب  وََل  بَِصع 
ُ  .متفق عليه"  اْل 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රීකාශ කළ බෙ අබූ ස්ද් අල් කුද්රි (රළියල්ලාහු 
අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලීන.  

නබිෙරුන් අතර විෂශේෂ ෂතෝරා ගැනීමක් සිදු 
ෂනොකරනු. නියත ෙශෂයන්ම ජනයා මළවුන් 
ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ සිහිමුර්ජා ෂෙමින් 
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සිටිති. එවිට මහෂපොෂළොෙ පැළී (එයින් බැහැරට) එන 
අය අතුරින් පළමුෙැන්නා මම වූෂයමි. එවිට මම අර්ෂ ්
හි පාදෙලින් පාදයක් අල්ලා ෂගන මූසා සම  සිටිමි. 
එතුමා සිහි මුර්ජා  ෙන්නන් අතුරින් වූෂේ දැයි ෂහෝ 
පළමු කම්පනෂයහිම එතුමා විනිශච්ය කරනු ලැබුෂේ 
දැයි ෂහෝ මම ෂනොදනිමි.  (මූලාේය : බුහාරි හා 
මුස්ලිම්)  

   නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් විශේාස කිරීම තුළින් 

ලැෂබන ප්රීෂයෝජන 

අල්ලාහ් තම ගැත්තන් ෂෙත දක්ො ඇති කරුණාෙ 
ඔවුන් ෂකෂරහි ෂයොමු කරන අෙධානය දැන ගැනීමට 
හැකි මතම. එය ඔවුන් ෂෙත රසූල්ෙරුන් එො ඔවුන්ෂේ 
පරමාධිපතිට නැමදුම් කිරීම සඳහා ඔවුනට එම 
රසූල්ෙරුන් ඍජු ම  ෂපන්ො ෂදමින් අල්ලාහට් එම 
ගැත්තන් නමදිනුෂේ ෂකෂසේ දැයි ෂපන්ො ෂදමින් 
තමන්ට හිමි ෙන තිළිණ හා දඬුෙම් පැහැදිලි කිරීම 
තුළිනි.  

ලබා දුන් දායාදයන් ෂෙනුෂෙන් අල්ලාහ්ට ප්රීශංසා 
ෂකොට ඔහුට තුති පුද කිරීමට හැකි මතම.  

රසූල්ෙරුන් ෂකෂරහි ආදරය පුදා සීමාෙ ඉක්මමතෂමන් 
ෂතොරෙ ඔවුන්ෙ ප්රීශංසා කිරීමට හැකි මතම. ෂහේතුෙ 
ඔවුන් අල්ලාහ්ෂේ රසූල්ෙරුන් බැවිනි. අල්ලාහ් ෙ 
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නැමදුම් කිරීෂමහි ද ඔහුෂේ දූත පණිවිඩය දන්ො 
සිටීෂමහි ද ඔහුෂේ ගැත්තන්ට උපකාර කිරීෂමහි ද 
ඔහුෂේ මැමතම්ෙලට කරුණාෙ දැක්මතෂමහි ද ඔවුන් 
ස් ාෙර ෙ සිටි බැවිනි.  

ඒක ෂද්ෙත්ෙය සැබෑ විශේාසය යහ ගතිගුණ පූර්ණ 
විනය දික්ර් (ෂමෂනහි කිරීම්) හා ෂුක්ර් (තුති පුද 
කිරීම්) හි නිරත මතම අල්ලාහ්ට මුළුමණින්ම අෙනත 
මතම ෙැනි කෙර කරුණුක් ෂෙනුෂෙන් අල්ලාහ ්
රසූල්ෙරුන් ෙ එේෂේ ද ඒ අනුෙ ඔවුන් ෙ පිළිපදින්නට 
හැකි මතම.  

 

නබිෙරුන් හා රසූල්ෙරුන් අතුරින් 
ෂේේෂ්මතමයා  

මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා  

එතුමාෂේ පරම්පරාෙ හා ෙැඩීම 

එතුමාෂේ නාමය මුහම්මද් ය. එනම් 

අද්නාන්ෂේ පුත් මඅද් ඔහුෂේ පුත් නිසාර් ඔහුෂේ පුත් 
මුළර් ඔහුෂේ පුත් ඉල්යාස් ඔහුෂේ පුත්  මුද්රිකා 
ඔහුෂේ පුත් හුෂසයිමා ඔහුෂේ පුත් කිනානා ඔහුෂේ 
පුත් නළර් ඔහුෂේ පුත් මාලික් ඔහුෂේ පුත් ෆිහර්් 
ඔහුෂේ පුත් ගාලි හ ඔහුෂේ පුත් ලුඅයි ඔහුෂේ පුත් 
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කූ හ ඔහුෂේ පුත් මුර්රා ඔහුෂේ පුත් කිලා හ ඔහුෂේ 
පුත් කුෂසයි ඔහුෂේ පුත් අ හදු මනාෆ් ඔහුෂේ පුත් 
හාෂිම් ඔහුෂේ පුත් අ හදුල් මුත්තලිම් ඔහුෂේ පුත් 
අ හදුල්ලාහ්ෂේ පුතණුෙන් මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු 
අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාය.   

එතුමාෂේ ෂමම ෂගෞරෙනීය පරපුර ආදම් (අෂලයිහිස ්
සලාම්) දක්ො සුරක්ෂිත ෙ සඳහන් ෂකරී ඇත.  

එතුමාෂේ මෙ ෙහ හෂේ දියණිය වූ ආමිනාය.  

ෂමතුමා ආමුල් ෆීල් (ඇත් ෙර්ෂය) යනුෂෙන් 
හැඳින්ෂෙන එනම් ක්රි්:ෙ 570 ීන මක්කාහ්ෂේ උපත 
ලැබූහ. මේ කුස තුළ සිටියීනම එතුමාණන්ෂේ පියා 
අ හදුල්ලාහ් මරණයට පත් විය. එතුමාණන් උපත ලැබූ 
පසු එතුමාණන්ෂේ ෙගකීම් එතුමාෂේ සීයා ෙන 
අ හදුල් මුත්තලි හ භාර ගත්ෂත්ය. එතුමා හය ෙැනි 
විෂේ පසු ෙන විට එතුමාෂේ මෙ ආමිනා ද මරණයට 
පත් වූොය. සීයා ද මරණයට පත් වූ කල්හි එතුමාෂේ 
මහප්තිපා ෂකෂනකු ෙන අබු තාලි හ එතුමාණන් ෙ සිය 
භාරයට ගත්හ. 

දැහැමිකම ඉතිරී ගිය සදාචාර සම්පන්න ආදර්ශමත් 
ජීවිතයක් එතුමාණන් ගත කළහ. එබැවින් 
එතුමාණන්ට එතුමාෂේ ජනයා අමීන් යනුෂෙන් නම් 
තැබූහ.  
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හතළිස් ෙන විය ලැබුොක් සම ම මුහම්මද් 
(සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන්ට ෂද්ෙ 
පණිවිඩ පහළ ෙන්නට ආරම්භ විය. එවිට එතුමා හිරා 
ගුහාෂෙහි නමදිමින් සිටිය ීන එතුමාණන් ෂෙත සතෙය 
පැමිණිෂේය. සැබැවින්ම එතුමාණන් අල්ලාහ්ෂේ 
දූතෂයකු බෙ එතුමාණන්ට දන්ො සිටීය. 

අනතුරුෙ එතුමාෂණෝ අල්ලාහ් ෙ හා ඔහුෂේ 
රසූල්ෙරයා ෙ විශ්ොස කරන ෂමන් ජනයාට ඇරයුම් 
කිරීමට පටන් ගත්හ. අල්ලාහ්ට පමණක් නමදින 
ෂමන් ද ඔහු හැර ෂෙනත් දෑ නැමීනෂමන් ෙැළකී සිටින 
ෂමන් ද සැල කරමින් අල්ලාහ් ෂෙත ආරාධනා කළහ. 
විවිධාකාර තාඩන ීඩඩන ෙලට මුහුණ ීනමට සිදු විය. 
අල්ලාහ් තම දහම ෂහළිදරේ කරන ෂතක් එතුමාෂණෝ 
ඉෙසීෂමන් සිටියහ. මීනනාෙට ෂද්ශ තරණය කළහ. 
ආගමික නීති ආගම් ගත කරනු ලැබීය. ඉස්ලාමය 
ෙැජෂඹන්නට ආරම්භ විය. දහම සම්පූර්ණ කරනු 
ලැබීය.  

පසුෙ එතුමාෂණෝ හිජ්රි ෙර්ෂ 11 ීන රබීඋනිල් අේෙල් 
මාසෂේ සඳුදා දිනෂයහි මරණයට පත් වූහ. එවිට 
එතුමාෂේ ෙයස අවුරුදු 60ක් විය. පැහැදිලි ප්රීචාරය 
දන්ො සිටීෂමන් අනතුරුෙ එතුමා උත්තරීතර මිතුරා 
සම  ෂසේන්දු වූහ. නිසි කැපමතමකින් යුතුෙ 
අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ කැප වූහ. සමාජයට යහ 
මාර්ගය ෂපන්ො දුන්හ. සියලුම නපුරුකම්ෙලින් 
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ෙැළැක්වූහ. අල්ලාහ්ෂේ සියලුම ආශිර්ොදයන් හා 
ශාන්තිය ඔහු ෂෙත ලැබුණි.  

එතුමාණන්ෂේ සුවිෂශේෂත්ෙය.  

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාෂේ 
විෂශේෂත්ෙය ෙනුෂේ එතුමා නබිෙරුන්ෂේ මුද්රාෙය. 
එතුමා සියලු රසූල්ෙරුන්ෂේ නායකයාය. බැතිමතුන් 
ෂමෂහයෙන්නාය. එතුමාෂේ පණිවිඩය ෂපොදුෂේ ජින් 
හා මිනිස ්ෂදෙර්ගයටම ෂපොදු විය. අල්ලාහ ්එතුමාණන් 
ෙ ෂලෝ ෙැසියන්ට කරුණාෙක් ෂලස එමතය. 
එතුමාණන් ෙ බයිතුල් මුකද්දිස් ෂෙත ගමන් කරෙනු 
ලැබ අහස ෂදසට ආෂරෝහණය කරනු ලැබීය. 
නබිත්ෙය හා දූතත්ෙෂේ ෙර්ණනා ෙලින් අල්ලාහ ්
එතුමාණන් ෙ ඇමතුෂේය. තෙද එතුමාණන්ට ජාමිඋල් 
කලිම් (ප්රීකාශෂේ ෂගොනුෙ) පිරිනමනු ලැබීය. 

තෙද කිසිදු නබිෙරෂයකුට ලබා ෂනොදුන් කරුණු 
පහකින් අල්ලාහ් එතුමාණන් ෙ විෂශේෂිත කෂළේය. 

نَّ َعن  َجِب بن عبد اهلل ريض اهلل عنهما 
َ
ُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ  اّللَّ

ِطيُت " : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  ع 
ُ
َحدٌ  ُيع َطُهنَّ  لَم   ََخ ًسا أ

َ
 َقب ِّل  أ

ِب  نرُِص ُت  ر   َمِسَّيةَ  بِالرُّع  ر ُض  يِل  وَُجِعلَت   َشه 
َ ِجًدا اْل   َمس 

َما َوَطُهوًرا يُّ
َ
ِت  ِمن   رَُجل   فَأ مَّ

ُ
د َرَكت هُ  أ

َ
اَلةُ  أ ِحلَّت   فَل يَُصِل  الصَّ

ُ
 َوأ
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َحد   ََتِلَّ  َولَم   ال َمَغانِمُ  يِل 
َ
ِطيُت  َقب ِّل  ِْل ع 

ُ
َفاَعةَ  َوأ  انلَِّبُّ  َوََكنَ  الشَّ

ِمهِ  إَِل  ُيب َعُث  ةً  قَو  ةً  انلَّاِس  إَِل  َوُبِعث ُت  َخاصَّ متفق عليه " اَعمَّ
. 

සැබැවින්ම නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) 
තුමා ප්රීකාශ කළ බෙ ජාබිර් බින් අ හදිල්ලාහ ්
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලීන.   

මට ෂපර කිසිෂෙකු ට පිරි ෂනොනැමූ කරුණු පහක් මට 
පිරිනමනු ලැබීය. 1) මසක කාලයක් (ඇවිදින) දුරට 
සතුරන්ෂේ සිත් තුළ මා ගැන බියමුසු හැඟීමක් ඇති 
කරමතෂමන් මම උදේ කරනු ලැබුෂෙමි. 2) 
මහෂපොෂළොෙ මුළුමණින්ම නමදින ස ්ානයක් ෂලස ද 
පිරිසිදු ස් ානයක් ෂලස ද පත් කරන ලීන. මිනිෂසකු 
ෂකොතැනක සිටිය ද ඔහුට සලාතෂේ ෂේලාෙ 
පැමිණිෂේ නම් ඔහු සලාතය ඉටු කරත්ො ! 3) 
යුද්ධෂයන් අත්පත් කර ගන්නා දෑ මට අනුමත කරන 
ලීන. 4) මළවුන් ෂකෂරන් නැගිටුෙනු ලබන දිනෂේ 
මැදිහත් මත කතා කිරීෂම් භාගෙය මට පිරිනමා ඇත. 5) 
නබිෙරුන් විෂශේෂෂයන් තම ජන සමූහයාට පමණක් 
එෙනු ලද්ෂදෝය. නමුත් මම සියලු ජනයාට ෂපොදුෂේ 
එෙනු ලැබුෂෙමි.  මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.
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එතුමාෂේ සමාජය සම  සසදා බලන කල ඔවුන්ට 
හැර එතුමාණන්ට පමණක් විෂශේෂිත වූ කරුණු අතුරින් 
විසාල් ෂහෙත් උපොස ශීලෂේ දින ෂදකක් එකෙර 
උපොසෂේ නිරතමතම. මහර් ෂහෙත් විොහ තොග 
මුදලින් ෂතොරෙ විොහ කර ගැනීම. කාන්තාෙන් සිේ 
ෂදෂනකුට ෙඩා විොහ කර ගැනීම. එතුමාණන්ට පසු 
එතුමාණන්ෂේ බිරියන් ෂෙනත් අය සම  විොහ 
ෂනොමතම. සදකා ෙස්තුෙ භුක්ති විීනෂමන් ෂතොර මතම. 
ජනයා සෙන් ෂනොෂදන දෑ ට එතුමාණන් සෙන් ීනම. 
ජි හරීල් (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමාණන් ෙ කෙර අයුරින් 
අල්ලාහ් මැේෂේ ද ඒ අයුරින්ම එතුමාණන් ඔහු ෙ 
දුටුොක් ෂමන් කිසිෂෙකුට ෂනොදැකිය හැකි ෂදයක් 
දකින්නට හැකි මතම. ඔහුට එතුමාණන්ට 
උරුමක්කරුෙන් කිසිෂෙකු ෂනොමතම ෙැනි කරුණු 
ෂපන්ො දිය හැක. 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමාණන්ට 
ෙහීම් පහළ මතමට ආරම්භ මතම 

مِ  اَعئَِشةَ  َعن  
ُ
ِمِنيَ  أ نَّ  ال ُمؤ 

َ
ُل : " قَالَت   َهاريض اهلل عنها أ وَّ

َ
 َما أ

ِ  رَُسوُل  بِهِ  بُِدئَ  ُ  َصّلَّ  اّللَّ ِ  ِمن   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
َيا ال َوح  ؤ   الرُّ

اِِلَةُ  مِ  يِف  الصَّ َيا يََرى َل  فَََكنَ  انلَّو   فَلَِق  ِمث َل  َجاَءت   إِلَّ  ُرؤ 
ب ِح  اََلءُ  ِإيَل هِ  ُحبَِب  ُثمَّ  الصُّ  َفيََتَحنَُّث  ِحَراء   بَِغارِ  وََي لُ  َوََكنَ  اْل 
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ن   َقب َل  ال َعَددِ  َذَواِت  اللَّيَايِلَ  -اتلََّعبُُّد  َوُهوَ  - ِفيهِ 
َ
ِعَ  أ

 إَِل  َيْن 
ِلهِ  ه 

َ
وَّدُ  أ لَِك  َوَيََتَ وَّدُ  َخِدجَيةَ  إَِل  يَر ِجعُ  ُثمَّ  ِِلَ  َحّتَّ  لِِمث ِلَها َفيَََتَ

َقُّ  َجاَءهُ    َفَقاَل  ال َملَُك  فََجاَءهُ  ء  ِحَرا ََغرِ  يِف  وَُهوَ  اِل 
 
 َما قَاَل  اق َرأ

نَا
َ
 بَِقاِرئ   أ

විශේාසෙන්තයින්ෂේ මෙ යැයි සැලෂකන ආඉෂා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය විසින් ොර්තා කරන ලීන. 

ෙහීම් ෂහෙත් ෂද්ෙ පණිවිඩෂයන් අල්ලාහ්ෂේ 
දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) ට  පහළ 
ෙන්නට පටන් ගත් දැයින් මුල්ම ක්රවමය ෙනුෂේ 
නින්ෂද් ීන දුටු පැහැදිලි දැහැමි හීම්නයයි. එතුමාණන් එය 
උදෑසන උදාෙන ෂේලාෂේ පැමිණියාක් ෂමන් මිස එම 
හීම්නය ෂනොදුටුහු. පසුෙ එතුමාණන්ට තනිකම ප්රිතය 
කරන ලද්ෂද්ය. එතුමාණන් හිරා නම් ගුහාෂෙහි තනි 
ෙ සිට තම පවුල ෂෙත යෑමට ෂපර දින ගණනාෙක් 
රාත්රි ෂයහි නැමදුම් ෙල නිරත වූහ. ඒ ෂෙනුෂෙන් 
අෙශෙ ෂමෙලම් සූදානම් කර ගත්හ. පසුෙ නැෙතත් 
හීනජා ෂෙත ෂගොස් ඒහා සමාන ෂලසින් අෙශෙ 
ෂමෙලම් සූදානම් කර ගත්හ. ෂමෂලස එතුමාණන් 
හිරා ගුහාෂෙහි එතුමාණන් සතෙය පැමිෂණන ෂතක් 
සිටියහ. එවිට එතුමාණන් ෂෙත මලක්ෙරයා පැමිණ 
ඉක්රූ ඔබ කියෙන්නැයි පෙසා සිටියහ. මම 
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කියෙන්නට දන්නා ෂකෂනකු ෂනොෂෙමි යැයි පිළි 
තුරු දුන්හ.  

َخَذِن  قَاَل 
َ
ِن  فَأ دَ  ِمِن  بَلَغَ  َحّتَّ  َفَغطَّ َه  ر َسلَِن  ُثمَّ  اْل 

َ
 َفَقاَل  أ

 
 
نَا َما قُل ُت  اق َرأ

َ
َخَذِن  بَِقاِرئ   أ

َ
ِن  فَأ  ِمِن  بَلَغَ  َحّتَّ  اثلَّاِنيَةَ  َفَغطَّ

دَ  َه  ر   ُثمَّ  اْل 
َ
  َفَقاَل  َسلَِن أ

 
نَا َما َفُقل ُت  اق َرأ

َ
َخَذِن  بَِقاِرئ   أ

َ
 فَأ

ِن  ر َسلَِن  ُثمَّ  اثلَّاثِلَةَ  َفَغطَّ
َ
 } َفَقاَل  أ

 
مِ  اق َرأ ي َرِبَك  بِاس  ِ  َخلََق  اِلَّ

ن َسانَ  َخلََق  ِ
  َعلَق   ِمن   اإل 

 
َرمُ  َوَربَُّك  اق َرأ ك 

َ  { اْل 

එතුමාණන් තෙදුරටත් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කර සිටියහ. 

පසුෙ ඔහු මා අල්ලා ෂගන මට අපහසු ෙන ෂතක් 
තදින් ෙැලඳ ගත්හ. පසුෙ මා අතහැර දමා ඔබ 
කියෙන්නැයි පැෙසුෂේය. මම කියෙන්නට දන්නා 
ෂකෂනකු ෂනොෂෙමි යැයි පිළිතුරු දුනිමි. පසුෙ ඔහු මා 
අල්ලා ෂගන ෂදෙන ෙරටත් මට අපහසු ෙන ෂතක් 
තදින් ෙැලඳ ගත්හ. පසුෙ මා අතහැර දමා ඔබ 
කියෙන්නැයි පැෙසුෂේය. මම කියෙන්නට දන්නා 
ෂකෂනකු ෂනොෂෙමි යැයි පිළිතුරු දුනිමි. තුන්ෙන 
ෙරටත් ඔහු මා අල්ලා ෂගන  තදින් ෙැලඳ ගත්හ. පසුෙ 
මා අතහැර දමා ඔබ කියෙන්නැයි පෙසා (පහත 
සඳහන් අයුරින් සූරා අලක් හි මුල් ෙැකි පාරායනා කර 
ෂපන්මතය.)
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مِ  اق َرأ ي َرِبَك  بِاس  ِ ن َسانَ  لََق خَ  َخلََق  اِلَّ ِ

  َعلَق   ِمن   اإل 
 
 اق َرأ

َرمُ  َوَربَُّك  ك 
َ  اْل 

ෂත්රුම : මැවූ ඔබෂේ පරමාධිපතිෂේ නාමෂයන් 
කියෙන්න. බ්ඩැල්ෂලකුෂේ ස්ෙරූපෂයන් ඇලී ඇති 
දැයකින් ඔහු මිනිසා ෙ මැේෂේය. කියෙන්න ඔබෂේ 
පරමාධිපති ඉතා ෂගෞරෙනීයය. 

ِ  رَُسوُل  بَِها فَرََجعَ  ُ  َصّلَّ  اّللَّ  فَُؤاُدهُ  يَر ُجُف  وََسلَّمَ  ي هِ َعلَ  اّللَّ
ُ  ريَِضَ  ُخَوي ِل   بِن ِت  َخِدجيَةَ  ََعَ  فََدَخَل   َزِملُوِن  َفَقاَل  َعن َها اّللَّ
لُوهُ  َزِملُوِن  و عُ  َعن هُ  َذَهَب  َحّتَّ  فََزمَّ َبََها ِْلَِدجيَةَ  َفَقاَل  الرَّ خ 

َ
 َوأ

ََبَ  ِس  ََعَ  َخِشيُت  لََقد   اْل  ِ  لََكَّ  َخِدجَيةُ  ت  َفَقالَ  َنف   َما َواّللَّ
ُ  َُي ِزيَك  بًَدا اّللَّ

َ
ِسُب  ال َكَّ  َوََت ِمُل  الرَِّحمَ  تَلَِصُل  إِنََّك  أ  َوتَك 

ُدومَ  ِري ال َمع  ي َف  َوَتق  َِق  نََوائِِب  ََعَ  َوتُِعيُ  الضَّ   اِل 

පසුෙ අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තම හදෙත ෂෙවුලමින් හැරී ෂගොස් කීනජා 
බින්ත් හුෂෙයිලිද් ෂෙත පිවිසුණහ. පසුෙ මා 
ෂපොරෙන්න මා ෂපොරෙන්නැයි පෙසා සිටියහ. පසුෙ 
එතුමාණන්ෂේ බිය ඉෙත් ෙන තුරු එතුමාණන් ෙ 
ෂපෂරේොය. පසුෙ කීනජා තුමියට සිදු වූ සිද්ධිය දන්ො 
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සැබැවින්ම මම මා ගැන බිය ෂෙමි යැයි පැෙසූහ. එවිට 
කීනජා තුමිය එෂසේ කිසිෙක් සිදු ෂනොෙන්ෂන්ය. කිසි 
විටක අල්ලාහ් ඔබ ෙ දුකට පත් කරන්ෂන් නැත. 
සැබැවින්ම ඔබ ඥාතීන් සම  බැදියාෂෙන් කටයුතු 
කරන්ෂනහිය. ඉසිලිය ෂනොහැකි බරක් 
උසුලන්ෂනහිය. නැති බැරි උදවියට උපයන්ෂනහිය. 
ආගන්තුකයින්ට සත්කාර කරන්ෂනහිය. සතෙය ඉටු 
කිරීමට උපකාර කරන්ෂනහිය.  

تَت   َحّتَّ  َخِدجيَةُ  بِهِ  فَان َطلََقت  
َ
فَلِ  ب نَ  َوَرقَةَ  بِهِ  أ َسدِ  ب ِن  نَو 

َ
 ب ِن  أ

  َوََكنَ  َخِدجَيةَ  َعمِ  اب نَ  ال ُعزَّى َعب دِ 
ً
َرأ َ  قَد   ام  َاِهِليَّةِ  يِف  َتنرَصَّ  اْل 

تُُب  َوََكنَ  َاِنَّ  ال ِكتَاَب  يَك  تُُب  ال ِعب  يلِ  ِمن   َفيَك  ِ
ْن  ِ

 اإل 
اِنيَّةِ  َ ُ  َشاءَ  َما بِال ِعب  ن   اّللَّ

َ
تَُب  أ  َعِمَ  َقد   َكِبًّيا َشي ًخا َوََكنَ  يَك 

َمع   َعمِ  اب نَ  يَا َخِدجيَةُ  َلُ  َفَقالَت   ِخيَك  اب ِن  ِمن   اس 
َ
 َلُ  َفَقاَل  أ

ِخ  اب نَ  يَا َوَرقَةُ 
َ
َبَهُ  تََرى َماَذا أ خ 

َ
ِ  رَُسوُل  فَأ ُ  َصّلَّ  اّللَّ  َعلَي هِ  اّللَّ

ى َما َخَبَ  وََسلَّمَ 
َ
 َرأ

පසුෙ කීනජා තුමිය එතුමියෂේ බාප්තිපාෂේ පුෂතකු වූ 
ෙරකා ඉ හනු නේෆල් ෂෙත පැමිණියාය. එතුමාණන් 
අඥාන යුගෂේ කිතු දහම මැනවින් දැන සිටි 
පුද්ගලෂයකු විය. ඉ හරානී බසින් ෂපොත්පත් 
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ලියන්ෂනකු ද විය. එෂලස ලිමතමට අල්ලාහ් අභිමත 
කළ පරිදි ඉ හරානී බසින් ඉන්ජීලය ලිේෂේය. දෑෂසේ 
ෂපනීම දුර්ෙල වූ ෙෂයෝෙෘද්ධ ෂකෂනකු විය. කීනජා 
තුමිය ඔහුට අෂහෝ මෂේ බාප්තිපාෂේ පුතනුෙනි ! 
ඔබෂේ සෂහෝදරයාෂේ පුතණුෙන්ට සෙන් ෂදන්නැයි 
ප්රීකාශ කර සිටියාය. පසුෙ ඔහු එතුමාණන් ෂදස බලා 
මාෂේ සෂහෝදරයාෂේ පුතණුෙන් ඔබ දුටු දෑ කුමක් 
දැයි විමසා සිටියහ. එවිට අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් 
තමන් දුටු දෑ ඔහුට දන්ො සිටියහ. 

ي انلَّاُموُس  َهَذا َوَرقَةُ  َلُ  َفَقاَل   ِ َل  اِلَّ ُ  نَزَّ  يَا ُموَس  ََعَ  اّللَّ
ُكونُ  يَل تَِن  َجَذاًع  ِفيَها يَل تَِن 

َ
ُمَك  َُي رُِجَك  إِذ   َحيًّا أ  َفَقاَل  قَو 

ِ  رَُسوُل  ُ  َصّلَّ  اّللَّ َوخُم   وََسلَّمَ  َعلَي هِ  اّللَّ
َ
 لَم   َنَعم   قَاَل  ُهم   ِرِيَّ أ

ِت 
 
ِن  َوإِن   ُعوِديَ  إِلَّ  بِهِ  ِجئ َت  َما بِِمث لِ  َقطُّ  رَُجٌل  يَأ ِرك   يُد 

ُمَك  ن رُص كَ  يَو 
َ
ا أ ً ًرا نرَص  ن   َوَرقَةُ  يَن َشب   لَم   ُثمَّ  ُمَؤزَّ

َ
 َوَفَتَ  تُُوِّفَ  أ

 ُ  متفق عليه"  ال َوح 

මූසා (අෂලයිහිස් සලාම්) තුමා ෂෙත අල්ලාහ ්පහළ 
කළ නාමූස්ය ඔහු. අෂහෝ මා ෂමහි කුඩා අෙදිෂේ 
පසුෙන්ෂන් නම් ! ඔබ ෙ ඔෂ හ සමාජය ෂෙත පහළ 
කරන විට මා ද ජීෙතුන් අතර සිටියා නම් ! (ෂකතරම් 
අගෂන් ද) යැයි පෙසා සිටීය. එවිට අල්ලාහ්ෂේ 
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දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා 
ඔවුන් මා පිටුෙහල් කරති දැයි විමසා සිටියහ. ඔහු 
එෂසේය ඔබ ෂගන ආ ෂද් ෂමන් කිසිෂෙකු ීඩඩා විදිමින් 
මිස කිසිවිටක ෂගන ආෂේ නැත. තෙද ඔබ එය ෂගන 
එන දින මම ජීෙත් ෙ සිටින්ෂන් නම් ඔබට මම බලෙත් 
ෂලස උදේ කරමි. පසුෙ ෙරකා තුමා මරණය ට පත්මතම 
ෙැළැක්විය ෂනොහැක්කක් විය. ෙහීම් පහළ මතමට ද ප්රීමාද 
විය. මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම් 

එතුමාණන්ෂේ බිරියන් 

උම්මහාතුල් මුූමිනීන් විශේාසෙන්තයින්ෂේ මේෙරුන් 
යැයි සලකනුෂේ ෂමෂලොෙ හා මතුෂලොෙ අල්ලාහ්ෂේ 
දූතයාණන්ෂේ බිරියන්ය. ඔවුන් සියල්ෂලෝම 
අල්ලාහ්ට අෙනත ෙ කටයුතු කළා වූ ද දැහැමි වූ ද 
පිවිතුරු වූ ද පාරිශුද්ධ වූ ද පතිෙත රැකගත්තා වූ ද 
සියලු නපුරුකම් ෙලින් නිෂදෝස් වූ ද උදාර 
කාන්තාෙන්ය. ඔවුන්ෂේ සංඛ්යොෙ එෂකොළස ්
ෂදෂනකි. 

1. කීනජා බින්ත් කුෙයිලිද් (රළියල්ලාහු අන්හා)

2. ආඉෂා බින්ත් අබූ බක්ර් (රළියල්ලාහු අන්හා)

3. සේදා බින්ත් සම්ආ (රළියල්ලාහු අන්හා)

4. හෆ්සා බින්ත් උමර් (රළියල්ලාහු අන්හා)
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5. ෂසයින හ බින්ත් හුෂසයිමා (රළියල්ලාහු අන්හා)

6. උම්මු සලමා (රළියල්ලාහු අන්හා)

7. ෂසයින හ  හන්ත් ජහ්ෂ් (රළියල්ලාහු අන්හා)

8. ජුෂෙයිරිේයා බින්ත් අල් හාරිස් (රළියල්ලාහු 

අන්හා)

9. උම්මු හබීබා බින්ත් අබී සුෆය්ාන් (රළියල්ලාහු 

අන්හා)

10. සෆිේයා බින්ත් හුයයි. (රළියල්ලාහු අන්හා)

11. මයිමූනා බින් අල් හාරිස් (රළියල්ලාහු අන්හා) 

යන අය ෂෙති. 

ෂමොවුන් අතුරින් ෂමතුමාට ෂපර මරණයට පත් වූෂේ 
කීනජා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය හා ෂසයින හ බින්ත් 
හුෂසයිමා (රළියල්ලාහු අන්හා) තුමියයි. ෂසසු නෙ 
ෂදනාම ෂමතුමාට පසුෙ මරණයට පත්වූෂෙෝය.

ඔවුන් අතුරින් ෂේේෂම්තම බිරියන් වූෂේ කීනජා 
(රළියල්ලාහු අන්හා) තුමිය හා ආඉෂා (රළියල්ලාහු 
අන්හා) තුමිය ෂෙති.
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අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්)ෂේ දරුෙන් 

1. පිරිමි දරුෙන් :

 නබිතුමාණන්ට දාෙ පිරිමි දරුෙන් තිෂදෂනකු 
උපත ලැබූහ. එනම් කීනජා තුමිය මාර්ගෂයන් කාසිම් 
හා අ හදුල්ලාහ් ද එතුමාණන්ෂේ ෙහලියක් වූ 
මාරියතුල් කි හතිේයා මගින් ඉබ්රාාහීම්ම් ද ෂේ. ෂමොවුන් 
සියෂලෝෂලෝම කුඩා අෙදිෂේම මිය යැදුෂණෝය. 

2. ගැහැනු දරුෙන් :

 නබි තුමාණන්ට දාෙ ගැහැනු දරුෂෙෝ සිේ 
ෂදෂනකු උපත ලැබූහ. එනම් ෂසයින හ, රුෂකයියා, 
උම්මු කුල්සූම්, ෆාතිමා ෂමොවුන් සියලු ෂදනාම කීනජා 
තුමිය මාර්ගෂයන් ලැබුණු අය ෂෙති. ෆාතිමා තුමිය 
හැර ෂසස තිෂදනාම ෂමතුමාෂේ මරණයට ෂපරම 
විොහ මත මරණයට පත් වූහ. නමුත් ෆාතිමා තුමිය 
මරණයට පත් වූෂේ ෂමතුමාට පසුෙය. ඔවුන් සියලු 
ෂදනාම අල්ලාහට් අෙනත වූ පාරිශුද්ධ වූ පිවිතුරු 
කාන්තාෙන්ය. ඔවුන් සියලු ෂදනාෙම අල්ලාහ ්
පිළිගත්ෂත්ය. 

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමාෂේ සහගාමීන්
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නබි තුමාණන්ෂේ සහාබිෙරුන් ෂහෙත් සහගාමීන්ෂේ 
යුගය ෂේේෂම්තම යුගයයි. සියලු ජන සමූහයන්ට ෙඩා 
අති ෂේේෂම්ත්ෙයක් ඔවුන් සතු ෂෙයි. අල්ලාහ ්තම නබි 
සම  මිතුරුකම් පාන්නට ඔවුන් ෙ ෂතොරා ගත්ෂත්ය. 
එබැවින් ඔවුන් අල්ලාහ්ෙ ද ඔහුෂේ දූතයාණන්ෙ ද 
විශේාස කළහ. අල්ලාහ්ට හා ඔහුෂේ දූතයාණන්ට 
උපකාර කළහ. දහම ෂහේතුෂෙන්ම ඔවුහු හිජ්රත් 
කළහ. දහම ෂහේතුෂෙන්ම උපකාර කළහ. අල්ලාහෂ්ේ 
මාර්ගෂේ තම ධනය හා ජීවිත පුද කරමින් කැපවූහ. 
ෂමෂලස අල්ලාහ් ඔවුන් ගැන තෘප්තිතියට පත් ෙ ඔවුන් 
ද අල්ලාහ් ගැන තෘප්තිතියට පත් ෙන ෂතක් කටයුතු 
කළහ. ඔවුන් අතුරින් උසස්ම අය ෙනුෂේ 
මුහාජිර්ෙරුන් ෂහෙත් මක්කාහ්ෂේ සිට මීනනාෙට 
හිජ්රත් කළ උදවියයි. ඉන් පසුෙ ඔවුනට උදේ උපකාර 
කළ අන්සාරිෙරුන් ෂහෙත් මීනනාෂේ සිටි උදවියයි.

ِ  َعب دِ  َعن    ُ  بن مسعود ريَِضَ  اّللَّ ُ  َصّلَّ  َعِن انلَِّبِ  َعن هُ  اّللَّ  اّللَّ
ُ  : "قَاَل  وََسلَّمَ  ي هِ َعلَ  ِن  انلَّاِس  َخّي  ينَ  ُثمَّ  قَر  ِ  ُثمَّ  يَلُوَنُهم   اِلَّ

ينَ  ِ ق َوامٌ  يَِِجءُ  ُثمَّ  يَلُوَنُهم   اِلَّ
َ
ِبُق  أ َحِدِهم   َشَهاَدةُ  تَس 

َ
 يَِمينَهُ  أ

متفق عليه" َشَهاَدتَُه  َوَيِمينُهُ 

නබි (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි ෙසල්ලම්) තුමා ප්රීකාශ කළ 
බෙ අ හදුල්ලාහ් ඉ හනු මස්ඌද් (රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා 
විසින් ොර්තා කරන ලීන. 
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ජනයා අතුරින් ෂේේෂ්ම ෙනුෂේ මාෂේ යුගෂේ සිටියවුන්ය. 
අනතුරුෙ ඔවුනට පසු වූෙන්ය. අනතුරුෙ ඔවුනට ද පසු 
වූෙන්ය. පසුෙ කණ්ඩායම් පැමිෂණති. ඔවුන්ෂගන් 
ෂකෂනකු ඔහුෂේ දිවුරීමට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරයි. තෙත් 
අතකින් ඔහුෂේ සාක්ෂියට දිවුරුම් ඉදිරිපත් කරයි.

මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම්

සහාබිෙරුන්ට ෂසෂනහස පෑම

සියලු සහාබාෙරුන්ට හදෙතින්ම ෂසෂනහස පෑමත් 
ඔවුන් ෙ තම මුවින් ප්රීශංසා කිරීමත් ඔවුන් පිළිබඳ 
තෘප්තිතියට පත් මතමත් ඔවුන් ෂෙනුෂෙන් සමාෙ 
අයැීනමත් ඔවුන් පිළිබඳ ෙ ඇති ෙන මත ගැටුම් ෙලින් 
ෙැළකීමත් ඔවුනට ෂදොස් ෂනොපැෙරීමත් විශ්ොසෂේ 
සලකුණු අතුරිනි. එෂසේ නම් ඔවුන්ෂේ යහපත මහිමය 
දැහැමිකම අල්ලාහ්ට හා ඔහුෂේ රසූල්ෙරයාට අෙනත 
ෙ ඉටු කළ උපකාරයන්  අල්ලාහ්ෂේ මාර්ගෂේ ජීවිත 
කැප කිරීම ඔවුන්ෂේ ප්රීචාරක කටයුතු හිජ්රත් කිරීම 
උදේ උපකාරයන් තම ජීවිත හා ධනය අල්ලාහ්ෂේ 
තෘප්තිතිය උෂදසා ෙැය කිරීම ඔවුන් පිළිබඳ ෙ අල්ලාහ ්
තෘප්තිතියට පත් මතම පිළිබඳ ෙ කතා කළ යුතු ෂේ. 

1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  
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ابُِقونََ لُونََََوالسَّ ِينََََواْلنَْصارََِالُْمَهاِجِرينَََِمنَََاْلوَّ ََواَّلَّ
َََُرِِضَََبِإِْحَسانَ َاتََّبُعوُهمَْ َعدََََّعْنهَََُوَرُضواََعْنُهمََْاّللَّ

َ
َلَُهمَََْوأ

َ بًَداَفِيَهاََخاِلِينَََاْلْنَهارََََُتَْتَهاَََتْرِيََجنَّات 
َ
َالَْفْوزَََُذلَِكََأ

َ(١٤٤)َالَْعِظيمَُ
ෂද්ශ තරණය කළවුන්ෂගන් ද උදේ උපකාර 
කළවුන්ෂගන් ද ප්රී ම ෙරට ප්රීමුඛ්යත්ෙය ලබා ගත්තවුන් 
හා ඔවුන් ෙ යහ අයුරින් පිළිපැද්දවුන් පිළිබඳ ෙ 
අල්ලාහ් තෘප්තිතියට පත් විය. ඔහු පිළිබඳ ෙ ඔවුහු ද 
තෘප්තිතියට පත් වූහ. පහළින් ගංගාෙන් ගලා බස්නා 
(ස්ෙර්ග) උයන් ඔවුන් ෂෙනුෂෙන් ඔහු සූදානම් 
කෂළේය. ඔවුහු එහි සදාතනිකයින් ෂෙති. මහත් වූ 
ජයග්රලහණය එයයි.    (අල් කුර්ආන් 9 : 100) 

2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෂමෂසේ ප්රීකාශ කරයි.  

ِينََ َََِسبِيلََِِفََوََجاَهُدواََوَهاَجُرواَآَمُنواََواَّلَّ ِينَََاّللَّ َآَوْواََواَّلَّ
وا وََلَِكَََونََُصُ

ُ
اَالُْمْؤِمُنونَََُهمََُأ َََمْغِفَرةَ َلَُهمَََْحقًّ ََكِريمَ ََوِرْزق 

(٨٤)
සැබිවින්ම විශේාස කර ෂද්ශ තරණය කර අල්ලාහෂ්ේ 
මාර්ගෂේ කැප වූෙන් (ෙන මුහාජිර්ෙරුන්) ද (ඔවුනට) 
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ඉඩ පහසුකම් සලසා ීන උදේ උපකාර කළවුන් (ෙන 
අන්සාර්ෙරුන්) ද ෙන ඔවුන්මය සැබෑ 
විශේාසෙන්තයින් ෙන්ෂන්. ඔවුනට සමාෙ ද 
(ස්ෙර්ගෂේ) ෂගෞරෙනීය සංග්රලහයන් ද ඇත. (අල් 
කුර්ආන් 8 : 74) 

3. 

ِب  َعن  
َ
ِ  رَُسوُل  قَاَل : ريض اهلل عنه قَاَل  ُهَري َرةَ  أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ  اّللَّ
َحاِب  تَُسبُّوا َل "  وََسلَّمَ  َعلَي هِ  ص 

َ
َحاِب  تَُسبُّوا َل  أ ص 

َ
ي أ ِ  َفَواِلَّ

ِس  نَّ  لَو   بِيَِدهِ  َنف 
َ
َحَدُكم   أ

َ
ن َفَق  أ

َ
ُحد   ِمث َل  أ

ُ
د رَكَ  َما َذَهبًا أ

َ
 أ

َحِدِهم   ُمدَّ 
َ
.متفق عليه" نَِصيَفُه  َوَل  أ

අල්ලාහ්ෂේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අෂලයිහි 
ෙසල්ලම්) තුමා ප්රීකාශ කළ බෙ අබූ හුෂරයිරා 
(රළියල්ලාහු අන්හු) තුමා විසින් ොර්තා කරන ලීන. 

මාෂේ සහගාමීන්ට නුඹලා ෂදොස් ෂනොපෙරනු. මාෂේ 
සහගාමීන්ට නුඹලා ෂදොස් ෂනොපෙරනු. මෂේ ආත්මය 
කවුරුන් අෂතහි පෙතින්ෂන්ද  ඔහු මත දිවුරා පෙසමි. 
නුඹලාෂගන් ෂකෂනකු උහද් කන්ද තරම් රත්රන් 
වියදම් කර තිබුණ ද ඔවුන්ෂගන් කිසිෂෙකුෂේ 
ප්රීමාණය ෂහෝ ඉන් අඩක ප්රීමාණයක් ෂහෝ 
ෂනොලබන්ෂන්ය. මූලාේය : බුහාරි හා මුස්ලිම්.  

 


