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ඊමාන්හි අර්ථ 

විවරණය 
කර්ෙෘ 

අෂ් ෂෂය්ක් මුහම්මද් සාෂලහ් අල් 

උෂෙයිමීන් 

 

සිංහල භාෂාෂවන් 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

 

අති කාරුණික හා දයාබර අල්ලාහ1්ෂේ නාමෂයන් 

සයලු ප්රශංිංසා අල්ලාහ්  හිිවෂවවා  අි  හු  ප්රශංිංසා ෂකො   

හු ෂේ සහනය හා සමාව පෙමු  අි  හු ෂේ සරණද, අපෂෙන් 

සදු වන අයහපත් සහ අකාරුණික ක්රියාවන්ෂෙන් කරක්ෂාවද 

පෙමු  අල්ලාහ් කවෂරකු  යහමඟ ෂපන්වන්ෂන්ද, හු  

ෂනොමඟ යවන්න  කිසෂවකු  ෂනොහැක  අල්ලාහ ්කවෂරකු  

ෂනොමඟ යන්න  ඉඩ ෂදන්ෂන්ද, හු   යහමඟ ෂපන්වීම  

කිසෂවකු  ෂනොහැක  නැමදුම  සුදුසු අල්ලාහ් හැර අන් 

                                                           
1 අල්ලාහ් යනු කරබි පදයකි  අති උතුම් ෂදවියන් වහන්ෂසේෂේ අලිංකාර නාමයක් වන අෙර එය  සමාන 
වචනයක් නැෙ  අල්ලාහ් යනු මුස්ලිම්වරුන්  පමණක් අයත් ෂදවිෂයක් ෂනොව, ක්රිස්තු කෙම අදහන 
අරාබිවරුන්ද ෂදවියන් වහන්ෂසේ  අමෙන්ෂන් ෂමම පදෂයන්ය  
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කිසෂවක් නැති බවද, හු   සහකරුෂවක් ෂහෝ හු  හා සමාන 

ෂකෂනක් නැති බව ද, සාක්ෂි දරිව  ෙවද, මුහම්මද්2 

සල්ලල්ලාු  අලලයිහි ව සල්ලම් තුමාණන් අල්ලාහෂ්ේ සැබෑ 

ෂසේවකෂයක් සහ අල්ලාහ්ෂේ සිංෂද්ශංය ෂෙන ක 

රසූල්වරෂයක් බවද සාක්ෂි දරිව  අල්ලාහ්ෂේ කශීර්වාදය 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්  සහ එතුමාෂේ යහපත් පවුෂල් 

අය ද, එතුමාෂේ උදාර සහාබාවරුන් ද, එතුමා අනුෙමනය 

කරන සයලු ෂදනා ද  හිිවෂවවා! 

ෙවහිද්3 නම් ඒක ෂද්ව විශංව්ාසය ි ළිබඳ අවෂබෝධය 

මුසල්ිම්වරුන්  අෙයවශංය, උතුම් දැනුමක් ෂව  අල්ලාහ ්ෙැනද, 

හු ෂේ අලිංකාරවත් නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් ෙැනද ෙම 

වහලුන් ෂකෂරහි හු ෂේ අයිතීන් ෙැනද, ෂමම දැනුම 

නිෂයෝජනය කරයි  ෂමම දැනුම අල්ලාහ් ෂවෙ ළඟාවීම  

මාර්ෙයක් වන අෙර හු ෂේ නීති රීතියන්හි අත්තිවරම ද ෂමය 

ෂව  ෂම් ෂහේතුන් නිසා, ෙවහීද් ෂහවත් ඒක ෂද්ව විශංව්ාසය 

ෂකෂරහි ජනොව  කරාධනා කිරීෂමහි සයලු රසූල්වරුන් 

අෙර එකඟොවක් තිෂබ්  

අති උතුම් අල්ලාහ් කුර්කනෂය් ෂමෂසේ පවසයි  “මා හැර 

ෂදවිෂයක් නැෙ  එෂහයින් මාහ  පමණක් නමදිනු යැයි හු   

                                                           
2 මුහම්මද් රසූල්  තුමාෂේ නාමය සදහන් කරන සෑම වි ම එතුමාණන්  සලාහ්  සහ සලාම් 

හිිවෂවවා යනුෂවන් පැතිය යුකුය  සත්වන අහෂසේ තිෂබන ෙම අර්ෂය (රාජාසනය) ඉහළ නැෙ 
ඇති උතුම් අල්ලාහ් ෙමා ය ෂත් සටින  මලාඉකාවරුන් අෙර මුහම්මද්  තුමා  සලාම් නම් සාමය 
පැතීම සහ ප්රශංිංසා කිරීම සලාම් යනුෂවන් හැිනන්ෂව  මලාඉකාවරුන්ද එතුමා  සලාම් නම් සාමය 
පෙන්ෂනෝය  අල්ලාහ්ෂේ  සලාම් යන්නහි අදහස හීනොෂවන් සහ අකුසල් ොෂවන් මුහම්මද් 
තුමා  අල්ලාහ් ෂදන කරක්ෂාවයි  මුස්ලිම්වරෂයක්  සල්ලල්ලාු  අලලයිහි වසල්ලම් යනුෂවන් 
පවසන වි  හු  මුහම්මද් තුමාණන්  කරක්ෂාව හා සව්ර්ෙය ි රිනමන ෂලස අල්ලාහෂ්ෙන් පෙයි  
 
3 නැමදුම  සුදුසු සැබෑ එකම ෂදවියා අල්ලාහ් බවද, සයලු දැෂයහි අධිපති හු  බවද, දිවයමය 
නාමයන්, ගුණාිංෙයන් සහ ක්රියාවන්හි හු   හවුල්කරුෂවක් ෂහෝ හු  හා සමාන කිසෂවක් ෂහෝ 
නැති බවද විශං්වාස කිරීම ෙවහීද් ෂව  
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වහී පහළ ෂකො  ිවස (මුහම්මද් තුමණි!) හබ  ෂපර කිසදු 

රසූල් වරෂයකු ෂනොඑවෂවිව ” සූරා 21:25 

නැමදුම  සුදුසු සැබෑ එකම ෂදවියා හු  පමණක් බවද, හු  

හා සමාන ෂහෝ හු ෂේ නාමයන්හි හා ගුණාිංෙයන්හි ෂහෝ 

සමාන කිසෂවක් නැති බවද, අල්ලාහ් ෙම වහද්ානිය්යා නම් 

ඒකීයත්වය ි ළිබඳ ව සාක්ෂි දරයි  මලාඉකාවරුන් සහ දැනුම 

සහිෙ ජනයාද එෂලසම සාක්ෂි දරති  

“හු  හැර (අන්) ෂදවිෂයක් නැෙ යැයි අල්ලාහ්ද, 

මලාඉකාවරුන්ද, දැනුම ඇති අයද සාක්ෂි දරති  හු  හැර (අන්) 

ෂදවි ෂකෂනක් නැෙ  හු  බල සම්පන්නය  නුවණැතිය ” 

(3:18) 

ෙවහීද් නම් ඒක ෂද්ව විශංව්ාසය දරන ෂමවැනි උසස ්

ස්ථානය ෂහේතු ෂකො  ෂෙන, සෑම මුසල්ිම්වරෂයකුම 

අෙයවශංෂයන්ම එය ඉෂෙන ෙැනීම, පහදා ෙැනීම, සහ 

ි ළිෙැනීම තුළින් සැකෂයන් ෂෙොරව අවනෙවීෂමන්, ෙම 

දීනය සථ්ීර පදනම මෙ ෂෙොඩ නඟා ෙෙ යුතුය  එවි  ෂමම 

මාර්ෙෂයහි යහපත් පලදාව ලබා ෙැනීෂම් වාසනාවද හු   හිිව 

ෂව  

අෂ් ෂෂය්ක් මුහම්මද් සාෂලහ් අල් උෂෙයිමීන් 
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පරිවර්කෂෙන් වචනයක් 

කෙෂමන් ඉටු විය යුතු අවශංයොවන් ෂදකක් ඇෙ  ඒවා නම් 

1. මැවුම්කරු වන ෂදවියා කවුද? හු  හා හු ෂේ මැවීම් අෙර 
තිෂබන සබන්ධොවය කුමක්ද? යන්න කෙම පැහැදිලි ව 
ෂපන්විය යුතුය  ෂමම දැනුම, එක්ෙරා ි රිසක  ෂහෝ 
කුලයක  ෂහෝ පමණක් සීමා ෂනොවී, ෂලොෂව සෑම 
ෂකෂනකු ම ලැබිය යුතුය  

2. ෂමම දැනුම සහිෙ ව, ෂලොෂවහි යහපත් ෂලස 
ජීවත්වන්ෂන් ෂකෂසේ දැයි පැහැදිලි කිරීෂම් වෙකීමද 
කෙෂමන් ඉටු විය යුතුය  

ෂමම අවශංයොවන් ෂදකම ඉටු වන වි , එය ි ළිෙත් සෑම 

ෂකෂනකුම කෙම ෂපන්වන සමාව තුළ ජිවත් වීම  වෑයම් 

කිරීෂමන්, සමාජෂය් සාමය සහ සිංවරය පවතින අෙර, ඇෙැම් 

සමාජයන් හි කෙෂම් නිවන් සදු වන ෙසා කෑම් සහ මුළාකිරීම් 

අවසන් වන්න ද හැකි ෂව  

මුස්ලිම් ෂදමාි යන්  ජනිෙ වූ ෂහේතුෂවන් අි  මුසල්ිම් බව  

පත් වුෂයමු  අල් හම්දු ලිල්ලාහ්! මුස්ලිම්වරු ෂලස උපෙ ලැබු 

අි  ඉස්ලාමෂය් සැබෑ අර්ථය ඉෂෙන ෙන්න ද වෑයම් කළ යුතු 

ෂනොෂවද? 

ෂමහි මුල් ි යවර වශංෂයන් ඉස්ලාම්හි ෂද්ව විශං්වාසය යනු 

කුමක් දැ යි අි  පැහැදිලි ව අවෂබෝධ කර ෙෙ යුතුය  ඊමානය 

ෙර කර ෙත් ෂකෂනකු , ෂදවන  ි යවර වන ඉසල්ාම් 

ෂපන්වන යහපත් ජීවිෙෂය් නිරෙ වීම , ඉන්ෂා අල්ලාහ් පහසු 

වන බව නිසැකය  

ඉස්ලාමය ෙැන සැබෑ අවෂබෝධයක් ෂනොමැති ෂකෂනක්, 

ඉසල්ාම් ෂපන්වන යහපත් ජීවිෙෂය් නිරෙ ෂවන්ෂන් ෂකෂසේද? 

ඉස්ලාමය ඉෂෙන ෂෙන ෂලොෂවහි සෑම ෂද්ශංයකම නවක 
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මුස්ලිම් වරු බව  පත් වන ලක්ෂ සිංඛ්යා අෙර, උපතින් 

මුස්ලිම්වරු ි රිසක් ඉසල්ාමීය දැනුම මඳ බැවින් ඉො අසරණ 

ෙත්ත්වයක  පත් ව සටිනා බව කනොටුෂවන් වුවද කිව යුතු 

ෂව  ඉසල්ාම් ෙහනම්  කළ ක්රියාවන් හි පවා ෂනොදැනුවත්ව 

කෙෂම් නිවන් ඇෙැමුන් නිරෙ වීම  ඉඩ ඇෙ  

ඊමානෂය් මූලික කරුණු පහදා ෂදන ෂෂයික් 

උෂෙයිමීන්ෂේ “ෂර්හ් උසුල් අල් ඊමාන්” ෂහවත් ෂද්ව 

විශංව්ාසෂය් අර්ථ කථනය නම් ෂමම කුඩා ෂපොත් ි ිංචය, සිංහල 

භෂාෂවන් අධයයන ලබන මුස්ලිම් වරුන්ෂේ පහසුව සඳහා 

සිංහල බස  පරිවර්ෙනය කෂළිව  සිංහල දන්නා ලාිංෂක්ය 

මුස්ලිම්වරු සුළු ි රිසක් ෂහෝ ෂමම ෂපොත් ි ිංචෂයන් ප්රෂයෝජන 

ලබන්ෂන් නම් අල්ලාහ ් සයලු සත්ූතිය සහ ප්රශංිංසා හිිවෂවවා! 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

2004 සැප්ෙැම්බර 25 වන දින 

 

ඉස්ලාම් නම් දීන් 4 - කෙිවක මාර්ෙය 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ෂේ මාර්ෙෂයන් අල්ලාහ් විසන් 

එවනු ලැබු දීනය ඉසල්ාම්ය  අල්ලාහ් ෂමය අවසාන දහම 

වශංෂයන් සකස් කර හු ෂේ මැවීම් සඳහා සම්පූර්ණ කෂළේය  

ිවනිසා  අල්ලාහ්ෂේ අනුග්රහය සම්පූර්ණ කිරීමක් වශංෂයන් 

හවුන්  එය දීනයක් ෂලස ෂෙෝරා ෙත්ෂත්ය  ඉස්ලාම් නම් 

දීනය හැර ෂවනත් කිසම කෙමක් කිසෂවකුෂෙන් 

ි ළිෂනොෙන්නා බව අල්ලාහ් කුර්කනෂය් පවසයි  

                                                           
4 බ හිර ර වල කෙම යනුෂවන් සඳහන්  කරන වචනය  වඩා පුළුල් ෂත්රුමක් ෂමහි 
ඇෙ  ජීවිෙෂය් සෑම පැත්ෙම අල්ලාහ්ෂෙන් පහළ වූ නිෙමනය  එකඟවන ෂහයින් 
ජීවිෙෂයහි සයලු අිංෙයක්ද, විවිධත්වයන්ද දීන් යන වචනෂයන් හැඳන්ෂව  
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“මුහම්මද්! අද දින මම හබ  හබෂේ සන්මාර්ෙය පරිපූර්ණ 

ෂකෂළිව මෂේ කශීර්වාදය හබ ෂවෙ පූර්ණ ෂකෂළිව  හබ  

මාර්ෙයක් වශංෂයන් ඉස්ලාම් (මඟ) සතුටින් ෂෙොරා දුනිිව ”5  

5:3 

“යෂමක් ඉස්ලාම් (මාර්ෙය) ෂනොවන දැය සන්මාර්ෙයක් 

ෂලස ෂෙෝරා ෙෙෂහොත්, එය හු ෂෙන් භාර ෙනු ෂනොලැෂබ්  

හු  අන්තිම දිනෂයහි විශංාල පාඩු ලැබුවන්ෂෙන් ෂකෂනකි ” 

කුර්කන්  3:85 

ඉස්ලාමය තුළින් ිවනිසා අල්ලාහ්  අවනෙ විය යුතු බව 

කඥා කර මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අමො අල්ලාහ් ෂමෂසේ 

පවසයි  

“අෂහෝ මනුෂයයෂයනි! ඇත්ෂෙන්ම මම හබ සැම ෂවෙ 

අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරෂයක් ෂවිව  අහසහ්ිද ෂපොෂළොෂවහිද 

රාජයය හු  ය  හු  හැර ෂදවිෂයක් නැෙ  හු  ජීවය 

ෂදන්ෂන්ය  මරණය පමුණුවන්ෂන්ය  එෂහයින් අල්ලාහ ්

ෙැනද, හු ෂේ වචනයන්6 ෙැනද විශංව්ාස කරන උම්ිව (අකුරු 

ෂනොදන්නා) නබි වූ රසූල්වරයා ෙැනද විශං්වාස කර හබ යහ 

මඟ වනු ි ණිස හු  අනුෙමනයද කරනු යැයි කියනු ” අල් 

කුර්කන් 7:158  

“මුහම්මද්ෂේ ප්රාණය කා අෂත් තිෂබ්ද, හු ෂේ (අල්ලාහ ්

ෂේ) නාමෂයන් දිවුරා කියිව  (වර්ෙමාන) යුෂදව හා 

ක්රිස්තියානුවන් අෙර යෂමක් මා ෙැන කරිං ව වී, මා සමඟ 

එවන ලද නිෂවදනය (ඒක ෂද්වත්වය) විශංව්ාස ෂනොකර 

ිවයැෂදන්ෂන් නම්, හු  අපාය ගින්ෂනහි ෙම වාසස්ථානය 

                                                           
5 මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ෂේ හජ් අල් වදා නම් අවසාන හජ් වන්දනාෂවහි අරෆා 
දිනෂය් සකුරාදා ෂමම වාකයය පහළ කරන ලදී  
6 අල්ලාහ්ෂේ නිෂවදනයන් පහළ වු කුර්කන් සහ පැරණි ග්රන්ථයන් වන ෙවරාත්, 
බයිබලය, සබූර් ෙැන ෂමහිදී සඳහන් ෂව  
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ෙනා ෙත් ෂකෂනකි ” යැයි මුහම්මද් නබි (සල්) තුමාණන් 

පැවසු බව අබු ු ෂරයිරා (රළි)7 දන්වයි  මූලාශ්ර මුස්ලිම් 1:284 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ෂකෂරහි විශංව්ාසය ෙැබීම යනු, 

එතුමාණන් රැෂෙන ක කරුණු සෙයය බව සම්පූර්ණෂයන්  

ි ළිෂෙන එය  අවනෙ වීම තුළින් සාක්ෂි දැරීම ෂව  එෂහත් 

සාක්ෂි දැරීෂම් වචන මාලාව පැවසීෂමන් පමණක් විශං්වාසය 

සම්පූර්ණ වන්ෂන් නැෙ  නබි (සල්) තුමාෂේ ඥාතිෂයකු වන 

අබි ොලිබ්, නබි (සල්) තුමා  සහය දී, උසස් කෙමක් එතුමා 

ෂෙන ක බව පැවසු නමුත්, රසූල් (සල්) තුමා ෂකෂරහි 

විශංව්ාසය ෙැබු ෂකෂනක් බව  හු  පත් වුෂය් නැෙ  

සයලු පැරණි කෙම් හි සඳහන් මානව ශුභ සද්ධීන් සයල්ල 

ඉස්ලාම් නම් දීනෂය්ද අඩිංගු වී තිෂබ්  සෑම කාලයක ම, සෑම 

ස්ථානයක ම, සෑම ජාතීන් ම ෙැළපීම ඉසල්ාම්හි විෂශංේෂ 

ලක්ෂණයෂව  

අල්ලාහ ්ෙම රසූල්වරයා ෂමෂසේ අමෙයි  “ඇත්ෂෙන්ම, අි  

සෙයමය පුස්ෙකය (කුර්කනය) එය  ඉදිරිෂයහි වූ (ෂපර පහළ 

වූ) පුස්ෙක සෙය කරිවන්ද, එය කරක්ෂා කරිවන්ද, (උසස ්

විශංව්ාසෙම සාක්ෂියක් ෂලස මුහම්මද් තුමණි!) හබ ෂවෙ 

පහළ ෂකෂළමු ” කුර්කන් 5:48  

ඉස්ලාමය අනුෙමනය කිරීෂමන්, ඕනෑම ෙැනක හා ඕනෑම 

කාලයක පවතින මුස්ලිම් සමාජයන්ෂේ සුබසාධනය  

ප හැණිව කිසවක් සදුෂනොවීම, දීන් හි සුදුසුකමක් ෂව  

සැබැවින්ම මුස්ලිම් සමාජයක් වර්ධනය ලබන්ෂන් ඉස්ලාම් 

තුළින්ය  එෂහත් එක් එක් අය  කැමති කකාරය , ස්ථානය  

                                                           
7 රළි අල්ලාු  අන්ු  - අල්ලාහ් හු  ෙැන සතුටු විය යන වචන මාලාව, නබි 
තුමාණන්ෂේ සෙයන් වන සහාබාවරුන්ෂේ නම පවසන වි  පැතිය යුතුය  
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ෂහෝ කාලය  ෙැළෂපන අයිරින් ඉස්ලාම් දීනය ෂවනස ්

වන්ෂන් යැයි ෂමයින් අදහස් ෂනොවන බව සලකන්න  

ඉස්ලාමීය දීනය යනු සෙය ධර්මය ෂව  කවෂරක් එය 

සැබැවින්ම අනුෙමනය කරන්ෂන්ද, හු   විශිෂ්  ජයද, එය 

අනුෙමනය ෂනොකරන අය  වඩා උසස් පැවැත්මද ෂදන බව 

අල්ලාහ් ෂපොෂරොන්දු ෂවයි  අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

“මුෂ්රික්වරුන් එය ප්රිය ෂනොකළ නමුදු, එය (ඉස්ලාමය) සයලු 

මාර්ෙයන් ම වඩා උසස ්ෂලස පැතිර පවතිනු ි ණිස යහ මඟද, 

සෙය ධර්මයද සමඟ හු ෂේ රසූල්වරයා (මුහම්මද් තුමාණන් 

ව) එවෂව හු ය ” කුර්කන් 61:9 

“හබ අෙර විශංව්ාස කර යහකම්ද කළවුන් , හු  (අල්ලාහ)් 

හවුන්  ෂපර වූ අය අධිපතීන් කළාක් ෂමන් හවුන්ද භූිවයහි 

අධිපතීන් කරන බව අල්ලාහ් ෂපොෂරොන්දුව දුන්ෂන්ය  ෙවද, 

හවුන් මා නමදින්ෂන් නම් කිස ෂදයකින් මා හා සමානයන් 

ෂනොෙබන්ෂන් නම්, හවුන්ෂේ බිෂයන් පසුව, (එය දුරු කර) 

එය ෂවනුෂවන් හවුන්  කරක්ෂා ෂදන්ෂනිව  ෂමය  පසුව යම් 

ෂකෂනක් විශංව්ාස ෂනොකරන්ෂන්ද, ඒ අය දුදෂනෝය  

(අල්ලාහ්  අකිකරු වූ කැරලි කරුවන් වන්ෂනෝය ” කුර්කන් 

24:55 

අකීදා නම් ඒක ෂද්ව විශං්වාසය සහ ෂරීක නම් ඉස්ලාිවය 

නීති රිතීන්ෂෙන් ඉසල්ාිවය දීනය  සමන්විෙය  ඒවා අිංෙ 

සම්පූර්ණද ෂව  ඉසල්ාමය පහෙ සඳහන් පරිදි අණ කරයි  

 ඒක ෂද්වත්ව නම් ෙවහීදය කඥා කර, අල්ලාහ්  
සහකරුවන් සහ කෂද්ශංකයන් ෙබන ෂිර්ක් නම් ක්රියාව 
ෙහනම් කරයි  

 සෙයොවය අණ කර, අසෙය ෙහනම් කරයි  

 ධර්ිවෂඨ්කම අණ කර, ෂරෝහි කම ෙහනම් කරයි  
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 අවිංකභාවය අණ කර, පාවා දීම ෙහනම් කරයි  

 ෂදමාි යන්  යහකම් හා යුතුකම් ඉටු කිරීම අණ කර, ඒ 
අය  අෂෙෞරව කිරීම සහ අකාරුණික වීම ෙහනම් කරයි  

 නෑකම සුහදව පැවැත්වීම අණ කර, නෑකම බිඳ දැමීම 
කහනම් කරයි  

 අසල් වැසයන් හා සුහදව ජිවත්වීම අණ කර, 
අසල්වැසයන්  හිරිහැර කිරීම ෙහනම් කරයි  

ෂකටිෂයන් පවසන්ෂන් නම්, සයලු උසස් කල්ක්රියාවන් 

ි ළිපදින ෂලස ඉස්ලාම් අන කරන අෙර, ි ලිකුල් සහෙෙ 

හැසරීම් සයල්ල ෙහනම් කරයි  ධර්ිවෂ්ඨකම අනුෙමනය 

කරන ෂලස පවසන අෙර, අකුසල් ක්රියාවන් සයල්ල ෙහනම් 

කරයි  

අල්ලාහ ්කුර්කනෂය් ෂමෂසේ පවසයි  “ඇත්ෂෙන්ම අල්ලාහ ්

සාධරණකමද, යහකමද8, ඥාතීන්  උදව උපකාර මගින් සිංග්රහ 

කරන ෂලසද, දූෂණ කිවන්ද9, පා කිවන්ද10, නපුරුකිවන්ද 

වළකින ෂලසද අණ කරන්ෂන්ය දීර්ඝ ෂලස කල්පනා කරනු 

ි ණිස හබ  උපෂදස් ෂදන්ෂන්ය ” කුර්කන් 16:90 

අර්කාන් අල් ඉස්ලාම් - ඉස්ලාම් හි කුලුනු 

ප්රධාන කුලුනු පහක් මෙ ඉසල්ාමය ෂෙොඩ නො ඇෙ  
අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රළි) තුමා, නබි (සල්) තුමාණන්ෂෙන් 
වාර්ො කෂළේ ෂමෂසේය  
1. ඒක ෂද්වත්වය සථ්ාපනය කිරීම  (ෙවත් වාර්ොවක  

අනුව, නැමදුම  සුදුසු අල්ලාහ් හැර අන් කිසෂවක් නැති 

                                                           
8 අල්ලාහ්ෂේ සතු  පො මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ෂේ සුන්නාව  එකඟ ව සයලු 
ක යුතු ඉවසීෂමන් ඉටු කිරීම අල් ඉහ්සාන් ෂව  
9 කාමෂය් වරදවා හැසරීම, ෂදමාි යන්  අෂෙෞරවය දැක්වීම, ෂබොරු හා විංචා වැනි 
අකුසල් ක්රියාවන් අල් ෆහ්ශංා ෂලස හැඳන්ෂව  
10 ඉස්ලාමීය නීතිය ෙහනම් කළ බු  ෂද්ව වන්දනා ක්රමය  ෂද්ව විශ්ංවාස ෂනොමැතිවීම 
වැනි අයහපත් ක්රියාවන් අල් මුන්කර් ෂලස හැිනන්ෂව  
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බව ද, මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් අල්ලාහෂ්ේ ෂසේවකෂයක් 
හා රසූල් වරෂයක් බව ද සාක්ෂි දැරීම  

2. සලාහ් (නැමදුම)  සථ්ාපනය කිරීම  
3. zසකාත් නම් බදු ෂෙවීම  
4. රමදාන් මස උපවාෂසහි ෂයදීම සහ 
5. මක්කාව  හජ් වන්දනාෂව යෑම යනාදිය ෂලසය  

උපවාසය සහ හජ් වන්දනාව අෙර ප්රථමෂයන් කළ යුත්ෂත් 

කුමක් දැ යි ෂකෂනක් ප්රශං්න කළ වි , “රමදාන් ප්රථමෂයන් 

සඳහන් වී මම ඇසුෂවිව ” යැයි වාර්ොකරු දන්වයි  (සහීහ ්

මුස්ලිම්) 

 අල්ලාහ්ෂෙන් නිෂවදනය ෂෙන කෂව (මුහම්මද් (සල්) 
තුමාණන්ය  එනිසා එතුමා සැබැවින්ම අල්ලාහ්ෂේ 
ෂසේවකෂයක් සහ (ඉසල්ාම් නම්) නිෂවදනය ෂෙන ක 
ෂකෂනක් යැයි සහතික කිරීම ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් යන 
ෂහාදාෂවහි අඩිංගු වී ඇෙ  
 

ෂකෂනකුෂේ ක්රියාවන් හරියාකාරව ඉටු කිරීම ද ඒවා 
ි ළිෙනු ලැබීම ද අවශංය වන පදනම ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ් සහ මුහම්මද්  රසූලුල්ලාහ් යන සාක්ෂි ෂදකම 
ෂව  එය  ෂහේතුව, ඉහ්්ඃලාස් (අල්ලාහ ් පමණක් අවිංක 
භක්තිය) සහ මුොබකත් (රසූප් තුමාණන්ෂේ කදර්ශංය) 
ෂනොමැති ක්රියාවන් ි ළිෙනු ෂනොලැෂබ්  ලා ඉලාහ 
ඉල්ලල්ලාහ් යන ෂහාදාව ඉෂ ් වන්ෂන් ඉහ්්ඃලාසය තුළින් 
පමණි  එෂමන්ම මුහම්මද් (සල්) අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරයා 
ෂව යන ෂහාදා ව ප්රෙයක්ෂ වන්ෂන් රසූල් තුමාණන්ෂේ 
මුතිබකත් (කදර්ශංය ි ළිපැදීම) තුළින් පමණි  

ෂමම වැදෙත් ෂහාදා ෂදක ප්රකාශං කිරීෂමන්, මවනු ලැබු දෑ 

වල  වහල් වීෂම් භාවෂයන් ෂකෂනකුෂේ සෙ සහ කත්මය 

නිදහස් වන අෙර, රසූල් (සල්) තුමාණන්ෂේ කදර්ශංෂයන් 
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බැහැරව ෂවනත් මාර්ෙයක් අනුෙමනය කිරීෂමන්ද ෂකෂනක් 

වැළකී සටියි  

 ෂදවනුව: සලාහ් නම් නැමදුම සථ්ාපනය කිරිම  එනම් 

නියිවෙ ෂවලාව  සහ නියිවෙ කකාරය  අල්ලාහ්  නැමදුම් 

කිරීම ෂව  ෂකෂනකුෂේ හදවෙ විවෘෙ වීම, සතු   පත්වීම, 

අකුසල් හා පාප ක්රියාවන් සදු කිරීෂමන් වැළකීම යන ඇෙැම් 

යහඵල ෂමයින් සදු ෂව  

 ෂෙවනුව: zසකාත් ෂෙවීම  එනම් ෂකෂනකුෂේ ධනෂයන් 

නියිවෙ ප්රමාණයක් දන් දීෂමන්, අල්ලාහ්  නැමදුම් කිරීම ෂව  

ෂකෂනක් ෂලෝබකම හා ෙණ්හාව වැනි අයහපත් ගුණාිංෙයන් 

ෂෙන් ඉවත් වී, ි රිසදු වන අෙර ඉස්ලාමය සහ 

මුස්ලිම්වරුන්ෂේ අවශංයොවන් ඉෂ්  කිරීෂමහි යහඵල 

කිහිපයක් සදු ෂව  

 හෙරවන: උපවාසය  එනම් උපවාසය අවලිංගු කරන බව 

දන්නා සයලු  දැයින් වැළකී, සෑම වසරක්ම රමදාන් මස 

උපවාසෂය් ෂයදීම තුළින්, අල්ලාහ්  නැමදුම් කිරීම ෂව  

 අල්ලාහ්ෂේ සතු  ලබා ෙන්නා අරමුණින් ෙමා කැමති දෑ 

වලින් ඉවත් වීම ද, එම වැළකීම ඉවසීෂමන් දරා ෙන්නා ද 

උපවාසය පුු ණු කරයි  

 පසව්න: මක්කාෂවහි ි හිටි අල්ලාහ්ෂේ නිවස  හජ් 

වන්දනාෂව යෑම  හජ් වන්දනා ක්රියාවන්හි ෂයෂදනු ි ණිස 

අල්ලාහ්ෂේ ශුද්ධ වූ නිවස වන කඅබාව  යෑෂමන්  අල්ලාහ ් 

නැමදුම් කිරීම ෂව  

 ෂමහි යහඵල නම්, අල්ලාහ්ෂේ සතු  පො ශංරීරෂයන් සහ 

මුදලින් පරිෙයාෙ කිරීම   පුු ණුවීම ෂව  ෂම් ෂහේතුන් නිසා, 

හජ් වන්දනාව එක්ෙරා ජිහාද් ක්රමයක් ෂලස සැලෂක්  
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 ඉස්ලාම්හී, ඉහෙ සඳහන් මූලික කරුණු සහ සඳහන් 

ෂනොකළ අනිකුත් කරුණු සයල්ල, සෙය ‘දීනය’ අනුෙමනය 

කිරීෂමන් අල්ලාහ්  අවනෙ වන සුචරිෙෂයන් යුත් ි රිසදු 

ඉස්ලාමීය සමාජයක් බව  ෂමම සමාජය පත් කරයි  ෂමවැනි 

සමාජෂය්  අල්ලාහ්ෂේ අනිකුත් මැවීම් වල ද, සෙයෂයන් සහ 

සාධාරණකිවන් සලකනු ලැෂබ්  ඉස්ලාමෂය් අනිකුත් නීතිරීති 

නිසයාකාර ව ි ළිපැදීම  නම්, ෂමම මූලික කරුණු නිවැරදි 

ෂලස අනුෙමනය කළ යුතුය  ඉහෙ සඳහන් නිෙමනය සැබෑ 

වන්ෂන් එවි ය  

 ‘දීන්’ ි ළිබඳ කරුණු නිසයාකාර ව අනුෙමනය  කරන්ෂන් 

නම්, ඉස්ලාම් සමාජය දියුණුව හා ෂසෞභාෙයමත් ෙත්ත්වය 

ලබන්ෂන්ය  එම සමාජය, දීනය ි ළිපැදීම අත්හරින ප්රමාණය  

අනුකූලව, එහි සමෘද්ධියද හීන ෂව  ෂමය  සාධක ෂසොයන  

අය, අල්ලාහ්ෂේ ෂමම වාකය කියවා බැලිය යුතුය  

 “ඒ නෙර වාසීන් විශංව්ාස ෂකො , භය භක්තිෂයන් වුවා නම්, 

අහසන්ද, ෂපොෂළොෂවන්ද සම්පත්හි කශීර්වාදය අි  හවුන්  

විදහා ෂදන්ෂනමු  එෂහත් හවුන් රසූල්වරුන් ප්රතික්ෂෂේප කළහ  

එෂහයින් හවුන් උපයා ෙත් දැයින් අි  (දඬුවම් දී) හවුන් හසු 

කෂළමු   ඒ නෙරවාසීන් රාත්රි නිදන කල්හී, අපෂේ දඬුවම 

හවුන්  පහළ ෂවයි යන බිෂයන් ිවදුෂණෝද? නැෙෂහොත් එම 

නෙරවාසීන් ෂකළිෂයහි ෂයදී සටියදී, දහවල් කාලෂයහි 

හවුන්  අපෂේ දඬුවම් පහළ ෂවයි යන බිෂයන් ිවදුෂණෝද?” 

කුර්කන් 7: 96 ස  99 දක්වා  

 ෂමය  ෂපර වූ ජාතින්ෂේ ඉතිහාසය ෙැන ෂසොයා බලන්න  

කල්පනා කිරීෂම් හැකියාවද, අන්ධකාර තිරෂයන් කවරණය 

ෂනොවු සෙක් ද සහිෙ ෂකෂනකු  ඉතිහාසෂයන් වැදෙත් 

පාඩමක් තිෂබ්  මන්ද, සහය පැතීම  හැකි වන්ෂන් 

අල්ලාහ්ෂෙන් පමණි  
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අකීදා නම් ෂද්ව විශං්වාසෂය් මූලික කරුණු 

ඉස්ලාමෂය් කුලුනු ෂලස හැිනන්වන ඇෙැම් කරුණු  ඉහෙ 

සඳහන් ෂකරුණි  එහි සඳහන් පරිදි, ඉස්ලාම් නම් දීනය, අකීදා 

(ෂද්ව විශං්වාසය) සහ ෂරීආ (වයවසථ්ා, නීතිරීති සහ 

අධිකරණය) යන කරුණු ෂදකකින්  සමන්විෙය  

 දැන් අකීදා අල් ඉසල්ාමීයියා නම් ඉස්ලාම් හී ෂද්ව 

විශංව්ාසය කුමක් දැ යි බලමු  අර්කාන් අල් ඊමාන් යනු අල්ලාහ ්

ෂකෂරහිද, හු ෂේ මලාඉකාවරුන් ෂකෂරහිද, හු ෂේ කෙිවක 

ග්රන්ථයන් ෂකෂරහිද, හු ෂේ නිෂවදනය රැෂෙන ක 

රසූල්වරුන් ෂකෂරහිද,  අවසාන දිනය ෂකෂරහිද, අල් කද්ර්11 

නම් ෂහොඳ හා නරක ෂකෂරහිද ෙබන විශංව්ාසය ෂව  

 අල්ලාහ්ෂේ ග්රන්ථය වන අල් කුර්කනය සහ නබි (සල්) 

තුමාණන්ෂේ සුන්නාහ ්ව නම් කදර්ශංය, උපෂදස ්හා අනුමැතිය 

ෂම්වාෂය් සාධකෂව  

 අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  “හෂබ් මුු ණ නැෂෙනහිර ෂදස  

ෂහෝ බස්නාහිර ෂදස  ෂහෝ හැරවීම (පමණක්) අල් බිර් 

(භක්තිය, යහකම් ෂහෝ අවනෙ වීම) ෂනොෂව  එෂහත් අල් බිර් 

යනු අල්ලාහ් ෙැනද, අන්තිම දිනය ෙැනද, මලාඉකාවරුන් 

ෙැනද, ග්රන්ථය ෙැනද, නබිවරුන් ෙැනද විශංව්ාස කිරීම ෂව ” 

කුර්කන් 2:177  

අල් කද්ර් ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  “ඇත්ෂෙන්ම අි  

සයලු දැය  නියමයක් (කද්ර්) සහිෙ ව නිර්මාණය කෂළමු  

අපෂේ අණ, ඇස ්ි ය ෂහළීෂම් ෂමොෂහොෂත් දී සදුවන්ෂන්ය ” 

කුර්කන් 54: 49,50  

                                                           
11 අල් කද්ර් යනු “අල්ලාහ්ෂේ හැකියාවයි ” එනම් හු ෂේ දැනුෂමන් හු  ලියා ෙබා, 
හු  තීරණය කර ෂපර නියම කළ ප්රමාණය  සහ සයුම් ිවම්ම  මැවීම් සදු කිරීම යනුෂව  
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 ජිබ්රීල් නම් ෂද්ව දූෙයා ඊමාන් යනු කුමක් දැ යි ඇසු 

ප්රශං්නය , “අල්ලාහ් ෂකෂරහි, හු ෂේ මලාඉකාවරුන් 

ෂකෂරහි, හු ෂේ ග්රන්ථයන් ෂකෂරහි, හු ෂේ රසූල්වරුන් 

ෂකෂරහි, අවසාන දිනය ෂකෂරහි සහ අල් කද්ර්හි ෂහොඳ හා 

නරක ෂකෂරහි විශංව්ාස කිරීම ඊමාන් ෂව ” යනුෂවන් නබි 

(සල්) තුමාණන් ි ළිතුරු දුන්හ  මූලාශ්ර සහිහ් මුස්ලිම්  

1. අල්ලාහ් ෂකෂරහි විශං්වාසය 

අල්ලාහ් ෂකෂරහි විශං්වාසය  කරුණු හෙරක් අයත් ෂව  

පළමුව, අල්ලාහ්ෂේ පැවැත්ම ෂකෂරහි විශංව්ාසය  ෂමය  

සාධක නම්:  

 ෆිත්රා නම් ි රිසදු සව්භාව ධර්මය, 
 බුද්ධිය, 
 අෂ් ෂරීක-එනම් කුර්කනෂය් සහ සුන්නාහෂ්වන් පහළ කළ 

ෂද්, 
 අල් හිස-්එනම් අල්ලාහ්ෂේ පැවැත්ම ව හා ෙෙ හැකි 

ප්රෙයක්ෂ ඥානය, හැීමම් ෂහෝ අවෂබෝධය ෂව  
 

 ෆිත්රා නම් ි රිසදු ස්වභාව ධර්මය: 
 

සෑම මැවීමක්ම, ෂපර කල්පනාවක් ෂහෝ අධයාපනයක් ෂහෝ 
ෂනොමැති වුවද, ෙම මැවුම්කරු ෙැන විශං්වාසය සහිෙ ව මවනු 
ලැබුෂවෝය  ෆිත්රා නම් ෂමම ස්වභාවිකය අනුෙමනය 
ෂනොකිරීම  ෂහේතු සාධක ෂපන්වනු ලැබු ෂකෂනක් හැර, අන් 
කිසෂවක් ෆිත්රාෂවන් ඉවෙ යන්ෂන් නැෙ  

 ෂම් ි ළිබඳ ව, “සෑම දරුෂවකුම ෆිත්රා නම් ෙත්ත්වෂය් 

උපෙ ලබන්ෂන්ය  එෂහත් යුෂදවවරෂයකු ෂහෝ ක්රිස්තු 

බැතිමෂෙක් ෂහෝ ගින්න  නමදින්ෂනක් බව   හු ෂේ 
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ෂදමාි යන් හු  ව පත් කරති ” යැයි නබි (සල්) තුමාණන් පහදා 

දුන්හ  මූලාශ්ර සහීහ් බුහාරි 8:597  

 බුද්ධිය ි ළිබඳ සාධක 
 

පළමු ව පැිවණි සහ ඉන් අනතුරු ව පැිවණි සෑම 
මාවීමක ම මැවුම්කරුෂවක් සටිය යුතුය  මන්ද කිසම දැයක් 
ෙමන් විසන් මවනු ෂනොලැබු අෙර, ඒවා සන්නිපතිෙය ෂහේතු 
ෂකො ෂෙන (අහම්ෂබන්) පැවැත්ම ලැබුෂවද නැෙ  කිසම 
මැවීමක්, ෙමන් විසන් ෙමා ව මවා ෙෙ ෂනොහැකි අෙර, ෙම 
පැවැත්ම  ෂපර එය කිසවක් ෂනොවු  ෂහයින්, එයම 
මැවුම්කරුෂවක් වන්ෂන් ෂකෂසේද? ෙවද, සෑම සදුවීමක ම 
එය උත්පාදනය කළ කරම්භකරුෂවක් සටිය යුතු ෂහයින්, 
යෂමක් අත් වැරැද්දකින් ෙමා ව මවා ෙෙ ෂනොහැක  ෙවද, 
ෂමම මැවීම් හි විශිෂ්  ි ළිෂවළක් සහ සමානපාතික 
සිංවිධානයක් තිබීමද, උපක්රම හා ෂහේතුන් අෙරද, අනිකුත් 
මැවීම් අෙරද පැහැදිලි සම්බන්ධකමක් තිබීමද දකින වි , 
ෂම්වා සයල්ල අත්වැරැද්දකින් සදු වු බව කිසෂසේත් කිව 
ෂනොහැක  ඇත්ෙ වශංෂයන්ම අත් වැරැද්දක් ෂහේතු ෂකො  ෂෙන 
පැවතීම කරම්භ වු බව සැලකු දැයක් කරම්භක අවදිෂය්දී 
නියිවෙ කකාරය  ක්රියා කරන්ෂන්ද නැෙ  එෂසේ නම්, 
විනාශංෂයන් කරක්ෂා ලැබ, එම පැවැත්ම වර්ධනය වූ 
කාලෂයහි පවා ෙම නියමය තුළ රැඳී සටිෂය් ෂකෂසේද? 

 ෂම් අනුව, ෂමම මැවීම් සයල්ල ෙමා විසන්ම ෙමා ව 

නිර්මාණය ෂනොකර ෙත්ෂත් නම්, හිටිහැටිෂය් අහම්ෂබන් 

ෂමන් හවුන්ෂේ නිර්මාණය සදු ෂනොවුෂය් නම්, හවුන්  

නිර්මාෙෘවරෂයක් සටිය යුතු බව  පැහැදිලි ව ෂපෂන්  එම 

නිර්මාෙෘවරයා සකල ෂලෝකයන්  අධිපති වන අල්ලාහය්  

ෂමම යුක්ති සහෙෙ නිෙමනය සූරා අන් නූර් හි අල්ලාහ් 

තීරණාත්මක ව සහ පැහැදිලි ව ෂපන්වා ෂදයි  
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 “හවුු  නිර්මාෙෘවරෂයක් ෂනොමැතිව නිර්මාණය කරනු 

ලැබුවා ද? නැෙෂහොත් හවුු ම නිර්මාෙෘවරෂයෝද?” අල් 

කුර්කන් 52:35 යන වාකයෂයන් ෂකෂනක් නිර්මාෙෘවරෂයක් 

ෂනොමැතිව නිර්මාණය ෂනොලැබු බවද, හවුන් ෙමන් විසන් 

ෙමාව නිර්මාණය ෂනොකර ෙත් බවද අල්ලාහ ්ෂපන්නුම් කරයි  

ෂම් අනුව, ෂමහි නිර්මාෙෘවරයා අල්ලාහ ් බව පැහැදිලි ව 

ෂපෂන්  

 අත් තූර් නම් සූරාෂවන් “හවුු  නිර්මාෙෘවරෂයක් ෂනොමැති 

ව නිර්මාණය කරනු ලැබුවාද? නැෙෂහොත් හවුු ම නිර්මාෙෘ 

වරුන්ද? ෂහෝ හවුු  අහස්ද ෂපොෂළොවද නිර්මාණය කළාද? 

නැෙ  හවුු  ස්ථීර විශංව්ාසය නැත්ෂෙෝය  ෂහෝ හෂබ් හිිවෂේ 

නිධාන හවුන්ෂේ අෂෙහිද? හවුු  ෙමා කැමති ෂද් එහි 

කරන්න  අධිකාරිෂයෝද?” අල් කුර්කන් 52: 35 ස  37 දක්වා 

වැකි නබි (සල්) තුමාණන් පාරායනය කළ වි , එම 

වාකයයන්  ුබෂබයිර් ඉබ්නු මුතිම් (රළි) තුමා සවන් දුන්ෂන්ය  

එම අවසථ්ාෂව දී හු  බු  ෂද්ව වන්දනා කරුෂවකි  හු  

ෂමෂසේ පැවසුෂවය  “(ෂමම ෙර්කය  සවන් දුන්) මෂේ හදවෙ 

ඉවෙ යන්න  ප න් ෙත්ෂත්ය  ෙවද, ඊමානය (නම් ෂද්ව 

විශංව්ාසය) මාෂේ හදවෂත් ප්රථම වර  හ  ෙත්ෂත් එම 

ෂමොෂහොෂත්ය ” මූලාශ්ර සහිහ් අල් බුහාරි 6:358 සහ 277  

 ෂමම කරුණු පැහැදිලි කිරීම  හබ  ෙවත් උදාහරණයක් 

ෂදිව  දිය ඇල්ල සහිෙ අලිංකාරවත් මල්වත්ෙක් මැද, ෙෘහ 

භාණ්ඩ සහ අනිකුත් සුෂඛ්ෝපෂභෝගි උපකරණ සයල්ල සවි කළ 

මාලිොවක් හබ  ෂපන්වා, “ෂමම සම්පූර්ණ මාලිොව ෙමා 

විසන්ම නිර්මාණය  කර ෙත්ෂත්ය  නැෙෂහොත් 

නිර්මාෙෘවරෂයක් ෂනොමැති ව අහම්ෂබන් ෂමන් නිර්මාණය 

සදු විය ” යැයි ෂකෂනක් පැවසෂව නම්, හු ෂේ කොව ඒ 

ෂමොෂහොෂත්ම හබ ප්රතික්ෂෂේප  කරන බව නිසැකය  හු ෂේ 
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ෙර්කය විහිළුවක් බවද හබ සලකන්ෂන්ය  එෂසේ නම්, ඉො 

කදිම නියමයක් සහ පරිසරයක් සහිෙ ව පවතින ෂමම විශං්වය 

සහ මහ ෂපොෂළොව, අහස  සහ ග්රහ ෂලොව සයල්ල ෙමන් 

විසන්ම නිර්මාණය කර ෙත්ෂත්ද? මැවුම්කරුෂවක් ෂනොමැති 

ව ෂම්වා ෙම පැවැත්ම ෙමන් විසන්ම කරම්භ කර ෙත්ෂත්ද? 

 අෂ් ෂර්ක: ග්රන්ථයන්ෂෙන් අල්ලාහ්ෂේ පැවැත්ම 
ි ළිබඳව සාධක; 

 පහළ වූ සයලු කෙිවක ග්රන්ථයන් අල්ලාහෂ්ේ පැවැත්ම 

ෙැන පවසන ෂහයින්, ඒවා ෂපන්වන සාධක අෂ් ෂර්ක ෂව  

මැවීම්හි සුබ සාධනය සඳහා කෙිවක ග්රන්ථයන්හි සඳහන් නීති 

රීතීන් සයල්ල ෙම මැවීම් ෙැන සහ හවුන්ෂේ අවශංයොවන් 

ි ළිබඳ දැනුම සහ සයලු ඥානය සහිෙ වූ අධිපති 

ෂකෂනකුෂෙන් පහළ වූ බව ෂපන්නුම් කරයි  විශංව්ය ි ළිබඳ 

ෂෙොරතුරු කෙිවක ග්රන්ථයන්හි පහළ වීමද, එම ෂෙොරතුරු 

සැබෑ බව  පසු කාලයක ප්රෙයක්ෂ වීම ද සයලු දැ ය ෙැන 

ඥානය සහිෙ වූ එකම අධිපතිෂෙන් එම ෂෙොරතුරු පහළ වූ 

බවද ෙමා දැන් වූ සයල්ල ඉටු කිරිෂම් හැකියාව හු   තිෂබන 

බවද ෂපන්නුම් කරයි  

 අල් හිස:් අල්ලාහ්ෂේ පැවැත්ම ි ළිබඳ කායික සාධක 

 ෂමහි කරුණු ෂදකක් අඩිංගු ෂව  පළමුව, පීඩාව  ෂහෝ දුක  

පත් වු ෂකෂනක් සහන පො යාච්ඥා කරන වි , එය  අල්ලාහ ්

ි ළිතුරු ෂදන කකාරය අි  ඇසීම සහ දැකිම ෂව  අල්ලාහ ්

ෂමෂසේ පවසයි  

 “ෂපර අප  නූු  (අලල) අඬ ෙැසු කල, අි  හු   ි ළිතුරු 

දුන් බව (සහි කරවු)” අල් කුර්කන් 21:76  

 ෙවද,“හබ හබෂේ ෂදවියාෂෙන් උදව ඉල්ලු වි , හු  හබ  

ි ළිතුරු දුන්ෂන්යයි (සහි කරනු)” කුර්කන් 8:9 
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 අනස් ඉබ්නු මාලික් (රළි) ෂමෂසේ දන්වයි  “නබි (සල්) 

තුමාෂේ ජිවිෙ කාලෂය් වැසස් ෂනොමැති ව ජනොව මහත් 

පීඩාව  පත් වුහ  නබි (සල්) තුමාෂණෝ සකුරාදා දවසක් කුත්බා 

ෂද්ශංනාව පවත්විවන් සටිය දී, ෙම්බද අරාබි වරෂයක් නැගි   

‘අල්ලාහ්ෂේ රසූල් (සල්) තුමාණනි! අෂප් ෂද්පළ විනාශං වී, 

අපෂේ දරුවන් කුස ගින්ෂනන් ෂපෂළති  කරුණාකර 

අල්ලාහ්ෂෙන්  (වර්ෂාව සඳහා) යාච්ඤා කරන්න ’ යැයි  

සටිෂය්ය  එවි  නබි (සල්) තුමාණන් (වැස්ස ඉල්ලා) ෙම දෑෙ 

ඉසස්ීය  එම ෂමොෂහොෂත් දී අහෂසේ එක වළාකුලක් වුවද 

දක්න  ෂනොතිබුණි  මෂේ ප්රාණය කාෂේ අෂත් තිෂබ්ද, 
(හු ෂේ නාමෂයන් දිවුරා කියිව) විශංාල පර්වෙ ෂමන් වළාකුළු 

රැස් වී, නබි (සල්) තුමාණන් ිවම්බරෂයන් බසන්න  ෂපර, 

එතුමාෂේ රැවුල මෙ වැහි බින්දු වැටුණු මම දුටුෂවිව  එදින, පසු 

දින, තුන්වන දින, සව වැනි දින සහ අෂනක් සකුරාදා දක්වා 

වැස්ස තිබුණි  (අනිත් සකුරාදා) එම ෙම්බද අරාබිවරයා ෂහෝ 

ෙවත් ෂකෂනක් නැගි , ‘අල්ලාහ්ෂේ රසූල් තුමණි! අෂප් 

ෂෙවල් ෂදොරවල් කඩා වැටුණි  අෂප් ෂද්පළ සහ ෙවයන් 

ජලෂය් ගිලී අවසානය  කරුණාකර (වැසස් නවත්වන ෂලස) 

අල්ලාහ්ෂෙන් යාච්ඤා කරන්න ’ යැයි ඉල්ලා සටීය  එවි  නබි 

(සල්) තුමාණන් ෙම දෑෙ හසවා, ‘අල්ලාහ්!  අප වෂේ , අප 

මෙ ෂනොව ’ යැයි පැවසුහ  එතුමා කුමන දිසාව   අෙ 

ෂපන්වුෂය්ද, එම දිසාව  වළාකුල් විසරී ගිෂය්ය ” මූලාශ්ර සහීහ ්

අල් බුහාරි 2:55  

 අල්ලාහ්ෂෙන් ි ළිතුරු ලැබීම  අවශංය ෂකොන්ෂද්ස 

සම්පූර්ණ කර, අල්ලාහෂ්ෙන් පමණක් අවිංක ව යාච්ඤා කරන 

ෂකෂනකුෂේ ඉල්ලීම් ඉෂ්  වන කකාරය අද පවා අප දකින 

ෂදයකි  
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 ෂමහි ෂදවන ෂකො ස නම්, නබිවරුන්ෂේ සලකුණක් 

වශංෂයන් ඒ අයෂේ ජනොව දුටු ෂහෝ කරිං ව වූ ඇෙැම් 

“මුඋජිසාත්” (හාස්කම්), එම නබිවරුන් ෂලොව  පහළ කළ 

අල්ලාහෂ්ේ පැවැත්ම ෙැන ෂවනස ්කළ ෂනොහැකි සාක්ෂි දරයි  

ඇත්ෙ වශංෂයන්ම, ෂමම ප්රාතිමාර්යයන් සාමානය  ජනොවෂේ 

හැකියාෂවන් සදු කළ ෂනොහැකි අෙර, ෂමවැනි ප්රාතිහාර්යයන් 

මගින් රසූල්වරුන්  උපකාර සහ සහය දීෂමන්, අල්ලාහ් ෙම 

පැවැත්ම ෙැන පැහැදිලි ව ෂපන්වයි  මූසා (අලල) තුමා  

හැරිවටිෂයන් මුු ෂද් ජලය  පහර ෂදන ෂලස අල්ලාහ් අණ 

කිරීෂමන් එෂසේ කළ වි  මුු ෂද් ජලය විශංාල කඳුෂමන් ෂවන් 

වී, වියළි මාර්ෙ එෂකොෂළොහක් මතු වීම ෂමය  උදාහරණයක් 

ෂව  

 “හෂබ් හැරිවටිෂයන් මුු ද  ෙසනු  යැයි මූසා  වහී පහළ 

ෂකෂළමු  එවි  එය (මුු ද) ෂබදී එක එක ෂකො සකෂෙන් 

පර්වෙයක් ෂමන් වුෂය්ය ” කුර්කන් 26:63 

 අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිෂයන් මළවුන්  ප්රාණය දී යළි 

නැගි වීම, මළවුන් ෂසොෂහොෂනන් ි   කිරීම යන 

ප්රාතිහාර්යයන් ඊසා (අලල) නම් ෂජ්සු තුමා  ෂදන ලද 

සලකුණු ි ළිබඳ උදාහරණ ෂව  ෂම් ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ 

පවසයි  “මම අල්ලාහ්ෂේ අවසරෂයන් මළවුන් නැගි  

වන්ෂනිව ” කුර්කන් 3:49 සහ “හබ මෂේ අනුමැතිෂයන් 

මළවුන් නැගිේටුෂවය ” කුර්කන් 5:110  

 වරක් මක්කාෂව සටිනා කුෂරයිෂිවරු මුහම්මද් (සල්) 

තුමාෂෙන් (නබිත්වය ි ළිෙන්න  නම්) හාසක්මක් ෂපන්වන 

ෂලස ඉල්ලා සටියහ  එතුමාණන් සඳ ෂදකඩ කර ෂපන් වු වි , 

එම ෂසනඟ එය දුටුහ  ෂම් ෙැන අල්ලාහ් සඳහන් කරන්ෂන් 

ෂමෂසේය  “පැය ළිං විය  හඳ ෂදබෑවිණ  හවුු  සලකුණක් 
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දුටුවත් කපසු හැෂරති  ෙවද, ‘ෂමය ෂනොපවතින ඉන්ර 

ජාලයකි’ යැයි කියති ” කුර්කන් 54:1,2  

 අල්ලාහ් ෙම රසූල් වරුන්  සහය හා උපකාර දක්වනු 

ි ණිස, ෂමවැනි ප්රාතිහාර්යන් සයල්ල සදුකර, ෙම පැවැත්ම 

ි ළිබඳ ව ඉවෙ දැිවය ෂනොහැකි සාධකයන් ෂපන්විය  

 ෂදවනුව: අල්ලාහ්ෂේ කධිපෙයය ෂකෂරහි (රුබූබියියා) 

විශංව්ාසය  සහකරුෂවක් ෂහෝ හවුල්කරුෂවක් ෂනොමැති එකම 

අධිපත් - ‘රබ්’ අල්ලාහ ්පමණක් බව විශංව්ාස කිරීම  

 මැවීම: රාජය සහ අණ යන සයල්ල අධිපති ෂකෂනකු  

අයත් ෂව  අල්ලාහ් හැර අන් මැවුම්කරුෂවක් නැෙ  හු  හැර 

ෂවනත් මාලික් (හිිවකරුෂවක්)12 ෂනොමැෙ  ෙවද, හු ෂෙන් 

හැර ෂවනත් අණක් නැෙ  අති උතුම් අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

“නිර්මාණයද, අණද හු  (අල්ලාහ්) සතුය ” කුර්කන් 7:54  

 ෙවද, “ඒ අල්ලාහ්ය  හබෂේ පරමාධිපතියාය  හු  ය 

රාජයය  හු  හැර හබ අමෙන්නා වු අය ඉින ඇ  සවියක්වත්13 

හිිව ෂනොකරන්ෂනෝය ” යනුෂවන් කුර්කන් 35:13 වාකය 

පවසයි  

 අහිංකාරෂයන් උමතු වූ ෂකෂනක් හැර, අන් කිසෂවක් 

අල්ලාහ්ෂේ කධිපෙයය ප්රතික්ෂෂේප ෂනොකරයි  අල්ලාහ ්පැවසු 

ෂද් විහ්වාස ෂනොකළ ෆිර්අවුන් (මහ රජ), ෙම ජනොව රැසක්ර 

                                                           
12  අති උතුම් අල්ලාහ් සෑම හිිවකරුවන්ෂේම හිිවකරුය  හු  කැමති ෂකෂනකු  හිිව 
කර ෙන්න  අනුමැතිය ෂදන්ෂන්ය  අහෂසහි සහ ෂපොෂළොෂවහි සයලු ධනය හු  සතුය  
සෑම යහදැයක්ම හු  සතුය  හු  කැමති ෂකෂනකු  ඒවා ෂදන්ෂන්ය  හු  කැමති 
ෂකෂනකුෂෙන් ඒවා කපසු ෙන්ෂන්ය  සයලු දැයක්ම හු  ෂවෙ රැඳී පවති  
13  අල්ලාහ් හැර අනිකුත් මැවීම්ෂෙන් සහ මළවුන්ෂෙන් සහන හා රැකවරණය පෙන 
ජනයා , ඒ අය  ඉින ඇ යක සවියක් වූවද හිිව නැති බව ෂමම වාකයය ෙරෂය් අවවාද 
කරයි  මළවුන් ෙමා ෂවනුෂවන් මැදිහත් විය යුතු බව පෙන ජනොව සයලු දැය දීම  
ෂහෝ කපසු ෙන්න  සහ සපයන්න  හා නඩත්තු කිරීම  හැකි අල්ලාහ් ෙැන 
නිසයාකාරව අවෂබෝධ ෂනොලත් බව කිව යුතුය  හු ෂේ මැවීම්, හු ෂෙන් පමණක් 
යාච්ඤා කරන්ෂන් නම්, අල්ලාහ් එය ප්රිය කරයි  
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ශංබ්ද නො ෂමෂසේ කීය ‘මම හබෂේ අති උතුම් ෂදවියන් 

වහන්ෂසේය ” කුර්කන් 79:24  

 “අෂහෝ ප්රධාණිනි! හබ  මා හැර ෂවන ෂදවි ෂකෂනක් 

සටින්ෂන් යැයි මම ෂනොදනිිව ” කුර්කන් 28:38 යනුෂවන් 

ෆිර්අවුන් පැවසුවත් එය සථ්ීර විශං්වාසය මෙ ෂනොවු බව 

කුර්කන් ෂපන්නුම් කරයි  “හවුන්ෂෙන් සත් එය 

(අල්ලාහ්ෂෙන් පැිවණි සලකුණු සහ මූසා තුමා අල්ලාහ්ෂේ 

රසූල්වරෂයකු බව) ි ළිෙත් නමුත්, අනයා ෂයන් ද 

උඩඟුෂවන්ද හවුු  ප්රතික්ෂෂේප කළහ ” කුර්කන් 27:14  

 “ෂම් (විස්මය ජනක) සාධක වශංෂයන් පහළ කෂළේ අහසහ්ිද 

ෂපොෂළොෂවහිද පරමාධිපති ිවස, අන් කිසෂවක් ෂනොවන බව 

සැබැවින්ම හබ දන්ෂනහිය  අෂහෝ ෆිර්අවුන්! සැබැවින්ම නුඹ 

විනාශං කරනු ලබන්ෂනකු බව මම සෙිව ” යනුෂවන් මූසා 

කීෂවය  කුර්කන් 17:102  

 ෂම් ෂහේතුන් නිසා, ඒ කාලෂය් විවිධ ෂද්ව වන්දනාෂවහි 

ෂයදුනු අරාබි ජනොව පවා, නැමදුෂමහි අල්ලාහ් සමඟ 

අනිකුත් සහකරු වන් ෙබා ෙත් නමුත්, කධිපෙයය 

(රුබූබියියා) අල්ලාහ ් පමණක් හිිව බව සම්පූර්ණෂයන්ම 

ි ළිෙත්හ  ෂම් බව අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

 “නුඹලා දැන සටිෂයු  නම් ිවහිෙලයද එහි ඇති අයද සතු 

වන්ෂන් කවරකු දැ?යි ම  කියනු ” ෂලස කියනු  “අල්ලාහ ්” 

යැයි හවුු  කියනු ඇෙ  “එෂසේ නම් හබ ෂමෂනහි 

ෂනොකරන්ෂන් දැයි?” විමසනු  “අහස් හෂෙහි පරමාධිපති සහ 

අර්ෂහි පරමාධිපති කවුරුදැ? යි” විමසනු  “අල්ලාහ”් යයි හවුු  

පවසනු ඇෙ  එෂසේ නම්, නුඹලා බිය බැතිමත් ෂනොවන්ෂන්දැ?” 

යි කියනු  සයලු දැෂයහි කධිපෙයය කවෂරකු අෂෙහි ද? ෙවද 
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හු  කරක්ෂාව ෂදන්ෂන්ය 14 හු   එෂරහි ව කිසදු 

කරක්ෂාවක් ෂනොමැෙ, හබ දන්ෂන් නම්  යැයි කියනු  

“අල්ලාහ් යි” හවුු  කියන්ෂනෝය  “එෂසේ නම් නුඹලා 

ෂමෝහනය කරනු ලබනුෂය් ෂකෂසේදැ? යි කියනු ” අල් කුර්කන් 

23:85 ස  89 දක්වා  

 “අහසද ෂපොෂළොවද නිර්මාණය ෂකෂළේ කවෂරක්දැ? යි හබ 

හවුන්ෂෙන් ප්රශං්න ෂකෂළහි නම්, එය නිර්මාණය කෂළේ 

බලසම්පන්න, සයල්ල දන්නාය ෂලස හවුු  කියන්ෂනෝය ” 

කුර්කන් 43:9 

 ෙවද, “හවුන් ව නිර්මාණය ෂකෂළේ කවුරුන්දැ?” යි හබ 

හවුන් ෂෙන් ප්රශං්න ෂකෂළහි නම්, “අල්ලාහ්” යැයි හවුු  

කියන්ෂනෝය  එෂසේ නම් (සෙයයෂයන්)  හවුු  ෂකෂසේ 

ඈත්වන්ෂනෝද?” 43:87 

 සයලු දැෂයහි අධිපති අල්ලාහ්ෂේ අණ අල් කවනී 

(ජාෙයන්ෙර අණ) සහ අශං් ශංර්රී (නීතිය ෂහෝ අධිකරණ අණ) 

යන කරුණු ෂදකකින් සමන්විෙයි  විශංව්ාසෂයහි සයලු ක යුතු 

භාර ව ස , හු   කැමති කකාරය ද, හු ෂේ ඥානය තුළින් 

අවශංය වන කකාරය ද නඩත්තු කරන්නා ෂසේ, ඉබාදාත්15 

ි ළිබඳ අධිකරණය මගින්ද, මුකමලාත්16 ි ළිබඳ නීති රීතින් 

තුළින්ද හු ෂේ ඥානය  අනුකූලව එවා පාලනය කරන 

විනිශංච්යකරුද හු  ෂව  

                                                           
14 අල්ලාහ් ෂකෂනකු  රැකවරණය ෂදන්ෂන් නම්, අන් කිසෂවක් හු   හානි කළ 
ෂනොහැක  එෂමන්ම අල්ලාහ් ෂකෂනකු  දඬුවම් ෂදන්ෂන් නම්, හු   රැකවරණය දීම  
හැකි වන්ෂන් කා හ ද? 
15 කුර්කනය සහ සුන්නාහ් ව ෂපන්වන මාර්ෙය  එකඟ ව අල්ලාහ් ෂවනුෂවන් කරන 
නැමදුම් ඉබාදා ෂව  
16 ෂලොෂවහි පවතින අෂනයෝනය නෑකම්, සැලකිලි, නඩත්තු කිරීම, ි ළිෂවළ  හැසරීම්, 
සමාජීය හා ෂවළඳ ු වමාරු යන සයලු කරුණු මුකමලාත් හී අඩිංගු ෂව  
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 ෂමවැනි කරුණු ෂහේතු ෂකො  ෂෙන, ඉබාදාෂවහි අල්ලාහ ් 

අමෙර ව අධිකරණ ෙනන්ෂනක් ෂහෝ මුකමලාත්හි අල්ලාහ ් 

අමෙර ව විනිශංච්ය කරුෂවක් පත් කරන්ෂනක්, ෙම ඊමානය 

නිසයාකාරව ව හා ෂනොෙත් ෂකෂනකු වන අෙර, ෂිර්ක් නම් 

පාපයද සදු කෂළේය  

ෂෙවනුව: අල්ලාහ්ෂේ උලූහියියා ෂවහි විශං්වාසය 

 සහකරුෂවකු ෂහෝ සමානකරුෂවකු ෂහෝ ෂනොමැති සැබෑ 

එකම ඉලාහ් (ෂදවියා) අල්ලාහ් පමණක් යන විශංව්ාසය ෂමය 

ෂව  ඉලාහ් යන පදෂයහි අර්ථය අල් ම්ඃලූහ් ෂව  එනම් මඅබූද් 

නම් බැතිමත්කම සහ ගුණ වර්ණනා කිරීම මගින්, නැමදුම් 

කිරීම  සුදුසු එකම සැබෑ ෂදවියා යන්නයි  

 “හබෂේ ෂදවියා (ඉලාහ්) එකම ෂදවියාය  හු  හැර 

නැමදුම  සුදුසු ෂවනත් ෂදවි ෂකෂනක් නැෙ  හු  පරම 

දයාලුය  අති අනුකම්පා සහිෙය ” කුර්කන් 2:163  

 “හු  හැර (අන්) ෂදවිෂයක් නැති බව  අල්ලාහ්ද, මලාඉකා 

වරුන් ද, යුක්තිෂයහි සථ්ීර ව දැනුම ඇත්ෂෙෝද සාක්ෂි දරති  

ෙම සයලු මැවීම් ඉො සාධාරණ ව පාලනය කරන හු  හැර 

(අන්) ෂදවිෂයක් නැෙ  හු  බල සම්පන්නය, නුවණැතිය ” 

කුර්කන් 3:18 

 අල්ලාහ්  අමෙර ව ඉලාහ් (ෂදවිෂයක්) ෂලස සලකා, 

නැමදුම් කරන සයල්ල වයාජ උලුහියියා ෂව  

 “ෂමය සැබැවින්ම අල්ලාහ් වන හු  සෙය බැවින්ද, 

සැබැවින්ම හු  හැර හවුන් අයදින දෑ වන එය නිෂඵ්ල වන 

බැවින් ද සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති උත්ෙරීෙර, අති ෂශ්රේෂඨ් වන 

ෂහයින් ද ෂව ” කුර්කන් 22:62  
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 අන් අය  කලිහා (ෂදවවරුන්) ෂලස ඇමතීෂමන් පමණක්, 

හවුන් නැමදුම  හිිව (උලුහියා) බව  පත් ෂනොෂවති  පැරණි 

අරාබි ජනයා පුද පූජා කළ අල් ලාත්, අල් උzසz්සා සහ මනාත් 

නම් ි ළිම ෙැන අල්ලාහ් පවසන්ෂන් ෂම ෂලසය  “එය හබද, 

හෂබ් ි යවරුන්ද ෙැබු ෂත්රුම් විරහිෙ නම් ිවස (ෂවන 

කිසවක්) නැෙ  අල්ලාහ් එය  අණ බලයක් පහළ 

ෂනොකෂළේය ”17 කුර්කන් 53:23 

 බන්ධනාොරෂය් ෙමා සමඟ සටි සරකරුවන්  යූසුෆ ්

(අලල) තුමා ෂමෂලස උපෂදස් දුන් බව කුර්කනෂය් අල්ලාහ ්

ෂමෂසේ පවසයි  

 “අෂහෝ සරභාරව සටින මෂේ සෙයිනි, විවිධ ෂදවිවරු ෂහොඳ 

ද? බල සම්පන්න18 එකම අල්ලාහ් ෂහොඳ ද? හු  හැර හබ 

නැමදුම් කරන්ෂන් හබද, හබෂේ ි යවරුන්ද නම් කරූඪ කර 

ෙත් නාමයන් ිවස ෂවන කිසවක් නැෙ ” කුර්කන් 12:39 සහ 

40  

 ෂමය ෂහේතු ෂකො  ෂෙන සයලු නබිවරුන් සහ රසුල් වරුන් 

ෙම ජනොව  පහෙ සඳහන් පරිදි උපෂදස් දුන්ෂනෝය  

 “අල්ලාහ්  නමදිනු  හු  හැර ෂවන ෂදවිෂයක් නැෙ ” අල් 

කුර්කනෂය් 7:59, 23:32, 50:61, 60:73, 84:23 සහ 85:11යන 

වාකයයන් ෂදස බලන්න  

 එෂහත් මුෂ්රික්වරුන් ෂහවත් බු  ෂද්ව වන්දනාකරුවන් 

ෂමම උපෂදස් ි ළිෂනොෂෙන, අල්ලාහ ් සමානකරුවන් 
                                                           

17 හූද් (අලල) තුමා ෙම සමූහය  ෂමෂසේ පැවසුෂවය  “හබද, හෂබ් ි යවරුන්ද සඳහන් 
කර ෙත් ඇෙැම් නාමයන් ෙැන හබ මා සමඟ විවාද කරන්ෂන්ද? ඒ ෙැන කිසදු 
අනුමැතියක් හබ  අල්ලාහ් පහළ ෂකෂළේ නැෙ ” කුර්කන් 7:71  
18 අල් කහ්හාර්, එනම් උස් සහ පහත් ෂලෝකයන් හී මැවීම් ද, බලෂවෙයන්ද අල්ලාහ් 
මැඩ පවත්වයි  හු ෂේ අණ ිවස කිසවක් සදුවන්ෂන්ද, ෂසලෂවන්ෂන් ද නැෙ  හු ෂේ 
මැවීම් සයල්ලන්  හු ෂේ අනුග්රහය අවශංයය ෂව  හු ෂේ අිංෙ සම්පූර්ණ පැවැත්ම, 
බලය සහ හැකියාව කිසෂවකු  ප්රතික්ෂෂේප කළ ෂනොහැක  
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ෙනිවන්ද, අල්ලාහ්  අමෙර ව හවුන් ද පුද පූජා කරන්න ද, 

හවුන්ෂෙන් සහන සහ සහය පෙන්න ද ක්රියා කරති  ෂමවැනි 

මුෂර්ික්වරුන්ෂේ ක්රියාවන් අල්ලාහ් පහෙ සඳහන් අයුරින් 

අවලිංගු කරයි  

 පළමුව: අල්ලාහ්  අමෙර ව හවුන් පුද පූජා කරන 

ෂදවිවරුන්  කිසදු ෂද්ව බලයක් ෂනොමැෙ  ෂමම වයාජ 

ෂදවිවරුන් කිස ෂදයක් නිර්මාණය ෂනොකළ අෙර, හවුන් පවා 

ිවනිසුන් විසන් මවනු ලැබු ෂහයින්, ෙමන්  පුද පූජා 

කරන්නන්  ෂහොඳක් කිරීම  ෂහෝ ඒ අය  සදු වන හානියකින් 

කරක්ෂාව සපයන්න ද ෂනොහැකි ෂවති  ප්රාණයක් ෂදන්න  

ෂනොහැකි හවුන්  මරණයද සදු කිරීම  ෂනොහැක  අහසහ්ි කිස 

ෂදයක් හවුන්  හිිව ෂනොවන අෙර, එහි ෂකො ස්කරුවන්ද 

ෂනොවන්ෂනෝය  අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

 “හවුු , හු  (අල්ලාහ්) හැර අන් ෂදවිවරුන් ෙත්ෂෙෝය  

හවුු  (වයාජ ෂදවවරුන්) කිසවක් නිර්මාණය ෂනොකළ අෙර, 

හවුු ද නිර්මාණය කළ ලද ෂද්වල්ය  ෙමන්  විපෙක් ෂහෝ 

සැපෙක් කර ෙන්න ද හවුන්  ෂනොහැක්ෂකෝය ” කුර්කන් 

25:3 ෂම් ි ළිබඳව බයිබලය පවසන්ෂන් කුමක් දැ යි 

බලන්න 19 

 “(ෂද්ව විශංව්ාසය ෂනොමැති කාෆිර්වරුන්  මුහම්මද් තුමනි!) 

පවසනු  අල්ලාහ් හැර නුඹලා (අල්ලාහ්ෂේ සහකරුවන් යැයි) 

වරදවා සෙන අයව අඬ ෙසනු  අහස්හි ෂහෝ ෂපොෂළොෂවහි 

                                                           
19 විජාතීන්ෂේ කැපු රූප පුු  ෂද්වල්ය  ඒවා ෙසකින් කපා ෙත් ලී පමණකි  ලී කැ යම් 
කරුෂවක් ඒවා සය කයුධ වලින් ෂනලයි  හවුු  ඒවා රන් රිදිෂයන් සරසා ිවටිෂයන් 
ඇණ ෙසා ෂනොෂසලවන ෂසේ සවි කරයි  ඒවා වනාහි කැකිරි වත්ෙක සටුවා ඇති, කො 
කරන්න  බැරි පඹයන් වැනිය  ඒවා  ඇවිදීම  ෂනොහැකි නිසා, හසවා ෂෙන යා යුතුය  
ඒවා  බිය ෂනොවන්න  මන්ද, නුඹලා  අනතුරක් කරන්න  ෂහෝ යහපෙක් කරන්න  
ඒවා  බැරිය ” ෂජරිවයා 10: වාකය 3 ස  5 දක්වා  ි ළිම වන්දනාව ි ළිබඳ ව 
බයිබලෂය් නිෙමනය ෂමයයි  - පරිවර්ෙක  



 

 

 
26 

හවුු  අණු ප්රමාණ බරක වත් බලයක් ෂනොලබති  ඒ ෂදෂකහි 

හවුන්  (කිසදු) ෂකො සක වත් හිිව ෂනොෂවෙ  ෙවද, 

හවුන්ෂෙන් හු   උදව කරුෂවක්ද නැෙැයි කියනු  ෙවද හු  

(අල්ලාහ්) කවෂරකු  අනුමෙ දුන්ෂන්ද හු  ිවස හු ෂේ 

අභියස මැදිහත් ව කො කිරීම ප්රෂයෝජන ෂනොවන්ෂන්ය “ යි 

කුර්කන් 34: 22 සහ 23 වැකි පවසයි  

 කිස ෂදයක්වත් නිර්මාණය ෂනොකරන අෂනක් (වයාජ) ෂදවි 

වරුන්, හවුන්ද (ිවනිසා විසන්) නිර්මාණය කරන ලැබු ෂද් 

(ප්රතිමාවන් ) උදව කරන්න  ෂහෝ ෙමන්  වුවද උදව කර 

ෙන්න  හවුු  (වයාජ ෂදවවරුන්) ෂහොහැක්ෂකෝමය ” කුර්කන් 

7:191,192  

 වයාජ ෂදවවරුන්ෂේ ෙත්ත්වය ෂමෂසේ තිබියදී, අල්ලාහ්  

අමෙර ව ඒවා  නැමදුම් කිරිම සම්පූර්ණෂයන්ම නිෂ්ඵල සහ 

පුු  ක්රියාවක් බව ෂපෂන්  

 ෂදවනුව: සයලු මැවීම්හි අධිපති (රබ් අල් හා්ඃලික්) අල්ලාහ ්

පමණක් බවද අධිරාජයය හු   පමණක් හිිව බවද, හු   

එෂරහිව කිසදු කරක්ෂක වරෂයක්20 නැති බවද, බු  ෂද්ව 

වන්දනාකරුවන් පවා ි ළිෙනිති  සයලු දැෂයහි කධිපෙයය 

(රුබූබියා) හු  සතු ෂව යන පළමුවන ෂකො ස ි ළිෙත් 

ෂහේතුෂවන්, නැමදුම  සුදුසු එකම ඉලාහ ් (උලුහියියා-

පරමාධිපති) හු  පමණක් බවද අෙයවශංයෂයන්ම ි ළිෙන්න  

සදු ෂව  

 ෂම් ි ළිබඳ ව අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  “ අෂහෝ 

මනුෂයාණනි, හබ සැබෑ බැතිමතුන් බව  පත් වී, කරක්ෂා වනු 

ි ණිස හබද, හබ  ෂපර සටියවුන්ද මැවීම් කළ හබෂේ 

                                                           
20 අල්ලාහ් ෂකෂනකු  කරක්ෂාව ෂදන්ෂන් නම්, හු   හානි සදු කිරිම  කිසෂවකු  
ෂනොහැකි ෂසේ අල්ලාහ් ෂකෂනකු  දඬුවමක් වශංෂයන් හානියක් සදු කෂළේ නම්, ඒ 
ෙැනැත්ො  කරක්ෂාව ෂදන්න  කිසෂවකු  ෂනොහැක  
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ෂදවියා  නමදිනු  හබ  ෂපොෂළොව නවාෙැනක් ෂමන්ද, අහස 

වියනක් ෂමන්ද හු  නිර්මාණය කෂළේය  අහසන් (වැස) දිය 

වසස් වන්ෂන්ය  ඒ කරුණු ෂකො  හබ  කහාර වශංෂයන් 

පලතුරු වර්ෙ හ  ෙන්වන්ෂන්ය  එෂහයින් හබ දැනුවත් ව 

අල්ලාහ්  සමානයන් ෂනොෙබනු ” කුර්කන් 2: 21 සහ 22  

 “හවුන් ව නිර්මාණය කෂළේ කවුෂරක්දැ” යි (නබි තුමණි!) 

හබ හවුන්ෂෙන් ප්රශං්න කෂළේ නම්, “අල්ලාහ්” යැයි හවුු  

කියන්ෂනෝය එෂසේ නම් (ෙම මැවුම්කාරයා වන අල්ලාහෂ්ෙන්) 

හවුන් ෂකෂසේ ඈත් වන්ෂන්ද?” යනුෂවන් කුර්කන් 43:87 

ප්රශං්න කරයි  

 “පවසනු  අහසන්ද, ෂපොෂළොෂවන්ද හබ  කහාර සම්පාදනය 

කරන්ෂන් කවෂරක්ද? ශ්රවණයද, දර්ශංනයද (ඒ ෂදක 

නිර්මාණය ෂකො  කරක්ෂා කරන) හිිව කවෂරක්ද? 

මළවුන්ෂෙන් ජිවය සදු කරන්ෂන්ත්, ජීවෂයන් මරණය සදු 

කරන්ෂන්ත් කවෂරක්ද? සයලු දැය පරිපාලනය කරන්ෂන් 

කවෂරක්දැ?” යි කියව  “අල්ලාහ්” යැයි හවුු  කියන්ෂනෝය  

“එෂසේ නම්  හබ හු   බිය ෂනොවන්ෂන්ද?” යි කියනු  ඒ හෂබ් 

සෙය ෂදවියා වු අල්ලාහ්ය  එෂහයින් සෙය නැති වි  ෂනොමඟ 

ිවස ෂවන කුමක්ද? හබ ෂකෂසේ හරවනු ලබන්ෂන්ද?” යැයි 

කුර්කන් 10:31,32 ප්රශංන් කරයි  

 සවවැන්න: අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාරවත් නාමයන් හා 

ගුණාිංෙයන් ෂකෂරහි විශංව්ාසය  

 අල්ලාහ්, හු   සරිලන අන්දම , හු  ෙැන කුර්කනෂය් සහ 

නබි (සල්) තුමාණන්ෂේ හදීස්හි පැවසු කකරය  සනාථ කිරීම 

ෂව  එනමුත් පහෙ සඳහන් කකාරෂයන් ෂෙොරව එය සදු 

ෂකෂර්  
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ෙහර්ීෆ:් අර්ථය විකෘති කිරීම, 

ෙඅතිල්: අර්ථය ප්රතික්ෂෂේප කිරීම, 

ෙක්යීෆ්: හු ෂේ ගුණාිංෙයන්  ලශංලයක් නියම කිරීම ෂහෝ 

ෙම්හීල්: හු   යමක් සමාන කිරීම  යනුෂවන්ය  

 අල්ලාහ් ෂමෂලස පවසයි  “සයලු අලිංකාරවත් නාමයන් 

අල්ලාහ් ය  ඒවා මගින් හු  අමෙන්න  හු ෂේ නාමයන් 

ෂකෂරහි ෂදෝෂාෂරෝපණ කරන අය ෙැන ෂනොසලකා හරිනු  

හවුන් කරිවන් සටි දැයින් පලවිපාක හවුු  ලබන්ෂනෝය ” 

කුර්කන් 7:180  

 ෙවද, “අහස්හිද, ෂපොෂළොෂවහිද උසසේම ගුණ වර්ණනා ව 

හු   හිිවය  හු  බල සම්පන්නය  නුවණැතිය ” කුර්කන් 

30:27  

 අල්ලාහ් ෂමෂලසද පවසයි  “කිස දැයක් හු  බඳු ෂනොෂව  

හු ය සයල්ල අසන්ෂන්, සයල්ල දන්ෂන් ” කුර්කන් 42:11  

ෂම් ි ළිබඳ ව ෂනොමෙ ගිය ෂදි රිස 

 පළමුවන ි රිස: අල් මුකතිලාත්  ෂම් ි රිස අල්ලාහ්ෂේ 

අලිංකාරවත් නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් සනාථ කළෂහොත් 

හු ෂේ මැවීම් සමඟ සමානොවක් (ෙශං්බීහ)් දක්වන්න  

අවශංයෂයන් සදු වන බව පවසා, අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාරවත් 

නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් සයල්ල ප්රතික්ෂෂේප කළහ  ෂමම 

මෙය පහෙ සදහන් කරුණු මෙ වැරදිය  

 සයලු හීනොෂවන්  ෂෙොර වූ අල්ලාහ්ෂේ වචනයන් 
එකිෂනක  ප්රතිවිරුද්ධ වන බව වැරදියාකාර ව පැවසීම  
අල්ලාහ ්හු ෂේ නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් සයල්ල සනාථ කර 
ඇති අෙර, කිසවක් ෙමා හා සමාන ෂනොවන බවද ෙරෂය් 
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පවසා ඇෙ  අල්ලාහ් සනාථ කළ දැයක් ි ළිෙැනීම  නම්, 
හු ෂේ මැවීම් හා සමානොවක් දක්වන්න  අවශංය වන බව 
කවෂරක් ෂහෝ පවසන්ෂන් නම්, ඒ ෙැනැත්ො සැබැවින්ම 
අල්ලාහ්ෂේ වදන් එකිෂනක  ප්රතිවිරුද්ධ වන බව ෂචෝදනා 
නෙන්ෂනක් බව  පත්ෂවයි  

නාමයන්හි ෂහෝ ගුණාිංෙයන්හි එකඟත්වයක් තිෂබන කරුණු 

ෂදකක් අෙර සමානොවක් තිෂබන බව කිව ෂනොහැක  

ිවනිසුන් ෂදෂදෂනක් අෙර සවන් දීම, දැකීම, කො කිරීම වැනි 

හැකියාව තිෂබන නමුත්, ඒ ෂදෂදනාම සයලු දැෂයහි එක හා 

සමාන බව කිසෂවක් ෂනොකියයි  සෑම සතුන් ම අත්, පා, ඇස ්

හා නාසය තිෂබන නමුත්, ඒ සයලු සතුන්ම එක හා සමාන බව 

කිව හැකිද? මවන ලද දැෂයහි ෂමවැනි ෂවනසක්ම් දකින්න  

හැකි නම්, මැවුම්කරු හා හු ෂේ මැවීම් අෙර පවතින ෂමම 

ෂවනස්කම් ෙවත් පැහැදිලි බව ෂපෂන්  

 ෂදවන ි රිස මුශංබ්බිහා යන ි රිස ෂව  අල්ලාහ්ෂේ සයලු 
නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් හවුන් ි ළිෙන්නා නමුත්, අල්ලාහ ්
සහ හු ෂේ මැවීම් අෙර සමානොවක් තිෂබන බව පවසති  
ිවනිසාෂේ අවෂබෝධ කර ෙැනීෂම් හැකියාව  සරිලන 
ප්රමාණයන  අල්ලාහ ් හු ෂේ වාකයයන් පහළ කළ 
ෂහේතුෂවන්, ෂමෂලස සමාන කිරීම අවශංය වන  බව ෂම් ි රිස 
පවසති  ෂමම ෙර්කයද සෑම අතින්ම වැරදි බව පහෙ සඳහන් 
කරුණු මගින් සනාථ කරයි  

 අල්ලාහ් සහ හු ෂේ මැවීම් අෙර සමානොවක් තිෂබන බව 

පැවසීම වැරදි කකල්පයක් යැයි කුර්කනය සහ සුන්නාහ ්

සාධක ෂපන්වයි  එෂහයින් කුර්කන් වැකියන් සහ සුන්නාහ ්

අසෙය කරුණක් ෂපන්නුම් කරන බව පැවසීම වරදකි  

 අල්ලාහ්ෂේ නාමයන් සහ ගුණාිංෙයන් ිවනිසා  පහදා ෙෙ 
හැකි කකාරය  ිවනිසා ව අමෙන නමුත්, අල්ලාහ්ෂේ 
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ගුණාිංෙයන් සහ නාමයන්හි සැබෑ අර්ථව ි ළිබඳ දැනුම 
අල්ලාහ් පමණක් සතු බව අි  දැන ෙෙ යුතුය  ෂම් පරිදි ෙමා 
සයල්ල අසන්නා බව අල්ලාහ් පවසන වි , ශංබ්දවල  සවන් 
දීෂම් හැකියාව ෂමහි සදහන් වන නමුත්, විවිධ මැවීම් අෙර 
පවා සවන් දීෂම් හැකියාව ෂනොෂයකුත් කකාරය  ෂවනස ්වන 
ෂහයින්, මැවුම්කරු වන අල්ලාහ් සහ හු ෂේ මැවීම් අෙර 
තිෂබන ඇසීෂම් හැකියාව හාත්පසන් ෂවනස ්බව පැහැදිලිව 
ෂපෂන්  

 අල්ලාහ් “ඉස්ෙවා21 අලල් අර්ෂ”් ෂලස හු  ෙැන පවසයි  

ඉස්ෙවා යන පදෂයහි මුල් අර්ථය ඉහළ නැගීය යන්නයි  මැවීම් 

අෙර ඉහළ නැගීම් සදුවන්ෂන් ෂකෂසේදැයි ෂකොයි කා ත් 

පැහැදිලි නමුත් අල්ලාහ ්අර්ශංය  ඉහළින් නැගුෂන් ෂකෂසේදැයි 

කිසෂවක් ෂනොදනී  ෂපොෂළොව මෙ තිෂබන කසනයක ඉසේවා 

කිරීම සහ බය  පත් වී කලබලකාරි ව හැසෂරන හටුෂවකු මෙ 

ඉස්ෙවා කිරීම අෙර විශංාල ෂවනසක් ඇෙ  ෂමෂලස මවන 

ලැබු ෂද් අෙර ෂමම ක්රියාෂවහි ෂමෙරම් ෂවනසක් තිබිය දී, 

මැවුම්කරු සහ හු ෂේ මැවීම් අෙර ෂවනස්කම් තිෂබන බව 

පැහැදිලි ව ෂපෂන්  

 ඉහෙ සදහන් කළ කකාරය  අල්ලාහ් ෙැන විශංව්ාසය 

ෙැබීම තුළින් මු්ඃිවන්වරෂයකු  විශංාල යහ පලවිපාක තිෂබන 

බව සලකන්න  එවා නම්: 

 අල්ලාහ්ෂේ ෙවහීද් නම් ඒකීයත්වය සැකෂයන් ෂෙොරව 
පැහැදිලි වීෂමන් බිය බැතිමත්කම, අෂප්ක්ෂාව සහ නැමදුම 
යන දෑහි හු  සමඟ ෙව ෂකෂනක් හවුල් ෂනොකිරීම; 

 අල්ලාහ්ෂේ අලිංකාරවත් නාමයන් සහ උසස්ෙම 
ගුණාිංෙයන්  සරිලන පරිදි හු  ෂවෙ ෂශ්රේෂඨ් කදරය, ප්රශංිංසාව 
සහ ගුණවර්ණනා කිරීම යන ෂද් ඉටු කිරීම; 

                                                           
21 ඉස්ෙවා යනු රාජාසනය  ඉහළින් නැගීය යන්නයි  
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 හු  කරන ෂලස අණ කළ ෂද් ඉටු කිරීෂමන් සහ හු  
ෂනොකරන ෂලස ෙහනම් කළ දැයින් වැළකි සටීම තුළින් හු   
නැමදුම් කිරීම  
 

මලාඉකාවරුන් ෂකෂරහි විශං්වාසය 
 මලාඉකාවරු අල්ලාහෂ්ේ අල් ලෙබ්22 ෂලොව  අයත් 
මැවීමකි  හවුන්ද අල්ලාහ ් වැඳුම් ි දුම් කරන අෙර, රුබූබියියා 
ෂහෝ උලූහියියා යන අල්ලාහ්ෂේ ෂද්ව ෙතියන්ෂෙන් කිසවක් 
හවුන්  හිිව නැෙ   කෂලෝකෂයන් මලාඉකාවරුන් ව මැවු 
අල්ලාහ්, හු ෂේ අණ  සම්පූර්ණෂයන් අවනෙ වීෂම් 
ස්වභාවයද, ඒ සඳහා අවශංය හැකියාවද හවුන්  දුන්ෂන්ය  
අල්ලාහ් අල් කුර්කනෂය් ෂමෂලස පවසයි  

 “හු ෂේ ඉදිරිෂයහි සටිනා අය (මලාඉකාවරු) හු  

නැමදුම  උඩඟු ෂනොෂවති  කයාසද ෂනොෂවති හවුු  දිවා රෑ 

ෂනොනවත්වා (අල්ලාහ)් සුවිශුද්ධ කරති ” කුර්කන් 21:19 

සහ 20  

 හවුන් විශංාල සිංඛ්යාවක් වන අෙර, හවුන්ෂේ සිංඛ්යාව 
ෂකොපමණ දැ යි අල්ලාහ් හැර අන් කිසෂවක් ෂනොදනී  
මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ෂේ ිව්ඃරාජ් නම් ෂදවෂලොව ෙමන 
ි ළිබඳ ව හදිස් වදනක් අනස් (රළි) ෂමෂසේ වාර්ො කරයි  
“බයිත් අල් මඅමූර්”23 ම  ෂපන්වනු ලැබුණි  ජිබ්රීල් (අලල) 
ෂෙන් ඒ ෙැන මම විමසු වි , “ෂමය බයිත් අල් ම්ඃමූර්ය  ෂමහි 
දිනපො මලාඉකාවරුන් හැත්ෙෑ දහසක් නැමදුම් කරති  ඒ 
ි රිස ෂමෙැනින් ඉවත් ව ගිය පසු, කිස දවසක කපසු හැරී 
එන්ෂන් නැෙ ” යැයි හු  කිෂවය  (එනම් දින පො අලුත් 
ි රිසක් එහි පැිවෂණති  මූලාශ්ර සහීහ් අල් බුහාරි 1:429   

                                                           
22 ිවනිසාෂේ ෂපොදු ඥානය  බාහිර ව පවතින ස්වභාවය සහ ඇෙැම් කරුණු ලෙබ් 
ෂලස හැිනන් ෂව  ෂම්වා ි ළිබඳ දැනුම අල්ලාහ්  පමණක් හිිවය  
23 ෂමය මක්කාෂව තිෂබන කඅබාව හා සමාන ස්ථානයක් ෂව  මලාඉකාවරුන් ෂමහි 
ෂනොකඩවා පැිවෂණති  හත්වන අහෂසේ සටින අයෂේ කඅබාව ෂමයයි  
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මලාඉකාවරු ෂකෂරහි විශං්වාසෂයහි කරුණු හෙරක් 

අඩිංගුය  

හවුන්ෂේ පැවැත්ම ෙැන විශංව්ාස කිරීම; 

නිවන් දන්නා ජිබ්රීල් වැනි මලාඉකාවරු ෙැනද, නම්න් 

ෂනොදන්නා අනිකුත් මලාඉකාවරු ෙැනද විශංව්ාස කිරීම  

 මලාඉකාවරුන්ෂේ සව්භාවය ෙැන අි  දන්නා ෂද් ෙැන 
විශංව්ාස කිරීම  එනම්, ෙටු හයසීයක් සහිෙ ව, ඈෙ අහෂසේ 
සතිජය සම්පූර්ණෂයන් කවරණය කර ෙත් ජිබ්රීල් තුමා ව 
හු ෂේ සැබෑ සව්රූපෂයන් දුටු බව නබි (සල්) තුමාණන් 
පැවසුහ  මූලාශ්රය සහීහ් අල් බුහාරි 1:455 ස  457 දක්වා; 

අල්ලාහ්ෂේ අණ  එකඟ ව මලාඉකාවරු විසන් ඉටු කරන, අප 

දන්නා ඇෙැම් ක්රියාවන් ෙැන විශංව්ාස කිරීම  ඒවා නම්, 

මලාඉකාවරු දිවා රාත්රි අල්ලාහ්  ෙස්බීහ් කිරීම (අල්ලාහ්ෂේ 

කිර්ති මහිමය පැවසීම) සහ නැමදුම් කිරීෂමහි නිරෙ වීම යනු 

ඒවායින් කිහිපයකි  

 අල්ලාහ්ෂේ අණ පරිදි මලාඉකාවරෂයකු  ිවනිස් රූපයක් 

ෙෙ හැක  එනම් අල්ලාහ් විසන් එවනු ලැබු ජිබ්රීල් තුමා අිංෙ 

සම්පූර්ණ ිවනිෂසක් ෂලස මරියම් තුිවය ඉදිරිය  පැිවණීය  අල් 

කුර්කන් 19:17 වැකිය බලන්න  එෂමන්ම, නබි (සල්) 

තුමාණන් සහාබාවරු අෙර වාඩි වී සටියදී, සුෂදෝ සුදු ඇඳුෂමන් 

සැරසී, කළු පැහැති ෂකස් සහිෙ ෂකෂනකුෂේ රූපෂයන් 

ජිබ්රීල් තුමා එෙැන  පැිවණීය  ෙමන් මහන්සයක් හු  ෂවෙ 

දක්න  ෂනොතිබුණු අෙර, සහාබාවරු කිසෂවක් ෂමය  ෂපර 

හු  ව දැක නැෙ  නබි (සල්) තුමාණන් ෂෙන් ඉස්ලාම්, ඊමාන්, 
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ඉහස්ාන්24 සහ අවසාන (දිනය) පැය ෙැන ප්රශංන් කෂළේය  නබි 

(සල්) තුමාණන් ඒ ප්රශංන්  සයල්ල  ි ළිතුරු දුන් පසු, ජිබ්රීල් 

ඉවෙ ගිෂය්ය  හු  ගිය පසු, නබි (සල්) තුමාණන්, “හබ  දීන් 

උෙන්වන්න  පැිවණි හු  ජිබ්රීල්යැ ” යි සහාබාවරුන්  කීහ  

 ෂම් කකාරෂයන්ම ඉබ්රාහීම් (අලල) සහ ලූත් (අලල) 

යන නබි වරුන්ෂේ ඉදිරිය  ිවනිස් හැඩෂයන් මලාඉකාවරුන් 

පැිවණිෂයෝය  

 ඇෙැම් මලාඉකාවරුන්  විෂශංේෂ වෙකීම් පවරා තිෂබ්  

 ජිබ්රීල්: අල් අමීන් (විශං්වාසවන්ෙයා) නම් හු  , නබිවරු 
සහ රසූල්වරු ෂවෙ  අල්ලාහ්ෂෙන් පහළ වන නිෂවදනය 
රැෂෙන ඒෂම් වෙකීම පවරා ඇෙ  

 මීකාඊල්: අල් කත්ර් නම් වර්ෂාව සහ වොව භාර ව සටියි  

 ඉසර්ාෆීල්: අවසාන දිනෂයහි නියිවෙ ෂවලාව , මැවීම් 
සයල්ල යළි නැගිටින ෂමොෂහොෂෙහි ෂහොරණෑව ශංබ්ද කිරීෂම් 
වෙකීම පවරා ඇෙ  

 මලක් අල් මවුත්: (මරණය සදු කරන මලාඉකාවරයා) 
මරණය සදු වන වි , ප්රාණය ඇද ෙන්නා ක්රියාව භාර ව සටියි  
“මරණය සදු කරන්න  හබ මෙ පත් කරන ලද මලාඉකාවරයා 
හබ මරණය  පත් කරන්ෂන්ය  පසුව හබෂේ  හිිව ෂවෙ හබ 
යළි පමුණුවනු ලබන්ෂන්යැයි කියනු ” කුර්කන් 32:11  

 දරු කුස භාර ව සටින මල්ඉකාවරුන්: මවෂේ කුසෂය් 
දරුවන් මාස හෙරක් පසු වු වි , අල්ලාහ් එම දරුවා ෂවෙ  
මලාඉකා වරෂයක් එවා, එම දරුවාෂේ කහාර ෂපෝෂණය, 
ජීවිෙ කාලය, ක්රියාවන්, එම දරුවා කශීර්වාද ලැබු ෂකෂනක්ද, 

                                                           
24 ජිබ්රීල් ඉහ්සාන් ෙැන ප්රශ්ංන කළ වි , “අල්ලාහ් හෂබ් ඇස  ෂපෂනන්නාෂසේ හු   
නැමදුම් කිරීම ඉහ්සාන්ෂව  හබ  හු  ෂනොෂපනුනද හු   හබව ෂපෂනනවා ඇෙ ” 
යනුෂවන් නබි (සල්) තුමාණන් ි ළිතුරු දන්හ  මූලාශ්ර සහීහ් අල් බුහාරි 1:47  
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නැෙෂහොත් ශංාපය  ලක් වූ ෂකෂනක්ද යන විස්ෙර සයල්ල 
ස හන් කරන ෂලස අණ කරනු ලබයි  

 ෂකෂනකුෂේ වම සහ දකුණු පැතිවල වාඩි වී, හු ෂේ සයලු 
ක්රියාවන් ස හන් කර ෙැනීෂම් වෙකීම ඉටුකරන 
මලාඉකාවරුන් 25 “ෙවද ඇත්ෂෙන්ම, හබ ෂකෂරහි කරක්ෂාව 
සඳහා (මලාඉකාවරු) පත් කරනු ලබන්ෂනෝය  (හබෂේ 
ක්රියාවන්) ස හන්  කරන ෂෙෞරවාර්හ ස හන් කරුවන් (ඒ අය 
ෂවති)  හබ කරන සයලු ෂද් හවුු  (මලාඉකාවරු) දනිති ” 
කුර්කන් 82: 10 ස  12 දක්වා  

 මරණය  පත් වූ ෂකෂනක්, ෂසොෂහොන් කළායින් පසු, හු  
ෂවෙ  පැිවණ ප්රශං්න අසන මලාඉකාවරු ෂදෂදෂනක් 26 
 

මලාඉකාවරු ෂකෂරහි විශං්වාසෂය් උසස් 

යහඵල 

 අල්ලාහ්ෂේ උතුම් භාවය, හු ෂේ ශංක්තිය සහ බල මහිමය 
ෙැන අවෂබෝධ කර ෙැනීම  ඇත්ෂෙන්ම මලාඉකාවරුන් වැනි 
උතුම් නිර්මාණයක් සදු කිරීම  උතුම් මැවුම්කරුෂවක් සටිය 
යුෙය  

 ෙම මැවීමක් වන ිවනිසා ෂකෂරහි දක්වන කදරය ෂහේතු 
ෂකො  ෂෙන හවුන් කරක්ෂා කරනු ි ණිසද, ෂවනත් ක්රියාවන් 
ඉටු කිරීම ි ණිසද මලාඉකාවරුන් භාර කළ අල්ලාහ ් සත්ූතිය 
පුද කිරීම  

                                                           
25 හු ෂේ (ක්රියාවන්) ස හන් කරන්නන් දකුණු පසන්ද වම් පසන්ද ස  ස හන් කරනු 
ඇෙ  (එම) ෂල්ඛ්කයන් හු  ළඟ හිඳ (ස හන් කර) ිවස, හු  වචනයක් වුවද උච්චාරණය 
ෂනොකරන්ෂන්ය ”  කුර්කන් 50: 17 සහ 18  
26 “මුන්කර්  සහ නකීර් යන ෂම් මලාඉකාවරු ෂදෂදනා, මළ ෙැනැත්ොෂෙන් හු ෂේ 
ෂදවියා කවුද? හු  අනුෙමනය කළ කෙම කුමක්ද? හු ෂේ නබිවරයා කවුදැ? යි ප්රශ්ංන 
කරති ” මූලාශ්රය තිර්ිවදි 1391  
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අල්ලාහ්  පුද පූජා කරන මලාඉකාවරුන් ෂකෂරහි කදරය 

දැක්වීම  

 මලාඉකාවරුන්  සැබෑ රූපයක් ෂනොමැති බව සෘුබ 

මාර්ෙෂයන් බැහැර ගිය ඇෙැම් අය පවසති  මලාඉකාවරුන් 

යනු මැවීම් අෙර වර්ධනය කර ෙෙ හැකි යහපත් බලශංක්තිය 

බව ෂම් අය සලකති  ෂමම නිෙමනය කුර්කනය  ද, රසූල් 

(සල්) තුමාණන්ෂේ හදිස් වදන් වල ද, මුස්ලිම්වරු ි ළිෙත් 

මෙය ද එෂරහි ව ක්රියා කරයි  

 අල්ලාහ් කුර්කනෂය් ෂමෂසේ පවසයි  “පැසසුම් සයල්ල 

අහස්ද, ෂපොෂළොවද නිර්මාෙෘ වරයා වූ අල්ලාහ ්ය  හු  ි යා 

පත්  ෂදකින්ද, තුනින්ද, සෙරින්ද වූ මලාඉකාවරුන් දූෙයන් 

කෂළේය ” කුර්කන් 35:1 

 “හවුන්ෂේ මුු ණ ද, ි   ද පහර දී මලාඉකාවරුන්, 

විශංව්ාස ෂනොකරනවුන්ෂේ ප්රාණය (මරණය සදු වන 

ෂමොෂහොෂෙහි) අත්පත් කර ෙන්නා අවසථ්ාව හබ දුටුෂවහි නම් 

(එය භයානක දර්ශංනයක් වන්ෂන්ය )” කුර්කන් 8:50  

 “ෂම් ෂද්ව විශංව්ාසය ෂනොමැති අපරාධකරුවන් 

මරණාසන්න වන කල්හි, මලාඉකාවරුන් හවුන්ෂේ අෙ දිගු 

ෂකො  ‘හබෂේ පණ නල බැහැර කරවු ’ ෂලස පවසනු හබ 

දුටුෂව නම් ” කුර්කන් 6:93 

 “(විනිශංච්ය දිනෂයහි) හවුන්ෂේ (මලාඉකාවරුන්ෂේ) සත් හි 

බිය ඉවත් වී ගිය කල්හි, ‘හබෂේ හිිව කීෂව කුමක්දැ? යි හවුු  

කියන්ෂනෝය  ‘සෙයයය  හු  (අල්ලාහ්) අති උසස්ය  අති 

උත්ෙමයා’ යැයි කියති ” කුර්කන් 32:23 

 ස්වර්ෙ ෙෙ වන ෂසනඟ ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

“මලාඉකාවරුන් (සව්ර්ෙෂය්) සෑම ෂදොරටුවකින්ම හවුන් ෂවෙ 

ඇතුළු ෂවති  ‘හබ (ෂලොෂවහි) ඉවසීෂමන් උත්සාහ දැරූ දැයින් 
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හබ  සාමය හිිවෂවවා  අවසාන (යහ ඵලදායි) නිවස ෂහොඳය ’ 

( ඒ මලා ඉකාවරුන් කියති )” කුර්කන් 13:23 සහ 24 

නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු පහෙ සඳහන් හදීසයක් අබු 

ු ෂරයිරා (රළි) දන්වා සහීහ් බුහාරි 4:431 හි වාර්ො ෂව  

 “අල්ලාහ් ෂකෂනකු  කදරය කරන්ෂන් නම්, ජිබ්රීල් 

(අලල) තුමා  අඬ ෙසා, “අල්ලාහ් අසවල් ෙැනැත්ො  

කදරය කරයි  ජිබ්රීල් තුමනි!හබද හු   කදරය කරනු මැනවි ” 

යැයි අණ කරයි  ජිබ්රීල් (අලල) තුමාද එම ෙැනැත්ො  

එෂලස කදරය කර, ‘අල්ලාහ් අහවල් ෙැනැත්ො  කදරය 

කරයි  එනිසා හබ ලා සැම ද එම ෙැනැත්ො  කදරය කළ 

යුතුයැ ’යි සව්ර්ෙෂය් සටින අය අෙර ප්රකාශං කරයි  ඉන් 

අනතුරුව, සව්ර්ෙෂය් සටින සයලු ෂදනාද එම ෙැනැත්ො  

කදරය කිරීෂමන්, එම පුද්ෙලයා ෂපොෂළොෂවහි සටින සයලු 

ෂදනාෂේ ද කදරය  ලක් වීෂම්  සතු  ලබයි ” 

පහෙ සඳහන් හදීසය ද සහීහ ්අල් බුහාරි 4:433 හි වාර්ො ෂව  

 “සෑම සකුරාදා දිනෂයහිම, මසජ්ිදෂය් සෑම ෂදොරටුවකම, 

මලාඉකාවරුන් ස  ෂෙන, (ුබම්ක සඳහා) මසජ්ිදය  

පැිවෂණන සෑම ෂකෂනකුෂේම නම් (එන ෂවලාව අනුව) 

ි ළිෂවළින් ස හන් කර ෙනිති  ඉමාම්වරයා ිවන්බරය 

(ෂද්ශංනාව පවත්වන කසනය) මෙ වාඩි වු විෙස, ෙම ස හන් 

පත් වසා දමා දික්රය  (කුත්බා ෂද්ශංනය ) සවන් ෂදනු ි ණිස 

සූදානම් ෂවති ” 

ඉහෙ සදහන් හදීස් මගින්, මලාඉකාවරුන් සැබෑ මැවීම් 
බවද, සෘුබ මාර්ෙෂයන් බැහැර ව ෂනොමඟ ගිය බව පවසන්නා 
ෂසේ, බල ෂවෙයක් ෂනොවන බවද පැහැදිලි ෂව  සයලු 
මුස්ලිම්වරුන් ි ළිෙත් මෙයද, ඉහෙ සඳහන් කරුණු වල  
එකඟ වන බව සලකන්න   
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ග්රන්ථයන් ෂකෂරහි විශ්ංවාසය 

 කිොබ් යන වචනෂයහි බු  වචනය කුතුබ් ෂව  ිවනිසා  

ලමත්රියක් සහ මඟ ෂපන්වීමක් ෂලස අල්ලාහ් රසූල් වරුන්  

පහළ කළ ග්රන්ථයන් කුතුබ් ෂලස හැිනන්වන අෙර, ඒවාෂය් 

කධාරෂයන් ෂමෂලොෂවහි ද, මරණෂයන් පසුවද සතු  ලබා 

ෙන්න  ිවනිසා  හැකි වනු ඇෙ  

 ග්රන්ථයන් ෂකෂරහි විශං්වාසය කරුණු හෙරකින් 

සමන්විෙය  

 ග්රන්ථයන් සැබැවින්ම පහළ වුෂය් අල්ලාහ්ෂෙන් බව 
විශංව්ාස කිරිම  

 නිවන් සඳහන් වු ග්රන්ථයන් ෙැන එනම් මුහම්මද් (සල්) 
තුමා  පහළ වු අල් කුර්කන්ය, මූසා (අලල) තුමා  පහළ 
වු ෙවරාත්, ඊසා (අලල) තුමා  පහළ වු ඉන්ජීල් සහ දාවුද් 
(අලල) තුමා  පහළ වු zසබුර් යන ග්රන්ථ ෙැන විශං්වාස 
කිරිම ෂව  එෂමන්ම නිවන් අි  ෂනොදන්නා ග්රන්ථද තිෂබන 
බව ෂපොදුෂව විශං්වාස කිරීම  

 කුර්කන්හි සඳහන් සයලු ෂෙොරතුරුද, පැරණි ග්රන්ථයන්හි 
ෂවනස් ෂනොවී පවතින ෂෙොරතුරුද සැබෑ බව සහතික 
කිරීම  

 නිෂවදනයකින් අවලිංගු ෂනොකළ නීති රීතීන් සයල්ල ඒ 
කකාරෂන්ම ි ළිෙැනීම සහ ඒවා  අවනෙ වී ක යුතු 
කිරීම: එම නීති රීතීන් පනවන්න  තුඩුදුන් ෂහේතුන් ෙැන 
අි  ෂනොදැන සටියත්, ඒවා සම්පූර්ණෂයන් ි ළිෙැනීම, 
පැරණි ග්රන්ථ සයල්ල අවසානෂයන් පහළ කරන ලද 
කුර්කනය මගින් සිංෂශංෝධනය කරනු (ලැබී ෂමන් අනතුරු 
ව අවලිංගු කරනු) ලැබු බව අල්ලාහ් පවසයි  “සැබැවින්ම, 
අි  සෙයමය පුස්ෙකය, එය  ෂපර වූ පුසේකයන් සෙය 
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කරිවන්ද, එය කරක්ෂා කරිවන්ද පහළ කෂළමු ” කුර්කන් 
5:48; 

ෂම් අනුව, සයලු පැරණි ග්රන්ථයන් ෂකෂරහි අල් කුර්කනය 
විනිශංච්ය කරන නිසා, පැරණි ග්රන්ථයන් පවසන නිෂයෝෙයන් 
මෙ ක්රියා කිරීම ෙහනම් වන අෙර, ඒවායින් කුර්කනය අනුමෙ 
කළ සහ ි ළිෙත් නිෂයෝෙයන් මෙ පමණක් ක්රියා කළ හැක  
 

ග්රන්ථයන් ෂකෂරහි විශ්ංවාසෂය් උසස් යහපල 

 ෙම මැවීම් ෂකෂරහි අල්ලාහ් දක්වන කදරය ෂහේතු ෂකො  
ෂෙන සෑම සමාජයක ම යහ මඟ ෂපන්වනු ි ණිස 
ග්රන්ථයන් එවු බව ි ළිෙැනීම; 

 සෑම සමාජයක ම ඒවාෂය් ෙත්ත්වය  ෙැළෂපන 
කකාරය  ෂරීක නම් නීති රීති ෙැනු අල්ලාහෂ්ේ කරුණාව 
සහ ඥානය අවෂබෝධ කර ෙැනීම  

 “හබෂෙන් සෑම ි රිසක ම ෂරීකවක්ද (නිති මාලාවක්) 
අනුෙමනය කරනු ි ණිස පැහැදිලි මාර්ෙයක්ද 
සැලැස්සුෂවමු ” කුර්කන් 5:48  

 හු ෂේ ග්රන්ථයන් පහළ කර, ිවනිසා  සහන සැලසු 
අල්ලාහ්  ස්තූති කරීම  

රසූල්වරුන් ෂකෂරහි විශං්වාසය 

රසුල් යන වචනෂය් බු  වචනය රුසුල් වන අෙර, එය 

මුර්සල්, නම් යමක් දන්වන්න  එවනු ලැබු ෙැනැත්ෂෙක් ෙැන 

සඳහන් කරයි  අන් අය  දන්වන ෂලස අල්ලාහෂ්ේ නිෂයෝෙය 

ලැබ, අෂ් ෂරීක යන ෂද්ව නීතිය රැෂෙන පැිවණිෂය් රසූල් 

වරුන්ය  පළමුවන රසූල්වරයා නූහ් (අලල) තුමා වන අෙර, 

අවසාන රසූල්වරයා මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ය  ෂම් බව  

අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  “නූු  (අලල)  සහ එතුමා  පසුව 
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පැිවණි නබිවරුන්  වහී පහළ කළ කකාරෂයන්ම (මුහම්මද් 

තුමණි) හබ ද වහී පහළ ෂකෂළමු ” කුර්කන් 4:163  

 අෂ් ෂෆා නම් මැදිහත්වීම යන මාෙෘකාව ය ෂත්, අනස ්

ඉබ්නු මාලික් (රළි) තුමා දැන් වු, මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ෂේ 

හදිස්  වදනක් ෂමෂසේ වාර්ො ෂව  “යළි නැගිටින දිනෂය් දී, 

ිවනිසුන් කදම් (අලල) ෂවෙ  ෂෙොස ් ෙමන් ෂවනුෂවන් 

අල්ලාහ් ෂවෙ මැදිහත් වන ෂලස ඉල්ලා සටිති  එතුමා 

‘අල්ලාහ ්ෂලොව  එවු ප්රථම රසූල්වරයා වන නූු  (අලල) තුමා 

ෂවෙ  යන්න’ යි පවසයි” 27 මූලාශ්ර සහීහ් අල් බුහාරි 6:236  

 අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  “මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් 

හබෂේ ිවනිසුන්ෂෙන් කිසෂවකුෂේ ි ෂයක් ෂනොෂව  එෂහත් 

එතුමා අල්ලාහ්ෂේ රසූල් වරයාද, නබිවරුන්ෂේ (අවසාන) 

මුරාවද ෂව ” කුර්කන් 33:40 

 අල්ලාහ් ෂරික ව සමඟ රසූල්වරෂයක් ෂනොඑවු ෂහෝ 

රසුල් වරෂයක් ෂෙන ක ෂරීක ව කාලයකින් අඩපණ වීෂමන් 

පසු, එය පුනරුත්ථානය කරනු ි ණිස, ෙවත් නබිවරෂයක් 

ෂනොඑවු කිසදු සමාජයක් ෂලොෂවහි නැෙ  ෂම් බව අල්ලාහ ්

පවසන්ෂන් ෂමෂසේය  

 “අල්ලාහ ්නමදිනු  ොගුත් (සයලු වයාජ ෂදවිවරුන්) අෙ 

හරිනු ’ යැයි (ප්රකාශං කරිවන්) අි  එක් එක් ජනොක ම රසුල් 

වරෂයකු එවෂවමු ” කුර්කන් 16:36  

                                                           
27 ෂමම හදීස් වදනින්, අවසාන දිනෂය් ිවනිසුන්ෂේ අසහනය ෙැන නබි (සල්) තුමාණන් 
පහදා දුන්හ  පළමුව කදම් (අලල) තුමා ෂවෙ ද, පසුව නූු  (අලල) තුමා, ඉබ්රාහිම් 
(අලල) තුමා  මූසා (අලල) තුමා, ඊසා (ෂජ්සු) (අලල) තුමා යන රසුල්වරුන් ෂවෙ ද 
ජනොව යති  ෂම් සයලු ෂදනාම ෂනොෂයකුත් ෂහේතුන් නිසා ෙමන්  මැදිහත්විම  
අෂපොෂහොසත් බව පවසති  එම ජනොව අවසානෂය් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ෂවෙ  
යති  එතුමා අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිය ලැබීෂමන් පසුව එම ජනයා ෂවනුෂවන් මැදිහත් 
ෂවයි  
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 “(අවවාද ෂදනු ි ණිස) අනුශංාසකෂයක් හවුන් අෙර 

ෂනොපැිවණ ජනොවක් ෂනොමැෙ ”යනුෂවන් කුර්කන් 35:24 

වාකය සනාථ කරයි  

“සැබැවින්ම, අි  ෙවරාත් (ග්රන්ථය) පහළ ෂකෂළමු  එහි 

යහ මඟද කෂලෝකයද ෂවයි  (අල්ලාහ් ) අවනෙ වු නබිවරුන් 

එයින්ම යුෂදවවරුන්  විනිශංච්ය කෂළෝය ” කුර්කන් 5:44 

ෂම් සයලු රසූල්වරුන් අල්ලාහ්ෂේ මැවීම් වන මනුෂයයන් 

වන අෙර, අල්ලාහ්ෂේ රුබූබියියා ෂහෝ උලූහියියා වැනි විෂශංේෂ 

ගුණාිංෙයන් විරහිෙ අය ද ෂවති   රසූල්වරුන් අෙර ෂෙෞරවය 

සහිෙ උසස් සථ්ානයක් දරන, උදාර රසූල්වරයා වන මුහම්මද් 

(සල්) තුමාණන් ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

“අල්ලාහ් සතු ෂද් හැර යහපෙක් සදු කිරීම  ෂහෝ 

අයහපකත් සදු කර ෙැනීම  ෂහෝ ම  ෂනොහැක  මම ගුප්ෙ 

දැය දන්ෂන් නම්, ම  වස්තු රාශියක් රැස ්කිරීම ද, ම  විපෙක් 

සදු ෂනොවන්න ද හැකි විය යුතුය  විශං්වාස කරන ජනොව  

මම අවවාද ෂදන්ෂනක් ෂලසද, ශුභාරිං ව ෂදන්ෂනක් ෂලසද 

පැිවණි ෂකෂනක් ිවස (කිසවක්) ෂනොවන්ෂනිව’ යැයි මුහම්මද් 

තුමාණනි! කියනු ” කුර්කන් 7:188  

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ි ළිබඳ ව ෂම් කකාරෂයන්ද 

අල්ලාහ් පවසයි  “සැබැවින්ම, හබ  අනතුරක් කරන්න  ෂහෝ 

ෂහොඳක් කරන්න  ෂහෝ ම  බලයක් නැෙැයි කියනු  

ඇත්ෙැන්ම, අල්ලාහෂ්ෙන් මා මුදවන්න  කිසෂවකු  

ෂනොහැක්ෂක්මය  හු  හැර ි ළිසරණක් ම  නැත්ෂත්මය “ යි 

(මුහම්මද් නුමණි!) පවසනු ” කුර්අන් 72:21 සහ 22  

ිවනිස් ස්වභාවය  අදාළ නින්ද, මහන්සය, අසනීපය, 

මරණය, කහාර පානය සඳහා අවශංයොව යන සයල්ල ෂමම 
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රසූල් වරුන් ද ඇති විය  ඉබ්රාහීම් (අලල) ෙම ෂදවියන් 

වහන්ෂසේ ෙැන ෂමෂලස විසේර කෂළේය  

“හු  ම  කහාර ෂදන්ෂන්ය  ම  පානය ද  ෂදන්ෂන්ය  මා 

ෂරෝගි වුවෂහොත් හු  මා නිෂරෝගි කරන්ෂන්ය  හු  මා 

ිවයැන්න  සලසන්ෂන්ය  නැවෙ ම  ජීවය ෂදන්ෂන්ය ” 

කුර්කන්26:79, 80 

වරක් මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් “මා ද හබෂමන් මනුෂය 

ෂයක් වන අෙර, හබලා ෂමන් අමෙක වීම ද භාජන ෂවිව  

එනිසා ම  අමෙක වුෂය් නම් මෙක් කරන්න ” යනුෂවන් 

පැවසුෂවය   සහීහ් අල් බුහාරි 4:394 හි සහ මුස්ලිම් ර්ො කර 

ඇෙ  

 රසූල්වරුන් අල්ලාහ් ෂකෂරහි උසස්ෙම “උබූදියියා”28  

සහිෙ වු ි රිසක් බව අල්ලාහ් ප්රශංිංසා කරයි  

 “ඇත්ෙැන්ම, හු   (නූු ) කළ ගුණ දන්නා වහෂලකි ” 

කුර්කන් 17:3 

 මුහම්මද් (සල්) තුමා ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ පවසයි  

“ෂලෝ වැසයන්  අවවාදයක් වනු ි නිස හු ෂේ වහලා  

(මුහම්මද් ) ෆුර්කාන් (සෙය ෂවන් කර ෂපන්වන ග්රන්ථය) 

පහළ කළ හු  (අල්ලාහ්) අති ෂශ්රේෂඨ්ය ” කුර්කන් 25:1 

ඉබ්රාහීම්, ඉසහ්ාක් සහ යාකූබ් (අලල) යන අය ෙැන 

අල්ලාහ් ෂමෂලස පවසයි  “(නැමදුමහි) නිර්භීෙ ශංක්තියත් 

(දිවයමාන) දර්ශංනයක් හිිවවු අපෂේ වහලුන් ඉබ්රාහීම්ද, 

ඉසහ්ාක්ද, යාකූබ්ද සහි කරනු  ඇත්ෂෙන්ම, පරෂලොව ෙැන 

සදා සහි කිරීෂමන් අි  හවුන් විශිෂ්  ෂකෂළමු ” කුර්කන් 

38:45 සහ 46 
                                                           

28 අවනෙවීම, ය ත්වීම, සහ අල්ලාහ්  පමණක් බිය බැතිමත් කිවන් නැමදුම් කිරීම යන 
ගුණාිංෙයන් සහිෙ වු අල්ලාහ්ෂේ වහෂලක් 
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මර්යම් (අලල) තුිවයෂේ පුත්රයා වන ඊසා (අලල) - ෂජ්සු, 

ෙැන අල්ලාහ් සඳහන් කරන්ෂන් ෂම් ෂලසය  “හු  (ෂජ්සු) අි  

අනුග්රහය කළ වහෂලකු ිවස (ෂවන කිසෂවක්) නැෙ  ෙවද අි  

හු  ඉසර්ාඊල් දරුවන්  කදර්ශංයක් ෂකෂළමු ” කුර්කන් 43:59 

 

රසූල්වරුන් ෂකෂරහි විශං්වාසෂය් කරුණු හෙරක් 

අඩිංගුය 

 රසූල්වරන් රැෂෙන ක සිංෂද්ශංයන් සැබැවින්ම 
අල්ලාහ්ෂෙන් ක බව විශං්වාස කිරීම  එනිසා කිසයම් 
රසූල්වරෂයකුෂේ සිංෂද්ශංය ප්රතික්ෂෂේප කරන්ෂනක්, 
රසූල්වරුන් සයලු ෂදනාම ප්රතික්ෂෂේප කරන්ෂනක් ෂලස 
සැලෂක්  

“නූු  (අලල) තුමාෂේ ජනොව රසූල්වරුන් ප්රතික්ෂෂේප 

කළාහ ” කුර්කන් 26:105 

නූු  (අලල) තුමා  ෂපර කිසදු රසූල්වරෂයක් 

ෂනොපැිවණියත් එතුමාෂේ ජනොව රසූල්වරුන් සයලු ෂදනාම 

ප්රතික්ෂෂේප කළ ි රිසක් බව  අල්ලාහ ්පත් කෂළේය  එෂමන්ම, 

මරියම් (අලල) තුිවයෂේ පුත්රයා වන ෂජ්සු (අලල) තුමා, 

ෙමා  පසුව මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් පැිවෂණන බව ශුභ 

කරිං වය පවසා තිබුණද, එම නිෂවදනය ප්රතික්ෂෂේප කළ 

ෂහේතුෂවන් ක්රිස්තු බැතිමතුන්, මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව 

පමණක් ෂනොව ඊසා (අලල) තුමාවද ප්රතික්ෂෂේප කළ පාපය  

පත් වුහ  ෂනොමඟ යෑෂමන් සයලු ජනොව කරක්ෂා කර, සෘුබ 

මාර්ෙෂයහි රැෂෙන යනු ි ණිස, අල්ලාහ් විසන් එවන ලද 

මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් ව, ෙම රසුල්වරෂයකු ෂලස 

ි ළිෙන්නා තුරු, ෂජ්සුස ්තුමා රැෂෙන ක නිෂවදනෂයන් ක්රිසත්ු 

බැතිමතුන්  කිසදු යහපලක් ෂනොමැෙ  
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 නිවන් සඳහන් රසුල්වරුන් වන මුහම්මද්, ඉබ්රාහිම්, මූසා, 
ඊසා, සහ නූු  (අලල) යන සයලු අය ෙැන විශංව්ාස කිරීම: 
ෂමම පස් ෂදනා “උලුල් අzස්ම් ිවන් අර් රසූල්” (අචල හා 
ස්ථීර ව ක්රියා කළ රසූල්වරු) ෂලස හැදින්වනු ලැබුහ  ෂමම 
රසූල්වරු ි රිස ි ළිබඳව අල්ලාහ් කුර්කනෂය් ස්ථාන 
ෂදකක සඳහන් කර ඇෙ  

“නබිවරුන්ෂෙන් හවුන්ෂේ ප්රතිඥාව හබෂෙන්ද, 

නූු ෂෙන්ද, ඉබ්රාහිම්ෂෙන්ද, මූසාෂෙන්ද, මරියම්ෂේ පුත්රයා 

වන ඊසාෂෙන්ද ෙත් බව (සහි කරනු)  අි  හවුන්ෂෙන් සථ්ීර 

ප්රතිඥාවක් (ගිවිසුමක්) ෙත්ෂෙමු ” කුර්කන් 33:7 

“ නූු  (අලල)   ‘ෂවනස් ෂනොවී, මාර්ෙෂයහි නිරෙ වනු‘ 

යැයි අණ කළ ි රිදි හබ ෂවෙ පහළ කළා වු ද, ඉබ්රාහිම්  ද, 

මූසා  ද, ඊසා  ද අණ කළා වු ද සන්මාර්ෙයම හබ ද හු  

(අල්ලාහ්) නියම ෂකෂළේය ” කුර්කන් 42:13 

අි  නිවන් ෂනොදන්නා රසූල්වරුන් ි ළිබඳ ව, එවැනි අයද 

අල්ලාහ් ෂෙන් පැිවණි සැබෑ රසූල්වරුන් බව විශංව්ාස කරමු  

මන්ද, “ඇත්ෙැන්ම, හබ  ෂපර අි  රසූල්වරෂයක් එවෂවමු  

හවුන්ෂෙන් ඇෙැම් අය ෙැන අි  හබ  විසේර ෂකෂළමු  

ඇෙැම් අය ෙැන හබ  විස්ෙර ෂනොෂකෂළමු ” යැයි කුර්කනය 

10:78 පවසයි  

ෂමම රසූල්වරුන් මගින් නිවැරදි ව වාර්ො කරන ලද 

විස්ෙරද  විශංව්ාස කිරීම: 

 අල්ලාහ් විසන් එවනු ලැබු ෂමම රසූල්වරුන් අෙරින් ිවනිස ්
සමාජය  අවසාන වශංෂයන් පැිවණිෂය් මුහම්මද් (සල්) 
තුමාණන් ෂහයින් එතුමා රැෂෙන ක ෂරීක නම් නිතිය  
එකඟ ව ක යුතු කිරීම; 

“හබෂේ ෂදවියාෂේ නාමෂයන්, හවුන් අෙර ෙර්ක කළ 

දැෂයහි හබ ව විනිශංච්ය  පත් කර හබෂේ තීරණෂයහි 
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හවුන්ෂේ සත් තුළ අමනාපයක් ෂනොදැක සම්පූර්ණෂයන් ය ත් 

වන තුරු, හවුන් විශං්වාස කරන්ෂනෝ ෂනොෂවති ” කුර්කන් 

4:65 

 

රසූල්වරුන් ෂකෂරහි විශං්වාසෂය් යහපෙ 
 

1. අල්ලාහ්  නිසයාකාරව නැමදුම් කරන්ෂන් ෂකෂසේ දැ යි 
ස්වාධීන ව දැන ෙැනීෂම් හැකියාව ිවනිසා  ෂනොමැති 
ෂහයින්, අල්ලාහ්ෂේ සෘුබ මාර්ෙය කරා මඟ ෂපන්වනු 
ි ණිසද, අල්ලාහ්  නැමදුම් කරන නිවැරදි ක්රමය පහදා 
ෂදනු ි ණිසද, ිවනිසා ෂවෙ  රසූල් වරුන් එවු අල්ලාහ්ෂේ 
කරුණාව සහ සැලකිලි අෙය කිරීම  

2. රසූල්වරුන් එවීෂමන් අල්ලාහ් සදු කළ උපකාරය  ස්තූති 
කිරීම  

3. අල්ලාහ්  නැමදුම් කර, හු ෂේ නිෂවදනය ප්රකාශං කර, 
ිවනිස් සමාජය  උපෂදස් දුන් රසූල්වරුන් ෂකෂරහි සුදුසු 
කකාරය  කදරය දැක්වීම  හවුන්  ශුභ පැතීම සහ ගුණ 
වර්ණනා පැවසීම  

අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරුන් ිවනිස් වර්ෙය  අයත් ෂනොවන බව 

පවසිවන් ඇෙැම් හිතුවක්කාර ජනයා, එම රසූල්වරුන්  අපහස 

කරති  ෂමම කොව අල්ලාහ් පහෙ සදහන් වාකය මගින් 

ප්රතික්ෂෂේප කරයි  

“මනුෂයයන්  යහ මඟ පැිවණි කල්හි, හවුන් එය විශං්වාස 

කිරීෂමන් හවුන් ‘අල්ලාහ් ිවනිෂසකු රසූල්වරෂයකු ෂලස 

පහළ ෂකෂළේ ද?’ යි කීම ිවස ෂනොවැළැක්වුෂය්ය  ි යාඹිවන් 

ඇවිදින මලාඉකාවරුන් මහ ෂපොෂළොෂවහි වුවා නම්, අි  හවුන් 

ෂවෙ අහසන් මලාඉකාවරෂයකු රසූල්වරෂයකු වශංෂයන් 

එවන්ෂනමු ” කුර්කන් 17:94 සහ 95  
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ෂමම ෂසනඟ පැවසු මුසා බස ්වල , “මහ ෂපොෂළොෂවහි වාසය 

කරන්ෂන් ිවනිසුන් ෂහයින් එම ිවනිසුන්  රසූල් වරෂයකු 

වශංෂයකු එවිය යුත්ෂත් මනුෂයෂයකි” යැයි, අල්ලාහ් ි ළිතුරු 

ෂදයි  ෂමම පෘතුවිය මලාඉකාවරුන් වාසය කරන සථ්ානයක් 

නම්, ඒ අය  මලාඉකා ෂකෂනක් රසූල්වරෂයකු ෂලස 

අල්ලාහ් එවනු ඇෙ  ෂමවැනි වයාජ ෙර්ක ඉදිරිපත් කරිවන් 

රසූල්වරුන් ප්රතික්ෂෂේප කළ ජනොව  අල්ලාහ් ි ළිතුරු 

ෂදන්ෂන් ෂම් කකාරය ය  “හබ අප වැනි මනුෂයෂයක් ිවස 

නැෙ  අපෂේ ි යවරුන් නැමදුම් කළ දැයින් අප වළක්වන්න  

හබ අදහස් කරන්ෂන්ය  එෂසේ නම් පැහැදිලි අණ බලයක් 

ෂෙෂනනු ” යැයි හවුු  කීෂවෝය  “අප හබ වැනි මනුෂයයන් 

ිවස ෂවන නැෙ” යි හවුන්ෂේ රසූල්වරු හවුන්  කීෂවෝය  

“එෂහත් අල්ලාහ් හු ෂේ වහලුන්ෂෙන් හු  සතු ෂකෂනකු  

අනුග්රහය ෂදන්ෂන්ය  අල්ලාහෂ්ේ අවසරෂයන් ිවස හබ ෂවෙ  

අණ බලයක් ෂෙන ඒම අප  ෂනොෂවයි ” කුර්කන් 14: 10 සහ 

11 වැකි  

1වන ෂකො ස නිිව 
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අවසාන දිනය ෂකෂරහි විශං්වාසය 

 සයලු ෂදනාම ෙම ක්රියාවන් සඳහා පරීක්ෂණ කරනු ලැබ, 

ඒවා  අදාළ ෙයාෙ ෂහෝ දඬුවම ලබනු ි ණිස, යළි පණ ෙන් 

වන දිනය අවසාන දිනය ෂව  ෂමම දිනෂයන් පසුව දිනයක් 

ෂනොමැති ෂහයින්  ෂමය අවසාන දිනය ෂලස හැිනන් ෂව  ෂමම 

දිනෂයන් පසුව ජන්නා නම් ස්වර්ෙය ලැබු ි රිස සව්ර්ෙය  

ි විෂසන අෙර, අන් නාර් නම් අපාය හිිව කර ෙත් අය අපාය 

ෙෙ ෂවති  

අවසාන දිනය ෂකෂරහි විශං්වාසෂයහි කරුණු තුනක් අඩිංගුය  

යළි නැගිටින දිනය ෂකෂරහි විශංව්ාසය: එනම්, ෂහොරණෑව 

ෂදවන වර  නාද කරන වි , මරණය  පත් වූ සයලු ෂදනාම 

(ිවනිසුන්, ජින්වරුන් සහ පැවති සයල්ල) යළි පණ ෂදනු ලැබ, 

ෙම ෂදවියන් වහන්ෂසේ ඉදිරිෂයහි නැගි  සටිති  සයලු ෂදනාම 

පාවහන් ෂනොමැතිව, නිර්වස්ත්රව, චර්ම ෂදදනය කිරීම 

ෂනොලැබ (උපන් කකාරය ) ස  ෙනු ඇෙ  

 “අි  පළමුවන නිර්මාණය ඇරඹුවාක් ෂමන්, එය නැවෙද 

කරන්ෂනමු  එය අප ෂකෂරහි ෂපොෂරොන්දුවකි  අි  (එය) ඉටු 

කරන්ෂනමුය ” කුර්කන් 21:104  

 අල් බාත් වන යළි නැගිටීම කුර්කනය , සුන්නාහ්ව  සහ 

ඉජ්මා නම් ඒකමතික එකඟ වීම  අනුකූල ව ෙහවුරු කළ 

දැයකි  

 “සැබැවින්ම, හබ එය  පසුව මැෂරන්ෂන්මය  පසුව, හබ 

යළි නැගිටින දිනෂයහි ඇත්ෂෙන්ම නැගිටුවනු ලැෂබ් ” 

කුර්කන් 23:15 සහ 16  
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 “පාවහන් ෂනොමැතිව, නිර්වසත්්රව, චර්ම ෂදදන කිරීම් 

ෂනොලැබ අවසාන දිනෂය්දී, ිවනිසුන් රැස් කරනු ලැෂබ් ” 

යනුෂවන් නබි (සල්) තුමාණන් පවසා අල් බුහාරි, සහීහ ්

මුස්ලිම් 4:684 සහ තිරිිවදි වාර්ො කළහ  

 යළි නැගිටින දිනය ෙැන මුස්ලිම්වරුන් සයලු ෂදනාම 

ඒකමතික ව එකඟ වන්ෂන් එය නුවණ  අනුකූල වන 

කරුණක් වන ෂහයිනි  රසූල්වරුන්ෂේ වචනයන්  මගින් භැර 

දුන්  වෙකීම සඳහා ප්රතිඵල ෂදනු ි ණිස, ෙම මැවීම් සඳහා 

මකද් ෂහවත් නැවෙ පැිවෂණන ස්ථානයක් අල්ලාහ් සකස ්

කර ඇෙ  

“අි  විෂනෝදය  (ෂහේතුවත් ෂනොමැති ව) හබ නිර්මාණය 

ෂකෂළමු යැයි ද, හබ අප ෂවෙ නැවෙ ෂනොපමුණුවනු 

ලබන්ෂන් යැයි ද  හබ සෙන්ෂන්ද?” යනුෂවන් කුර්කනය 

23:115 වාකයය ප්රශං්න කරයි  

1. ෙණන් බැලීම සහ එය  පලවිපාක ලැබීම ෂකෂරහි 
විශංව්ාසය: අල්ලාහ්ෂේ දාසයා වන ිවනිසාෂේ සයලු 
ක්රියාවන් ෙණන් බලනු ලැබීෂමන් අනතුරුව, ඒවා  සුදුසු 
ෂලස පලවිපාක ෂදනු ලැෂබ්  

 ෂමය කුර්කනය , සුන්නාහ්ව  සහ ඉජ්මා නම් ඒකමතික 

එකඟ වීම  අනුකූල වන කරුණක් බව සලකන්න  අල්ලාහ් 

ෂමෂසේ පවසයි  

 “ඇත්ෙ වශංෂයන්ම, හවුන්ෂේ නැවෙ පැිවණීම අප 

ෂවෙ ය  පසුව හවුන්ෂේ ෙණන් බැලීමද අප ය ” කුර්කන් 

88:26 

 “යෂමක් ෂහොඳක් රැෂෙන පැිවණියෂහොත් හු   එවැනි ෂසේ 

දහ ගුණයක් ඇෙ  යෂමකු නරකක් රැෂෙන පැිවණියෂහොත් 
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එවැන්නක් ිවස පලවිපාක ෂනොෂදනු ලැෂබ්  හවුන්  

අසාධාරණකම් සදු කරනු ෂනොලැෂබ් ” කුර්කන් 6:160  

 “අි  යළි නැගිටින දිනෂයහි සාධාරණ තුලාවක් ස්ථාපනය 

කරන්ෂනමු  කිසෂවකු කිස දැයකින් අසාධාරණකම් 

ෂනොකරනු ලබන්ෂන්ය  අබ ඇ යක බරක් වුවද අි  එය ෂෙන 

එන්ෂනමු  ෙණන් ෙැනීෂමහි අි  ප්රමාණවත් ෂවමු ” කුර්කන් 

21:47 

නබි (සල්) තුමාණන් ෂමෂලස පැවසු බව ඉබ්නු උමර් (රළි) 

දැන් වු හදීස් වදනක් සහීහ ් අල් බුහාරි 3:621හි වාර්ොෂව  

“ෂද්ව විශං්වාසය සහිෙ ව ෂකෂනකු අල්ලාහ් ෙමා ළඟ  

ෂෙනැවිත් අල්ලාහ්ෂේ කවරණෂයන් ෂසවෂනල්ල සපයා, ‘ 

හබ අසවල් පාප ක්රියාවන් කළාදැ?’ යි ප්රශංන් කරයි   හු  

(ිවනිසා) ‘ හව මාෂේ ෂදවියනි’ යැයි ි ළිතුරු ෂදයි  ෂම් 

කකාරය  හු  (ිවනිසා) කළ සයලු පාපයන් ෙැන ප්රශංන් කරන 

ලදුව, එම සයලු පාපයන් ෙමා කළ බව ි ළි ෙත් ිවනිසා, ෙමා 

විනාශංය  පත් වුවා යයි සෙයි  එවි  අල්ලාහ ්හු  , ‘ෂලොෂවහි 

හෂබ් පාපයන් හ  මම කවරණය සපයා (ඒවා සඟවා ෙබා) 

ඇති ෂහයින්,  අද දින හබ  සමාව ෂදිව ’ යැයි පවසයි  ඉන් 

අනතුරුව හු  (ිවනිසාෂේ)ෂේ යහ ක්රියාවන්හි (වාර්ො) ෂපොෙ 

දකුණු අෂත් ෂදනු ලබයි  ෂද්ව විශංව්ාසය ෂනොමැති අය සහ 

විංචණික අයෂේ අකුසල් ක්රියාවන් ප්රසද්ධ කරනු ලබයි ’ 

ෙමන්ෂේ ෂදවියන් වහන්ෂසේ ෙැන ෂබොරු ෂෙතුෂව ෂම් අය 

ෂව ’ යැයි සාක්ෂි කරුෂවෝ පවසන්ෂනෝය  ‘දැන ෙන්න  

අල්ලාහ්ෂේ ශංාපය වරද කරුවන් මෙ බව සැකයක් නැෙ ’ ” 

කුර්කන් 11:18  

 නබි (සල්) තුමාණන් ෂම් අකාරය  පැවසු හදීස් වදනක් 

සහීහ් අල් බුහාරි, මුස්ලාම්, අහමද් සහ ෙවත් අය වාර්ො කර 

ඇෙ  “(හබ ෂවෙ නියම කළ මලාඉකාවරයා ) ෂහොඳ සහ 
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නරක ලියන ෂලස අල්ලාහ් අණ කර, (එය ලියන්ෂන්) 

ෂකෂසේදැ යි ෂපන්වුෂය්ය  ෂකෂනක් යහ ක්රියාවක් කිරීම  

අදහස් කළ නමුත්, එය ඉටු ෂනොකෂළේ නම්, හු   සම්පූර්ණ 

යහ ක්රියාවක් ඉටු කළ බව  අල්ලාහ් ස හන් කරයි  හු   යහ 

ක්රියාවක් කිරීම  අදහස ්කර, එය ඉටු කෂළේ නම් එය (සඳහා 

ෙයාෙ) දහය ස  හත් සයක් දක්වා සහ ඊ ත් අධික ව අල්ලාහ ්

හු   ස හන් කරයි  ෂකෂනක් අකුසල් ක්රියාවක් කිරීම  

අදහස් කළ නමුත් එය ඉටු ෂනොකෂළේ නම්, අල්ලාහ් හු   එක් 

යහ ක්රියාවක් ස හන් කරයි  හු  (ිවනිසා) අකුසල් ක්රියාවක් 

කිරිම  අදහස් කර, එය සැබැන්වින්ම ඉටු කෂළේ නම්, එක් 

අකුසල් ක්රියාවක් කළ බව අල්ලාහ් හු  (ෂේ ගිණුම ) ස හන් 

කරයි ” 

ෙණන් බැලිම සහ පලවිපාක දීම නුවණ  එකඟ වන ෂහයින් 

මුස්ලිම්වරු සයලු ෂදනාම එය ඒකමතික ව ි ළිෙනිති  

ග්රන්ථයන් පහළ කර, නබිවරුන්ද එවා, නබිවරුන් රැෂෙන ක 

නිෂවදනය මවනු ලැබු සයලු ෂදනාම ි ළිෙෙ යුතු බවද, ඒවා  

එකඟ ව ක්රියා කළ යුතු බවද අණ කළ අල්ලාහ,් එම නිෂවදනය 

නසා දමන්න  ක්රියා කරන අකුසල් ජනොව  එෂරහි ව ස න් 

වදින ෂලසද අණ කර ඇෙ  අවසාන දිනෂය් ෙණන් බැලීම සහ 

ෙයාෙ දීම සදු ෂනොවන්ෂන් නම්, ෂම් සයල්ල අපෂත් ෂකෂරන 

ක්රියාවන් ෂනොෂව ද? අති ඥානවත් අල්ලාහ් ෂමවැනි 

අසම්පූර්ණකිවන් ෂෙොරය  ෂමම ෙණන් බැලීම සහ ෙයාෙ දිම 

ෙැන ෂම් කකාරය  අල්ලාහ් සනාථ  කරයි  

 “හවුන් ෂවෙ රසූල්වරුන් පහළ කරනු ලැබු අයෂෙන්, 

ඇත්ෂෙන්ම අි  ප්රශංන් කරන්ෂනමු  රසූල්වරුන්ෂෙන්ද අි  

ප්රශං්න කරන්ෂනමු  (හවුන් කළ සයලු දැය ෙැන) දැනුෂමන් අි  

කියා සටින්ෂනමුය  අි  (හවුන්) ඉදිරිි   ෂනොවුෂවෝ 

ෂනොෂවමු ” කුර්කන් 7:8 
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1. අල් ජන්නාහ් නම් සව්ර්ෙය සහ අන් නාර් නම් අපාය 
ි ළිබඳවද, මැවීම් සදා කල් රැඳී සටින අවසාන නවාෙැන් 
ඒවා බවද විශංව්ාස කිරීම  

 අල්ලාහ් හවුන්  නියම කළ සයල්ල විශං්වාස කර, අල්ලාහ ්

සහ හු ෂේ රසූල්වරයා ෂකෂරහි අවිංක විශං්වාසය සහිෙ ව, 

අල්ලාහ ්සහ හු ෂේ රසූල් තුමාණන්ෂේ නිෂයෝෙයන්  කීකරු 

ව ක යුතු කරන බැතිමත් විශං්වාසීන්  ජන්නාහ් නම් සතුටු 

නිවස අල්ලාහ්ෂෙන් ි රිනමනු ලැෂබ්  “කිසදු ඇසක් නුදුටු, 

කිසදු කනක් ෂනොඇසු කිසදු ෂකෂනක් ෂනොසතු (සයලු) දිවය 

සැපෙ” ජන්නාෂවහි අල්ලාහ් සූදානම් කර ඇෙ  

 “සැබැවින්ම, විශං්වාස ෂකො  යහකම් කරන්නා වු ඒ අය, 

හවුු ය ඉොම ෂහොඳ මැවීම්  හවුන්ෂේ ෙයාෙ හවුන්ෂේ හිිව 

(ෂදවියා) ඉදිරිෂයහි අද්න් නම් සව්ර්ෙයෂව  එහි යටින් ෙලා 

බසන ෙිංොය  හවුු  එහි සදා කල් ෂවෂසන්ෂනෝය  අල්ලාහ් 

හවුන් ෂකෂරහි සතුටු වුෂන්ය  ෂමය ෙමාෂේ හිිව  බිය 

බැතිමත් අය ය ” කුර්කන් 98: 7 සහ 8 

 “හවුන් කරන ක්රියාවන් සඳහා ෙයාෙ වශංෂයන් සඟවා ෙබා 

ඇති සතු  කිස ෂකෂනක් ෂනොදනි ” 98:7 සහ 8  

 ෂද්ව විශංව්ාසය ෂනොමැති අය සහ හු ෂේ නිෂවදනය ෂෙන 

ක රසූල් වරුන්  එෂරහි ව ක්රියා කළ (කාෆිර්වරුන් සහ පාප  

ක්රියාවන් කරන) අය සඳහා අන් නාර් නම් අපාය නවාෙැනක් 

වශංෂයන් අල්ලාහ් ෙනා ඇෙ  එහිදී ෂදනු ලබන ෂනොෂයකුත් 

වද ෂවදනාවන් සහ දඬුවම් ෙැන සො බැලීම පවා අපහසුය  

 “විශං්වාස ෂනොකරන්නන්  සකස් කරන ලද ගින්න  බිය 

වනු ” ෂලස අල් කුර්කනෂය 3:131 හි අල්ලාහ ්අවවාද කරයි  

 ඇත්ෂෙන්ම (විශං්වාසය ෂනොමැති) අපරාධකරුවන්  එහි 

බිත්ති, හවුන් ව  කරන ගින්නක් අි  ි ළිෂයල කෂළමු  හවුු  
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(ෙද ි පාසෂයන්) උදවවක් ෂසොයන කල්හි, හවුන්ෂේ මුු ණු 

දවන ෂලෝදිය වැනි දියක් හවුන්  ෂදනු ලැෂබ්  නපුරය (ඒ) 

පානය  නපුරුය එම නවාෙැන ” කුර්කන් සූරා කහ්ෆ් : වාකය 

29 

 “ඇත්ෂෙන්ම, අල්ලාහ් ප්රතික්ෂෂේප කළවුන්  ශංාප ෂකො , 

හවුන්  දැල්ෂවන ගින්න ි ළිෂයල ෂකෂළේය  හවුු  එහි 

සදාකල් ෂවෂසන්ෂනෝය   (හවුන් එහි) කරක්ෂකෂයකු ෂහෝ 

උදවකාරෂයකු හමු ෂනොවන්ෂනෝය  හවුන්ෂේ මුු ණ 

ගින්ෂනහි හරවනු ලබන දින, ‘අෂහෝ! අි  අල්ලාහ්  කීකරු 

වුෂණ් නම් ’ යැයි හවුු  කියන්ෂනෝය ” කුර්කන් 33:64 ස  66 

දක්වා  

මරණෂයන් පසු ජීවිෙය ෂකෂරහි විශං්වාසෂය් කරුණු 

1  ෆිත්නතුල් කබ්ර් (ෂසොෂහොෂනහි සදු වන වද හිිංසාව) යනු 

මලාඉකා වරුන් ෂදෂදෂනක්, මළ අයෂෙන් හු ෂේ 

ෂදවියා, හු  අනුෙමනය කළ කෙිවක මාර්ෙය සහ හු ෂේ 

නබිවරයා ෙැන ප්රශං්න කිරීම ෂව  සැබෑ වචනය ෂකෂරහි 

විශංව්ාසය සහිෙ වූ ජනයා, අල්ලාහ් සථ්ීර ෂලස ෙබයි  

“අල්ලාහ් මාෂේ ෂදවියා ෂව, ඉස්ලාම් මාෂේ මාර්ෙය ෂව, 

මුහම්මද්  (සල්) තුමාණන් මාෂේ නබි වරයා ෂව ” 

යනුෂවන් හවුු  පවසති  එෂහත් ෂද්ව විශං්වාස ෂනොමැති 

අය, “අෂහෝ මම කිසවක් ෂනොදනිිව” යනුෂවන්ද, 

මුනාෆික්වරුන් නම් විංචණිකයන්, “අෂහෝ මම කිසවක් 

ෂනොදනිිව  අන් අය පවසන ෂද් මම ද කීෂවිව ” යනුෂවන් ද 

ි ළිතුරු ෂදන්න  අල්ලාහ ්සලසයි  මූලාශ්ර සහීහ ්බුහාරි සහ 

මුස්ලිම්  

2. ෂසොෂහොෂනහි ලැෂබන  වද ෂවදනාව සහ සතු : ෂද්ව 
විශංව්ාස ෂනොමැති අය සහ විංචණික අය අෙර සටිනා 
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පාපෙරයින්  වද හිිංසාව පමුණුවනු ලැෂබ්  අල්ලාහ ්
කුර්කනෂය් ෂමෂසේ පවසයි  

 “ගින්න, එය  හවුු  උදය, සවස ෂෙන හැර පානු 

ලබන්ෂනෝය  (අවසාන) පැය පැිවෂණන දිනයන්හි 

‘ෆිර්අවුන්ෂේ ජනයා ඉො දැඩි දඬුවම  ඇතුළු කරව!’ 

(යනුෂවන් මලාඉකාවරුන්  කියනු ලැෂබ්) ” අල් කුර්කන් 

40:46  

 දිනක් නබි (සල්) තුමාණන් කාෆිර්වරුන්ෂේ ෂසොෂහොනක් 

පසු කර ෂෙන යන වි , “ෂම් අය ෂසොෂහොෂනහි පරීක්ෂණය  

භාජන ෂවති යැයි සහාබාවරුන්  පවසා, “ම  ඇෂසන 

ෂසොෂහොෂනහි වද ෂවදනාවන්  හබද සවන් දුන්ෂන් නම්, හෂබ් 

මළවුන්  ෂසොෂහොන් ෙෙ ෂනොකරයි යන ෂහේතුව ෂනොමැති නම්, 

හබ ද එය සවන් ෂදන්න  සලස්වන්ෂනිව ” යැයි කීහ   ඉන් 

පසු අප ෂදස  හැරී, අපාෂයහි ෂදන ලද වද ෂවදනාෂවන් 

අල්ලාහ ්ෂවෙ කරක්ෂා පෙිව “ යැයි පැවසුහ  “පරීක්ෂණෂයහි, 

එහි පැහැදිලි සහ අපැහැදිලි කරුණු වලින්  අල්ලාහ් ෂවෙ 

කරක්ෂා පෙනු ” යැයි එතුමාණන් පැවසුහ  සහාබාවරුන්ද, 

“පරීක්ෂණෂයහි, එහි පැහැදිලි සහ අපැහැදිලි කරුණු වලින් 

අල්ලාහ් ෂවෙ කරක්ෂා පෙමු ” යැයි කීහ  “දජ්ජාල්ෂෙන් සදු 

වන උවදුෂරන් අල්ලාහ් ෂවෙ කරක්ෂා පෙනු ” යැයි එතුමා 

පැවසු වි , සහාබාවරුන්ද “දජ්ජාල්ෂෙන් සදු වන උවදුෂරන් 

අල්ලාහ් ෂවෙ කරක්ෂාව පෙමු ” යැයි කීහ  මූලාශ්ර සහීහ් අල් 

මුස්ලිම්  

ෂසොෂහොෂනහි ලැෂබන සතු , ෂද්ව විශං්වාසය සහිෙ වූ 
අය  පමණක් බව අල්ලාහ් පවසයි  

 “‘ඇත්ෂෙන්ම, අප අධිපති අල්ලාහ්‘ යැයි කියා, ඉන් පසුව 

සෘුබ ව සටි අය, ‘බිය ෂනොවනු  ෂශංෝක ෂනොවනු  හබ  තිළිණ 

ෂදන ලද ජන්නාව (සව්ර්ෙය) ෙැන ශුභාරිං වයද ලබනු ’යි 
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කියිවන් හවුන් ෂවෙ මලාඉකාවරුන් පහළ වන්ෂනෝය ” 

කුර්කන් 41:30  

 “මරණාසන්න වූ ෂකෂනකුෂේ ප්රාණය ෂෙල ළඟ  පැිවණි 

කල්හි (හබ මැදිහත් ෂනොවන්ෂන් ඇයි ද?) ඒ ෂමොෂහොෂත් හබ 

බලා සටින්ෂන්ය  නමුත් අි  (ප්රාණය අත්පත් කර ෙන්නා 

මලාඉකාවරුන්) හබ  වඩා හු   සමීප සථ්ානෂය් ෂවමු  

එෂහත් හබ ෂනොදන්ෂන්ය  හබ පරීක්ෂණෂයන් හා දඬුවෂමන් 

ෂෙොරව නම්, හබ සෙය පවසන්ෂන් නම්, ඒ (ප්රාණය) යළි 

ෂෙන්වා ෙනු  (මරණය  පත් වූ) හු  අල්ලාහ්  සමීප කරන ලද 

ෂකෂනකුෂෙන් නම්, විශ්රාන්තියද, සුවඳ පැළෑටිද, 

භාෙයයෂයන් යුත් ජන්නාහ් ව (සව්ර්ෙය) හු  ය ” කුර්කන් 

56: 83 ස  89 දක්වා  

 ෂසොෂහොෂනහි මලාඉකාවරුන් ෂදෂදනා අසන ප්රශං්නයන්  

මූ්ඃිවන් වරෂයක් නිවැරදි ි ළිතුරු සැපයීෂමන් පසු ව සදු වන 

ෂද් ෙැන නබි (සල්) තුමාණන් ෂම් කකාරය  පැවසු බව අල් 

බරා බින් කසාබ් (රළි) වාර්ො කරයි  “මෂේ බැතිමො සැබෑ 

ෂද් පැවසුෂවය  ඒ නිසා අල් ජන්නාහ්ෂවහි ඇඳුෂමන් හු  

සරසන්න  අල් ජන්නාෂවහි සම්පත් හු   සපයන්න ” යැයි 

අහෂසන් ශංබ්දයක් ඇෂසනු ඇෙ  එවි  හු  (මළ ෙැනැත්ො) 

සුවඳවත් මද සුළඟින් ව  කරනු ලබන අෙර, හු ෂේ 

ෂසොෂහොන ඇස  ෂපෂනන දුර ප්රමාණය  විශංාල කරනු 

ලබයි ” මූලාශ්ර ඉමාම් අහ්මද් සහ අබු දාවුද්  

අවසාන දිනය ෂකෂරහි විශ්ංවාසෂය් යහපත්කම 

 අල්ලාහ්  අවනෙ වී ක්රියා කිරීෂම් කශංාව හ  ෙැනීෂමන්, 
අවසාන දිනෂය් දී ලැෂබන ෙයාෙය ලබා ෙැනීෂම් 
අරමුණින් වෑයම් කිරීම; 
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 එදින සදු වන දඬුවම ෂකෂරහි බිය ෂහේතු ෂකො ෂෙන 
අල්ලාහ්  අකීකරු වන ක්රියාවන් සදු කිරීම  සහ ඒවා 
අනුමෙ කිරීම  මැළි වීම; 

 මරණෂයන් පසු ලැෂබන සතු  හා ෙයාෙ බලාෂපොෂරොත් 
ෂවන් ෂමෂලොෂවහි සදුවු  සහ අෙපසු වූ ෂද් ෙැන සෑහීම  
පත් වීම; 

මරණෂයන් පසු යළි නැගිටීමක් සදු ෂනොවන බව 
කාෆිර්වරු ප්රතික්ෂෂේප කරති  ෂමවැනි ෙර්කය වැරදි බවද, 
වලිංගු නැති බවද, අෂ් ෂර්ක, අල් හිස් සහ සාධාරණත්වය 
ෙහවුරු කරයි  

 අෂ් ෂර්ක මගින් ෂපන්වන කරුණු ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ 

කියයි  

 “හවුු  පුනරුත්ථාන කරනු (යළි පණ ෙන්වන) 

ෂනොලබන්ෂනෝ යැයි ප්රතිත්ෂෂේප  කරන අය කියති   ‘එෂසේ 

ෂනොෂව  ඇත්ෂෙන්ම මාෂේ හිිවෂේ නාමෂයන්, හබ 

පුනරුත්ථාන කරනු ලබන්ෂන්මය  එවි  හබ කරිවන් සටි දැය 

ෙැන හබ  දැනුම් ෂදනු ලබන්ෂන්ය  එය අල්ලාහ්  ඉො 

පහස’යැයි කියනු ” කුර්කන් 64:7  සයලු කෙිවක ග්රන්ථයන් 

ෂම් ෙැන එකඟ ෂව  

 අල් හිස් තුළින් ෂපන්වන කරුණු: ෙම මැවීම් මරණෂයන් 

පසු යළි නැගිටීම ෙැන අල්ලාහ් කුර්කනෂය් ෂනොෂයක් 

වාරයක් සඳහන් කර ඇෙ  සූරා බකරාෂවන් උපු ා ෙත් 

උදාහරණ පහක් ෂමහි සඳහන් ෂව  

 පළමුවන උදාහරණය, මූසා (අලල) ෂේ ජනොව  අදාල 
ෂව  එම ජනොව, “අල්ලාහ් ව ප්රෙයක්ෂ ෂලස (දෑසන්) 
දකින තුරු හබ ෙැන කිස කෂලක විශං්වාස 
ෂනොකරන්ෂනමු ” යැයි පැවසු වි , හවුන් මැෂරන්න  
අල්ලාහ් සලසා, යළි පණ  ෙන්වන්න  සදු ෂකෂළේය  බනු 
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ඉසර්ායිල් වරුන්  අල්ලාහ් ඒ ෙැන මෙක් කරන්ෂන් 
ෂමෂසේය  

“ ‘යා මූසා! අල්ලාහ් ප්රෙයක්ෂ ෂලස දකින තුරු හබ ෙැන කිස 

කෂලක විශංව්ාස ෂනොකරන්ෂනමු ’ යි කියා හබ බලා සටියදී 

අකුණු වැදුනි  හබ (අප ) ස්තූති කරනු ි ණිස හබෂේ 

මරණෂයන් පසු හබ  අි  ප්රාණය දුන්ෂනමු ” කුර්කන් 2:55 

සහ 56  

 “හබ ෂකෂනකු මරා, එහි වරද ෂවන ෂකෂනකු මෙ 

පැවැරීම  විවාද කළ අවස්ථාව (සහි කරව)  අල්ලාහ් හබ 

සඟවන දැය එළි කරන්ෂන්ය  ‘ඇයෂේ (ෙවයාෂේ) 

කැබැල්ලකින් (මළ සරුර ) ෙසනු ’ යැයි අි  කීෂවමු   (එවි  

මළ ෙැනැත්ො නැගි  සාක්ෂි දුන්ෂන්ය) එෂමන්ම, අල්ලාහ ්

මළවුන්  පණ ෂදයි  හබ නුවණැතියන් වනු ි ණිස හු ෂේ 

සිංඥාවන් ෂපන්වයි ” කුර්කන් 2:73 සහ 73  

 මරණය  බිෂයන් ෙම නිෂවස් අෙ හැර දමා පලා ගිය දහස ්
ෙණන් ජනොවෂේ කොව ෂමහි උදාහරණය වශංෂයන් 
ෂපන්වන ලදි  හවුන්  ිවයැෂදන්න  සලසව්ා, අල්ලාහ ්යළි 
පණ දුන්ෂන්ය  නිෂවස ්වලින් දහස ්ෙණනින් ි   වූ අය 
ෙැන, “මරණය  බිෂයන් හවුන්ෂේ ෂෙවල් වලින් දහස ්
ෙණනින් ි   වු අය ෙැන (මුහම්මද් තුමණි!) හබ 
කවර්ජණය ෂනොෂකෂළේද? හවුන්  ‘මැෂරනු‘ යැයි 
අල්ලාහ් කීෂවය  ඉන් (මරණින්) පසු හවුන්  පණ 
දුන්ෂන්ය  ඇත්ෂෙන්ම, අල්ලාහ් ිවනිසුන් ෂකෂරහි 
වරප්රසාද හිිවය එෂහත්, ිවනිසුන්ෂෙන් ෂබොෂහෝ ෂදෂනක් 
කළගුණ ෂනොදන්ෂනෝය ” කුර්කන් 2:243  

 පහෙ සඳහන් උදාහරණෂය් න බුන් ෙත්ත්වය  පත් වූ 
නෙරයක් පසු කර ෂෙන ගිය ෂකෂනක්, අල්ලාහ් එය යළි 
පණ ෙන්වන්ෂන් ෂකෂසේ දැ යි කල්පනා කෂළේය  
“නැෙෂහොත් න බුන් වී කඩා වැටුණු කුඩා ෙමක් අසලින් 
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ගිය ෂකෂනකු හබ දුටුෂවද?” අල්ලාහ ්ඒවා මළ පසු ෂකෂසේ 
පණ උපදවන්ෂන් දැ යි හු  කීෂවය  (හු ෂේ සැකය දුරු 
කරනු ි ණිස) අල්ලාහ් හු  සය වසරක් ිවය ෂෙොස ්
සටින්න  සලසා, ඉන් පසු හු   පණ දී, නැගිටුවා,“නුඹ 
ෂකොපමණ කලක් ෂමෂලස නෙර වී සටිෂය්ද?“ යි කීෂවය  
“දවසක්  නැෙෂහොත්  දවසකින් ෂකො සක් නෙර වී 
උන්ෂනිව ” යි හු  කීෂවය  “එෂසේ නැෙ  නුඹ අවුරුදු 
සයයක්  නෙර වී උන්ෂන්ය  නුඹෂේ කහාර ෂදස බලනු  
එය කල් ෙෙ වීෂමන් ෂවනස ්වු බවක් ෂනොෂපෂන්, නුඹෂේ 
බූරුවා ෂදස බලනු, (එය ඇ  සැකිල්ලකි) නුඹ ිවනිසස්ුන්  
සලකුණක් වනු ි ණිස (ෂමෂලස) ෂකෂළමු  ඇ  කටු ෂදස 
බලනු  අි  ෂකෂසේ එය ඇ  සැකිල්ලක් ෂලස ෙළපා, මසන් 
වසන්ෂනමු දැ යි බලනු  (ෂලස අල්ලාහ ්කීෂවය ) හු   එය 
පැහැදිලි වූ කල්හි, “ඇත්ෂෙන්ම, අල්ලාහ ් සයලු දැය 
ෂකෂරහි බල සම්පන්න යැයි මම දනිිව ” යි කීෂවය  
කුර්කන් 2:259 

 අල්ලාහ්ෂේ ිවත්රයා වන ඉබ්රාහිම් (අලල) තුමා, මළවුන් 
යළි නැගි  වන්ෂන් ෂකෂසේදැ යි අල්ලාහ්ෂෙන් විමසු 
අවස්ථාෂව පක්ෂීන් සව ෂදෂනකු මරා, හවුන්ෂේ සරුර 
කැබලි ෂකො , අව  තිෂබන සෑම කඳු මෙ ඒවා දමන ෂලස 
අල්ලාහ් එතුමා  අණ ෂකෂළේය  පසුව එම පක්ෂීන් යළි අඬ 
ෙසන ෂලසද, කැබලි වූ පක්ෂීන් යළි එක් වී ඉබ්රාහීම් 
(අලල) තුමා ෂවෙ  කපසු ි යඹා එන කකාරය බලන 
ෂලසද අල්ලාහ් අණ ෂකෂළේය  ෂම් ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ 
සදහන් කරයි  

 “මාෂේ ෂදවියනි! හබ මළවුන්  ෂකෂසේ පණ ෂදන්ෂන් දැ යි 

ම  ෂපන්වනු” යැයි ඉබ්රාහීම් (අලල) පැවසු කල්හි, හබ 

විශංව්ාස ෂනොකරන්ෂන් දැ යි කීෂවය  ‘එෂසේ ෂනොෂව, (මම 

විශංව්ාස කරිව) එෂහත් මෂේ සෙ ි ණා යාම ි ණිස යැ‘යි 

කීෂවය  ‘පක්ෂීන් සහර ෂදෂනක් ෂෙන, හවුන් කැබලි කර, ඒ 
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කැබලි එක එක කන්දක් මෙ ෙබනු  පසුව හබ හවුන්  අඬ 

ෙසනු  උන් හබ ෂවෙ ෂවෙෂයන් එන්ෂන්ය ’යි කීෂවය  

ඇත්ෂෙන්ම, අල්ලාහ් බලසම්පන්නය නුවණැතිය ” කුර්කන් 

2:226  

 ඉහෙ සහන් උදාහරණ සයල්ල සැබැවින්ම සදු වු අෙර, 

මළවුන් යළි නැගිටින බව ෂපන්වන සාක්ෂි ද ෂව  මළවුන්  

යළි පණ දීම සහ ෂසොෂහොනින් නැගි  වීම, අල්ලාහ්ෂේ 

අනුමැතිය ලැබ ඊසා (අලල) තුමා ෂපන් වු  හාස්කම් 

කිහිපයක් අෙර එකකි  

 යුක්ති සහෙෙ සාක්ෂිය ෂකො ස් ෂදකකින් සමන්විෙය  

1. අහස සහ ෂපොෂළොෂවහි කරම්භක නිර්මාෙෘවරයා 
අල්ලාහය්  සයලු ෂද් කරම්භෂය් නිර්මාණය කළ අල්ලාහ ්, 
ඒවා විනාශංය  පත් වුවායින් පසුව, ඒවා නැවෙ ඒ 
කකාරෂයන්ම නිර්මාණය කළ හැකිය  ෂම් ෙැන අල්ලාහ ්
ෂමෂසේ සඳහන් කරයි  

“නිර්මාණය ප්රථමෂයන් කරන්ෂන් හු ය  පසුව එය (නැසී 
ගිය පසු) නැවෙ උත්පාදනය කරන්ෂන්ය  හු   එය ඉො 
පහසුය  අහසහ්ිද, ෂපොෂළොෂවහිද උසසම් ගුණ හු  ය  හු  බල 
සම්පන්නය  නුවණැතිය ” කුර්කන් 30:27 

 “අප පළමු වන නිර්මාණය ඇරඹුවාක් ෂමන්  එය නැවෙත් 

කරන්ෂනමු  එය අප ෂකෂරහි ෂපොෂරොන්දුවකි  අි  (එය) ඉටු 

කරන්ෂනමු ” කුර්කන් 21:104 

 දිරාපත් වී ගිය ඇ  කටු වල  යළි ප්රණය ෙැන්විය ෂනොහැකි 

බව පවසන අය  ෂමෂලස ි ළිතුරු ෂදන ෂලස නබි (සල්) 

තුමා  අල්ලාහ් අණ කරයි  
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  “එය  නැවෙ දිවි ෂදන්ෂන් පළමු වර   එය හ  ෙැන් වූ 

හු ය ” යි කියනු  හු  සයලු නිර්මාණයන් ෙැනම දන්ෂන්ය “ 

කුර්කන් 36:79 

 ෂමම මහ ෂපොෂළොව කිසදු ෙසක් ෂකොළයක් ෂනොමැතිව, 

ප්රාණයක් ෂනොමැති ව තිබියදී, වර්ෂාව පැිවණි වි  එය යළි පණ 

ෂෙන, සෑම ෙැනම ෙස ්ෂකොළවලින්  ි ෂරයි  විවිධ වර්ෙෂය් 

ශංාක වැෂවනු ඇෙ  ප්රාණයක් ෂනොමැති වු ෂපොෂළොව  

ෂමෂලස යළි පණ දුන් අල්ලාහ්, මළවුන්  ප්රාණය දී යළි 

නැගිටු වන්ෂන්ය  ෂම් ෙැන කුර්කන් ෂමෂසේ පවසයි  

2. “භූිවය පාළු බව  හබ දැකීමද, අප එය මෙ ජලය පහළ කර 
කල්හී, එය ප්රාණවත්වී වැමදමද හු  (අල්ලාහ්)ෂේ 
සිංඤාවකින්ය ඇත්ෂෙන්ම, එය  (භූිවය ) ප්රාණය 
ෂදන්නා වූ හු  මළවුන්ද ප්රාණය ෂදන්ෂන්මය  
ඇත්ෂෙන්ම, හු  සයලු දැය ෂකෂරහි බල සම්පන්නය  ” 
කුර්කන් 41:39  

 අෂ ්ෂර්ක ෙැන සඳහන් කරන වාකයයන් පවසන කකාරය , 

ෂසොෂහොෂනහි සදු වන දඬුවම ෙැන විශංව්ාසය ෙැබීම, 

මරණෂයන් පසු ජීවිෙය ෙැන ෙබන විශංව්ාසෂයහිම ෂකො සකි  

 ෂමම මාෙෘකාව ය ෂත් ඉබ්නු අබ්බාස් (රළි) දැන් වූ ෙවත් 

හදීස් වදනක් සහිහ් අල් බුහාරි 8:81 හී වාර්ො ෂව  “වරක් නබි 

(සල්) තුමා මදීනා නුවර ඇති ෂසොෂහොන් බිමක් පසු කර ෂෙන 

ගිය වි , ෂදෂදෂනක් ෂසොෂහොෂනහි දඬුවම් ෂදනු ලබන 

සද්ධිය  සවන් දුන්හ  ‘ෂම් අය දඬුවම් ලබන්ෂන් මහා 

පාපයන්හ  ෂනොවු නමුත්, හවුන්ෂේ පාපයන් බරපෙළ ෂව  

එක් පුද්ෙලෂයක් මුත්රා කරන වි  (ෙම සරුෂර් වැදි) 
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අි රිසදුවීම වැළකුෂව නැෙ  අනික් ෙැනැත්ො ෙමීමා29   

පතුරුවා ෂෙන ගිෂය්ය ’ බව පැවසුහ ” 

 අල් හිසහ්ි උදාහරණය නම්, ෂකෂනක් නිදා ෙන්නා වි , 

ෙමා අලිංකාරවත් ස්ථානයක සතුටින් සටින බව ෂහෝ පටු, බිය 

උපදවන ස්ථානයක සටින බව සහිෂනන් දකී  ඇෙැම් වි  ෙමා 

දුටු සහිනය ෂහේතු ෂකො  ෂෙන  හු  හදිසෂයන් අවදි වන 

නමුත්, ෙමා නිදා ෙත් ඇඳ මෙ, ෙම කාමරෂයහිම සටින බව 

දැන ෙනියි  නින්ද එක්ෙරා මරණයක් වන ෂහයින් එය වෆාත් 

ෂලස අල්ලාහ් සඳහන් කරයි  

 “ිවනිසුන් ිවය යන කල්හී, හවුන්ෂේ කත්මයද, නින්ෂදහි 

ෂනොමැෂරන අයෂේ කත්ම ද අල්ලාහ් අත්පත් කර ෙන්ෂන්ය   

මරණය නියිවෙ  අයෂේ කත්මය නවත්වා ෙන්ෂන්ය  අන් 

ෂකනාෂේ කත්මය නියිවෙ කාලය ෂෙක් හරින්ෂන්ය ” 

කුර්කන් 39:42  

 යුක්තිය  එකඟ වන කරුණු: නිදා ෂෙන සටින ෂකෂනක් 

සැබෑ ෙත්ත්වය  සමාන සහිනයක් සැබැවින්ම දකිනු ඇෙ  හු  

සහින ෂයහි නබි (සල්) තුමාණන් ව එතුමාෂේ සැබෑ 

ස්වරූපෂයන් දැකිය හැක  එෂලස සහිනෂයහි දුටු ෂකෂනක් 

ඇත්ෙ වශංෂයන්ම එතුමා ව දුටුෂවය  එෂහත් එම ෙැනැත්ො, 

ෙවමත් ෙම ඇඳ මෙ නිදා ෂෙන සටියි  අපෂේ සැබෑ ජීවිෙෂයහි 

ෂමවැන්නක් සදුවිය හැකි නම්, මරණ ෂයන් පසු ජීවිෙෂය් 

ෂම්වා සදු විය ෂනොහැකිද? 

 ෂසොෂහොන් කළ ෙැනැත්ො පෂසන් කවරණය ෂනොෂකෂළේ 

නම් ෂසොෂහොන් කිරිම  ෂපර සටි කකාරෂයන්ම හු  ව දැක 

ෙෙ හැකි වන අෙර, හු ෂේ ෂසොෂහොෂනහි පුළුල් වීමක් සදු 

                                                           
29 ෂබොරු ප්රචාර පෙරිවන් සමාජෂය් අසමගිය සහ අසහනය හ  ෙැන්විය 
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ෂනොවන බව ඇෙැම් අය කරන ෙර්කය  පහෙ සඳහන් අයුරින් 

ි ළිතුරු ෂදමු  

1. සැක සහිෙ ෙර්ක ඉදිරිපත් කරිවන්, අෂ් ෂර්ක ෂපන් වු 
සදුවීම් සහ සාක්ෂීන් සයල්ල ප්රතික්ෂෂේප කළ ෂනොහැක  
අෂ් ෂර්ක ෂෙෂනන සාක්ෂිය  විරුද්ධව සැක කරන 
ෂකෂනක්, අෂ් ෂර්ක ෂපන්වන්ෂන් කුමක්දැ යි 
නිසයාකාරව කල්පනා කෂළේ නම්, ෙම සැකය අසාධාරණ 
බව දැන ෙනී  “ඇෙැමුන් යුක්ති සහෙෙ කථාවන් කිහිපයක් 
ඉවෙ දමන්ෂන් හවුන්ෂේ පහදා ෙැනීෂම් හැකියාෂව හීන 
ොව නිසාය ” යි සලකන්න  

2. බර්zසහ් (මරණෂයන් පසු යළි නැගිටින තුරු ෂකෂනක් පසු 
වන) ෙත්ත්වය ගුප්ෙ ෂදයක් වන (ෙයිබ්) ෂහයින්, අල් හිස ්
මගින් ඒවා පහදා ෙෙ ෂනොහැක  

ඒවා ෂෙොචර ශංක්තිෂයන් ව හා ෙෙ හැකි නම්, ගුප්ෙ 

දැෂයහි විශං්වාසය ෙැබීෂම් යහඵලය සදු ෂනොවන අෙර, 

ගුප්ෙ දැෂයහි විශංව්ාස ෙබන අයද, ෂද්ව විශංව්ාසය 

ප්රතික්ෂෂේප කරන අයද එක හා සමාන ෙත්ත්වය  

පත්වන්ෂනෝය  

3. ෂසොෂහොෂනහි සතු  සහ ෂවදනාව: ෂසොෂහොන පුළුල් වීම 
ෂහෝ පටු වීම යන සයල්ල, මරණය  පත් වු ෂකෂනක් හැර 
අන් කිසෂවක් ෂනොදනී  ෂකෂනක් ෙමා පළලැති, ප්රීතිමත්  
ෂහෝ පටු, බිහිසුනු ෙැනක සටින බව සහිෂනහි දැකීම හා 
සමානෂව  හු  ෙම ඇෂඳන් බැස ෂනොගිය බව අන් අය 
පවසති  හු  ඇඳ මෙ, ඇතිරිලි අෙර නිදා සටියි  මුහම්මද් 
(සල්) තුමාණන් ෂවෙ  වහී (කුර්කන් වැකි) පහළ වන වි , 
එතුමාණන් ෙම ිවත්රයන් සමඟ සටිෂය්ය  පහළ වන වහී 
එතුමා  පමණක් ඇසුණු අෙර, අව  සටින කිසෂවකු  ඒවා 
ඇසුෂණ් නැෙ  ඇෙැම් අවස්ථාවන්හී, වහී ෂෙන ක ජිබ්රීල් 
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(අලල) තුමා ිවනිස් රුෂවන් පැිවණ, නබි (සල්) තුමාණන් 
සමඟ කො කළ නමුත්, සහාබාවරුන් එතුමා දුටුෂව නැෙ  

4. අල්ලාහ් එක් එක් අය  දුන් සීමාවන් තුළ යමක් ව හා 
ෙන්න  මැවීම් වල  හැකි ෂව  ෂලොෂවහි පවතින සෑම 
දැයක් ෙැනම ෂකෂනකු  අවෂබෝධ කර ෙෙ ෂනොහැක  හත් 
අහස, ෂපොෂළොව සහ ඒවාෂය් තිෂබන සෑම දැයක්ම 
අල්ලාහ්ෂේ නාමය “ෙස්බීහ් බිහම්දිල්ලාහ්“ එනම් සයලු 
අිංෙ හීනෂයන් ෂෙොර වු අල්ලාහ්ෂේ කීර්තිය පවසිවන්, 
හු   ප්රශංිංසා කරති  ෂමම ෙස්බීහ් ක්රියාව සෙයය සහ 
සැබැවින්ම සදු වන ෂදයකි  ෙම මැවීම් අෙරින් හු  කැමති 
ෂකෂනකු  එය  සවන් ෂදන්න  අල්ලාහ ්සලසව්න නමුත්, 
ෂමය අපෂෙන් සඟවා ෙබන ලබ කරුණකි  ෂම් ෙැන 
අල්ලාහ් ෂමෂලස පවසයි  

“අහස් හෙද, ෂනොෂළොවද, එහි සයලු දැයද හු  සවිශුද්ධ කරති  

හු   පැසසුම් කරිවන් සුවිශුද්ධ ෂනොකරන කිසෂවක් 

ෂනොමැෙ  එහි හවුන්ෂේ සුවිශුද්ධ කිරීම හබ ව හා ෙන්ෂන් 

නැෙ ” කුර්කන් 17:44  

 ෂමෂලසම, ෂෂයිොන්වරුන් සහ ජින්වරුන් ෂපොෂළොව මෙ 

එහා ෂමහා සිංඤරණය කරන නමුත්, අප ඇස  ෂනොෂපෂන්  

ජින්වරුන්ෂෙන් ි රිසක්, අල්ලාහ්ෂේ රසුල්වරයා කුර්කන් 

පාරායනය කරන වි , නිශං්ශංබ්දව එය  සවන් දීෂමන් පසුව, 

ෙම ි රිස ෂවෙ  ෂෙොස් හවුන්  අවවාද කෂළෝය  එෂහත් 

ෂම්වා කිසවක් අප  ෂනොෂපෂන්  

 “කදම්ෂේ දරුවනි! හෂබ් ෂදමාි යන් (කදම් සහ හවවා) ෂේ 

ලැජ්ජා සථ්ාන හවුන් ෂදෂදනා  ෂපන්වනු ි ණිස හවුන් 

ෂදෂදනාෂේ වස්ත්ර ඉවත් කර, ජන්නාෂවන් ි   කළාක් ෂමන්, 

ෂෂයිොන් හබ සැමද මුළා කරන්න  ඉඩ ෂනොෂදනු  

ඇත්ෂෙන්ම හු ද, හු ෂේ ි රිසද හබ  ෂනොෂපෂනන අයුරින් 
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ස , හබ ව දකින්ෂනෝය  ඇත්ෂෙන්ම, අි  විශංව්ාස ෂනොකරන 

අය , ෂෂයිොනුන් යහළුවන් ෂකෂළමු ” කුර්කන් 7:27  

 ඉහෙ ෂපන්වු කකාරය , පවතින සෑම ෂදයක් ම ි ළිබඳ 

දැනුම ලබන්න  ිවනිසා  ෂනොහැක  සැඟවුණු කරුණු ි ළිබඳ 

ව කිසදු දැනුමක් ෂනොමැති හු  , ඒවා ෙැන නිෂවදන මගින් 

අනාවරණය වූ කිසවක් ප්රතික්ෂෂේප කිරීම  කිසෂසේත් 

ෂනොහැක  

අල් කද්ර් ි ළිබඳ විශං්වාසය 

අල්ලාහ්ෂේ ෂපර දැනුම සහ ඥානය  එකඟ ව, හු ෂේ 

මැවීම් වල  අල්ලාහෂ්ෙන් ලැෂබන තීරණය ෂනොෂහොත් 

ලදවය අල් කද්ර් ෂව  

අල් කද්ර් ෂකෂරහි විශංව්ාසෂය් කරුණු හෙරක් අඩිංගුය  

කළින් සදු වු, දැන මත් සදු වන සහ අනාෙෙෂය් සදුවීම  

තිෂබන සයලු කරුණු ි ළිබඳ ව, ඒවා අල්ලාහෂ්ේ ක්රියාෂවන් 

ෂහෝ ෂවවා හු ෂේ මැවීම් හී ක්රියාෂවන් ෂහෝ ෂවවා, 

සම්පූර්ණව සහ විස්ෙරාත්මක ව අල්ලාහ් දැන සටින බව 

විශංව්ාස කිරීම  

ෂමම විස්ෙර සයල්ල “අල් ලවු ල් මහ්ෆුළ”් නම් කරක්ෂාව 

ලැබු ස හන් ෂපොෂෙහි අල්ලාහ් සඳහන් කර ඇති බව විශං්වාස 

කිරීම  ෂමම දැනුම සහ එය ලියා ෙැබීම යන කරුණු ෙැන 

අල්ලාහ් ෂමෂලස පවසයි  

“අහස්හිද, ෂපොෂළොෂවහිද සයලු දැය අල්ලාහ් දන්නා බව හබ 

ෂනොදන්ෂන්ද? ඒවා සයල්ල ෂපොෂෙහි (සඳහන් ව ඇෙ) 

ඇත්ෂෙන්ම එය අල්ලාහ්  පහසුය ” කුර්කන් 22:70  

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අම්ර් අල් කස් (රළි) පහෙ සඳහන් හදීසයක් 

වාර්ො ෂකෂළේය  “අහස් සහ ෂපොෂළොව මැවීම  වසර පනස් 
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දහසක  ෂපර, මැවීම් හි ක්රියාවන් සහ ඒවාෂය් නියිවෙ 

ප්රමාණයන් ෙැන අල්ලාහ් ලියා ෙබා ඇෙ ” මූලාශ්රය සහීහ ්

මුස්ලිම් 4:6416  

 අල්ලාහෂ්ේ ක්රියාෂවන් ෂහෝ ෂවවා මැවීම් හී ක්රියාෂවන් ෂහෝ 

ෂවවා, මවනු ලැබු සෑම දැයක්ම අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිය 

ෂනොමැති ව සදු ෂනොවන බව විශංව්ාස කිරීම  අල්ලාහ් ෙම 

ක්රියාවන් ි ළිබඳ ව ෂමෂසේ පවසයි  

“අල්ලාහ් සතු දැය කරන්ෂන්ය ” කුර්කන් 14:27; 

 හු  සතු අයුරින් ෙර්භයන් හි (නානා විලාසෂයන් හබ හැඩ 

ෙස් වන්ෂන්ය ” කුර්කන් 3:6  

 ෙම මැවීම් හි ක්රියාවන් ෙැන හු  ෂම් කකාරය  පවසයි  

“හු  සතුවෂහොත් හවුන්  හබ  වඩා බලය ෂදන්ෂන්ය  

එවි  හවුන් (හබ  එෂරහි ව ස න් කර) හබ ව කපා ෂකො ා 

මරා දමන්ෂනෝය ” කුර්කන් 4:90  

 “අල්ලාහ් සතුවෂහොත් හවුු   එය ෂනොකරන්ෂනෝය  

එෂහයින් හවුන්ද හවුන් ෂබොරු ෂෙතු දැයද හැර දමනු ” 

කුර්කන් 6:137  

 සයලු දැෂයහි “ෙවාතිහා” (සව්භාවය) ගුණාිංෙය සහ චලනය 

යන සයල්ල අල්ලාහ ් විසන් නිර්මාණය කරනු ලැබු බව 

විශංව්ාස කිරීම  

 “අල්ලාහ් සයලු දැෂයහි මැවුම්කරුය  හු  සයලු දැෂයහි 

“වකීල්ය” (භාරකරු, පාලක, කරක්ෂයා)  ” කර්කන් 39:62  

 “හු  සයලු දැයක්ම නියිවෙ ප්රමාණෂයන් (කඩවසිවන්) 

නිර්මාණය ෂකෂළේය ” කුර්කන් 25:2  
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 අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරයා වන ඉබ්රාහීම් (අලල) ෙම 

ජනොව  ෂමෂලස පැවසු බව අල්ලාහ් දන්වයි  

 “හෂබ් අතින්ම සාදා ෙත් දැය  (ි ළිමයන් ) හබ නැමදුම් 

කරන්ෂන්ද? හබවද හබ නැමදුම් කරන දැයද (ි ළිම සාදන 

භාණ්ඩ) නිර්මාණය ෂකෂළේ අල්ලාහය් ” ෂලස (ෙම 

ජනොව ) හු  ඉබ්රාහීම් (අලල) කීෂවය ” කුර්කන් 37:95 සහ 

96  

 අල් කද්ර් ෂකෂරහි විශං්වාසය සම්බන්ධ ව ඉහෙ සඳහන් 

කරුණු කිසවක් ිවනිෂසකු  නිදහස් සෙක්ද (අල් මෂීක), 

ස්ෂවච්ඡාෂවන් ක්රියා කිරීෂම් හැකියාවද නැති බව ෂනොපවසයි  

මන්ද, ෂම් කරුණු ෂදකම අෂ් ෂර්ක සහ සැබෑ ෙත්ත්වය  

එකඟ වන බව ෙහවුරු ෂකෂරන නිසාය  

 “එෂහයින්, ෙම ෂදවියන් වහන්ෂසේ ෂවෙ ස්ථානයක් (ෂහෝ 

යහ මාර්ෙයක් ලබන්න ) සෙන ෂකෂනක්, ඒ අනුව 

(ෂමෂලොව ජීවිෙෂයහි) හැසෂර්වා ” කුර්කන් 78:39  

 “හෂබ් බිරියන් හබ  වපුරන බිමකි  හබ සතු අයුරින් හෂබ් 

වපුරන බිම  යනු ”30 කුර්කන් 2:223  

ිවනිසාෂේ කුද්රා නම් හැකියාව ෙැන අල්ලාහ් ෂමෂසේ 

පවසයි  

 “එෂසේ ෂහයින්, අල්ලාහ්  හැකි පමණකින් බිය බැතිමත් ව 

යහකම් ඉටු කරනු  (හු  ) සවන් ෂදනු  කීකරු වනු ” කුර්කන් 

64:16  

 අල්ලාහ් ෂකෂනකු  උසුලන්න  ෂනොහැකි ප්රමාණය  

අධික ව බර ප වන්ෂන් නැෙ  හු  උපයා ෙත් ෂහොඳ දැය 

                                                           
30  නිෙයනු කූලව විවාහ වී, හවුන් සමඟ  සම්බන්ධකම් පවත්වනු 
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(ෙයාෙ) හු  ය  හු  උපයා ෙත් (නරකින්) දඬුවමද හු  ය ” 

කුර්කන් 2:286  

සැබෑ ෙත්ත්වය ෂමයයි  ෙමා  මශීක සහ කුද්රා තිෂබන බවද, 

ඒවා  අනුකූල ව ක්රියා කිරීම  ෂහෝ කිසවක් ෂනොකර 

සටින්න  හැකි බවද සෑම ෂකෂනකුම දන්නා අෙර, ෙමා 

ස්ෂවච්ඡාෂවන් ඉටු කරන ඇවිදීම, වාඩිවීම වැනි ක්රියා සහ හිො 

මො ෂනොව සරුෂරහි සදුවන ෂවවුලීම් වැනි ෂද් අෙර එහි 

තිෂබන ෂවනසද ෂහොඳාකාර ව දනී  ෂකෂසේ ෂවෙත් සෑම 

මැවීමකෂේම මශීක නම් කැමැත්ෙ සහ කුද්රා නම් ක්රියා 

කිරීෂම් හැකියාව පවතින්ෂන්, අල්ලාහ්ෂේ කැමැත්ෙ සහ 

හැකියාව මෙ පමණක් බව අප දැන ෙෙ යුතුය  අල්ලාහ් ෂම් 

ෙැන පවසන්ෂන් ෂමෂලසය  

 “හබ අෙරින් සෘුබ මාර්ෙෂයහි ෙමන් කරන්න  කැමති වන 

කවෂරකු වුවද, සයලු විශං්වාසයන්හි අධිපති වන අල්ලාහ ්

කැමති වන්නා හැර, හෂබ් කැමැත්ෂෙන් පමණක් (සදු) 

ෂනොෂව ” කුර්කන් 81:28 සහ 29   

මුළු විශං්වයම අල්ලාහ ් පමණක් අයත් ෂහයින්, හු ෂේ 

කැමැත්ෙ ෂනොමැති ව, හු ෂේ රාජධානිෂයහි කිසදු දැයක් 

පවතින්න  ඉඩ නැෙ  

ෂමහිදී වැදෙත් කරුණක් මෙකෂය් ෙබා ෙෙ යුතුය  එනම් 

ෂකෂනක් අනිවාර්යෂයන් කළ යුතු ක්රියාවන් ඉටු ෂනොකර මඟ 

හැරීම  ෂහෝ අල්ලාහ ් අකීකරු වන ක්රියාවන් හී ෂයදීම  ෂහෝ 

ඉහෙ විසේර කළ අල් කද්ර් ෂකෂරහි ෙැබු විශං්වාසය අනුමෙ 

ෂදන බව ෂනොසෙන්න  ෂම් අනුව, ෙමා කළ ෂහෝ ෂසොකළ 

ක්රියාවන්හ  කද්ර් ෂහේතු සාධක වූ බව කිසෂවකු  ෙර්ක කළ 

ෂනොහැකි බව පහෙ සඳහන් කරුණු ෂපන්වයි  

අල්ලාහ්ෂේ වාකය ෂමෂසේ ෂපන්නුම් කරයි  
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 “අල්ලාහ් සතුෂව නම් අි ද, අෂප් ි යවරුන්ද (හු  ) 

සමානයක් ෂනොෙබන්ෂනමුයිද, (අල්ලාහ්ෂේ අණ  එෂරහිව) 

ෙහනම් ෂනොෂකෂළමුයි ද (අල්ලාහ්  සමාන ෙබන) 

මුෂර්ික්වරු කියන්ෂනෝය  ෂමෂලසම අපෂේ දඬුවම විිනන තුරු 

හවුන්  ෂපරවු අයද (අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරු සමඟ ෙර්ක කර) 

ෂබොරු කෂළෝය  ‘හබ ෂවෙ යම් දැනුමක් තිෂබ්ද? එෂසේ නම් 

එය අප  ෂහළි කරවු  හබ (ෂබොරු) සතුවිලි ිවස (සෙය) 

අනුෙමනය ෂනොකරන්ෂනෝය  හබ ෂබොරු කියන්නන් ිවස 

(ෂවන කිසවක්) නැෙ ’ යැයි කියනු ” කුර්කන් 6:148  

පහෙ සඳහන් කුර්කන් වාකය ෙැන සළකා බලන්න  

 “විශං්වාස කළ අය  ස්වර්කයයි) ශුභාරිං ව පළ කරන්නාවුද, 

(විහව්ාස ෂනොකළ අය  අපාය යැයි) අවවාද කරන්නාවු ද 

රසූල් වරුන්ෂෙන් පසු අල්ලාහ ්ෙැන ිවනිසුන්  (විවාද කිරීම ) 

කරුණක් නැති වනු ි ණිස, රසූල්වරු (අි  පහළ ෂකෂළමු) 

ඇත්ෂෙන්ම, අල්ලාහ් නිරතුරු බල සම්පන්නය  නුවණැතිය ” 

කුර්කන් 4:165  

 අල්ලාහ්ෂේ රසූල්වරුන්  විරුද්ධ වන අය , අල් කද්ර් 

නිසා ෙමන් ඒ කකාරය  හැසරුනු බව කියා සටීම  සමාවක් 

තිබුෂන් නම්, අල්ලාහෂ්ේ කැමැත්ෂෙන් සදුවන බව හවුන් 

පවසන විරුද්ධවාදය රසූල් වරුන් එවීෂමන් පමණක් ඉවත් 

කළ ෂනොහැකි බව සළකන්න  

 අලි ඉබ්නු අබි ොලිබ් (රළි) වාර්ො කළ හදීස් වදනක් ෂමහි 

දී සැළකිය යුතුය  වරක් නබි (සල්) තුමාණන් “ජන්නාෂවහි 

ෂහෝ අපාෂයහි හු ෂේ ස්ථානය ෂවන් ෂනොකරෙත් කිසෂවක්  

හබ අෙර නැෙ ” යැයි පැවසුහ  එම  ෂසනඟ අෙරින් 

ෂකෂනක්, “එය මෙ අප රැඳී (යහ ක්රියා කිසවක් ෂනොකර) 

සටින්නදැ” යි විමසුෂවය  එය  “හබ කරන ෂද් (යහ ක්රියාවන්) 

දිෙ ම කර ෂෙන යන්න  සෑම ෂකෂනකුම ෙමා කුමන 
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ස්ථානය සඳහා මවනු ලැබුෂව ද, එම ස්ථානය කරා යෑම  

අවශංය ක්රියාවන් කිරීම  පහසු කරනු ලබයි ” යනුෂවන් පැවසු 

රසූල් (සල්) තුමාණන් ෂමම කුර්කන් වැකියද කීෂවය  

“යෂමකු දන් දී (අල්ලාහ් ) බිය බැතිමත් ව ක යුතු 

කරන්ෂන්ද,  ෙවද යහ දැය සෙය බව විශංව්ාස කරයි ද, 

ඇත්ෂෙන්ම, අි  සව්ර්ෙෂය් මෙ හු   පහසු කරන්ෂනමු  

යෂමක් ධනය රැස් ෂකො  ෙමා ස්වාධීනයයි සෙයි ද, ෙවද යහ 

දැය ප්රතික්ෂෂේප කරන්ෂන්ද ඇත්ෂෙන්ම, අි  විනාශංෂය් මඟ 

හු   ෂලෂහස කරන්ෂනමු ” කුර්කන් 92:5 ස  10 දක්වා  

මූලාශ්රය බුහාරි 9:642 සහ මුස්ලිම්  

 යහ ක්රියාවන් කරන ෂලසද, පාපයන්ෂෙන් ඉවත් වන 

ෂලසද, ිවනිසා  අණ කළ අල්ලාහ,් හු   කරන්න  ෂනොහැකි 

කිසදු දැයක වෙකීමක් පවරන්ෂන් නැති බවද කියයි  

 “එෂහයින් අල්ලාහ්  හැකි පමණක් බිය වී (හෂබ් ක යුතු 

කරනු) ” කුර්කන් 64:16  

“අල්ලාහ ්ෂකෂනකු  උසුලන්න ෂනොහැකි ප්රමාණය  අධික ව 

බර ප වන්ෂන් නැෙ ” කුර්කන් 2:286  

 බල කිරීම් නිසා ිවනිසා  ක්රියා කරන්න  සදුවන්ෂන් නම්, 

එය උසුලන්න  ෂනොහැකි බරක් හු  මෙ පැ වීමක් වන්ෂන්ය  

එය අසෙයයකි  මන්ද, අමෙක විෂමන් ෂහෝ දැනුම 

ෂනොමැතිකම නිසා ෂහෝ බල කිරීම නිසා ෂහෝ ෂකෂනක් වැරදි 

ක්රියාවක් කෂළේ නම්, හු  පාපයක් කළ බව  සලකනු 

ෂනොලබන අෙර, හු   අල්ලාහ්ෂෙන් සමාවද ඇෙ  

 අල්ලාහ්ෂේ අල් කද්ර් යනු, නියිවෙ කරුණු සැබැවින් සදු 

වන තුරු කිසෂවක් ෂනොදන්නාෂසේ කරක්ෂා සහිෙ ව ෙබන ලද 

රහසකි  ෂකෂනකුෂේ ක්රියාව  ෂපර ෂච්ෙනාව මුල් ෙැන 

ෙන්නා ෂහයින්, අල් කද්ර් ි ළිබඳ ව ෂපර දැනුම පදනම් 
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ෂකො , ෂකෂනක් ක්රියා කළ බව කිව ෂනොහැක  අල් කද්ර් 

කුමක් දැ යි ෂනොදැන ක්රියා කළ ෂකෂනක්, ෙමා අල් කද්ර් 

නිසා යමක් කළ බව පවසන්ෂන් මුසාවකි  

 ෂලෞකික ෂද්වලින් ෙමා  වාසයක් ෂෙෂනන ෂද් හිිවකර 

ෙන්න  ිවනිසා ෂපෂලෂඹන බව අි  දකිමු  ෙමා  වාසයක් 

ෂනොමැති ෂදයක් ෂවනුෂවන් වාසයක් ඉවෙ දමා, එම වාසය 

ඉවෙ දැමුෂව අල් කද්ර්  නිසා යැයි කිසෂවක් පවසන්ෂන් 

නැෙ  එෂසේ නම්, දහෂමහි වාසය ෂෙන ෂදන කරුණු ඉවෙ 

දමා, ෙම දහෂමහි හානියක් සදු කරන ෂද් ෂෙෝරා ෂෙන, එය 

තිරණය  අල් කද්ර් ෂහේතු වු බව ෙර්ක කරන්ෂන් මන්ද? ෂමම 

අවස්ථාවන් ෂදෂකහිම එකම කකාරය  ක්රියා කළ යුතු 

ෂනොෂවද? 

 පහෙ සඳහන් උදාහරණය ෂමම විෂය ෙවත් පැහැදිලි කරයි  

ෂකෂනක් ඉදිරිෂයහි මාර්ෙ ෂදකක් තිෂබ්  දුෂ් , නීති විෂරෝධි 

ක්රියාවන්, ිවනී මැරුම්, ෂසොරකම්, බිය, සාෙෙය, අකුසල් සහ 

අයහපත්, පාපයන්ෂෙන් ි රුණු නෙරයක  එක් මාර්ෙයක් 

හස්ෂසේ ගිය හැක  අෂනක් මාර්ෙය හස්ෂසේ ගිෂය් නම් නීති 

ෙරුක, කරක්ෂා සහිෙ, නිසක්ලිංක, ඕනෑ ෙරම් කහාරපානාදිය 

සහිෙ, සෑම ෂකෂනකුෂේ ජීවිෙය ෂද්පළ සහ කත්ම ෂෙෞරවය 

අෂේ ෂකො  සලකන උසස් ජීවිෙ ක්රමයක් සහිෙ ජනොවක් 

වාසය කරන නෙරය  ගිය හැක  ෂම් ිවනිසා විසන් යන්න  

ෂෙෝරා ෙනු ලබන්ෂන් කුමන මාර්ෙයද? 

 හු  කරක්ෂා සහිෙ, නීති ෙරුක ජීවිෙයක් සහිෙ නෙරය  

යන මාර්ෙය ෂෙෝරා ෙන්නා බව නිසැකය  කල්පනා කිරීෂම් 

හැකියාව තිෂබන ෂකෂනක් අයහපත් සහ අසාධාරණකම් 

ි රුණු නෙරය  යන මාර්ෙය ෂෙෝරා ෂෙන, එම තීරණය  අල් 

කද්ර් ෂහේතු වූ බව පවසන්ෂන් නැෙ  එෂසේ නම්, මරණෂයන්

 පසුව ස්වර්ෙය කරා යන මාර්ෙය අෙ හැර දමා, ඒ 
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ෂවනුෂවන් අපාය ගින්න  මඟ පාදන මාර්ෙය ෂෙෝරා ෂෙන, 

එය  අල් කද්ර් ෂහේතු වූ බව ෙර්ක කරන්ෂන් මන්ද? 

 ෂම් ි ළිබඳව ෙවත් උදාහරණයක් ෂදස බලමු  අසනීප වූ 

ෂකෂනකු  ඖෂධ දුන් වි , අකැමැත්ෂෙන් ෂහෝ ඒවා බීම  

හු    සදු ෂවයි  හු ෂේ ෂරෝෙය සුව කර ෙනු ි ණිස, ඇෙැම් 

කහාර ෂනොෂෙන වැළකීම  සදු වුෂය් නම්, ෂකෙරම් කස 

කළද, ඒවා කෑෂමන් හු  වැළකී සටින්ෂන්ය  ෂම්වා සයල්ල 

හු  කරන්ෂන් ෂරෝෙෂයන් සුවය ලබනු ි ණිසය  ෂම් 

ෙැනැත්ො ෂබෂහත් ෂනොබී, පත්තියම් ෂනොරැක, කැමති කහාර 

සයල්ල කෑම  ෂෙන එය  අල් කද්ර් ෂහේතු වූ බව පැවසය 

හැකිද? එෂසේ නම්, අල්ලාහ්ෂේ අණ ඉවෙ දමා, අල්ලාහ් සහ 

හු ෂේ රසූල් (සල්) තුමාණන් ෙහනම් කළ ජීවිෙය ෂෙෝරා 

ෂෙන, එය  අල් කද්ර් ෂහේතු වූ බව ෙර්ක කරන්ෂන් මන්ද? 

 අල් වාජිබාත් යනු, කෙෂමහි අනිවාර්යය කරුණු ඉවෙ 

දමන්න  සහ පාපයන් හි නිරෙ වීම , අල් කද්ර් ෂහේතු වූ බව 

ෂකෂනක් ෙර්ක කිරීම ෂව  හු   මැරවරෂයක් පහර දී, හු ෂේ 

ෂද්පළවල  ෂහෝ ෂෙෞරවය  හානි සදු කර, “මෂේ ෂම් 

ක්රියාව  ම  ෂදොස ්ෂනොකියන්න  (අල්ලාහෂ්ේ තීරණය වු) අල් 

කද්ර් නිසා ෂමය සදු විය ” යනුෂවන් පැවසුෂව නම්, ෂමම 

ෙර්කය හු  ි ළිෙන්ෂන්ද? අල්ලාහ්ෂේ අයිතිවාසකම් 

උල්ලිංඝනය කරිවන්, නීති විෂරෝධි ෂලස ජීවත් වන්න  අල් 

කද්ර් ෂහේතුවක් ෂලස ෙර්ක කරන්ෂනක්, ෙමා  ිවනිෂසක් 

පහර දුන්ෂන් නම් එය අල් කද්ර් නිසා යැයි ි ළිෂනොෙන්ෂන් 

මන්ද? 

 මූ්ඃිවන්වරුන්ෂේ අමීර්වරයා වන උමර් ඉබ්නු අල් ක්ඃත්ොබ් 

(රළි)ෂේ තීරණය ෂමහි ඉොමත් සුදුසුය  ෂසොරකම් කළ 

ෂකෂනකුෂේ අෙ කපා හරින ෂසල ඉසල්ාමීය නීතිය  එකඟ 

ව, එතුමා විනිශං්චය දුන් අවස්ථාෂවදී, “මූ්ඃිවන්වරුන්ෂේ අමීර් 
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තුමණි! මදක් ඉවසන්න  මම ෂම් ෂසොරකෂම් ෂයදුෂණ් අල් 

කද්ර් නිසාය ”යි පැවසු විත්තිකරු, ෙම ෂසොරකම  අල්ලාහ ්

ෂහේතු වූ බව ෂපන්වන්න  ෂයදුෂණ්ය  එවි  උමර් (රළි) “අි  

නුෂේ අෙ කපා හරින්ෂන්ද අල් කද්ර් නිසා හැර, ෂවන කිසදු 

ෂහේතුවක් නිසාවත් ෂනොෂවය ”  යි හු   ි ළිතුරු දුන්ෂන්ය  

අල් කද්ර් ෂකෂරහි විශ්ංවාසෂය් ඇෙැම් යහඵල 

 යමක් කරන්න  අල්ලාහ ්විසන් මවන ලද උපක්රමයන්ෂෙන් 

ප්රෂයෝජනය ෙන්නා වි , ඒවා මෙ පමණක් රැඳී ෂනොස , ඒවා 

සැපයූ අල්ලාහ් ෂවෙ සම්පූර්ණ විශං්වාසය සහිෙ ව රැඳී සටීම  

සයලු  දැයක්ම ෂපර නියිවෙ සුදුසු ප්රමාණය  අල්ලාහ ්

නිර්මාණය කර තිබීම ෂමය  ෂහේතු ෂවයි  

 යම් අරමුණක් ඉටු කර ෙත් ෂකෂනක්, හු ෂේ අරමුණ ඉටු 

වුෂය් ෂපර නියම කළ යහපත් උපක්රම මගින් ජය ලබන්න  

අල්ලාහ් දුන් වරප්රසාදය සහි කරිවන් ෙමා ෙැන උසස් ෂලස 

සො උඩඟු ෂනොවී කරක්ෂාව ලබන්ෂන්ය  ජය ලැබු 

අවස්ථාෂවහි හු  උඩඟු වුෂය් නම්, අල්ලාහ්ෂෙන් ලැෂබන 

කශීර්වාදය සඳහා සත්ූති කිරීම  හු  අමෙක කරන්ෂන්ය  

 අල්ලාහ් විසන් ෂපර නියම කරන ලද යමක් සදු වන වි  ඒ 

ෙැන ෂක ෂනකු  සත් තුළ හ  ෙන්නා ශංාන්ෙ භාවය හා 

සාමය  ෙමා කැමති දැයක් ලබා ෙන්න  ෂනොහැකි වු වි  ෂහෝ 

අකැමැති දැයක් සදු වන වි , අහස් සහ ෂපොෂළොව හිිව 

අල්ලාහ්ෂේ ෂපර තීරණය වන අල් කද්ර් අනුව සදු වීම  

නියිවෙ සයල්ල සැබැවින්ම සදු වන බව ි ළිෙන්නා ෂකෂනක්, 

අනවශංය සත් ෙැවුල්ල  පත් ෂනොෂවයි  ෂම් ෙැන අල්ලාහ ්

ෂමෂසේ පවසයි  

 “ිවහිෙලෂය් ෂහෝ නුඹලා අෙර ෂහෝ කිසදු දුර්භාෙයයක් 

සදුවන්ෂන් නැෙ, එය අි  ඇති කරන්න  ෂපර පුස්ෙකෂය් 
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සඳහන් ව ිවස  සැබැවින්ම ෂමය අල්ලාහ් ෂකෂරහි පහසු 

ක යුත්ෙකි  

නුඹලා  මඟහැරුනු දෑ ෂකෂරහි ෂදොම්නස් ෂනොවනු ි ණිස ද, 

හු  නුඹලා  දුන් දෑ ි ළිබඳව (අධිකව) සතුටු ෂනොවනු ි ණිස ද 

(සයල්ල පුසේකෂය් සඳහන් වී ඇෙ) ෙවද උඩඟු පුරසුරම් 

ෂදොඩන සයල්ලන්ම අල්ලාහ් ප්රිය ෂනොකරන්ෂන්ය “ කුර්කන් 

7:22 සහ 23  

 ෂමවැනි ෂද්ව විශං්වාසය සහිෙ අය ි ළිබඳව නබි (සල්) 

තුමාණන් ෂමෂලස පැවසුහ  “මූ්ඃිවන් වරෂයකුෂේ කරුණු 

ෂකෙරම් විස්මය ජනකද! හු ෂේ සෑම කරුණකම යහපෙක් 

ඇති අෙර මූ්ඃිවන් වරෂයකු හැර අන් ෂකෂනකු  ෂමය අදාළ 

ෂනොෂව  යම් සර්කවක්31 හු   සදු වුෂය් නම්, හු  (අල්ලාහ ්) 

ස්තූතිය පළ කරයි  ෂමයින් හු   යහපෙක් ඇෙ  යම් 

දර්කවක්32 හු   සදු වුෂය් නම්, හු  එය ඉවසීෂමන් දරා ෙනී  

ෂමයින්ද හු   යහපෙක් ඇෙ ” මූලාශ්රය සහීහ් මුස්ලිම් හදීස ්

අිංක 7138  

ෂදි රිසක් අල් කද්ර් ි ළිබඳව ෂනොමඟ ගියහ 

 ිවනිසා සෑම දැයක්ම ඉටු කරන්ෂන් බලපෑම් නිසාය, හු   

තීරණයක් ෙැනීම  ෂහෝ ක්රියා කිරීම  නිදහසක් ෂනොමැති බව 

ෂමම කරුණු ෙැන ෂනොමඟ ගිය අල් ජබ්රියියා33 නම් එක් 

ි රිසක් පවසති  

                                                           
31 ෂසෞභාෙයය, පහසු ජීවිෙය සහ අල්ලාහ්ෂේ නීතිය අනුෙමනය කිරීෂම්දී පහසුොව  
32 සාෙෙය, අසනීපය, අපහසු ෙත්ත්වය, ෂනොෂයකුත් පීඩන සහ බලවත් හිරිහැර  
33 ජබ්ර් යනු අරාබි බසන් බලපෑම ෂව  ජහ්ිව බිස් සෆ්වාන්ෂේ (හිජ්රි වසර 745) 
අනුොිවකයන් වන එම ි රිස, ිවනිසා  නිදහස් සෙක් ෂනොමැති බවද, ිවනිසාෂේ ෙැලවීම 
ෙැන ෂපර තීරණය කර අවසාන බැවින්, එය  එකඟ ව ෂහෝ එෂරහි ව ක්රියා කිරීම  
කිසෂවකු  ෂනොහැකි බවද පවසති  ෂම් අනුව ිවනිසා සුළෂේ පාෂවන පුළුන්  
කැබැල්ලක් ෂමන් යැයි ෂම් අය කියති  
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 ෂම් ෙැන ෂනොමඟ ගිය ෙවත් ි රිසක් අල් කද්රියියාෂවති 
34  ිවනිසා නිදහෂසේ කැමැත්ෂෙන් සහ හැකියාෂවන් සෑම 

දැයක්ම ඉටු කරන ෂහයින් අල්ලාහ්ෂේ මශීක (තීරණය) සහ 

කුද්රා (හැකියාව) යහ කිසවක් නිසා ිවනිසාෂේ ක්රියාවන්  

බල පෑමක් සදු ෂනොවන බව ෂම් ි රිස පවසති  

ජබ්රියියා ි රිස  අෂ ් ෂර්ක සහ සැබෑ ෙත්ත්වය මෙ 

ි ළිතුරු 

 අෂ් ෂර්ක පවසන කකාරය  ිවනිසා  සව්යව කල්පනා 

කිරීෂම් ශංක්තියක් සහ නිදහස් ව ක්රියා කිරීෂම් හැකියාව 

තිෂබන බවද, ඒවා මෙ ිවනිසා ක්රියා කරන බවද අල්ලාහ ්

ෙහවුරු කර ඇෙ  

 “හබ අෙරින් ෂමෂලොව දැය  කැමති වන අයත් සටිති  

කහි්ඃරාව  (මරණෂයන් පසු ජීවිෙය ) කැමති වන අයද 

සටිති “ කුර්කන් 3:152  

 “පවසනු  ‘සෙයය හබෂේ අධිපති (අල්ලාහ)් ෂෙන්ය ’ 

එෂහයින් කැමති ෂකෂනක් විශං්වාස ෂකෂර්වා  කැමති 

ෂකෂනක් විශං්වාස ෂනොෂකෂර්වා  ඇත්ෂෙන්ම 

අපරාධකරුවන්  එහි බිත්ති හවුන් ව  කරන ගින්නක් අි  

ි ළිෂයල ෂකෂළමු “ කුර්කන් 18:29  

අල් කද්ර් ි රිස  ි ළිතුරු 

                                                           
34 අල් කද්ර් ෙැන පමණක් විශ්ංවාස කරන ෂම් ි රිස, අල් ජබ්රියියාව  හාත්පසන් 
විරුද්ධ ෂවති  ිවනිසා ෙම ස්වයිං කල්පනාෂවන් සහ ක්රියාෂවන් සයල්ල මවා ෙන්නා 
බව පවසන ෂම් ි රිස, අල්ලාහ්  අමෙර ව ෂවනත් මැවුම්කරුවන් බිහි කරති  පාපයන් 
සහ අයහපත් ක්රියාවන් ෂෂයිොන් විසන් මවන ලද බව පවසන ෂම් අය, අල්ලාහ්  
අමෙර ව ෂෂයිොන්ද මැවුම් කරුෂවක් බව  පත් කරති  ෂම් ෂහේතුව නිසා, “ෂම් ි රිස 
වර්ෙමාන සමාජෂය් මජූසවරුන්ය  ෂම් අය අසනිප වුවෂහොත් බලන්න  ෂනොයන්න  
හවුන්ෂේ මරණය  සහභාගි ෂනොවන්න “ යැයි නබි (සල්) තුමාණන් වදාළහ  
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 අෂ් ෂරීක පවසන කකාරය  සයලු ෂද් මැවුෂව අල්ලාහ ්

බවද, ඒවා පවතින්ෂන් හු ෂේ අනුමැතිය මෙ බවද කිසදු 

සැකයක් නැෙ  සයලු මැවීම්හි ක්රියාවන් සදු වන්ෂන් 

අල්ලාහ්ෂේ අනුමැතිෂයන් බව අල්ලාහ් කුර්කනෂය් සඳහන් 

කර ඇෙ  

“අල්ලාහ් සතුෂව නම්, හවුන්ෂෙන් පසු පැිවණි පරපුර 

පැහැදිලි සලකුණු (කයාවන්) හවුන්  පහළ වුවායින් පසුවත් 

හවුෂනොවුන් අෙර ඇණ ෂකො ා මරා ෂනොෙන්ෂනෝය  එෂහත් 

හවුු  ෂවනස් වී හවුන්ෂෙන් සමහරු විශංව්ාස ෂනොකළහ  

අල්ලාහ් සතුෂව නම් හවුු  හවුෂනොවුන් අෙර ඇණ ෂකො ා 

ෂනොෙන්ෂනෝය  අල්ලාහ් සතු ෂද් කරන්ෂන්ය “ කුර්කන් 

2:253  

 “අි  සතුෂවමු නම්, සෑම ෂකෂනකු ම හු ෂේ යහ මඟ 

ෂදන්ෂනමු  එෂහත් ‘ජින්වරුන්ෂෙන්ද ිවනිසුන්ෂෙන්ද 

(ෂදවර්ෙෂය් පාපෙරයින්) සයල්ලන්ෂෙන් අපාය 

පුරවන්ෂනමු ’ යි මෂෙන් වු වදනය සථ්ීර විය “ කුර්කන් 22:13 

මුළු විශංව්යම අල්ලාහ්  හිිව බව කිසදු සැකයක් නැෙ  ිවනිසා 

ෂමම විශංව්ෂය් අිංෙයක් වන බැවින්, හු ද අල්ලාහ්  හිිවය  

හිිවකරු  අයත් ෂද්පළ සහ වසත්ුව හු ෂේ අනුමැතිය ෂහෝ 

කැමැත්ෙ ෂනොමැති ව ෙමන් කැමති කකාරය  වියදම් 

කරන්න  හිිවකම  භාජන වූ ෂකෂනකු  කිසෂසේත්ම අනුමෙ 

නැෙ  සැබෑ ෙත්ත්වය ෂමය බව සලකන්න  

ඉස්ලාමීය අකීදාෂවහි ප්රධාන අරමුණ 

 ඉස්ලාමීය අකීදාෂවහි උසස් අරමුණු කිහිපයක් ඇෙ  

ඒවායින් කිහිපයක් පහෙ දැක්ෂව  

 අවිංක ෂච්ෙනාෂවන් අල්ලාහ්  පමණක් නැමදුම් ක්රියාව 

ස්ථාපනය කිරීම  කිසදු හවුල්කරුෂවක් ෂනොමැති එකම 
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මැවුම් කරු හු  පමණි  එනිසා නැමදුම් කිරීෂම් අරමුණ සහ 

නැමදුම් ක්රියාව හු   පමණක් විය යුතුය  

 යුක්තිය  ෂනොෙැළෂපන  අනුවණ අදහස් සහ සතුවිලි 

සෂෙන් ඉවත් කර ෙැනීම  අකීදා ි ළි ෂනොෙත් සෂෙහි 

ෂනොෂයකුත් අසහන පැන නගින අෙර, ෂම්වා ෂහේතු ෂකො  

ෂෙන ෂලෞකික ෂද්වල  පුද පූජා කර, ිවෙයා ඇදහීම් 

ි ළිපදිිවන් ෂනොමඟ යන්න  අවසථ්ාවන් ඇෙ  

 සෂෙහි සහනය සහ සතුවිලි වල නිස්කලිංක භාවය 

සහිෙව අනවශංය කලබල ෂනොවීෂම් හැකියාව  ෂද්ව 

විශංව්ාසය මගින් ෂකෂනක් ෙම මැවුම්කරුවාණන් සමඟ 

සෘුබවම සම්බන්ධ වන ෂහයින්,උසස්ෙම විනිශංච්යකරු සහ 

උසස්ෙම පාලකයා වන ෂදවියන් වහන්ෂසේ, ෙම සයලු 

ක යුතු භාර ව සටින බව සෑහීම  පත් වන දාසයා තුළ අවුල්  

සහෙෙ සතුවිලි කිසවක් පැන නගින්ෂන් නැෙ  සයලු 

ක්රියාවන් කිරිෂම් හැකියාව අල්ලාහ් සතු බව දන්නා දාසයා, 

නිස්කලිංකය  පත් ෂවයි  ඉසල්ාමය හැර ෂවනත් මාර්ෙයක් 

හු  පෙන්ෂන් නැෙ  

 අල්ලාහ්  කරන නැමදුෂමහි සෘුබ මාර්ෙෂය් සටින 

ෂකෂනක්, ෙම අරමුණ සහ ක්රියාවන් හි අල්ලාහ්ෂේ 

අනිකුත් මැවීම් සමඟද සාමය ලබයි  අල්ලාහ් විසන් එවනු 

ලැබු සයලු නබිවරුන් ෂකෂරහි දක්වන ෂෙෞරවය සහ 

විශංව්ාසය මෙ ඒ අය ෂපන් වූ සෘුබ මාර්ෙ හස්ෂසේ සාමෂයන් 

ෙම අරමුණ සහ ක්රියාවන් හස්ෂසේ ෙමන් කිරීම  හු   

හැකිෂවයි  

 අල්ලාහ්ෂෙන් ෙයාෙ ලබා ෙන්නා අවස්ථා කිසවක් 

අෙපසු ෂනොකර, සයලු දෑ ෙැනම ඕනෑකිවන් සැලකිලිමත් 

වීම, එෂමන්ම පාපයන් සදු වනු දකින වි  අල්ලාහ්ෂෙන් 

ලැෂබන දඬුවම  බිෂයන් එවැනි සථ්ානෂයන් සැණින් ඉවත් 
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වීම  ෂම්වා  හු  ඉටු කරන්ෂන්, මරණෂයන් පසු ජීවිෙය 

ෂකොෂරහිද, යහ ක්රියාවන් සඳහා අල්ලාහ් ෂෙන් ලැෂබන 

ෙයාෙ ෂකෂරහිද හු  ෙබන විශංව්ාසය පදනම් කර 

ෂෙනය ෂමවැනි බැතිමතුන් ෙැන අල්ලාහ් ෂම් කකාරය  

පවසයි  “හවුන් කරන යහ ක්රියාවන්හි ෂනොෂයකුත් ෙරාතිරම් 

ඇෙ  හෂබ් ෂදවියා ෂම්වා ෙැන ෂනොදන්නා ෂනොෂව “ 

කුර්කන් 6:132 

 නබි(සල්) තුමාණන්ෂේ හදීස් වදනක් පහෙ සඳහන් ෂව  

“දුබල මූ්ඃිවන් වරෂයකු  වඩා ශංක්තිමත් මූ්ඃිවන් වරෂයක් 

අල්ලාහ් කැමති උසස් ෂකෂනක් වන අෙර,  සෑම ෂකෂනකු 

ෂකෂරහිම යහපෙක් ඇෙ  මරණෂයන් පසු හබ  යහපෙ සදු 

කරන ෂද් ෙැන කශංා කර, අල්ලාහ්ෂෙන් සහය පෙන්න  

සත් කලකිරීම  පත් ෂනොවන්න  යම් කබාධයක් ෂහෝ 

කරදරයක් හබ  සදු වුෂය් නම්, මම අහවල් ෂද් කළා නම් 

ෂමය ම  සදු ෂනොවන්ෂන්ය ’යි ෂනොකියන්  ඒ ෂවනුව  

‘අල්ලාහ් නියම කළ ෂද් සදුවුවා’ යැයි පවසන්න   ‘එය කෂළේ 

නම්’ යන වචනය ෂෂයිොන්ෂේ ක්රියාවන්  ෂදොරටු විවෘෙ 

කරයි “  

 ෙම දීනය ෙහවුරු කිරීම ි ණිස එහි අත්තිවාරම වඩාත් 

ශංක්තිමත් කර ෙැනීම ද, එම අරමුණ ලබා ෙනු ි ණිස 

ඕනෑම පාඩුවක් දරා ෙන්න ද සූදානම් වන ශංක්තිමත් 

සමාජයක් (උම්මාවක්) ස්ථාපනය කිරීම  ෂම් ෙැන අල්ලාහ් 

පවසන්ෂන් ෂමෂලසය  

 “අල්ලාහ් ෙැනද, හු ෂේ රසූල්වරයා ෙැනද විශං්වාස කර, 

පසුව (එහි) සැක ෂනොෂකො  අල්ලාහ්ෂේ මාර්ෙෂයහි ෙම   

ධනෂයන්ද, ෙම දිවිෂයන්ද කැප කර ෂවෂහස දරන අය 

පමණක් විශං්වාස කරන්ෂනෝය  හවුු මය සෙය වන්ෙෂයෝ “ 

කුර්කන් 49:15 
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අල්ලාහ්ෂෙන් ෂෙෞරවය පෙන සහ එය ලබා ෙන්නා 

උපක්රමය ෂසොයන පුද්ෙලයින් සහ සමාජයන් 

පුනරුත්ොපනය කිරීෂමන්, ෂමෂලොෂවහි පමණක් ෂනොව 

මරණෂයන් පසුවද සතු  ලබා ෙැනීම  ෂමම ක්රියාව ෙැන 

ෂමෂලස අල්ලහ් සඳහන් කරයි  

“ි රිිවෂයකුෂෙන් ෂහෝ කාන්ොව කෂෙන් ෂහෝ යෂමක් හු  
සැබෑ විශං්වාස කරන්ෂනක් වී යහකමක් කරන්ෂන්ද, 
ඇත්ෂෙන්ම අි  හු   යහ දිවි පැවැත්මක් ෂදන්ෂනමු  ෙවද, 
අි  හවුන්  හවුන් කරිවන් ු න් ඉො ෂහොඳ දැෂයහි 
ප්රමාණෂයන් හවුන්ෂේ ෙයාෙ ෂදන්ෂනමු “ කුර්කන් 16:97 

 ඉස්ලාමීය අකීදාෂවහි ඇෙැම් අරමුණු ඉහෙ සඳහන් 

කෂළිව  ෂමය ලබා ෙන්න  ම ද, සෑම මුසල්ිම්වරෂයකු ද 

හැකි ෂවවා යැයි අල්ලාහ්ෂෙන් පෙිව  අකීදා ි ළිබඳ ෂමම 

ෂපොත් ි ිංචය අවසන් කිරිම  උපකාරය දුන් අල්ලාහ්  සයලු 

ප්රශංිංසා හිිව ෂවවා  මුහම්මද් (සල්) තුමාණන් , 

එතුමාණන්ෂේ පවුෂල් අය  සහ එතුමාණන්ෂේ 

අනුොිවකයන් සයලු ෂදනා  සාමය හා සහනය හිිව ෂවවා  

 

නිිව 
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හින්දු දහම පවසන ඒක ෂද්ව විශ්ංවාසය 

බු  ෂද් වන්දනා ක්රමය බව සලකන ලද හින්දු දහෂම් 

සිංස්කෘෙ බසන් ශුද්ධ වු ග්රන්ථයන් කිහිපයක් තිෂබ්  ඒවා 

ඒක ෂද්ව විශංව්ාසය ෙැන පවසන්ෂන් ෂමෂලසය  

ඒහම් ඉලවෙයම් - හු  එක් ෂකෂනකි, හු  හැර අන් 

කිසෂවක් නැෙ   සන්ෂෙෝකයා උප නිශංාද වාකය 6:2 1  සහ 

යුබර් ග්රන්ථය වාකය 32:3 

නා ෙසය ප්රතිමා අස්ති - හු   කිසදු රූපයක් ෂනොමැෙ  

ස්ෂවොස්වත්ර උප නිශංාද වාකය 4:19 

නා සම්දර්ෂ තිෂාත්ති රූපම් අසයා; 

නා ශංක්සුස පසයාත්ති කාස් සෂනය්නම්  

හු ෂේ රුව කිසෂවක් ෂනොදකී  හු  ව කිසෂවක් දෑසන් 

දුටුෂවද නැෙ  - ස්ෂවොස්වත්ර උප නිශංාද වාකය 4:20 

ෂදව මහා හස - ෂදවියන් වහන්ෂසේ අති උත්ෙමයාණන්ය  

අදර්ව ෂවද 20 වන ෂපොෙ ස්ෂලෝක අිංක 58 වාකය 3 

මුනිවරු (දැනුම් ලත් අය) ෂදවියන් වහන්ෂසේ  ෂනොෂයක් 

නිවන් අමෙයි  රිේ ෂවද පළමුවන ෂපොෙ ස්ෂලෝක අිංක164 

වාකය 46  

ඒහම් ප්රහම්, ත්විදය නසෂ්ත් ෂන්හ් නා නාස්ෂත් කින්චාන්  

ෂදවියන් වහන්ෂසේ එක් ෂකෂනකි  හු   ෂදවනුව කිසෂවක් 

ෂනොමැෙ  කිස දවසක සටිෂය් නැෙ  කිස දවසක සටිෂය් 

නැෙ  ෂකොෂහත්ම නැෙ  බ්රහම් සූත්ර ග්රන්ථය  
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ෂජ්සුස් ක්රිස්තුස් තුමාණන් ෙම බැතිමතුන්  දුන් 

නිෂයෝෙය 

සවන් ෂදන්න අෂහෝ ඉස්රයීල්වරුනි! මාෂේ ස්වාිවයා සහ 
හෂබ් සව්ාිවයා වන ෂදවියා එකම ෂදවියන් වහන්ෂසේය  
හු   පමණක් නැමදුම් කරනු මැනවි  

(හින්දු සහ ක්රිස්තු දහෂම් ග්රන්ථ පවසන ඒක ෂද්ව විශංව්ාසය 

සම්බන්ධ කරුණු ෂමම කුඩා ෂපොත් ි ිංචය  එකතු කරනු 

ලැබුෂව පරිවර්ෙක විසනි) 
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