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o

o

o

o

o

o

ඉස්ලනම් පමපූර්ණ
දහමකි - 1
ඉස්ලනම් පමපූර්ණ
දහමකි
v පළමුව ඒකදේවත්වය
v යහපත් හැඟීම්
වර්ධනය කිරීම
v කුසල් ක්රියනව ස සහ
ුකුසල් ක්රියනව ස ුතර
තිදෙන දවනස පැහැදිලි
කිරීම.
v ුල්ලනහ්දේ ෂරීආ
නීතිය දවනුදව ස
දවනත් නීති පේධතිය

o

o

o

o

o

ක්රියන දය දයදීම පිළිෙඳ
විස්තර.
සමනජදේ මිනිසනදේ
තත්ත්වය.
v සිය වැනි කරුණ:
ආර්ථිකය
v හත් වන කරුණ:
දේශපනලනය
v ුට වන කරුණ:
කනෆිර්වරු සදේ පනලනය
යටදත් මුස්ලිම්වරු ස
v නව වන කරුණ:
කනෆිර්වරු ස ඉදිමදේ
මුස්ලිම්වරු සදේ දුෙල
තත්ත්වය සහ එයට
විසදුම:

o

v දහවැනි කරුණ: සිත්
සමගිය දනොවීම

ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි
මුහම්මේ ුමී ස බි ස මුහම්මේ
ුල් මුහ්්ඃතනර් ුල් ශ සකීති
සංස්කරණය කදේ
—™
ජනසිම් ඉබ්නු දඉයන ස
පමවර්තකදේ නම
මුහම්මේ ුසනේ
විචනරකදේ නම
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මුහම්මේ ුමී ස බි ස මුහම්මේ
ුල් මුහ්්ඃතනර් ුල් ශ සකීති
සිංහල ෙසි ස
ජනසිම් ඉබ්නු දඉයන ස
මදේ වදන
ුසීමිත කරුණනව සහ ුසීමිත
දයනෙර ුල්ලනහ්දේ නනමදය ස
ආරම්භ කරමි.
සියලු ප්රශංසන ුල්ලනහ්ට හිමිය.
කරුණනව සහ ශන සතිය ුපදේ
නබි මුහම්මේ (සල්) තුමනණ සට,

එතුමනණ සදේ ඥනතී ස සහ
සහනෙනවරු ස සහ
ුනුගනමිකයි සට හිමි දයවන.
දමදලොව හන මතු දලොදය
යහපත් ජීවිතයක් ලෙනු පිණිස
මිනිසනට දහමක් සහ යහමඟ
දප සවීමක් ුවශය වනු ඇත.
මිනිසනදේ දැනුම සහ සිතුම්
පැතුම් දකතරම් වර්ධනය වුවත්
එය පමපූර්ණත්වය ලෙ සද ස
නැත. ඒවනදේ යම් කිසි
දදෝෂයක් තිබීම වැළැක්විය
දනොහැක. මිනිසනදේ විමුක්තිය
සඳහන මිනිසනම දයොදන ග සනන
මනර්ගය සහි ුඩුපනඩු සහ වැරදි
තිබීම ද වැළැක්විය දනොහැක.

සියලු දැනුම, පමපූර්ණ ප්රඥනව,
හැකියනව සහ ශක්තිය
තිදෙ සද ස ුල්ලනහ්ට පමණි.
මිනිසනදේ ුවශයතන සියල්ල
පිළිෙඳ දැනුම ඇත්දත් ඔහුට
පමණි. එෙැවි ස මිනිසනව මැවූ
ුල්ලනහ් මිනිසන ව ුතරමං
කදේ නැත. ඒ දවනුවට
මිනිසනට යහමඟ දප සවීම
සදහන දහමක් සහ යහ මඟ
දප සවන ගුරුවරු සද පත් කර
ඇත. තම දහමක් වශදය ස
ඉස්ලනම් දහමද මඟ
දප සව සන ස වශදය ස රසූල්
වරු සවද දතෝරන ගත්දත්ය.
ඔවු ස ුතර ුවසනන රසූල්

වරයන දලස මුහම්මේ (සල්)
තුමනණ ස දතොරන ගත්දත්ය.
තවද, එතුමනණ සදේ
මනර්ගදය ස, එම වකවනනුව
දක්වන ආගම්හි පිරී පැවති
ුඩුපනඩු සියල්ල සම්පූර්ණ කර,
පමපූර්ණ දහමක් වශදය ස
ඉස්ලනම් දහම පත් කදේය.
දමයට එකඟ ව මුහම්මේ (සල්)
තුමනණ සදේ ුභනවදය ස පසු ව
නබි වරු සදේ පැමිණීම ුවස ස
විය. මි ස මතුවට තවත් නබි
වරදයක් දහෝ තවත් ආගමක්
දහෝ පැමිණීදම් ුවශයතනව
ුදහෝසි විය.

ශත වර්ෂ 14ක් මුළුල්දල් පැවත
එන ඉස්ලනම් දහම සහ එහි
නබිවරයන වන මුහම්මේ (සල්)
තුමනණ සට එදරහි ව මඩ
ගැසීදම් වයනපනරදේ ඉස්ලනම්
විදරෝධි ෙලදයගය දිගි ස දිගට
දයදී සිටින නමුත්, ඉස්ලනම්
දහම වයනප්ත ත වීම නවත්ව සනට
ඔවු සට කිසිදස්ත්ම දනොහැක.
ඒ දවනුවට කිසි කලක දනොවු
ුයුම ස ඉස්ලනම් දහම දලොව
සෑම පළනතකම ඉතන දයගදය ස
වයනප්ත ත වන ෙව සතයයකි.
ඉස්ලනම් පමපූර්ණ දහමක් ෙවට
දමය ඉතනමත් කදිම නිදසනකි.

මිනිසනදේ ප්රශ්නන සහ ඔහුදේ
ුවශයතනව ස කුමක් දැ යි
ඉස්ලනම් නිසියනකනර ව හඳුනන
දගන ඇත. එ ුනුව, ඒවනට
ුවශය විසඳුම් ඉස්ලනමිය ග්ර ස
වන ුල් කුර්ආනදේ ඇතුළත්
කරනු ලැෙ ඇත. මිනිසනදේ
ුවශයතනව ස දහයක් දතෝරන
දගන ඒවන පිළිෙඳ ව විස්තර
සහිත  اإلسالم دين كاملයන නමි ස
කුඩන දපොත් පිංචයක් ුශ්න
දශයික් මුහම්මේ ුල් ුමී ස බි ස
මුහම්මේ ුල් මුහ්ඃතනර් ශ සකීති
නම් විේවතන විසි ස නිකුත් කර
ඇත. එම දපොත් පිංචය “ඉස්ලනම්
පමපූර්ණ දහමකි“ යන නමි ස

සිංහලට පමවර්තනය කදළමි.
දම් මනර්ගදය ස ජනතනවට
යහපත් දස්වයක් සිදුවීමට
ුල්ලනහ්දේ ආශීර්වනදය පතමු.
ජනසිම් ඉබ්නු දඉයන ස
ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි
ුසීමිත කරුණනව සහ ුසීමිත
දයනෙර ුල්ලනහ්දේ නනමදය ස
ආරම්භ කරමි.
මුළු දලොවම නිර්මනණය කර
ආරක්ෂන කර සනන වන
ුල්ලනහ්ට සියලු ප්රශංසන හිමි
දයවන.

ْاليَ ْو َم أ َ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي
)3/اإل ْس َال َم دِينًا ۚ(المائدة
ِ َو َر
ِ ْ ضيتُ لَ ُك ُم
“ුද දින නුඹලනට නුඹලනදේ
දහම මම සම්පූර්ණ කදළමි.
නුඹලන දකදරහි වූ මනදේ
ආශිර්වනදය ද පූර්ණවත්
කදළමි. නුඹලන දවනුදව ස දහම
දලස ඉස්ලනමය මම පිළිගතිමි.”
කුර්ආ ස 5:3 වනකයය මගි ස
ුල්ලනහ් තහවුරු කරයි.
දමම වැදගත් වනකයය රසූල්
(සල්) තුමනණ සට හජ්ජුල් විදන
නම් ුවසනන හජ් ව සදනන
ුවස් නදය ුරෆනත් පිටිදේ
පහළ කරන ලදි. එම හජ්

ව සදනනදව ස පසු නබි (සල්)
තුමනණ ස ජීවත් ව සිටිදේ දින
81 ක් පමණි. එනම් ුපට
දහමක් වශදය ස දදනු ලැබුනු
ඉස්ලනමදේ එකතු කිරීම දහෝ
ුඩුකිරීමක් ුවශයය දනොවන
පමදි ුංග සම්පූර්ණ දහමක්
වශදය ස ඉස්ලනම් දහම ුපහට
ුල්ලනහ් විසි ස දදන ලැබු ෙව
දමම වනකයය මගි ස තහවුරු
කරයි. දම් දහ්තුදව ස ුවසනන
නබි (සල්) තුමනණ සට පසුව
තවත් නබි වරදයකුදේ
පැමිණීදම් දදොරටුව දමයි ස නිම
කර වසන දමන ලදී. එපමණක්
දනොව ුවසනන දහම වශදය ස

ඉස්ලනම් දහම පිළිගත් ෙවද
දමයි ස පැහැදිලි ව සනන කරන
ඇත. දමම දහම හැර දවනත්
දහමක් පිළි දනොග සනන දලසද
ප්රකනශ කර ඇති ෙව පහත
සඳහ ස වනකයය තහවුරු කරයි.
اإل ْس َال ِم دِينًا فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو فِي
ِ ْ َو َمن يَ ْبت َ ِغ َغي َْر
)٨٥/﴾ (آل عمران٨٥﴿ َْاْل ِخ َرةِ ِمنَ ْالخَا ِس ِرين
“යදමක් ඉස්ලනම් (මනර්ගය)
දනොවන දැය ස සමනර්ගයක්ව
දසයවදහොත් එය ඔහුදග ස
භනර ගනු දනොලැදබ්. ඔහු
ු සතිම දින පනඩු වුව සදග සය.”
සූරන ආල ඉම්රන ස 85.
)19/اإل ْس َال ُم ۗ )آل عمران
ِ ْ ِإ َّن ال ِدِّينَ ِعندَ اللَّـ ِه

“නුඹලන දවනුදව ස දහම දලස
ඉස්ලනමය මම පිළිගතිමි.”
කුර්ආ ස 5:3
)3/َوأَتْ َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي (المائدة
“නුඹලන දකදරහි වූ මනදේ
ආශිර්වනදය ද පූර්ණවත්
කදළමි.” 5:3
ුල්ලනහ්දේ මැවීම් වලට
දමදලොදවහි හන මතු දලොදවහි
යහමග දප සවීම සඳහන ුවශය
කිසිවක් ඉස්ලනම් ුතපසු දහෝ
ුමතක දනොකළ ෙව දමම
වනකයය පැහැදිලි ව පවසන ඇත.

දම් ෙව සනන කරන වැදගත්
කරුණු දහයක් ඔෙ දවත
ඉදිමපත් කිරීමට කැමැත්දතමි.
ඒවන නම්:
1. ඒකදේවත්වය
2. යහපත් හැඟීම් වර්ධනය
කිරීම
3. කුසල් ක්රියනව ස සහ ුකුසල්
ක්රියනව ස ුතර තිදෙන දවනස
පැහැදිලි කිරීම.
4. ුල්ලනහ්දේ ෂරීආ නීතිය
දවනුදව ස දවනත් නීති
පේධතිය මත ක්රියන කිමම
පිළිෙඳ පහදන දීම.

5. සමනජදේ මිනිසනදේ
තත්ත්වය.
6. ආර්ථිකය
7. දේශපනලනය
8. මුස්ලිම්වරු ස දකදරහි
කනෆිර්වරු සදේ පනලනය
9. කනෆිර්වරු ස ඉදිමදේ
මුස්ලිම්වරු සදේ දුෙල
තත්ත්වය
10. ුපදේ සිත් එකමුතු දනොවීම
v පළමුව - ඒකදේවත්වය
ුල් කුර්ආනය පනරනයනන
කර සන ස ඒකදේවත්වදේ

පිමස් තුනකට දකොටස් කරනු
ලෙයි.
1. රුබූබියියන
රුබූබියියන යනු ුල්ලනහ්දේ
පරමනධිපතයය දහෝ
පමපනලනය කිරීම ය සනදය.
සියලු මැවීම් පරමනධිපතයය සහ
පමපනලනය කිරීම සිදු
දකදර සද ස ුල්ලනහ් විසි ස
පමණි. එවැ සනක් කිරීමට
හැකියනව සහ සුදුසුකම හිමි
ඔහුට පමණි. දම් පිළිෙඳ ව ඔහු
ඒකීයත්වය සහිතය. ඔහු හන
සමනන ු ස කිසිදවක් දනොමැත
යන ුදහස රුබූබියියන නම

පදදය ස පැහැදිලි දය. දම් ෙව
සනන කරන කුර්ආ ස
වනකයය ස කිහිපයක් තිදබ්.
ඒවනයි ස කිහිපයක් පහත
සඳහ ස දය.
ۖ ُسأ َ ْلت َ ُهم َّم ْن َخلَقَ ُه ْم لَيَقُولُ َّن اللَّـه
َ َولَ ِئن
)٨7/)الزخرف
“ඔවු සව මැයදය කවුරු ස දැ යි
ඔෙ ඔවු සදග ස විමසු විට,
සැෙැවි සම ුල්ලනහ් යැයි ඔවු ස
පවසති. (එදස් නම් ුල්ලනහ්ට
නැමදීදම ස) ඔවු ස දවනතකට
දයොමු කරනු ලෙනුදේ දකදස්
ද?” කුර්ආ ස 43:87

ُض أ َ َّمن يَ ْم ِلك
َّ قُ ْل َمن يَ ْر ُزقُ ُكم ِ ِّمنَ ال
ِ س َم
ِ اء َو ْاْل َ ْر
ت
ِ ِِّي ِمنَ ْال َمي
َّ ال
َ س ْم َع َو ْاْل َ ْب
َّ صا َر َو َمن يُ ْخ ِر ُج ْال َح
ۚ ي َو َمن يُدَ ِب ُِّر ْاْل َ ْم َر
َ َويُ ْخ ِر ُج ْال َم ِي
ِِّ ِّت ِمنَ ْال َح
﴾ يونس/31﴿ َسيَقُولُونَ اللَّـهُ ۚ فَقُ ْل أَفَ َال تَتَّقُون
َ َف
“ුහසි සද දපොදළොදව සද
(උේභීදදය ස) ඔෙට ආහනර
සම්පනදනය කර සද ස
කවදරක්ද? ශ්රවණයද දර්ශනයද
හිමි කවදරකුටද? මළවු සදග ස
ජීවය සිදු කර සද ස කවදරක්ද?
සියලු දැය පමපනලනය කර සද ස
කවදරක්දැ? යි පවසවු. ුල්ලනහු
යි ඔවුහු කිය සදනෝය. එදස් නම්
ඔෙ ඔහුට දනොබිය ව සනහුදැ? ”
යි පවසනු. කුර්ආ ස 10:31.

එදහත් සියල්ල සදේ
පරමනධිපතයය ුල්ලනහ්ට හිමිය
යන සතයය ෆිර්ුවු ස
ප්රතික්දේප කළ ෙව ුල්
කුර්ආ ස සඳහ ස කරයි.
﴾ الشعراء/٢3﴿ َب ْالعَالَ ِمين
ُّ قَا َل ِف ْر َع ْو ُن َو َما َر
“විශ්නවදේ පරමනධිපති
කවදරක්දැ?යි ෆිර්ුවු ස
ඇසුදයය.” කුර්ආ ස 26:23.
මූසන (ුලල) ඉදිමදේ
ුල්ලනහ්දේ පරමනධිපතයය
ප්රතික්දේප කිරීමට ෆිර්ුවු සට
දහ්තු වුදේ ඔහුදේ උඩඟු ව
සහ නුගත්කම ෙව පහත

සඳහ ස කුර්ආ ස වනකයය
සනන කරයි.
ب
ُّ ت َما أَنزَ َل هَـ ُؤ ََل ِء ِإ ََّل َر
َ قَا َل لَقَ ْد َع ِل ْم
)102/صائِ َر (اإلسراء
ِ س َم َاوا
َّ ال
ِ ت َو ْاْل َ ْر
َ َض ب
“දම්වන සනධක වශදය ස පහළ
කදේ ුහස් හි හන මිහිලතලදේ
පරමනධිපති මිස දවන කිසිදවකු
දනොවන ෙව සැෙැවි සම නුඹ
ද සදනහිය. තවද ඕ ෆිර්ුවු ස
සැෙැවි සම නුඹ විනනශ කරනු
ලෙ සදනකු ෙව මම සිතමි.‘
යැයි ඔහුට (මූසන) පවසන
සිටිදේය.” සූරන ඉස්රන 17:102
මූසන (ුලල) තුමනට සනදක
වශදය ස ුල්ලනහ් විවිධ

ප්රනතිහනර්යය ස පහළ කළ
කල්හි ඒවන කිසිවක් විශ්නවනස
කිරීමට ෆර්ුවු ස ප්රතික්දේප
කදේය. එම ුවස් නදය මූසන
(ුලල) තුමන, “දම්
ප්රනතිහනර්යය ස සියල්ල ුහස්
හන දපොදළොව නිර්මනණය කළ
ුල්ලනහ් විසි ස එවනු ලැබු ෙව
ඔෙ දනී“ යැයි ෆිර්ුවු සට පැවසු
සිේධිය දමම කුර්ආ ස වකය
සඳහ ස කරයි. දමය සතයය
කරුණක් ෙව ෆිර්ුවු ස දනොදැන
සිටියන දනොදය. එදහත් ඔහුදේ
උඩඟු ව සහ ුහංකනරකම මත
දමයට එකඟ වීමට ඔහු
සූදනනම් දනොවු ෙව පැහැදිලි ව

දපද ස. ෆිර්ුවු ස පමණක්
දනොව ඔහු දම ස දේව
ප්රතික්දේපකය ස සියලු දදනනම
ුල්ලනහ්ව සහ ඔහුදේ නබි
වරු සට ලෙන දු ස සනධක සියල්ල
සැෙෑ ෙව දැන සිටියත්, එවැනි
සනධක කිසිවක් පිළිග සනට
කිසිදස්ත් කැමති වුදේ නැත.
දමොවු සදේ දමම
හිතුවක්කනරකම පිළිෙඳ ව
පහත සඳහ ස කුර්ආ ස වනකය
සනක්ෂි දරයි.
ُ س ُه ْم
ۚ علُ ًّوا
ُ ظ ْل ًما َو
ُ َُو َج َحدُوا بِ َها َوا ْست َ ْيقَنَتْ َها أَنف
“ඔවු සදේ ආත්මනව ස එය
තරදේ විශ්නවනස කර තිබිණ ද

ුපරනධිත ව හන උඩඟු කමි ස
ඒවන පිටු පෑහ.” කුර්ආ ස 27:14.
දමහි සතයයතනව ඔවු ස දැන
සිටිය නමුත් ඒවන ප්රතික්දේප
කළ දහ්තුදව ස, ‘රුබූබිේයත්’
දහවත් ුල්ලනහ්ට පමණක් හිමි
පරමනධිපතයය යන විෂය
පිළිෙඳ ව ප්රශ්නන කිහිපයක්
ඔවු සට ුල්ලනහ් ඉදිමපත් කරයි.
පහත සඳහ ස කුර්ආ ස වනකයය
දදස ෙල සන.
ت
ِ س َم َاوا
َّ اط ِر ال
ِ َأَفِي اللَّـ ِه ش ٌَّك ف
)10/ض ۖ(إبراهيم
ِ َو ْاْل َ ْر
“ුහස් හන මිහිතලදේ
මැවුම්කරු වන ුල්ලනහ්

විෂදයහි (නුඹලනට) සැක ඇත්දැ
යි ඔවු සදේ රසූල්වරු ස පවසන
සිටියහ.” කුර්ආ ස 14:10.
ۚ ٍش ْيء
َ ب ُك ِِّل
ُّ قُ ْل أ َ َغي َْر اللَّـ ِه أ َ ْب ِغي َربًّا َو ُه َو َر
“ඔහු සියලු දැයටම පරනධිපති ව
සිටියදී - ුල්ලනහ් දනොව සදනකු
ද මම පරනධිපතියකු දස්
දසොයමි ස ය සද සදැ‘යි පවසනු.”
කුර්ආ ස 6:164.
ض قُ ِل
ِ س َم َاوا
ُّ قُ ْل َمن َّر
َّ ب ال
ِ ت َو ْاْل َ ْر
)16/اللَّـهُ ۚ(الرعد
“ුහස්හි හන මිහිතලදේ
පරමනධිපති කවුරු ස දැ යි ඔෙ

විමසන (ඔහු) ුල්ලනහ් යැයි
පවසනු.” කුර්ආ ස 13:16.
සතයය කුමක් දැයි පැහැදිලිව
ද සනන දේව ප්රතික්දේපකයි ස,
ඇතැම් විට ඉහත් සදහ ස ප්රශ්නන
වලට පිළිතුරු දනොදී නිහඬ ව
සිටිය හැක. එෙැවි ස ඔදබ්
ප්රශ්නනය සට ඔෙම පිළිතුරු
සපයන දලස නබි (සල්)
තුමනණ සට ුල්ලනහ් ුණ කරයි.
දකදස් දවතත් ුල්ලනහ්දේ
රුබූබිේයත් පිළිෙඳ ව කනෆිර්වරු
දහවත් දේව
ප්රතික්දේපකය සදේ සංකල්පය
ඔවු සට කිසිදස්ත් යහ

ප්රතිලලයක් දගන දද සද ස
නැත. ඔවු ස දරන සංකල්පය
පවිත්ර එකක් දනොදය. දමම
විෂදයහි ුල්ලනහ් දනොවන දේ
පවන ඔවු ස ුල්ලනහ්ට සමනන
ෙවට පත් කර ග සදනෝය.
පහත සදහ ස වනකය දදස
ෙල සන.
ََو َما يُؤْ ِم ُن أ َ ْكث َ ُر ُهم ِباللَّـ ِه ِإ ََّل َو ُهم ُّم ْش ِر ُكون
﴾ يوسف/106﴿
‘ඔවු ස ආදේශ තෙ සන ස යනු
මිස ඔවු සදග ස දෙොදහෝ දදනන
ුල්ලනහ් ව විශ්නවනස
දනොකර සදනෝය.” කුර්ආ ස
12:106.

)3/َما نَ ْعبُدُ ُه ْم ِإ ََّل ِليُقَ ِ ِّربُونَا ِإلَى اللَّـ ِه ُز ْلفَ ٰى (الزمر
“තවද, ුල්ලනහ් හැර (ු ස
කිසිදවකු) ආරක්ෂකදයකු දලස
ගත් ුය, ‘ඔවු ස ුප ව ුල්ලනහ්
දවත ඉතන සමිපයට ළඟන කිරීම
පිණිස මිස ුපි ඔවු සට
දනොනමදිමු.’ (යැයි පවසති).”
කුර්ආ ස 39:3 වනකයයදයහි
ුල්ලනහ් හැර ු ස ුයට නැමදුම්
කළ ජනතනව පවසන ෙව
ුල්ලනහ් ුපට ද සවයි.
ُ َويَقُولُونَ هَـ ُؤ ََل ِء
َشفَعَا ُؤنَا ِعندَ اللَّـ ِه ۚ قُ ْل أَتُنَ ِبِّئُون
ۚض
ِ س َم َاوا
َّ اللَّـهَ ِب َما ََل يَ ْعلَ ُم فِي ال
ِ ت َو ََل فِي ْاْل َ ْر
)1٨/(يونس

“ුල්ලනහ්දේ ස සනිධනනදයහි
(දම් දදවි වරු ස) ුප දවනුදව ස
මැදහත් ව සදනෝ යයි කියති.
ුහස්හිද දහෝ දපොදළෝදවහිද
දහෝ ඔහු (ුල්ලනහ්) දනොද සනන
දැයක ඔෙ ුල්ලනහුට
ද සව සනහුද?” (යැයි විමසනු).
කුර්ආ ස 10:18
ුල්ලනහ් හැර ු ස ුයට නැමදුම්
කරනවු ස දමදලස තම
ක්රියනවට දහ්තු සනධක
දප සව සදනෝ යැයි ුල්ලනහ්
දමහි දී පහදන දදයි. දකදස්
දවතත් ුල්ලනහ් සමනනයක්
තෙමි ස කනෆිර්වරු ස
ුනුගමනය කරන

ඒකදේවත්වය ඔවු සට
කිසිදස්ත් යහපතක් දගන
දනොදදයි.
දදවනුව: නැමදුදමහි
ඒකදේවත්වය වන උලූහියියන.
දමම සංකල්පය පිළිෙඳ ව සියලු
නබිවරු ස සහ ඔවු සදේ
සමනජය ුතර විශනල ගැටුම් සිදු
විය. සියලු නබිවරු ස එවනු
ලැබුදය දමම ඒකදේවත්වය
තහවුරු කිරීම පිණිසය. ුල්ලනහ්
හැර ු ස කිසිදවක් නැමදුම
සඳහන සුදුසු දනොවන ෙව َلإله
 إَلهللاයන ුරනබි ප්රකනශදයහි
ඇතුළත් ව තිදබ්. දමම වදන

තුළ සනන කිරීම සහ
ප්රතික්දේප කිරීම යන මූලික
ුර් දදකම ුඩංගු වී තිදෙන
ෙව දැක ගත හැක.
දමම වදනදේ සඳහ ස “  ”َلයන
දකොටස මගි ස ුල්ලනහ් හැර
ු ස සියලු දදවිවරු ස සහ ඔවු ස
සිදු කරන නැමදුම් සියල්ල
ප්රතික්දේප කරනු ලෙයි.
එදහත් إَلهللاයන වදන මගි ස
නැමදුමට සුදුසු ුල්ලනහ්
පමණක් ෙවද, ඒ දහ්තුදව ස
නැමදුම් සියල්ල ඔහුට පමණක්
සිදු කළ යුතු ෙවද සනන කරනු
ලෙයි. දමම කුඩන වදන ුල්
කුර්ආනදේ දෙොදහෝ තැ ස හි

දැක ගත හැකි දය. උදනහරණ
කිහිපයක් දදස ෙලමු.
ً س
َوَل أ َ ِن ا ْعبُدُوا اللَّـه
ُ َولَقَ ْد بَعَثْنَا ِفي ُك ِِّل أ ُ َّم ٍة َّر
َّ اجتَنِبُوا
ُ الطا
)36/وت ۖ (النحل
ْ َو
َ غ
“නුඹලන ුල්ලනහ්ට පමණක්
නමදිනු, තනඝූත් (නම් නපුරු
ෙලදයගය ස)දග ස වැළකී
සිටිනු’ යැයි පවසන සෑම
සමූහයකටම රසූල්වරදයකු
එදයදවමු.” කුර්ආ ස 16:36.
ُوحي ِإلَ ْي ِه أَنَّه
ِ ُسو ٍل ِإ ََّل ن
ُ س ْلنَا ِمن قَ ْب ِل َك ِمن َّر
َ َو َما أ َ ْر
﴾اْلنبياء/٢٥﴿ ُون
ِ ََل ِإله ِإ ََّل أَنَا فَا ْعبُد
“සැෙැවි සම මන හැර දවනත්
දදවිදයකු දනොමැත. එෙැවි ස
නුඹලන මට නැමදුම් කරවු. යැයි

ුපි වහී මගි ස දහළිදරය
කරමි ස මිස නුඹට දපර කිසිදු
රසූල්වරදයකු ුපි
දනොඑයදවමු.” කුර්ආ ස 21:25.
َّ فَ َمن يَ ْكفُ ْر ِب
ُ الطا
س َك
ِ غو
َ ت َويُؤْ ِمن ِباللَّـ ِه فَقَ ِد ا ْست َ ْم
)٢٥6/ِب ْالعُ ْر َو ِة ْال ُوثْقَ ٰى (البقرة
එෙැවි ස කවදරක් නපුරු
ෙලදයගය ස ප්රතික්දේප දකොට
ුල්ලනහ් ව විශ්නවනස කර සද ස ද
එවිට ඔහු ශක්තිමත් රැහැනක්
ුල්ලන ගදත්දත්ය.” සූරන ෙකරන
2:256.
س ِلنَا أ َ َجعَ ْلنَا ِمن
ُ س ْلنَا ِمن قَ ْب ِل َك ِمن ُّر
َ َوا ْسأ َ ْل َم ْن أ َ ْر
﴾الزخرف/٤٥﴿ َـن آ ِل َهةً يُ ْعبَدُون
َّ ُون
ِ الر ْح َم
ِ د

“කරුණනභමතයනණ ස හැර
නැමදුම් කරනු ලෙන දවනත්
දදවිය ස ුපි පත් කදළමු දැ? යි
නුඹලනට දපර ුපදේ
රසූල්වරු සදග ස කවදරකු ුප
එයදය ද ඔහුදග ස විමසනු.”
සූරන සුහ්රුෆ්: 45.
احدٌ ۖ فَ َه ْل أَنتُم
ِ ي أَنَّ َما ِإلَـ ُه ُك ْم ِإلَـهٌ َو
َّ َقُ ْل ِإنَّ َما يُو َح ٰى ِإل
﴾اْلنبياء/10٨﴿ َُّم ْس ِل ُمون
“සැෙැවි සම මන දවත වහී දහළි
දරය කරනු ලෙනුදේ නුඹලනදේ
දදවිඳන එකම දදවිදයකු
ය සනය. එෙැවි ස නුඹලන
ුවනත ව සන ස ව සද සදැ?’ යි
පවසවු.” සූරන ු සබියන :108.

තු ස වැනි: ුල්ලනහ්දේ
ුලංකනරවත් නනමය ස
ුල් කුර්ආනය පහදන දදන
ුයුම ස දමය පදනම් දදකකි ස
සම සවිතය. ඒවන නම්:
1. මවනු ලැබු දේ හන සමනන
කරනු ලැබීදම ස ුල්ලනහ් ුති
පනමශුේධය.
2. ුල්ලනහ් පිළිෙඳ ව ඔහු සහ
ඔහුදේ රසූල් (සල්) තුමනණ ස
දකදස් පහදන දු සද සද ඒ
ආකනරදය සම ුල්ලනහ්දේ
පමපූර්ණතනවට සහ
උසස්භනවයට එකඟ ව ය නර්
භනවදය ස විශ්නවනස කිරීම

ුවශයයදය. එයට දහ්තුව
ුල්ලනහ් ගැන කරුණු පහදන
දීමට ුල්ලනහ් සහ ඔහුදේ රසූල්
තුමනණ ස හැර ු ස කිසිදවකුට
දනොහැකි වීමය. එනිසන ුල්ලනහ්
සම්ෙ සධ ව ඔහු සහ ඔහුදේ
රසූල් (සල්) තුමනණ ස පහදන දු ස
විස්තර ඒ ආකනරදය සම
විශ්නවනස කිරීම ඊමනනදේ
ුතයවශය ුංගයකි.
තවද, ුල්ලනහ් සියලු දේ ගැන
දනී. දම් පිළිෙඳ ව නබි (සල්)
තුමනණ ස තමන කැමති කිසිවක්
දනොපවසන ෙව පහත සදහ ස
කුර්ආ ස වැකි ුපට ද සවයි.

)1٤0/أَأَنت ُ ْم أ َ ْعلَ ُم أ َ ِم اللَّـهُ ۗ (البقرة
“සැෙැහැවි ස ද සද ස ඔෙද
සූරන ෙකරන:140 ුල්ලනහ්ද?”
ي يُو َح ٰى
ِ ََو َما ي
ٌ ﴾ ِإ ْن ُه َو ِإ ََّل َو ْح3﴿ نط ُق َع ِن ْال َه َو ٰى
﴾النجم/٤﴿
“(නබිවරයන) තම චිත්තනශනව
ුනුව කතන දනොකරයි. (ඔහු
කතන කරන) එය වහි
මනර්ගදය ස දහළිදරය කරනු
ලැබු දේ මිස නැත.” සුරන ු ස
නුජූම් 3,4.
ير
َ ْس َك ِمثْ ِل ِه
َّ ش ْي ٌء ۖ َو ُه َو ال
ُ ص
ِ َس ِمي ُع ْالب
َ لَي
﴾الشورى/11﴿

“ඔහු දම ස කිසිවක් නැත. තවද
ඔහු සර්ව ශ්රවකය, සියල්ල
ද සද සය.” සූරන ුේ ෂුරන: 11.
ඉහත සඳහ ස වනකයය සහි
පළමු වනකයය සහි තමනට ුදනළ
දනොවන ගුණංගය ස ගැනද
ුවසනන වනකයදයහි තමනට
ගැළදපන ගුණනංගය ගැනද
ුල්ලනහ් තහවුරු කර ඇත.
ුල්ලනහ් ගැන සම්පූර්ණ දැනුම
ලැබීදම් හැකියනව කිසිදවකුට
දනොමැති ෙව පහත සඳහ ස
වනකයය පහදන දදයි.
ُ يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أ َ ْيدِي ِه ْم َو َما خ َْلفَ ُه ْم َو ََل يُ ِحي
طونَ ِب ِه
﴾ طه/110﴿ ِع ْل ًما

“ඔවු සදේ දෑත් ුතර ඇති දෑ ද
ඔවුනට පසුපසි ස ඇති දෑ ද ඔහු
දනී. ඔවුහු ඔහු පිළිෙඳ ව
දැනුදම ස සම්පූර්ණ
දනොව සදනෝය.” සූරන තනහන :110
v යහපත් හැඟීම් වර්ධනය
කිරීම
පනපකර්මය සදග ස මුදවන ගනු
ලෙනු පිණිස මිනිසනට යහපත්
උපදදස් සහ යහපත් හැඟීම්
වර්ධනය කරන විෂයය ස
ුතයනවශය වනු ඇත. එනිසන
මිනිසන හැඟීම් ලෙනු පිනිස සහ
යහපත් උපදදස් ලෙනු පිණිස
ුල් කුර්ආනය ුල්ලනහ් පහළ

කදේය. ුභය සතරව සහ
ෙනහිරව මිනිසන විසි ස සිදු කරන
ලද සියලු කටයුතු පිළිෙඳ ව
සැෙැවි සම ුල්ලනහ් ද සනන
ෙවද, එවන දදස පරීක්ෂනදව ස
ෙලන සිටින ෙවද ුවදෙෝධදය ස
ජීවත්වන මිනිසනට එයට වඩන
දහොඳ උපදදස් දහෝ
බියෙැතිමත්කමක් ුවශය නැති
ෙව කවුරුත් පිළිගනු ඇත. දමම
විෂය පිළිෙඳ ව ුල් කුර්ආනය
නිතර මතක් කරයි.
මිනිස් සිත් තුළ පැන නගින
භීතිය සහ විවිධ හැඟීම් පිළිෙඳ
ව ුවදෙෝධ කර දීමට විේවතු ස
පහත සඳහ ස නිදසුන

දප සවයි. ජනතනවට ඝනතනය
කිරීම වැනි ෙරපතල දඬුවම්
පමුණුවමි ස පනලනය කරන
ඒකනධිපතිදයකු සහ ඔහුදේ
දසෙළු ස ඉදිමදේ ජනතනව
සිටදගන සිටිති. ඔවු සදේ ුදත්
දල් තැවරුනු කසයද සූදනනම් ව
තිබුණි. දමම සභනදය
ප්රධනනියනදේ බිමය ස සහ
දියණිය ස ඔහු වටන වනඩිවී සිටින
ෙව සිතමු. දමවැනි ුවස් නවක,
ප්රධනනියනදේ බිමය ස දහෝ
දියණිය ස තමනට ලැබිය යුතු ෙව
ජනතනව ුතර කිසිදවක්
සිතීමට පවන හැකිදය ද?
එදවනුවට එහි දරොක් ව සිටින

ජනතනවදේ සිත් තුළ බිය හන
පීඩනය පිරී තිදෙන ෙව නම්
නිසැකයි. ඔවු ස සියලු දදනනම
සිදුවිය හැකි ුනර් ය
ෙලනදපොදරොත්තු දව ස
නිශ්නශබ්දව සිටින ෙව කවුරුත්
දනී. රනත්රිදේ සිදු වන වැරදි
ක්රියනව ස සියල්ල ගැන රනජය
ප්රධනනියන පසු දින ුළුයම දැන
ග සනන ෙව ජනතනව දැන
සිටිදේනම්, රනජය ප්රධනනියනදේ
දඬුවමට බිදය ස ඔවු ස සියලු
වැරදි ක්රියනව සදග ස ්ත්ව
සිටින ෙව නිසැකව කිව හැක.
දකදස්දවතත් දමවැනි
නිදසු සට වඩන ුල්ලනහ් උතුම්ය.

ම සද, රනජය නනයකුදේ දැනමට
ුල්ලනහ්දේ දැනුම ඉතනමත්
විශනලය. ුල්ලනහ් මහත්
ශක්තිදය ස යුක්තය. ඉතනමත්
දැඩි දලස දඬුවම් දීමට හැකියනව
සහිතය. තවද, තමන තහනම්
කළ දේ පිළෙඳව වැඩි සැලකිලි
දක්ව සද සය. දමයට එකඟව
ුල්ලනහ් සර්වඥනනය, සියල්ල
දකි සද සය යනුදව ස විශ්නවනස
කරන මිනිසන කිසි විදටක පනප
ක්රියනව සට ළඟන ව සද ස නැත.
ුල්ලනහ් මිනිසනව මැවීදම් එකම
ුරමුණ, මිනිසන ඔහුදේ
ආඥනවට ුවනත ව ජීවත් විය
යුතුය ය සනයි.

َدون
ْ ُس إَل ِليَ ْعب
ِ ُوما َ َخلَقت
َ الجن واإل ْن
)٥6/(الذارات
“මන නැමදුම් කිරීමට මිස ජි ස
සහ මනුෂය වර්ගයන
දනොමැයදවමි.” සූරන ුේ
දනමයනත්: 56 වනකය ඉතන
පැහැදිලිව පවසයි.
පහත සදහ ස වනකය දම් ෙව
තවත් පැහැදිලි කරයි.
﴾ الكهف/7﴿ س ُن َع َم ًال
َ ِلنَ ْبلُ َو ُه ْم أَيُّ ُه ْم أ َ ْح
“ඔවු ස ුතම ස ක්රියනදව ස
වඩනත් යහපත් ව සද ස
කවුරු සදැයි ුපි පරීක්ෂන කරනු
පිණිස මිහිතලය මත ඇති දෑ

ුපි එයට ුලංකනරමත් කදළමු.”
සූරන කහ්ෆ් 11:7.
ض ِفي ِست َّ ِة أَي ٍَّام
ِ س َم َاوا
َّ َو ُه َو الَّذِي َخلَقَ ال
َ ت َو ْاْل َ ْر
ُ َو َكانَ َع ْر
س ُن
ِ شهُ َعلَى ْال َم
َ اء ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أ َ ْح
)7 /َع َم ًال ۗ (هود
“ඔහුය ුහස්ද දපොදළොවද දින
(කනලය) හයක දී නිර්මනණය
දකදේ. ඔහුදේ “ුර්ේ” ජලයට
ඉහළි ස වුදේය. ඔෙදග ස
කවදරක් ක්රියනදව ස ඉතන දහොඳ
දැයි ඔෙ පිමක්සනු පිණිස” සූරන
හූේ 11:7.
س ُن
َ الَّذِي َخلَقَ ْال َم ْو
َ ت َو ْال َحيَاة َ ِليَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أ َ ْح
)٢/َع َم ًال ۚ (الملك

“නුඹලන ුතම ස කවදරකු
ක්රියනදව ස උතුම් ද ය සන
පිමක්සනු පිණිස ඔහු මරණය
හන ජිවිතය නිර්මනණය කදේය.”
සූරන මුල්ක් 67:2
දමයට එකඟව මිනිසන
නිර්මනණය කරනු ලැබුදය, ඔහු
එක් දදවිදයකුට පමණක්
නැමදුම් කළ යුතුය යන
දහ්තුදව සය. නිසියනකරව ඉටු
කරන නැමදුම් පමණක් ුල්ලනහ්
පිළිග සනන ෙව දමයි ස ුදහස්
ව සද සය. එදස් දනොවන
දවනත් නැමදුම් ක්රම කිසිවක්
ුල්ලනහ් පිළිග සද ස නැත.
දමනිසන පිළිගනු ලෙන නැමදුම්

දකදස් සිදුවිය යුතු ද යනු
දප සවන දදනු පිණිස නබි (සල්)
තුමනණ ස දවත පැමිණි ජිබ්රීල්
(ුලල) ‘ان
ْ ’أ َ ْخ ِب ْرنِي َع ِن
َ اإلح
ِ س
‘ඉහ්සන ස යනු කුමක් දැයි මට
පවස සන’ යනුදව ස පැවසීය.
ජිබ්රීල් (ුලල) දමදලස නබි
(සල්) තුමනණ සදග ස විමසුදය
ඉහ්සන ස පදනම් කර ගත්
නැමදුම පමණක් ුල්ලනහ්
පිළිග සනන ෙැවිනි. එයට නබි
(සල්) තුමනණ ස,
ْ َكأنك ت َ َراهُ ف
ْ
اك
أن ت َ ْعبُدَهللا
َ إن لَ ْم ت َ ُك ْن ت َ َراهُ فَإنهُ يَ َر
َ
“ුල්ලනහ් දදස ඔෙ ෙලනවනක්
දම ස ඔහුට නැමදුම් කිරීමදය.

ඔෙ ුල්ලනහ්ව නුදුටවත්,
සැෙැවි සම ඔහු ඔෙව
දකි සද සය.” යන හැඟීම
සහිතව නැමදුම් කිරීම
යනුදව ස නබි (සල්) තුමනණ ස
පිලිතුරු දු සහ.
ුපි නැමදුම් කරන
ුවස් නව සහි ුල්ලනහ් දදස
සෘජුව ෙලනවනක් දම ස ුපට
සිදතනවන නම් දහෝ ුප දදස
ුල්ලනහ්දේ ුවධනනය දයොමු වී
තිදෙන ෙව සිතුද ස නම්, එම
නැමදුම පිමසිදු හන ජීවමනන
එකක් ෙවට පත්දය. ුල්ලනහ්
පිළිගනුදේ දමවැනි නැමදුමයි.
එදම සම පනපයක් සිදු

කර සනට සූදනනම් වන
දකදනක් තුළ ඉහ්සන ස නම්
තත්වය හට ගත්දත් නම් ඔහු
එම පනප ක්රියනව දනොකර එයි ස
මිදද සනට වග ෙලන ගනී.
දමවැනි ඉහ්සන ස තත්ත්වය
මිනිසනදේ සිත් තුළ හට ග සද ස
නම් එය ඔහුට යහ මනර්ගය
දප සවන උපදේශකදයකු දලස
පත්වන දහයි ස ුල් කුර්ආනය
දම් පිළිෙඳ ව වැඩි ුවදනනම්
දකවයි. කුර්ආලදේ ඕනෑම
පිටුවක් දදස ඔෙ ෙැලුවත්
දමවැනි උපදදස් තිදෙන ෙව
ඔෙට දැක ගත හැකි දය.
දමවැනි හැඟීම් වර්ධනය කර

කුර්ආ ස වනකය කිහිපයක් දදස
ුවධනනය දයොමු කරමු.
ۖ ُ سه
ُ س ِب ِه نَ ْف
ُ سانَ َونَ ْعلَ ُم َما ت ُ َو ْس ِو
َ اإلن
ِ ْ َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا
﴾ ِإ ْذ يَتَلَقَّى16﴿ ب ِإلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ْال َو ِري ِد
ُ َون َْح ُن أ َ ْق َر
ِّ ِ ين َو َع ِن ال
﴾ َّما17﴿ ٌش َما ِل قَ ِعيد
ِ ان َع ِن ْاليَ ِم
ِ َْال ُمتَلَ ِقِّي
ُ يَ ْل ِف
﴾ق/1٨﴿ ٌيب َع ِتيد
ٌ ظ ِمن قَ ْو ٍل ِإ ََّل لَدَ ْي ِه َر ِق
“තවද සැෙැවි සම ුපි මිනිසන
මැයදවමු. ඔහුදේ ආත්මනව
සිතන දෑ ුපි දනිමු. තවද ුපි
(දගදලහි) ශීර්ෂ ශීරනවට වඩන
ඔහුට සමීපදය ස සිටිමු.”
“දකුණු පසි සද වම් පසි ස ද හිඳ
සටහ ස කරන දදදදනන සටහ ස
කරන කල්හී.”

“නිවැරදිව සටහ ස කර සන ස
ඔහු ුබියස (සටහ ස කරමි ස)
මිස කිසිඳු වදනක් ඔහු (මිනිසන)
උච්චනරණය දනොකර සද සය.”
සූරන ුල් ු්ඃරනෆ් 50:16 සිට 18
දක්වන.
اْلعراف/7﴿ َص َّن َعلَ ْي ِهم ِب ِع ْل ٍم ۖ َو َما ُكنَّا غَائِ ِبين
َّ ُفَلَنَق
﴾
“ඔවු ස කළ දැය ගැන දැනුදම ස
ුපි කියන පන සදනම්ය. ුපි
ඉදිමපිට දනොවුදවෝ දනොදවමු.”
සූරන ු්ඃරෆ් 7:7.
ُ َو َما ت َ ُك
آن َو ََل
ٍ ون فِي شَأ ْ ٍن َو َما تَتْلُو ِم ْنهُ ِمن قُ ْر
ُ ت َ ْع َملُونَ ِم ْن َع َم ٍل ِإ ََّل ُكنَّا َعلَ ْي ُك ْم
ش ُهودًا ِإ ْذ
ٍب َعن َّر ِبِّ َك ِمن ِ ِّمثْقَا ِل ذَ َّرة
ُ ت ُ ِفيضُونَ ِفي ِه ۚ َو َما يَ ْع ُز

صغ ََر ِمن ذَ ِل َك
َّ ض َو ََل ِفي ال
ِ س َم
ْ َ اء َو ََل أ
ِ ِفي ْاْل َ ْر
﴾يونس/61﴿ ين
ٍ َو ََل أ َ ْكبَ َر ِإ ََّل فِي ِكتَا
ٍ ِب ُّمب
“දතොපි එහි දයදදන කල්හි ුපි
එහි සනක්ෂිව හිඳ මිස නුඹ කිසි
කනර්යදය සහි දනොදවති.
කුර්ආනදය ස - නුඹ සමුදිරණය
දනොකර සදනහිය. නුඹ
ත්රියනව ස දනොකර සදනහුය.
දපොදළොදවහිද ුහස්හිද
ුණුවක ෙරක් දහෝ එයි ස ුඩුව
දහෝ වැඩිය දහෝ පැහැදිලි
දල්ඛනදයහි මිස නුඹදේ
පරමනධිපතිදග ස සැඟවී නැත.”
සූරන යූනුස් 10:61.

َُور ُه ْم ِليَ ْست َ ْخفُوا ِم ْنهُ ۚ أ َ ََل ِحين
ُ َأ َ ََل ِإنَّ ُه ْم يَثْنُون
َ صد
ُ يَ ْست َ ْغ
ُشونَ ثِيَابَ ُه ْم يَ ْعلَ ُم َما يُس ُِّرونَ َو َما يُ ْع ِلنُونَ ۚ ِإنَّه
﴾هود/٥﴿ ُور
ِ َع ِلي ٌم ِبذَا
ُّ ت ال
ِ صد
“ඔහු (ුල්ලනහ්)දග ස සඟවනු
පිණිස ඔවුහු ඔවු සදේ හදවත්
හකුළුවති. ඔවු ස තම ස
වස්ත්රදය ස දපොරවන ග සනන
කල්හි ම ඔවු ස සඟවන දැය ද
ඔවු ස එළිදරය කරන දැය ද ඔහු
(ුල්ලනහ්) ද සද සය. සැෙැවි සම
ඔහු සිත් හි දැය ද සද සය.” සූරන
හූේ 11:5.
v කුසල් ක්රියාව ස සහ
අකුසල් ක්රියාව ස අ

තිදෙන දවනස පැහැදිලි
කිරීම.
යම් ක්රියනවක් පිළිගනු ලැබීම
සඳහන එහි කරුණු තුනක්
ඇතුළත් වී තිබිය යුතු ෙව ුල්
කුර්ආනය පැහැදිලි කරයි.
ඒවනයි ස එකක දහෝ දවනසක්
සිදුවුදේ නම් එම ක්රියන
කර සනනට එයි ස කිසිදු
යහපතක් සිදු දනොවනු ඇත.
ප්ර ම කරුණු:
දකදනක් සිදු කරන ක්රියනව,
මුහම්මේ රසූල් (සල්) තුමනණ ස
රැදගන ආ කරුණු සමඟ එකඟ
විය යුතුය. දම් ෙව පහත

සඳහ ස කුර්ආ ස වැකි තහවුරු
කරයි.
ُسو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َع ْنه
ُ الر
َّ َو َما آتَا ُك ُم
)7/فَانت َ ُهوا ۚ(الحشر
“ඔහු (රසූල් වරයන) නුඹලනට
කුමක් පිමනැමුදය ද එය නුඹලන
ගනිවු. ඔහු නුඹලනට කුමක්
තහනම් කදේ ද එයි ස වැළකී
සිටිවු.” සූරන හෂර් 50:7.
َ َ سو َل فَقَ ْد أ
َّ ع
) ٨0/َّللاَ ۖ (النساء
ُ الر
َ طا
َّ َّمن يُ ِط ِع
“කවදරකු දමම රසූල්වරයනට
ුවනත ව සද ස ද සැෙැවි සම
ඔහු ුල්ලනහ්ට ුවනත විය.”
සූරන ු ස නිසන 4:80.

َّ َقُ ْل ِإن ُكنت ُ ْم ت ُ ِحبُّون
)31/َّللاَ فَات َّ ِبعُو ِني (آل عمران
“(නබිවරය! පවසනු) නුඹලන
ුල්ලනහ් ව ප්රිය කර සන ස ව
සිටිදේ නම් නුඹලන මන
ුනුගමනය කරනු.” සූරන ආල
ඉම්රන ස 3:31.
ُ أ َ ْم لَ ُه ْم
ِين َما لَ ْم يَأْذَن
ُ ش َر َكا ُء ش ََر
ِ ِّعوا لَ ُهم ِ ِّمنَ الد
َّ بِ ِه
)٢1/َّللاُ ۚ (الشورى
“දහමි ස ුල්ලනහ් කවර දදයක්
පිළිෙඳ ව ුනුමැතිය නුදු සද සද
එවැ සනක් ආගමනනුගත කරන
හවුල්කරුව ස ඔවුනට දවත් ද?”
සූරන ෂුවරන 42:21.
َّ
(يونس/٥9﴿ ََّللا ت َ ْفت َ ُرون
ِ َّ آَّللُ أَذِنَ لَ ُك ْم ۖ أ َ ْم َعلَى

“ුල්ලනහ් ඔෙට ුවසර දු සද සද?
නැතදහොත් ඔෙ ුල්ලනහ්
දකදරහි දෙොරු
දගොත සදනහුදැ? යි පවස සන!”
සුරන යූනුස් 10:59
දදවැනි කරුණු: දකදනක් සිදු
කරන ක්රියනව ස සියල්ල ුල්ලනහ්
සඳහනය යන පිමසිදු
ුදප්ත ක්ෂනදව ස සිදු විය යුතුය.
දම් ෙව පහත සඳහ ස කුර්ආ ස
වැකි පැහැදිලි කරයි.
َّ َو َما أ ُ ِم ُروا ِإ ََّل ِليَ ْعبُدُوا
َصينَ لَهُ الدِِّين
ِ َّللاَ ُم ْخ ِل
)٥/ُحنَفَا َء (البينة
“ුල්ලනහ්ට භක්තිය සුවිශුේධව
කරමි ස, සෘජුව ද සළනහ් හි

නිරතව ද සකනත් දදමි ස ද,
ුල්ලනහ් ට නමදි සනට මිස
ඔවුහු දනොුණ වන ලේදදෝය.ඒ
ය සෘජු මනර්ගය.” සූරන ෙේයිනන
98:5
َّ َقُ ْل ِإ ِنِّي أ ُ ِم ْرتُ أ َ ْن أ َ ْعبُد
﴾11﴿ َصا لَّهُ الدِِّين
ً َّللاَ ُم ْخ ِل
﴾ قُ ْل ِإ ِنِّي1٢﴿ ََوأ ُ ِم ْرتُ ِْل َ ْن أ َ ُكونَ أ َ َّو َل ْال ُم ْس ِل ِمين
﴾13﴿ اب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم
ُ أَخ
َ َص ْيتُ َر ِبِّي َعذ
َ َاف ِإ ْن َع
َّ قُ ِل
﴾ فَا ْعبُدُوا َما1٤﴿ صا لَّهُ دِي ِني
ً َّللاَ أ َ ْعبُدُ ُم ْخ ِل
) 1٥,11/ِشئْتُم ِ ِّمن دُونِ ِه ۗ (الزمر
“සැෙැවි සම දහදමහි ුල්ලනහ්ට
චිත්ත ඒකනග්රතනදව ස ඔහුටම
නැමදුම් කරන දලස මට ුණ
කරනු ලැබුදවමි.” යයි
(නබිවරයනණනි!) පවසවු.

තවද මන මුස්ලිම්වරු ස (ුවනත
ව සන ස) දග ස ප්ර මයන වන
දලස මට ුණ කරනු ලැබුදවමි.”
“මනදේ පරමනධිපතිට මන
පිටුපෑදය නම් සැෙැවි සම මහත්
වූ දිනයක දඬුවමට මම බිය
දවමි යැයි පවසනු.”
“මනදේ දහදමහි ුල්ලනහ්ට
චිත්ත ඒකනග්රතනදව ස ඔහුටම
නැමදුම් කර සදනමි‘ යැයි
පවසනු.”
“එෙැවි ස ඔහු හැර නුඹලන
ුභිමත කළ දෑ නුඹලන නැමදුම්
කරවු. ‘සැෙැවි සම (මළවු ස
දකදර ස) නැගිටවනු ලෙන

දිනදයහි ඔවු සටම හන ඔවු සදේ
පවුදල් ුයට ුලනභ හනනි
කරගත්ත ස ුලනභව සතයි සය.
දැන ගනු, පැහැදිලි ුලනභය එය
යැ‘ යි පවසවු.” සූරන zසුමරන
39;11 සිට 15 දක්වන.
තු සවැනි කරුණු: දකදනක් සිදු
කරන ක්රියනව ස නිවැරදි ුකීදනව
මත පදනම් විය යුතුය. එයට
දහ්තුව ක්රියනවක් නිවසක
වහලක් දම සය. ුකීදන එම
නිවදස් ුත්තිවරම හන සමනනය.
එදහයි ස ක්රියනවක් පිළි ගනු
ලෙනු පිණිස එහි පසුබිම දේව
විශ්නවනසය ුතයවශයදය සම

තිබිය යුතුය. පහත සදහ ස
වැකි දම් ෙව තහවුරු කරයි.
ت ِمن ذَ َك ٍر أ َ ْو أُنثَى َو ُه َو
ِ صا ِل َحا
َّ َو َمن يَ ْع َم ْل ِمنَ ال
)1٢٤/ُمؤْ ِم ٌن فأُولئك يَ ْد ُخلُ ْونَ ْال َجنةَ (النساء
“පිමමියකුදග ස දහෝ දයවන
කන සතනවකදග ස දහෝ දයවන
තම ස විශ්නවනසව සතයකු ව
සිටිය දී යහකම් ුතුම ස
කවදරකු දහෝ යහපත
කර සද ස නම් එවිට ඔවුහු
ස්වර්ගයට පිවිදසති.” සූරන
ු සනිසන 4:124.
ගැත්දතකුදේ සියලු යහ
ක්රියනව ස පිළි ගනු ලැබීමටද එම
මනර්ගදය ස ඔහු ස්වර්ගයට

පිවිසීමටද දහ්තු ව සද ස
ඔහුදේ ක්රියනව ස ඊමන ස දහවත්
දේව විශ්නවනසය සහිත ව සිදු
කළ යුතුව තිදබ්. දමය පිළිෙඳ ව
 وهومؤمنඔහු ඊමන ස සහිතව සිටි
දමොදහොත යන වචන පැහැදිලි
කරයි. තවද ඊමන ස දනොමැති
දකදනකුදේ යහ ක්රියනව ස
ඔහුට කිසිදු ලලක් දගන
දනොදදන ෙව පහත සඳහ ස
කුර්ආ ස වැකි පැහැදිලි කරයි.
َوقَد ِْمنَا ِإلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َجعَ ْلنَاهُ َهبَا ًء
﴾الفرقان/٢3﴿ ورا
ً ُ َّمنث
“ක්රියනදව ස ඔවු ස කළ දේ දවත
ුපි දයොමු ව සදනමු. පසුව එය

විහිදුවනු ලැබු දූවිලි ෙවට පත්
කර සදනමු.” සූරන ුල් ෆුර්කන ස
25්්:23.
َ ار ۖ َو َح ِب
ط
ُ َّْس لَ ُه ْم فِي ْاْل ِخ َرةِ ِإ ََّل الن
َ أُولَـئِ َك الَّذِينَ لَي
َاط ٌل َّما َكانُوا يَ ْع َملُون
ِ َصنَعُوا فِي َها َوب
َ َما
﴾هود/16﴿
“ඒ ුය - ඔවුනට පරදලොදවහි
ගි සන මිස නැත. එහි ඔවු ස කළ
දැය නිේලලය. ඔවු ස කරමි ස
හු ස දැය නිරර් කය.” සූරන හූේ
11:16.
ඊමන ස විරහිත ව දකදනක්
කරන කුසල් ක්රියනව ස පිළි ගනු
දනොලෙන ෙව සඳහ ස කරන
ුල් කුර්ආ ස වැකි තවත්

කිහිපයක් ුල් කුර්ආනදේ
දක්නට තිදබ්.
v අල්ලාහ්දේ ෂරීආ නීතිය
දවනුදව ස දවනත් නීති
පේධතිය ක්රියා දය දයමම
පිළිෙඳ විස්
.
දමවැනි පියවරක් ප්රසිේධිදේ
කරන දේව ප්රතික්දේපය සහ
ුල්ලනහ්ට ුදේශ තැබීමක් ෙව
ුල් කුර්ආනය පැහැදිලි ව
සඳහ ස කරයි. “එළුදවක්
මරණයට ලක් වූ විට, එම එළුවන
මැරුදය කවුරු සදැ?” යි රසූල්
(සල්) තුමනණ සදග ස ප්රශ්නන
කරන දලස කනෆිර්වරු සදේ

සිත් තුළ දෂයිතන ස චලනයක්
ඇති කදේය. කනෆිර්වරු දම් ෙව
විමසු විට නබි (සල්) තුමනණ ස
“ුල්ලනහ් ඔහු ව ඝනතනය කදේ
යැ” යි පිළිතුරු දු සහ. එවිට
“ඔෙදේ දෑති ස කැපු දේ හලනල්
යනුදව සද. ුල්ලනහ්දේ ුති ස
මරණයට ලක් කළවු ස හරනම්
දහවත් තහනම් ෙවද පත්
කර සද ස නම්, ුල්ලනහ්ට වඩන
ඔෙ සැම උතුම් ෙවට පත් වුනන
දැ” යි නබි (සල්) තුමනණ සදග ස
ප්රශ්නන කරන දලස
කනෆිර්වරු සදේ සිත් තුළ
දෂයිතන ස චලනයක් සිදු

කදේය. මූලනශ්ර ුබු දනවුේ සහ
තිර්මිදි.
َّ َو ِإ َّن ال
ۖ اطينَ لَيُو ُحونَ ِإلَى أ َ ْو ِليَا ِئ ِه ْم ِليُ َجا ِدلُو ُك ْم
ِ َ شي
َ َ َو ِإ ْن أ
)اْلنعام/1٢1﴿ َط ْعت ُ ُمو ُه ْم ِإنَّ ُك ْم لَ ُم ْش ِر ُكون
“(නබි තුමනණනි!) ඔෙ සමඟ
විවනද කිරීමට ඔවු සදේ මිතුර ස
දපොලඹව සදනෝය. ඔෙ ඔවුනට
කීකරු වුවදහොත් සැෙැවි සම
ඔෙ සමනනයක්
තෙ සදනහිමය.” සූරන ු සආම්
6:121
දමම වනක්යදයහි  إنكم لمشركونසැෙැවි සම ඔෙ සැම ුල්ලනහ්ට
සමනන තෙ සන සය යන වදන
මගි ස ‘ුල්ලනහ්දේ ආඥනවට

එදරහි ව ක්රියන කර සදනක්
සැෙැවි ස දෂයිතන සට ුවනත
වන මුෂිමක්වරු ෙවට ුල්ලනහ්
ශබ්ද නගන දිවුරන පවසයි.
එෙැවි ස මළ සතු සදේ මනංශ
ආහනරයට ගැනීම තහනම්
දහවත් හරනම් ෙව පත් කර
තිබිය දී කවදරකු දහෝ එය
හලනල් නම් ුනුමත කළ
ආහනරයක් දලස ග සද ස නම්,
එය ෂිර්ක් ෙවට පත් දය.
එපමණක් දනොව, එවැනි
ක්රියනවක් තුළි ස දකදනක්
ඉස්ලනමදය ස ෙැහැර කරනු
ලෙන ෙව මුස්ලිම්වරු
ඒකමතික තීරණදේ සිටිති.

තවද, දමවැනි මහත් පනපයක්
සිදු කර සන සදග ස මරණදය ස
පසු ුල්ලනහ් දමදලස ප්රශ්නන
කරයි.
“أَلَ ْم أ َ ْع َه ْد ِإلَ ْي ُك ْم يَا بَنِي آدَ َم أَن ََّل ت َ ْعبُدُوا
َ ش ْي
َّ ال
ٌ طانَ ۖ ِإنَّهُ لَ ُك ْم َعد ٌُّو ُّم ِب
ۚ ﴾ َوأ َ ِن ا ْعبُدُو ِني60﴿ ين
ٌ ص َر
﴾يس/61﴿ اط ُّم ْست َ ِقي ٌم
ِ هَـذَا
“ආදනම්දේ පුතුනුවනි!
දෂයිතන ස ව නුඹලන
දනොනමදිනු. සැෙැවි සම ඔහු
නුඹලනට පැහැදිලි සතුදරකි.
නුඹලන(දේ දදවිය ස වන)
මනහටම නමදිනු. එයයි සෘජු
මනර්ග ව සද ස යැයි නුඹලන සැම
සමඟ මම ගිවිසුමක්

දනොකදළම් ද? ” සුරන යනසි ස
36:60, 61 යනුදව ස ප්රශ්නන කර
ඔවු ස නි සදනවට පත්
කර සද සය.
තවද ුල්ලනහ්දේ කලීල් දහවත්
සමිපතම මිතුරන වන ඉබ්රනහිම්
(ුලල) තුමන. තම පියනදග ස
දමදලස ප්රශ්නන කදේය.
َ ش ْي
َّ ت ََل ت َ ْعبُ ِد ال
)٤٤/طانَ ۖ(مريم
ِ َ“يَا أَب
“ුදහෝ මනදේ පියනණනි! ඔෙ
දෂයිතන සට නැමදුම්
දනොකර සන.” සූරන මර්යම්
19:44.

දමදලසම ුල්ලනහ්දේ ුණට
එදරහි ව දෂයිතන සට නැමදුම්
දනොකළ යුතු ෙව පහත සඳහ ස
වැකි තරදේ පවසයි.
ِإن يَ ْدعُونَ ِمن دُو ِن ِه ِإ ََّل ِإنَاثًا َو ِإن يَ ْدعُونَ ِإ ََّل
َ ش ْي
)النساء/117﴿ طانًا َّم ِريدًا
َ
“(ුල්ලනහ් වන) ඔහුදග ස දතොර
ව කන සතනව ස ව මිස ඔවුහු
ුයැද සිටි සද ස නැත. තවද
(සියලු යහකම් වලි ස) ෙැහැර
කරනු ලැබූ දෂයිතන ස ව මිස
ඔවුහු ුයැද සිටි සද ස නැත.”
සූරන ු ස නිසන 4:117.
ير ِ ِّمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ قَتْ َل أ َ ْو ََل ِد ِه ْم
ٍ َِو َكذَ ِل َك زَ يَّنَ ِل َكث
ُ
)137/ش َر َكاؤُ ُه ْم (اْلنعام

“දම පමේදද ස සමනනය ස
තෙ සනවු සදග ස වැඩි
දදදනකුට ඔවු සදේ දරුව ස
ඝනතන කිරීම ඔවු සදේ මිතුර ස
(වූ දෂයිතන සවරු)ට ුලංකනර
කදළෝය.” සූරන ු සආම් 6:137.
)31/ار ُه ْم َو ُر ْهبَانَ ُه ْم أ َ ْربَابًا (التوبة
َ َات َّ َخذُوا أ َ ْحب
“ුල්ලනහ් හැර ඔවු ස තම
ආගමික උපදේශකයි සද,
සනයනසී සද ඔවුහු තම
පරමනධිපති වශදය ස පත් කර
ගත්හ.” සූරන තයෙන 9:31
نز َل
ُ ألَ ْم ت َ َر ِإلَى الَّذِينَ يَ ْز
ِ ُ ع ُمونَ أَنَّ ُه ْم آ َمنُوا ِب َما أ
ِإلَي َْك َو َما أُن ِز َل ِمن قَ ْب ِل َك يُ ِريدُونَ أَن يَت َ َحا َك ُموا ِإلَى

َّ
ُ الطا
ُت َوقَ ْد أ ُ ِم ُروا أَن يَ ْكفُ ُروا ِب ِه َويُ ِريد
ِ غو
َ ش ْي
َّ ال
ُ ط
)النساء/ 60﴿ ض َال ًَل بَ ِعيدًا
َ ضلَّ ُه ْم
ِ ُان أَن ي
“නුඹ දවත පහළ කරනු ලැබූ දෑ
ද නුඹට දපර පහළ කරනු ලැබූ
දෑ ද ඇත්දත සම තම ස විශ්නවනස
කරන ෙවට පවසමි ස සිටි ුය
දදස නුඹ දනොෙැලුදවහි ද?
ඔවුහු නපුරු ෙලදයගය ස දවත
තී සදු පැතීමට ුදප්ත ක්ෂන කරති.
එය ප්රතික්දේප කරන දලස
සැෙැවි සම ඔවුහු නිදයෝග
කරනු ලැෙ සිටියහ. දෂයිතන ස
ු සත මුළනවක ඔවු ස ව මුළන
කිරීමට ුදප්ත ක්ෂන කරයි.” සූරන
ු සනිසන 4:60.

َو َمن لَّ ْم يَ ْح ُكم ِب َما أَنزَ َل َّ
َّللاُ فَأُولَـ ِئ َك ُه ُم ْال َكا ِف ُرونَ
﴿/٤٤المائدة﴾
“කවදරකු ුල්ලනහ් පහළ කළ
දැයි ස තී සදු ලෙන දනොදු සද ස ද
එවිට ඔවුහුමය දේව
ප්රතික්දේපකදයෝ.” සූරන මනඉදන
5:44
َّللا أ َ ْبت َ ِغي َح َك ًما َو ُه َو الَّذِي أَنزَ َل ِإلَ ْي ُك ُم
أَفَغَي َْر َّ ِ
اب يَ ْعلَ ُمونَ أَنَّهُ
اب ُمفَ َّ
ص ًال ۚ َوالَّذِينَ آت َ ْينَا ُه ُم ْال ِكت َ َ
ْال ِكت َ َ
ق ۖ فَ َال ت َ ُكون ََّن ِمنَ ْال ُم ْمت َ ِرينَ
ُمن ََّز ٌل ِ ِّمن َّر ِبِّ َك ِب ْال َح ِّ ِ
﴿/11٤اْلنعام﴾
“ඔහු විස්තර සහිත පුස්තකය
(ුල් කුර්ආනය) ඔෙ දවත පහළ
කර තිබිය දී ුල්ලනහ් හැර ු ස
විනිශ්නචයකරුදවකු මම
ග සදනම් ද? එය නුඹදේ

පරමනධිපති විසි ස සතයදය ස
යුක්ත ව පහළ කරන ලේදක්
ෙව, ුප ඔවුනට පුස්තකය දදනු
ලැබුව ස දනිති. එදහයි ස සැක
කර සන සදග ස දනොමවවු.”
සූරන ු ස ආම් 6:114.
ْ َوت َ َّم
ص ْدقًا َو َع ْد ًَل ۚ ََّل ُمبَ ِدِّ َل
ِ ت َك ِل َمتُ َر ِبِّ َك
)اْلنعام/11٥﴿ س ِمي ُع ا ْلعَ ِلي ُم
َّ ِل َك ِل َماتِ ِه ۚ َو ُه َو ال
“නුඹදේ පරමනධිපතිදේ
වනකයය සතයදය ස ද
යුක්තිදය ස ද පමපූර්ණය.
ඔහුදේ වනකයය දවනස්
කර සදනක් නැත. ඔහුය
ුස සද ස, ද සද ස.” සූරන ු ස
ආම් 6:115

َّللا ُح ْك ًما
ِ َّ َأَفَ ُح ْك َم ْال َجا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ ۚ َو َم ْن أ َ ْح َس ُن ِمن
﴾المائدة/٥0﴿ َِلِّقَ ْو ٍم يُوقِنُون
“ඔවු ස දසොය සද ස ුඥනන
යුගදේ තී සදු ද? තරදේ
විශ්නවනස කරන පිමසට තීරක
වශදය ස ුල්ලනහ්ට වඩන
ුලංකනර ව සද ස කවුරුද?” සූරන
මනයිදන 5:50.
සමාජදේ මිනිසාදේ
ත්ත්වය.
සමනජදේ ජීවත් වන සියලු
ජනයන ම එකම තරනතිරමට
ුයත් ව සදනෝ දනොදවති.
එදහයි ස ඔවු ස ුතර පවතින
ඊර්ෂයනව, වංචනීය ුදහස් වැනි

දේ ඉවත් කර ආදලෝකමත්
මනර්ගයක් ුල් කුර්ආනය
දප සවන දදයි. දම් සඳහන සමනජ
නනයකයනට කුර්ආනය කරනු
ලෙන ආඥන කිහිපයක් පිළිෙද ව
සිත් දයොමු කර සන.
ْ َو
َض َجنَا َح َك ِل َم ِن اتَّبَعَ َك ِمنَ ْال ُمؤْ ِمنِين
ْ اخ ِف
﴾اللشعراء/٢1٥﴿
“විශ්නවනසව සතයි ස ුතම ස නුඹ
ව ුනුගමනය කර සන සට
නුඹදේ (දයනදය) පියනපත්
දහළනු.” සූරන ෂුුරන 26:215.
ًّ َنت ف
َ ظا َغ ِلي
ظ
َ نت لَ ُه ْم ۖ َولَ ْو ُك
َ َّللا ِل
ِ َّ َفَ ِب َما َر ْح َم ٍة ِ ِّمن
ْف َع ْن ُه ْم َوا ْست َ ْغ ِف ْر
ُّ َب ََلنف
ِ ْالقَ ْل
ُ ضوا ِم ْن َح ْو ِل َك ۖ فَاع
)1٥9/لَ ُه ْم َوشَا ِو ْر ُه ْم ِفي ْاْل َ ْمر (آل عمران

“ුල්ලනහ්දග ස පහළ වු දයනලු
භනවය ගැන නුඹ ඔවුනට
දමොදළොක්හිය. ුල්ලනහ්දග ස වූ
කරුණන ව දහ්තුදව ස නුඹ
ඔවුනට මෘදු ව කටයුතු
කදළහිය. නුඹ දැඩි සිතකි ස
යුත් දරුණු ුදයකු වූදයහි නම්
නුඹ ුසලි ස ඔවුහු ඉවත් ව යති.
එෙැවි ස නුඹ ඔවුනට සමනව
දදනු. ඔවු ස දවනුදව ස සමනව
ුයදිනු. (විවිධ) කරුණ වල දී
ඔවු ස සමඟ සනකච්ඡන කරනු.”
සූරන ආලු ඉම්රන ස 3:159.
සමනජදේ නනයකදයෝ ජනතනව
සමඟ දකදස් හැසිමය යුතු දැ යි
ුල් කුර්ආනදේ දමම

වනකයදය ස ුණ කරන ුතර,
ජනතනව තම සමනජදේ
නනයකයි ස සමඟ දකදස්
කටයුතු කළ යුතුදැයි පහත
සඳහ ස වනකය පහදන දදයි.
َّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا
سو َل
ُ الر
َّ َّللاَ َوأَ ِطيعُوا
)٥9/َوأُو ِلي ْاْل َ ْم ِر ِمن ُك ْم ۖ (النساء
“විශ්නවනස කළවුනි! නුඹලන
ුල්ලනහ්ට ුවනත වනු.
එදම සම රසූල්වරයනට ද ෙලය
ඇත්තවුනට ද ුවනත වනු.”
සූරන ු ස නිසන 4:59.
ුනතුරුව දරුව ස, බිමය ස වැනි
එක් එක් පුේගලය ස සම්ෙ සධ
හැසිරීම් පිළිෙඳ ව ුල් කුර්ආ ස

ප්රකනශ කරන ුණ කුමක් දැයි
ෙලමු.
َارا
ً س ُك ْم َوأ َ ْه ِلي ُك ْم ن
َ ُيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا قُوا أَنف
ٌ ارة ُ َعلَ ْي َها َم َال ِئ َكةٌ ِغ َال
ظ
ُ ََّوقُودُهَا الن
َ اس َو ْال ِح َج
َّ َصون
َّللاَ َما أ َ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُونَ َما
ُ ِشدَادٌ ََّل يَ ْع
)التحريم/6﴿ َيُؤْ َم ُرون
“විශ්නවනස කළවුනි! නුඹලනව ද
නුඹලනදේ පවුදල් ුය ද (නිරන)
ගි සදන ස ආරක්ෂන කර ගනිවු.
එහි ඉ සධන මිනිසු ස හන ගල්
දය. එය මත දැඩිභනවදය ස යුත්
ශක්තිව සත වූ මලක්වරු ස
සිටිති. ුල්ලනහ් ඔවු සට විධනනය
කළ දැයට ඔවුහු පිටුදනොපනන
ුතර ඔවු සට විධනනය කරනු

ලෙන දෑ ඔවුහු ඉටු කරති. ” සූරන
තහ්රීම් 66:6.
විවිධ සංවිධනනය සහි ප්රධනනී ස
තමන භනරව සිටින ුය සමඟ
වගකීදම ස සහ ුවධනනදය ස
කටයුතු කළ යුතු ෙව පහත
සඳහ ස කුර්ආ ස වනකය පැහැදිලි
කරයි.
اج ُك ْم َوأ َ ْو ََل ِد ُك ْم
ِ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ِإ َّن ِم ْن أ َ ْز َو
صفَ ُحوا
ْ ََعد ًُّوا لَّ ُك ْم ف
ْ َاحذَ ُرو ُه ْم ۚ َو ِإن ت َ ْعفُوا َوت
َّ َوت َ ْغ ِف ُروا فَإِ َّن
﴾1٤/ور َّر ِحي ٌم ﴿التغابن
ٌ َُّللاَ َغف
“විශ්නවනස කළවුනි! සැෙැවි සම
නුඹලනදේ භනර්යනව ස ුතුම ස ද
දරුව ස ුතුම ස ද නුඹලනට
සතුර ස සිටිති. එෙැවි ස

ඔවු සදග ස ප්රදයසම් වනු.
නුඹලන (ඔවුනට) සමනව දී
දනොසලකන හැර ක්ෂමනව
පිමනැමුදය නම් සැෙැවි සම
ුල්ලනහ් ුති ක්ෂමනශිලීය පරම
කරුණනභමතය.” සූරන ුල්
තඝනබු ස 64:14.
සමනජදේ ජීවත් වන සෑම
පුේගලදයක්ම තම ස ුතර
සනධනරණ ව කටයුතු කර සද ස
දකදස් දැ යි පහත සදහ ස
කුර්ආ ස වනකයය පැහැදිලි
කරයි.

ِإ َّن َّ
اء ذِي ْالقُ ْربَى
ان َو ِإيت َ ِ
اإل ْح َ
َّللاَ يَأ ْ ُم ُر ِب ْالعَ ْد ِل َو ْ ِ
س ِ
َاء َو ْال ُمن َك ِر َو ْالبَ ْغي ِ ۚ يَ ِع ُ
ظ ُك ْم
َويَ ْن َهى َع ِن ْالفَ ْحش ِ
لَعَلَّ ُك ْم تَذَ َّك ُرونَ ﴿/90النحل﴾
්“සැෙැවි සම ුල්ලනහ
සනධනරණත්වය ද යහකම් ද
ඥනති සට පිමනැමීම ද ුණ
කරයි. තවද ුශික්ෂිත දැයි ස ද
පැළිකුල් සහගත දැයි ස ද සීමන
ව ඉක්මවන යෑදම ස ද වළක්වන
ල සද සය. නුඹලන දමදනහි කර
ග සන ස වනු පිණිස නුඹලනට
ඔහු උපදදස් දද සද සය.” සූරන
ු ස නහ්ල් 16:90
يرا ِ ِّمنَ َّ
الظ ِِّن ِإ َّن
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ْ
اجت َ ِنبُوا َك ِث ً
ض َّ
ض ُكم
الظ ِِّن ِإثْ ٌم ۖ َو ََل ت َ َج َّ
سوا َو ََل يَ ْغتَب بَّ ْع ُ
س ُ
بَ ْع َ
ضا (الحجرات)1٢/
بَ ْع ً

“විශ්නවනස කළවුනි! දෙොදහෝ
(ුවිනිශ්නචිත) සිතුවිලි වලි ස
්වැළකී සිටිනු. සැෙැවි සම ඇතැම
සිතුවිලි පනපයක්මය.” සූරන
හුජරනත් 49:12.
سى
يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ََل يَ ْسخ َْر قَ ْو ٌم ِ ِّمن قَ ْو ٍم َع َ
سى
س ِ
اء ٍٍ َع َ
سا ٌء ِ ِّمن ِنِّ َ
أَن يَ ُكونُوا َخي ًْرا ِ ِّم ْن ُه ْم َو ََل نِ َ
س ُك ْم َو ََل
أَن يَ ُك َّن َخي ًْرا ِ ِّم ْن ُه َّن ۖ َو ََل ت َ ْل ِم ُزوا أَنفُ َ
س ُ
ان ۚ
س ِاَل ْس ُم ْالفُ ُ
تَنَابَ ُزوا ِب ْاْل َ ْلقَا ِ
ب ۖ بِئْ َ
وق بَ ْعدَ ْ ِ
اإلي َم ِ
َو َمن لَّ ْم يَتُبْ فَأُولَـئِ َك ُه ُم َّ
الظا ِل ُمونَ
﴿/11الحجرات﴾
්“විශිවනස කළවුනි! එක් පිමසක
තවත් පිමසකට උපහනස
)ූදනොකරවු. (උපහනසයට ලක් ව
ඔවු ස (උපහනස කළ) ඔවු සට
වඩන යහපත් ුය විය හැකිය.

ඇතැම් කන සතනව ස ු ස
කන සතනව සට උපහනස
දනොකරවු. (උපහනසයට ලක් වූ)
ඔවු ස (උපහනස කළ) දමොවු සට
වඩන යහපත් ුය විය හැකිය.
නුඹලන නුඹලන ුතරම ුඩුපනඩු
දනොදසොයනු. නුඹලන
එකිදනකනට විකට නමි ස
දනොුමතනු. විශ්නවනස කළනයි ස
පසු ව පනපතර නනම (දය ස
ඇමතීම) නි සදන සහගත විය.
කවදරකු දහෝ පශ්නචනත්තනප
දනොදේ ද ඔවු සමය
ුපරනධකරුදවෝ ව සද ස.” සූරන
හුජරනත් 49:11.

َوتَعَ َاونُوا َعلَى ْال ِب ِ ِّر َوالت َّ ْق َوى ۖ َو ََل تَعَ َاونُوا َعلَى
)٢/ان ۚ (المائدة
ِْ
ِ اإلثْ ِم َو ْالعُ ْد َو
“තවද යහපතට හන බිය
ෙැතිමත්කමට නුඹලන
එකිදනකන උදය කර ගනු.
පනපයට හන සතුරුකමට නුඹලන
එකිදනකන උදය දනොකරනු.”
සූරන මනඉදන 5:2
ُ َوأ َ ْم ُر ُه ْم
)3٨/ورى بَ ْينَ ُه ْم (الشورى
َ ش
“ඔවු සදේ කරුණු ඔවු ස ුතර
සනකච්ඡන කරති.” සූරන ුේ
ෂුවරන 42:38.
කුමන සමනජයක් දහෝ දයවන,
තම සනමජිකයි ස ුතම ස

ඇතැම් ුයදේ ුයහපත් හන
සමනජ විදරෝධි ක්රියනව සදග ස
ආරක්ෂනව පිළිෙ ව සහනදය ස
ජීවත් විය දනොහැක. ඔවු සදග ස
කවදරකු දහෝ සමනජයට
හනනියක් සිදු දනොවන
ුවස් නවක් දනොමැති ෙව
ස්ථිරව පැවසිය දනොහැක.
සමනජදේ දමවැනි දරෝගී ස
පිළිෙඳ ව ුල් කුර්ආ සහි ස් නන
තුනක ුල්ලනහ් සඳහ ස කර
ඇත. දමවැනි ුය කළ වරද
ුමතක කර ඒවන දවනුදව ස
යහ ප්රතිචනරය දැක්වීම එයට
නිවනරණය ෙවද,
දෂයිතන සදග ස පැන නගින

හනනිය විනනශ කිරීම සඳහන
එකම විකල්පය දලස
ුල්ලනහ්දග ස ආරක්ෂනව පතන
දලසද ුල්ලනහ් පහදන දී ඇත.
එවැනි ක්රියන මනර්ගය පිළිෙඳ ව
සූරන ු්ඃරෆ් හි පහත සඳහ ස
වනකය පවසයි.
َض َع ِن ْال َجا ِه ِلين
ْ ف َوأَع ِْر
ِ ُخ ِذ ْالعَ ْف َو َوأْ ُم ْر ِب ْالعُ ْر
﴾اْلعراف/199﴿
“සමනව දීම ුනුගමනය කරනු.
යහ දැය ුණ කරනු. ුඥනනයි ස
දනොතකන ඔවු සදග ස දුරු වනු.”
සූරන ුල් ුුරෆ් 7:199.
ٌ ان ن َْز
َ ش ْي
َّ َو ِإ َّما يَنزَ َغنَّ َك ِمنَ ال
ُاَّلل ۚ ِإنَّه
ِ َّ غ فَا ْستَ ِع ْذ ِب
ِ ط
﴾اْلعراف/٢00﴿ س ِمي ٌع َع ِلي ٌم
َ

“දෂයිතන සදග ස දපළඹවීමකි ස
නුඹ ඇවිස්සවුදහොත්
ුල්ලනහ්දග ස ආරක්ෂනව පතනු.
සැෙැවි සම ඔහු සියල්ල
ුස සද සය. දකි සද සය.” සූරන
ුුරෆ් 7:200.
දම් පිළිෙඳ ව දදවන ුවස් නව
සූරන ුල් මූමිනූ ස හි සඳහ ස වී
ඇත.
س ِيِّئَةَ ۚ ن َْح ُن أ َ ْعلَ ُم ِب َما
َّ س ُن ال
َ ي أ َ ْح
َ إ ْدفَ ْع ِبالَّتِي ِه
﴾المؤمنون/96﴿ َصفُون
ِ َي
“කුමන දදයක් වඩන යහපත්
ව සද ස ද එයි ස පනපය ඉවත්
කරනු. ඔවු ස වර්ණනන කරන දෑ

පිළිෙඳ ව මැනවි ස ද සද ස
ුපමය.” සූරන මූමිනූ ස 23:96.
َّ ت ال
﴾97﴿ ين
ِ عوذُ ِب َك ِم ْن َه َمزَ ا
ُ َب أ
ِ َ شي
ِ ِّ َوقُل َّر
ِ اط
﴾ المؤمنون9٨﴿ ون
ُ ب أَن يَ ْح
ُ َ َوأ
ِ ِّ عوذُ ِب َك َر
ِ ض ُر
“පවසනු. මනදේ
පරමනධිපතියනණනි!
දෂයිතනනු සදේ දපොලඹවීම්
වලි ස මන ඔදෙ ස ආරක්ෂනව
පතමි. තවද, මනදේ
පරමනධිපතියනණනි! ඔවු ස මන
දවත පැමිණීදම ස මන ඔදෙ ස
ආරක්ෂනව පතමි.” සූරන මූමිනූ ස
23 : 97,98.

දමම විෂය පිළිෙඳ තු ස වැනි
ුවස් නව සූරන ෆුස්සිලනත්හි
ඔෙට දැකගත හැක.
ٌ س ُن فَإِذَا الَّذِي بَ ْين ََك َوبَ ْينَهُ َعدَ َاوة
َ ي أ َ ْح
َ ا ْدفَ ْع ِبالَّتِي ِه
َ﴾ َو َما يُلَقَّاهَا ِإ ََّل الَّذِين3٤﴿ ي َح ِمي ٌم
ٌّ َكأَنَّهُ َو ِل
ِّ ٍ صبَ ُروا َو َما يُلَقَّاهَا ِإ ََّل ذُو َح
ظ َع ِظ ٍيم
َ
﴾فصلت/3٥﴿
“යහපත් හන ුයහපත් සම
දනොව සද සය. (එෙැවි ස)
කවදරක් යහපත් ව සද ස ද
එයි ස (ුයහපත) වළක්වනු.
එවිට නුඹ ුතර හන කවදරකු
ුතර සතුරුකම තිබුදේ ද
සැෙැවි ස ම ඔහු සමිපතම
මිතුදරකු දම ස ව සද සය.”

“දමය ඉවසු ුයට මිස (ු ස
ුයට) දදනු දනොලැදබ්. තවද
මහත් වූ භනගයය හිමි ුයට
හැර දදනු දනොලැදබ්.” සූරන
ෆස්සිලනත් 41:34,35.
ٌ ان ن َْز
َ ش ْي
َّ َو ِإ َّما يَنزَ َغنَّ َك ِمنَ ال
ُاَّلل ۖ ِإنَّه
ِ َّ غ فَا ْستَ ِع ْذ ِب
ِ ط
﴾فصلت/36﴿ س ِمي ُع ْالعَ ِلي ُم
َّ ُه َو ال
“තවද, සැෙැවි සම නුඹට
දෂයිතන සදග ස හනනියක් ඇති
ව සද සනම්, එවිට ුල්ලනහ්දග ස
ආරක්ෂනව පතනු. සැෙැවි සම
ඔහුමය සර්ව ශ්රනවකය, සර්ව
ඥනීය.” සුරන ෆුස්සිලනත් 42:36.
සතුර ස සහ වරද කර සන ස
සමඟ කරුණනදව ස සහ විනීත

ව කටයුතු කිරීම දපොදුදය
යහපත් ප්රතිලල දගන දදන ෙව
කිසිදු සැකයක් නැත. එදහත්
එවැනි හැසිරීම සෑම
ුවස් නවකම සනර් ක
ප්රතිලලයක් දගන දදන ෙව කිව
දනොහැක. එ ෙැවි ස විනීත ව
හැසිමය යුතු ුවස් නව සහි දැඩි
දලස හැසිරීම වැරදි වන ුතර
දැඩි දලස හැසිමය යුතු
ුවස් නව සහි විනීත ව ක්රියන
කිරීම ද ුනුවණය. ඉස්ලනමය
විනනශ කිරීදම් ුරමුණි ස
ුකනරුණික ව ක්රියන කරන
ඇතැම් කනෆිර්වරු ස සමඟ ඒ
ආකනරදය සම ුකනරුණිකව

ුල් කුර්ආ ස හි ුල්ලනහ් ුණ
කර සද ස දම් දහ්තුදව සය.
දමවැනි කුර්ආ ස වනකයය ස
දදස දැ ස දනත් දයොමු කරමු.
َّ ف يَأْتِي
َّللاُ ِبقَ ْو ٍم يُ ِحبُّ ُه ْم َويُ ِحبُّونَهُ أَذِلَّ ٍة َعلَى
َ َف
َ س ْو
)٥٤/ْال ُمؤْ ِم ِنينَ أ َ ِع َّز ٍة َعلَى ْال َكا ِف ِرينَ (المائدة
“එවිට ුල්ලනහ් තවත් පිමසක්
දගන එනු ඇත. ඔහු ඔවු ස ව
ප්රිය කරයි. ඔවුහු ද ඔහු ව ප්රිය
කරති. දේව විශ්නවනසය ස සමඟ
යටහත් පහත් ව කටයුතු
කරති. දේව ප්රතික්දේපකයි ස
සමඟ ඉතන දැඩි ව සිටිති.” සූරන
මනඉදන 5:54

ار
ُ ُّم َح َّمدٌ َّر
ِ َّ سو ُل
ِ ََّّللا ۚ َوالَّذِينَ َمعَهُ أ َ ِشدَّا ُء َعلَى ْال ُكف
)٢9/ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم (الفتح
“මුහම්මේ (සල්ලල්ලනහු ුදලයිහි
වසල්ලම්) ුල්ලනහ්දේ රසූල්
වරයනය. ඔහු සමඟ සිටි සනවු ස
ප්රතික්දේපකයි ස දකදරහි ඉතන
දැඩි ුය දලස ද ඔවු ස ුතර
කරුණනව සතයි ස දලස ද
සිටිති.” සූරන ෆතහ් 48:29.
ْ ُار َو ْال ُمنَافِ ِقينَ َوا ْغل
ظ
َ َّي َجا ِه ِد ْال ُكف
ُّ يَا أَيُّ َها النَّ ِب
)73/َعلَ ْي ِه ْم ۚ (التوبة
“ුදහෝ නබි තුමනණනි! විශ්නවනස
දනොකර සනවු ස හන
වංචනිකය ස හන සට ස කරනු.

ඔවුනට දැඩි දලස ක්රි කරනු.”
සූරන තයෙන 9:73.
v සිය වැනි කරුණ:
ආර්ථිකය
ආර්ථික පිළිෙඳ ව දෙොදහෝ ුංශ
වලට ුයත් මූලික පදනම්
කිහිපයක් පිළිෙඳ ව ුල්
කුර්ආ ස පැහැදිලි ව දප සවන
ඇත.
ආර්ථිකදේ මූලික පදනම්
දදකක් දය:
1. යහපත් මනර්ගදය ස ධනය
ඉපැයීම.

2. යහපත් මනර්ගදේ ධනය වැය
කිරීම.
ض
ِ َ ضي
َّ ت ال
ِ ص َالة ُ فَانتَش ُِروا ِفي ْاْل َ ْر
ِ ُفَإِذَا ق
َّ َّللا َوا ْذ ُك ُروا
يرا لَّعَلَّ ُك ْم
ْ ََوا ْبتَغُوا ِمن ف
ً َِّللاَ َكث
ِ َّ ض ِل
﴾10/ت ُ ْف ِل ُحونَ ﴿الجمعة
“(ජුම්ආ) සලනතය ඉටු කර
(ුවස ස කර)නු ලැබුදය නම්
මිහිතලදයහි විසිරී දගොස්
ුල්ලනහ්දේ භනගයය (සම්පත්)
දසොයන ගනිවු.ුල්ලනහ් ුධික
දලස දමදනහි කරවු. (එමගි ස)
නුඹලන ජයග්රනහකයි ස විය
හැක.” සූරන ජුම්ආ 62:10.
සමූහ නැමදුම සඳහන සහභනගි
වන ජනතනව තම රැකියන සහ

වයනපනර කටයුතු සහ දවනත්
කටයුතු සඳහන ෙැහැර ව යෑමට
ුවශයතනව ස තිදබ්. දම වැනි
භූමිකනව පිළිෙඳ ව සැලකිලි
දැක්විය යුතුය. හලනල් දහවත්
නිතයනුූලල ව ුනුමත කළ
ඉපැයීම් සම්ෙ සධ ව පහත
සඳහ ස වනකය කරුණු පවසයි.
ض ِل
ْ َض يَ ْبتَغُونَ ِمن ف
ِ َوآخ َُرونَ يَض ِْربُونَ ِفي ْاْل َ ْر
)٢0/(المزمل................... ۙ ِهللا
“තවත් සමහදරකු ුල්ලනහ්දේ
වරප්රසනදය ස දසොයමි ස
මහදපොදළොදය සැමසරමි ස
සිටිය හැකි...” සූරන මුසම්මිල්
73:20.

ۚ ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن ت َ ْبتَغُوا فَض ًْال ِ ِّمن َّر ِبِّ ُك ْم
َ لَي
)19٨/(البقرة
“නුඹලනදේ පරමනධිපතිදග ස වූ
භනගයය නුඹලන දසවීම නුඹලන
දකදරහි වරදක් දනොමැත.”
සූරන ෙකරන 2:198.
٢9/اض ِ ِّمن ُك ْم ۚ (النساء
ٍ ارة ً َعن ت َ َر
َ ِإ ََّل أَن ت َ ُكونَ ِت َج
“නුඹලන ුතර එකඟතනවකි ස
යුතු යයනපනරයකි ස හැර
නුඹලනදේ වස්තු ව නුඹලන වැරදි
දලස ුනුභව දනොකරනු.” සූරන
ු සනිසන 4:29.
َّ َوأ َ َح َّل
)٢7٥/َّللاُ ْالبَ ْي َع (البقرة

“ුල්ලනහ් වයනපනරය ුනුමත
කදේය.”සූරන ෙකරන 2: 275.
َ فَ ُكلُوا ِم َّما َغ ِن ْمت ُ ْم َح َال ًَل
)69/ط ِيِّبًا ۚ(اْلنفال
“එදස් දහයි ස නුඹ යුේධදය ස
ලැබු ද්රවයදය ස ුනුමත කළ
දහොඳ දැයි ස ුනුභව කරනු.”
සූරන ු සෆනල් 8:69.
ුපි උපයන ධනය ුල්ලනහ්
ුනුමත කළ මනර්ගදය ස තිබීම
ුවශය ෙව දමදලස තරදේ
පවසන වද ස තවත් කිහිපයක්
ඇත. දමයට ුමතර ව, ුදප්ත 
ධනය වැය කරන විට, නනස්ති
කිරීම දහෝ මසුරුකම් දැක්වීම
දහෝ තිබිය යුතු ෙවද සඳහ ස

දය. දම්වන දදක ුතර මැද
මනවත ුනුගමනය කිරීම
ආර්ථිකදේ උතුම් ක්රමය ෙව
දප සවන ලදී. වියදම් කිරීම
දකදස් තිබිය යුතුද ය සන
පහත සඳහ ස වනකයය ස
දප සවයි.
ْ س
ط َها ُك َّل
ُ َو ََل ت َ ْجعَ ْل يَدَ َك َم ْغلُولَةً ِإلَى
ُ عنُ ِق َك َو ََل ت َ ْب
)٢9/ْالبَ ْس ِط (اإلسراء
“ඔෙදේ ුත (කිසිවක් වියදම්
දනොකර) ඔෙදේ දගලට ෙැඳ
දමනු ලැබුවක් ෙවට පත්
දනොකරනු. සම්පූර්ණ
විස්තීරණයකි ස එය විවෘත

දනොකරනු.” සූරන ුල් ඉස්රන
17:29.
ََوالَّذِينَ ِإذَا أَنفَقُوا لَ ْم يُ ْس ِرفُوا َولَ ْم يَ ْقت ُ ُروا َو َكانَ بَيْن
( الفرقان/67﴿ ذَ ِل َك قَ َوا ًما
“තවද, ඔවුහු වියදම් කරන විට
නනස්ති දනොකළහ. තවද
මසුරුද දනොවුහ. ඒ දදක ුතර
මධයස් ව වුහ.” සූරන ෆුර්කන ස
25:67.
٢19/َويَ ْسأَلُون ََك َماذَا يُن ِفقُونَ قُ ِل ْالعَ ْف َو(البفرة
“තවද තම ස වියදම් කළ
යුත්දත් කුමක් දැ යි ද නුඹදග ස
ඔවුහු විමසති. ුතිදර්ක දෑ යැයි
පවසනු.” සූරන ෙකරන 2:219.

ුල්ලනහ්දේ මනර්ගයට එදරහි ව
වියදම් කර සන සදේ ඉරණම
කුමක් දැ යි ෙලමු.
ُ سيُن ِفقُونَ َها ث ُ َّم ت َ ُك
ون َعلَ ْي ِه ْم َح ْس َرة ً ث ُ َّم
َ َف
( 36يُ ْغلَبُونَ ۗاْلنفال
“ඇත්දත සම විශ්නවනසය
දනොකරන ුය ුල්ලනහ්දේ
මනර්ගදය ස (මිනිසු ස)
වළක්ව සනට ඔවු සදේ ධනය
වියදම් කරති. තව තවත් ඔවුහු
එය වියදම් කරති. පසු ව එය
ඔවුනට දේදයක් ව සද සය. ඊට
පසු ව ඔවුහු පරනජය කරනු
ලෙ සදනෝය.” සූරන ු සෆනල් 8:36

v හත් වන කරුණ:
දේශපාලනය
දේශපනලනදේ පදනම කුමක්
විය යුතු දැ යි ුල් කුර්ආනදේ
ුල්ලනහ් පැහැදිලි කර ඇත.
දේශපනලනය කරුණු දදකකි ස
සම සවිතය. ඒවන නම්
ුභය සතර ප්රතිපත්ති සහ
ෙනහිර ප්රත්පත්ති යනුදවනි.
දම්වනදේ භූමිකනව ස දදකක්
තිදබ්.
පළමුව: සතුර සදේ උවදුර
සැමට මුහුණ දී ඒවන මැඩ
පවත්වන ගැනීමට ුවශය ෙලය

සූදනනම් කර තිබීම. දම් ගැන
ුල්ලනහ් පවස සද ස දමදස්ය.
َ َ َوأ َ ِعدُّوا لَ ُهم َّما ا ْست
اط
ِ َط ْعتُم ِ ِّمن قُ َّو ٍة َو ِمن ِ ِّرب
)60/َّللا َو َعد َُّو ُك ْم (اْلنفال
ِ َّ ْال َخ ْي ِل ت ُ ْر ِهبُونَ ِب ِه َعد َُّو
“ුල්ලනහ්දේ සතුර සද නුඹදේ
සතුර සද දමොවු ස හැර ු ස ුයද
තැති ග සවනු පිණිස නුඹට
හැකිතනක් දස්නන ෙලදය සද
ස සනේධ ුසු සදග සද සූදනනම්
කර තෙවු.” සූරන ු සෆනල් 8:60
දදවනුව:සැෙෑ සමගි සම්ප සන
ව දම්වන ආරක්ෂන කිරීම.
َّللا َج ِميعًا َو ََل تَفَ َّرقُوا ۚ (آل
ِ َّ ص ُموا ِب َح ْب ِل
ِ َ َوا ْعت
)103/عمران

“නුඹලන සියල්ල ුල්ලනහ්දේ
රැහැන තදි ස ග්රහණය කර
ගනු. තව ද නුඹලන දව ස ව
දනොයනු” සූරන ු සෆනල් 8:103.
ۖ َب ِري ُح ُك ْم
َ عوا فَت َ ْف
ُ ََو ََل تَنَاز
َ شلُوا َوت َ ْذه
)٤6/(اْلنفال
“නුඹලන එකිදනකන විවනද
දනොකරනු. (එදස් කළදහොත්)
නුඹලන දුෙල වී ුෙල ස
ව සනහුය.” සූරන ු සෆනල් 8:46.
තවද සනමය, සට ස කිරීදම ස
වැළකීම සහ ගිවිසුම් කඩ කිරීම
වැනි ුවස් නව සහි ක්රියන
කර සද ස දකදස් දැ යි ුල්
කුර්ආනදේ පැහැදිලි කරයි.

)٤/فَأ َ ِت ُّموا ِإلَ ْي ِه ْم َع ْهدَ ُه ْم ِإلَى ُمدَّ ِت ِه ْم ۚ (التوبة
“නියමිත කනලය දතක්
ඔවු සදේ ගිවිසුම ඔවුනට ඉටු
කරවු.” සූරන තයෙන 9:4
)7/فَ َما ا ْستَقَا ُموا لَ ُك ْم فَا ْست َ ِقي ُموا لَ ُه ْم ۚ (التوبة
“(ඔෙ සම ගිවිසුම් කළවු ස)
ඔෙට ුවංක වන තනක් නුඹද
ඔවු සට ුවංක වනු.” සූරන
තයෙන 9:7.
ۚ ٍس َواء
َ َو ِإ َّما تَخَافَ َّن ِمن قَ ْو ٍم ِخيَانَةً فَان ِب ْذ ِإلَ ْي ِه ْم َعلَى
)٥٨/(اْلنفال
“නුඹ ජනතනවදග ස සම්මුතිය
කඩ කිරීමක් බිය ව සද ස නම්
(ඔවු සදේ සම්මුතිය) ඔවු ස මත

සමනනයකි ස දහළන දමවු.
සැෙැවි සම, ුල්ලනහ් ගිවිසුම
කඩ කරන (දද්රෝහි) ස ප්රිය
දනොකර සද සය.” සුරන ු සෆනල්
8:58
ٌ ََوأَذ
ج
ُ َّللا َو َر
ِ َّسو ِل ِه ِإلَى الن
ِ َّ َان ِ ِّمن
ِ ِّ اس يَ ْو َم ْال َح
َّ ْاْل َ ْكبَ ِر أ َ َّن
ُسولُه
ُ َّللاَ بَ ِري ٌء ِ ِّمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ ۙ َو َر
)3/(التوبة
“ුල්ලනහ් සහ ඔහුදේ
රසුල්වරයන සමනනය ස
තෙ සන සදග ස ුත මිදුදේයයි
මිනිසු සට මහන හජ් දිනදයහි
ුල්ලනහ්දග සද ඔහුදේ රසූල්
වරයනදග සද නිදයදනයකි.”
සූරන තයෙන 9:3

තවද. ප්රතික්දේප කළවු සදේ
ත්රකුම සත්රණ පිළිෙඳවද,
මුස්ලිම්වරු සට එදරහි ව ඔවු ස
සෑම ුවස් නවක්ම උදයෝගි
කරන ෙවද ප්රදයශමි ස සිටින
දලසද, සට ස බිදම් නැමදුම්
කරන ුවස් නව සහි පවන ඔවු ස
මුස්ලිම්වරු සට පහර දිය හැකි
ෙවද කුර්ආ ස ුවවනද කරයි. දම්
දහ්තුදව ස, සට ස බිදම් නැමදුම්
කරන යුද භටයි ස ආයුධ
ස සනේධ ව, ුවදනනම් සහිත ව
තම ආගමික වතනවත් ඉටු කළ
යුතු ෙව ුල්ලනහ් ුණ කරයි.
)71/ياأَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ُخذُوا ِح ْذ َر ُك ْم (النساء

“ුදහෝ විශ්නවනස කළවුනි!
නුඹලනදේ පූර්වනරක්ෂනව නුඹලන
ගනු.” සූරන නිසන 4:71.
َو ْليَأ ْ ُخذُوا ِح ْذ َر ُه ْم َوأ َ ْس ِل َحت َ ُه ْم ۗ َودَّ الَّذِينَ َكفَ ُروا لَ ْو
(10٢/ت َ ْغفُلُونَ َع ْن أَ ْس ِل َحتِ ُك ْم (النساء
“ඔවු සදේ ආරක්ෂනව හන
ඔවු සදේ ආයුධ ඔවු ස ගත
යුතුය. දේව ප්රතික්දේප කළවු ස
නුඹලනදේ ආයුධ හන නුඹලනදේ
දමවලම් පිළිෙඳ නුඹලන
ුනවධනනී ව සිටිදේ නම් එවිට
ඔවුහු නුඹලන දවත එකවර
දයොමු වී කඩන පනි සනට ප්රිය
කරති.” සූරන ු ස නිසන 4:102.
රජදේ ුභය සතර ප්රතිපත්ති:

සමූහ ආරක්ෂනව සහ සනමය
තහවුරු කිරීදම ස ුසනධනරණය
මුලිණුපුටන දැමීම තුළි ස
හිමිකරුව සදේ මූලික ුයිතී ස
නිසි දලස ලෙන දීම ඉස්ලනමීය
රජදේ ුභය සතර ප්රතිපත්තිය
දය. දමම ප්රතිපත්තිදේ
භූමිකනව ස හයක් තිදබ්
1. දහම රැකගැනීම:
ඉස්ලනමීය ශරීආදය මූලික
ුරමුණ දහම රැක ගැනීමය.
“කවදරකු තම දහම දවනස්
කර ගත්දත් ද (දහමට හනනි සිදු
කදේ ද) ُ َم ْن بَدل ِد ْينَهُ فَا ْقتُلُ ْوهඔහුව
ඝනතනය කරනු” යනුදව ස රසූල්

(සල්) තුමනණ ස පැවසුදය ඒ
නිසනමය. තම දහම දවනස් කර
එය විනනශ කිරීමට තැත් කිරීම
ෙරපතළ වරදක් ෙව දමම හදීස්
වදන ුවවනද කරයි. දම්
දහ්තුදව ස ආගම ආරක්ෂන
කිරීම ඉස්ලනමීය රජදේ
ුභය සතර ප්රතිපත්තිදේ ප්රධනන
දකොටසකි.
දදවනුව ජීවී ස රැක ගැනීම:
ුපරනධකරුව සට දඬුවම්
පමුණුවීදම ස සහ මිනිස් ඝනතන
සඳහන එල්ලුම් ගහ නියම
කිරීදම ස සමනජදේ
ජනතනවදේ ජීවිත ආරක්ෂන

කරනු ලැදබ්. ඉස්ලනම් හි قِصاَص
නම් ප්රනණ ඝනතනය සදහන ප්රන
ඝනතන දඬුවම් දදනු ලෙන
නීතිය ුල්ලනහ් පනවන ඇත.
)17٨( ۖ اص فِي ْالقَتْلَى
ُ ص
َ ُِكت
َ ب َعلَ ْي ُك ُم ْال ِق
“ුදහෝ විශ්නවනස කළවුනි !
ඝනතනය කරනු ලැබූව ස
සම්ෙ සධදය ස සමප්රතිචනර
දැක්වීම නුඹලනට නියම කරනු
ලැෙ ඇත.” සූරන ෙකරන 2:178
)179/اص َحيَاة ٌ (البقرة
ِ ص
َ َولَ ُك ْم فِي ْال ِق
“සමප්රතිචනර දැක්වීදමහි
නුඹලනට (ආරක්ෂන සහිත)
ජීවිතයක් ඇත. ුදහෝ

බුේධිමතුනි! (එමගි ස) නුඹලන
බිය ෙැතිමතු ස විය හැකිය.”
සූරන ෙකරන 2:179
ْ َو َمن قُتِ َل َم
َ س ْل
طانًا
ُ ظلُو ًما فَقَ ْد َجعَ ْلنَا ِل َو ِل ِيِّ ِه
)33/(اإلسراء
“ුසනධනරණයට ලක් ව කවදරකු
ව ඝනතනය කරනු ලැබුදය ද
සැෙැවි සම ඔහුදේ භනරකරුට
(එහි තී සදු ලෙන දීදම්) ෙලය පත්
කදළමු.” සූරන ුල් ඉස්රන 17:33.
තවද මිනිසනදේ චි සතනය
ආරක්ෂන කිරීමද ඉස්ලනමීය
රජදේ වගකීමකි. මත්ද්රවය හන
මත්පැ ස භනවිත කිරීම තුළි ස
මිනිසනදේ සිතුම් පැතුම් විකෘති

වන ෙව කවුරුත් දනිති.
දම්වනදේ භනවිතය ඉස්ලනම්
තහනම් කර සද ස දම්
දහ්තුදව ස ය. මත් පැ ස පනනය
කර සනනට කස පහර
හතළිහක් ඉස්ලනම් නියම කරයි.
උත්තරීතර ුල්ලනහ් දමදලස
පවසයි.
يَا أَيُّ َها الَّذِين آ َمنُوا ِإنَّ َما ْالخ َْم ُر َو ْال َم ْيس ُِر
َ ش ْي
َّ س ِ ِّم ْن َع َم ِل ال
ان
ُ ص
ٌ اب َو ْاْل َ ْز ََل ُم ِر ْج
َ َو ْاْلَن
ِ ط
﴾المائدة/90﴿ َاجتَنِبُوهُ لَعَلَّ ُك ْم ت ُ ْف ِل ُحون
ْ َف
“ුදහෝ විශ්නවනසකළවුනි ! සුරනව
සූදුව පිළිම ව සදනනව හන දප්ත න
ෙැලීම දෂයිතන සදේ ක්රියනදව ස
පිළිකුල් සහගත දෑ ය. එෙැවි ස

නුඹලන ජයග්රහණය ලැබිය හැකි
වනු පිණිස නුඹලන එයි ස වැළකී
සිටිනු.” සූරන මනඉදන 5:90.
මත් ද්රවය පිළිෙඳ ව රසූල් (සල්)
තුමනණ ස දමදස් වදනළහ.
 َماأ ْس َك َر َكثِ ْي ُرهُ فَقَ ِل ْيلُهُ َح َرام (إبن,ُكل ُم ْس ِكر َح َرام
)ماجة
“මත් කරන සියලු දේ තහනම්
කරන ලදී. එෙැවි ස ඒවන සුළු
ප්රමනණයක් දහෝ දයවන ුධික
ප්රමනණයක් දහෝ දයවන ඒවන
සියල්ල හරනම් දහවත් තහනම්
කරන ලදී.” මූලනශ්රය ඉබ්නු
මනජන.

සිය වැනි පරම්පරන රැක ගැනිම:
පරපුර ුනුපිළිදවළ, හිමිකම්
සම්ෙ සධව ලවශයනකර්මය
ුවුලක් සිදු කරන දහ්තුවකි.
දම් දහ්තුදව ස ලවශයන
කර්මය ුවම කිමම පිණිස
විදශ්නෂ දඬුවම් නීති මනලනවක්
ුල්ලනහ් පමුණුවන ඇත.
َاح ٍد ِ ِّم ْن ُه َما ِمائَة
َّ الزانِيَةُ َو
َّ
ْ َالزانِي ف
ِ اج ِلدُوا ُك َّل َو
)٢/َج ْلدَةٍ ۖ (النور
“පරපුරුෂ දස්වනදයහි
දයදද සනියට ද පරදනර
දස්වනදයහි දයදද සනනට ද
ඔවු ස දදදදනනදග ස සෑම
දකදනකුටම කස පහර සීයයක්

ෙැගි ස කස පහර දදනු.” සූරන
නූර් 24:2
පස් වනුව ුත්ම දගෞරවය රැක
ගැනීම:
සමනජදේ සෑම දකදනකුදේම
ආත්ම දගෞරවය රැක ගැනීම
මුස්ලිම් රජදේ වගකීමකි.
පදනම් විරහිත දෙොරු දචෝදනන
නගමි ස චමත ඝනතන
කර සදනකුට කස පහර දදන
දලස ුල්ලනහ් ුණ කර සද ස ඒ
නිසනය.
ت ث ُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأ َ ْربَعَ ِة
ِ صنَا
َ َوالَّذِينَ يَ ْر ُمونَ ْال ُم ْح
ُ
)٤/اج ِلدُو ُه ْم ث َ َمانِينَ َج ْلدَة ً (النور
ْ َش َهدَا َء ف

“පතිවත් කන සතනව සට
පරපුරුෂ දචෝදනන එල්ල කර
පසු ව සනක්ෂි හතරක්
දනොදගනනදය නම් එවිට
ඔවුනට කස පහර ුසුවක් කස
පහර දදනු.” සූරන නූර් 24:4.
හය වැනි දේපළ හන වස්තු ස
රැකගැනීම:
මහජනයනදේ වස්තු ස හන
ධනය දසොරකම් කර සනනදේ
ුත කපන දමන දලස ුල්ලනහ්
ුණ කර ඇත.
َ ارقَةُ فَا ْق
طعُوا أ َ ْي ِديَ ُه َما َجزَ ا ًء بِ َما
َّ ار ُق َوال
َّ َوال
ِ س
ِ س
)3٨/َّللا ۗ (المائدة
ِ َّ َسبَا نَ َك ًاَل ِ ِّمن
َ َك

“දහොදරක් දහෝ දහරක් ඔවු ස
උපයන ගත් දෑට ප්රතිවිපනකයක්
වශදය ස ුල්ලනහ්දග ස වූ
දඬුවමක් දලසි ස නුඹලන ඔවු ස
දදපළදේ ුත් කපන දමනු.” සූරන
මනඉදන 5:38.
ඉහත සඳහ ස විස්තර වලට
එකඟ ව සමනජදේ ුභය සතර
සහ ෙනහිර සුෙ සනධනදේ වග
කීම ඉස්ලනමීය රජයක් භනර
දගන තිදෙන ෙව පැහැදිලි ව
දපද ස.
v අට වන කරුණ:
කාෆිර්වරු සදේ පාලනය
යටදත් මුස්ලිම්වරු ස

රසූල් (සල්) තුමනණ ස ජීවිත් වූ
ආරම්භක යුගදේ පවන කනෆිර්
වරු සදේ පනලන ආධිපතයය
සහනෙනවරු සට මහත්
ප්රශ්නනයක් ෙවට පත් ව තිබුණු
ෙව ඉතිහනසය ුපට පවසයි.
විදශ්නෂදය ස උහුේ සටද ස
කනෆිර්වරු සදේ දැඩි පහර දීමට
මුහුණු දු ස මුස්ලිම්වරු මහත්
පීඩනයට පත් වුහ. දමවැනි
ුවස් නදවහි තම ස සැෙෑ
දහදම් ජීවත් වන විට, වැරදි
මනර්ගය ුනුගමනය කරන
ප්රතික්දේප කරණවු ස තම සට
දමදලස හිමහැර කිරීමට හැකි

ව සද ස දකදස්දැ යි සහනෙනවරු
කනස්සලට පත් වුහ.
දමම විමසුමට ුල්ලනහ් කුර්ආ ස
වනකය මගි ස පිළිතුරු දු සද සය.
ص ْبتُم ِ ِّمثْلَ ْي َها قُ ْلت ُ ْم أَنَّى
ِ صابَتْ ُكم ُّم
َ َ صيبَةٌ قَ ْد أ
َ َ أ َ َولَ َّما أ
)16٥/هَـذَا ۖ قُ ْل ُه َو ِم ْن ِعن ِد أَنفُ ِس ُك ْم (آل عمران
“නුඹලනට (උහේ සටදනහි) පීඩන
ව ඇති වූ කල්හි එදම ස
දදගුණයක් (ෙේර් සටදනහි
සහභනගී වූ ඔවුනට) ඇති කර
තිබිය දී දමය දකදස් දැ යි
නුඹලන ඇසූහ. දමය නුඹලන(දේ
වරද) තුළි සම යැයි පවසනු.
සැෙැවි ස ම ුල්ලනහ් සියලු දෑ

දකදරහි ශක්තිව සතයන ය.”
සූරන ආල ඉම්රන ස 3:165
َّ صدَقَ ُك ُم
سونَ ُهم ِبإِ ْذ ِن ِه ۖ َحتَّى
ُّ َّللاُ َو ْعدَهُ ِإ ْذ ت َ ُح
َ َولَقَ ْد
ص ْيتُم ِ ِّمن بَ ْع ِد َما
َ ِإذَا فَش ِْلت ُ ْم َوتَنَازَ ْعت ُ ْم فِي ْاْل َ ْم ِر َو َع
أ َ َرا ُكم َّما ت ُ ِحبُّونَ ۚ ِمن ُكم َّمن يُ ِريدُ الدُّ ْنيَا َو ِمن ُكم َّمن
ص َرفَ ُك ْم َع ْن ُه ْم ِليَ ْبت َ ِليَ ُك ْم ۖ (آل
َ يُ ِريدُ ْاْل ِخ َرة َ ۚ ث ُ َّم
)1٥٢/عمران
“ුල්ලනහ්දේ ුනුමැතිදය ස
නුඹලන ඔවු ස ව මරන දැමූ
ුවස් නදය ඔහුදේ ප්රතිඥනව
ඔහු සැෙැවි ස ම නුඹලනට සැෙෑ
කදේය. නුඹලන ප්රිය කරන දෑ
නුඹලනට දප ස වූ පසු ව ද
නුඹලන (නබිතුමනට) පිටුපන එම
විෂදයහි නුඹලන මත දේද ඇති
කර දගන නුඹලන බියසුලු වූහ.

නුඹලන ුතුම ස දමදලොව ප්රිය
කර සදනෝ ද දවති. තවද නුඹලන
ුතුම ස පරදලොව ප්රිය
කර සදනෝ ද දවති. පසු ව ඔහු
නුඹලන පරීක්ෂන කිරීම පිණිස
නුඹලන ව ඔහු ඔවු සදග ස
හැදරයදයය. තවද නුඹලනට ඔහු
සමනව දු සද සය. තවද ුල්ලනහ්
විශ්නවනසව සතයි ස දකදරහි
භනගයදය ස යුක්ත දකදනකි.”
සූරන ආල ඉම්රන ස 3:152
උහුේ සටද ස දී නබි (සල්)
තුමනණ සට සහ සහනෙනවරු සට
සිදු වු පමක්ෂණ සහ හනනිය
පිළිෙව දමම වනකය මගි ස ුපට
දැන ගත හැක. සතුරු දස්නනව

පිටු පසි ස පහර දීම වළක්වනලීම
පිණිස උහුේ ක සද මත
රණවිරුව ස කිහිප දදදනක්
ස් නන ගත කර තිබුණි. මුස්ලිම්
දස්නනව සටද ස ආරම්භක
ුවදිදේ ජය ගැනීමද, සතුරු
දස්නනව තමන සතු සියල්ල හැර
දමන පලන යන ෙවද දුටු ක සද
මත ස් නන ගත ව සිටි ඇතැම්
මුස්ලිම් රණවිරුව ස රසූල් (සල්)
දේ ආඥනව ුමතක කර, සතුරු
දස්නනව හැර දමන යන දලෞකික
වස්තු ස රැස් කරනු පිණිස තමන
සිටිය යුතු මුර ස් නනය හැර
දමන ගිදයෝය. දමම
ුවස් නදව ස ප්රදයෝජන ගත්

සතුරු දස්නනව ආපසු හැරී
පැමිණ සැණි ස මුස්ලිම්වරු සට
පහර දද සනට පට ස
ගත්දතෝය. දම් දහ්තුදව ස
මුස්ලිම්වරු සට මහත් හනනියට
හන විනනශයට මුහුණු දද සනට
සිදු විය. දමවැනි ෙරපතල
හනනියට දහ්තු වුදේ
මුස්ලිම්වරු ස කිහිප
දදදනකුදේ වැරදි සහ
තේහනවයි. එනම්
සහනෙනවරු ස නබි (සල්)
තුමනණ සදේ ආඥනව
ුනුගමනය දනොකිරීම නිසන යුද
පිටිදේ මහත් පමක්ෂණයට සහ
හනනියට මුහුණු දද සනට සිදු වු

ෙව ුල්ලනහ් ුල් කුර්ආදේ
පැහැදිලි ව සදහ ස කර ඇත.
දමයට එකඟව මුස්ලිම්වරු ස
මත කනෆිර්වරු ආධිපතයය
ලෙ සනට දහ්තුව
මුස්ලිම්වරු සම දය. මුස්ලිම්වරු
තම ජීවිත ක්රමය නැවත වරක්
විචනරයට ලක් කර තම කටයුතු
සියල්ල නිවැරදි කළ යුතු ෙව
උහුේ සිේධිය ුපට උග සවයි.
v නව වන කරුණ:
කාෆිර්වරු ස ඉදිරිදේ
මුස්ලිම්වරු සදේ දුෙල
ත්ත්වය සහ එයට විසදුම:

දමම ප්රශ්නනයට විසඳුම කුමක් දැ
යි ුල්ලනහ් කුර්ආනදේ පැහැදිලි
ව සඳහ ස කර ඇත. ුල්ලනහ්දේ
ගැත්ත ස පිමසිදු සිදත ස තම
සියලු කටයුතු ඉටු කර සද ස
නම්, එහි ප්රතිලල වශදය ස
තම සට වඩන ශක්තිමත් හන
ෙහුතර සමූහය පවන ජය
ගැනීදම් හැකියනව ුල්ලනහ්
විසි ස ඔවුනට දදනු ලෙති.
ෙයිත් ුර් මේවන ස ගිවිසුම සිදු වු
ුවස් නදය සහනෙන වරු සදේ
සැෙෑ හන පිමසිදු සිතුවිලි සඳහන
ුල්ලනහ් ඔවු සදේ ඉහ්්ඃලනස් නම්
තත්ත්වය ුගය දකොට සලකන

ඒ ෙව සඳහ ස කර සද ස දම්
දහ්තුදව සය.
َّ ي
ت
َ َّللاُ َع ِن ْال ُمؤْ ِم ِنينَ ِإ ْذ يُبَا ِيعُون ََك ت َ ْح
ِ لَّقَ ْد َر
َ ض
َّ ال
)الفتح/1٨( ش َج َرةِ فَعَ ِل َم َما ِفي قُلُو ِب ِه ْم
“සැෙැවි සම ගස යට ඔවු ස
නුඹට පක්ෂ ව දිවුරුම් දු ස
කල්හි ුල්ලනහ්
විශ්නවනසව සතයි ස පිළිෙඳ ව
තෘප්ත තියට පත් වුදේය. තවද
ඔවු සදේ හදවත් හි ඇති දෑ ඔහු
දැන ගත්දත්ය.” සූරන ෆත්හ්
48:18
තවද, ඔවු සදේ පිමසිදු සිතුවිලි
දහ්තු දකොට දගන ඔවු ස සිදු
කළ දනොහැකි කටයුතු පවන

සනර් කව නිම කිරීදම්
හැකියනව හන ශක්තිය පිමනමන
ෙව ුල්ලනහ්දේ දපොදරො සදුව
පහත සඳහ ස කුර්ආ ස
වනකයය ස මගි ස පැහැදිලි
කරයි.
َ َوأ ُ ْخ َرى لَ ْم ت َ ْقد ُِروا َعلَ ْي َها قَ ْد أ َ َحا
َّ ط
ۚ َّللاُ ِب َها
)٢1/(الفتح
“තවත් දැයකි. එය දකදරහි
නුඹලන ශක්තිය දනොලේදදෝය.
සැෙැවි සම ුල්ලනහ් එය පිළිෙඳ
ව සර්ව වයනපකය. තවද
ුල්ලනහ් සියලු දෑ දකදරහි ුති
ෙල සම්ප සන විය.” සූරන ෆත්හි
48:21.

මුස්ලිම්වරු ස දවත ුවශය
දස්නන සංඛයනවක් දනොමැති
ුවස් නව සහි පවන ඔවු සදේ
පිමසිදු දච්තනනව දහ්තු දකොට
දගන දරෝම හන පර්සියනනු
රනජයය ස පරදවන, එහි පනලනය
ුත්පත් කර ගැනීදම් හැකියනව
ුනනගතදේ ලෙන දදන ෙව නබි
(සල්) තුමනණ සදේ සගයි සට
ුල්ලනහ් පැහැදිලි කදේය.
ුල්ලනහ්දේ දපොදරො සදුවට
එකඟ ව දරෝම ුධිරනජයය සහ
පර්සියනනු ුධිරනජයය
සහනෙනවරු සුළු කනලයකි ස
ුත්පත් කර ගත්හ. එදම සම
ුzස්හනබ් සටද ස දී මුස්ලිම්

දස්නනවට එදරහි ව පැමිණි
කනෆිර් දස්නනව විසි ස වට කරනු
ලැබු ුවස් නදය
මුස්ලිම්වරු සදේ ඉහ්්ඃලනස්
භනවය නිසන, ඔවු සදේ දුෙල
තත්ත්වය ඉවත් කිමම සඳහන
එම ඉහ්්ඃලනස්භනවය ම
ප්රතිකනරයක් ෙවට පත් කර
දු සද සය. දම් ෙව ුල්ලනහ්
සනන කර සද ස දමදස්ය.
ت
ِ ِإ ْذ َجا ُءو ُكم ِ ِّمن فَ ْو ِق ُك ْم َو ِم ْن أ َ ْسفَ َل ِمن ُك ْم َو ِإ ْذ زَ ا َغ
ُ َ اج َر َوت
اَّلل
ِ َار َوبَلَغ
ُ ُت ْالقُل
ُ ص
ِ َّ ظنُّونَ ِب
ِ َوب ْال َحن
َ ْاْل َ ْب
ُّ
ي ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ُز ْل ِزلُوا
َ ﴾ ُهنَا ِل َك ا ْبت ُ ِل10﴿ الظنُونَا
﴾اْلحزاب/11﴿ شدِيدًا
َ ِز ْلزَ ًاَل
“නුඹලනට ඉහළි ස ද නුඹලනට
පහළි ස ද ඔවු ස නුඹලන දවත

පැමිණි ුවස් නව ද ෙැල්ම
(බිදය ස සතුර ස දවත) දයොමු වී
හදවත් උගුරු දේදඩහි හිර වු
ුවස් නව ද ුල්ලනහ් පිළිෙඳ ව
නුඹලන විවිධ සිතුවිලි සිතමි ස
සිටි ුවස් නව ද ( සිහිපත්
කරණු).” සූරන ුහ්zසනබ් 33:10.
“එහිදී විශ්නවනසව සතයි ස
පිමක්සුමට පක් දකොට දැඩි
කම්පනයකි ස කම්පිත කරනු
ලැබුහ.” ුහ්zසනබ් 33:11.
දමදලස මුස්ලිම්වරු මනනසික ව
දුෙල තත්ත්වදේ සිටිය දී
සතුර ස විසි ස වට කරනු ලැබු
ුවස් නදය ුල්ලනහ් දකදරහි

ඔවු ස තැබු ුචල හන පිමසිදු
විශ්නවනසය මගි ස ඔවු සදේ
දුෙලකමට සහ පීඩනයට
පිළිසරණක් ෙවට ුල්ලනහ් පත්
කදේය. දම් ෙව ුල්ලනහ්
සදහ ස කර සද ස දමදස්ය.
اب قَالُوا هَـذَا َما
َ ََولَ َّما َرأَى ْال ُمؤْ ِمنُونَ ْاْل َ ْحز
َّ َصدَق
َّ َو َعدَنَا
سولُهُ ۚ َو َما
ُ َّللاُ َو َر
ُ َّللاُ َو َر
َ سولُهُ َو
﴾اْلحزاب/٢٢﴿ زَ ادَ ُه ْم ِإ ََّل ِإي َمانًا َوت َ ْس ِلي ًما
“විශ්නවනසව සතයි ස (සතුරු)
දස්නනංකය ස දුටු විට ‘ුල්ලනහ්
හන ඔවු සදේ රසූල්වරයන ුප
හට ප්රතිඥන දු ස දෑ දමයයි. තවද
ුල්ලනහ් ද ඔහුදේ රසූල්වරයන ද
සතය පැවසුදයයැ’ යි

පැවසුදවෝය. විශ්නවනසය හන
ුවනත භනවය මිස එය ඔවුනට
”(කිසි දැයක්) ුධික කදේ නැත.
සූරන ුහ්zසනබ් 33:22.
ුමුස්ලිම්වරු සදේ පිමසිද
ඊමනනය දහ්තු දකොට දගන
ිඔවු ස ලෙන ගත් ුනිකුත් වනස
පිළිෙඳ ව පහත සඳහ ස
කුර්ආ ස වැකි පැහැදිලි කරයි.
َو َردَّ َّ
َّللاُ الَّذِينَ َكفَ ُروا ِبغَي ِْظ ِه ْم لَ ْم يَنَالُوا َخي ًْرا ۚ
َّللاُ قَ ِويًّا َع ِز ً
َّللاُ ْال ُمؤْ ِمنِينَ ْال ِقتَا َل ۚ َو َكانَ َّ
َو َكفَى َّ
يزا
﴿َ ﴾٢٥وأَنزَ َل الَّذِينَ َ
ب ِمن
ظاه َُرو ُهم ِ ِّم ْن أَ ْه ِل ْال ِكتَا ِ
ْب فَ ِريقًا ت َ ْقتُلُونَ
ف فِي قُلُو ِب ِه ُم ُّ
صي َ ِ
الرع َ
َ
اصي ِه ْم َوقَذَ َ
ار ُه ْم
َوتَأ ْ ِس ُرونَ فَ ِريقًا ﴿َ ﴾٢6وأَ ْو َرث َ ُك ْم أَ ْر َ
ض ُه ْم َو ِديَ َ
ضا لَّ ْم ت َ َ
طئُوهَا ۚ َو َكانَ َّ
َّللاُ َعلَى ُك ِِّل
َوأ َ ْم َوالَ ُه ْم َوأ َ ْر ً
ِيرا ﴿/٢7اْلحزاب﴾
َ
ش ْيءٍ قَد ً

“ප්රතික්දේප කළවුනට ඔවු සදේ
දකෝපය දහ්තුදව ස ුල්ලනහ්
හැදරයදයය. ඔවු ස (කිසිදු)
යහපතක් දනොලේදදෝය.
විශ්නවනසව සතයි සට ුල්ලනහ්
යුේධය ප්රමනණවක් කදේය. තවද
ුල්ලනහ් ශක්ති සම්ප සන, ුති
ෙල සම්ප සන විය.” සුරන
ුහ්zසනබ් 33:25
“පුස්තකය ලත් ුය ුතුම ස
ඔවු ස (මක්කන කනෆිර් වරු ස) ට
පිටු ෙල දු ස ුය ව තම
ෙලදකොටු වලි ස (ුල්ලනහ්)
ෙැහැර කදේය. තවද ඔවු සදේ
හදවත් තුළ ඔහු භීතිය ඇතුළු
කදේය. (ඔවු සදග ස) පිමසක්

නුඹලන ඝනතනය කදළෝය. තවද
පිමසක් සිරගත කදළෝය.” සූරන
ුහ්zසනබ් 33:26
දමදලසම හුදනයි ස සටද ස දී
මලක්වරු ස සහ සුළිසුළඟ
මගි ස සතුරු දස්නනව පරනජයට
පත් කිරීමට මුස්ලිම් දස්නනවට
ුල්ලනහ් උදය කදේය. දමම
සිේධිය ුල්ලනහ් සඳහ ස
කර සද ස දමදස්ය.
َّللا َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْذ
ِ َّ َيَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا ِن ْع َمة
س ْلنَا َعلَ ْي ِه ْم ِري ًحا َو ُجنُودًا لَّ ْم
َ َجا َءتْ ُك ْم ُجنُودٌ فَأ َ ْر
)9/ت َ َر ْوهَا (اْلحزاب
“විශ්නවනස කළවුනි! (සතුරු)
දස්නනංකය ස නුඹලන දවත

පැමිණි ුවස් නදය නුඹලන
දකදරහි වූ ුල්ලනහ්දේ
භනගයය ස සිහිපත් කරනු. එවිට
(දැඩි) සුළඟක් ද නුඹලනට දර්ශන
දනොවු (මලක්වරු සදේ)
දස්නනංකයක් ද ඔවු ස දකදරහි
ුපි යැයදවමු. ුල්ලනහ් නුඹලන
කරන දෑ පිළිෙඳ ව සර්ව
සුපමක්ෂනකනමය.” සූරන
ුහ්zසනබ් 33:9
එපමණක් දනොව, ුල්ලනහ්දේ
ආඥනවට ුවනත වූ සුළු
දස්නනංක කිහිපයක් තම සට
වඩන ෙහුතර හන ෙලවත්
දස්නනංකයට එදරහි ව සට ස
දකොට ජය ගත්දතෝය. දමයට

ුවශය ුවස් නව ස ුල්ලනහ්
සලසන දු සද සය. දම් ෙව
ුල්ලනහ් සනන කර සද ස දම
දලසය.
ْ ََكم ِ ِّمن فِئ َ ٍة قَ ِليلَ ٍة َغلَب
َّ َّللا ۗ َو
َُّللا
ِ َّ يرة ً ِبإِ ْذ ِن
َ ِت فِئَةً َكث
)البقرة/ ٢٤9﴿ َصا ِب ِرين
َّ َم َع ال
“ුල්ලනහ්දේ ුනුමැතිදය ස
දකතරම්දදෝ ස්වල්ප පිමස්
විශනල පිමස් ුබිෙවන දගොස්
ඇත. තවද ුල්ලනහ්
ඉවසිලිව සතයි ස සමඟය යැයි
පැවසුදවෝය.” සූරන ෙකර 2:249
දමදලසම, ෙේර් සටද ස දී
ඉතනමත් සුළු ප්රමනණදේ
ඉස්ලනමීය හමුදනව තම සට

එදරහි ව පැමිණි
කනෆිර්වරු සදේ මහත් විශනල
ෙල ඇණිය පරදවන ජය
ගත්දතෝය. ඉස්ලනම් සතය
දහමක් ෙවට දම්වන සියල්ල
සුදුසු සනධක දය. දමම සිේධිය
ගැන ුල්ලනහ් පවසන විට,  آيةසංඥනව, بينة- සනධක, فرقانතීරණය යන පද මනලනව භනවිත
කර තිදෙන ෙව දපද ස.
س ِبي ِل
َ قَ ْد َكانَ لَ ُك ْم آيَةٌ فِي فِئَتَي ِْن ْالتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتِ ُل فِي
)13/َّللا َوأ ُ ْخ َرى َكا ِف َرة ٌ (آل عمران
ِ َّ
“(යුේධය සඳහන) හමු වූ දදපිමස
තුළ නුඹලනට සංඥනවක් ඇත.
පිමසක් ුල්ලනහ්දේ මනර්ගදේ

යුද වැදුණහ. ුදනක් පිමස දේව
ප්රතික්දේපකදයෝ ය.” සූරන ආල
ඉම්රන ස 3:13
اَّلل َو َما أَنزَ ْلنَا َعلَى َع ْب ِدنَا يَ ْو َم
ِ َّ ِإن ُكنت ُ ْم آ َمنتُم ِب
)٤1/ان (اْلنفال
ِ َْالفُ ْرق
“ يوم الفرقان- සතයනසතය විභනග
කරන දිනය ුල්ලහ් දකදරහි ද
ුපදේ වහලන දවත පහළ කළ
දැදයහි ද නුඹලන විශ්නවනස
කළදහොත්...” සූරන ු සෆනල් 8:41.
)٤٢/ِلِّيَ ْه ِل َك َم ْن َهلَ َك َعن بَ ِيِّنَ ٍة (اْلنفال
“මිය යන ුය පැහැදිලි
කනරණදයකි ස මිය යනු
පිණිසත් ජීවත් වන ුය පැහැදිලි

කරණයකි ස ජීවත් වනු
පිණිසත් (ුල්ලනහ් දමදස්
කදේය.” සූරන ු සෆනල් 8:42
එෙැවි ස මූ්ඃමි සවරු සදේ සුළු
ප්රමනණදේ පිමසක් ුල්ලනහ්ට
එදරහිව ක්රියන කරන
කනෆිර්වරු සදේ විශනල
දස්නනංකයට එදරහි ව සට ස
කර ඔවු ස පරනජයට පත් කළ
හැකි ෙව කිසිදු සැකයක් නැත.
දමය මුස්ලිම්වරු ස මුහුණු දු ස
පළමු වන ෙේර් සටද සදී සනන
විය. දමම සටද ස මුස්ලිම්
දස්නනවට ුල්ලනහ් විසි ස දදන
ලද සහය පිළිෙඳ ව දමදස්
සඳහ ස කරයි.

َّ ص َر ُك ُم
1٢3َّللاُ ِببَ ْد ٍر َوأَنت ُ ْم أَذِلَّةٌ (آل عمران
َ ََولَقَ ْد ن
(
“නුඹලන දුෙලයි ස ව සිටිය දී
ඇත්දත සම ුල්ලනහ් ෙේර්
(සටදන) හි නුඹලනට උදය
කදේය.” සූරන ආල ඉම්රන ස
3:123.
َوحي َرب َُّك ِإلَى ْال َم َالئِ َك ِة أ َ ِنِّي َمعَ ُك ْم فَث َ ِبِّتُوا الَّذِين
ِ ُِإ ْذ ي
ْب
ُّ ب الَّذِينَ َكفَ ُروا
ِ سأ ُ ْل ِقي فِي قُلُو
َ الرع
َ ۚ آ َمنُوا
)1٢/(اْلنفال
“ඔදබ් පරමනධිපති
මලනඉකනවරු ස ුමතන
‘සැෙැවි සම මම ඔෙ සමඟ
දවමි. එදස් දහයි ස විශ්නවනස
කර සනවු ස තරසර කරමි.

විශ්නවනස දනොකර සනවු සදේ
සිත් හි බිය පනව සදනමි.’ යැයි
දැ ස වු ෙව සහ කරනු.” සූරන
ු සෆනල් 8:12.
ුල්ලනහ්දේ සහය ලෙනු පිණිස
මුස්ලිම්වරු සදේ හැසිරීම
දකදස් තිබිය යුතු යැයිද, එදස්
සහය දනොලෙන ජනයනදේ
හැසිරීදම ස මුස්ලිම්වරු ස
දකදස් දව ස ව සිටිය යුතුදැයි ද
පහත සඳහ ස කුර්ආ ස වැකි
පැහැදිලි කරයි.
ٌ ي َع ِز
َّ ص ُرهُ ۗ ِإ َّن
َّ ص َر َّن
يز
ُ َّللاُ َمن يَن
ُ َولَيَن
ٌّ َّللاَ لَقَ ِو
)الحج/٤0(

“ුල්ලනහ්ට උදය කර සද ස
කයරු ස ද සැෙැවි සම ුල්ලනහ්
ඔවු සට උදය කරනු ඇත.” සූරන
හජ් 22:40
ص َالة َ َوآت َ ُوا
َّ ض أَقَا ُموا ال
ِ الَّذِينَ ِإن َّم َّكنَّا ُه ْم ِفي ْاْل َ ْر
َّ
ِ الز َكاة َ َوأ َ َم ُروا ِب ْال َم ْع ُر
ِوف َونَ َه ْوا َع ِن ْال ُمن َك ِر ۗ َو ِ ََّّلل
)الحج/٤1﴿ ور
ِ َعاقِبَةُ ْاْل ُ ُم
“ඔවුහු කවරහු ද යත්
මිහිතලදේ ඔවුනට ුපි
පහසුකම් සැලැස් වූ විට, ඔවු ස
සලනතය ස් නපිත කදළෝය.
තවද zසකනත් ද පිම නැමුදවෝය.
තවද (ජනයනට) යහපත් ුණ
කදළෝය. පිළිකුල් සහගත දැයි ස
වැළැක්වුදවෝය. තවද සියලු

කටයුතු වල ුවසනනය
ුල්ලනහ්ටය.” සූරන හජ් 22:41
සතුර ස විසි ස වට කරනු ලැබු
ුවස් නව සහි මුස්ලිම්
දස්නනංකදේ තත්වය දම් දක්වන
සඳහ ස කරන ලදී. එදම සම
මුස්ලිම්වරු සට එදරහි ව
කනෆිර්වරු ස සහ මුනනෆික් නම්
වංචනිකය ස ආර්ථික
ෙනධකයක් පැන වුවදහොත්
ස්ථිර ඊමනනය සහ පිමසිදු
සිතුවිලි සහිත ව ුල්ලනහ් දවත
සිතුවිලි දයොමු කිරීම තුළි ස එම
ෙනධකය ජය ගත හැකි ෙව
සූරන මුනනෆිකු ස හි ුල්ලනහ්
සඳහ ස කර ඇත.

سو ِل
ُ ُه ُم الَّذِينَ يَقُولُونَ ََل تُن ِفقُوا َعلَى َم ْن ِعندَ َر
)7/ضوا ۗ (المنافقون
ُّ ََّللا َحتَّى يَنف
ِ َّ
“ුහස්හි හන මිහිතලයදයහි
ඇති ධන සම්හනරය ුල්ලනහ්
සතුය. නමුත් වංචනිකයි ස
ුවදෙෝධ කර දනොගනිති.” සූරන
මුනනෆිූල ස 63:7
දමම වනකයදයහි ුහස හන
මිහිතලදේ තිදෙන සියලු
සම්හනරය ුල්ලනහ්දේ පනලනය
යටදත් තිදෙන දහ්තුදව ස
මුස්ලිම්වරු ස තම දහම
ුතහැර දම සනට
මුනනෆික්වරු ස ආර්ථික ෙනධක
පනව සනට කුමන කුම සත්රණ

කළත් එයි ස කිසි විදටක
සනර් ක දනොලෙන ෙව ුල්ලනහ්
පවසයි. දම් ෙව මුනනෆික්වරු
කිසිදවක් ුවදෙෝධ කර
දනොග සනන ෙවද ුල්ලනහ් තව
දුරටත් ප්රකනශ කරයි. තම
ගැත්ත සට ුල්ලනහ් ුවශය දේ
සපය සද ස කුමන මනර්ගදය ස
ෙවද පහත සඳහ ස වනකය
පැහැදිලි කරයි.
َّ ق
) الطالق/٢﴿ َّللاَ يَ ْج َعل لَّهُ َم ْخ َر ًجا
ِ َّ َو َمن يَت
“කවදරකු ුල්ලනහ්ට බිය
භක්තිමත් ව සද ස ද ඔහුට
මිදීදම් මනර්ගය ඔහු (ුල්ලනහ්)

සලස්ව සද සය.” සූරන ුත්
තලනක් 65:2.
ُ َويَ ْر ُز ْقهُ ِم ْن َحي
ِب ۚ َو َمن يَت َ َو َّك ْل َعلَى
ُ ْث ََل يَ ْحتَس
) 3َّللا فَ ُه َو َح ْسبُهُ ۚ (الطالق
ِ َّ
“ඔහු දනොසිතු ුයුම ස ඔහුදේ
ුවශයතනව ඔහු (ුල්ලනහ්)
සපුරනල සද සය. කවදරකු
ුල්ලනහ් දකදරහි සියල්ල භනර
කර සද සද ඔහුට ඔහු (ුල්ලනහ්)
ප්රමනණවත්ය.” සූරන ුත් තලනක්
65:3
පහත සදහ ස වනකයය දම් ෙව
තව දුරටත් සනන කරයි.
َّ ف يُ ْغ ِني ُك ُم
ض ِل ِه ِإن
ْ ََّللاُ ِمن ف
َ ََو ِإ ْن ِخ ْفت ُ ْم َع ْيلَةً ف
َ س ْو
)٢٨/شَا َء ۚ (التوبة

“නුඹලන දිළිඳු ෙව ගැන බිය
ව සද ස නම් ුල්ලනහ් සිතුදවොත්
ඔහුදේ වරප්රසනදදය ස ඔෙ
දපොදහොසත් කර සද සය.” සූරන
තයෙන 9:28
v දහවැනි කරුණ: සිත්
සමගිය දනොවීම
සිත් සමගි දනොවීම සහ
සමනජදේ දෙදුම්වනදය පැතිර
තිබීම වැනි තත්ත්වයට දහ්තුව
මිනිසන සතයය වටහන
දනොගැනීම ෙව ුල් හේර්
සූරනදය පහත සදහ ස වනකය
පවසයි.

شتَّى ۚ ذَ ِل َك بِأ َنَّ ُه ْم قَ ْو ٌم ََّل
َ سبُ ُه ْم َج ِميعًا َوقُلُوبُ ُه ْم
َ ت َ ْح
﴾الحشر/1٤﴿ َيَ ْع ِقلُون
“ඔවු ස ුතර පවතින කලහය
ඉතන දැඩිය. ඔවු ස සමගිදය ස
සිටි සන ස යැයි නුඹ සිතන
නමුත් ඔවු සදේ හදවත් දේද ව
පරස්පර වි ඇත. එය සැෙැවි සම
ඔවු ස ුඥනන පිමසක් විම
දහ්තුදවනි.” සූරන හේර් 59:14
ුඥනනය නම් දුෙලකම ඉවත්
දකොට ුවදෙෝධයට ආදලෝකය
දීමට හැකි ව සද ස වහි නම්
ුල්ලනහ්දේ උපකනර
මනර්ගදය ස පමණි. මිනිසනදේ
දැනුදම ස පමණක් පහදන ගත

දනොහැකි දෙොදහෝ දේ
ුල්ලනහ්දග ස ලැදෙන වහී
මගි ස වටහන දගන යහ මග
දප සවන දිය හැකි ෙව ුල්ලනහ්
පවස සද ස දමදලසය.
ورا يَ ْمشِي
ً ُ) أ َ َو َمن َكانَ َم ْيتًا فَأ َ ْحيَ ْينَاهُ َو َجعَ ْلنَا لَهُ ن
ُّ اس َك َمن َّمثَلُهُ فِي
ج
ِ الظلُ َما
ِ َِّب ِه فِي الن
ِ ْس ِبخ
َ ت لَي
ٍ َار
)1٢٢/ِ ِّم ْن َها ۚ (اْلنعام
“යදමකු මිය ගිය පසු ව ුපි
ඔහුට ජීවය දී, මිනිසු ස ුතර
එයි ස සක්ම ස කිමමට
ආදලෝකයක් දු සනන වු ඔහු,
ු සධකනරදයහි ුතරමංවී
එයි ස පිටව සනට දනොහැකි වු

තැනැත්තන දම ස ද?” සූරන ුල්
ු ස ආම් 6:122
මරණයට පත් වු හදවතට යළි
ප්රනණය දදන ෙවද, එමගි ස තමන
ගම ස කළ යුතු මනර්ගදේ
දීප්ත තිය ඔහු ලෙන ෙවද පහත
සඳහ ස වනකය පහදන දදයි.
ُّ َي الَّذِينَ آ َمنُوا يُ ْخ ِر ُج ُهم ِ ِّمن
َّ
ت إِلَى
ِ الظلُ َما
ُّ أَّللُ َو ِل
)٢٥7/ور (البقرة
ِ ُّالن
“විශ්නවනස කළවු සදේ භනරකරු
ුල්ලනහ් ය. ඔහු ඔවු ස
ු සධකනරය සදග ස ආදලෝකය
කරන ෙැහැර කර සද සය.” සූරන
ෙකරන 2:257

أَفَ َمن يَ ْمشِي ُم ِكبًّا َعلَى َو ْج ِه ِه أ َ ْهدَى أ َ َّمن يَ ْمشِي
﴾الملك/٢٢﴿ ص َراطٍ ُّم ْست َ ِق ٍيم
ِ س ِويًّا َعلَى
َ
“මුණි ස ුතට වැතිර සිටින
මිනිසන තම ුරමුණ ලෙන ගනී ද?
එදස් නැතිනම් සෘජු මනර්ගදේ
ගම ස කරන මිනිසන ුරමුණ
ලෙන ගනී ද?“ සූරන ුල් මුල්ක්
67:22
සමනජදේ පවතින ුසමගිය සහ
ගැටුම් සියල්ල ඉවත් කර සියලු
හදවත් සමගිදය ස ජීවත් වීමට
වහි මගි ස ලැදෙන දැනුම
ුවයශ ෙව සනන කරන
කුර්ආ ස වැකි කිහිපයක් තිදබ්.

දකදස් දවතත් මනනව සුෙ
සනධනය පිළිෙඳ ව සැලකිලි
දක්වන මිනිස් සමනජය, කරුණු
තුනක් දවත තම ුවධනනය
දයොමු කළ යුතු ව තිදබ්.
1. ුසමගි විදම් මුල
සම්පූර්ණදය සම ඉවත් කිරීම.
සමනජදේ ුතයවශය දේ ඉටු
කිමම තුළි ස දමම ඉලක්කය
ලෙන ගත හැකි දය. ඉහත
සඳහ ස ආගම, ප්රනණය, සිතුම්
පැතුම්, පරම්පරනව, ආත්ම
දගෞරවය සහ ධනය යන
කරුණු හය පිළිෙඳ ව ුවධනනය
දයොමු කිරීම තුළි ස සමනජදේ

සිදු වන ගැටුම් මඟ හැමය හැකි
දය.
2. සුෙ සනධනය සඳහන මනර්ග
සකස් කිරීම.
වයනපනරය, ෙේදට දීම වැනි ගනු
දදනු වැනි ජනයනදේ සුෙ
සනධනයට ුවශය වන සියලු දේ
ජනතනව තම ස ුතර
නිතයනුූලල ව සිදු කිරීමට
ුවශය පමසරයක් සකස් කිරීම.
3. දගෞරවනීය හැසිරීම සහ යහ
ගුණනංගය ස දගොඩ නැගිම
මිනිසනට ස්වභනවික ව
ුලංකනරය දගන දදන ක්රියනව ස

දකදරහි දපොලඹ වීම, ුයහපත්
හන ුපිමසිදු ක්රියනව ස තහනම්
කිරීම, දුප්ත පත් නෑය සට උදය
සැපයීම ුනිවනර්ය කිරීම වැනි
ක්රියනව ස දමහි ුඩංගු දය.
ඉස්ලනමීය ුණට එකඟ ව ජීවත්
වීමට පුහුණු වූ දකදනකුට
දම්වන ඉටු කිරීදම් දී කිසිදු
ුපහසුතනවක් පැන නැගීමට
දහ්තුවක් නැත. දමයට දහ්තු ව
ඉස්ලනමීය නීතිමති සකස් කදේ
මිනිසන දනොව ුල්ලනහ් විසි සම
ය.
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“ුලීෆ් ලනම් රන. දම්
පුස්තකදයකි. එහි ආයනව ස
(වනකයය ස) පමපුර්ණය. පසු ව
සියුම් දැනුම සහිත හන
සර්වඥනන (ුල්ලනහ්දග ස)
පැහැදිලි කරන ලේදේය.” සූරන
හූේ 11:1
وصلى هللا على محمد وعلى اله وصحبه
أجمعين

