
 

 

 

ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි 

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 ුපදේ සිත් එකමුතු 

දනොවීම 10. ුපදේ සිත් එකමුතු 

දනොවීම 

https://islamhouse.com/2780999 

 ඉස්ලනම් පමපූර්ණ දහමකි  

https://islamhouse.com/2780999


 

 

 

o ඉස්ලනම් පමපූර්ණ 

දහමකි - 1  

o ඉස්ලනම් පමපූර්ණ 

දහමකි  

o v  පළමුව - 

ඒකදේවත්වය  

o v  යහපත් හැඟීම් 

වර්ධනය කිරීම  

o v  කුසල් ක්රියනව ස සහ 

ුකුසල් ක්රියනව ස ුතර 

තිදෙන දවනස පැහැදිලි 

කිරීම.  

o v  ුල්ලනහ්දේ ෂරීආ 

නීතිය දවනුදව ස 

දවනත් නීති පේධතිය 



 

 

 

ක්රියන දය දයදීම පිළිෙඳ 

විස්තර.  

o සමනජදේ මිනිසනදේ 

තත්ත්වය.  

o v  සිය වැනි කරුණ: 

ආර්ථිකය  

o v  හත් වන කරුණ: 

දේශපනලනය  

o v  ුට වන කරුණ: 

කනෆිර්වරු සදේ පනලනය 

යටදත් මුස්ලිම්වරු ස  

o 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 



 

 

 

 ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි - 

1 

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 كامل යන 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  

 දහමකි ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ 

ුසීමිත කරුණනව සහ ුසීමිත 

දයනෙර ුල්ලනහ්දේ නනමදය ස 

ආරම්භ කරමි. 

මුළු දලොවම නිර්මනණය කර 

ආරක්ෂන කර සනන වන 

ුල්ලනහ්ට සියලු ප්රශංසන හිමි 

දයවන. 



 

 

 

تِي اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعمَ 

ْساَلَم ِدينًا ۚ َورَ    (3)المائدة/ِضيُت لَُكُم اإْلِ

“ු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. 

ْساَلِم ِدينًا فَلَن يُْقبََل ِمْنهُ َوُهَو فِي  َوَمن يَْبتَغِ َغْيَر اإْلِ

 (٨٥)آل عمران/﴾ ٨٥يَن ﴿ ةِ ِمَن اْلَخاِسرِ  اْْلِخرَ 

“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. 

ْساَلُم ۗ  ِه اإْلِ  (19آل عمران/(إِنَّ الِدِّيَن ِعندَ اللَـّ



 

 

 

“නුඹලන දවනුදව ස දහම දලස 

ඉස්ලනමය මම පිළිගතිමි.” 

කුර්ආ ස 5:3 

 (3)المائدة/ُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوأَتَْممْ 

“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.  

هُ ۖ  ْن َخلَقَُهْم لَيَقُولُنَّ اللَـّ َولَئِن َسأَْلتَُهم مَّ

 (٨7الزخرف/(

“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 



 

 

 

َن السََّماِء َواْْلَرْ  قُْل َمن يَرْ  ن يَْمِلُك  ُزقُُكم ِمِّ ِض أَمَّ

ُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِِّت  َر َوَمن يُْخرِ السَّْمَع َواْْلَْبَصا

ُج اْلَميَِِّت ِمَن اْلَحيِِّ َوَمن يُدَبُِِّر اْْلَْمَر ۚ  َويُْخرِ 

َّقُوَن ﴿ هُ ۚ فَقُْل أَفاََل تَت  يونس﴾  / 31فََسيَقُولُوَن اللَـّ

“ු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﴾ ٢3بُّ اْلعَالَِميَن ﴿ َعْوُن َوَما رَ  قَاَل فِرْ 

“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. 

بُّ  قَاَل لَقَْد َعِلْمَت َما أَنَزَل َهـُؤََلِء إَِلَّ رَ  

 (102ِض بََصائَِر )اإلسراء/ السََّماَواِت َواْْلَرْ 

“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. 

ا ۚ   َوَجَحدُوا بَِها َواْستَْيقَنَتَْها أَنفُُسُهْم ُظْلًما َوُعلُوًّ

“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. 

ِه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت  أَفِي اللَـّ

  (10)إبراهيم/ِض ۖ َواْْلَرْ 

“ුහස් හන මිහිතලදේ 

මැවුම්කරු වන ුල්ලනහ් 



 

 

 

විෂදයහි (නුඹලනට) සැක ඇත්දැ 

යි ඔවු සදේ රසූල්වරු ස පවසන 

සිටියහ.” කුර්ආ ස 14:10. 

ِه أَْبِغي رَ   بُّ ُكِلِّ َشْيٍء ۚ  بًّا َوُهَو رَ  قُْل أََغْيَر اللَـّ

“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 قُِل  بُّ السََّماَواِت َواْْلَرْ  قُْل َمن رَّ 

هُ ۚ  (16)الرعد/اللَـّ

“ු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. 

ْشرِ  ِمُن أَْكثَرُ َوَما يُؤْ  ِه إَِلَّ َوُهم مُّ ُكوَن  ُهم بِاللَـّ

 / يوسف﴾ 106﴿

‘ඔවු ස ආදේශ තෙ සන ස යනු 

මිස ඔවු සදග ස දෙොදහෝ දදනන 

ුල්ලනහ් ව විශ්නවනස 

දනොකර සදනෝය.” කුර්ආ ස 

12:106. 



 

 

 

ِه ُزْلفَٰى  َما نَْعبُدُُهْم إَِلَّ ِليُقَِرِّ   (3)الزمر/بُونَا إِلَى اللَـّ

“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. 

ِه ۚ قُْل أَتُنَبِِّئُوَن  َويَقُولُوَن َهـُؤََلِء ُشفَعَاُؤنَا ِعندَ اللَـّ

هَ بَِما ََل يَْعلَُم فِي السََّماَواِت َوََل فِي اْْلَرْ  ِض ۚ  اللَـّ

  (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

 යන ුරනබි ප්රකනශදයහි إَلهللا

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 “ َل” යන 

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. 

ٍة رَّ  هَ ُسوًَل أَِن اْعبُ  َولَقَْد بَعَثْنَا فِي ُكِلِّ أُمَّ دُوا اللَـّ

 (36)النحل/َواْجتَنِبُوا الطَّاُغوَت ۖ 

“නුඹලන ුල්ලනහ්ට පමණක් 

නමදිනු, තනඝූත් (නම් නපුරු 

ෙලදයගය ස)දග ස වැළකී 

සිටිනු’ යැයි පවසන සෑම 

සමූහයකටම රසූල්වරදයකු 

එදයදවමු.” කුර්ආ ස 16:36. 

ِه أَنَّهُ ُسوٍل إَِلَّ نُوِحي إِلَيْ  َسْلنَا ِمن قَْبِلَك ِمن رَّ  َوَما أَرْ 

 /اْلنبياء﴾٢٥ََل إِله إَِلَّ أَنَا فَاْعبُدُوِن ﴿

“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. 

ِه فَقَِد اْستَْمَسَك  فََمن يَْكفُْر بِالطَّاُغوتِ  َويُْؤِمن بِاللَـّ

 (٢٥6)البقرة/َوةِ اْلُوثْقَٰى  بِاْلعُرْ 

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. 

ُسِلنَا أََجعَْلنَا ِمن  ن رُّ َسْلنَا ِمن قَْبِلَك مِ  َواْسأَْل َمْن أَرْ 

 /الزخرف﴾٤٥ْحَمـِن آِلَهةً يُْعبَدُوَن ﴿ دُوِن الرَّ 



 

 

 

“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. 

َحٰى إِلَيَّ أَنََّما إِلَـُهُكْم إِلَـهٌ َواِحدٌ ۖ فََهْل أَنتُم قُْل إِنََّما يُو

ْسِلُموَن ﴿  /اْلنبياء﴾10٨مُّ

“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. 



 

 

 

هُ ۗ   (1٤0)البقرة/ أَأَنتُْم أَْعلَُم أَِم اللَـّ

“සැෙැහැවි ස ද සද ස ඔෙද 

ුල්ලනහ්ද?” සූරන ෙකරන:140 

﴾ ِإْن ُهَو ِإَلَّ َوْحٌي يُوَحٰى 3َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوٰى ﴿

 /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. 

ُع اْلبَِصيُر لَْيَس َكِمثِْلِه َشْيٌء ۖ َوُهَو السَِّمي

 /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. 

يَْعلَُم َما بَْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلفَُهْم َوََل يُِحيُطوَن بِِه 

/ طه﴾110ِعْلًما ﴿   



 

 

 

“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. 



 

 

 

وماَ َخلَقُت الِجن واإلْنَس إَل ِليَْعبُدْوَن 

 (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﴾7ُهْم أَْحَسُن َعَماًل ﴿ِلنَْبلَُوُهْم أَيُّ 

“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 فِي ِستَِّة أَيَّاٍم  َوُهَو الَِّذي َخلََق السََّماَواِت َواْْلَرْ 

ُشهُ َعلَى اْلَماِء ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن  َوَكاَن َعرْ 

 (7)هود/ َعَماًل ۗ 

“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. 

َت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن الَِّذي َخلََق اْلَموْ 

 (٢)الملك/َعَماًل ۚ 



 

 

 

“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) ‘ ِأَْخبِْرنِي َعِن اإلْحَسان’ 

‘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, 

 أْن تَْعبُدهللَا كأنَك تََراهُ فَإْن لَْم تَُكْن تََراهُ فَإنهُ يََراكَ 

“ු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. 

نَساَن َونَْعلَُم َما تَُوْسِوُس بِِه نَْفُسهُ ۖ  َولَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

﴾ إِْذ يَتَلَقَّى 16يِد ﴿ رِ ُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلوَ  َونَْحُن أَْقرَ 

َماِل قَِعيدٌ ﴿ يَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن الشِِّ ا 17اْلُمتَلَقِِّ ﴾ مَّ

 /ق﴾1٨قِيٌب َعتِيدٌ ﴿ يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إَِلَّ لَدَْيِه رَ 

“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 7ْلٍم ۖ َوَما ُكنَّا َغائِبِيَن ﴿فَلَنَقُصَّنَّ َعلَْيِهم بِعِ 

﴾ 

“ඔවු ස කළ දැය ගැන දැනුදම ස 

ුපි කියන පන සදනම්ය. ුපි 

ඉදිමපිට දනොවුදවෝ දනොදවමු.” 

සූරන ු්ඃරෆ් 7:7. 

آٍن َوََل  َوَما تَُكوُن فِي َشأٍْن َوَما تَتْلُو ِمْنهُ ِمن قُرْ 

تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل ِإَلَّ ُكنَّا َعلَْيُكْم ُشُهودًا إِْذ 

ثْقَاِل ذَرَّ  تُِفيُضوَن فِيِه ۚ َوَما يَْعُزُب َعن رَّ  ةٍ  بَِِّك ِمن مِِّ



 

 

 

ِض َوََل فِي السََّماِء َوََل أَْصغََر ِمن ذَِلَك  فِي اْْلَرْ 

بِيٍن ﴿  /يونس﴾61َوََل أَْكبََر إَِلَّ فِي ِكتَاٍب مُّ

“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. 



 

 

 

ُهْم ِليَْستَْخفُوا ِمْنهُ ۚ أَََل ِحيَن  أَََل إِنَُّهْم يَثْنُوَن ُصدُورَ 

وَن َوَما يُْعِلنُوَن ۚ إِنَّهُ  يَْستَْغُشوَن ثِيَابَُهْم يَْعلَُم َما يُِسرُّ 

دُوِر ﴿  /هود﴾٥َعِليٌم بِذَاِت الصُّ

“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. 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما نََهاُكْم َعْنهُ  َوَما آتَاُكُم الرَّ  

 (7)الحشر/فَانتَُهوا ۚ

“ඔහු (රසූල් වරයන) නුඹලනට 

කුමක් පිමනැමුදය ද එය නුඹලන 

ගනිවු. ඔහු නුඹලනට කුමක් 

තහනම් කදේ ද එයි ස වැළකී 

සිටිවු.” සූරන හෂර් 50:7. 

ن يُِطعِ الرَّ  َ ۖ  مَّ  ( ٨0)النساء/ُسوَل فَقَْد أََطاَع َّللاَّ

“කවදරකු දමම රසූල්වරයනට 

ුවනත ව සද ස ද සැෙැවි සම 

ඔහු ුල්ලනහ්ට ුවනත විය.” 

සූරන ු ස නිසන 4:80. 



 

 

 

َ فَاتَّبِعُونِي   (31)آل عمران/قُْل إِن ُكنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ

“(නබිවරය! පවසනු) නුඹලන 

ුල්ලනහ් ව ප්රිය කර සන ස ව 

සිටිදේ නම් නුඹලන මන 

ුනුගමනය කරනු.” සූරන ආල 

ඉම්රන ස 3:31. 

يِن َما لَْم يَأْذَن  َكاُء َشرَ  أَْم لَُهْم ُشرَ  َن الدِِّ ُعوا لَُهم مِِّ

 ۚ ُ  (٢1)الشورى/بِِه َّللاَّ

“දහමි ස ුල්ලනහ් කවර දදයක් 

පිළිෙඳ ව ුනුමැතිය නුදු සද සද 

එවැ සනක් ආගමනනුගත කරන 

හවුල්කරුව ස ඔවුනට දවත් ද?” 

සූරන ෂුවරන 42:21. 

ِ تَْفتَرُ  ُ أَِذَن لَُكْم ۖ أَْم َعلَى َّللاَّ  )/يونس٥9وَن ﴿ آَّللَّ



 

 

 

“ු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. 

يَن  َوَما أُِمرُ  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الدِِّ وا إَِلَّ ِليَْعبُدُوا َّللاَّ

 (٥)البينة/ُحنَفَاَء 

“ු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 

يَن ﴿ قُْل إِنِِّي أُِمرْ  َ ُمْخِلًصا لَّهُ الدِِّ ﴾ 11ُت أَْن أَْعبُدَ َّللاَّ

َل اْلُمْسِلمِ  َوأُِمرْ  ﴾ قُْل إِنِِّي 1٢يَن ﴿ُت ِْلَْن أَُكوَن أَوَّ

﴾ 13بِِّي َعذَاَب يَْوٍم َعِظيٍم ﴿ أََخاُف إِْن َعَصْيُت رَ 

َ أَْعبُدُ ُمْخِلًصا لَّهُ ِدينِي ﴿ ﴾ فَاْعبُدُوا َما 1٤قُِل َّللاَّ

ن دُونِِه ۗ )الزمر/  ( 11,1٥ِشئْتُم مِِّ

“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. 

اِلَحاِت ِمن ذََكٍر أَْو أُنثَى َوُهَو  َوَمن يَْعَمْل ِمَن الصَّ

 (1٢٤)النساء/ُمْؤِمٌن فأُولئك يَْدُخلُْوَن اْلَجنةَ 

“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 

 ඔහු ඊමන ස සහිතව සිටි وهومؤمن

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. 

َوقَِدْمنَا إِلَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَاهُ َهبَاًء 

نثُورً   /الفرقان﴾٢3ا ﴿ مَّ

“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. 

ةِ إَِلَّ النَّاُر ۖ َوَحبَِط  أُولَـئَِك الَِّذيَن لَْيَس لَُهْم فِي اْْلِخرَ 

ا َكانُوا يَْعَملُوَن  َما َصنَعُوا فِيَها َوبَاِطٌل مَّ

 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. 

وَن إِلَى أَْوِليَائِِهْم ِليَُجاِدلُوُكْم ۖ َوإِنَّ الشَّيَاِطيَن لَيُوحُ 

 /اْلنعام(1٢1ُكوَن ﴿ َوإِْن أََطْعتُُموُهْم إِنَُّكْم لَُمْشرِ 

“(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 වනක් යදයහි إنكم لمشركون - 

සැෙැවි 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. 

أَلَْم أَْعَهْد إِلَْيُكْم يَا بَنِي آدََم أَن َلَّ تَْعبُدُوا “ 

بِيٌن ﴿ ﴾ َوأَِن اْعبُدُونِي ۚ 60الشَّْيَطاَن ۖ إِنَّهُ لَُكْم َعدُوٌّ مُّ

ْستَِقيٌم ﴿ َهـذَا ِصرَ   /يس﴾ 61اٌط مُّ

“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.  

 (٤٤)مريم/يَا أَبَِت ََل تَْعبُِد الشَّْيَطاَن ۖ“

“ු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. 

ِمن دُوِنِه إَِلَّ إِنَاثًا َوإِن يَْدُعوَن إَِلَّ  إِن يَْدُعونَ 

رِ   /النساء(117يدًا ﴿ َشْيَطانًا مَّ

“(ු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. 

َن اْلُمْشرِ  ِكيَن قَتَْل أَْوََلِدِهْم  َوَكذَِلَك َزيََّن ِلَكثِيٍر مِِّ

 (137)اْلنعام/َكاُؤُهْم  ُشرَ 



 

 

 

“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)التوبة/بَابًا  ْهبَانَُهْم أَرْ  ُهْم َورُ  ا أَْحبَارَ اتََّخذُو

“ුල්ලනහ් හැර ඔවු ස තම 

ආගමික උපදේශකයි සද, 

සනයනසී සද ඔවුහු තම 

පරමනධිපති වශදය ස පත් කර 

ගත්හ.” සූරන තයෙන 9:31 

ألَْم تََر إِلَى الَِّذيَن يَْزُعُموَن أَنَُّهْم آَمنُوا بَِما أُنِزَل 

يدُوَن أَن يَتََحاَكُموا إِلَى  ِزَل ِمن قَْبِلَك يُرِ إِلَْيَك َوَما أُن



 

 

 

يدُ  وا بِِه َويُرِ  وا أَن يَْكفُرُ  الطَّاُغوِت َوقَْد أُِمرُ 

 /النساء( 60الشَّْيَطاُن أَن يُِضلَُّهْم َضاَلًَل بَِعيدًا ﴿

“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. 



 

 

 

ُ فَأُولَـئَِك ُهُم اْلَكافِرُ َوَمن لَّْم يَْحُكم بِمَ  وَن  ا أَنَزَل َّللاَّ

 /المائدة﴾٤٤﴿

“කවදරකු ුල්ලනහ් පහළ කළ 

දැයි ස තී සදු ලෙන දනොදු සද ස ද 

එවිට ඔවුහුමය දේව 

ප්රතික්දේපකදයෝ.” සූරන මනඉදන 

5:44 

ِ أَْبتَِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنَزَل إِلَْيُكُم  أَفَغَْيَر َّللاَّ

اًل ۚ َوالَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَْعلَُموَن أَنَّهُ اْلِكتَاَب ُمفَصَّ 

ن رَّ  ٌل مِِّ ِ ۖ فاََل تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَرِ  ُمنَزَّ يَن  بَِِّك بِاْلَحقِّ

 /اْلنعام﴾11٤﴿

“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. 

ْت َكِلَمُت رَ   َل  َوتَمَّ بَِِّك ِصْدقًا َوَعْدًَل ۚ َلَّ ُمبَدِِّ

 /اْلنعام(11٥ْلعَِليُم ﴿ِلَكِلَماتِِه ۚ َوُهَو السَِّميُع ا

“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 



 

 

 

ِ ُحْكًما  أَفَُحْكَم اْلَجاِهِليَِّة يَْبغُوَن ۚ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن َّللاَّ

 /المائدة﴾ ٥0﴿ لِِّقَْوٍم يُوقِنُونَ 

“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. 

َواْخِفْض َجنَاَحَك ِلَمِن اتَّبَعََك ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  

 /اللشعراء﴾ ٢1٥﴿

“විශ්නවනසව සතයි ස ුතම ස නුඹ 

ව ුනුගමනය කර සන සට 

නුඹදේ (දයනදය) පියනපත් 

දහළනු.” සූරන ෂුුරන 26:215. 

ِ ِلنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّا َغِليَظ  فَبَِما رَ  َن َّللاَّ ْحَمٍة مِِّ

اْلقَْلِب ََلنفَضُّوا ِمْن َحْوِلَك ۖ فَاْعُف َعْنُهْم َواْستَْغِفْر 

  (1٥9)آل عمران/ُهْم فِي اْْلَْمر  لَُهْم َوَشاِورْ 



 

 

 

“ු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. 

َ َوأَِطيعُوا الرَّ  ُسوَل  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيعُوا َّللاَّ

 (٥9)النساء/َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنُكْم ۖ 

“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. 

ا  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارً 

ةُ َعلَْيَها َماَلِئَكةٌ ِغاَلٌظ  َوقُودَُها النَّاُس َواْلِحَجارَ 

 َ ُهْم َويَْفعَلُوَن َما   َما أََمرَ ِشدَادٌ َلَّ يَْعُصوَن َّللاَّ

 /التحريم(6وَن ﴿ يُْؤَمرُ 

“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. 

أَْزَواِجُكْم َوأَْوََلِدُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ ِمنْ 

ا لَُّكْم فَاْحذَرُ  وُهْم ۚ َوإِن تَْعفُوا َوتَْصفَُحوا  َعدُوًّ

َ َغفُوٌر رَّ  َوتَْغِفرُ   ﴾1٤ِحيٌم ﴿التغابن/ وا فَإِنَّ َّللاَّ

“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. 



 

 

 

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُرْ  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ بَى  إِنَّ َّللاَّ

َويَْنَهى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ۚ يَِعُظُكْم 

 /النحل﴾90وَن ﴿ لَعَلَُّكْم تَذَكَّرُ 

“සැෙැවි සම ුල්ලනහ් 

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 

َن الظَّنِِّ إِنَّ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيرً  ا مِِّ

الظَّنِِّ إِثٌْم ۖ َوََل تََجسَُّسوا َوََل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعَض 

 (1٢)الحجرات/بَْعًضا 



 

 

 

“විශ්නවනස කළවුනි! දෙොදහෝ 

(ුවිනිශ්නචිත) සිතුවිලි වලි ස 

වැළකී සිටිනු. සැෙැවි සම ඇතැම් 

සිතුවිලි පනපයක්මය.” සූරන 

හුජරනත් 49:12. 

ن قَْوٍم َعَسى يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل يَْسَخْر قَْوٌم مِِّ  

ٍٍ َعَسى  أَن يَُكونُوا َخْيرً  ن نَِِّساِء ْنُهْم َوََل نَِساٌء مِِّ ا مِِّ

ْنُهنَّ ۖ َوََل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َوََل  أَن يَُكنَّ َخْيرً  ا مِِّ

يَماِن ۚ  تَنَابَُزوا بِاْْلَْلقَاِب ۖ بِئَْس اَِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعدَ اإْلِ

ـئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُولَ 

 /الحجرات﴾11﴿

“විශිවනස කළවුනි! එක් පිමසක් 

තවත් පිමසකට උපහනස 

දනොකරවු. (උපහනසයට ලක් වූ) 

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. 



 

 

 

ْقَوى ۖ َوََل تَعَاَونُوا َعلَى َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِرِِّ َوالتَّ 

ثِْم َواْلعُْدَواِن ۚ   (٢)المائدة/اإْلِ

“තවද යහපතට හන බිය 

ෙැතිමත්කමට නුඹලන 

එකිදනකන උදය කර ගනු. 

පනපයට හන සතුරුකමට නුඹලන 

එකිදනකන උදය දනොකරනු.” 

සූරන මනඉදන 5:2 

 (3٨)الشورى/ى بَْينَُهْم  ُهْم ُشورَ  َوأَْمرُ 

“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 َعِن اْلَجاِهِليَن  ِف َوأَْعرِ  ُخِذ اْلعَْفَو َوأُْمْر بِاْلعُرْ 

 /اْلعراف﴾199﴿

“සමනව දීම ුනුගමනය කරනු. 

යහ දැය ුණ කරනු. ුඥනනයි ස 

දනොතකන ඔවු සදග ස දුරු වනු.” 

සූරන ුල් ුුරෆ් 7:199. 

ِ ۚ إِنَّهُ  ا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ َوإِمَّ

 /اْلعراف﴾٢00َسِميٌع َعِليٌم ﴿



 

 

 

“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. 

يِِّئَةَ ۚ نَْحُن أَْعلَُم بَِما  إْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن السَّ

 /المؤمنون﴾96يَِصفُوَن ﴿

“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. 

ِ أَُعوذُ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّيَاِطيِن ﴿ َوقُل رَّ  ﴾ 97بِّ

ِ أَن يَْحُضرُ  َوأَُعوذُ بَِك رَ   المؤمنون﴾ 9٨وِن ﴿ بِّ

“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. 

اْدفَْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعدَاَوةٌ 

َوَما يُلَقَّاَها إَِلَّ الَِّذيَن ﴾ 3٤َكأَنَّهُ َوِليٌّ َحِميٌم ﴿

وا َوَما يُلَقَّاَها إَِلَّ ذُو َحظٍِّ َعِظيٍم  َصبَرُ 

 /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. 

ِ ۖ إِنَّهُ  ا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن نَْزٌغ فَاْستَِعْذ بِاَّللَّ َوإِمَّ

 /فصلت﴾36ُهَو السَِّميُع اْلعَِليُم ﴿

“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. 

ُ بِقَْوٍم يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلَى  فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ةٍ َعلَى   (٥٤)المائدة/يَن  اْلَكافِرِ اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

“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 



 

 

 

دٌ رَّ  َحمَّ ِ ۚ  مُّ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُسوُل َّللاَّ

 (٢9)الفتح/َحَماُء بَْينَُهْم  رُ 

“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. 

يَا أَيَُّها النَّبِيُّ َجاِهِد اْلُكفَّاَر َواْلُمنَافِِقيَن َواْغلُْظ 

 (73)التوبة/َعلَْيِهْم ۚ 

“ු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. 

اَلةُ فَانتَِشرُ   ِض  فِي اْْلَرْ وا  فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ

ِ َواْذُكرُ  َ َكثِيرً  َواْبتَغُوا ِمن فَْضِل َّللاَّ ا لَّعَلَُّكْم  وا َّللاَّ

 ﴾10تُْفِلُحوَن ﴿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 يَْبتَغُوَن ِمن فَْضِل  بُوَن فِي اْْلَرْ  وَن يَْضرِ  َوآَخرُ 

 (٢0)المزمل/...................هللاِ ۙ 

“තවත් සමහදරකු ුල්ලනහ්දේ 

වරප්රසනදය ස දසොයමි ස 

මහදපොදළොදය සැමසරමි ස 

සිටිය හැකි...” සූරන මුසම්මිල් 

73:20. 



 

 

 

ن رَّ لَْيَس َعلَ  بُِِّكْم ۚ  ْيُكْم ُجنَاٌح أَن تَْبتَغُوا فَْضاًل مِِّ

 (19٨)البقرة/

“නුඹලනදේ පරමනධිපතිදග ස වූ 

භනගයය නුඹලන දසවීම නුඹලන 

දකදරහි වරදක් දනොමැත.” 

සූරන ෙකරන 2:198. 

نُكْم ۚ )النساء/ ةً َعن تَرَ  إَِلَّ أَن تَُكوَن تَِجارَ   ٢9اٍض مِِّ

“නුඹලන ුතර එකඟතනවකි ස 

යුතු ය යනපනරයකි ස හැර 

නුඹලනදේ වස්තු ව නුඹලන වැරදි 

දලස ුනුභව දනොකරනු.” සූරන 

ු සනිසන 4:29. 

ُ اْلبَْيَع   (٢7٥)البقرة/َوأََحلَّ َّللاَّ



 

 

 

“ුල්ලනහ් වයනපනරය ුනුමත 

කදේය.”සූරන ෙකරන 2: 275. 

ا َغنِْمتُْم َحاَلًَل َطيِِّبًا ۚ  (69)اْلنفال/فَُكلُوا ِممَّ

“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. 

َوََل تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َوََل تَْبُسْطَها ُكلَّ 

 (٢9)اإلسراء/اْلبَْسِط 

“ඔෙදේ ුත (කිසිවක් වියදම් 

දනොකර) ඔෙදේ දගලට ෙැඳ 

දමනු ලැබුවක් ෙවට පත් 

දනොකරනු. සම්පූර්ණ 

විස්තීරණයකි ස එය විවෘත 



 

 

 

දනොකරනු.” සූරන ුල් ඉස්රන 

17:29. 

وا َوَكاَن بَْيَن  فُوا َولَْم يَْقتُرُ  َوالَِّذيَن إِذَا أَنفَقُوا لَْم يُْسرِ 

 )الفرقان /67ذَِلَك قََواًما ﴿

“තවද, ඔවුහු වියදම් කරන විට 

නනස්ති දනොකළහ. තවද 

මසුරුද දනොවුහ. ඒ දදක ුතර 

මධයස්  ව වුහ.” සූරන ෆුර්කන ස 

25:67. 

 ٢19َويَْسأَلُونََك َماذَا يُنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو)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. 

ةً ثُمَّ  فََسيُنِفقُونََها ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحْسرَ 

 ) 36يُْغلَبُوَن ۗ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. 

ن قُوَّ   ا اْستََطْعتُم مِِّ بَاِط  ةٍ َوِمن رِِّ َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

ُكْم  اْلَخْيِل تُرْ  ِ َوَعدُوَّ  (60)اْلنفال/ِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ

“ු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. 

ِ َجِميعًا َوََل تَفَرَّ  )آل قُوا ۚ  َواْعتَِصُموا بَِحْبِل َّللاَّ

 (103عمران/



 

 

 

“නුඹලන සියල්ල ුල්ලනහ්දේ 

රැහැන තදි ස ග්රහණය කර 

ගනු. තව ද නුඹලන දව ස ව 

දනොයනු” සූරන ු සෆනල් 8:103. 

يُحُكْمۖ   َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِ 

 (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. 



 

 

 

وا إِلَْيِهْم َعْهدَُهْم إِلَى ُمدَّتِِهْم ۚ   (٤)التوبة/فَأَتِمُّ

“නියමිත කනලය දතක් 

ඔවු සදේ ගිවිසුම ඔවුනට ඉටු 

කරවු.” සූරන තයෙන 9:4 

 (7)التوبة/فََما اْستَقَاُموا لَُكْم فَاْستَِقيُموا لَُهْم ۚ 

“(ඔෙ සම ගිවිසුම් කළවු ස) 

ඔෙට ුවංක වන තනක් නුඹද 

ඔවු සට ුවංක වනු.” සූරන 

තයෙන 9:7. 

ا تََخافَنَّ ِمن قَْوٍم ِخيَانَةً فَانبِْذ إِلَْيِهْم َعلَى َسَواٍء ۚ  َوإِمَّ

 (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 

ِ َورَ  َن َّللاَّ ِ  َوأَذَاٌن مِِّ ُسوِلِه إِلَى النَّاِس يَْوَم اْلَحجِّ

َ بَرِ  َن اْلُمْشرِ  اْْلَْكبَِر أَنَّ َّللاَّ ُسولُهُ  ِكيَن ۙ َورَ  يٌء مِِّ

 (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)النساء/ُكْم  ياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحْذرَ 



 

 

 

“ුදහෝ විශ්නවනස කළවුනි! 

නුඹලනදේ පූර්වනරක්ෂනව නුඹලන 

ගනු.” සූරන නිසන 4:71. 

وا لَْو  ُهْم َوأَْسِلَحتَُهْم ۗ َودَّ الَِّذيَن َكفَرُ  َوْليَأُْخذُوا ِحْذرَ 

 )10٢تَْغفُلُوَن َعْن أَْسِلَحتُِكْم )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)  ْبَدل ِدْينَهُ فَاْقتُلُْوهُ  َمن  ඔහුව 

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)ِقَصاُص فِي اْلقَتْلَى ۖ ُكتَِب َعلَْيُكُم الْ 

“ුදහෝ විශ්නවනස කළවුනි ! 

ඝනතනය කරනු ලැබූව ස 

සම්ෙ සධදය ස සමප්රතිචනර 

දැක්වීම නුඹලනට නියම කරනු 

ලැෙ ඇත.” සූරන ෙකරන 2:178 

 (179)البقرة/َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاةٌ 

 “සමප්රතිචනර දැක්වීදමහි 

නුඹලනට (ආරක්ෂන සහිත) 

ජීවිතයක් ඇත. ුදහෝ 



 

 

 

බුේධිමතුනි! (එමගි ස) නුඹලන 

බිය ෙැතිමතු ස විය හැකිය.” 

සූරන ෙකරන 2:179 

َوَمن قُتَِل َمْظلُوًما فَقَْد َجعَْلنَا ِلَوِليِِِّه ُسْلَطانًا 

 (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 أَيَُّها الَِّذين آَمنُوا إِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر 

ْن َعَمِل الشَّْيَطاِن  َواْْلَنَصاُب َواْْلَْزََلُم رِ  ْجٌس مِِّ

 /المائدة﴾ 90فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحوَن ﴿

“ු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. 

)إبن ُرهُ فَقَِلْيلُهُ َحَرام َماأْسَكَر َكثِيْ  ,ُكل ُمْسِكر َحَرام

 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. 

ْنُهَما ِمائَةَ  انِي فَاْجِلدُوا ُكلَّ َواِحٍد مِِّ انِيَةُ َوالزَّ الزَّ

 (٢)النور/َجْلدَةٍ ۖ 

“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. 

بَعَِة  ُموَن اْلُمْحَصنَاِت ثُمَّ لَْم يَأْتُوا بِأَرْ  َوالَِّذيَن يَرْ 

 (٤)النور/ُشَهدَاَء فَاْجِلدُوُهْم ثََمانِيَن َجْلدَةً 



 

 

 

“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. 

قَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَُهَما َجَزاًء بَِما  ُق َوالسَّارِ  َوالسَّارِ 

ِۗ  َكَسبَا  َن َّللاَّ  (3٨)المائدة/نََكاًَل مِِّ



 

 

 

“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. 

ثْلَْيَها قُْلتُْم أَنَّى  ِصيبَةٌ قَْد أََصْبتُم مِِّ ا أََصابَتُْكم مُّ أََولَمَّ

 (16٥)آل عمران/َهـذَا ۖ قُْل ُهَو ِمْن ِعنِد أَنفُِسُكْم 

“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 

ُ َوْعدَهُ إِْذ تَُحسُّونَُهم بِإِذْ  نِِه ۖ َحتَّى َولَقَْد َصدَقَُكُم َّللاَّ

ن بَْعِد َما  إِذَا فَِشْلتُْم َوتَنَاَزْعتُْم فِي اْْلَْمِر َوَعَصْيتُم مِِّ

ن يُرِ  أَرَ  ا تُِحبُّوَن ۚ ِمنُكم مَّ ن  اُكم مَّ يدُ الدُّْنيَا َوِمنُكم مَّ

)آل فَُكْم َعْنُهْم ِليَْبتَِليَُكْم ۖ  ةَ ۚ ثُمَّ َصرَ  يدُ اْْلِخرَ  يُرِ 

 (1٥٢عمران/

“ු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. 

ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايِعُونََك تَْحَت  لَّقَْد رَ  ِضَي َّللاَّ

 /الفتح(1٨)ةِ فَعَِلَم َما ِفي قُلُوبِِهْم  الشََّجرَ 

“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. 

ُ بَِها ۚ  ى لَْم تَْقِدرُ  َوأُْخرَ  وا َعلَْيَها قَْد أََحاَط َّللاَّ

 (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. 

ن فَْوِقُكْم َوِمْن أَْسفََل ِمنُكْم َوإِْذ َزاَغِت  إِْذ َجاُءوُكم مِِّ

ِ اْْلَْبَصاُر َوبَلَغَِت اْلقُلُوُب اْلَحنَ  اِجَر َوتَُظنُّوَن بِاَّللَّ

﴾ ُهنَاِلَك اْبتُِلَي اْلُمْؤِمنُوَن َوُزْلِزلُوا 10الظُّنُونَا ﴿

 /اْلحزاب﴾11ِزْلَزاًَل َشِديدًا ﴿

“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. 

ا رَ  أَى اْلُمْؤِمنُوَن اْْلَْحَزاَب قَالُوا َهـذَا َما  َولَمَّ

 ُ ُ َورَ   َورَ َوَعدَنَا َّللاَّ ُسولُهُ ۚ َوَما  ُسولُهُ َوَصدََق َّللاَّ

 /اْلحزاب﴾٢٢َزادَُهْم إَِلَّ إِيَمانًا َوتَْسِليًما ﴿

“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 පිමසිදු 

ඊමනනය දහ්තු දකොට දගන 

ඔවු ස ලෙන ගත් ුනිකුත් වනසි 

පිළිෙඳ ව පහත සඳහ ස 

කුර්ආ ස වැකි පැහැදිලි කරයි. 

ُ الَِّذيَن َكفَرُ  َورَ  ا ۚ  وا بِغَْيِظِهْم لَْم يَنَالُوا َخْيرً  دَّ َّللاَّ

ُ قَِويًّا َعِزيًزا  ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَاَل ۚ َوَكاَن َّللاَّ َوَكفَى َّللاَّ

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب ِمن  ﴾ َوأَنَزَل الَِّذيَن َظاَهرُ ٢٥﴿ وُهم مِِّ

 يقًا تَْقتُلُونَ  ْعَب فَرِ  َصيَاِصيِهْم َوقَذََف فِي قُلُوبِِهُم الرُّ 

ُهْم  َضُهْم َوِديَارَ  ثَُكْم أَرْ  ﴾ َوأَْورَ ٢6يقًا ﴿ وَن فَرِ  َوتَأِْسرُ 

ُ َعلَى ُكلِِّ  َوأَْمَوالَُهْم َوأَرْ  ًضا لَّْم تََطئُوَها ۚ َوَكاَن َّللاَّ

 /اْلحزاب﴾٢7ا ﴿ َشْيٍء قَِديرً 



 

 

 

“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. 

ِ َعلَْيُكْم إِْذ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكرُ  وا نِْعَمةَ َّللاَّ

يًحا َوُجنُودًا لَّْم  َسْلنَا َعلَْيِهْم رِ  َجاَءتُْكْم ُجنُودٌ فَأَرْ 

 (9)اْلحزاب/ْوَها  تَرَ 

“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. 

ن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئَةً َكثِيرَ  ُ  َكم مِِّ ِ ۗ َوَّللاَّ ةً بِإِْذِن َّللاَّ

ابِرِ   رة(/البق ٢٤9يَن ﴿ َمَع الصَّ

“ු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, آية - 

සංඥනව, بينة- සනධක, فرقان- 

තීරණය යන පද මනලනව භනවිත 

කර තිදෙන ෙව දපද ස. 

 قَْد َكاَن لَُكْم آيَةٌ فِي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا ۖ فِئَةٌ تُقَاتُِل فِي َسبِيلِ 

ِ َوأُْخرَ   (13)آل عمران/ةٌ  ى َكاِفرَ  َّللاَّ

“(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 

ِ َوَما أَنَزْلنَا َعلَى َعْبِدنَا  يَْوَم إِن ُكنتُْم آَمنتُم بِاَّللَّ

 (٤1)اْلنفال/قَاِن  اْلفُرْ 

 සතයනසතය විභනග - يوم الفرقان“

කරන දිනය ුල්ලහ් දකදරහි ද 

ුපදේ වහලන දවත පහළ කළ 

දැදයහි ද නුඹලන විශ්නවනස 

කළදහොත්...” සූරන ු සෆනල් 8:41. 

يَْهِلَك َمْن َهلََك َعن بَيِِّنٍَة   (٤٢)اْلنفال/لِِّ

“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. 



 

 

 

ُ بِبَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلَّةٌ )آل عمران َولَقَْد نََصرَ   1٢3ُكُم َّللاَّ

(  

“නුඹලන දුෙලයි ස ව සිටිය දී 

ඇත්දත සම ුල්ලනහ් ෙේර් 

(සටදන) හි නුඹලනට උදය 

කදේය.” සූරන ආල ඉම්රන ස 

3:123. 

بَُّك إِلَى اْلَماَلئَِكِة أَنِِّي َمعَُكْم فَثَبِِّتُوا الَِّذيَن  إِْذ يُوِحي رَ 

ْعَب  وا الرُّ  آَمنُوا ۚ َسأُْلِقي فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَرُ 

 (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. 

ُ َمن يَنُصرُ  َولَيَنُصرَ  َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز  نَّ َّللاَّ هُ ۗ إِنَّ َّللاَّ

 /الحج(٤0)



 

 

 

“ුල්ලනහ්ට උදය කර සද ස 

කයරු ස ද සැෙැවි සම ුල්ලනහ් 

ඔවු සට උදය කරනු ඇත.” සූරන 

හජ් 22:40 

كَّنَّاُهْم ِفي اْْلَرْ  اَلةَ َوآتَُوا  الَِّذيَن إِن مَّ ِض أَقَاُموا الصَّ

َكاةَ َوأََمرُ  ِ  وا بِاْلَمْعرُ  الزَّ وِف َونََهْوا َعِن اْلُمنَكِر ۗ َوَّلِلَّ

 /الحج(٤1َعاقِبَةُ اْْلُُموِر ﴿

“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. 



 

 

 

ُسوِل  الَِّذيَن يَقُولُوَن ََل تُنِفقُوا َعلَى َمْن ِعندَ رَ  ُهمُ  

وا ۗ  ِ َحتَّى يَنفَضُّ  (7)المنافقون/َّللاَّ

“ු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. 

َ يَْجعَل لَّهُ َمْخرَ   الطالق(/ ٢ًجا ﴿ َوَمن يَتَِّق َّللاَّ

“කවදරකු ුල්ලනහ්ට බිය 

භක්තිමත් ව සද ස ද ඔහුට 

මිදීදම් මනර්ගය ඔහු (ුල්ලනහ්) 



 

 

 

සලස්ව සද සය.” සූරන ුත් 

තලනක් 65:2. 

ُزْقهُ ِمْن َحْيُث ََل يَْحتَِسُب ۚ َوَمن يَتََوكَّْل َعلَى  َويَرْ 

ِ فَُهَو َحْسبُهُ ۚ   ( 3)الطالقَّللاَّ

“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. 

ُ ِمن فَْضِلِه إِن  َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكُم َّللاَّ

  (٢٨)التوبة/َشاَء ۚ 



 

 

 

“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. 



 

 

 

  َ نَُّهْم قَْوٌم َلَّ تَْحَسبُُهْم َجِميعًا َوقُلُوبُُهْم َشتَّى ۚ ذَِلَك بِأ

 /الحشر﴾1٤يَْعِقلُوَن ﴿

“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. 

يَْمِشي  ا أََوَمن َكاَن َمْيتًا فَأَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُورً  (

ثَلُهُ فِي الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخارِ  جٍ  بِِه فِي النَّاِس َكَمن مَّ

ْنَها ۚ   (1٢٢)اْلنعام/مِِّ

“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. 

ُ َوِليُّ الَِّذيَن آَمنُوا يُْخرِ  َن الظُّلَُماِت إِلَى  أَّللَّ ُجُهم مِِّ

 (٢٥7)البقرة/النُّوِر 

“විශ්නවනස කළවු සදේ භනරකරු 

ුල්ලනහ් ය. ඔහු ඔවු ස 

ු සධකනරය සදග ස ආදලෝකය 

කරන ෙැහැර කර සද සය.” සූරන 

ෙකරන 2:257 



 

 

 

ن يَْمِشي  أَفََمن يَْمِشي ُمِكبًّا َعلَى َوْجِهِه أَْهدَى أَمَّ

ْستَِقيٍم ﴿ َسِويًّا َعلَى ِصرَ   /الملك﴾٢٢اٍط مُّ

“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. 

لَْت ِمن لَّدُْن َحِكيمٍ   الر ۚ ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِِّ

 /هود﴾1َخبِيٍر ﴿



 

 

 

“ු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


