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ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි - 1 
මුහම්මද් අමීන්  බින් මුහම්මද් 
අල් මුහ්්ඃතාර් අල් ශන්කීති 

සිංහල බසන් 
ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන් 

මළේ වදන 
අසීමිත කරුණාව සහ අසීමිත දයාබර අල්ලාහ්ළේ නාමළයන් 

ආරම්භ කරමි. 

සයලු ප්රශිංසා අල්ලාහ්ට හිමිය. කරුණාව සහ ශාන්තිය අපළේ 

නබි මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ට, එතුමාණන්ළේ ඥාතීන්  සහ 

සහාබාවරුන් සහ අනුගාමිකයින්ට හිමි ළේවා. 

ළමළලොව හා මතු ළලොළේ යහපත් ජීවිතයක් ලබනු පිණිස 

මිනිසාට දහමක් සහ යහමඟ ළපන්වීමක් අවශය වනු ඇත. 

මිනිසාළේ දැනුම සහ සතුම් පැතුම් ළකතරම් වර්ධනය වුවත් 

එය පරිපූර්ණත්වය ලබන්ළන් නැත. ඒවාළේ යම් කිස 

ළදෝෂයක් තිබීම වැ ැක්විය ළනොහැක. මිනිසාළේ විමුක්තිය 

සඳහා මිනිසාම ළයොදා ගන්නා මාර්ගයන්හි  අඩුපාඩු සහ වැරදි 

තිබීම ද වැ ැක්විය ළනොහැක. 

සයලු දැනුම, පරිපූර්ණ ප්රඥාව, හැකියාව සහ ශක්තිය 

තිළබන්ළන් අල්ලාහට් පමණි. මිනිසාළේ අවශයතා සයල්ල 

පිළිබඳ දැනුම ඇත්ළත් ඔහුට පමණි. එබැවින් මිනිසාව මැවූ 

අල්ලාහ් මිනිසා ව අතරමිං කළ ේ නැත. ඒ ළවනුවට මිනිසාට 

යහමඟ ළපන්වීම සදහා දහමක් සහ යහ මඟ ළපන්වන 

ගුරුවරුන්ද පත් කර ඇත. තම දහමක් වශළයන් ඉස්ලාම් 

දහමද මඟ ළපන්වන්නන් වශළයන් රසූල් වරුන්වද ළතෝරා 

ගත්ළත්ය. ඔවුන් අතර අවසාන රසූල් වරයා ළලස මුහම්මද් 
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(සල්) තුමාණන් ළතොරා ගත්ළත්ය. තවද, එතුමාණන්ළේ 

මාර්ගළයන්, එම වකවානුව දක්වා ආගම්හි පිරී පැවති අඩුපාඩු 

සයල්ල සම්පූර්ණ කර, පරිපූර්ණ දහමක් වශළයන් ඉස්ලාම් 

දහම පත් කළ ේය. ළමයට එකඟ ව මුහම්මද් (සල්) 

තුමාණන්ළේ අභාවළයන් පසු ව නබි වරුන්ළේ පැමිණීම 

අවසන් විය. මින් මතුවට තවත් නබි වරළයක් ළහෝ තවත් 

ආගමක් ළහෝ පැමිණීළම් අවශයතාව අළහෝස විය. 

ශත වර්ෂ 14ක් මුළුල්ළල් පැවත එන ඉස්ලාම් දහම සහ එහි 

නබිවරයා වන මුහම්මද් (සල්) තුමාණන්ට එළරහි ව මඩ 

ගැසීළම් වයාපාරළේ ඉස්ලාම් විළරෝධි බලළේගය දිගින් දිගට 

ළයදී සටින නමුත්, ඉසල්ාම් දහම වයාප්ත වීම නවත්වන්නට 

ඔවුන්ට කිසළසේත්ම ළනොහැක. ඒ ළවනුවට කිස කලක ළනොවු 

අයුරින් ඉස්ලාම් දහම ළලොව සෑම ප ාතකම ඉතා ළේගළයන් 

වයාප්ත වන බව සතයයකි. ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමක් බවට 

ළමය ඉතාමත් කදිම නිදසනකි. 

මිනිසාළේ ප්රශ්න සහ ඔහුළේ අවශයතාවන් ුමමක් දැ යි 

ඉස්ලාම් නිසයාකාර ව හඳුනා ළගන ඇත. එ අනුව, ඒවාට 

අවශය විසඳුම් ඉස්ලාමිය ්රන්  වන අල් ුමර්ආනළේ ඇතු ත් 

කරනු ලැබ ඇත. මිනිසාළේ අවශයතාවන් දහයක් ළතෝරා 

ළගන ඒවා පිළිබඳ ව විස්තර සහිත   اإلسالم دين اكمل  යන නමින් 

ුමඩා ළපොත් පිිංචයක් අශ ්ළශයික් මුහම්මද් අල් අමීන් බින් 

මුහම්මද් අල් මුහ්ඃතාර් ශන්කීති නම් විද්වතා විසන් නිුමත් කර 

ඇත. එම ළපොත් පිිංචය “ඉසල්ාම් පරිපූර්ණ දහමකි“ යන නමින් 

සිංහලට පරිවර්තනය කළ මි. ළම් මාර්ගළයන් ජනතාවට 

යහපත් ළසේවයක් සදුවීමට අල්ලාහ්ළේ ආශීර්වාදය පතමු. 

ජාසම් ඉබ්නු දඉයාන්  
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ඉස්ලාම් පරිපූර්ණ දහමකි 

අසීමිත කරුණාව සහ අසීමිත දයාබර අල්ලාහ්ළේ නාමළයන් 

ආරම්භ කරමි. 

මුළු ළලොවම නිර්මාණය කර ආරක්ෂා කරන්නා වන අල්ලාහට් 

සයලු ප්රශිංසා හිමි ළේවා. 

َويمََ َمليت ََاْلي كي
َ
مَيَأ مَيَلَك  ََدِينَك  تيَمميت 

َ
مَيََوأ َِضيت ََورَََنِعيَمِتَََعلَييك 

مَ  ََلمَََلَك  ِسي
 َ(3/المائدة)ۚ  دِينًاَاْلي

“අද දින නුඹලාට නුඹලාළේ දහම මම සම්පූර්ණ කළ මි. 

නුඹලා ළකළරහි වූ මාළේ ආශිර්වාදය ද පූර්ණවත් කළ මි. 

නුඹලා ළවනුළවන් දහම ළලස ඉස්ලාමය මම පිළිගතිමි.” 

ුමර්ආන් 5:3 වාකයය මගින් අල්ලාහ් තහවුරු කරයි. 

ළමම වැදගත් වාකයය රසූල් (සල්) තුමාණන්ට හ්ජුලල් විදා 

නම් අවසාන හ්ජ වන්දනා අවස් ාළේ අරෆාත් පිටිළේ පහ  

කරන ලදි. එම හ්ජ වන්දනාළවන් පසු නබි (සල්) තුමාණන් 

ජීවත් ව සටිළේ දින 81 ක් පමණි. එනම් අපට දහමක් වශළයන් 

ළදනු ලැබුනු ඉස්ලාමළේ එකතු කිරීම ළහෝ අඩුකිරීමක් 

අවශයය ළනොවන පරිදි අිංග සම්පූර්ණ දහමක් වශළයන් 

ඉස්ලාම් දහම අපහට අල්ලාහ් විසන් ළදන ලැබු බව ළමම 

වාකයය මගින් තහවුරු කරයි. ළම් ළහේතුළවන් අවසාන නබි 

(සල්) තුමාණන්ට පසුව තවත් නබි වරළයුමළේ පැමිණීළම් 

ළදොරටුව ළමයින් නිම කර වසා දමන ලදී. එපමණක් ළනොව 

අවසාන දහම වශළයන් ඉසල්ාම් දහම පිළිගත් බවද ළමයින් 

පැහැදිලි ව සනා  කරන ඇත. ළමම දහම හැර ළවනත් දහමක් 

පිළි ළනොගන්නා ළලසද ප්රකාශ කර ඇති බව පහත සඳහන් 

වාකයය තහවුරු කරයි. 
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َََيَبيتَغَََِوَمن ََلمَََِغيي ِسي
بََلََفَلَنَدِينًاَاْلي وَََمِنيهَ َي قي ِخرَََِفََوَه  َمِنَََةَِاْلي

َاِسَِ َ(58/آلَعمران)َ﴾٨٥﴿َينََاْلي
“යළමක් ඉස්ලාම් (මාර්ගය) ළනොවන දැය සන්මාර්ගයක්ව 

ළසේවළහොත් එය ඔහුළගන් භාර ගනු ළනොලැළබ්. ඔහු අන්තිම 

දින පාඩු වුවන්ළගන්ය.”  සූරා ආල ඉම්රාන් 85. 

ين   إِن   هِ  ِعند   اِلِّ م   اللـ  ال  ِسإ  (91عمران/ آل( ۗ   اإلإ

“නුඹලා ළවනුළවන් දහම ළලස ඉස්ලාමය මම පිළිගතිමි.”  

ුමර්ආන් 5:3 

َ تيَمميت 
َ
مَيَعلََََوأ  (3/المائدة) نِعيَمِتََييك 

“නුඹලා ළකළරහි වූ මාළේ ආශිර්වාදය ද පූර්ණවත් කළ මි.”  

5:3 

අල්ලාහ්ළේ මැවීම් වලට ළමළලොළවහි හා මතු ළලොළවහි 

යහමග ළපන්වීම සඳහා අවශය කිසවක් ඉස්ලාම් අතපසු ළහෝ 

අමතක ළනොක  බව ළමම වාකයය පැහැදිලි ව පවසා ඇත. 

ළම් බව සනා  කරන වැදගත් කරුණු දහයක් ඔබ ළවත  
ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැත්ළතමි. ඒවා නම්: 

1. ඒකළද්වත්වය 

2. යහපත් හැඟීම් වර්ධනය කිරීම 

3. ුමසල් ක්රියාවන් සහ අුමසල් ක්රියාවන් අතර තිළබන 

ළවනස පැහැදිලි කිරීම. 

4. අල්ලාහළ්ේ ෂරීආ නීතිය ළවනුළවන් ළවනත් නීති පද්ධතිය 

මත ක්රියා කිරිම පිළිබඳ පහදා දීම. 

http://tanzil.net/#3:85
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5. සමාජළේ මිනිසාළේ තත්ත්වය. 

6. ආර්ථිකය 

7. ළද්ශපාලනය 

8. මුස්ලිම්වරුන් ළකළරහි කාෆිර්වරුන්ළේ පාලනය 

9. කාෆිර්වරුන් ඉදිරිළේ මුස්ලිම්වරුන්ළේ දුබල තත්ත්වය 

10.  අපළේ සත් එකමුතු ළනොවීම 

 

 ප මුව - ඒකළද්වත්වය 

අල් ුමර්ආනය පාරායනා කරන්නන් ඒකළද්වත්වළේ පිරිස ්

තුනකට ළකොටස් කරනු ලබයි. 

1.      රුබූබියියා 

රුබූබියියා යනු අල්ලාහ්ළේ පරමාධිපතයය ළහෝ පරිපාලනය 

කිරීම යන්නළේ. සයලු මැවීම් පරමාධිපතයය සහ පරිපාලනය 

කිරීම සදු ළකළරන්ළන් අල්ලාහ් විසන් පමණි. එවැන්නක් 

කිරීමට හැකියාව සහ සුදුසුකම හිමි ඔහුට පමණි. ළම් පිළිබඳ ව 

ඔහු ඒකීයත්වය සහිතය. ඔහු හා සමාන අන් කිසළවක් 

ළනොමැත යන අදහස රුබූබියියා නම පදළයන් පැහැදිලි ළේ. 

ළම් බව සනා  කරන ුමර්ආන් වාකයයන් කිහිපයක් තිළබ්. 

ඒවායින් කිහිපයක් පහත සඳහන් ළේ.  

مََولَئِن َه  ْلي
َ
نَيََسأ مَيَمَّ ول نََََّخلََقه   (58/الزخرف( ۚ  اللَّـهَ ََْلَق 

“ඔවුන්ව මැේළේ කවුරුන් දැ යි ඔබ ඔවුන්ළගන් විමසු විට, 

සැබැවින්ම අල්ලාහ් යැයි ඔවුන් පවසති. (එළසේ නම් අල්ලාහට් 

නැමදීළමන්) ඔවුන් ළවනතකට ළයොමු කරනු ලබනුළේ ළකළසේ 

ද?”  ුමර්ආන් 43:87 
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ميَرَيََمنَق لَي نَََز ق ك  َماءََِمِِّ رَيَالسَّ
َ نَِضََواْلي مَّ

َ
ميعََََيميلِك ََأ بيَصارَََالسَّ

َ ََواْلي
رَََِوَمن

ي َميِِّتََِمِنَََاليَحَََّجَ ُي 
ي رََِال َميَِِّتََجَ َوي خي

ي ََِّمِنَََال َحِ
ِِّرَ ََوَمنَالي َي َدب

ميرََ
َ ول ونَََۚ  اْلي هَ َفََسيَق  لَيَۚ  اللَـّ فَََلَََفق 

َ
ونَََأ  َ﴾يونسََ/٣١َ﴿ََتتَّق 

“අහසන්ද ළපොළ ොළවන්ද (උද්භීදළයන්) ඔබට ආහාර 

සම්පාදනය කරන්ළන් කවළරක්ද? ශ්රවණයද දර්ශනයද හිමි 

කවළරුමටද? ම වුන්ළගන් ජීවය සදු කරන්ළන් කවළරක්ද? 

සයලු දැය පරිපාලනය කරන්ළන් කවළරක්දැ? යි පවසවු. 

අල්ලාහු යි ඔවුහු කියන්ළනෝය. එළසේ නම් ඔබ ඔහුට ළනොබිය 

වන්නහුදැ? ”  යි පවසනු. ුමර්ආන් 10:31. 

එළහත් සයල්ලන්ළේ පරමාධිපතයය අල්ලාහට් හිමිය යන 

සතයය ෆිර්අවුන් ප්රතික්ළෂේප ක  බව අල් ුමර්ආන් සඳහන් 

කරයි. 

َرََََوَماََعوينَ فِرَيَقَاَلَ  َََ﴾الشعراءَ/٢٣﴿َاليَعالَِميَََب 
“විශ්වළේ පරමාධිපති කවළරක්දැ?යි ෆිර්අවුන් ඇසුළේය.”  

ුමර්ආන් 26:23. 

මූසා (අලල) ඉදිරිළේ අල්ලාහ්ළේ පරමාධිපතයය ප්රතික්ළෂේප 

කිරීමට ෆිර්අවුන්ට ළහේතු වුළේ ඔහුළේ උඩඟු ව සහ නුගත්කම 

බව පහත සඳහන් ුමර්ආන් වාකයය සනා  කරයි. 

نَزَلَََماََعلِميَتََلََقدَيَقَاَلَ 
َ
ََلءََِأ َََهـؤ  َماَواتََِب َرَََإَِلَّ رَيَالسَّ

َ َبََصائِرَََِضََواْلي
 (102/اْلساء)

“ළම්වා සාධක වශළයන් පහ  කළ ේ අහස් හි හා මිහිලතලළේ 

පරමාධිපති මිස ළවන කිසළවුම ළනොවන බව සැබැවින්ම නුඹ 

http://tanzil.net/#10:31
http://tanzil.net/#26:23
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දන්ළනහිය. තවද ඕ ෆිර්අවුන් සැබැවින්ම නුඹ විනාශ කරනු 

ලබන්ළනුම බව මම සතමි.‘ යැයි ඔහුට (මූසා) පවසා 

සටිළේය.”  සූරා ඉසර්ා 17:102 

මූසා (අලල) තුමාට සාදක වශළයන් අල්ලාහ් විවිධ 

ප්රාතිහාර්යයන් පහ  ක  කල්හි ඒවා කිසවක් විශ්වාස කිරීමට 

ෆර්අවුන් ප්රතික්ළෂේප කළ ේය. එම අවස් ාළේ මූසා (අලල) 

තුමා, “ළම් ප්රාතිහාර්යයන් සයල්ල අහස් හා ළපොළ ොව 

නිර්මාණය ක  අල්ලාහ් විසන් එවනු ලැබු බව ඔබ දනී“ යැයි 

ෆිර්අවුන්ට පැවසු සද්ධිය ළමම ුමර්ආන් වකය සඳහන් කරයි. 

ළමය සතයය කරුණක් බව ෆිර්අවුන් ළනොදැන සටියා ළනොළේ. 

එළහත් ඔහුළේ උඩඟු ව සහ අහිංකාරකම මත ළමයට එකඟ 

වීමට ඔහු සූදානම් ළනොවු බව පැහැදිලි ව ළපළන්. ෆිර්අවුන් 

පමණක් ළනොව ඔහු ළමන් ළද්ව ප්රතික්ළෂේපකයන් සයලු 

ළදනාම අල්ලාහව් සහ ඔහුළේ නබි වරුන්ට ලබා දුන් සාධක 

සයල්ල සැබෑ බව දැන සටියත්, එවැනි සාධක කිසවක් 

පිළිගන්නට කිසළසේත් කැමති වුළේ නැත. ළමොවුන්ළේ ළමම 

හිතුවක්කාරකම පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ුමර්ආන් වාකය 

සාක්ෂි දරයි. 

وا تَييَقنَتيَهاَبَِهاَوََجَحد  مَيََواسي ه  س  نف 
َ
ليًماَأ اَظ  ل وًّ  ۚ  وَع 

“ඔවුන්ළේ ආත්මාවන් එය තරළේ විශ්වාස කර තිබිණ ද 

අපරාධිත ව හා උඩඟු කමින් ඒවා පිටු පෑහ.”  ුමර්ආන් 27:14. 

ළමහි සතයයතාව ඔවුන් දැන සටිය නමුත් ඒවා ප්රතික්ළෂේප ක  
ළහේතුළවන්, ‘රුබූබිේයත්’  ළහවත් අල්ලාහ්ට පමණක් හිමි 

පරමාධිපතයය යන විෂය පිළිබඳ ව ප්රශ්න කිහිපයක් ඔවුන්ට 
අල්ලාහ් ඉදිරිපත් කරයි. පහත සඳහන් ුමර්ආන් වාකයය ළදස 

බලන්න. 
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ِفَ
َ
رَيََماَواتَِالسَََّفَاِطرَََِشك ََاللَّـهََِأ

َ  َ(10/إبراهيم)ۚ  ِضََواْلي
“අහස් හා මිහිතලළේ මැවුම්කරු වන අල්ලාහ් විෂළයහි 
(නුඹලාට) සැක ඇත්දැ යි ඔවුන්ළේ රසූල්වරුන් පවසා 
සටියහ.”  ුමර්ආන් 14:10. 

َََق لَي َغيي
َ
هََِأ بيِغََاللَـّ

َ
وَََبًّارَََأ ََِِّب َرَََوَه 

ءَ َك  َۚ َ ََشي
“ඔහු සයලු දැයටම පරාධිපති ව සටියදී  - අල්ලාහ ්

ළනොවන්ළනුම ද මම පරාධිපතියුම ළසේ ළසොයමින් 

යන්ළන්දැ‘යි පවසනු.” ුමර්ආන් 6:164. 

َماَواتََِب َرََََّمنَق لَي رَيَالسَّ
َ  (11/الرعد)ۚ  اللَّـهَ َق لََِِضََواْلي

“අහස්හි හා මිහිතලළේ පරමාධිපති කවුරුන් දැ යි ඔබ විමසා 

(ඔහු) අල්ලාහ් යැයි පවසනු.”  ුමර්ආන් 13:16. 

සතයය ුමමක් දැයි පැහැදිලිව දන්නා ළද්ව ප්රතික්ළෂේපකයින්, 

ඇතැම් විට ඉහත් සදහන් ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ළනොදී නිහ  ව 

සටිය හැක. එබැවින් ඔළබ් ප්රශ්නයන්ට ඔබම පිළිතුරු සපයන 

ළලස නබි (සල්) තුමාණන්ට අල්ලාහ් අණ කරයි. 

ළකළසේ ළවතත් අල්ලාහ්ළේ රුබූබිේයත් පිළිබඳ ව කාෆිර්වරු 

ළහවත් ළද්ව ප්රතික්ළෂේපකයන්ළේ සිංකල්පය ඔවුන්ට 

කිසළසේත් යහ ප්රතිලලයක් ළගන ළදන්ළන් නැත. ඔවුන් දරන 

සිංකල්පය පවිත්ර එකක් ළනොළේ. ළමම විෂළයහි අල්ලාහ ්

ළනොවන ළද් පවා ඔවුන් අල්ලාහ්ට සමාන බවට පත් කර 

ගන්ළනෝය. පහත සදහන් වාකය ළදස බලන්න. 

َثَ َي ؤيمِنَ ََوَما كي
َ
مأ ََبِاللَّـهََِه  مَإَِلَّ ََِوَه  ونََم شي  َ﴾يوسفَ/١٠٦﴿َك 

http://tanzil.net/#12:106
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‘ඔවුන් ආළද්ශ  තබන්නන් යනු මිස ඔවුන්ළගන් ළබොළහෝ 

ළදනා අල්ලාහ් ව විශව්ාස ළනොකරන්ළනෝය.”  ුමර්ආන් 

12:106. 

مَيََما ه  َََنعيب د  هََِإَِلََب ونَاِْل َقرََِِّإَِلَّ ََاللَـّ ليََفٰ  (3/الزمر)ز 
“තවද,  අල්ලාහ් හැර (අන් කිසළවුම) ආරක්ෂකළයුම ළලස 

ගත් අය, ‘ඔවුන් අප ව අල්ලාහ ්ළවත ඉතා සමිපයට  ඟා කිරීම 

පිණිස මිස අපි ඔවුන්ට ළනොනමදිමු.’ (යැයි  පවසති).”  

ුමර්ආන් 39:3 වාකයයළයහි අල්ලාහ් හැර අන් අයට නැමදුම් 

ක  ජනතාව පවසන බව අල්ලාහ් අපට දන්වයි. 

ول ونََ ََلءَََِوَيق  نَاََهـؤ  َفَعاؤ  ِِّئ ونَََق لَيَۚ  اللَّـهََِِعندَََش  ت نَب
َ
ََيعيلَمَ َََلََبَِماَاللَّـهَََأ

َماَواتََِِفَ رَيَِفَََوََلََالسَّ
َ  َََ(15/يونس)َۚ  ِضَاْلي

“අල්ලාහ්ළේ සන්නිධානළයහි (ළම් ළදවි වරුන්) අප 

ළවනුළවන් මැදහත් වන්ළනෝ යයි කියති. අහස්හිද ළහෝ 

ළපොළ ෝළවහිද ළහෝ ඔහු (අල්ලාහ්) ළනොදන්නා දැයක ඔබ 

අල්ලාහුට දන්වන්නහුද?”  (යැයි විමසනු). ුමර්ආන් 10:18 

අල්ලාහ් හැර අන් අයට නැමදුම් කරනවුන් ළමළලස තම 

ක්රියාවට ළහේතු සාධක ළපන්වන්ළනෝ යැයි අල්ලාහ් ළමහි දී 

පහදා ළදයි. ළකළසේ ළවතත් අල්ලාහ් සමානයක් තබමින් 

කාෆිර්වරුන් අනුගමනය කරන ඒකළද්වත්වය ඔවුන්ට 

කිසළසේත් යහපතක් ළගන ළනොළදයි. 

ළදවනුව: නැමදුළමහි ඒකළද්වත්වය වන උලූහියියා. 

ළමම සිංකල්පය පිළිබඳ ව සයලු නබිවරුන් සහ ඔවුන්ළේ 

සමාජය අතර විශාල ගැටුම් සදු විය. සයලු නබිවරුන් එවනු 

ලැබුළේ ළමම ඒකළද්වත්වය තහවුරු කිරීම පිණිසය. අල්ලාහ ්
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හැර  අන් කිසළවක් නැමදුම සඳහා සුදුසු ළනොවන බව إالهللا الإله  

යන අරාබි ප්රකාශළයහි ඇතු ත් ව තිළබ්. ළමම වදන තු  

සනා  කිරීම සහ ප්රතික්ළෂේප කිරීම යන මූලික අර්  ළදකම 

අඩිංගු වී තිළබන බව දැක ගත හැක. 

ළමම වදනළේ සඳහන් “  ال ”  යන ළකොටස මගින් අල්ලාහ ්

හැර අන් සයලු ළදවිවරුන් සහ ඔවුන් සදු කරන නැමදුම් 

සයල්ල ප්රතික්ළෂේප කරනු ලබයි. එළහත්  إالهللاයන වදන මගින් 

නැමදුමට සුදුසු අල්ලාහ ්පමණක් බවද, ඒ ළහේතුළවන් නැමදුම් 

සයල්ල ඔහුට පමණක් සදු ක  යුතු බවද සනා  කරනු ලබයි. 

ළමම ුමඩා වදන අල් ුමර්ආනළේ ළබොළහෝ තැන් හි දැක ගත 

හැකි ළේ. උදාහරණ කිහිපයක් ළදස බලමු. 

ََِِِّفَََبَعثينَاََولََقدَي
ةَ َك  مَّ

 
وًَلَرَََّأ نََِس 

َ
واَأ ب د  هَََاعي تَنِب واَاللَـّ اغ وَتَََواجي َ ۚ  الطَّ ََ َ

َ(31/انلحل)ََ
“නුඹලා අල්ලාහ්ට පමණක් නමදිනු, තාඝූත් (නම් නපුරු 

බලළේගයන්)ළගන් වැ කී සටිනු’ යැයි පවසා සෑම 

සමූහයකටම රසූල්වරළයුම එළේළවමු.”  ුමර්ආන් 16:36. 

رَيََوَما
َ
ولَ رَََّمِنَكَََقبيلََِمِنََسليَناأ ََس  نَّهَ َإَِْليهََِن وِحََإَِلَّ

َ
ََإهِلَََلََأ نَاَإَِلَّ

َ
َأ

ونَِ ب د  َ﴾اْلنبياء/٢٥﴿َفَاعي
“සැබැවින්ම මා හැර ළවනත් ළදවිළයුම ළනොමැත. එබැවින් 

නුඹලා මට නැමදුම් කරවු. යැයි අපි වහී මගින් ළහළිදරේ 

කරමින් මිස නුඹට  ළපර කිසදු රසූල්වරළයුම අපි 

ළනොඑේළවමු.”  ුමර්ආන් 21:25. 

http://tanzil.net/#21:25
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رَيََفَمن ف  اغ وتََِيَكي تَميَسكََََفَقدََِبِاللَّـهَََِوي ؤيِمنَبِالطَّ َََوةَِبِاليع رَيَاسي ثيََقٰ يو  ال
 (281/ابلقرة)

එබැවින් කවළරක් නපුරු බලළේගයන් ප්රතික්ළෂේප ළකොට 

අල්ලාහ් ව විශ්වාස කරන්ළන් ද එවිට ඔහු ශක්තිමත් රැහැනක් 

අල්ලා ගළත්ළත්ය.”  සූරා බකරා 2:256. 

لَي
َ
أ رَيََمنَيََواسي

َ
لِنَارَ َمِنََقبيلَِكََمِنََسليَناأ َجَعلينَاَس 

َ
َـنَِالرَََّد ونََِمِنَأ َْحي

ونَََآلَِهةًَ عيبَد   ﴾الزخرف/٤٥﴿َي 
“කරුණාභරිතයාණන් හැර නැමදුම් කරනු ලබන  ළවනත් 

ළදවියන් අපි පත් කළ මු දැ? යි නුඹලාට ළපර අපළේ 

රසූල්වරුන්ළගන් කවළරුම අප එේළේ ද ඔහුළගන් විමසනු.” 

සූරා සුහ්රුෆ්: 45. 

نََّماَإَِلَََّي وَحََٰإِنََّماَق لَي
َ
مَيَأ نت مََفَهلَيَۚ  َواِحدَ َإِلَـهَ َإِلَـه ك 

َ
لِم ونَََأ سي َم 

َ﴾اْلنبياء/١٠٨﴿
“සැබැවින්ම මා ළවත වහී ළහළි දරේ  කරනු ලබනුළේ 

නුඹලාළේ ළදවිඳා එකම ළදවිළයුම යන්නය. එබැවින් නුඹලා 

අවනත වන්නන් වන්ළන්දැ?’  යි පවසවු.”  සූරා අන්බියා :108. 

තුන් වැනි: අල්ලාහ්ළේ අලිංකාරවත් නාමයන් 

අල් ුමර්ආනය පහදා ළදන අයුරින් ළමය පදනම් ළදකකින් 

සමන්විතය. ඒවා නම්: 

1. මවනු ලැබු ළද් හා සමාන කරනු ලැබීළමන් අල්ලාහ් අති 

පාරිශුද්ධය. 

http://tanzil.net/#43:45
http://tanzil.net/#21:108
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2. අල්ලාහ් පිළිබඳ ව ඔහු සහ ඔහුළේ රසූල් (සල්) තුමාණන් 

ළකළසේ පහදා දුන්ළන්ද ඒ ආකාරළයන්ම අල්ලාහ්ළේ 

පරිපූර්ණතාවට සහ උසසභ්ාවයට එකඟ ව ය ාර්  

භාවළයන් විශ්වාස කිරීම අවශයයළේ. එයට ළහේතුව 

අල්ලාහ් ගැන කරුණු පහදා දීමට අල්ලාහ් සහ ඔහුළේ 

රසූල් තුමාණන් හැර අන් කිසළවුමට ළනොහැකි වීමය. 

එනිසා අල්ලාහ් සම්බන්ධ ව ඔහු සහ ඔහුළේ රසූල් (සල්) 

තුමාණන් පහදා දුන් විස්තර ඒ ආකාරළයන්ම විශව්ාස 

කිරීම ඊමානළේ අතයවශය අිංගයකි. 

තවද, අල්ලාහ් සයලු ළද් ගැන දනී. ළම් පිළිබඳ ව නබි 

(සල්) තුමාණන් තමා කැමති කිසවක් ළනොපවසන බව 

පහත සදහන් ුමර්ආන් වැකි අපට දන්වයි. 

نت مَي
َ
أ
َ
لَمَ َأ عي

َ
مََِأ

َ
هَ َأ َ(140/ابلقرة)ََََۚ  اللَـّ

“සැබැහැවින් දන්ළන් ඔබද අල්ලාහ්ද?”  සූරා බකරා:140 

 

يَهَوىَََٰعنََِيَنِطقَ ََوَما ََوََهَ َإِنَيَ﴾٣﴿َال َ َإَِلَّ َ﴾انلجم/٤﴿َي وَحََٰوَحي
 

“(නබිවරයා) තම චිත්තාශාව අනුව කතා ළනොකරයි. (ඔහු කතා 

කරන) එය වහි මාර්ගළයන් ළහළිදරේ කරනු ලැබු ළද් මිස 

නැත.”  සුරා අන් නුජූම් 3,4. 

ءَ ََكِمثيلِهََِلَييَسَ وَََۚ  ََشي ِميعَ َوَه  َََالسَّ َ﴾الشورى/١١﴿َِصيَ ابلي

http://tanzil.net/#53:3
http://tanzil.net/#53:4
http://tanzil.net/#42:11
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“ඔහු ළමන් කිසවක් නැත. තවද ඔහු සර්ව ශ්රවකය, සයල්ල 

දන්ළන්ය.”  සූරා අෂ් ෂුරා: 11. 

ඉහත සඳහන් වාකයයන්හි ප මු  වාකයයන්හි තමාට අදා  

ළනොවන ගුණිංගයන් ගැනද අවසාන වාකයළයහි තමාට 

ගැ ළපන ගුණාිංගය ගැනද අල්ලාහ් තහවුරු කර ඇත. 

අල්ලාහ් ගැන සම්පූර්ණ දැනුම ලැබීළම් හැකියාව කිසළවුමට 

ළනොමැති බව පහත සඳහන් වාකයය පහදා ළදයි. 

ََََماََيعيلَمَ  ييِديهِمَيََبيي
َ
مَيََوَماَأ ونََََوََلَََخليَفه  ِيط  َ﴾طهَ/١١٠﴿َِعليًماَبِهََُِي  ََََََ 

“ඔවුන්ළේ දෑත් අතර ඇති දෑ ද ඔවුනට පසුපසන්  ඇති දෑ ද ඔහු 

දනී. ඔවුහු ඔහු පිළිබඳ ව දැනුළමන් සම්පූර්ණ ළනොවන්ළනෝය.”  

සූරා තාහා :110 

 

 යහපත් හැඟීම් වර්ධනය කිරීම 
පාපකර්මයන්ළගන් මුදවා ගනු ලබනු පිණිස මිනිසාට යහපත් 

උපළදස් සහ යහපත් හැඟීම් වර්ධනය කරන විෂයයන් 

අතයාවශය වනු ඇත. එනිසා මිනිසා හැඟීම් ලබනු පිනිස සහ 

යහපත් උපළදස් ලබනු පිණිස අල් ුමර්ආනය අල්ලාහ් පහ  

කළ ේය. අභයන්තරව සහ බාහිරව මිනිසා විසන් සදු කරන ලද 

සයලු කටයුතු පිළිබඳ ව සැබැවින්ම අල්ලාහ් දන්නා බවද, එවා 

ළදස පරීක්ෂාළවන් බලා සටින බවද අවළබෝධළයන් ජීවත්වන 

මිනිසාට එයට වඩා ළහොඳ උපළදස් ළහෝ බියබැතිමත්කමක් 

අවශය නැති බව කවුරුත් පිළිගනු ඇත. ළමම විෂය පිළිබඳ ව 

අල් ුමර්ආනය නිතර මතක් කරයි. 
මිනිස් සත් තු  පැන නගින භීතිය සහ විවිධ හැඟීම් පිළිබඳ ව 

අවළබෝධ කර දීමට විද්වතුන් පහත සඳහන් නිදසුන ළපන්වයි. 

ජනතාවට ඝාතනය කිරීම වැනි බරපතල දඬුවම් පමුණුවමින් 

http://tanzil.net/#20:110
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පාලනය කරන ඒකාධිපතිළයුම සහ ඔහුළේ ළසබළුන් ඉදිරිළේ 

ජනතාව සටළගන සටිති. ඔවුන්ළේ අළත් ළල් තැවරුනු කසයද 

සූදානම් ව තිබුණි. ළමම සභාළේ ප්රධානියාළේ බිරියන් සහ 

දියණියන් ඔහු වටා වාඩිවී සටින බව සතමු. ළමවැනි 

අවස් ාවක, ප්රධානියාළේ බිරියන් ළහෝ දියණියන් තමාට 

ලැබිය යුතු බව ජනතාව අතර කිසළවක් සතීමට පවා හැකිළේ 

ද? එළවනුවට එහි ළරොක් ව සටින ජනතාවළේ සත් තු  බිය හා 

පීඩනය පිරී තිළබන බව නම් නිසැකයි. ඔවුන් සයලු ළදනාම 

සදුවිය හැකි අනර් ය බලාළපොළරොත්තු ළවන් නිශශ්බ්දව සටින 

බව කවුරුත් දනී. රාත්රිළේ සදු වන වැරදි ක්රියාවන් සයල්ල ගැන 

රාජය ප්රධානියා පසු දින අළුයම දැන ගන්නා බව ජනතාව දැන 

සටිළේනම්, රාජය ප්රධානියාළේ දඬුවමට බිළයන් ඔවුන් සයලු 

වැරදි ක්රියාවන්ළගන් ්ත්ව සටින බව නිසැකව කිව හැක. 

ළකළසේළවතත් ළමවැනි නිදසුන්ට වඩා අල්ලාහ ්උතුම්ය. මන්ද, 

රාජය නායුමළේ දැනමට අල්ලාහළ්ේ දැනුම ඉතාමත් විශාලය. 

අල්ලාහ් මහත් ශක්තිළයන් යුක්තය. ඉතාමත් දැඩි ළලස දඬුවම් 

දීමට හැකියාව සහිතය. තවද, තමා තහනම් ක  ළද් පි බඳව 

වැඩි සැලකිලි දක්වන්ළන්ය. ළමයට එකඟව අල්ලාහ ්

සර්වඥානය, සයල්ල දකින්ළන්ය යනුළවන් විශ්වාස කරන 

මිනිසා කිස විළටක පාප ක්රියාවන්ට  ඟා වන්ළන් නැත. 

අල්ලාහ් මිනිසාව මැවීළම් එකම අරමුණ, මිනිසා ඔහුළේ 

ආඥාවට අවනත ව ජීවත් විය යුතුය යන්නයි. 

َنَ يَسَإَلَِْلَعيب دوي َاجِلنَواْلن  (81/اذلارات)وماَََخلَقت 
“මා නැමදුම් කිරීමට මිස ජින් සහ මනුෂය වර්ගයා 

ළනොමැේළවමි.”  සූරා අද් දාරියාත්: 56 වාකය ඉතා පැහැදිලිව 

පවසයි. 
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පහත සදහන් වාකය ළම් බව තවත් පැහැදිලි කරයි. 

مَي مَيَنِلَبيل وَه  ه  ي 
َ
َسنَ َأ حي

َ
َ﴾الكهفَ/٧﴿ََعَمًَلََأ

“ඔවුන් අතරින් ක්රියාළවන් වඩාත් යහපත් වන්ළන් කවුරුන්දැයි 

අපි පරීක්ෂා කරනු පිණිස මිහිතලය මත ඇති දෑ අපි එයට 

අලිංකාරමත් කළ මු.”  සූරා කහෆ්් 11:7. 

وََ ِيَوَه  َماَواتَََِخلَقَََاذلَّ رَيَالسَّ
َ يَّامَ َِستَّةََِِفَََضََواْلي

َ
هَ َعرَيََوََكنَََأ ََش  َََعَ

يَماءَِ مَيَال مَيَِْلَبيل َوك  ي ك 
َ
َسنَ َأ حي

َ
َ(8َ/هود)َۚ  َعَمًَلََأ

“ඔහුය අහස්ද ළපොළ ොවද දින (කාලය) හයක දී නිර්මාණය 

ළකළ ේ. ඔහුළේ “අර්ෂ්”  ජලයට ඉහළින් වුළේය. ඔබළගන් 

කවළරක් ක්රියාළවන් ඉතා ළහොඳ දැයි ඔබ පිරික්සනු පිණිස”  

සූරා හූද් 11:7. 

ِي يَمويَتَََخلَقَََاذلَّ ََياةَََال مَيََواْلي مَيَِْلَبيل َوك  ي ك 
َ
َسنَ َأ حي

َ
ََۚ  َعَمًَلََأ َ(2/الملك)َ

“නුඹලා අතරින් කවළරුම ක්රියාළවන් උතුම් ද යන්න පිරික්සනු 

පිණිස ඔහු මරණය හා ජිවිතය නිර්මාණය කළ ේය.”  සූරා 

මුල්ක් 67:2 

ළමයට එකඟව මිනිසා නිර්මාණය කරනු ලැබුළේ, ඔහු එක් 

ළදවිළයුමට පමණක් නැමදුම් ක  යුතුය යන ළහේතුළවන්ය. 

නිසයාකරව ඉටු කරන නැමදුම් පමණක් අල්ලාහ් පිළිගන්නා 

බව ළමයින් අදහස් වන්ළන්ය. එළසේ ළනොවන ළවනත් නැමදුම් 

ක්රම කිසවක් අල්ලාහ් පිළිගන්ළන් නැත. ළමනිසා පිළිගනු 

ලබන නැමදුම් ළකළසේ සදුවිය යුතු ද යනු ළපන්වා ළදනු පිණිස 

නබි (සල්) තුමාණන් ළවත පැමිණි ජිබ්රීල් (අලල) ‘ ِأَْخبِْرنِي َعن

http://tanzil.net/#18:7
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 ඉහ්සාන් යනු ුමමක් දැයි මට පවසන්න’ යනුළවන්‘ ’اإلْحَسانِ 

පැවසීය. 

ජිබ්රීල් (අලල) ළමළලස නබි (සල්) තුමාණන්ළගන් විමසුළේ 

ඉහස්ාන් පදනම් කර ගත් නැමදුම පමණක් අල්ලාහ ්පිළිගන්නා 

බැවිනි. එයට නබි (සල්) තුමාණන්, 

 أْن َتْعُبَدهللا كأنَك َتَراهُ َفإْن َلْم َتُكْن َتَراهُ َفإنُه َيَراكَ 
“අල්ලාහ් ළදස ඔබ බලනවාක් ළමන් ඔහුට නැමදුම් කිරීමළේ. 

ඔබ අල්ලාහ්ව නුදුටවත්, සැබැවින්ම ඔහු ඔබව දකින්ළන්ය.”  

යන හැඟීම සහිතව නැමදුම් කිරීම යනුළවන් නබි (සල්) 

තුමාණන් පිලිතුරු දුන්හ. 

අපි නැමදුම් කරන අවස් ාවන්හි අල්ලාහ ් ළදස සෘුලව 

බලනවාක් ළමන් අපට සළතනවා නම් ළහෝ අප ළදස 

අල්ලාහ්ළේ අවධානය ළයොමු වී තිළබන බව සතුළන් නම්, එම 

නැමදුම පිරිසදු හා ජීවමාන එකක් බවට පත්ළේ. අල්ලාහ ්

පිළිගනුළේ ළමවැනි නැමදුමයි. එළමන්ම පාපයක් සදු 

කරන්නට සූදානම් වන ළකළනක් තු   ඉහ්සාන් නම් තත්වය 

හට ගත්ළත් නම් ඔහු එම පාප ක්රියාව ළනොකර එයින් 

මිළදන්නට වග බලා ගනී. 

ළමවැනි ඉහ්සාන් තත්ත්වය මිනිසාළේ සත් තු  හට ගන්ළන් 

නම් එය ඔහුට යහ මාර්ගය ළපන්වන උපළද්ශකළයුම ළලස 

පත්වන ළහයින් අල් ුමර්ආනය ළම් පිළිබඳ ව වැඩි අවදානම් 

දකවයි. ුමර්ආලළේ ඕනෑම පිටුවක් ළදස ඔබ බැලුවත් ළමවැනි 

උපළදස් තිළබන බව ඔබට දැක ගත හැකි ළේ. ළමවැනි හැඟීම් 

වර්ධනය කර ුමර්ආන් වාකය කිහිපයක් ළදස අවධානය ළයොමු 

කරමු. 
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نَاََولََقدَي نَسانََََخلَقي ِ
َََماََوَنعيلَمَ َاْلي وِس  هَ َبِهََِت وَسي س  قيرََََوََنينَ َۚ  َنفي

َ
َأ َإَِْليهََِب 

َورَََِحبيلََِِمنَي
ي ََإِذيََ﴾١٦﴿َيدَِال َِيانَََِيتَلََقَّ تَلَقِّ يم  َِميَََِعنََِال َمالََِوََعنََِاْلي ِ َالشِّ

اَ﴾١٧﴿َقَعِيدَ  ََمَّ ََقَويلَ َمِنَيَليفِظ  ييهََِإَِلَّ َرَََََلَ  ﴾ق/١٨﴿ََعتِيدَ َقِيب 
“තවද සැබැවින්ම අපි මිනිසා මැේළවමු. ඔහුළේ ආත්මාව 

සතන දෑ අපි දනිමු. තවද අපි (ළගළලහි) ශීර්ෂ ශීරාවට වඩා 

ඔහුට සමීපළයන් සටිමු.” 

“දුමණු පසන්ද වම් පසන් ද හිඳ සටහන් කරන ළදළදනා 

සටහන් කරන කල්හී.” 

“නිවැරදිව සටහන් කරන්නන් ඔහු අබියස (සටහන් කරමින්) 

මිස කිසඳු වදනක් ඔහු (මිනිසා) උච්චාරණය ළනොකරන්ළන්ය.” 

සූරා අල් අ්ඃරාෆ් 50:16 සට 18 දක්වා. 

نََّ صَّ نَّاََوَماَۚ  بِعِليمَ ََعلَييهِمَفَلَنَق   ﴾اْلعرافََ/٧﴿َََغئِبِيَََك 
“ඔවුන් ක  දැය ගැන දැනුළමන් අපි කියා පාන්ළනම්ය. අපි 

ඉදිරිපිට ළනොවුළවෝ ළනොළවමු.”  සූරා අ්ඃරෆ් 7:7. 

ونَ ََوَما نَ َِفََتَك 
ي
َََعَملَ َمِنَيََتعيَمل ونََََوََلََآنَ ق رَيَمِنَهَ مِنيَََتتيل وََوَماََشأ َإَِلَّ

نَّا مَيَك  وًداََعلَييك  ه  ونَََإِذيََش  ِثيَقالََِمِنَبِِّكََرََََّعنََيعيز ب َََوَماَۚ  فِيهََِت فِيض  َمِّ
رَيَِفََة ََذرََّ

َ َماءََِِفَََوََلََِضَاْلي َغرََََوََلََالسَّ صي
َ
َبََََوََلََذَلَِكََِمنَأ كي

َ
ََأ َِفََإَِلَّ

َ  ﴾يونس/٦١﴿َبِيَ مَ َكَِتاب 
“ළතොපි එහි ළයළදන කල්හි අපි එහි සාක්ෂිව හිඳ මිස නුඹ කිස 

කාර්යළයන්හි ළනොළවති. ුමර්ආනළයන් - නුඹ සමුදිරණය 

http://tanzil.net/#50:16
http://tanzil.net/#50:17
http://tanzil.net/#50:18
http://tanzil.net/#7:7
http://tanzil.net/#10:61
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ළනොකරන්ළනහිය. නුඹ ත්රියාවන් ළනොකරන්ළනහුය. 

ළපොළ ොළවහිද අහස්හිද අණුවක බරක්  ළහෝ එයින් අඩුව ළහෝ 

වැඩිය ළහෝ පැහැදිලි ළල්ඛනළයහි මිස නුඹළේ 

පරමාධිපතිළගන් සැඟවී නැත.”  සූරා යූනුස් 10:61. 

 

ََلَ
َ
مَيَأ ورَََيَثين ونَََإِنَّه  د  مَيص  واَه  ف  َتخي ََلََۚ  مِنيهَ َلِيَسي

َ
ونَََِحيَََأ َتغيش  مَيَيَسي َثِيَابَه 

دَ َبَِذاتَََِعلِيمَ َإِنَّهَ َۚ  ي عيلِن ونََََوَماَونََي ِسَ ََماََيعيلَمَ   ﴾هود/٥﴿َورَِالص 
“ඔහු (අල්ලාහ්)ළගන් සඟවනු පිණිස ඔවුහු ඔවුන්ළේ හදවත් 

හුමළුවති. ඔවුන් තමන් වස්ත්රළයන් ළපොරවා ගන්නා කල්හි ම 

ඔවුන් සඟවන දැය ද ඔවුන් එළිදරේ කරන දැය ද ඔහු 

(අල්ලාහ්) දන්ළන්ය. සැබැවින්ම ඔහු සත් හි දැය දන්ළන්ය.”  

සූරා හූද් 11:5. 

 

 ුමසල් ක්රියාවන් සහ අුමසල් ක්රියාවන් අතර 

තිළබන ළවනස පැහැදිලි කිරීම. 
යම් ක්රියාවක් පිළිගනු ලැබීම සඳහා එහි කරුණු තුනක් ඇතු ත් 

වී තිබිය යුතු බව අල් ුමර්ආනය පැහැදිලි කරයි. ඒවායින් 

එකක ළහෝ ළවනසක් සදුවුළේ නම් එම ක්රියා කරන්නාට එයින් 

කිසදු යහපතක් සදු ළනොවනු ඇත. 

ප්ර ම කරුණු: 

ළකළනක් සදු කරන ක්රියාව, මුහම්මද් රසූල් (සල්) තුමාණන්  

රැළගන ආ කරුණු සමඟ එකඟ විය යුතුය. ළම් බව පහත 

සඳහන් ුමර්ආන් වැකි තහවුරු කරයි. 

مَ ََوَماََ ول َالرَََّآتَاك  وه ََس  ذ  مَيََوَماَفَخ  واََعنيهَ ََنَهاك   (8/اْلش)ۚ  فَانتَه 

http://tanzil.net/#11:5
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“ඔහු (රසූල් වරයා) නුඹලාට ුමමක් පිරිනැමුළේ ද එය නුඹලා 

ගනිවු. ඔහු නුඹලාට ුමමක් තහනම් කළ ේ ද එයින් වැ කී 

සටිවු.”  සූරා හෂර් 50:7. 

وَلَالرَََّي ِطعََِمَّن َطاعََََفَقدَيَس 
َ
َََأ َ(50َ/النساء)َۚ  اّللَّ

“කවළරුම ළමම රසූල්වරයාට අවනත වන්ළන් ද සැබැවින්ම 

ඔහු අල්ලාහ්ට අවනත විය.” සූරා අන් නිසා 4:80. 

نت مَيَإِنَق لَي ِب ونَََك  َََُت   (31/آلَعمران)فَاتَّبِع وِِنََاّللَّ
“(නබිවරය! පවසනු) නුඹලා අල්ලාහ් ව ප්රිය කරන්නන් ව 
සටිළේ නම් නුඹලා මා අනුගමනය කරනු.” සූරා ආල ඉම්රාන් 
3:31. 

مَي
َ
مَيَأ َََلَه  واَشَََََكءَ ش  مَع  ِنَََلَه  ِينََِمِّ ذَنَلَمَيََماَاَلِّ

ي
َ َبِهََِيَأ  (21/الشورى)َۚ  اّللَّ

“දහමින් අල්ලාහ ්කවර ළදයක් පිළිබඳ ව අනුමැතිය නුදුන්ළන්ද 
එවැන්නක් ආගමානුගත කරන හවුල්කරුවන් ඔවුනට ළවත් 
ද?” සූරා ෂුවරා 42:21. 

 َ ذِنَََآّللَّ
َ
مَيَأ مَيَۚ  لَك 

َ
ََأ ََََِعَ َتَ َاّللَّ  )يونس/٥٩﴿َونَََتفي

“අල්ලාහ් ඔබට අවසර දුන්ළන්ද? නැතළහොත් ඔබ අල්ලාහ ්
ළකළරහි ළබොරු ළගොතන්ළනහුදැ? යි පවසන්න!” සුරා යූනුස ්
10:59 

ළදවැනි කරුණු: ළකළනක් සදු කරන ක්රියාවන් සයල්ල 

අල්ලාහ් සඳහාය යන පිරිසදු අළප්ක්ෂාළවන් සදු විය යුතුය. ළම් 

බව පහත සඳහන් ුමර්ආන් වැකි පැහැදිලි කරයි. 

مِرَ ََوَما
 
ََواأ واَإَِلَّ َََِْلَعيب د  يلِِصيَََاّللَّ ِينَََهَلَ َُم  نََفاَءََاَلِّ  (8/ابلينة)ح 

http://tanzil.net/#10:59
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“අල්ලාහ්ට භක්තිය සුවිශුද්ධව කරමින්, සෘුලව ද ස ාහ් හි 

නිරතව ද සකාත් ළදමින් ද, අල්ලාහ් ට නමදින්නට මිස ඔවුහු 

ළනොඅණ වන ලද්ළදෝය.ඒ ය සෘුල මාර්ගය.” සූරා බේයිනා 98:5 

َإََِق لَي ِمرَيَنِِّ
 
نَيَت َأ

َ
ب دَََأ عي

َ
َََأ يلًِصاَاّللَّ َ َُم  ِينَََهلَّ مِرَيَ﴾١١﴿َاَلِّ

 
نَيَت ََوأ

َ
ونَََِْل ك 

َ
َأ

َلَ وَّ
َ
لِِميَََأ يم سي ََق لَيَ﴾١٢﴿َال ََإِنِِّ َخاف 

َ
َرََََعَصييت ََإِنَيَأ ََعِظيمَ َيَويمَ ََذاَبَعَََبِِّ

َََق لََِ﴾١٣﴿ ب دَ َاّللَّ عي
َ
يلًِصاَأ َ َُم  واَ﴾١٤﴿َدِيِنََهلَّ ب د  ِنَِشئيت مََماَفَاعي َۚ  د ونِهََِمِّ

 (11,18َ/الزمر)
“සැබැවින්ම දහළමහි අල්ලාහ්ට චිත්ත ඒකා්රතාළවන් ඔහුටම 

නැමදුම් කරන ළලස මට අණ කරනු ලැබුළවමි.” යයි 

(නබිවරයාණනි!) පවසවු. 

තවද මා මුස්ලිම්වරුන් (අවනත වන්නන්) ළගන් ප්ර මයා වන 

ළලස මට අණ කරනු ලැබුළවමි.” 

“මාළේ පරමාධිපතිට මා පිටුපෑළේ නම් සැබැවින්ම මහත් වූ 

දිනයක දඬුවමට මම බිය ළවමි යැයි පවසනු.” 

“මාළේ දහළමහි අල්ලාහ්ට චිත්ත ඒකා්රතාළවන් ඔහුටම 

නැමදුම් කරන්ළනමි‘ යැයි පවසනු.” 

“එබැවින් ඔහු හැර නුඹලා අභිමත ක  දෑ නුඹලා නැමදුම් 

කරවු. ‘සැබැවින්ම (ම වුන් ළකළරන්) නැගිටවනු ලබන 

දිනළයහි ඔවුන්ටම හා ඔවුන්ළේ පවුළල් අයට අලාභ හානි 

කරගත්තන් අලාභවන්තයින්ය. දැන ගනු, පැහැදිලි අලාභය 

එය යැ‘ යි පවසවු.” සූරා zසුමරා 39;11 සට 15 දක්වා. 

තුන්වැනි කරුණු: ළකළනක් සදු කරන ක්රියාවන් නිවැරදි 

අකීදාව මත පදනම් විය යුතුය. එයට ළහේතුව ක්රියාවක් නිවසක 

http://tanzil.net/#39:11
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වහලක් ළමන්ය. අකීදා එම නිවළසේ අත්තිවරම හා සමානය. 

එළහයින් ක්රියාවක් පිළි ගනු ලබනු පිණිස එහි පසුබිම ළද්ව 

විශව්ාසය අතයවශයළයන්ම තිබිය යුතුය. පහත සදහන් වැකි 

ළම් බව තහවුරු කරයි. 

اِْلَاتََِمِنََََيعيَملَيََوَمن َكرَ َمِنَالصَّ
وَيَذَ

َ
نَثََأ

 
وَََأ ؤيِمنَ َوَه  وئلكََم 

 
فأ

َنَةََ ل ويَنَاجلي خ   (124/النساء)يَدي
“පිරිමියුමළගන් ළහෝ ළේවා කාන්තාවකළගන් ළහෝ ළේවා 

තමන් විශ්වාසවන්තයුම ව සටිය දී යහකම් අතුරින් කවළරුම 

ළහෝ යහපත කරන්ළන් නම් එවිට ඔවුහු ස්වර්ගයට පිවිළසති.” 

සූරා අන්නිසා 4:124. 

ගැත්ළතුමළේ සයලු යහ ක්රියාවන් පිළි ගනු ලැබීමටද එම 

මාර්ගළයන් ඔහු සව්ර්ගයට පිවිසීමටද ළහේතු වන්ළන් ඔහුළේ 

ක්රියාවන් ඊමාන් ළහවත් ළද්ව විශව්ාසය සහිත ව සදු ක  යුතුව 

තිළබ්. ළමය පිළිබඳ ව  وهومؤمن  ඔහු ඊමාන් සහිතව සටි 

ළමොළහොත යන වචන පැහැදිලි කරයි. තවද ඊමාන් ළනොමැති 

ළකළනුමළේ යහ ක්රියාවන් ඔහුට කිසදු ලලක් ළගන ළනොළදන 

බව පහත සඳහන් ුමර්ආන් වැකි පැහැදිලි කරයි. 

نَا نث ورًَََهبَاءًََفََجَعلينَاه َََعَملَ َمِنَيََعِمل واََماَإَِلَََوقَِدمي  ﴾الفرقان/٢٣﴿َامَّ
“ක්රියාළවන් ඔවුන් ක  ළද් ළවත අපි ළයොමු වන්ළනමු. පසුව 

එය විහිදුවනු ලැබු දූවිලි බවට පත් කරන්ළනමු.” සූරා අල් 

ෆුර්කාන් 25:23. 

ولَـئِكََ
 
ِينَََأ مَيَلَييَسََاذلَّ ِخرَََِفََلَه  ََةَِاْلي واََماَوََحبَِطََۚ  ارَ انلَََّإَِلَّ َفِيَهاََصَنع 

اََوَباِطل َ  ﴾هود/١٦﴿ََيعيَمل ونَََََكن واَمَّ

http://tanzil.net/#25:23
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“ඒ අය - ඔවුනට පරළලොළවහි ගින්න මිස නැත. එහි ඔවුන් ක  

දැය නිෂ්ලලය. ඔවුන් කරමින් හුන් දැය නිරර් කය.” සූරා  හූද් 

11:16. 

ඊමාන් විරහිත ව ළකළනක් කරන ුමසල් ක්රියාවන් පිළි ගනු 

ළනොලබන බව සඳහන් කරන අල් ුමර්ආන් වැකි තවත් 

කිහිපයක් අල් ුමර්ආනළේ දක්නට තිළබ්. 

 

 අල්ලාහ්ළේ ෂරීආ නීතිය ළවනුළවන් ළවනත් නීති 

පද්ධතිය ක්රියා ළේ ළයදීම පිළිබඳ විස්තර. 

ළමවැනි පියවරක් ප්රසද්ධිළේ කරන ළද්ව ප්රතික්ළෂේපය සහ 

අල්ලාහ්ට අළද්ශ තැබීමක් බව අල් ුමර්ආනය පැහැදිලි ව 

සඳහන් කරයි. “එළුළවක් මරණයට ලක් වූ විට, එම එළුවා 

මැරුළේ කවුරුන්දැ?” යි රසූල් (සල්) තුමාණන්ළගන් ප්රශන් 

කරන ළලස කාෆිර්වරුන්ළේ සත් තු  ළෂයිතාන් චලනයක් 

ඇති කළ ේය. කාෆිර්වරු ළම් බව විමසු විට නබි (සල්) 

තුමාණන් “අල්ලාහ් ඔහු ව ඝාතනය කළ ේ යැ” යි පිළිතුරු 

දුන්හ. එවිට “ඔබළේ දෑතින් කැපු ළද් හලාල් යනුළවන්ද. 

අල්ලාහ්ළේ අතින් මරණයට ලක් ක වුන් හරාම් ළහවත් 

තහනම් බවද පත් කරන්ළන් නම්, අල්ලාහට් වඩා ඔබ සැම 

උතුම් බවට පත් වුනා දැ” යි නබි (සල්) තුමාණන්ළගන් ප්රශන් 

කරන ළලස කාෆිර්වරුන්ළේ සත් තු  ළෂයිතාන් චලනයක් සදු 

කළ ේය. මූලාශ්ර අබු දාවුද් සහ තිර්මිදි. 

يَاِطيَََِإَونََّ ونَََالشَّ ِْلَائِهِمَيَإَِلَََْل وح  وي
َ
مَيَأ َطعيت م وه مَيَِإَونَيَۚ  ِْل َجادِل وك 

َ
مَيَأ َإِنَّك 

َِ ونََلَم شي  (اْلنعام/١٢١﴿َك 

http://tanzil.net/#6:121
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“(නබි තුමාණනි!) ඔබ සමඟ විවාද කිරීමට ඔවුන්ළේ මිතුරන් 

ළපොලඹවන්ළනෝය. ඔබ ඔවුනට කීකරු වුවළහොත් සැබැවින්ම 

ඔබ සමානයක් තබන්ළනහිමය.” සූරා අන්ආම් 6:121 

ළමම වාකයළයහි  إنكم لمشركون- සැබැවින්ම ඔබ සැම 

අල්ලාහ්ට සමාන තබන්නන්ය යන වදන මගින් ‘අල්ලාහ්ළේ 

ආඥාවට එළරහි ව ක්රියා කරන්ළනක් සැබැවින් ළෂයිතාන්ට  

අවනත වන මුෂිරික්වරු බවට අල්ලාහ් ශබ්ද නගා දිවුරා 

පවසයි. එබැවින් ම  සතුන්ළේ මාිංශ ආහාරයට ගැනීම 

තහනම් ළහවත් හරාම් බව පත් කර තිබිය දී කවළරුම ළහෝ එය 

හලාල් නම් අනුමත ක  ආහාරයක් ළලස ගන්ළන් නම්, එය 

ෂිර්ක් බවට පත් ළේ. එපමණක් ළනොව, එවැනි ක්රියාවක් තුළින් 

ළකළනක් ඉසල්ාමළයන් බැහැර කරනු ලබන බව මුසල්ිම්වරු 

ඒකමතික තීරණළේ සටිති. තවද, ළමවැනි මහත් පාපයක් සදු 

කරන්නන්ළගන් මරණළයන් පසු අල්ලාහ් ළමළලස ප්රශන් 

කරයි. 

لَمَي“ََ
َ
َهدَيَأ عي

َ
مَيَأ نَآَدمَََبَِنََيَاَإَِْليك 

َ
ََأ واََلَّ ييَطانََََتعيب د  مَيَإِنَّهَ َۚ  الشَّ َلَك 

وَ  بَََِعد  نََِ﴾٦٠﴿َيَ م 
َ
وِِنَََوأ ب د  َِصََََهـَذاَۚ  اعي َتقِيمَ َاط  سي   َ﴾يس/٦١﴿َم 

“ආදාම්ළේ පුතුනුවනි! ළෂයිතාන් ව නුඹලා ළනොනමදිනු. 

සැබැවින්ම ඔහු නුඹලාට පැහැදිලි සතුළරකි. නුඹලා(ළේ 

ළදවියන් වන) මාහටම නමදිනු. එයයි සෘුල මාර්ග වන්ළන් යැයි 

නුඹලා සැම සමඟ මම ගිවිසුමක් ළනොකළ ම් ද? ” සුරා යාසන් 

36:60, 61 යනුළවන් ප්රශ්න කර ඔවුන් නින්දාවට පත් 

කරන්ළන්ය. 

තවද අල්ලාහ්ළේ කලීල් ළහවත් සමිපතම මිතුරා වන ඉබ්රාහිම් 

(අලල) තුමා. තම පියාළගන් ළමළලස ප්රශන් කළ ේය.  

http://tanzil.net/#36:60
http://tanzil.net/#36:61
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بَتََِيَا“
َ
ييَطانََََتعيب دََََِلََأ  (44/مريم)ۚ  الشَّ

“අළහෝ මාළේ පියාණනි! ඔබ ළෂයිතාන්ට නැමදුම් 

ළනොකරන්න.” සූරා මර්යම් 19:44. 

ළමළලසම අල්ලාහ්ළේ අණට එළරහි ව ළෂයිතාන්ට නැමදුම් 

ළනොක  යුතු බව පහත සඳහන් වැකි තරළේ පවසයි. 

ونَََإِن ع  ََد ونِهََِمِنَيَدي ونَََِإَونَإِنَاثًاَإَِلَّ ع  ََيَدي رَََِشييَطانًاَإَِلَّ َيًدامَّ
َ(النساء/١١٧﴿

“(අල්ලාහ් වන) ඔහුළගන් ළතොර ව කාන්තාවන් ව මිස ඔවුහු 

අයැද සටින්ළන් නැත. තවද (සයලු යහකම් වලින්) බැහැර 

කරනු ලැබූ ළෂයිතාන් ව මිස ඔවුහු අයැද සටින්ළන් නැත.” 

සූරා අන් නිසා 4:117. 

ِنَََلَِكثِيَ ََزيَّنََََوَكَذلَِكَ ََِمِّ يم شي ََلدِهِمَيََقتيَلََكِيََال وي
َ
َََأ ميَش  ََكؤ ه 

 (138/اْلنعام)
“ළම පරිද්ළදන් සමානයන් තබන්නවුන්ළගන් වැඩි ළදළනුමට 

ඔවුන්ළේ දරුවන් ඝාතන කිරීම ඔවුන්ළේ මිතුරන් (වූ 

ළෂයිතාන්වරු)ට අලිංකාර කළ ෝය.” සූරා අන්ආම් 6:137. 

وا َذ  بَارَََاَّتَّ حي
َ
مَيأ مَيَورَ َه  َباَنه  رَيَهي

َ
 (31/اْلوبة)بَابًاَأ

“අල්ලාහ් හැර ඔවුන් තම ආගමික උපළද්ශකයින්ද, 

සනයාසීන්ද ඔවුහු තම පරමාධිපති වශළයන් පත් කර ගත්හ.” 

සූරා තේබා 9:31 

http://tanzil.net/#4:117
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ِينَََإَِلََتَرَََألَمَي م ونَََاذلَّ مَيَيَزيع  نَّه 
َ
نزَِلََبَِماَآَمن واَأ

 
نزَِلَََوَماََكَإَِْليََأ

 
َمِنَأ

ونََي رَََِقبيلَِكَ نَيد 
َ
واَأ اغ وتََِإَِلَََيتََحاَكم  ِمرَ ََوقَدَيَالطَّ

 
نَواأ

َ
رَ َأ ف  َبِهََِوايَكي

ييَطانَ َيدَ َوي رَِ نَالشَّ
َ
مَيَأ  (النساء/٦٠َ﴿َبَعِيًداََضََلًَلََي ِضلَّه 

“නුඹ ළවත පහ  කරනු ලැබූ දෑ ද නුඹට ළපර පහ  කරනු 

ලැබූ දෑ ද ඇත්ළතන්ම තමන් විශ්වාස කරන බවට පවසමින් 

සටි අය ළදස නුඹ ළනොබැලුළවහි  ද? ඔවුහු නපුරු බලළේගයන් 

ළවත තීන්දු පැතීමට අළප්ක්ෂා කරති. එය ප්රතික්ළෂේප කරන 

ළලස සැබැවින්ම ඔවුහු නිළයෝග කරනු ලැබ සටියහ. 

ළෂයිතාන් අන්ත මු ාවක ඔවුන් ව මු ා කිරීමට අළප්ක්ෂා 

කරයි.” සූරා අන්නිසා 4:60. 

مَلَّمَيََوَمن نَزَلََبَِماََُييك 
َ
َ َأ ولَـئِكَََاّللَّ

 
مَ َفَأ  ﴾المائدة/٤٤﴿َونََاليََكفِرَ َه 

“කවළරුම අල්ලාහ් පහ  ක  දැයින් තීන්දු ලබා ළනොදුන්ළන් 

ද එවිට ඔවුහුමය ළද්ව ප්රතික්ළෂේපකළයෝ.” සූරා මාඉදා 5:44 
 

ََ َفَغيي
َ
ََِأ بيتَِغََاّللَّ

َ
وََََحَكًماَأ ِيَوَه  نَزَلََاذلَّ

َ
مَ َأ ًَلََاليِكَتاَبََإَِْليك  َفصَّ َۚ  م 

ِينََ مَ ََواذلَّ ونَََاليِكتَاَبََآتَييَناه  نَّهَ ََيعيلَم 
َ
ل ََأ ََنَّ ِنَم  َقََِِّبَِِّكَرَََّمِّ َفَََلََۚ  بِاْلي

وَننََّ ميَتََِمِنَََتَك  م 
ي  ﴾اْلنعام/١١٤﴿َينََال

“ඔහු විස්තර සහිත පුසත්කය (අල් ුමර්ආනය) ඔබ ළවත පහ  

කර තිබිය දී අල්ලාහ ් හැර අන් විනිශච්යකරුළවුම මම 

ගන්ළනම් ද? එය නුඹළේ පරමාධිපති විසන් සතයළයන් යුක්ත 

ව පහ  කරන ලද්දක් බව, අප ඔවුනට පුස්තකය ළදනු 

http://tanzil.net/#4:60
http://tanzil.net/#5:44
http://tanzil.net/#6:114
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ලැබුවන් දනිති. එළහයින් සැක කරන්නන්ළගන් ළනොමවවු.”  

සූරා අන් ආම් 6:114. 

َََ ََََكَِمت  قًاَبِِّكََرََََوَتمَّتي ًَلََِصدي ََۚ  وََعدي َلَََلَّ ِ َبدِّ وَََۚ  لََِكَِماتِهََِم  ِميعَ َوَه  َالسَّ
َ(اْلنعام/١١٥﴿َاليَعلِيمَ 

“නුඹළේ පරමාධිපතිළේ වාකයය සතයළයන් ද යුක්තිළයන් ද 

පරිපූර්ණය. ඔහුළේ වාකයය ළවනස් කරන්ළනක් නැත. ඔහුය 

අසන්ළන්, දන්ළන්.” සූරා අන් ආම් 6:115 

مََ كي فَح 
َ
َاهِلِيَّةََِأ َسنَ ََوَمنَيَۚ  َيبيغ ونَََاجلي حي

َ
ََِمِنَََأ ًماَاّللَّ كي َي وقِن ونَََلَِِّقويمَ َح 

ََ﴾المائدة/٥٠﴿
“ඔවුන් ළසොයන්ළන් අඥාන යුගළේ තීන්දු ද? තරළේ විශව්ාස 

කරන පිරිසට තීරක වශළයන් අල්ලාහට් වඩා අලිංකාර 

වන්ළන් කවුරුද?” සූරා මායිදා 5:50. 
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සමාජළේ මිනිසාළේ තත්ත්වය. 

සමාජළේ ජීවත් වන සයලු ජනයා ම එකම තරාතිරමට අයත් 

වන්ළනෝ ළනොළවති. එළහයින් ඔවුන් අතර පවතින ඊර්ෂයාව, 

විංචනීය අදහස් වැනි ළද් ඉවත් කර ආළලෝකමත් මාර්ගයක් 

අල් ුමර්ආනය ළපන්වා ළදයි. ළම් සඳහා සමාජ නායකයාට 

ුමර්ආනය කරනු ලබන ආඥා කිහිපයක් පිළිබද ව සත් ළයොමු 

කරන්න. 

    َ فِضي ؤيِمنِيَََمِنَََاتَّبََعكَََلَِمنَََِكََجَناحََََواخي يم    ﴾اللشعراء/٢١٥﴿َال

“විශ්වාසවන්තයින් අතරින් නුඹ ව අනුගමනය කරන්නන්ට 

නුඹළේ (දයාළේ) පියාපත් ළහ නු.” සූරා ෂුඅරා 26:215. 

َةَ رَََفَبَِما ِنَََْحي ََِمِّ مَيَنِلَتََاّللَّ نََولَوَيَۚ  لَه  اََتَك  واَاليَقليبَََِغلِيَظَََفظًّ َََلنَفض 
ََۚ  َحويلِكَََِمنَي مَيَفَاعيف  َتغيفِرَيََعنيه  مَيََواسي مَيوََشاوِرَيَلَه  ميرَِفََه 

َ آلَ) اْلي
 َ(181/عمران

“අල්ලාහ්ළගන් පහ  වු දයාලු භාවය ගැන නුඹ ඔවුනට 

ළමොළ ොක්හිය. අල්ලාහ්ළගන් වූ කරුණා ව ළහේතුළවන් නුඹ 

ඔවුනට මෘදු ව කටයුතු කළ හිය. නුඹ දැඩි සතකින් යුත් දරුණු 

අළයුම වූළයහි නම් නුඹ අසලින් ඔවුහු ඉවත් ව යති. එබැවින් 

නුඹ ඔවුනට සමාව ළදනු. ඔවුන් ළවනුළවන් සමාව අයදිනු. 

(විවිධ) කරුණ වල දී ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරනු.” සූරා ආලු 

ඉම්රාන් 3:159. 

සමාජළේ නායකළයෝ ජනතාව සමඟ ළකළසේ හැසරිය යුතු දැ යි 

අල් ුමර්ආනළේ ළමම වාකයළයන්  අණ කරන අතර, ජනතාව 

http://tanzil.net/#26:215
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තම සමාජළේ නායකයින් සමඟ ළකළසේ කටයුතු ක  යුතුදැයි 

පහත සඳහන් වාකය පහදා ළදයි. 

َهاَيَا ي 
َ
ِينَََأ واَآَمن واَاذلَّ ِطيع 

َ
َََأ واَاّللَّ ِطيع 

َ
وَلَالرََََّوأ وِلََس 

 
ميرَََِوأ

َ مَيَاْلي ۚ َ مِنك 
 (81/النساء)

“විශ්වාස ක වුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට අවනත වනු. එළමන්ම 

රසූල්වරයාට ද බලය ඇත්තවුනට ද අවනත වනු.” සූරා අන් 

නිසා 4:59. 
අනතුරුව දරුවන්, බිරියන් වැනි එක් එක් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ 

හැසරීම් පිළිබඳ ව අල් ුමර්ආන් ප්රකාශ කරන අණ ුමමක් දැයි 

බලමු. 

َهاَيَا ي 
َ
ِينَََأ مَيَق واَآَمن واَاذلَّ َسك  نف 

َ
لََِأ هي

َ
مَيَوأ َََوق ود َهاَانَارًََيك  َانلَّاس 

َِجارََ َََمََلئَِكةَ ََعلَييَهاَة ََواْلي ََِشَدادَ َِغََلظ  ونََََلَّ ََََيعيص  َمرََََماَاّللَّ
َ
مَيأ َه 

َعل ونََ َمرَ ََماََوَيفي  (اْلحريم/٦﴿َونََي ؤي

“විශ්වාස ක වුනි! නුඹලාව ද නුඹලාළේ පවුළල් අය ද (නිරා) 

ගින්ළනන් ආරක්ෂා කර ගනිවු. එහි ඉන්ධන මිනිසුන් හා ගල් 

ළේ. එය මත දැඩිභාවළයන් යුත් ශක්තිවන්ත වූ මලක්වරුන් 

සටිති.  අල්ලාහ් ඔවුන්ට විධානය ක  දැයට ඔවුහු 

පිටුළනොපාන අතර ඔවුන්ට විධානය කරනු  ලබන දෑ ඔවුහු ඉටු 

කරති. ” සූරා තහර්ීම් 66:6. 

විවිධ සිංවිධානයන්හි  ප්රධානීන් තමා භාරව සටින අය සමඟ 

වගකීළමන් සහ අවධානළයන් කටයුතු ක  යුතු බව පහත 

සඳහන් ුමර්ආන් වාකය පැහැදිලි කරයි. 
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َهاَيَا ي 
َ
ِينَََأ مَيَِمنَيَإِنَََّآَمن واَاذلَّ زيَواِجك 

َ
مَيَأ ََلدِك  وي

َ
اََوأ وًّ مَيََعد  َلَّك 

َذرَ  مَيفَاحي واَِإَونَۚ  وه  واََتعيف  َفح  َََفَإِنَََّوارَ َوَتغيفَََِوتَصي ورَ َاّللَّ َِحيمَ رََََّغف 
َ﴾١٤/اْلغابن﴿

“විශ්වාස ක වුනි! සැබැවින්ම නුඹලාළේ භාර්යාවන් අතුරින් ද 

දරුවන් අතුරින් ද නුඹලාට සතුරන් සටිති. එබැවින් ඔවුන්ළගන් 

ප්රළේසම් වනු. නුඹලා (ඔවුනට) සමාව දී ළනොසලකා හැර 

ක්ෂමාව පිරිනැමුළේ නම් සැබැවින්ම අල්ලාහ් අති ක්ෂමාශිලීය 

පරම කරුණාභරිතය.” සූරා අල් තඝාබුන් 64:14. 

සමාජළේ ජීවත් වන සෑම පුද්ගලළයක්ම තමන් අතර සාධාරණ 

ව කටයුතු කරන්ළන් ළකළසේ දැ යි පහත සදහන් ුමර්ආන් 

වාකයය පැහැදිලි කරයි. 

َََإِنََّ رَ َاّللَّ م 
ي
لََِيَأ َسانََِواَبِاليَعدي ِحي

رَيَذِيَِإَويَتاءََِْلي ََعنَََِويَنيَهَََبَاليق 
َشاءَِ نَكرََِاليَفحي م 

ي َََِوال َغي مَيَۚ  َوابلي ك  مَيَيَعِظ  رَ َلََعلَّك   ﴾انلحل/٩٠﴿َونََتََذكَّ
“සැබැවින්ම අල්ලාහ් සාධාරණත්වය ද යහකම් ද ඥාතින්ට 

පිරිනැමීම ද අණ කරයි. තවද අශික්ෂිත දැයින් ද පැළිුමල් 

සහගත දැයින් ද සීමා ව ඉක්මවා යෑළමන් ද ව ක්වා 

ලන්ළන්ය. නුඹලා ළමළනහි කර ගන්නන් වනු පිණිස නුඹලාට 

ඔහු උපළදස් ළදන්ළන්ය.” සූරා අන් නහ්ල් 16:90 

َهاَيَا ي 
َ
ِينَََأ تَنِب واَآَمن واَاذلَّ ِنَََاَكثِيًََاجي نََِِّمِّ نَََِِّبعيَضََإِنَََّالظَّ ََوََلََۚ  إِثيمَ َالظَّ

وا س  مََيغيتَبََوََلََََتَسَّ ك   (12/اْلجرات)َبعيًضاََبَّعيض 

http://tanzil.net/#64:14
http://tanzil.net/#16:90
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“විශ්වාස ක වුනි! ළබොළහෝ (අවිනිශ්චිත)  සතුවිලි වලින් 

වැ කී සටිනු. සැබැවින්ම ඇතැම් සතුවිලි පාපයක්මය.” සූරා 

හුජරාත් 49:12. 

َهاَيَاَََ ي 
َ
ِينَََأ َخرَيَََلََآَمن واَاذلَّ ِنَقَويمَ َيَسي نََعَسََويمَ قَََمِّ

َ
ون واَأ ًََيَك  َاَخيي

مَي ِنيه  ِنَنَِساءَ ََوََلََمِّ َِِّساءِۚ َمِّ نََعَسََن
َ
نَََّأ ًََيَك  نَََّاَخيي ِنيه  واََوََلََۚ  مِّ َتَليِمز 

مَي َسك  نف 
َ
واََوََلََأ ليَقابَََِتنَابَز 

َ مَ َبِئيَسََۚ  بِاْلي وقَ َاَِلسي س  يَمانَََِبعيدَََاليف  ِ
َۚ  اْلي

ولَـئَِكَََيت بيََلَّمَيََوَمن
 
مَ َفَأ الِم ونَََه   ﴾اْلجرات/١١﴿َالظَّ

“විශිවාස ක වුනි! එක් පිරිසක් තවත් පිරිසකට උපහාස 

ළනොකරවු. (උපහාසයට ලක් වූ) ඔවුන් (උපහාස ක ) ඔවුන්ට 

වඩා යහපත් අය විය හැකිය.  ඇතැම් කාන්තාවන් අන් 

කාන්තාවන්ට උපහාස ළනොකරවු. (උපහාසයට ලක් වූ) ඔවුන් 

(උපහාස ක )  ළමොවුන්ට වඩා යහපත් අය විය හැකිය. නුඹලා 

නුඹලා අතරම අඩුපාඩු ළනොළසොයනු. නුඹලා එකිළනකාට 

විකට නමින් ළනොඅමතනු. විශව්ාස ක ායින් පසු ව පාපතර 

නාම (ළයන් ඇමතීම) නින්දා සහගත විය. කවළරුම ළහෝ 

පශච්ාත්තාප ළනොළ ේ ද ඔවුන්මය අපරාධකරුළවෝ වන්ළන්.” 

සූරා හුජරාත් 49:11. 

َََوَتَعاَون وا ََََِعَ ِبِّ
َوىَالي َََتَعاَون واََوََلََۚ  َواْلَّقي ثيمََََِعَ ِ

َوانََِاْلي ۚ َ َواليع دي
 (2/المائدة)

“තවද යහපතට හා බිය බැතිමත්කමට නුඹලා එකිළනකා උදේ 

කර ගනු. පාපයට හා සතුරුකමට නුඹලා එකිළනකා උදේ 

ළනොකරනු.” සූරා මාඉදා 5:2 

http://tanzil.net/#49:11
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رَ  مي
َ
مَيَوأ ورَََه  مَيبَييََىش   (35/الشورى)ََنَه 

“ඔවුන්ළේ කරුණු ඔවුන් අතර සාකච්ඡා කරති.” සූරා අෂ ්

ෂුවරා 42:38. 

ුමමන සමාජයක් ළහෝ ළේවා, තම සාමජිකයින් අතරින් ඇතැම් 

අයළේ අයහපත් හා සමාජ විළරෝධි ක්රියාවන්ළගන් ආරක්ෂාව 

පිළිබ ව සහනළයන් ජීවත් විය ළනොහැක. ඔවුන්ළගන් 

කවළරුම ළහෝ සමාජයට හානියක් සදු ළනොවන අවස් ාවක් 

ළනොමැති බව ස්ථිරව පැවසය ළනොහැක. සමාජළේ ළමවැනි 

ළරෝගීන් පිළිබඳ ව අල් ුමර්ආන්හි ස් ාන තුනක අල්ලාහ ්

සඳහන් කර ඇත. ළමවැනි අය ක  වරද අමතක කර ඒවා  

ළවනුළවන් යහ ප්රතිචාරය දැක්වීම එයට නිවාරණය බවද, 

ළෂයිතාන්ළගන් පැන නගින හානිය විනාශ කිරීම සඳහා එකම 

විකල්පය ළලස අල්ලාහ්ළගන් ආරක්ෂාව පතන ළලසද 

අල්ලාහ් පහදා දී ඇත. එවැනි ක්රියා මාර්ගය පිළිබඳ ව සූරා 

අ්ඃරෆ් හි පහත සඳහන් වාකය පවසයි. 

ذَِ وَََخ  رَيَاليَعفي م 
ي
رَيََوأ رََِِفَبِاليع  عي

َ
ََوأ َاهِلِيََََعنََِضي  ﴾اْلعراف/١٩٩﴿َاجلي

“සමාව දීම අනුගමනය කරනු. යහ දැය අණ කරනු. අඥානයින් 

ළනොතකා ඔවුන්ළගන්  දුරු වනු.” සූරා අල් අඅරෆ් 7:199. 

ا ييَطانََِمِنَََيََنََغنََّكََِإَومَّ َتعِذَيَنَزيغَ َالشَّ ََِفَاسي ََعلِيمَ ََسِميعَ َإِنَّهَ َۚ  بِاّللَّ
 ﴾اْلعراف/٢٠٠﴿

“ළෂයිතාන්ළගන් ළප ඹවීමකින් නුඹ ඇවිස්සවුළහොත් 

අල්ලාහ්ළගන් ආරක්ෂාව පතනු. සැබැවින්ම ඔහු සයල්ල 

අසන්ළන්ය. දකින්ළන්ය.” සූරා අඅරෆ් 7:200. 

http://tanzil.net/#7:199
http://tanzil.net/#7:200
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ළම් පිළිබඳ ව ළදවන අවස ්ාව සූරා අල් මූමිනූන් හි සඳහන් වී 

ඇත. 

َسنَ َِهَََبِالَِّتََإديَفعَي حي
َ
يَِِّئةَََأ عيلَمَ َََنينَ َۚ  السَّ

َ
ونَََبَِماَأ َ﴾المؤمنون/٩٦﴿َيَِصف 

“ුමමන ළදයක් වඩා යහපත් වන්ළන් ද එයින් පාපය ඉවත් 

කරනු. ඔවුන් වර්ණනා කරන දෑ පිළිබඳ ව මැනවින් දන්ළන් 

අපමය.” සූරා මූමිනූන් 23:96. 

َِرََََّوق ل وذَ َبِّ ع 
َ
يَاِطيَََِهَمَزاتََِمِنَيَبَِكََأ وذَ َ﴾٩٧﴿َالشَّ ع 

َ
َِرَََبَِكَََوأ نَبِّ

َ
َأ

 َ  ﴾المؤمنون٩٨َ﴿َونََُِييض 

“පවසනු. මාළේ පරමාධිපතියාණනි! ළෂයිතානුන්ළේ 

ළපොලඹවීම් වලින් මා ඔළබන් ආරක්ෂාව පතමි.  තවද, මාළේ 

පරමාධිපතියාණනි! ඔවුන් මා ළවත පැමිණීළමන් මා ඔළබන් 

ආරක්ෂාව පතමි.” සූරා මූමිනූන් 23 : 97,98. 

ළමම විෂය පිළිබඳ තුන් වැනි අවස් ාව සූරා ෆුසස්ලාත්හි ඔබට 

දැකගත හැක. 

َسنَ َِهَََبِالَِّتََاديَفعَي حي
َ
ِيَفَإَِذاَأ نَّهَ ََعَداَوة َََوبَيينَهَ َبَيينَكَََاذلَّ

َ
ََْحِيمَ ََوِلَ ََكأ

اَهاََوَماَ﴾٣٤﴿ ََي لَقَّ ِينَََإَِلَّ اَهاََوَماَواَصَبَ َاذلَّ ََي لَقَّ ََذ وَإَِلَّ ََعِظيمَ ََحظِّ 
 ﴾فصلت/٣٥﴿

“යහපත් හා අයහපත් සම ළනොවන්ළන්ය. (එබැවින්) කවළරක් 

යහපත් වන්ළන් ද එයින්  (අයහපත) ව ක්වනු. එවිට නුඹ 

අතර හා කවළරුම අතර සතුරුකම තිබුළේ ද සැබැවින් ම ඔහු 

සමිපතම මිතුළරුම ළමන් වන්ළන්ය.” 

http://tanzil.net/#23:96
http://tanzil.net/#23:97
http://tanzil.net/#23:98
http://tanzil.net/#41:34
http://tanzil.net/#41:35
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“ළමය ඉවසු අයට මිස (අන් අයට) ළදනු ළනොලැළබ්. තවද 

මහත් වූ භාගයය හිමි අයට හැර ළදනු ළනොලැළබ්.” සූරා 

ෆස්සලාත් 41:34,35. 

ا ييَطانََِمِنَََيََنََغنَّكَََِإَومَّ َتعِذَيَنَزيغَ َالشَّ َِبِاَفَاسي وَََإِنَّهَ َۚ  ّللَّ ِميعَ َه  َاليَعلِيمَ َالسَّ
 ﴾فصلت/٣٦﴿

“තවද, සැබැවින්ම නුඹට ළෂයිතාන්ළගන් හානියක් ඇති 

වන්ළන්නම්, එවිට අල්ලාහ්ළගන්  ආරක්ෂාව පතනු. 

සැබැවින්ම ඔහුමය සර්ව ශ්රාවකය, සර්ව ඥනීය.” සුරා 

ෆුස්සලාත් 42:36. 

සතුරන් සහ වරද කරන්නන් සමඟ කරුණාළවන් සහ විනීත ව 

කටයුතු කිරීම ළපොදුළේ යහපත් ප්රතිලල ළගන ළදන බව කිසදු 

සැකයක් නැත. එළහත් එවැනි හැසරීම සෑම අවස් ාවකම 

සාර් ක ප්රතිලලයක් ළගන ළදන බව කිව ළනොහැක. එ බැවින් 

විනීත ව හැසරිය යුතු අවස ්ාවන්හි දැඩි ළලස හැසරීම වැරදි 

වන අතර දැඩි ළලස හැසරිය යුතු අවස් ාවන්හි විනීත ව ක්රියා 

කිරීම ද අනුවණය. ඉස්ලාමය විනාශ කිරීළම් අරමුණින් 

අකාරුණික ව ක්රියා කරන ඇතැම් කාෆිර්වරුන් සමඟ ඒ 

ආකාරළයන්ම අකාරුණිකව අල් ුමර්ආන් හි අල්ලාහ් අණ 

කරන්ළන් ළම් ළහේතුළවන්ය. ළමවැනි ුමර්ආන් වාකයයන් ළදස 

දැන් ළනත් ළයොමු කරමු. 

ِتََفََسويَفَ
ي
َ َيَأ مَيَبَِقويمَ َاّللَّ ِب ه  ذِلَّةَ ََوي ِحب ونَهَ َُي 

َ
ََأ ؤيِمنِيَََََعَ يم  ة ََال ِعزَّ

َ
ََأ َََعَ

ََكفِرَِ
 (84/المائدة)ََينََالي

“එවිට අල්ලාහ් තවත් පිරිසක් ළගන එනු ඇත. ඔහු ඔවුන් ව ප්රිය 

කරයි. ඔවුහු ද ඔහු ව ප්රිය කරති. ළද්ව විශව්ාසයන් සමඟ 

http://tanzil.net/#41:36
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යටහත් පහත් ව කටයුතු කරති. ළද්ව ප්රතික්ළෂේපකයින් සමඟ 

ඉතා දැඩි ව සටිති.” සූරා මාඉදා 5:54 

دَ  َمَّ ول َرَََُّّم  ََِس  ِينَََۚ  اّللَّ اءَ ََمَعهَ ََواذلَّ ِشدَّ
َ
ََأ ارََََِعَ فَّ

ميَََْحَاءَ رَ َاليك  بَيينَه 
 (21/الفتح)

“මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අළලයිහි වසල්ලම්) අල්ලාහළ්ේ රසූල් 

වරයාය. ඔහු සමඟ සටින්නවුන් ප්රතික්ළෂේපකයින් ළකළරහි 

ඉතා දැඩි අය ළලස ද ඔවුන් අතර කරුණාවන්තයින් ළලස ද 

සටිති.” සූරා ෆතහ් 48:29. 

َهاَيَا ي 
َ
ارََََجاهِدََِانلَِّبَ َأ فَّ َنافِقِيَََاليك  يم  َََوال  (83/اْلوبة)ََۚ  َعلَييهِمَيََواغيل ظي

“අළහෝ නබි තුමාණනි! විශව්ාස ළනොකරන්නවුන් හා 

විංචනිකයන් හා සටන් කරනු. ඔවුනට දැඩි ළලස ක්රි කරනු.” 

සූරා තේබා 9:73. 

 සේ වැනි කරුණ: ආර්ථිකය 

ආර්ථික පිළිබඳ ව ළබොළහෝ අිංශ වලට අයත්  මූලික පදනම් 

කිහිපයක් පිළිබඳ ව අල් ුමර්ආන් පැහැදිලි ව ළපන්වා ඇත. 

ආර්ථිකළේ මූලික පදනම් ළදකක් ළේ: 

1. යහපත් මාර්ගළයන් ධනය ඉපැයීම. 

2. යහපත් මාර්ගළේ ධනය වැය කිරීම. 

ََلة ََق ِضَيتَََِۚإِذَافََ رَيَِفََوافَانتَِشَ َالصَّ
َ واَِضَاْلي لََِمِنََوابيتَغ  ََِفَضي َاّللَّ

رَ  َََواَواذيك  مَيَاَكثِيًََاّللَّ ونَََلََّعلَّك  لِح   ﴾١٠/اجلمعة﴿َت في

http://tanzil.net/#62:10
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“(ුලම්ආ) සලාතය ඉටු කර (අවසන් කර)නු ලැබුළේ නම් 

මිහිතලළයහි විසරී ළගොස් අල්ලාහ්ළේ භාගයය (සම්පත්) 

ළසොයා ගනිවු.අල්ලාහ්  අධික ළලස ළමළනහි කරවු. (එමගින්) 

නුඹලා ජය්රාහකයින් විය හැක.” සූරා ුලම්ආ 62:10.  

සමූහ නැමදුම සඳහා සහභාගි වන ජනතාව තම රැකියා සහ 

වයාපාර කටයුතු සහ ළවනත් කටයුතු සඳහා බැහැර ව යෑමට 

අවශයතාවන් තිළබ්. ළම වැනි ූමමිකාව පිළිබඳ ව සැලකිලි 

දැක්විය යුතුය.  හලාල් ළහවත් නිතයනුූලල ව අනුමත ක  

ඉපැයීම් සම්බන්ධ ව පහත සඳහන් වාකය කරුණු පවසයි. 

ََِونَََوآَخرَ  رَيَِفََب ونََيَضي
َ لََِمِنَيَبيَتغ ونَََِضَاْلي ۚ َ اّللََِفَضي

 (20/المزمل)...................
“තවත් සමහළරුම අල්ලාහ්ළේ වරප්රසාදයන් ළසොයමින් 

මහළපොළ ොළේ සැරිසරමින් සටිය හැකි...” සූරා මුසම්මිල් 

73:20. 

مَيَلَييَسَ َناحَ ََعلَييك  نَج 
َ
واَأ يَتغ  ًَلََتَب ِنَفَضي مَيرَََّمِّ  (115/ابلقرة)ۚ َ بِِّك 

“නුඹලාළේ පරමාධිපතිළගන් වූ භාගයය නුඹලා ළසවීම නුඹලා 

ළකළරහි වරදක් ළනොමැත.” සූරා බකරා 2:198. 

 

َ نَإَِلَّ
َ
ونَََأ َتَرََََعنَةًََِتَارَََتَك  مَيَاض  ِنك   21/النساء)ََۚ  مِّ

“නුඹලා අතර එකඟතාවකින් යුතු වයාපාරයකින් හැර 

නුඹලාළේ වසත්ු ව නුඹලා වැරදි ළලස අනුභව ළනොකරනු.” 

සූරා අන්නිසා 4:29. 
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َحلََّ
َ
َ ََوأ َييَعََاّللَّ  (288/ابلقرة)ابلي

“අල්ලාහ් වයාපාරය අනුමත කළ ේය.”සූරා බකරා 2: 275. 

اَفََك  وا  (11/اْلنفال)ۚ  َطيِِّبًاََحََلًَلَََغنِميت مَيَمِمَّ

“එළසේ ළහයින් නුඹ යුද්ධළයන් ලැබු ද්රවයළයන් අනුමත ක  

ළහොඳ දැයින් අනුභව කරනු.” සූරා අන්ෆාල් 8:69. 

අපි උපයන ධනය අල්ලාහ් අනුමත ක  මාර්ගළයන් තිබීම 

අවශය බව ළමළලස තරළේ පවසන වදන් තවත් කිහිපයක් 

ඇත. ළමයට අමතර ව, අළප් ධනය වැය කරන විට, නාස්ති 

කිරීම ළහෝ මසුරුකම් දැක්වීම ළහෝ තිබිය යුතු බවද සඳහන් 

ළේ. ළම්වා ළදක අතර මැද මාවත අනුගමනය කිරීම 

ආර්ථිකළේ උතුම් ක්රමය බව ළපන්වන ලදී. වියදම් කිරීම 

ළකළසේ තිබිය යුතුද යන්න පහත සඳහන් වාකයයන් ළපන්වයි. 

ن قِكَََإَِلَََمغيل ولَةًََيََدكَََََتيَعلَيََوََلَ َهاََوََلََع  طي َََّتَبيس  ِطََك  اليبَسي
 (21/اْلساء)

“ඔබළේ අත (කිසවක් වියදම් ළනොකර) ඔබළේ ළගලට බැඳ 

දමනු ලැබුවක් බවට පත් ළනොකරනු. සම්පූර්ණ 

විස්තීරණයකින් එය විවෘත ළනොකරනු.” සූරා අල් ඉසර්ා 

17:29. 

ِينََ واَإَِذاََواذلَّ نَفق 
َ
ََِلَمَيَأ َ ََولَمَيَف واي سي ت  ََََوََكنَََواَيقي َ/٦٧﴿َقََواًماََذلَِكَََبيي

 )الفرقان

http://tanzil.net/#25:67
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“තවද, ඔවුහු වියදම් කරන විට නාසත්ි ළනොක හ. තවද මසුරුද 

ළනොවුහ. ඒ ළදක අතර මධයස ් ව වුහ.” සූරා ෆුර්කාන් 25:67. 

َ
َ
أ ونََََماَذاَل ونََكََويَسي وَََق لََِي نفِق   211/ابلفرة)اليَعفي

“තවද තමන් වියදම් ක  යුත්ළත් ුමමක් දැ යි ද නුඹළගන් 

ඔවුහු විමසති. අතිළර්ක දෑ යැයි පවසනු.” සූරා බකරා 2:219. 

අල්ලාහ්ළේ මාර්ගයට එළරහි ව වියදම් කරන්නන්ළේ ඉරණම 

ුමමක් දැ යි බලමු. 

وَنَها ونَ َث مَََّفََسي نفِق  َََلَييِهمَيعَََتَك  غيلَب ونَََث مَََّةًََحسي َ)31َۚ اْلنفال ي 
“ඇත්ළතන්ම විශව්ාසය ළනොකරන අය අල්ලාහ්ළේ 

මාර්ගළයන් (මිනිසුන්) ව ක්වන්නට ඔවුන්ළේ ධනය වියදම් 

කරති. තව තවත් ඔවුහු එය වියදම් කරති. පසු ව එය ඔවුනට 

ළේදයක් වන්ළන්ය. ඊට පසු ව ඔවුහු පරාජය කරනු 

ලබන්ළනෝය.” සූරා අන්ෆාල් 8:36 

 හත් වන කරුණ: ළද්ශපාලනය 

ළද්ශපාලනළේ පදනම ුමමක් විය යුතු දැ යි අල් ුමර්ආනළේ 

අල්ලාහ් පැහැදිලි කර ඇත. ළද්ශපාලනය කරුණු ළදකකින් 

සමන්විතය. ඒවා නම් අභයන්තර ප්රතිපත්ති සහ බාහිර 

ප්රත්පත්ති යනුළවනි. ළම්වාළේ ූමමිකාවන් ළදකක් තිළබ්. 

ප මුව: සතුරන්ළේ උවදුර සැමට මුහුණ දී ඒවා මැඩ පවත්වා 

ගැනීමට අවශය බලය සූදානම් කර තිබීම. ළම් ගැන අල්ලාහ ්

පවසන්ළන් ළමළසේය. 

وا َ ِعد 
َ
مََوأ اَلَه  َتَطعيت مَمَّ ِنَاسي ةَ َمِّ َََِوِمنَق وَّ َييلََِبَاطَِرِّ وَََّبِهََِهِب ونََت رَيَاْلي ََعد 
َِ مَيَاّللَّ وَّك   (10/اْلنفال) وََعد 
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“අල්ලාහ්ළේ සතුරන්ද නුඹළේ සතුරන්ද ළමොවුන් හැර අන් 

අයද තැති ගන්වනු පිණිස නුඹට හැකිතාක් ළසේනා බලළයන්ද 

සන්නද්ධ අසුන්ළගන්ද සූදානම් කර තබවු.” සූරා අන්ෆාල් 

8:60 

ළදවනුව:සැබෑ සමගි සම්පන්න ව ළම්වා ආරක්ෂා කිරීම. 

وا َتِصم  ََِِِبَبيلَََِواعي  (103/آلَعمران)ۚ َ ق واَتَفرََََّوََلََََجِيًعاَاّللَّ
“නුඹලා සයල්ල අල්ලාහ්ළේ රැහැන තදින් ්රහණය කර ගනු. 

තව ද නුඹලා ළවන් ව ළනොයනු” සූරා අන්ෆාල් 8:103. 

واََوََلَ َشل واََتَنازَع  َهَبَََفَتفي مَيرَََِوتَذي  (41/اْلنفال)ۚ َ ُي ك 
“නුඹලා එකිළනකා විවාද ළනොකරනු. (එළසේ ක ළහොත්) 

නුඹලා දුබල වී අබලන් වන්නහුය.” සූරා අන්ෆාල් 8:46. 

තවද සාමය, සටන් කිරීළමන් වැ කීම සහ ගිවිසුම් කඩ කිරීම 

වැනි අවස ්ාවන්හි ක්රියා කරන්ළන් ළකළසේ දැ යි අල් 

ුමර්ආනළේ පැහැදිලි කරයි. 

وا تِم 
َ
مَيَإَِْليِهمَيَفَأ تِِهمَيَإَِلَََعهيَده  دَّ  (4/اْلوبة)ۚ َ م 

“නියමිත කාලය ළතක් ඔවුන්ළේ ගිවිසුම ඔවුනට ඉටු කරවු.” 

සූරා තේබා 9:4 

واََفَما َتَقام  واَمَيلَكَ َاسي َتِقيم  مَيَفَاسي  (8/اْلوبة)ۚ َ لَه 

“(ඔබ සම ගිවිසුම් ක වුන්) ඔබට අවිංක වන තාක් නුඹද 

ඔවුන්ට අවිංක වනු.” සූරා තේබා 9:7. 

ا ََإَِْليِهمَيَفَانبِذَيَِخَيانَةًََقَويمَ َِمنَََّتَاَفنَََِّإَومَّ  (85/اْلنفال)ۚ َ َسَواءَ َََعَ
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“නුඹ ජනතාවළගන් සම්මුතිය කඩ කිරීමක් බිය වන්ළන් නම් 

(ඔවුන්ළේ සම්මුතිය) ඔවුන් මත සමානයකින් ළහ ා දමවු. 

සැබැවින්ම, අල්ලාහ් ගිවිසුම කඩ කරන (ළද්රෝහි)න් ප්රිය 

ළනොකරන්ළන්ය.” සුරා අන්ෆාල් 8:58 

َذانَ 
َ
ِنََََوأ ََِمِّ وهِلََِورَََاّللَّ َجََِِّيَويمَََانلَّاِسََإَِلََس  َبََِاْلي كي

َ نَََّاْلي
َ
َََأ ِنَََيءَ بَرََِاّللَّ َمِّ

َِ يم شي وهل  ََورَََۚ  يََكَِال  (3/اْلوبة)س 

“අල්ලාහ් සහ ඔහුළේ රසුල්වරයා සමානයන් තබන්නන්ළගන් 

අත මිදුළේයයි මිනිසුන්ට මහා හ්ජ දිනළයහි අල්ලාහ්ළගන්ද 

ඔහුළේ රසූල් වරයාළගන්ද නිළේදනයකි.” සූරා තේබා 9:3 

තවද. ප්රතික්ළෂේප ක වුන්ළේ ත්රුමමන්ත්රණ පිළිබඳවද, 
මුස්ලිම්වරුන්ට එළරහි ව ඔවුන් සෑම අවස් ාවක්ම උළයෝගි 

කරන බවද ප්රළේශමින් සටින ළලසද, සටන් බිළම් නැමදුම් 

කරන අවස් ාවන්හි පවා ඔවුන් මුසල්ිම්වරුන්ට පහර දිය හැකි 

බවද ුමර්ආන් අවවාද කරයි. ළම් ළහේතුළවන්, සටන් බිළම් 

නැමදුම් කරන යුද භටයින් ආයුධ සන්නද්ධ ව, අවදානම් සහිත 

ව තම ආගමික වතාවත් ඉටු ක  යුතු බව අල්ලාහ් අණ කරයි. 

َها ي 
َ
ِينَََياأ واَآَمن واَاذلَّ ذ  رَََخ  َِحذي مي  (81/النساء)ك 

“අළහෝ විශ්වාස ක වුනි! නුඹලාළේ පූර්වාරක්ෂාව නුඹලා 

ගනු.” සූරා නිසා 4:71. 

وا ذ  خ 
ي
َأ رََََوْلي مَيِحذي مَيَه  لَِحَته  سي

َ
ِينََََودَََّۚ  َوأ ل ونَََلَوَيَواَكَفرَ َاذلَّ ََعنَيََتغيف 

لَِحتَِ سي
َ
َأ مي  )102/النساء)ك 
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“ඔවුන්ළේ ආරක්ෂාව හා ඔවුන්ළේ ආයුධ ඔවුන් ගත යුතුය. 

ළද්ව ප්රතික්ළෂේප ක වුන් නුඹලාළේ ආයුධ හා නුඹලාළේ 

ළමවලම් පිළිබඳ නුඹලා අනවධානී ව සටිළේ නම් එවිට ඔවුහු 

නුඹලා ළවත එකවර ළයොමු වී කඩා පනින්නට ප්රිය කරති.” සූරා 

අන් නිසා 4:102. 

රජළේ අභයන්තර ප්රතිපත්ති: 

සමූහ ආරක්ෂාව සහ සාමය තහවුරු කිරීළමන් අසාධාරණය 

මුලිණුපුටා දැමීම තුළින් හිමිකරුවන්ළේ මූලික අයිතීන් නිස 

ළලස ලබා දීම ඉස්ලාමීය රජළේ අභයන්තර ප්රතිපත්තිය ළේ. 

ළමම ප්රතිපත්තිළේ ූමමිකාවන් හයක් තිළබ් 

1. දහම රැකගැනීම: 

ඉස්ලාමීය ශරීආළේ මූලික අරමුණ දහම රැක ගැනීමය. 

“කවළරුම තම දහම ළවනස් කර ගත්ළත් ද (දහමට හානි සදු 

කළ ේ ද)    ت ل وإه ن ه  ف اقإ نإ ب دل ِديإ م   ඔහුව ඝාතනය කරනු” යනුළවන් 
රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසුළේ ඒ නිසාමය. තම දහම ළවනස ්

කර එය විනාශ කිරීමට තැත් කිරීම බරපත  වරදක් බව ළමම 

හදීස් වදන අවවාද කරයි. ළම් ළහේතුළවන් ආගම ආරක්ෂා කිරීම 

ඉස්ලාමීය රජළේ අභයන්තර ප්රතිපත්තිළේ ප්රධාන ළකොටසකි. 

ළදවනුව ජීවීන් රැක ගැනීම: 

අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් පමුණුවීළමන් සහ මිනිස් ඝාතන 

සඳහා එල්ලුම් ගහ නියම කිරීළමන් සමාජළේ ජනතාවළේ 

ජීවිත ආරක්ෂා කරනු ලැළබ්. ඉස්ලාම් හි قِصا ص නම් ප්රාණ 
ඝාතනය සදහා ප්රා ඝාතන දඬුවම් ළදනු ලබන නීතිය අල්ලාහ ්

පනවා ඇත. 

تَِبَ مَ َك  َََعلَييك   (185)ۚ َ اليَقتيَلََِفََاليقَِصاص 
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“අළහෝ විශව්ාස ක වුනි ! ඝාතනය කරනු ලැබූවන් 

සම්බන්ධළයන් සමප්රතිචාර දැක්වීම නුඹලාට නියම කරනු ලැබ 

ඇත.” සූරා බකරා 2:178 

مَي  (971/ابلقرة)َحَياة ََاليقَِصاِصََِفَََولَك 

 “සමප්රතිචාර දැක්වීළමහි නුඹලාට (ආරක්ෂා සහිත) ජීවිතයක් 

ඇත. අළහෝ බුද්ධිමතුනි! (එමගින්) නුඹලා බිය බැතිමතුන් විය 

හැකිය.” සූරා බකරා 2:179 

ل وًماَق تَِلَََوَمن ليَطانًاََلَِوِْلِِّهَََِجَعليَناََفَقدَيََمظي  (33/اْلساء)س 

“අසාධාරණයට ලක් ව කවළරුම ව ඝාතනය කරනු ලැබුළේ ද 

සැබැවින්ම ඔහුළේ භාරකරුට (එහි තීන්දු ලබා දීළම්) බලය 

පත් කළ මු.” සූරා අල් ඉසර්ා 17:33. 

තවද මිනිසාළේ චින්තනය ආරක්ෂා කිරීමද ඉස්ලාමීය රජළේ 

වගකීමකි. මත්ද්රවය හා මත්පැන් භාවිත කිරීම තුළින් මිනිසාළේ 

සතුම් පැතුම් විකෘති වන බව කවුරුත් දනිති. ළම්වාළේ භාවිතය 

ඉස්ලාම් තහනම් කරන්ළන් ළම් ළහේතුළවන් ය. මත් පැන් 

පානය කරන්නාට කස පහර හතළිහක් ඉසල්ාම් නියම කරයි. 

උත්තරීතර අල්ලාහ් ළමළලස පවසයි. 

َهاَيَا ي 
َ
ِينَأ َميرَ َإِنََّماَآَمن واَاذلَّ يَمييِسَ َاْلي َََوال نَصاب 

َ زيََلمَ ََواْلي
َ َرَََِواْلي س  َجي

ِنَي ييَطانَََِعَملََِمِّ َتنِب وَالشَّ مَيَه َفَاجي ونَََلََعلَّك  لِح   َ﴾المائدة/٩٠﴿َت في
“අළහෝ විශව්ාසක වුනි ! සුරාව සූදුව පිළිම වන්දනාව හා ළප්න 

බැලීම ළෂයිතාන්ළේ ක්රියාළවන් පිළිුමල් සහගත දෑ ය. 

එබැවින් නුඹලා ජය්රහණය ලැබිය හැකි වනු පිණිස නුඹලා 

එයින් වැ කී සටිනු.”  සූරා මාඉදා 5:90. 

http://tanzil.net/#5:90
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මත් ද්රවය පිළිබඳ ව  රසූල් (සල්) තුමාණන් ළමළසේ වදා හ. 

ْسِكر َحَرام  َماأْسَكَر َكثِْْيلهل َفَقلِْيللهل َحَرام )إبن ماجة( ,ُكل مل

“මත් කරන සයලු ළද් තහනම් කරන ලදී. එබැවින් ඒවා සුළු 

ප්රමාණයක් ළහෝ ළේවා අධික ප්රමාණයක් ළහෝ ළේවා ඒවා 

සයල්ල හරාම් ළහවත් තහනම් කරන ලදී.” මූලාශ්රය ඉබ්නු 

මාජා. 

සේ වැනි පරම්පරා රැක ගැනිම: 

පරපුර අනුපිළිළව , හිමිකම් සම්බන්ධව ලවශයාකර්මය 

අවුලක් සදු කරන ළහේතුවකි. ළම් ළහේතුළවන් ලවශයා කර්මය 

අවම කිරිම පිණිස විළශේෂ දඬුවම් නීති මාලාවක් අල්ලාහ ්

පමුණුවා ඇත. 

انِيَةَ  اِنََالزَّ واََوالزَّ ِِل  َََّفَاجي َماََواِحدَ َك  ِنيه  ة ََِمائَةَََمِّ َ  (2/انلور)ۚ َ َجِلي
“පරපුරුෂ ළසේවනළයහි ළයළදන්නියට ද  පරදාර ළසේවනළයහි 

ළයළදන්නාට ද ඔවුන්  ළදළදනාළගන් සෑම ළකළනුමටම කස 

පහර සීයයක් බැගින් කස පහර ළදනු.” සූරා නූර් 24:2 

පස් වනුව අත්ම ළගෞරවය රැක ගැනීම: 

සමාජළේ සෑම ළකළනුමළේම ආත්ම ළගෞරවය රැක ගැනීම 

මුස්ලිම් රජළේ වගකීමකි. පදනම් විරහිත ළබොරු ළචෝදනා 

නගමින් චරිත ඝාතන කරන්ළනුමට කස පහර ළදන ළලස 

අල්ලාහ් අණ කරන්ළන් ඒ නිසාය. 

ِينََ ونََيَرَيََواذلَّ َصَناتََِم  يم حي ت واَلَمَيَث مَََّال
ي
رَيَيَأ

َ
َهَداءََََبَعةَِبِأ مَيَش  وه  ِِل  َفَاجي

ةًَََثَمانِيََ َ  (4/انلور)َََجِلي
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“පතිවත් කාන්තාවන්ට පරපුරුෂ ළචෝදනා එල්ල කර පසු ව 

සාක්ෂි හතරක් ළනොළගනාළේ නම් එවිට ඔවුනට කස පහර 

අසුවක් කස පහර ළදනු.” සූරා නූර් 24:4. 

හය වැනි ළද්ප  හා වසත්ුන් රැකගැනීම: 

මහජනයාළේ වස්තුන් හා ධනය ළසොරකම් කරන්නාළේ අත 

කපා දමන ළලස අල්ලාහ් අණ කර ඇත. 

ارَِ ارََِقَ َوالسَّ َماَفَاقيَطع واَقَةَ َوالسَّ ييِدَيه 
َ
ِنَََنََكاًَلَََكَسبَاَبَِماََجَزاءًََأ ََِمِّ ۚ َ اّللَّ

 (35/المائدة)

“ළහොළරක් ළහෝ ළහරක් ඔවුන් උපයා ගත් දෑට ප්රතිවිපාකයක් 

වශළයන් අල්ලාහ්ළගන් වූ දඬුවමක් ළලසන් නුඹලා ඔවුන් 

ළදප ළේ අත් කපා දමනු.” සූරා මාඉදා 5:38. 

ඉහත සඳහන් විසත්ර වලට එකඟ ව සමාජළේ අභයන්තර සහ 

බාහිර සුබ සාධනළේ වග කීම ඉස්ලාමීය රජයක් භාර ළගන 

තිළබන බව පැහැදිලි ව ළපළන්. 

 අට වන කරුණ: කාෆිර්වරුන්ළේ පාලනය යටළත් 

මුස්ලිම්වරුන් 

රසූල් (සල්) තුමාණන් ජීවිත් වූ ආරම්භක යුගළේ පවා කාෆිර් 

වරුන්ළේ පාලන ආධිපතයය සහාබාවරුන්ට මහත් ප්රශ්නයක් 

බවට පත් ව තිබුණු බව ඉතිහාසය අපට පවසයි. විළශේෂළයන් 

උහුද් සටළන් කාෆිර්වරුන්ළේ දැඩි පහර දීමට මුහුණු දුන් 

මුස්ලිම්වරු මහත් පීඩනයට පත් වුහ. ළමවැනි අවස් ාළවහි 

තමන් සැබෑ දහළම් ජීවත් වන විට, වැරදි මාර්ගය අනුගමනය 

කරන ප්රතික්ළෂේප කරණවුන් තමන්ට ළමළලස හිරිහැර කිරීමට 

හැකි වන්ළන් ළකළසේදැ යි සහාබාවරු කනස්සලට පත් වුහ. 
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ළමම විමසුමට අල්ලාහ් ුමර්ආන් වාකය මගින් පිළිතුරු 

දුන්ළන්ය. 

ا َولَمَّ
َ
مَأ َصاَبتيك 

َ
ِصيبَةَ َأ َصبيت مَقَدَيَم 

َ
ِثيلَييَهاَأ ََق ليت مَيَمِّ نَّ

َ
وَََق لَيَۚ  َهـَذاَأ َمِنَيَه 

ََِعندَِ مي ِسك  نف 
َ
 (118/آلَعمران)أ

“නුඹලාට (උහද් සටළනහි) පීඩා ව ඇති වූ කල්හි  එළමන් 

ළදගුණයක් (බද්ර් සටළනහි සහභාගී වූ ඔවුනට) ඇති කර තිබිය 

දී ළමය ළකළසේ දැ යි නුඹලා ඇසූහ. ළමය නුඹලා(ළේ වරද) 

තුළින්ම යැයි පවසනු. සැබැවින් ම අල්ලාහ් සයලු දෑ ළකළරහි 

ශක්තිවන්තයා ය.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:165 

مَ ََولََقدَي َ ََصَدقَك  َده ََاّللَّ مَإِذيََوَعي وَنه  ََۚ  بِإِذينِهَََُِت س  َفَِشليت مَيَإِذَاََحتَّ
ت مَي ميرََِِفَََوَتَنازَعي

َ ِنَوََعَصييت مَاْلي رََََماََبعيدََِمِّ
َ
مأ اَاك  ِب ونَََمَّ مَۚ  ُت  َمِنك 

ن نييَاَيدَ ي رََِمَّ مَاَل  نََوِمنك  ِخرَََيدَ ي رََِمَّ مَيَصَََث مَََّۚ  ةََاْلي مَيَفَك  ََعنيه 
مَي  (182/آلَعمران)ۚ َ ِْلَبيتَلِيَك 

“අල්ලාහ්ළේ අනුමැතිළයන් නුඹලා ඔවුන් ව මරා දැමූ 
අවස් ාළේ ඔහුළේ ප්රතිඥාව ඔහු සැබැවින් ම නුඹලාට සැබෑ 
කළ ේය. නුඹලා ප්රිය කරන දෑ නුඹලාට ළපන් වූ පසු ව ද නුඹලා 
(නබිතුමාට) පිටුපා එම විෂළයහි නුඹලා මත ළේද ඇති කර 
ළගන නුඹලා බියසුලු වූහ. නුඹලා අතුරින් ළමළලොව ප්රිය 
කරන්ළනෝ ද ළවති. තවද නුඹලා අතුරින් පරළලොව ප්රිය 
කරන්ළනෝ ද ළවති. පසු ව ඔහු නුඹලා පරීක්ෂා කිරීම පිණිස 
නුඹලා ව ඔහු ඔවුන්ළගන් හැළරේළේය. තවද නුඹලාට ඔහු 
සමාව දුන්ළන්ය. තවද අල්ලාහ් විශ්වාසවන්තයින් ළකළරහි 
භාගයළයන් යුක්ත ළකළනකි.”  සූරා  ආල ඉම්රාන් 3:152 
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උහුද් සටළන් දී නබි (සල්) තුමාණන්ට සහ සහාබාවරුන්ට සදු 

වු පරික්ෂණ සහ හානිය පිළිබව ළමම වාකය මගින් අපට දැන 

ගත හැක. සතුරු ළසේනාව පිටු පසන් පහර දීම ව ක්වාලීම 

පිණිස උහුද් කන්ද මත රණවිරුවන් කිහිප ළදළනක් ස් ාන 

ගත කර තිබුණි. මුසල්ිම් ළසේනාව සටළන් ආරම්භක අවදිළේ 

ජය ගැනීමද, සතුරු ළසේනාව තමා සතු සයල්ල හැර දමා පලා 

යන බවද දුටු කන්ද මත ස් ාන ගත ව සටි ඇතැම් මුසල්ිම් 

රණවිරුවන් රසූල් (සල්) ළේ ආඥාව අමතක කර, සතුරු 

ළසේනාව හැර දමා යන ළලෞකික වස්තුන් රැස ්කරනු පිණිස 

තමා සටිය යුතු මුර ස් ානය හැර දමා ගිළයෝය. ළමම 

අවස ්ාළවන් ප්රළයෝජන ගත් සතුරු ළසේනාව ආපසු හැරී පැමිණ 

සැණින් මුසල්ිම්වරුන්ට පහර ළදන්නට පටන් ගත්ළතෝය. ළම් 

ළහේතුළවන් මුස්ලිම්වරුන්ට මහත් හානියට හා විනාශයට 

මුහුණු ළදන්නට සදු විය. ළමවැනි බරපතල හානියට ළහේතු 

වුළේ මුස්ලිම්වරුන් කිහිප ළදළනුමළේ වැරදි සහ තේහාවයි. 

එනම් සහාබාවරුන් නබි (සල්) තුමාණන්ළේ ආඥාව 

අනුගමනය ළනොකිරීම නිසා යුද පිටිළේ මහත් පරික්ෂණයට 

සහ හානියට මුහුණු ළදන්නට සදු වු බව අල්ලාහ ්අල් ුමර්ආළේ 

පැහැදිලි ව සදහන් කර ඇත. ළමයට එකඟව මුසල්ිම්වරුන් මත 

කාෆිර්වරු ආධිපතයය ලබන්නට ළහේතුව මුසල්ිම්වරුන්ම ළේ. 

මුස්ලිම්වරු තම ජීවිත ක්රමය නැවත වරක් විචාරයට ලක් කර 

තම කටයුතු සයල්ල නිවැරදි ක  යුතු බව උහුද් සද්ධිය අපට 

උගන්වයි. 

 නව වන කරුණ: කාෆිර්වරුන් ඉදිරිළේ මුස්ලිම්වරුන්ළේ 

දුබල තත්ත්වය සහ එයට විසදුම: 

ළමම ප්රශ්නයට විසඳුම ුමමක් දැ යි අල්ලාහ ් ුමර්ආනළේ 

පැහැදිලි ව සඳහන් කර ඇත. අල්ලාහ්ළේ ගැත්තන් පිරිසදු 
සළතන් තම සයලු කටයුතු ඉටු කරන්ළන් නම්, එහි ප්රතිලල 
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වශළයන් තමන්ට වඩා ශක්තිමත් හා බහුතර සමූහය පවා ජය 

ගැනීළම් හැකියාව අල්ලාහ් විසන් ඔවුනට ළදනු ලබති. බයිත් 

අර් රිද්වාන් ගිවිසුම සදු වු අවස ්ාළේ සහාබා වරුන්ළේ සැබෑ 
හා පිරිසදු සතුවිලි සඳහා අල්ලාහ් ඔවුන්ළේ ඉහ්්ඃලාස ් නම් 

තත්ත්වය අගය ළකොට සලකා ඒ බව සඳහන් කරන්ළන් ළම් 

ළහේතුළවන්ය. 

َ َِضََرَََلََّقدَي ؤيِمنِيََََعنََِاّللَّ يم  بَايِع ونَكَََإِذيََال َجرََََُتيَتََي  َِالشَّ َِفَََماََفَعلِمَََة
وبِهِمَي

 (الفتح/15)َق ل 

“සැබැවින්ම ගස යට ඔවුන් නුඹට පක්ෂ ව දිවුරුම් දුන් කල්හි 

අල්ලාහ් විශ්වාසවන්තයින් පිළිබඳ ව තෘප්තියට පත් වුළේය. 

තවද ඔවුන්ළේ හදවත් හි ඇති දෑ ඔහු දැන ගත්ළත්ය.” සූරා 

ෆත්හ් 48:18 

තවද, ඔවුන්ළේ පිරිසදු සතුවිලි  ළහේතු ළකොට ළගන ඔවුන් සදු 

ක  ළනොහැකි කටයුතු පවා සාර් කව නිම කිරීළම් හැකියාව 

හා ශක්තිය පිරිනමන බව අල්ලාහ්ළේ ළපොළරොන්දුව පහත 

සඳහන් ුමර්ආන් වාකයයන් මගින් පැහැදිලි කරයි. 

رََ خي
 
ِدرَ َلَمَيَىَوأ َحاَطََقَدَيََعلَييَهاَواَتقي

َ
َ َأ  (21/الفتح)ۚ َ بَِهاَاّللَّ

“තවත් දැයකි. එය ළකළරහි නුඹලා ශක්තිය ළනොලද්ළදෝය. 

සැබැවින්ම අල්ලාහ ් එය පිළිබඳ ව සර්ව වයාපකය. තවද 

අල්ලාහ් සයලු දෑ ළකළරහි අති බල සම්පන්න විය.” සූරා ෆත්හි 

48:21. 

මුස්ලිම්වරුන් ළවත අවශය ළසේනා සිංඛයාවක් ළනොමැති 

අවස් ාවන්හි පවා ඔවුන්ළේ පිරිසදු ළච්තනාව ළහේතු ළකොට 

ළගන ළරෝම හා පර්සයානු රාජයයන් පරදවා, එහි පාලනය 

අත්පත් කර ගැනීළම් හැකියාව අනාගතළේ ලබා ළදන බව නබි 
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(සල්) තුමාණන්ළේ සගයින්ට අල්ලාහ් පැහැදිලි කළ ේය. 

අල්ලාහ්ළේ ළපොළරොන්දුවට එකඟ ව ළරෝම අධිරාජයය සහ 

පර්සයානු අධිරාජයය සහාබාවරු සුළු කාලයකින් අත්පත් කර 

ගත්හ. එළමන්ම අzස්හාබ් සටළන් දී මුස්ලිම් ළසේනාවට එළරහි 

ව පැමිණි කාෆිර් ළසේනාව විසන් වට කරනු ලැබු අවස ්ාළේ 

මුස්ලිම්වරුන්ළේ ඉහ්්ඃලාස් භාවය නිසා, ඔවුන්ළේ දුබල 

තත්ත්වය ඉවත් කිරිම සඳහා එම ඉහ්්ඃලාස්භාවය ම 

ප්රතිකාරයක් බවට පත් කර දුන්ළන්ය. ළම් බව අල්ලාහ් සනා  

කරන්ළන් ළමළසේය. 

 

مَإِذيَ ِنََجاء وك  مَيَمِّ َفَلَََوِمنَيَفَويقِك  سي
َ
مَيَأ بيَصارَ ََزاَغتََِِإَوذيََمِنك 

َ َاْلي
ل وب َََوبَلََغتَِ َنَاِجرَََاليق  ن ونَََوتَََاْلي ََِظ  ن ونَاَبِاّللَّ نَالِكَََ﴾١٠﴿َالظ  َابيت ِلَََه 

ؤيِمن ونََ يم  يزِل واَال ل يَزاًَلَََوز   ﴾اْلحزاب/١١﴿ََشِديًداَزِل
“නුඹලාට ඉහළින් ද නුඹලාට  පහළින් ද ඔවුන් නුඹලා ළවත 

පැමිණි අවස් ාව ද බැල්ම (බිළයන් සතුරන් ළවත) ළයොමු වී 

හදවත් උගුරු දේළඩහි හිර වු අවස ්ාව ද අල්ලාහ් පිළිබඳ ව 

නුඹලා විවිධ සතුවිලි  සතමින් සටි අවස් ාව ද ( සහිපත් 

කරණු).” සූරා අහ්zසාබ් 33:10. 

“එහිදී විශ්වාසවන්තයින් පිරික්සුමට පක් ළකොට දැඩි 

කම්පනයකින් කම්පිත කරනු ලැබුහ.” අහ්zසාබ් 33:11. 

ළමළලස මුසල්ිම්වරු මානසක ව දුබල තත්ත්වළේ සටිය දී 

සතුරන් විසන් වට කරනු ලැබු අවස් ාළේ අල්ලාහ් ළකළරහි 

ඔවුන් තැබු අචල හා පිරිසදු විශව්ාසය මගින් ඔවුන්ළේ 

http://tanzil.net/#33:10
http://tanzil.net/#33:11
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දුබලකමට සහ පීඩනයට පිළිසරණක් බවට අල්ලාහ් පත් 

කළ ේය. ළම් බව අල්ලාහ් සදහන් කරන්ළන් ළමළසේය. 

ا ىرََََولَمَّ
َ
ؤيِمن ونَََأ يم  َزاَبََال حي

َ َ َوََعَدنَاََماََهـَذاَقَال واَاْلي َ َورَََاّللَّ وهل  َوََصَدقَََس 
 َ َ َورَََاّللَّ وهل  مَيََوَماَۚ  س  َََزاَده  لِيًماَإِيَمانًاَإَِلَّ  ﴾اْلحزاب/٢٢﴿ََوتَسي

“විශ්වාසවන්තයින් (සතුරු) ළසේනාිංකයන් දුටු විට ‘අල්ලාහ ්හා 
ඔවුන්ළේ රසූල්වරයා අප හට ප්රතිඥා දුන් දෑ ළමයයි. තවද 
අල්ලාහ් ද ඔහුළේ රසූල්වරයා ද සතය පැවසුළේයැ’ යි 
පැවසුළවෝය. විශව්ාසය හා අවනත භාවය මිස එය ඔවුනට (කිස 

දැයක්) අධික කළ ේ නැත.” සූරා අහz්සාබ් 33:22. 

මුස්ලිම්වරුන්ළේ පිරිසදු ඊමානය ළහේතු ළකොට ළගන ඔවුන් 

ලබා ගත් අනිුමත් වාස පිළිබඳ ව පහත සඳහන් ුමර්ආන් වැකි 

පැහැදිලි කරයි. 

َ َدَََّورََ ِينَََاّللَّ ًَََينَال واَلَمَيَبَِغييِظهِمَيَواَكَفرَ َاذلَّ َ ََوَكََفََۚ  اَخيي ؤيِمنِيَََاّللَّ يم  َال
َ ََوََكنَََۚ  اليقِتَاَلَ نَزَلََ﴾٢٥﴿ََعزِيًزاَقَوِيًّاَاّللَّ

َ
ِينََََوأ مَظاَهرَ َاذلَّ ِنَيَوه  هيلََِمِّ

َ
َأ

وبِهِمَ َِفَََوقََذَفَََصيَاِصيهِمَيَمِنَاليِكتَابَِ
ت ل ونَََيًقافَرََِعيَبَالرَ َق ل  ََتقي

ِسَ 
ي
رَََ﴾٢٦﴿َيًقافَرََِونَََوتَأ وي

َ
مَيَوأ رَيَثَك 

َ
مَيأ مَيَودِيَارََََضه  َوالَه مَيَه  مي

َ
رَيََوأ

َ
َلَّمَيًَضاَوأ

َ ََوََكنَََۚ  َتَطئ وَها ََاّللَّ ََََِِّعَ ءَ َك   ﴾اْلحزاب/٢٧﴿َاقَِديرًََََشي

“ප්රතික්ළෂේප ක වුනට ඔවුන්ළේ ළකෝපය ළහේතුළවන් අල්ලාහ ්

හැළරේළේය. ඔවුන් (කිසදු) යහපතක් ළනොලද්ළදෝය. 

විශව්ාසවන්තයින්ට අල්ලාහ් යුද්ධය ප්රමාණවක් කළ ේය. තවද 

අල්ලාහ් ශක්ති සම්පන්න, අති බල සම්පන්න විය.” සුරා 

අහ්zසාබ් 33:25 

http://tanzil.net/#33:22
http://tanzil.net/#33:25
http://tanzil.net/#33:26
http://tanzil.net/#33:27
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“පුස්තකය ලත් අය අතුරින් ඔවුන් (මක්කා කාෆිර් වරුන්) ට 

පිටු බල දුන් අය ව තම බලළකොටු වලින් (අල්ලාහ්) බැහැර 

කළ ේය. තවද ඔවුන්ළේ හදවත් තු  ඔහු භීතිය ඇතුළු කළ ේය. 

(ඔවුන්ළගන්) පිරිසක් නුඹලා ඝාතනය කළ ෝය. තවද පිරිසක් 

සරගත කළ ෝය.” සූරා අහ්zසාබ් 33:26 

ළමළලසම හුළනයින් සටළන් දී මලක්වරුන් සහ සුළිසු ඟ 

මගින් සතුරු ළසේනාව පරාජයට පත් කිරීමට මුසල්ිම් ළසේනාවට 

අල්ලාහ් උදේ කළ ේය. ළමම සද්ධිය අල්ලාහ් සඳහන් 

කරන්ළන් ළමළසේය. 

َهاَيَا ي 
َ
ِينَََأ رَ َآَمن واَاذلَّ ََِنِعيَمةَََوااذيك  مَيَاّللَّ مَيَإِذيَََعلَييك  ن ودَ ََجاَءتيك  َج 
رَي
َ
ن وًداَُيًارَََِعلَييهِمَيََسلينَافَأ َ(1/اْلحزاب)ويَهاَتَرَََلَّمَيَوَج 

“විශ්වාස ක වුනි! (සතුරු) ළසේනාිංකයන් නුඹලා ළවත පැමිණි 

අවස් ාළේ නුඹලා ළකළරහි වූ අල්ලාහ්ළේ භාගයයන් සහිපත් 

කරනු. එවිට (දැඩි) සු ඟක් ද  නුඹලාට දර්ශන ළනොවු 

(මලක්වරුන්ළේ) ළසේනාිංකයක් ද ඔවුන් ළකළරහි අපි 

යැේළවමු. අල්ලාහ් නුඹලා කරන දෑ පිළිබඳ ව සර්ව 

සුපරික්ෂාකාරිය.” සූරා අහ්zසාබ් 33:9 

එපමණක් ළනොව, අල්ලාහ්ළේ ආඥාවට අවනත වූ සුළු 

ළසේනාිංක කිහිපයක් තමන්ට වඩා බහුතර හා බලවත් 

ළසේනාිංකයට එළරහි ව සටන් ළකොට ජය ගත්ළතෝය. ළමයට 

අවශය අවස් ාවන් අල්ලාහ ්සලසා දුන්ළන්ය. ළම් බව අල්ලාහ ්

සනා  කරන්ළන් ළම ළලසය. 

ِنََكم ََِبِإِذينََِةًََكثِيَََفِئَةًَََغلَبَتيََقَلِيلَةَ َفَِئةَ َمِّ َ َۚ  اّللَّ ابِرَََِمعََََواّللَّ َينََالصَّ
 (ابلقرة/٢٤٩َ﴿

http://tanzil.net/#2:249
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“අල්ලාහ්ළේ අනුමැතිළයන් ළකතරම්ළදෝ සව්ල්ප පිරිස ් විශාල 

පිරිස් අබිබවා ළගොස් ඇත. තවද අල්ලාහ් ඉවසලිවන්තයින් 

සමඟය යැයි පැවසුළවෝය.” සූරා බකර 2:249 

ළමළලසම, බද්ර් සටළන් දී ඉතාමත් සුළු ප්රමාණළේ ඉස්ලාමීය 

හමුදාව තමන්ට එළරහි ව පැමිණි කාෆිර්වරුන්ළේ මහත් විශාල 

බල ඇණිය පරදවා ජය ගත්ළතෝය. ඉසල්ාම් සතය දහමක් බවට 

ළම්වා සයල්ල සුදුසු සාධක ළේ. ළමම සද්ධිය ගැන අල්ලාහ ්

පවසන විට, آية   - සිංඥාව, بينة- සාධක, فرقان- තීරණය යන පද 
මාලාව භාවිත කර තිළබන බව ළපළන්. 

مَيَََكنَََقَدَي ََِِفََآيَةَ َلَك  ََقتَاَفِئَتَيي َََِسبِيلََِِفََت َقاتِل ََفِئَةَ َۚ  اْلي رَََاّللَّ خي
 
َىَوأ

 (13/آلَعمران)َة َََكفِرََ

“(යුද්ධය සඳහා) හමු වූ ළදපිරිස තු  නුඹලාට සිංඥාවක් ඇත. 

පිරිසක් අල්ලාහ්ළේ මාර්ගළේ යුද වැදුණහ. අළනක් පිරිස ළද්ව 

ප්රතික්ළෂේපකළයෝ ය.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:13 

نت مَيَإِن ََِآَمنت مَك  َاََوَماَبِاّللَّ نَزنلي
َ
ََأ رَيَيَويمََََعبيِدنَاَََعَ  (41/اْلنفال)ََقَانَِاليف 

 සතයාසතය විභාග කරන දිනය අල්ලහ ්ළකළරහි ද - يوم الفرقان“
අපළේ වහලා ළවත පහ  ක  දැළයහි ද නුඹලා විශව්ාස 
ක ළහොත්...” සූරා අන්ෆාල් 8:41. 

 

َهيلِكََ ِ  (42/اْلنفال)َبَيَِِّنةَ ََعنََهلَكََََمنَيَْلِّ
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“මිය යන අය පැහැදිලි කාරණළයකින් මිය යනු පිණිසත් ජීවත් 
වන අය පැහැදිලි කරණයකින් ජීවත් වනු පිණිසත් (අල්ලාහ ්
ළමළසේ කළ ේය.” සූරා අන්ෆාල් 8:42 

එබැවින් මූ්ඃමින්වරුන්ළේ සුළු ප්රමාණළේ පිරිසක් අල්ලාහ්ට 
එළරහිව ක්රියා කරන කාෆිර්වරුන්ළේ විශාල ළසේනාිංකයට 
එළරහි ව සටන් කර ඔවුන් පරාජයට පත් ක  හැකි බව කිසදු 
සැකයක් නැත. ළමය මුස්ලිම්වරුන් මුහුණු දුන් ප මු වන බද්ර් 
සටළන්දී සනා  විය. ළමම සටළන් මුසල්ිම් ළසේනාවට අල්ලාහ ්
විසන් ළදන ලද සහය පිළිබඳ ව ළමළසේ සඳහන් කරයි. 

مَ نََصََََولََقدَي َ َك  رَ َاّللَّ نت مَيَبِبَدي
َ
ذِلَّةَ ََوأ

َ
 َ)  123آلَعمران)َأ

“නුඹලා දුබලයින් ව සටිය දී ඇත්ළතන්ම අල්ලාහ් බද්ර් 
(සටළන) හි නුඹලාට උදේ කළ ේය.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:123. 

يَمََلئَِكةََِإَِلََب َكَرَََي وِحََإِذيَ ََال نِِّ
َ
مَيَأ ِينََََفثَبِِّت واََمَعك  ليَِقََۚ  آَمن واَاذلَّ

 
َِفَََسأ

ِينَََق ل وبَِ َبَالرَ َواَكَفرَ َاذلَّ  (12/اْلنفال)ََعي
“ඔළබ් පරමාධිපති මලාඉකාවරුන් අමතා ‘සැබැවින්ම මම ඔබ 
සමඟ ළවමි. එළසේ ළහයින් විශව්ාස කරන්නවුන් තරසර කරමි. 
විශව්ාස ළනොකරන්නවුන්ළේ සත් හි බිය පනවන්ළනමි.’ යැයි 
දැන් වු බව සහ කරනු.” සූරා අන්ෆාල් 8:12. 

අල්ලාහ්ළේ සහය ලබනු පිණිස මුසල්ිම්වරුන්ළේ හැසරීම 
ළකළසේ තිබිය යුතු යැයිද, එළසේ සහය ළනොලබන ජනයාළේ 
හැසරීළමන් මුස්ලිම්වරුන් ළකළසේ ළවන් ව සටිය යුතුදැයි ද 
පහත සඳහන් ුමර්ආන් වැකි පැහැදිලි කරයි. 

ََ َ َنَََّوَْلَنص  َ ََمنَاّللَّ َََإِنَََّۚ  ه َيَنص   (اْلج/40)ََعزِيزَ َلََقوِيَ َاّللَّ
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“අල්ලාහ්ට උදේ කරන්ළන් කේරුන් ද සැබැවින්ම අල්ලාහ ්
ඔවුන්ට උදේ කරනු ඇත.” සූරා හ්ජ 22:40 

ِينََ مَيَإِنَاذلَّ نَّاه  كَّ رَيَِفََمَّ
َ واَِضَاْلي قَام 

َ
ََلةَََأ ََكةََََوآتَو اَالصَّ َمرَ َالزَّ

َ
َواَوأ

يَمعيرَ  نَكرَََِعنَََِوَنَهوياَوِفَبِال م 
ي ََِۚ  ال ورََََِعقِبَةَ ََوّلِلَّ م 

 (اْلج/٤١﴿َاْلي 

“ඔවුහු කවරහු ද යත් මිහිතලළේ ඔවුනට අපි පහසුකම් සැලැස ්

වූ විට, ඔවුන් සලාතය ස් ාපිත කළ ෝය. තවද zසකාත් ද පිරි 
නැමුළවෝය. තවද (ජනයාට) යහපත් අණ කළ ෝය. පිළිුමල් 
සහගත දැයින් වැ ැක්වුළවෝය. තවද සයලු කටයුතු වල 
අවසානය අල්ලාහ්ටය.” සූරා හ්ජ 22:41 

සතුරන් විසන් වට කරනු ලැබු අවස ්ාවන්හි මුස්ලිම් 
ළසේනාිංකළේ තත්වය ළම් දක්වා සඳහන් කරන ලදී. එළමන්ම 
මුස්ලිම්වරුන්ට එළරහි ව කාෆිර්වරුන් සහ මුනාෆික් නම් 
විංචනිකයන් ආර්ථික බාධකයක් පැන වුවළහොත් සථ්ිර ඊමානය 
සහ පිරිසදු සතුවිලි සහිත ව අල්ලාහ් ළවත සතුවිලි ළයොමු කිරීම 
තුළින් එම බාධකය ජය ගත හැකි බව සූරා මුනාෆිුමන් හි 
අල්ලාහ් සඳහන් කර ඇත. 

مَ ََ ِينَََه  ول ونَََاذلَّ واَََلَََيق  ََت نفِق  ولَِرَََِعندََََمنَيَََعَ ََِس  ََاّللَّ واََحتَّ ۚ َ يَنَفض 
 (8/المنافقون)

“අහස්හි හා මිහිතලයළයහි ඇති ධන සම්හාරය අල්ලාහ ්සතුය. 
නමුත් විංචනිකයින් අවළබෝධ කර ළනොගනිති.” සූරා 
මුනාෆිූලන් 63:7 

ළමම වාකයළයහි අහස හා මිහිතලළේ තිළබන සයලු සම්හාරය 
අල්ලාහළ්ේ පාලනය යටළත් තිළබන ළහේතුළවන් මුසල්ිම්වරුන් 
තම දහම අතහැර දමන්නට මුනාෆික්වරුන්  ආර්ථික බාධක 

http://tanzil.net/#22:41
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පනවන්නට ුමමන ුමමන්ත්රණ ක ත් එයින් කිස විළටක 
සාර් ක ළනොලබන බව අල්ලාහ් පවසයි. ළම් බව මුනාෆික්වරු 
කිසළවක් අවළබෝධ කර ළනොගන්නා බවද අල්ලාහ ්තව දුරටත් 
ප්රකාශ කරයි. තම ගැත්තන්ට අල්ලාහ් අවශය ළද් සපයන්ළන් 
ුමමන මාර්ගළයන් බවද පහත සඳහන් වාකය පැහැදිලි කරයි. 

ََََيتَّقَََِوَمن َ َََييَعلَاّللَّ  (الطَلق/ ٢﴿ًَجاَُميرَََهلَّ

“කවළරුම අල්ලාහ්ට බිය භක්තිමත් වන්ළන් ද ඔහුට මිදීළම් 
මාර්ගය ඔහු (අල්ලාහ්) සලසව්න්ළන්ය.” සූරා අත් තලාක් 
65:2. 

ََََلَََحييث ََمِنَيَز قيهَ َوَيرَي َيََوَمنَۚ  َُييتَِسب  َََيتََوّكَّ ََََِعَ وَََاّللَّ ب هَ ََفه  ۚ َ َحسي
 (3َالطَلق)

“ඔහු ළනොසතු අයුරින් ඔහුළේ අවශයතාව ඔහු (අල්ලාහ)් 
සපුරාලන්ළන්ය. කවළරුම අල්ලාහ් ළකළරහි සයල්ල භාර 
කරන්ළන්ද ඔහුට ඔහු (අල්ලාහ්) ප්රමාණවත්ය.” සූරා අත් 
තලාක් 65:3 

පහත සදහන් වාකයය ළම් බව තව දුරටත් සනා  කරයි. 

 

ت مَيَِإَونَي مَ َفََسويَفَََعييلَةًََِخفي غينِيك  َ َي  لِهََِمِنَاّللَّ ۚ ََ َشاءَََإِنَفَضي
   (25/وبةاْل)

“නුඹලා දිළිඳු බව ගැන බිය වන්ළන් නම් අල්ලාහ් සතුළවොත් 
ඔහුළේ වරප්රසාදළයන් ඔබ ළපොළහොසත් කරන්ළන්ය.” සූරා 
තේබා 9:28 
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 දහවැනි කරුණ: සත් සමගිය ළනොවීම 

සත් සමගි ළනොවීම සහ සමාජළේ ළබදුම්වාදය පැතිර තිබීම 

වැනි තත්ත්වයට ළහේතුව මිනිසා සතයය වටහා ළනොගැනීම බව 

අල් හෂර්් සූරාළේ පහත සදහන් වාකය පවසයි. 

مَيَََ مَيَََجِيًعاََُتيَسب ه  َََوق ل وب ه  مَيَذَلِكَََۚ  َشتَّ نَّه 
َ
ََقَويمَ َبِأ ََيعيقِل ونََََلَّ

 ﴾اْلش/١٤﴿

“ඔවුන් අතර පවතින කලහය ඉතා දැඩිය. ඔවුන් සමගිළයන් 

සටින්නන් යැයි නුඹ සතන නමුත් ඔවුන්ළේ හදවත් ළේද ව 

පරස්පර වි ඇත. එය සැබැවින්ම ඔවුන් අඥාන පිරිසක් විම 

ළහේතුළවනි.” සූරා හෂ්ර් 59:14 

අඥානය නම් දුබලකම ඉවත් ළකොට අවළබෝධයට ආළලෝකය 

දීමට හැකි වන්ළන් වහි නම් අල්ලාහ්ළේ උපකාර මාර්ගළයන් 

පමණි. මිනිසාළේ දැනුළමන් පමණක් පහදා ගත ළනොහැකි 

ළබොළහෝ ළද් අල්ලාහ්ළගන් ලැළබන වහී මගින් වටහා ළගන 

යහ මග ළපන්වා දිය හැකි බව අල්ලාහ ්පවසන්ළන් ළමළලසය. 

َوَمنََ(
َ
يَييَناه َََمييتًاَََكنَََأ حي

َ
ََكَمنَانلَّاِسََِفََبِهَََِيميِشََان ورًََهَلَ َوََجَعليَناَفَأ

ثَل هَ  ل َماتََِِفََمَّ َِِبَارََِلَييَسََالظ  ِنيَهاَج   (122/اْلنعام)َۚ  مِّ

“යළමුම මිය ගිය පසු ව අපි ඔහුට ජීවය දී, මිනිසුන් අතර එයින් 

සක්මන් කිරිමට ආළලෝකයක් දුන්නා වු ඔහු, අන්ධකාරළයහි 

අතරමිංවී එයින් පිටවන්නට ළනොහැකි වු තැනැත්තා ළමන් ද?” 

සූරා අල් අන් ආම් 6:122 

http://tanzil.net/#59:14
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මරණයට පත් වු හදවතට යළි ප්රාණය ළදන බවද, එමගින් තමා 

ගමන් ක  යුතු මාර්ගළේ දීප්තිය ඔහු ලබන බවද පහත සඳහන් 

වාකය පහදා ළදයි. 

 َ ِينََََوِلَ َأّللَّ رََِآَمن واَاذلَّ
ي مُي  ه  ِنَََج  ل َماتََِمِّ  (288/ابلقرة)َانل ورََِإَِلََالظ 

“විශ්වාස ක වුන්ළේ භාරකරු අල්ලාහ් ය. ඔහු ඔවුන් 

අන්ධකාරයන්ළගන් ආළලෝකය කරා බැහැර කරන්ළන්ය.” 

සූරා බකරා 2:257 

َفَمن
َ
ِكبًّاََيميِشََأ ََم  ِههََََِعَ هيَدىَوَجي

َ
نَأ مَّ

َ
َََسوِيًّاََيميِشََأ َِصَََََعَ َاط 

َتقِيمَ  سي  ﴾الملك/٢٢﴿َم 
“මුණින් අතට වැතිර සටින මිනිසා තම අරමුණ ලබා ගනී ද? 

එළසේ නැතිනම් සෘුල මාර්ගළේ ගමන් කරන මිනිසා අරමුණ 

ලබා ගනී ද?“ සූරා අල් මුල්ක් 67:22 

සමාජළේ පවතින අසමගිය සහ ගැටුම් සයල්ල ඉවත් කර සයලු 

හදවත් සමගිළයන් ජීවත් වීමට වහි මගින් ලැළබන දැනුම 

අවයශ බව සනා  කරන ුමර්ආන් වැකි කිහිපයක් තිළබ්. 

ළකළසේ ළවතත් මානව සුබ සාධනය පිළිබඳ ව සැලකිලි දක්වන 

මිනිස් සමාජය, කරුණු තුනක් ළවත තම අවධානය ළයොමු ක  

යුතු ව තිළබ්. 

1. අසමගි විළම් මුල සම්පූර්ණළයන්ම ඉවත් කිරීම. 

සමාජළේ අතයවශය ළද් ඉටු කිරිම තුළින් ළමම ඉලක්කය ලබා 

ගත හැකි ළේ. ඉහත සඳහන් ආගම, ප්රාණය, සතුම් පැතුම්, 

පරම්පරාව, ආත්ම ළගෞරවය සහ ධනය යන කරුණු හය 

පිළිබඳ ව අවධානය ළයොමු කිරීම තුළින් සමාජළේ සදු වන 

ගැටුම් මඟ හැරිය හැකි ළේ. 
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2. සුබ සාධනය සඳහා මාර්ග සකස් කිරීම. 

වයාපාරය, බද්දට දීම වැනි ගනු ළදනු වැනි ජනයාළේ සුබ 

සාධනයට අවශය වන සයලු ළද් ජනතාව තමන් අතර 

නිතයනුූලල ව සදු කිරීමට අවශය පරිසරයක් සකස් කිරීම.  

3. ළගෞරවනීය හැසරීම සහ යහ ගුණාිංගයන් ළගොඩ නැගිම 

මිනිසාට සව්භාවික ව අලිංකාරය ළගන ළදන ක්රියාවන් 

ළකළරහි ළපොලඹ වීම, අයහපත් හා අපිරිසදු ක්රියාවන් තහනම් 

කිරීම, දුප්පත් නෑයන්ට උදේ සැපයීම අනිවාර්ය කිරීම වැනි 

ක්රියාවන් ළමහි අඩිංගු ළේ. 

ඉස්ලාමීය අණට එකඟ ව ජීවත් වීමට පුහුණු වූ ළකළනුමට 

ළම්වා ඉටු කිරීළම් දී කිසදු අපහසුතාවක් පැන නැගීමට 

ළහේතුවක් නැත. ළමයට ළහේතු ව ඉස්ලාමීය නීතිරිති සකස ්

කළ ේ මිනිසා ළනොව අල්ලාහ් විසන්ම ය. 

ََۚ  الر ِكَمتيََكِتَاب  حي
 
لَتيََث مَََّآيَات هَ َأ ِ نَيَمِنَف صِّ  ﴾هود/١﴿ََخبِيَ ََحِكيمَ ََلَّ 

“අලීෆ් ලාම් රා. ළම් පුසත්කළයකි. එහි ආයාවන් (වාකයයන්) 

පරිපුර්ණය. පසු ව සයුම් දැනුම සහිත හා සර්වඥාන 

(අල්ලාහ්ළගන්) පැහැදිලි කරන ලද්ළද්ය.” සූරා හූද් 11:1 

 وصلى هللا على محمد وعلى اله وصحبه أجمعي
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