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අප ව මුදා ගැනීමේ ම ොම ොත ම යයි.....
මෙයික් මු ේ ද් සාලි ් අල් උමතයිමීන්
අරබ් නිවුස් පුවත් පමත් 2015 ඔක්මතෝබර් ස 16 වන දින පල වු ලිපිය
http://www.arabnews.com/islam-perspective/news/820751

සිං ල පරිවර්තනය
ජාසේ ඉබ්නු දඉයාන්

ර දාන් උපවාසමයන් පසු උතුේ උපවාසය වනුමේ අල්ලා ්මේ මු ේ රේ
ාසමේ ඉටු කරන උපවාසයයි. මූලාශ්රය සීහ ් මුස්ලිේ 1882
ම
ාසය නව ඉස්ලාමීය වසරක ආරේභය ප ණක් මනොව මු ේ ද් (සල්)
තු ාණන්මේ හිජ්රා ම වත් සිංක්ර ණය ිරීමම න් දියත් ක මුස්ලිේවරුන්මේ පාලනය
යටමත් නිර් ාණය වූ නිද ස් ඉස්ලාමීය මද්ශය ද, එහි ස්ථාපිත වූ ඉස්ලාමීය රාජයය ද
ආරේභය සිංමක්තවත් කරයි.
උ ර් ඉබ්නු අල් කඃත්තාබ් (රළියල්ලාහු)මේ පාලන කාලය දක්වා මුස්ලිේ
වරුන්ට විධි ත් දින දර්ශකයක් මනොතිබුණි. එතු ාමේ පාලන කාලමේ තුන් වන ම ෝ
සව් වන වසමර් දී, අබු මූසා අල් අේොරි (රළි) තු ාමගන් ඔවුනතර අනාගතමේ හුව ාරු
කර ගන්නා ලිපි වලට අදාල දිනය මයොදා ගනිමින් ත වුරු ිරරි උචිත බව මයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් කරන ලදී.
අනතුරු ව කාලිෆ් වරයා, තව ත් ජීවතුන් අතර සටින නබි (සල්) තු ාණන්මේ
ස ාබාවරුන් පිරිසක් කැඳවා මේ සේබන්ධ ව සාකච්ඡා කම ේය. ඔවුන්මගන් ඇතැමුන්
පර්සයානුවන්මේ පැරණි දින දර්ශකය උපමයෝගි කරන මලස අද ස් දැක්වු . තවත් පිරිසක්
මරෝ ානුවන්මේ පැරණි දින දර්ශකය ගැන අද ස් දැක්වු . තවත් පිරිසක් නබි (සල්)
තු ාණන්මේ උපන් දිනය පදනේ කර ගත් මුස්ලිේ දින දර්ශකයක් මයෝජනා ක . තවත්
පිරිසක් ම
අද සට එකඟ වු නමුත් නබි (සල්) තු ාණන්මේ ඉස්ලාමීය ඇරයුමේ
ආරේභය පදනේ කර ගත් දින දර්ශකයක් සුදුසු බවද, තවත් පිරිසක් නබි (සල්)
තු ාණන්මේ හිජ්රා (සිංක්ර ණය) පදනේ කර ගත් දින දර්ශකයක් සුදුසු බවද අද ස්
දැක්වු . තවත් පිරිසක් නබි (සල්) තු ාණන්මේ අභාවය සදු වූ දිනය පදනේ කර ගත් දින
දර්ශකයක් සුදුසු බවද මයෝජනා කම ෝය.
දීර්ඝ සාකච්ඡාමවන් පසුව, නබි (සල්) තු ාණන් ක්කාමව් සට දීනා නුවරට
සිංක්ර ණය ක සද්ධිය පදනේ කර ගත් ඉස්ලාමීය දින දර්ශකයක් සුදුසු බවද, එහි ාසය
මු ර්රේ ස සට ආරේභ ක යුතු බව ද අවසානමේ තීරණය කම ෝය. මු ර්රේ යනු ශ්රද්ධ
වූ ාසයක් වන අතර, එය ඉස්ලාේ ද මේ අවසාන කුලුනක් වන ශුද්ධ වූ ජ් වන්දනාව ඉටු
කරන දුල් හිජ්ජා ාසමයන් පසුව පැමිමණන ම ේතුමවන් ම
තීරණය ගන්නා ලදී.
තවද ක්කාමව් මුස්ලිේවරු දිනාවට සිංක්ර ණය ිරරි ට මපර ජ් වන්දනාව ඉටු
ිරීම සඳ ා ක්කාවට පැමිණ මුස්ලිේ බවට පත් වූ අන්සාර්වරු ම වත් දිනා වාසීන් නබි
(සල්) තු ාණන්ට පක්ෙපාතිත්වය ප්රකාශය දුන් පසුව මු ර්රේ ාසය පැමිීම තවත්
වැදගත් ම ේතුවක් විය. ම
අවස්ථාමව් දුන් පක්ෙපාතිත්ව ප්රකාශමේ එක් වගන්තියක්
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සිංක්ර ණය සඳ ා ාර්ග විවතත ක ම ේතුමවන් ඉස්ලාමීය දින දර්ශකමේ මුල් ාසය මලස
මයොදා ගැනී සද ා මු ේ රේ සුදුසු ාසයක් බව ස ාබාවරු එකඟ වු .
ඉස්ලා ය ා ිරසදු සේබන්ධක ක් මනො ැති, යුමරෝපමේ භාවිත කරන ලද
ග්රගරියන් දින දර්ශකය මුස්ලිේ වරුන්ද අද භාවිත කරති. දීර්ඝ කාලයක් භාවිතමේ තිමබන
එක ම ේතුමවන් මුස්ලිේවරුන්ද එ දින දර්ශකය භාවිත ක යුතු බව පැවසී නිද සට
කරුණක් මනොමව්. පර්සයානු ම ෝ මරෝ ානු දින දර්ශකයක් මුස්ලිේවරු භාවිත ිරීම නබි
(සල්) තු ාණන්මේ ස ාභාවරුන් අප්රිය කරනු ඇත.
ම

අවස්ථාමව් අපි නව වසරකට පා තබා ඇත්මතමු.
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ً ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َ
ات واْلرض مِنها أربعة
ِ اب اللـهِ يوم خلق السماو
ِ إِن عِدة الشهورِ عِند اللـهِ اثنا عَش شهرا ِِف كِت
َ َ
ْ ُ َ ُ َ َّ ين ال ْ َق ِّي ُمۚفَ ََل َت ْظل ُِموا فِي
ُ ل
﴾٦٣﴿ ۚهن أنفسكم
ِ ِّ ُح ُر ٌمۚ ذَٰل ِك ا
ِ
ِ
“අ ස්ද මපොම ොවද නිර් ාණය ක දවස - සැබැවින් , පුස්තකමේ ාස්
මදොම ොසිර. එයින් සතරක් පරිශුද්ධය. එයයි නිවැරදි ද වන්මන්. එහි ඔබ ඔබට වැරදි
මනොකරවු.... ” අල් කුර්ආන් සූරා 8:36.
මුළු මිනිස් වර්ගයාට අල්ලා ් විසන් පාරිශ්රද්ධ ාසයන් පත් කර ඇත.
උත්තීමතර අල්ලා ් අල් කුර්ආනමේ සඳ න් කරන්මන් ම මසේය.
﴾٩٨١﴿ …….

බව

َ
َ َ َُ ْ
َّ ِيت ل
ُ ِه َم َواق
َ ْ اس َو
َ ِ ك َعن ْاْلهِلَّةِۚ قُ ْل
ِ ِلن
اْل ِ ِّج
سألون
ِ

“අම ෝ මු ේ ද්! ඔවුහු නව සඳ ගැන නුඹමගන් ප්රශ්න කරති. නුෙයයන්ටද ජ්
(ග නට)ද කාල සට න ම ය (බව පවසනු) ” අල් කුර්ආන් 2:188.
ම යට එකඟව, සඳ පදනේ කර ගත් දින දර්ශකමේ ම
ාස තර අරාබි ජාතින්ට
ප ණක් මනොව සයලු මිනිස් වර්ගයාට පත් කරන ලද බව අපි දනිමු. නව සඳ දැකීමේ
ක්රියාමවන් සඳ පදනේ කර ගත් ාසමේ ආරේභය ස අවසානය ප සුමවන් ගණන් බැලිය
ැිර වී ම යට ම තු
ේ විර.
අපි දැන් නව හිජ්රි වසරක සටිමු. එම ත් නව වසර සඳ ා උත්සව පැවැත්වී ම ෝ
එිරමනකාට සුබ පැතීේ ම ෝ නබි (සල්) තු ාණන්මේ සුන්නා ව
් ක් මනොවන බව තකමේ
තබා ගත යුතුය. මුස්ලිේ වරමයකුට පසු කරමගන යන වසර ගණන සතුටු වී ට ම ේතුවක්
බවට පත් මනොවන්මන්ය. එම ත් වැදගත් වන්මන් පසුගිය වසර තු අල්ලා ්මේ අණට
එකඟ ව මකොප ණ කාලයක් අපි වැය ක ා ද යන කරුණු ප ණි. පසුගිය කාලය සාර්ථක
බව සැලිරලි ලබන්මන් එ කාලය අල්ලා ්මේ අණ ස ආඥාවට එකඟ ව වැය කම ේ නේ
ප ණි. එමසේ මනො ැති ව අල්ලා ්මේ අණට එමරහි ව එ කාලය වැය වුමේ නේ, එය
ඉතා ත් අභාගය කාලයක් බව සැලමක්. එනිසා දීර්ඝ කාලයක් ජීවත් වී එ ජිවිත කාලය
පුරා පාප ක්රියාවන්හි මයදුනු පුද්ගලමයක් ඉතා ත් අය පත් පුද්ගලමයකු බව සඳ න් මව්.
සෑ වසරක ආරේභමේ දී මුස්ලිේවරු මබොම ෝ මදමනක් ත න්මේ ඉස්ලාමීය
ජීවිතය වර්ධනය කර ගැනී ට ස අල්ලා ්ට සමීප වී සඳ ා වෑයේ කරන බවට දැඩි
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තීරණයක් ගන්නා නමුත් ටික කලිරන් වා ගැන අ තක කර ද න අතර ඔවුන්මේ
ක්රියාවන්හි ිරසදු වර්ධනයක් සදු වන්මන් නැත. එහි අනිවායය ප්රතිපලයක් වශමයන්
ම මලොව ස
රණමයන් පසුව ඔවුන්ට නින්දාවට පත්වන්නට සදු මව්. එනිසා අපමේ
කාලය අල්ලා ්ට අවනත වීමේ ක්රියාවන් සඳ ා මයොදමින් වර්ෙයක් පාසා අපමේ ධාර්මික
තත්ත්වය වර්ධනය කර ගැනී ට වෑයේ ක යුතුය. මගවී යන කාලය ස ඟ මසොම ොන
කරා අප සමීප වන බව අපට අ තක වන එක් විමශේෙ කරුණිර.
අපමේ ධාර්මික ජීවිතමේ වර්ධනයක් සදු මනොවන්මන් නේ අපමේ මලෞිරක
ජීවිතමේ සදු වන වර්ධනමයන් අපට ිරසදු පලක් නැත. විශ්වමේ අධිපතිට යටත් ප ත්
මනොවී, ිරසමවකුට මගෞරවය ස උසස්භාවය ලැබිය මනො ැක.
අල්ලා ්මේ රසූල් (සල්) තු ාණන්මේ ආදර්ය අනුග නය මනොකර ිරසමවකුට
ආරක්ොව, ශාන්තභාවය ස අභිවතද්ධිය මවත ඟා විය මනො ැක. ඔබ අතර ිරසමවක් පාප
ක්රියා ස වැරදි ාර්ග තුළින් ඔහුමේ ජිවිතමේ අභිවතද්ධිය ස සතුට ලැමබන බව දිරන්මන්
නේ එය උත්තීමතර අල්ලා ් විසන් ඔහුට මකටි කාලයකට අවකාශයක් ලබා දී තිබීමේ
ම ේතුමවන් ප ණි. එනිසා අල්ලා ්මේ මව්දනීය දණ්ඩනමයන් රැකවරණය ලබනු පිණිස
අල්ලා ්ට අවනත වීම හි ඉතා ස්ථාවර ව සටිය යුතුය.

َ ُ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُّ َ ً َ َّ َ ُ ُ َ
﴾٣١﴿ وتوبوا إَِل اللـهِ َجِيعا أيه المؤمِنون لعلكم تفل ِحون

“නුඹලා ජයග්ර ණය ලබා ගත ැිර වනු පිණිස නුඹලා සයල්මලෝ අල්ලා ් මවත
පශ්චාත්තාප වී මයොමු වනු.” 24:31.
තවද, ඇතැේ ාසයන්, දිනයන් ස රාත්රියන් අනිකුත් (එවැනි) කාල වකවානුවට
වඩා අධික අනුග්ර ලැබු බව අල්ලා ් පත් කර ඇත. අ ස් ස මිහිතලය වන කල්හි ාස
ගණන මදොම ො ක් බව අල්ලා ් නිර්ණය කම ේය. වා අතර දුල් කඅදා, දුල් හිජ්ජා ස
මු ර්රේ නේ එිරමනකට සමීප ව පැමිමණන ාසයන් ස රජබ් ාසය ද ශුද්ධ වු ාසය
බවට අල්ලා ් පත් කම ේය. හිරු උදා වන සෑ දින අතර මශ්රේේමත දිනය සකුරාදා දිනය
මව්. එම න්
ාස ද සකට වඩා අල් කද්ර් නේ රාත්රිය ය පත් මව්. එ නිසා අල්ලා ්
වර්ණනා ක සයලු මද් අපි ද වැදගත් මලස සැලිරය යුතුය.
මිනිසාමේ කුසල් ක්රියාවන්, ආර්ර්වාද ලත් ඇතැේ අවස්ථාවන්හි ස ඇතැේ
ස්ථානයන්හි සදු කරන විට වා සඳ ා විවිධ ගුණමයන් වැඩි කර අල්ලා ් තයාගය මදන බව
මුස්ලිේ විද්වතුන් අද ස් දක්වති. එම න් එ මශ්රේෙම
් අවස්ථාවන්හි ස ස්ථානයක්හි
අකුසල් සදු කම ේ නේ, අයුරින් අල්ලා ් දඬුවේ මදන බව ම
විද්වතුන් පවසති.
මේ බව අල්ලා ් අල් කුර්ආනමේ සඳ න් කරන්මන් ම මලසය.
“ශුද්ධ ාසය එහි සටන් ිරීම පිළිබඳ ව ඔවුහු නුඹමගන් වි සති. එහි සටන් ිරීම
ත් පාපයිර. තවද අල්ලා ම
් ේ ාර්ගමයන් (ජනයා) වැ ැක්වී ත් ඔහු(අල්ලා )් ා ශුද්ධ
ස්ජිදය ප්රතික්මෙේප ිරීම ත් එහි වැසයන් එයින් පිටුව ල් ිරීම ත් අල්ලා ් අබියස (ටටත්
වඩා) අති
ත් පාපයිර (බව පවසන්න). තවද කල ක ඝාතනයට වඩා අති
ත්
පාපයිර. ඔවුහු ැිරයාව දරන්මනෝ මවත් නේ නුඹලාමේ ද මින් නුඹලා ව නැවත රවන
මතක් නුඹලා ස ඟ සටන් වැදීම න් ඉවත් මනොවන්මනෝ ය. තවද නුඹලා අතුරින් කවමරක්

4

ත ද මින් බැ ැර වී පසුව ප්රතික්මෙේපක මයකු මලස සටිය දී රණයට පත් මවත් ද එවිට
ඔවුහු ය ම මලොව ා පරමලොව ත ක්රියාවන් නිේ ල වී ගිය අය වන්මනෝ. තවද ඔවුහු ය
(නිරා) ගින්මන් සගයන් වන්මනෝ. ඔවුහු එහි සදාතනිකමයෝ මවති.” අල් කුර්ආන් 2:217.
මේ ම ේතුන් නිසා මුස්ලිේවරු ම
ාසයන් හි ත න්ට වැරදි මනොකර ගත යුතුය.
අල්ලා ් විසන් සට න් කර දුන් සී ාව තු රැඳී සටිය යුතුය, අල්ලා ් නිය ක වගිරේ
සයල්ල ඉටු ක යුතුය, අල්ලා ් ත නේ ක සයලු ක්රියාවන්මගන් ්ත් ව සටිය යුතුය.
තවද මසසු ජනතාවමේ අයිතීන්ට ා වගකීේවලට ගරු ක යුතුය.
නිමි
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