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ප්ර චණ්න්ඩත්වය ට ටස්ලාමයේ  ටفي ا
අයකමශ ක්ටනැත 

 

මුහම්යද්ටසර්තම්ම 

්වුදිටඅරමබිේ  ටඅරබ්ටනිවු්ලටපුය්වටපත්ර ටේ  ට 
2014ටේ ේැම්බර්ට19ටයනටදිනටපළටවුටලිපි  

සිංහාටබ් ට 
ජමසම්ටසබ්නුටෙස ම්ඩ 

 
ස්ලාමයේ  ටප්ර චණ්නත්වය ට ටිසසේ ් ්වටයටසතක්ටනැත.ට
ේ ම්ටබයටඅල්ටකුර්ආ්ඩට්ඳහ්ඩටකර්ඩේ ්ඩටේ යේ ්  .ට 

َخْذنَا ِميثَاقَُكْم اَل تَْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل ُُتْرُِجوَن 
َ
َوإِْذ أ

قَْرْرُتمْ 
َ
ن ِديَاِرُكْم ُثمَّ أ نُفَسُكم ِمِّ

َ
نتُْم تَْشَهُدونَ  أ

َ
 ﴾٤2﴿ َوأ

“ඔබේ ේට රුදිර ට ේ නොයගුරුයනු,ට ඔබේ ේඩට ිසසයකුටට
ඔබටේ ේටනිය්ලටයලි්ඩටබැහැරටේ නොකරනු,ට( නුේ ය්ඩ)ට
ඔබට ්යඟට අපට ගිවිසුයක්ට ේවට කල්ට හීට ඔබට ්මක්ෂිට
ෙරමි්ඩටඑ ට්තසටකළටබයට(සහිටකරනු).”ට2:84 

ේ යයටයමකසට්ඳහ්ඩටකරනටආකමරේ  ්ඩටවිශලයමසී්ඩට
ේ ේට ෙතිට ාක්ෂතණයේ  හිට ප්ර චණ්නත්වය ට ේ නොයැතිට බයටට
අල්ටකුර්ආ්ඩට්නමථටකරයි.ට 

http://tanzil.net/#2:84
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ثِْم َوالَْفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضبُوا ُهْم  يَن ََيْتَنِبُوَن َكبَائَِر اإْلِ ِ َواَّلَّ
يَن اْستَ  ﴾٧٣﴿ َيْغِفُرونَ  ِ ْمُرُهْم َواَّلَّ

َ
اَلَة َوأ قَاُموا الصَّ

َ
َجابُوا لَِربِِِّهْم َوأ

ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقونَ  َصاَبُهُم  ﴾٧٣﴿ ُشورَٰى بَيَْنُهْم َوِممَّ
َ
يَن إَِذا أ ِ َواَّلَّ

ونَ  ثْلَُها ﴾٧٣﴿اْْلَْْغُ ُهْم يَنَتِِصُ َفَمْن َعَفا  ۖ   وََجَزاُء َسِيِّئٍَة َسِيِّئٌَة ِمِّ
ْجُرُه لََعَ اللَّـهِ 

َ
ْصلََح فَأ

َ
الِِميَ  ۖ   َوأ َولََمِن  ﴾٠٤﴿ إِنَُّه اَل ُُيِبُّ الظَّ

ئَِك َما َعلَيِْهم ِمِّ  ـٰ ولَ
ُ
إِنََّما  ﴾٠٤﴿ ن َسِبيٍل انتََِصَ َبْعَد ُظلِْمِه فَأ

رِْض بَِغْْيِ 
َ
يَن َيْظِلُموَن انلَّاَس َوَيبُْغوَن يِف اْْل ِ ِبيُل لََعَ اَّلَّ السَّ

يِلمٌ  ۖ   اْْلَِقِّ 
َ
ئَِك لَُهْم َعَذاٌب أ ـٰ ولَ

ُ
َ  ﴾٠٤﴿ أ َمن َصرَبَ َوَغَفَر إِنَّ َول

ُمورِ 
ُ
 ﴾٠٧﴿َذٰلَِك لَِمْن َعْزِم اْْل

“තයෙ,ට ඔවු්ඩට යහමට පමප ්ඩට හමට අශික්ෂිතට ෙැයි්ඩට
යැළේ කති,ටේ කෝප ට ටප්වටවූටවි ටඔවු්ඩට්යමයටාබමට
ේ ෙති.ටතයෙ,ටඔවු්ඩටතයටපරයමධිපතිට ටපිළිතුරුටේ ෙති.ට
්ාමත ට ්ලථමපිතට කරති.ට ඔවු්ඩට ේ ේට කරුණුට ඔවු්ඩට
අතරට්මකච්ඡමටකරති.ට අපිටඔවුන ටාබමට දු්ඩට ෙැයි්ඩට
වි ෙම්ටකරති.ටතයෙ,ටටතය්ඩට ටඅ්මධමරණය ක්ටසදුටවූට
වි ට ඔවු්ඩට (අල්ාමහලේ ේඩ)ට උෙව්ට පතති.ට නපුරකට
ප්ර තිලා ටඑයැනියටනපුරු .ටකයේ රකුට්යමයට දිට  හට
ක යුතුටකේ ළ ට ෙටඔහුටේ ේටප්ර තිලා ටඅල්ාමහලටයත .ට
්ැබැවි්ඩට යට ඔහුට අපරමධකරුය්ඩට  ට ප්රි  ට
ේ නොකර්ඩේ ්ඩ .ටතය්ඩට ටසදුටවූටඅපරමධ කට ටපසුයට

http://tanzil.net/#42:37
http://tanzil.net/#42:38
http://tanzil.net/#42:39
http://tanzil.net/#42:40
http://tanzil.net/#42:41
http://tanzil.net/#42:42
http://tanzil.net/#42:43
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කයේ රකුට(්යටප්ර තිචණමරටෙැක්ීමයටතුළි්ඩ)ටඋෙව්ට(යුක්ති )ට
ාබ්ඩේ ්ඩට ෙටඔවු්ඩට ට එේ රහිටයටිසසදුටයඟක්ටනැත.ට
්ැබැවි්ඩය,ටට(ේ චණෝෙනමට් ඳහම)ටයඟක්ටඇ්වේ ්වටජන ම ට
අපරමධටකරටයුක්තිේ  ්ඩටේ තොරයටමිහිකාේ  ටසීයමයට
සක්යයමට ගි වු්ඩට  ට එේ රහියය .ට ේ ව්ෙනී ට ෙඬුයයට
ඇ්වේ ්වටඔවු්ඩ ය “ටසූරමට42:ට37ටස ට43ටෙක්යම. 

අ්රණයටජනතමයටඝමතන ටිසරීයටස්ලාමයේ  ටතහනම්ට
කරට ඇතිට අතරට එ ට තරේ  ට ේ හළමට ෙිසයි.ට ඕනෑයට
්යමජ කටප්ර චණ්නත්වය ට ටේ ෙොදුරුටය්ඩේ ්ඩටඅ්රණයට
ජනතමයයි.ට 

َم اللَّـُه إاِلَّ بِاْْلَِقِّ  اُكم  ۖ   َواَل َتْقتُلُوا انلَّْفَس الَِِّت َحرَّ َذِٰلُكْم وَصَّ
 ﴾٤٥٤﴿ بِِه لََعلَُّكْم َتْعِقلُونَ 

“අල්ාමහලට තහනම්ට කළට ජීය ට නිතසනුූලායට මි්ට
ේ නොන්නු.”ටසූරමට6:151. 

َم اللَّـُه إاِلَّ بِاْْلَق   ﴾٧٧﴿.............. َواَل َتْقتُلُوا انلَّْفَس الَِِّت َحرَّ

“අල්ාමහලටතහනම්ටකළටආ්වය ටයුක්තිේ  ්ඩටේ තොරයට
ඝමතන ටේ නොකරටවු.”ටසූරමට17:33 

َم  ًها آَخَر َواَل َيْقُتلُوَن انلَّْفَس الَِِّت َحرَّ ـٰ يَن اَل يَْدُعوَن َمَع اللَّـِه إِلَ ِ اَّلَّ
ثَاًماوَ  ۖ   اللَّـُه إاِلَّ بِاْْلَِقِّ َواَل يَْزنُونَ 

َ
 ﴾٨٤﴿ َمن َيْفَعْل َذٰلَِك يَلَْق أ

http://tanzil.net/#6:151
http://tanzil.net/#17:33
http://tanzil.net/#25:68
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“අල්ාමහලටතහනම්ටකළටආ්වය ක්ටයුක්තිේ  ්ඩටේ තොරයට
ඝමතන ටේ නොකර්ඩේ නෝ .”ටසූරමට25:68 

ේ යයටයමකසට අතරි්ඩටඑක්ටයමකස ක්ටේ ම්ටපිළිබඳට යට
දීර්ඝටයටේ යේ ් ටවි්ලතරටකරයි.ට 

َم اللَّـُه إاِلَّ بِاْْلَِقِّ  َواَل َتْقتُلُوا انلَّْفَس   َوَمن قُِتَل َمْظلُوًما  ۖ   الَِِّت َحرَّ
إِنَُّه ََكَن  ۖ   َفَقْد َجَعلْنَا لَِويِلِِِّه ُسلَْطانًا فاََل يُْْسِف يِفِّ الَْقتْلِ 

 ﴾٧٧﴿ َمنُصوًرا

“අල්ාමහලටතහනම්ටකළටආ්වය ටයුක්තිේ  ්ඩටේ තොරයට
ඝමතන ටේ නොකරනු.ටඅ්මධමරණය ට ටාක්ටවූටකයේ රකුට
 ට ඝමතන ටකරනුට ාැබුේ ව්ට ෙ,ට ්ැබැවි්ඩයට ඔහුට ේ ේට
භමරකරුට ට (එහිටතී්ඩදුට යට සටුටිසරීයට )ට බා ට ප්වට
කේ ළමු.ට ේ යයි්ඩට (ඝමතක මයට පළිට ෙැනීයට පිණි්)ට
ඝමතන ටිසරීේ ම්ටදීටඔහුටසීයමයටසක්යටවි ටේ නොයුතු .ට
්ැබැවි්ඩට යට ඔහුට උෙව්ට කරනුට ාබ්ඩේ ්ඩ .”ට සූරමට
17:33. 

විශමාට ජීවිතට ්ිංඛ්සමයක්ට විනමශට කරනට ේ බෝම්බට
පුපුරුයමි්ඩටස ට දිවිටන්මට ෙැනීයට යැනිට ප්ර චණ්නත්වයට
ක්රිර මයටෙටතහනම්ටබයටපහතට්ඳහ්ඩටයමකසටපැහැදිලිට
කරයි.ට 

http://tanzil.net/#17:33
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ن 
َ
ْمَوالَُكم بَيَْنُكم بِاْْلَاِطِل إاِلَّ أ

َ
ُكلُوا أ

ْ
يَن آَمنُوا اَل تَأ ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَا أ

نُكمْ تَُكوَن ِِتَاَرًة َعن تَ  نُفَسُكمْ  ۖ   َراٍض ِمِّ
َ
إِنَّ  ۖ   َواَل َتْقتُلُوا أ

 ﴾41﴿ اللَّـَه ََكَن بُِكْم رَِحيًما

“විශලයම්ටකළටඅ යලුනි!ටටඔබටඅතරටඅේ නසෝනසටේ ා්ට
එකඟටවුටේ යළඳමයටඅනුයතටකරටඇතිටඅතරටඑ ටහැරටඔබට
ේ ේටේ ද්පළටඅයුක්තිේ  ්ඩටභුක්තිටේ නොවිඳිනු.ටඔබටඔබයට
යටඝමතන ටේ නොකරටෙනු.ටඇ්වේ ත්ඩටය,ටඅල්ාමහලටඔබට
ෙැනටෙ මලු .”ටසූරමට4:29 

ඝමතන ටිසරියටේ කතරම්ටබරපතළටපමප ක්ටෙැයිටේ යයට
යමකසේ  ්ඩටපහෙමටෙතටහැක.ට 

نَُّه َمن َقتََل َنْفًسا بَِغْْيِ 
َ
اِئيَل أ ٰ بَِِن إِْْسَ ْجِل َذٰلَِك َكتَبْنَا لََعَ

َ
ِمْن أ

 
َ
ْو فََساٍد يِف اْْل

َ
ْحيَاَها َنْفٍس أ

َ
يًعا َوَمْن أ نََّما َقتََل انلَّاَس مَجِ

َ
رِْض فََكن

يًعا ْحيَا انلَّاَس مَجِ
َ
نََّما أ

َ
َولََقْد َجاَءْتُهْم رُُسلُنَا بِاْْلَِيِّنَاِت ُثمَّ إِنَّ  ۖ   فََكن

فُونَ  رِْض لَُمْْسِ
َ
نُْهم َبْعَد َذٰلَِك يِف اْْل  ﴾٢4﴿ َكِثًْيا ِمِّ

“ේ ම්ටේ හ තුේ ය්ඩ,ටඝමතන ටේ නොකළටේ හෝටභූමිේ  හිට
අයැතටේ නොකළටේ කේ නකුට ේ යක්ටයැරුයේ හෝවටඔහුට
ස ලුටමිනිසු්ඩටයැරුටබඳුයට .ට ේ යක්ටේ කේ නකුටජීය්වට
ය්ඩනට ට්ා්ල්්ඩේ ්ඩටෙටඔහුටටස ලුටමිනිසු්ඩටජීය්වට
ය්ඩනට ට් ැාසුටටබඳු්ඩයට .ටතයෙටඅපේ ේටරසුල්ටයරු්ඩට

http://tanzil.net/#4:29
http://tanzil.net/#5:32
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පැහැදිලිට ්ළකුණුටරැේ ෙනටඔවු්ඩට ේ යතට පැමිණි හ.ට
ස්ඩට පසුට ෙට ඔවු්ඩේ ේඩට යැඩිට ේ ෙනමට සීයමයට සක්යට
ය්ඩේ නෝයටවුහ.”ටසූරමට5:32. 

ආෙයට්ම්බ්ඩධටවිෂ  ්ඩටහිටවිශලයමසී්ඩට ටඑේ රහිටයට
් ්ඩට ේ නොකරනට ජනතමයට ්යඟට මිත්ර ්වය ට පය්වට
ය්ඩනට  ට ේ පොාඹයනට අල්ටකුර්අන ට එයැ්ඩන්ඩට  ට
එේ රහිටයට් ්ඩටිසරීයට ටඅනුබාටේ නොේ ෙයි.ට 

يِن َولَْم ُُيْرُِجوُكم الَّ َينَْهاُكُم اللَّ  يَن لَْم ُيَقاتِلُوُكْم يِف اِلِّ ِ ـُه َعِن اَّلَّ
وُهْم َوُتْقِسُطوا إِيَلِْهمْ  ن َترَبُّ

َ
ن ِديَاِرُكْم أ إِنَّ اللَّـَه ُُيِبُّ  ۖ   ِمِّ

  ﴾٣﴿ الُْمْقِسِطيَ 

“ෙහයටේ හ තුේ ය්ඩටනුඹාමටහමට් ්ඩටේ නොකළවු්ඩටහ ට
ෙට නුඹාමට යට නුඹාමට ේ ේට නිේ ය්ලට යලි්ඩට බැහැරට
ේ නොකළවු්ඩටහ ටෙට හපතටිසරීයටහමටයුක්තිටෙරුකටයට
ක යුතුටිසරීයටඅල්ාමහලටනුඹාමට ටයළක්ය්ඩේ ්ඩටනැත.ට
්ැබැවි්ඩට යට අල්ාමහලට යුක්තිට ෙරුකට යට ක යුතුට
කර්ඩන්ඩටයටප්රි  ටකර්ඩේ ්ඩ .”ටසූරමට60:8. 

්යමෙමනට ්හජීයන ට ්ඳහමට අනුබාට ේ ෙනට අල්ට
කුර්ආන ,ටඒට්ඳහමටයමර්ෙ ටෙටේ ප්ඩයමටේ ෙයි. 

هِ  ْ لََعَ اللَـّ لِْم فَاْجنَْح لََها َوتََوَّكَّ ِميُع  ۖ   َوإِن َجنَُحوا لِلسَّ إِنَُّه ُهَو السَّ
 ﴾٨9﴿ الَْعِليمُ 

http://tanzil.net/#60:8
http://tanzil.net/#8:61
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“ඔවුහුට්යමෙමන ට ටනැේ ය්ඩේ ්ඩටනම්ටනුඹටෙටඑ ට ට
නැේ යනු.ට අල්ාමහලට ේ කේ රහිට විශලයම් ට තබනු.ට
ඇ්වේ ත්ඩටයටඔහු,ටඔහුය ටස ල්ාටඅ්්ඩේ ්ඩ,ටස ල්ාට
ේඩේ ්ඩ.”ටසූරමට8:61 

අල්ටකුර්ආනේ  ටතය්වටයමකස ක්ටේ යේ ් ටපය්යි.ට 

لََم َفَما َجَعَل اللَّـُه  لَْقْوا إِيَلُْكُم السَّ
َ
لُوُكْم فَلَْم ُيَقاتِلُوُكْم َوأ فَإِِن اْعََتَ

 ﴾11﴿ لَُكْم َعلَيِْهْم َسِبياًل 

“ඔවුහුට ඔබට ්යඟට ් ්ඩට ේ නොේ කො ට යැළකීට ්මය ට
සලි වුේ හෝවට ඔවු්ඩට ේ කේ රහිට (් ්ඩට ිසරීයට  )ට
අල්ාමහලටඔබට ටයමර්ෙ ක්ටේ නොතැබුේ ව් .”ට4:90 

්තුර්ඩටේ ේටස්වටතුළට්මය ටහ ට ේඩටයනුට පිණි්,ට
සරභමර ට ටප්වටවුය්ඩටේ කේ රහිටආචණමරට්ම්ප්ඩනටයට
්ැාිසලිටෙක්යනටේ ා්ටඅල්ටකුර්ආ්ඩටඋපේ ේලටේ ෙයි.ට 

ِسًْيا
َ
ٰ ُحِبِِّه ِمْسِكينًا َوَيتِيًما َوأ َعاَم لََعَ إِنََّما  ﴾٣﴿ ُيْطِعُموَن الطَّ

 ﴾٣﴿ ُنْطِعُمُكْم لِوَْجِه اللَّـِه اَل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا

“ඔවුහුට (අල්ාමහලට ේ කේ රහිට වූට ආෙර ට නි්ම)ට එ ට
(ආහමර )ටේ කේ රහිටප්රි  ටයනමප ක්ටතිබුණයටෙ,ටදුගි ම ටෙට
අනමථයි්ඩ ට ෙට සරකරුය්ඩ ට ෙටආහමරට ්ප ති.ට අපිට
නුඹාමට  ට ආහමරට ්ප නුේ  ට අල්ාමහලට ේ ේට මුහුණයට
(තෘප්ති )ට ේ යනුේ ය්ඩය .ට නුඹාමේ ේඩට ිසසදුට

http://tanzil.net/#4:90
http://tanzil.net/#76:8
http://tanzil.net/#76:9
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ප්ර තිාමභ ක්ටේ හෝටිසසදුටකමතතතමයක්ටේ හෝටඅේ ප්ක්ෂතමට
ේ නොකර්ඩේ නමු.”ට76:8,9. 

ඔවු්ඩටේ ේටපළමේ තහිටඅපට ටඑේ රහිටයට්  ්ඩටේ නොකරනට
්තුර්ඩට් ම්බ්ඩධටයටක්රිර මටකර්ඩේ ්ඩටේ කේ ් ටෙැයිටඅල්ට
කුර්ආ්ඩටඅප ටයමර්ෙ ටේ ප්ඩයයි.ට 

َم اللَّـِه ُثمَّ  ٰ يَْسَمَع لََكَ ِجْرُه َحَّتَّ
َ
ِكَي اْستََجارََك فَأ َن الُْمْْشِ َحٌد ِمِّ

َ
َوإِْن أ

َمنَهُ 
ْ
بِْلْغُه َمأ

َ
  ۖ   أ

َ
ُهْم قَْوٌم الَّ َيْعلَُمونَ َذٰلَِك بِن  ﴾٦﴿ نَّ

“(අල්ාමහලට  )ට ්යමන ක්ට තබ්ඩන්ඩට අතරි්ඩට
ේ කේ නක්ටනුඹේ ේඩටඅභ ටේ ්ො ්ඩේ ්ඩටනම්,ටඔහුට ට
අභ ට ේ ෙනුට යැනය.ට ේ යට යගි්ඩට ඔහුට අල්ාමහලට ේ ේට
යචණන ට ට්ය්ඩටදි ටහැිසටයනුටඇත.ටස්ඩටපසුයටඔහුට
ේ ේටඅභ ට්ලථමන ට ටඔහුටපමුණුයනු.ටේ ය ට (ඔවු්ඩට
ේ යේ ් ටිසරීය)ටඔවු්ඩටේ නොේඩනමටජනතමයක්ටබැවිනි.”ට
සූරමට9:6. 

අ්ඩටඅ ට් යඟටකළටප්ර තිතමය්ඩට ටෙරුටකරනටේ ා්ටඅල්ට
කුර්ආ්ඩටඅප ටඋපේ ේලටේ ෙයි.ට 

ْيَماَن َبْعَد تَْوِكيِدَها 
َ
ِه إَِذا ََعَهدتُّْم َواَل تَنُقُضوا اْْل ْوفُوا بَِعْهِد اللَـّ

َ
َوأ

َه َيْعلَُم َما  ۖ   اللَّـَه َعلَيُْكْم َكِفياًل  َوقَْد َجَعلْتُمُ  إِنَّ اللَـّ
ٍة  ﴾٣٤﴿َتْفَعلُونَ  َواَل تَُكونُوا ََكلَِِّت َنَقَضْت َغْزلََها ِمن َبْعِد قُوَّ

http://tanzil.net/#9:6
http://tanzil.net/#16:91
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ُ
ن تَُكوَن أ

َ
ْيَمانَُكْم َدَخاًل بَيْنَُكْم أ

َ
نَكاثًا َتتَِّخُذوَن أ

َ
ْرََبٰ أ

َ
ٌة ِِهَ أ مَّ

ةٍ  مَّ
ُ
َما َيبْلُوُكُم اللَّـُه بِهِ  ۖ   ِمْن أ َويَلُبَِيََِّنَّ لَُكْم يَْوَم الِْقيَاَمِة َما  ۖ   إِنَّ

 ﴾٣٤﴿ ُكنتُْم ِفيِه َُتْتَِلُفونَ 

“නුඹාමටප්ර තිතමට දු්ඩටවි ටඅල්ාමහලට ේ ේටප්ර තිතමයටසටුට
කරනු.ටතයෙටනුඹාමටේ කේ රහිටඅල්ාමහලටයටභමරකරුටබයට
 ටනුඹාමටප්වටකරටතිබි ටදීටඑයටප්ර තිතමයට්ලීරරටකළටට
පසුයටකතටේ නොකරවු.ට ්ැබැවි්ඩටයට අල්ාමහලටනුඹාමට
කරනට ෙෑට පිළිබඳට යට ේඩේ ්ඩ .ට ශක්තිය්වට වූටට
(ේ ෙතුයිස්ඩ)ටපසුටඇ ටේ ේටඑයටේ ෙතුයටකැබලිටයාට ට
ලිහ්ඩනි ක්ටේ ය්ඩටනුඹාමටේ නොයනු.ටඑක්ට්මූහ ක්ට
තය්වට ්මූහ ට  ට යතමට (්ිංඛ්සමේ ය්ඩට හමට ධනේ  ්ඩ)ට
යර්ධන ටීමය ටනුඹාමටඅතරටනුඹාමටේ ේටදිවුරුම්ට(යිංචණමට
්හෙත)ටගිවිසුයක්ටේ ා්ටේඩේ නහුට .ට්ැබැවි්ඩටයට
අල්ාමහලටඑයි්ඩටනුඹාමටයටපරීක්ෂතමටකර්ඩේ ්ඩ .ටතයටෙට
නුඹාමටකයරටවිෂ ්ඩටේ කේ රහිටයතටේ ේෙටඇතිටකරට
ෙනිමි්ඩට සටිට ෙෑට පිළිබඳට යට (යළවු්ඩට ේ කේ ර්ඩ)ට
නැගිටුයනුට ාබනට දිනේ  ට නුඹාම ට පැහැදිලිට කරට
ේ ේඩේ ්ඩ .”ටසූරමට16:91ට්හට92 

ඔබ ටඑේ රහියටඅ්මධමරණය ක්ටසදුටවුටවි ටපයණයක්ටඔබට
හැරිට් ්ඩටකළටයුතුටයටතිේ බ්.ට 

http://tanzil.net/#16:92
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يَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل َتْعتَُدوا ِ إِنَّ اللَّـَه  ۖ   َوقَاتِلُوا يِف َسِبيِل اللَّـِه اَّلَّ
ْخرُِجوُهم ට﴾٤٣٤﴿ اَل ُُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ 

َ
َواْقتُلُوُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموُهْم َوأ

ْخرَُجوُكمْ 
َ
ْن َحيُْث أ َشدُّ ِمَن الَْقتْلِ ۖ   ِمِّ

َ
َواَل ُتَقاتِلُوُهْم  ۖ   َوالِْفتَْنُة أ

ٰ ُيَقاتِلُوُكْم ِفيهِ   فَإِن قَاتَلُوُكمْ  ۖ   ِعنَد الَْمْسِجِد اْْلََراِم َحَّتَّ
لَِك َجَزاُء الاَْكفِِرينَ  ۖ   فَاْقتُلُوُهمْ  فَإِِن انتََهْوا فَإِنَّ اللَّـَه  ﴾٤٣٤﴿َكَذٰ

ٰ اَل تَُكوَن فِتْنٌَة َوَيُكو ﴾914﴿ َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َن َوقَاتِلُوُهْم َحَّتَّ
يُن لِلَّـهِ  الِِميَ  ۖ   اِلِّ  ﴾91٢﴿ فَإِِن انتََهْوا فاََل ُعْدَواَن إاِلَّ لََعَ الظَّ

ට“ඔබට ටපහරටදු්ඩටඅ ට ටඑේ රහිටයටඔබටෙට් ්ඩටකළට
හැක,ට එේ හ්වට සීයමයට ේ නොසක්යයනු.ට ්ැබැවි්ඩය,ට
සීයමයටසක්යටයනවු්ඩටඅල්ාමහලටප්රි  ටේ නොකර්ඩේ ්ඩ .ට
ඔබට ටඑේ රහිටයටයුද්ධටකර්ඩන්ඩටදුටුටතැනකටඝමතන ට
කරනු.ටඔවුහුට ම්ටතැනිස්ඩටඔබටයටපි යිංටකළමහුටෙ,ට
ඔබට ෙට ට එතැනි්ඩට ඔවු්ඩට පි යිංට කරනු.ට පරිපීතන ට
ඝමතන ට  ට යතමට නපුරු .ට පරිශුද්ධට වුට නැයදුම්ට
්ලථමනේ  ටදිටඔබ ටඑේ රහිටයට් ්ඩටේ නොකේ ළ ටනම්ට
ඔවු්ඩටහමට්  ්ඩටේ නොකරනු.ටඑේ හ්වටඔවු්ඩටඔබට ටපහරට
දුනට ේ හෝවට ඔබට ෙට ඔවු්ඩට  ට පහරට ේ ෙනු.ට ේ යබඳු ටට
විශලයම්ටේ නොකර්ඩනවු්ඩට ට(ාැබි ටයුතු)ටප්ර තිටක්රිර මය.ට
ඔවු්ඩටේ යයි්ඩටයැළකුේ ්නටනම්,ට්ැබැවි්ඩයටඅල්ාමහලට
ක්ෂතයමයට ේ ේඩේ ්ඩ .ට ෙ මලු .ට පරිපීතන ටසය්වටයනට
තුරු,ට අල්ාමහලට  ට නිෙහේ ් ට නැයදුම්ට ිසරීයට ්ලථමපිතට

http://tanzil.net/#2:190
http://tanzil.net/#2:191
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කරනටතුරුටඔවු්ඩට ටඑේ රහියටඔබ ට් ්ඩටකළටහැක.ට
ඔවු්ඩට එයි්ඩට යැළකීට සටි්ඩේ ්ඩට නම්,ට ඔබට ඔවු්ඩට  ට
පීතන ට ටප්වට ටේ නොකරනු.ටපීතන  ටප්වටිසරීයට ට
අනුයතටතිේ බ්ඩේ ්ඩටඔබට ටපරිපීතන ටකර්ඩන්ඩට ට
එේ රහියටපයණයිස.”ටසූරමට2:190ටස ට193ටෙක්යම. 

් නක්ටඅයශසටය්ඩේ ්ඩට් යමෙමනේ  ්ඩටවි්ඳුයක්ටාබමට
ෙැනීයට ටඅේ පොේ හෝ්වටයනටඅය්ලථමය්ඩටහිටපයණයිස.ට 

 َ ِكنَّ َول ـٰ رُْض َولَ
َ
ْواَل َدْفُع اللَّـِه انلَّاَس َبْعَضُهم بِبَْعٍض لََّفَسَدِت اْْل

 ﴾4٥9﴿ اللَّـَه ُذو فَْضٍل لََعَ الَْعالَِميَ 

“මිනිසු්ඩටඇතැයකුට ට් හ ටදීටඇතැයකුේ ේඩටඅල්ාමහලට
ආරක්ෂමටේ නොකේ ළ ටනම්,ටටේ පොේ ළොයටඅවුල්ටජමා ිස්ඩට
විනමශට ය්ඩේ ්ඩ .ට එේ හ්වට අල්ාමහලට ේ ාෝකට යමසීට
ේ කේ රහිට යරප්ර ්මෙට ේ නොකතයමට එය්ඩේ ්ඩ .”ට සූරමට
2:251.ට 

්මයටගිවිසුයක්ටසදුටකළමට ටපසුටයටඑහිටේ කෝඩේ ද්සටකතට
කරටමු්ලලිම්ටයරු්ඩට ටහමනිටසදුටකරනටඅය්ලථමය්ඩටහිට
පයණයක්ටඑයැනිටජන මට ටඑේ රහිටයට්  ්ඩටිසරීයට ටඅල්ට
කුර්ආ්ඩටඅනුයතිටේ ෙයි.ට 

ن َبْعِد َعْهِدِهْم َوَطَعُنوا يِف ِديِنُكْم َفَقاتِلُوا َوإِن نَّ  ْيَماَنُهم ِمِّ
َ
َكثُوا أ
َة الُْكْفرِ  ئِمَّ

َ
ْيَماَن لَُهْم لََعلَُّهْم يَنتَُهونَ  ۖ   أ

َ
 ﴾٤٤﴿إِنَُّهْم اَل أ

http://tanzil.net/#2:251
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“ඔවු්ඩටප්ර තිතමටදු්ඩටපසු,ටඔවු්ඩටේ ේටදිවුරුම්ටකතටේ කො ට
ඔබට ේ ේට ෙහයට  ට පහරට ේ ේඩේ ්ඩටනම්,ට ට ප්ර තික්ේ ෂ පට
කර්ඩන්ඩටේ ේටනම ක ්ඩට ටවිරුද්ධටයටඔවු්ඩටඑයි්ඩට
යැළේ කනටපිණි්ටඔබට් ්ඩටකරනුටයැනය.ට(ේ යයැනිට
අය්ලථමයක)ටගිවිසුයටසටුටිසරීයට ටඔබටබැඳීටනැත.”ටසූරමට
9:12. 

ේ යයැනිටඅ්රණයටජනතමයට ට්හ ටදීටටඔවු්ඩටභමජන ට
යනටපීතනේ  ්ඩටමුෙයමටෙැනීයට්ෑයටවිශලයමසේ  කුේ ේට
යට යෙකීයිස.ටආක්රසයණය ට්හට දුෂල ට පමාන ට පායමට
හැරීයට පිණි්ට පයණයක්ට ් නක්ට දි ්වට ිසරීයට  ට
අනුයැති ටතිේ බ්.ට 

نَُّهْم ُظِلُموا
َ
يَن ُيَقاتَلُوَن بِن ِ ِذَن لَِّلَّ

ُ
ٰ نَِْصِِهْم  ۖ   أ َوإِنَّ اللَّـَه لََعَ

ِ  ﴾٧٣﴿لََقِديرٌ  ن َيُقولُوا اَّلَّ
َ
ْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهم بَِغْْيِ َحٍقِّ إاِلَّ أ

ُ
يَن أ

َمْت  ۖ   َربُّنَا اللَّـهُ  َُّهِدِّ َولَْواَل َدْفُع اللَّـِه انلَّاَس َبْعَضُهم بِبَْعٍض ل
َصَواِمُع َوبِيٌَع وََصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَّـِه 

نَّ ال ۖ   َكِثًْيا هُ َويَلَنُِصَ إِنَّ اللَّـَه لََقوِيٌّ  ۖ   لَّـُه َمن يَنُِصُ
 ﴾٠٤﴿ َعِزيزٌ 

ට“්ැබැවි්ඩය,ට ් ්ඩට කරනුට ාැබුය්ඩට හ ට ඔවු්ඩට
අපරමධට කරනුට ාැබුට ේ හ තුේ ය්ඩට (් ්ඩට යැදීයට  )ට
අනුයැති ටේ ෙනටාද්ේ ද් .ටතයෙට්ැබැවි්ඩටයටඅල්ාමහලට
ඔවුනට  ට උෙව්ට ිසරීයට  ට ශක්ති ට ඇ්වතම .ට ිසසදුට

http://tanzil.net/#22:39
http://tanzil.net/#22:40
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යුක්ති ිස්ඩටේ තොරය,ටඔවු්ඩටේ ේටනිේ ය්ලටයලි්ඩටඔවු්ඩට
යටබැහැරටකරනුටාද්ේ ද්,ට“අපටේ ේටපරයමධිපතිටඅල්ාමහලට
 ”ට නුේ ය්ඩටඔවු්ඩටපැයසයටේ හ තුේ ය්ඩය .ටඅල්ාමහලට
ජන මේ ේඩට ්යහේ රකුට යට ඔවු්ඩට ේ ේට තය්වට
්යහේ රකුේ ේඩටේ නොයැළැක්වුේ  ටනම්,ටආශ්රමය ්ඩටෙට
(යුේ ෙව්ටහමටිසතුනු)ටේ ද්යට්ලථමන,ටනැයදුම්ටට්ලථමනටහමට
අල්ාමහලට යට අධිකට ේ ා්ට ේ යේ නහිට කරනුට ාබනට
ය්ලජිෙ ්ඩටකතමට ෙයනුටාබ්ඩනට ටතිබිණය.ටතය්ඩට ට
උෙව්ටකර්ඩන්ඩටේ කේ රහිටඅල්ාමහලට්ැබැවි්ඩටයටඋෙව්ට
කරනුටඇත.ට්ැබැවි්ඩටයටඅල්ාමහලටශක්තිය්ඩත ,ටඅතිට
බාට්ම්ප්ඩන .”ටසූරමට22:ට39ට්හට40. 

් ේ නහිටාැේ බනටජ ග්රිහණය ටතයටපමාන ට  ේ ්වට
තිේ බනටපළමතටපුළුල්ටකරටෙැනීයට ට්හටආධිපතස ට
්ලථමපිතටිසරීයට ටයමර්ෙ ක්ටයශේ  ්ඩටේ නොයට හටයෙට
තුළි්ඩට ධමර්මික්වය ට ්ලථමපන ට ිසරීයට ්ඳහමට
උපේ  ෝගිටකළටයුතු .ට 

َمُروا 
َ
ََكَة َوأ اَلَة َوآتَُوا الزَّ قَاُموا الصَّ

َ
رِْض أ

َ
نَّاُهْم يِف اْْل كَّ يَن إِن مَّ ِ اَّلَّ

ُمورِ  ۖ   َعِن الُْمنَكرِ  بِالَْمْعُروِف َوَنَهْوا
ُ
 ﴾٠٤﴿ َولِلَّـِه ََعقِبَُة اْْل

“ඔවු්ඩට කයරහුට ෙට  ්වට මිහිතාේ  ට ඔවුන ට අපිට
පහසුකම්ට ්ැළැ්ලට වූට වි ,ට ඔවු්ඩට ්ාමත ට ්ලථමපිතට
කර්ඩේ නෝ .ටතයටෙට් කම්වටෙටපිරිනය්ඩේ නෝ ,ටටතයෙ,ට
(ජන ම )ට හපතටඅණයටකර්ඩේ නෝ .ටපිළිකුල්ට් හෙතට

http://tanzil.net/#22:41
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ෙැයි්ඩට යළක්ය්ඩේ නෝ ,ට තයෙ,ට ස ලුට ක යුතුට යාට
අය්මන ටඅල්ාමහල ට .”ටසූරමට22:41. 

අය්මනටවිජ ග්රිහණය ට හප්වටජනතමය ටහිමිේ යයි.ට 

رِْض َواَل 
َ
ا يِف اْْل يَن اَل يُِريُدوَن ُعلُوًّ ِ اُر اْْلِخَرُة ََنَْعلَُها لَِّلَّ تِلَْك الَّ

 ﴾٣٧﴿ َوالَْعاقِبَُة لِلُْمتَِّقيَ  ۖ   فََساًدا

“ේ යයට මිහිතාේ  ට උතිංගුයට ෙට දූෂණය ට ෙට අේ ප්ක්ෂමට
ේ නොකර්ඩනවු්ඩට  ට යතුට ේ ාොයට නියහනට අපිට ඇතිට
කේ ළමු.ට (තී්ඩදුේ ව්ට  හප්ව)ට අය්මන ට බි ට
භක්තිකයි්ඩ  .”ටසූරමට28:83 

අය්මනටයශේ  ්ඩටඅල්ාමහලට ේ ේට යැෙේවටනිේ  ෝෙ ට
ේ ේටබාමු. 

يَن ُيَقاتِلُونَُكْم َواَل َتْعتَُدواَوقَاتِلُوا يِف َسِبي ِ إِنَّ اللَّـَه  ۖ   ِل اللَّـِه اَّلَّ
 ﴾٤٣٤﴿ اَل ُُيِبُّ الُْمْعتَِدينَ 

“අල්ාමහලටේ ේටයමර්ෙටේ  ටඔබටහමට්  ්ඩටකළවු්ඩටට් යඟට
ඔබටෙට් ්ඩටකරනු.ට(නමු්ව)ටසීයමයටේ නොටසක්යයනු.ට
ඇ්වේ ත්ඩය,ට අල්ාමහලට සීයමයට සක්ය ය්ඩනවු්ඩට ප්රි  ට
ේ නොකර්ඩේ ්ඩ .”ටසූරමට2:190. 

නිමි. 
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ඔබටටේ ේටඅෙනමටඅෙහ්ලටඅපට ටෙනය්ඩන. 
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