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සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා වු මග 

යෂයික් සායලහ් අල් ෆව්සාන් 

2011 ය ොවැම්බර මස නිකුත් කළ ලිපිය 

දයාලු, පරම දයාලු අල්ලාහ්යේ  ාමයයන් 

සැබැවින් ම, ආදම් යේ සයලු දරුවන් - ආරම්භයේ සට 
අවසා  දක්වා වු සයලු යද ා ම පරීක්ෂණය ට ලක් 
වීම අල්ලාහ්යේ ප්රයඥාායවනි. ඔවු තරින් ඔවුන් යේ  
පියා ව  ආදම් පළමු ව  තැ ැත්තා ය. ආරම්භයේ ම 
පරීක්ෂනණය ට ලක් වුයේ ආදම් (අලල) තුමාණන් ය. 
ආදම් ට වඩා තමා උසස ්බව උඩඟු වු  ආදම් යේ පරම 
සතුරා ව  ඉබ්ලීස ්මගින් සදු වු බලවත් හිරිහැරය ට 
ආදම් සහ එතුමායේ බිරිය ව  හව්වා තුමිය ලක් වුහ. 
පසු ව අති උතුම් අල්ලාහ් ඔවුන් යදයද ා ට ඔහුයේ 
අනුග්රඅහය පිරි මනු ලැීමයමන් ඔවුන් යදයද ා ම තම 
වරද අවයබෝධ කර යග  පාප ක්ෂනමා ව අයැද, අල්ලාහ ්
යවත ආපසු හැරුණහ. 

“අපයේ ස්වාමිනි! අපි අපට ම වරද කර ගතිමු. ඔබ අප 
ට ක්ෂනමා කර අප ට දයාලු ය ොවුවයහොත් සැබැවින් ම 
අපි  ටුවන්යගන් වන්ය ම්මය යි යදයද ා කීයවෝය.” 
සූරා ආල ඉම්රාන් 7:23. 

“ආදම් ඔහුයේ පරමාධිපතියගන් වච  ස්වල්පයක් 
ඉයග  ගත්යත් ය. එවිට (අල්ලාහ්) ඔහු ට කමාව 
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දුන්යන් ය. සැබැවින් ම, ඔහු (අල්ලාහ්) ක්ෂනමා ව 
යදන්යන්ය, දයාළුය. ” සූරා බකරා 2:37. 

යම් ආකාරයයන් ම ආදාම්යේ දරුවන් ද සිංයේශක 
වරුන්යේ අනුගාමිකයින් ට එයරහි ව ඊමාන් ය ොමැති 
ප්රයතිවාීනන්, විංචනිකයින්, මිනිසුන් හා ජින් වරුන් අතර 
සටි  අති දුෂ්ටයින් සෑම කාලයක ම ය ොයයක් 
පරීක්ෂනණයන් ට ලක් කළහ. “තවද, එයසේ ම එක් එක් 
 බි වරයයකු ට ජින්නුන්යගන් ද, මිනිසුන්යගන් ද, 
ෂයිතානුන් යගන්ද සතුරන් යලස සැලැසස්ුයවමු.” සූරා 
අල් අන්ආම් 6:112. 

අල්ලාහ ්යමයසේ පවසයි. “යමයලස ම සයලු  බිවරුන් 
ට පවිටන් යගන් සතුයරකු  යකයළමු. ඔයබ් හිමි 
යහමඟ යපන්වන්ය කු වශයයන් ද මාර්යගෝප 
උදව්කාරයයකු වශයයන් ද සෑයහනු ඇත.” සූරා අල් 
ෆුර්කාන් 25:31. 

යකයසේ යවතත්  බි වරුන් ට සහ එතුමාණන්යේ  
අනුගාමිකයින් ව  වීශව්ාසන් ට අති උතුම් අල්ලාහ ්
ආරක්ෂනා සලසව්න්යන් ය. “එයලස අපයේ රසූල් වරුන් 
ද විශව්ාස කර  අය ද අපි මුදන්ය මු. විශ්වාස 
කරන් වුන් මිීනම අප ට භාර ය.” සූරා යූනුස් 10:103. 
එ බැවින් රසූල් වරුන් ට පවා ඊමාන් තුළින් හැර 
(යව ත් ක්ර්මයිනන්) ජය ලැබිය ය ොහැක. අති උතුම් 
අල්ලාහ්, “විශ්වාස කරන් වුන් මිීනම අපට භාර ය.” 
යනුයවන් ස ාථ කරයි. 
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“විශ්වාස කරන් වුන් ට උදව් ිනරීම අප යවත පැවරී 
ඇත.” යනුයවන් සූරා අර් රූම් 30:47වාකන යයන් 
උත්තරිතර අල්ලාහ් තහවුරු කරයි. 

එබැවින්, විශ්වාසවන්තයින් තම ඊමා ය තර කර 
යග  දහයම හි ස්ථීර ව සටියේ  ම්, අති උතුම් 
අල්ලාහ් පරීක්ෂනණයයන් හා ීඩඩායවන් ඔවුන් ැකක ගී. 
අවසා  යහෝරාව දක්වා ම ඔවුන් ට ආශීර්වාදය හා 
සතුට යග  යද  බව අල්ලාහ් යපොයරොන්දු යවයි. 
මරණයයන් පසු ජීවිතයේ උත්තරිතර අල්ලාහ් ඔවුන් 
ට වරම් ලබා යදයි. 

පරීක්ෂණයට ලක් කරනු ලබ  විට සතන ය 
සහය ලබයි. යමය කරුණාභරිත අල්ලාහ්යේ 
ක්රිලයා මාර්ග ව  යහයින් ප පිළිබඳ ව 

මවිතයට පත් ය ොවනු. 

ඊමාන් සහිත ජ තාව, විංචනිකයන්යගන් ඉන් පසු ව 
යවන් කර යපන්වීම අති උතුම් අල්ලාහය්ේ ප්රයඥාායවන් 
ය. “මිනිසා, ‘අපි විශ්වාස යකයළමු‘ යැයි පැවසු 
යහේතුයවන් පරීක ්ෂාව ට ලක් කරනු ය ොලැීම අත හැර 
දමනු ඇතැයි ඔවුන් සතන්යන් ද? සැබැවින් ම ඔවු  ට 
යපර සටියවුන්ව ද අපි පරීක්ෂාව ට ලක් කයළමු. 
සැබැවින්ම සතන කළවුන් ව අල්ලාහ් මැ වින් 
දන්යන් ය. තවද අසතනවාීනන්ව ද අල්ලාහ් මැ වින් 
දන්යන් ය.” සූරා අන්කබූත් 29:2,3 වැින. 
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“අල්ලාහ් අභිමත කයළේ  ම් (යුේධයයන් යතොර ව) 
ඔවුන්යගන් පළි ගැීම ට තිබුණි. එ මුත් ඔහු (නුඹලා 
ට යුේධ ිනරීමට අණ කයළේ) නුඹලායගන් සමහරුන් ව 
තවත් සමහරු මගින් පරීක්ෂා ිනරීම පිණිස ය. තව ද 
කවුරුන් අල්ලාහ්යේ මාර්ගයේ ඝාත ය කරනු 
ලැබුයව් ද,  ඔවුන්යේ යහකම් ඔහු නිෂ්ඵල 
ය ොකරන්යන්ය.” යැයි සූරා 47:4 හි උත්තරීතර 
අල්ලාහ් පවසයි. 

“තව ද කවුරුන් අල්ලාහය්ේ මාර්ගයේ ඝාත ය කරනු 
ලැබුයව් ද,  ඔවුන්යේ යහකම් ඔහු නිෂ්ඵල 
ය ොකරන්යන්ය. ඔවුන් ව ඔහු යහමඟ ැකයග  යගොස ්
ඔවුන්යේ තත්ත්වය සිංයශෝධ ය කරන්යන් ය. තවද 
ඔහු ඔවුන් ට හඳුන්ව  ලද ස්වර්ගය ට ඔහු ඔවුන් ව 
ඇතුළු කරන්යන් ය.” සූරා මුහම්මේ 47: 4-6. යැයි 
අල්ලාහ් පවසයි. 

“විශ්වාස කළවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්(යේ දහම)ට උදව් 
කරන්යන්  ම්, ඔහු නුඹලා ට උදවු කර, නුඹලායේ 
පාද ස්ථීර කරන්යන්ය.” සූරා 47:වාකන 4 යැයි 
අල්ලාහ් යපොයරොන්දු යවයි. 

එබැවින්, ඊමාන් සහිත වු ඉස්ලාමීය ජ තාව යම් 
කාලයේ අවිශ්වාසීන් හා විංචනිකයන්යේ ආධිපතනය 
ට යටත් වී සටීම සම්බන්ධ ව විස්මයට පත් ය ොවනු. 
යමවැනි අවස්ථාවන් හි මවිතය ට පත් ය ොවනු, මන්ද 
“අල්ලාහු  රක අය යහපත් අයයගන් යවන් කරනු 
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පිණිසත්  රක අය ඇතැමකු මත ඇතැමකු තබා, 
ඔවුන් සයල්ල යගොඩ ගසා නිරයය හි දමනු පිණිසත් ප 
අය - ඔවුහු ය පරාජිතයයෝ.” සූරා අන්ෆාල් 8:37 
යනුයවන් අල්ලාහ් පවසයි. 

විවිධ ආකාරයයන් යපළ ගැසු විවිධ නිගම යන් සහිත 
ව යේව විශව්ාස ය ය ොමැති අල්ලාහය්ේ සතුරන්යගන් 
මුස්ලිම් වරුන් මුහුණ යද  පරික්ෂණයන් හා ීඩඩාවන් 
ගැ  මවිතය ට පත් ය ොවනු. එයමන් ම  විංචනිකයන් 
සහ ඉසල්ාමය ට එයරහි ව අසතනය පතුරු ව , සත් හි 
යරෝගයක් සහිත ජ තාවයගන් පැමියණ  යේ ගැ  
විසම්යට පත් ය ොවනු. මුසල්ිම්වරු යමවැනි 
අවස්ථාවන් හි මුහුණ යද  බව දින  හා සවන් යද  
පරික්ෂණ හා ීඩඩාවන් පිළිබඳ යතොරතුරු නිසා 
විසම්යට පත් ය ොවනු. යකයසේ යවතත්, අල්ලාහ්යේ 
තනාගය  බලායපොයරොත්තුයවන්, ඉවසීයමන් සටීම 
අනිවාර්යය බව සලකන් . “(අලිංකාරවත්) අවසා ය 
බිය භක්තියයන් යුත් අයටය යි කීයව්ය.” සූරා අඅරාෆ ්
7:128 

උත්තරිතර අල්ලාහ් යමයලස පවසා ඇත.“ඔබයේ 
ධ යයහි ද, ඔබ යකයරහි ද, ඇත්යතන් ම  ඔබ 
පිරික්සනු ලබන්ය හි ය. ඔබ ට යපර පුසත්කය යදනු 
ලැබුවන්යගන් ද, සමා යක් තැබු අයයගන් ද 
යශෝකයට පමුණු ව  යබොයහෝ යේ ඇත්යතන් ම ඔබ 
අසන්ය හි ය. ඔබ ඉවසීයමන් දැඩි වීර්යයයන් බිය 
බැතිමත් ව සටින්යන්  ම් ඇත්යතන් ම එය සයලු දැය 
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හි යහකමින් ය.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:186. ආගමක් 
දහමක් ය ොමැති අය සහ විංචනික අය  සතුටු කරනු 
පිණිස, ආගයම් අවශනතා ිනසවක් අත ය ොහැර එහි 
ප්රයතිඵලයක් වශයයන් සදු ව  අපහසුතා හා උවදුරු 
සයල්ල මැද ඉවසීයමන් සහ දැඩි ස්ථාවරයයන් සටීම 
පිළිබඳ ව අල්ලාහ් යමයසේ සඳහන් කරයි. “ඔවුන් 
ඉවසා අපයේ වදන් තරයේ විශ්වාස කරමින් සටිය ීන 
අපයේ නියයෝගයයන් මඟ යපන්ව   ායකයින් 
ඔවුන්  (ඉසර්යීල්යේ දරුවන්) අතරින් අපි ඇති 
කයළමු.” සූරා අස් සජදා 32:24. 

යමම වාකනය පිළිබඳ ව පැහැිලලි කළ යෂයික් අල් 
ඉස්ලාම් ඉබ්නු තයිමියා, ‘ඉමාමතු අේ ීනන් (මහ 
යපොයළොයව් ඔවුන්යේ දහම සහ පාල ය සථ්ාපිත 
ිනරීම ට මුසල්ිම්වරුන් ට බලතල යදනු ලැීමම) 
සාර්ථක වන්යන් ඉවසම සහ සථ්ීරභාවයයන් ය. 
යකයසේ යවතත්, ඉවසීම සහ සථ්ීරභාවය ය ොමැති ව 
බලතල හා  ායකත්වය සාක්ෂාත් කර ගැීම අපහසු 
බව ට පත් යව්‘ යැයි පැවසීය. 

තම ජීවිතයේ අවසා  කාල වකවානුයව්,  බි (සල්) 
තුමාණන් අවවාද කළ හිලසයක් පිළිබඳ ව ඉර්බාේ 
ඉබ්නු සාරියා (රළි) යමයසේ වාර්තා කරයි. “ිල ක් අපට 
සලාතය යමයහය වු  බි (සල්) තුමාණන් එය අවසා  
කළායින් පසු, අප යදසට හැරී වාඩි වී, දැඩි අවවාදයක් 
අපට නිකුත් කළ විට අපයේ හදවත් තිගැස්සී දෑසන් 
කඳුළු සැළුණි. එවිට අප අතර යකය ක්, ‘ 
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අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණනි! යමය අයපන් සමු 
ගැීයම් අවවාදයක් බව යපයන්. ඔබ තුමාණන් අපට 
පවරන්යන් කුමක් දැ?‘ යි විමසීය. එවිට එතුමාණන් 
(සල්) “අල්ලාහ් යකයරහි බිය බැතිමත් ව  යලස මම 
ඔබ සැම ට උපයදස් යදමි. වහල් යසේවකයයකු වුව ද 
ඔබලා සැමයේ  ායකයයකු වශයයන් පත් වුයේ  ම්, 
ඔහුට සවන් යදනු. ඔහු ට අව ත යවනු. ඔබ අතරින් 
මට පසු ව ජීවත් ව  යකය ක් යබොයහෝ යව ස් වීම් 
දිනන්යන් ය. එ බැවින් මයේ සුන් ා ව සහ යහ 
මාර්ගය ලැබු කුලෆා වරුන්යේ සුන් ාහ් ව තිලන් 
අල්ලා ගනු. ඔයබ් චාර්වක දත් වලින් සපා ගන් ා යසේ 
එයට ඇලී සටිනු. (ආගම ට)  වක එකතු කර ගත් යේ 
වලින් වැළකී සටිනු. සැබැවින් ම සෑම  වක දැයක් ම 
බිේආ වින, සෑම බිේ ආවක් ම වැරිල මඟ 
යෑමින.”යනුයවන් අනුශාස ා කළහ. 

යමම අනුශාස යය හි  බි (සල්) තුමාණන් අල්ලාහ ්
යකයරහි බිය බැතිමත් ව  යලස උපයදස් දුන්හ.  
තක්වා  ම් බිය බැතිමත්කම යනු විස්තීර්ණ අර්ථ 
සහිත පදයක් ව  අතර, සයලු යහ ගුණයන් එහි 
ඇතුළත් ය. තක්වා ය  පදයය හි අර්ථය ඔබ සහ ඔබ 
ට හානි සදු කර  බව ඔබ බිය ව  යේ අතර ඔබට 
ආරක්ෂනාව සපයනු පිණිස ඉිල කර  ලද මුර යපොළක් ය. 
අ තුරිනන් ඔබ ට ආරක්ෂනාව සපයයි. නිදසු ක් 
වශයයන් අධික උෂ්ණ සහිත යපොයළොයවන් ඔයබ් 
පාදය ට ආරක්ෂනාව සපය  පලිහයක් යහෝ ඔබ ට 
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තුවාල සදු කළ හැින යේ සහ ඔබ අතර තබ  ලද 
පලිහයක් යහෝ ඔබ ට හානි සදු කළ හැින ආයුධයක් 
හා ඔබ අතර තියබ  පලිහයක් යහෝ උෂණ්යයන් යහෝ 
සීතයලන් ආරක්ෂනා සපයනු පිණිස තබ  ලද 
යපෝරණයක් වැනි ය. 

එයමන් ම ඔබ හා අල්ලාහ්යේ යකෝපය අතර තබ  
ලද  පලිහක් යමන් ය. අල්ලාහය්ේ යකෝපයයන්, අපාය 
ගින්ය න් ැකකවරණ පතා ඔහුයේ අණ ට එකඟ ව 
ක්රිලයා ිනරීම සහ ඔහු තහ ම් කළ යේ වැළකීම යනු 
පලිහ යව්. අල්ලාහ්යේ දඬුවයමන්, ඔහුයේ 
යකෝපයයන් හා අපාය ගින්ය න් ැකකවරණය ලබනු 
පිණිස බල යකොටුව, හමුදාව යහෝ ආවරණ මගින් 
මාර්ග යසවිය ය ොහැක. එයසේ ය ොව, තක්වා  ම් බිය 
බැතිමත්කම තුළින්, අල්ලාහ් අණ කළ යේ ඉටු 
ිනරීයමන් හා ඔහු තහ ම් කළ යේ වලින් වැළකී 
සටීයමන් ැකකවරණ ලැබිය හැින යව්. 

“වහයලක් ඔයබ්  ායකයයකු වශයයන් පත් වුවත්, 
ඔහු ට සවන් ීන අව ත වනු.” යැයි  බි (සල්) 
තුමාණන් අනුශාස ා කළහ. ආරක්ෂනා ලබ  මාර්ග 
අතරින් යමය ද එකක් යව්.  සැබැවින් ම, මුස්ලිම් 
සමාජය තම  ායකයා ට අව ත ව  නිසා ඔවුන් 
එක්සත් සමාජයක්, ජාතියක්, ශක්තිමත් බලයව්ගයක් 
බව ට සතුරන් ට එයරහි පලිහක් බව ට පත් වුහ. “ඔබ 
සයල්ල (එකමුතු ව) අල්ලාහ් යේ (මාර්ගය  මැති) 



 

11 

ැකයහ  ස්ථීර ව අල්ලා ගනිවු. ඔබ (අතර යේද වී) 
යවන් ය ොවවු.” සූරා ආල ඉම්රාන් 3:103. 

 ායකයයක් හා පාලකයයක් ය ොමැති ව සමාජයක් 
යගොඩ  ැගිය  ය ොහැක. පාලකයයකු යලස පත් වු 
යකය ක් ඉතියයෝපියායව් වහයලක් වුවත්, අල්ලාහ ්
යේ අණට අකීකරු ව  යලස ඔහු උපයදස ්ය ොකර  
තාක් ඔහු ට සවන් ීන අව ත වුයේ  ැති ම්, 
 ායකත්වය සථ්ාප ය කළ ය ොහැක. යමහි ීන 
 ායකයා කවුරුන් දැයි ප්රයශ ්ය අදාළ  ැත.  ායකයා 
අරාබි ජාතිකයයකු ද, ඔහු කුම  යගෝත්ර ය ට අයත් ද 
යන්  අදාළ  ැත. ඔහුයේ යපළපත ගැ  සැලිනලි 
ය ොදක්වා  ායකයයකු වශයයන් ඔහුයේ ත තුරු 
යදස ය ත් යයොමු කළ යුතුය.එබැවින් මුසල්ිම්වරු තම 
 ායකයා ට අව ත විය යුතුය. යමහි ප්රයතිඵලයක් 
වශයයන් යලෝක මුසල්ිම් සමාජය එක්සත් ිනරීයම් 
කාර්යය සාර්ථක ව ඉෂ්ට කළ හැින යව්. යමම 
අවස්ථායව හි, රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ උපයදස ්
වියශේෂයයන් අදාළ යව්. “මැවුම්කරු ට අව ත 
ය ොවීම තුළින් මැවීම් වලට අව ත වීමක් (සදු විය) 
ය ොහැක.” 

එබැවින්, අල්ලාහ ්ට අිනකරු වී පාලකයයකු ට කීකරු 
වීමට අනුමත  ැත.  එ ම් පාලකයා අල්ලාහ්යේ 
අණට අකීකරු ව  යලස අණ කළයහොත් පාලකයා ට 
එයරහි ව කැරලි කරමින් වීිල බැසය යුතු බව යමයින් 
අදහස් ය ොයව්. එයසේ ය ොව, පාපයන් සම්බන්ධ 
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ය ොව  කටයුතු වල පාලකයා ට කීකරු විය යුතුය. 
යමය අ ාගතයේ සදු ව  බව රසූල් (සල්) තුමාණන් 
පහදා දුන් යහේතුයවන්, ජ තාව යමම උපයේශය 
යමය හි කළ යුතුය. ජ තාව පාලකයා ට සවන් ිල 
ඔහු ට අව ත විය යුතුය. “ඔබ අතරින් මට පසු ව 
ජීවත් ව  යකය ක් යබොයහෝ යව ස් වීම් දිනන්යන් 
ය. එ බැවින් මයේ සුන් ා ව සහ යහ මාර්ගය ලැබු 
කුලෆා වරුන්යේ සුන් ාහ ්ව තිලන් අල්ලා ගනු.” යැයි 
රසූල් (සල්) තුමා අනුශාස ා කළහ. එනිසා ආරක්ෂනාව 
සඳහා තියබ  මාර්ග අතරින් යමය ද තවත් මාර්ගයින. 

ආරක්ෂනාව සඳහා ප්රයථම පියවර මුස්ලිම් පාලකයයකු ට 
සවන් ීනම සහ ඔහු ට අව ත වීම ය. එහි යදව  
පියවර වන්යන් අල්ලාහය්ේ රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ 
සුන් ාහව් ට සහ එතුමාණන් ට පසුව පාල ය කළ 
යහ මාර්ගය ලත් අබු බකර්, උමර්, උත්මාන් සහ අලි 
(රළි) ය  කුලෆාවරුන්යේ සුන් ාහ්ව ට එකඟ ව 
කටයුතු ිනරීම ය. යම් කලිෆා වරුන්යේ සුන් ාහ්ව ද 
අනුගම ය කළ යුතු යව්. 

“ඉහ්්ඃතිලාෆන් කතීරා” (ඔබ යව ස්කම් 
යබොයහෝමයක් දිනනු ඇත)  යනුයවන් රසූල් (සල්) 
තුමාණන් පැවසුහ. “ඉහ්්ඃතිලාෆන් යසීරා“ (සුළු 
යව ස්කම්) යනුයවන් එතුමාණන් පැවසුයව්  ැත. 
එනිසා ඔබ යව ස්කම් විශාල ව දිනන්යන් ය යන්  
එහි අර්ථය යව්. මුසල්ිම් සමාජය යමවැනි විශාල 
යව ස්කම් වලින් ආරක්ෂනාව ලැබිම අපහසු ය. එකම 
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විසඳුම රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ සුන් ාහ් ව සහ යහ 
මාර්ගය ලත් කුලෆාවරුන්යේ සුන් ාහ ්ව අනුගම ය 
ිනරීම ය. “මුහාජිර්වරුන්යගන් ද, අන්සාර්වරුන්යගන් 
ද යපරටු ව ගිය පළමු  වැන් න් වු අය ද යහකම් හි, 
ඔවුන් අනුගම ය කළවුන් ද අල්ලාහ් ඔවුන් ගැ  
යසොම් ස් විය. ඔවුහු ද ඔහු ගැ  යසොම් ස ්වුහ. යටින් 
ගලා බස  ගිංගාවන්යගන් යුත් ජන් ාවන් ඔවු  ට 
ඔහු පවා පිළියයල කර ඇත. ඔවුහු එහි සදා කල් 
යවයසති. එයයි මහත් වූ භාගනය.” සූරා තබ්ඩා 9:100. 

මුස්ලිම් සමාජය යේද වීම  සහ යවන් වී යෑම ගැ  
සඳහන් කළ රසුල් (සල්) තුමාණන් යමයසේ පැවසුහ. 
“යුයදව්වරුන් කණ්ඩායම් 71ට යේද වුහ. ිනතුනුවන් 
කණ්ඩායම් 72 ට යේද වුහ. මයේ ජ තාව ද 
කණ්ඩායම් 73 ට යේද වන්ය ෝ ය. ඔවුන්  සයලු 
යද ා ම අපාය ගින් ට පත් වන්ය ෝ ය, එක් 
කණ්ඩායමක් හැර.” ඔවුන් කවුරුන් ද අල්ලාහ්යේ 
රසූල් (සල්) තුමාණනි!” යැයි අපි විමසුයවමු. “මා සහ 
මයේ සහාබාවරුන් සටි  මාර්ගයේ සටි  අය යවති” 
යැයි (සල්) තුමාණන් පිළිතුරු දුන්හ. 

එබැවින්, පරීක්ෂණ හා ීඩඩාවන්යගන්, සෑම යුගයක ම 
වියශේෂයයන් අවසා  කාල වකවානුයව් හට ගන් ා 
මත යේදයන්යගන් රසූල් (සල්) තුමාණන් යේ සහ 
යහ මාර්ගයේ ජීවත් වු සහාබා වරුන්යේ සුන් ාහ ්
අනුගම ය ිනරීයමන් යතොර ව ැකකවරණයක් ලැබිය 
හැින යව ත් මාර්ගයක්  ැත. අපාය ගින්ය න් අප ට 
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ආරක්ෂනාව යදන්යන්  යමය පමණයි. අහ්ලුස් සුන් ාහ ්
ව අල් ජමාඅ ය  පිරිස අවසා  ිල යේ ීන 
පරීක්ෂණයන් සහ ීඩඩාවන්යගන් ආරක්ෂනා කරනු ලැබු 
පිරිස යනුයවන් හඳුන්වනු ලබන්යන් යම් නිසා ය. 
එයට එයරහි ව  ිනසදු පිරිසක් ැකකවරණ ලබන්යන් 
 ැත. යමම පිරිස හැර යමය ට එයරහි වී, යවන් වී ගිය 
අන් සයලු පිරිස් අපා ගත වනු ඇත. 

රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ  සහ සහාබාවරුන්යේ 
සුන් ාහ් ව  මැති සතනය මත ස්ථාප ය වීම පිණිස 
ඵලදායි අවයබෝධයයන් හැර අන් ිනසදු ක්ර්මයිනන් 
ළඟා විය ය ොහැක. ඔබ අවයබෝධයක් ය ොලැබු 
දැයක් මත ඔබ සථ්ාවර ව සටින්යන් යකයසේ ද? රසූල් 
(සල්) තුමාණන්යේ සුන් ාහ් ව සහ සහාබාවරුන් 
අනුගම ය කයළේ කුමක්දැයි දැ  යග , අපද පවා 
ස්ථීර ව අනුගම ය කර, එය මත ැකඳී සටිය යුතුය. 

හුයදයිෆා බින් අල් යමන් (රළි)  යමයසේ වාර්තා 
කයළේය.  

“රසූල් (සල්) තුමාණන්යගන් ජ තාව කුසල් ක්රිලයාවන් 
ගැ  ප්රයශ්  කළ  මුත් අකුසල් ක්රිලයාවන් මා ඉක්මවා 
යන්යන් යැයි බිය වු නිසා මම අකුසල් යේ ගැ  
විමසුයවමි. ිල ක් “අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) 
තුමාණනි! අපි අඥාා  ව පාපයන් හි යයීන සටියයමු. 
අල්ලාහ් යමම යහ යේ අපහට පිරි මා ඇත. යමම 
යහපත් කාලයයන් පසු ව අපට යළි අයහපත් 
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(කාලයක්) සදු යවයි ද?” යනුයවන් විමසුයවමි. එවිට 
එතුමාණන් (සල්) “ඔව්.  මුත් එය දකා්ඃන් විසන් 
ිනලිටු වනු ඇත.” යැයි පිළිතුරු දුන්හ. “එහි දකා්ඃන් 
කුමක් යව් දැ?” යි විමසුයවමි. එවිට එතුමාණන්, 
“ඇතැම් පිරිස, මයේ සුන් ාහය්ව් ප්රයතිපත්තිය අත හැර 
යව ත් යේ මගින් ජ තාව ට මඟ යපන්වති. 
ඔවුන්යේ ක්රිලයා කලාපය ඔබ දින   මුත් ඔබ එය 
අනුමත ය ොකරන්යන් ය. එවිට මම “එම යහපත් 
උදායවන් පසු ව ිනසයම් අයහපතක් සදු යවයි දැ?” යි 
විමසුයවමි. එවිට එතුමාණන් (සල්) “ඔව්. අපායේ 
යදොරටු යවත ට අන් අය ට ආරාධ ා කර  ජ තාවක් 
සටිති. ඔවුන්යේ ආරාධ ා කවයරකු පිළිගන්යන්ද, 
ඔවුන් අපාය තුළට වීස කරනු ලබති.” යැයි පිළිතුරු 
දුන්හ. “අල්ලාහ්යේ රසුල් (සල්) වරයාණනි යමම 
ජ තාව පිළිබඳ ව මට පැහැිලලි කරනු මැ වි.” යැයි 
ඉල්ලුයවමි. එවිට රසූල් (සල්) තැමාණන් “ඔවුන් අයේ 
ම අයයවති. අයේ භාෂාව කථා කරති.” යැයි පැවසුහ. 
එවිට (අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණනි!) “මයේ 
ජිවිත කාලයේ එවැන් ක් සදු වුයේ  ම් මම කුමක් 
කළ යුතු බව ඔබ අණ කරන්යන් ද? ” යැයි විමසුයවමි. 
එවිට එතුමාණන් (සල්) “මුස්ලිම් ජ තා ව සහ 
ඔවුන්යේ පාලකයා පිළිපිලනු මැ වි.” යැයි උපයදස ්
දුන්හ. “එවකට (මුස්ලිම්) පිරිසක් යහෝ පාලකයයකු 
ය ොසටියේ  ම් (මම කුමක් කළ යුතු දැ?)” යි  ැවත 
ප්රයශ්  යකයළමි. එවිට එතුමාණන් “සයලු කල්ලි 
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වලින් ඉවත් ව සටිනු. ඔබ කැලෑව ට යගොස් ආහාර 
සඳහා ගයසේ මුල් කෑමට සදු වූවත්, ඔයබ් මරණය 
පැමියණ  තුරු එම තත්ත්වයේ ම ැකඳී සටිනු.” යයි 
පැවසුහ. 

රසුල් (සල්) තුමාණන්යගන් අ ාගතයේ අයහපත් 
කාලයක් පැමිණියේ  ම් කුමක් කළ යුතු දැයි 
හුයදයිෆා (රළි) යමයලස පැහැීනම් යසවීමට යහේතුව, 
එවැනි යුගයක් පැමිණියයහොත් ප ගැ  දැ  යග  
පවායින් ආරක්ෂනාව ලබ  අරමුණින් ය.යමම දැනුම 
ය ොමැතිවීම සඳහා නිදහස ට කරුණු යපන් විය 
ය ොහැක. දැනු යමන් හැර, ප්රයශ්  අසා පිළිතුරු 
ලැීමයමන් මිස යමම තත්ත්වය ට ළගා විය ය ොහැක. 
රසූල් (සල්) තුමාණන්යගන් දැනුම යසවිම යමයයි. 

රසූල් (සල්) තුමාණන්, තමා ට පසු ව (තම අභාවයයන් 
පසු ව) අ ාගතයේ  ැවත  ැවත සදු වීමට තියබ  
යේදය පිළිබඳ ව පහදා දුන් පසුව, හුයදයිෆා (රළි) 
“මයේ ජීවිත කාලයේ එවැන් ක් සදු වුයේ  ම්, මම 
කුමක් කළ යුතු දැයි ඔබ තුමාණන් අණ කරන්යන්ද?” 
යැයි අවසා යේ විමසීය. එයට රසූල් (සල්) තුමාණන් 
“මුස්ලිම් ජ තාව සහ ඔවුන්යේ පාලකයා පිළිපිලනු.” 
යැයි උපයදස් දුන්හ. යමය අල්ලාහ් යකයරහි බිය 
බැතිමත්කම සහිත ව සවන් ීන කීකරු වනු ය  
අනුශාස ාව හා සමා  යව්. එ ම්, ය ොමඟ ගිය 
කල්ලි පිටු පසන් ය ොයනු. ප යවනුව ට උේයයෝගිමත් 
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ව, ආගම පිළිබඳ ව අවයබෝධ සහිත ව දැඩි ස්ථාවරයය 
හි සටිය යුතය. 

රසූල් (සල්) තුමාණන් සහ එතුමාණන්යේ සහාබාවරු 
ැකඳී සටියේ කුමක් මත දැයි අධනය ය කර එය 
අනුගම ය කළ යුතුය. ඔබ මුසල්ිම් පාලකයා ට සවන් 
ිල ඔහු ට කීකරු වී මුස්ලිම් සමාජය සමඟ එක් වී සටිය 
යුතුය. “මුස්ලිම් ජ තාව සහ ඔවුන්යේ පාලකයා 
අනුගම ය කරනු.”  යැයි රසූල් (සල්) තුමාණන් 
පැවසුයව් යම් ගැ යි. “අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) 
තුමාණනි! එවකට (මුස්ලිම්) කණ්ඩායමක් යහෝ 
පාලකයයකු ය ොමැති  ම්?” යැයි හුයදයිෆා (රළි) 
 ැඟු ප්රයශ් ය ට “විවිධ කල්ලි සයල්යලන් ඈත් ව 
සටිනු. අල්ලාහය්ේ ග්රඅන්ථය සහ රසූල් (සල්) තුමාණන් 
යේ සුන් ා ව අනුගම ය කර  සමාජයක් යහෝ 
පාලකයයක් ය ොමැති  ම්, ඔවුන් සයල්ලන් ය ොමඟ 
ගියවුන් ව  යහයින් ඔවුන් සයල්ලන් යගන් යවන් වි 
සටිනු. ගයසේ මුල් ආධාරය කර යග  ජීවත් වීමට සදු 
වුවත්, එම තත්ත්වයේ ීන ඔයබ් මරණය ළඟා ව  තුරු 
ඔවුන්යගන් ඈත් ව සටිනු. යකයසේ යවතත්, මුස්ලිම් 
සමාජයක් සහ ඔවුන්යේ පාලකයයකු සටියේ  ම් 
ඔවුන්යගන් යවන් වී තනි ය ොවනු. ප යවනුව ට 
ආරක්ෂනාව සහ ප්රයයව්ශම් විම පිණිස මුස්ලිම් වරුන් 
සමඟ සමගියයන් ජිවත් වනු. 
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එයමන් ම ආරක්ෂනාව පිණිස තියබ  තවත් 
මාර්ග ිනහිපයක් අතුරින් පක යේව  වාදය, 
විශ්වාසීය මාර්ගයින: 

එ ම් අල්ලාහ් ට පමණක්  ැමදුම් ිනරීම සහ මහා සහ 
කුඩා ෂිර්ක් ( මැති අල්ලාහ් ට ආයේශ තැබියමන්) 
ඉවත් ව සටීමයි. පක යේව විශව්ාසයේ අත්තිවාරම සහ 
අපාය ගින්ය න් ආරක්ෂනා ලබ  ප්රයධා  මාර්ගය 
යමයයි. “යයමක් (අල්ලාහ් ගැ ) විශව්ාස කර, තම 
විශව්ාසය සමා  තැීමයමන්  මිශ්රා ය ොකළාවු - ඔවුහු 
ඔවුන්ටම ය බියයන් සිංසඳීම. තව ද ඔවුහුම ය යහ මඟ 
ලේයේ.” සූරා අන්ආම් 6:82. 

“ඔවුන් විශ්වාස කරති” ය  පදයේ අර්ථය: විශව්ාසය 
යනු පක යේව වාදයයි. එ ම් අල්ලාහ් ට පමණක් 
 ැමදුම සහ ඔහු ට අමතර ව යව ත් යේ ට  ැමදුම් 
ිනරීයමන් ඉවත් වීම යන්  යව්.  “තම විශ්වාසය 
ආයේශ තැීමයමන්  මිශ්රා ය ොකළා වු” ය  පද 
මාලායවන් අදහස් වන්යන්, තම යේව විශව්ාසය එය ට 
හාත් පසන් එයරහි ව  ෂිර්ක්  ම් ආයේශ තැීමම 
සමඟ මිශ්රා ය ොිනරීම ය. එිනය ක ට එයරහි ව  
තව්හීේ සහ මහා ෂිර්ක් ය  ක්රිලයා යදක එක් 
පුේගලයයකු තුළ තිබිය ය ොහැක. එයහත් කුඩා ෂිර්ක් 
සහ ඊමාන්  ම් විශ්වාසය යකය ක් තුළ දැක ගත 
හැක. 
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යමම වාකන පහදා යද  විට “ෂිර්ක් යනු zසුල්ම්” 
යනුයවන් රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසුහ.  යමම 
වාකන පහළ වූ විට ඇතැම් සහාබාවරු අසහ ය ට පත් 
වුහ. “අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමණි! අප අතර 
තමන්ට ම අපරාධය ය ොකර ගත්යත් කවුරුන් දැ” යි 
ඔවුන් විමසුහ. එවිට රසූල් (සල්) තුමාණන් “ඔබ 

සත  අයුරින් ය ොව, zසුල්ම් යනු ෂිර්ක් යව්. අල්ලාහ ්
යේ යහපත් ගැත්යතකු (ව  ලුක්මාන්) පැවසු යේ ඔබ 
ය ොඇසුයව් ද?” ලුක්මාන් තම පුතුන් ට උපයදස ්
යදමින් සටිය ීන ‘මායේ පුතුණුවනි! අල්ලාහ් ට ආයේශ 
ය ොතබන් . සැබැවින් ම ආයේශ තැීමම මහත් 
අපරාධයින.‘ යැයි පැවසු අවසථ්ාව සහිපත් කර 
බලවු.” සූරා ලුක්මාන් 31:13 

එ බැවින් යමම වාකනයයහි සඳහන් පදය ෂිර්ක්  ම් 
ආයේශ තැීමම ය  ක්රිලයාව අදහස් කරයි. ෂිර්ක් 
ක්රිලයායවන් ආරක්ෂනා ලැබු තැ ැත්තා යමයලොව හා 
මරණයයන් පසුව ද ආරක්ෂනා ලැබුයව් ය. සතනය මත 
ැකඳි සටීයම හි ඔහු යහ මඟ යදනු ලබයි. “නුඹලා 
අතරින් විශව්ාස යකොට යහකම් කළවු  ට මිහිතලයේ 
ඔවු  ට යපර වූවන් ට නියයෝජිත භාවය ලබා 
දුන් ාක් යමන් සැබැවින් ම නුඹලාව ද නියයෝජිත 
භාවය ලබා යද  බවට ද ඔවුන් යවනුයවන් පිළි ගත් 
ඔවුන්යේ දහම ඔවු  ට (පිළිපැීනමට) සැබැවින් ම ඉඩ 
සලසව්  බවට ද ඔවු  ට ඇති වූ බියයන් පසු ව 
සුරක්ෂිත භාවය ට (එය) සැබැවින් ම පරිවර්ත ය කර 
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යද  බවට ද අල්ලාහ් ප්රයතිඥාා යදන්යන් ය. ඔවුහු මාව 
 මිලන්ය ෝ ය. මට ිනසවිනන් ( ැමදුයම හි) ආයේශ 
ය ොකරන්ය ෝ ය. ඉන් පසු ව කවයරකු ප්රයතික්යෂේප 
කයළේ ද එවිට පාපතරයින් ඔවුන්ම ය.” සූරා නූර් 24:55 

ඉහත වාකනයය හි සඳහන් උතුම් අරමුණ ට යමම 
යකොන්යේසය ය ොමැති ව ළඟා විය ය ොහැක. එ ම් 
“ඔවුහු මා  මිලන්ය ෝය. මට ිනසවක් ( ැමදුයම හි) 
ආයේශ ය ොකරන්ය ෝ ය.” 24:55 

අල්ලාහ් ට පමණක්  ැමීනම සහ ඔහු ට ආයේශයක් 
ය ොතැීමම ය  යකොන්යේස ය සම්පූර්ණ කයළේ  ම්, 
උත්තරීතර අල්ලාහ්යේ යපොයරොන්දු සයල්ල ලබා ගත 
හැින යව්. මිහිතලයේ ඔවු  ට යපර වූවන් ට 
නියයෝජිතභාවය ලබා දුන් ාක් යමන් සැබැවින් ම 
ඔවුන් ට ද නියයෝජිත භාවය ලබා යද  බවට ද, ඔවුන් 
යවනුයවන් පිළි ගත් ඔවුන්යේ දහම ඔවු  ට 
(පිළිපැීනම ට) සැබැවින් ම ඉඩ සලස්ව  බවට ද, 
ඔවුන් ට ඇති වූ බියයන් පසු ව සුරක්ෂිත භාවය ට 
(එය) සැබැවින් ම පරිවර්ත ය කර යද  බවට ද 
අල්ලාහ් ප්රයතිඥාා යදයි. යමම උතුම් අරමුණ  ැතයහොත් 
ඉලක්කය තව්හීේ  ම් අල්ලාහ් ට පමණක්  ැමදුම් 
ිනරීම සහ අන් අය ට  ැමදුම් ිනරීම අත හැර 
දැමීයමන් බැහැර ව ලබා ගත ය ොහැින යව්. 

“තව්හීේ සහ මහා ෂිර්ක් ය  ක් රියා යදක එක් 
පුේගලයයකු තුළ එකවර තිබිය ය ොහැක. 
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එයහත් කුඩා ෂිර්ක් සහ ඊමාන්  ම් විශ්වාසය, 
යකය ක් තුළ දැක ගත හැක.” ය  ප්රයකාශය 

පහදා ීනම. 

“දුරූස් මින් අල් කුර්ආන්”  ම් තම ග්රඅන්ථයේ යෂයික් 
ෆව්සාන් කුඩා ෂිර්ක් සම්බන්ධ ව පහදා යදන්යන් 
යමයසේය. “ෂිර්ක් අතරින් යදව  වර්ගයේ ෂිර්කය කුඩා 
ෂිර්ක් යව්. යම් නිසා යකය ක් දහයමන් බැහැර කරනු 
ය ොලබයි. පවා පැහැිලලි ව යපය   ෂිර්ක් සහ 
සැඟවුණු ෂිර්ක් ය  යදවර්ගය ට අයත් යව්. පැහැිලලි ව 
යපය   ෂිර්ක් යනු මුවින් පවස  වදන් ය. නිදසු ක් 
වශයයන් යකය ක් “ඔබ සහ අල්ලාහ් ය ොමැති 
 ම්”යනුයවන් යහෝ “ඔබ සහ අල්ලාහ් කැමති  ම්” 
යනුයවන් සයත හි බලවත් විශ්වාසයක් මත ය ොව 
වාචික ව පවස  විට යමය කුඩා ෂිර්ක් ක්රිලයාවක් බව ට 
පත් වනු ඇත. එයමන් ම අල්ලාහ් හැර අන් අය මත 
ිලවුරීම යමවැනි ෂිර්ක් යව්. අන් අය ට යපය   යසේ 
 ැමදුයම හි යයීනම යහෝ කුසල් ක්රිලයාවන් ඉටු ිනරීම 
රියා  ම් සැඟවුණු ෂිර්ක් යව්. දුරූස් මින් අල් කුර්ආ  
පිටු අිංක 172 බලන් . 

එයමන් ම ආගයම් ය ොමැති බිේආ  ම්  වක යේ 
ෂිර්ක් කරා මාර්ගය විවෘත කර  බැවින් පවායින් 
ඉවත් වී සටීම. “ආගයම හි ය ොමැති  වක යේ පිළිබඳ 
ව ප්රයයව්ශම් වනු. සැබැවින් ම ආගයම හි ය ොමැති 
යසොයා ගත් සෑම  වක යදයක් ම බිේ ආ වක් යව්. 
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සෑම බිේ ආ වක් ම ය ොමඟ යව  මුළාවින.” 
යනුයවන් රසුල් (සල්) තුමාණන් අනුශාස ා කළහ. 
තවත් හීනස් වද ක, “සෑම ය ොමඟ  යව  මුළාවක් ම 
(අපාය) නිරයයහි ය.” යනුයවන් පැවසුහ. එබැවින් 
සයලු ෂිර්ක් ක්රිලයාවන් යගන් වැළින සටින් ා යසේ 
බිේආ ක්රිලයාවන්යගන් ද අප වැළකී සටිය යුතුය. ෂිර්ක් 
ක්රිලයාවන් යගන් ඉවත් වී, අල්ලාහ් ට පමණක්  ැමදුම් 
ිනරීම “ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ”් ය  ප්රයකාශ ිනරීයම් 
සැබෑ අර්ථය යව්. 

මුහම්මේ රසූලුල්ලාහ (අලල) ය  පදයය හි අර්ථය 
වනුයේ බිේආ සයල්ල අත හැර දැමීම යි. යමය ට 
යහේතුව ආගයම හි පැහැීනම සහ සතනය යග  ආයව් 
අල්ලාහ්යේ රසූල් (සල්) තුමාණන් නිසා ය. ප නිසා 
රසූල් (සල්) තුමාණන්යේ මාර්ගයේ අපි අල්ලාහ් ට 
 ැමදුම් කරමු. රසූල් (සල්) තුමාණන් අපහට පහදා 
දුන් මාර්ගයයන් බැහැර ව ිනසදු යහපතක් අප ට  ැත. 
එයමන් ම එතුමාණන් පහදා දුන් යේ හැර ිනසදු 
අයහපතක්  ැත. ෂිර්ක්, බිේආ යහෝ  වක යේ වලින් 
බැහැර වී අල්ලාහ ්ට පමණක්  ැමදුම් ිනරීයම හි ඉතා 
ශක්තිමත් ැකකවරණයක් අප ට තියබ්. එනිසා අප 
සමාජය ට ැකකවරණය යග  යද  ප්රයථම මාර්ග පක 
යේව වාදය සහ ආගයම හි  වක එකතු කළ බිේආ 
සහ ෂිර්ක් ය  යේ වලින් ඉවත් වීමයි. 

එයමන් ම, සමාජය ට ආරක්ෂනාව යග  යද  කරුණු 
වලින් යහපත් යේ අණ කර අයහපත් යේ වලින් 
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වළක්වාලීම ද ඇතුළත් ය. යමය මුස්ලිම් සමාජය ට 
ආරක්ෂා ලැබිය හැින මාර්ග වලින් ඉතාමත් උතුම් 
එකින. යහපත් යේ අණ ිනරීම සහ අයහපත් යේ වලින්  
වළක්වාලී ම පවති  තුරු මුස්ලිම් උම්මාව ට ආරක්ෂා 
ව තියබ්. මුස්ලිම් සමාජය යමම ක්රිලයා මාර්ගය අත 
හැරියේ  ම්, එම සමාජය වි ාශය ට ලක් ව  බව 
නිසැක ය. යමය ට යහොඳම නිදසු ක් වශයයන් සබාත් 
ිල යේ තහ ම උල්ලිංඝ ය කළ ඉස්රයීල් 
ජ තාවයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව අල්ලාහ් සඳහන් 
කරයි. සමාජයේ ධර්මිෂඨ් ජ තාව ප පිළිබඳ ව අවවාද 
කළ  මුත් දුෂ්ටයන් එය ඉෂට් ය ොකළහ. එම 
අවස්ථායව් ධර්මිෂඨ් ජ තාව දුෂ්ටයන්යේ ක්රිලයාව 
වළක්ලීම ට ිනසවක් ය ොකර, නිශ්ශබ්ද ව සටියා 
පමණක් ය ොව, “අල්ලාහ් ඔවුන් වි ාශ කරන් ාවු 
යහෝ ඔවුන් ට බිහිසුණු දඬුවම් යදන් ා වූ යහෝ 
පිරිසකට ඔබ උපයදස් යදන්යන් කුමකටදැ? යි  
ඔවුන්යගන් පිරිසක් කී කල්හි, ඔබයේ 
පරමාධිපතියාණන්යේ සන්නිධා යය හි වරිලන් 
මියදනු පිණිසත් ඔවුන් බිය බැතිමත් වනු පිණිසත් යැයි 
ඔවුහු (යේශකයයෝ) කීයවෝය.” සූරා 7:164. 

අල්ලාහ් යමයසේ පවසයි. “සමුද්රාසන් යය හි වු ග්රඅාමය 
ගැ  ඔවුන් යගන් ( බි තුමණි!) විමසනු. ිලය මතු පිට 
ඔවුන් යවත (මත්සන යයෝ) එේීන ඔවුන් සබත් හි ප ත 
කඩ කළහ. සබත්  ය ොව  ිල  ඔවුන් යවත 
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(මත්සනයයෝ) ය ොඑති. ඔවුන් පාපකම් කළ යහයින් 
යමයසේ අපි ඔවුන් පිරික්සුයවමු.” සූරා 7:163. 

සබාත් ිල යේ මසුන් ඇල්ලීම පිළිබඳ තහ ම ඔවුන් 
කඩ කළහ. එම තහ ම මඟ හරිනු පිණිස ඔවුන් කපටි 
ක්ර්මයක් යයදුයවෝය. එ ම්, යස සුරාදා ිල ය ට යපර 
මුහුයේ දැල්  සකස් කර, එයට හසු ව  මත්සනයන් 
ඉරිදා ිල යේ එකතු කයළෝය. යම් මාර්ගයයන්, 
අල්ලාහ්යේ තහ ම තමන් කඩ ය ොකළ බව ඔවුහු 
සතුයවෝය. සැබැවින් ම යස සුරාදා ිල යන් හි 
මතසනයයෝ විශාල ප්රයමාණයක් පැමිණි විට විංචා 
ිනරීමට ඔවුන් යපොලඹවනු ලැබුයවෝය. යමය ඔවුන්ට 
යද  ලද පරීක්ෂණය යව්. එම පරීක්ෂණය වන්යන් 
“මත්සනයයෝ සබාත් ය ොව  ිල යන් හි ඔවුන් යවත 
ය ොපැමිණිමය.” 

දුෂ්ට ජ තාව අවවාද පිළි ය ොගත් විට, ධර්මිෂඨ් 
ජ තාව ආරක්ෂා කළ අල්ලාහ්, ීතිය උල්ලිංඝ ය 
කළ ජ තාව වි ාශ කයළේය. “ඔවුන් අවවාද කරනු 
ලැබු දැය අමතක කළ විට,  පුයරන් වළක්ව  අය 
අපි මිදුයවමු. වරද කළ අය ඔවුන් පාපකම් කළ 
යහයින් දැඩි දඬුවමින් හසු යකයළමු.” සූරා 7: 165. 
පාපය ප්රයතික්යෂේප කළ ජ යා හැර අන් අය ව අල්ලාහ ්
ැකකගත්යත්  ැත. යමය ට එකඟ ව, යම් මුස්ලිම් 
සමාජය ද යහපත් යේ අණ කර, තහ ම් යේ 
වැළකීයම් ක්රිලයාව ඉටු ිනරීයමන් බැහැර ව ිනස වියටක  
ආරක්ෂාව ලබන්යන්  ැත. 
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යහපත් යේ අණ කර තහ ම් යේ වැළකීයම් ක්රිලයාව 
ඉටු කරන් න් ව  ැවක ගමන් ිනරීම සඳහා සීට්ටු 
අිල  ක්ර්මයයන් ආස  යවන් කර ගත් ජ තාව හා 
රසුල් (සල්) තුමාණන් සමා  කළහ. ඔවුන් යගන් 
පිරිසක් උඩු මහයළේ අසුන් ලැබු අතර, තවත් පිරිසක් 
පහත මහයළේ අසුන් ලැබුහ. පහත මහයළේ සටි 
ජ තාව, “ජලය අවශන ව  විට  ැයව් පතුයල් සදුරක් 
කැපුයව්  ම්, උඩු මහයළේ සටි  අයට කරදර ිනරීමට 
අපට අවශන වන්යන්  ැත.”  යනුයවන් තීරණය 
කළහ. මුහුදු මැද  ැව ගමන් කරේ ීන එම තීරණ 
ක්රිලයාත්මක ිනරීමට ද සූදා ම් වු හ.  ඔවුන් දැනුම ලත්, 
යහපත් හා බැතිමතුන් යගන් දැනුම ලබන් ට ක්රිලයා 
ය ොකර, තමා කැමති ආකාරය ට පියවර ගන්  ට 
සූදා ම් වු හ. තහ ම් ක්රිලයාවන් හි නිරත ව  ජ තාව 
යමය හා සමා  ය. 

උඩු මහයළේ අසුන් ලැබු ජ තා ව යමයට ඉඩ දුන්යන් 
 ම්  ැයව් ගමන් කර  සයලු යද ා ම වි ාශය ට 
පත් ව  බව නිසැකයි. ඔවුන් පහළ තට්ටුයව් සටි  
ජ තාවයේ ක්රිලයාව වැළැක්වුයේ  ම් සයලු යද ා ම 
ආරක්ෂා ලබනු ඇත. 

යමය පැහැිලලි උදාහරණයින. පාපතර, සහ අයහපත් 
තෘෂ්ණා සහිත ජ තාව ඔවුන් ට කැමති ආකාරය ට 
ක්රිලයා ිනරීමට අනුමත යදනු ලැබුයව්  ම් මුළු සමාජය 
ම වි ාශය ට ලක්ව  බව නිසැකය. එ නිසා දැනුම 
ලත්, යහොඳ හා  රක අතර යව ස යසොයා ගත හැින, 
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ආගම ට ලැිල  පිරිස මුළු සමාජය ම අල්ලාහ් යේ 
දඬුවමින් ආරක්ෂා ලබනු පිණිස යපර සඳහන් පිරිස 
යේ ක්රිලයාවන් වැළිනය යුතුය. පාපිෂ්ටයන් යේ වැරිල 
ක්රිලයාවන් තහ ම් ය ොකර, ඔවුන් යේ පාපයට, 
වියරෝධය ට හා කැමැත්ත ට ඉඩ දුන්යන්  ම්, එයින් 
සදු ව  ප්රයතිවිපාකය ට යහපත් සහ අයහපත් යදපිරිස 
ම භාජ  වීම අනිවාර්යයයන්ම සදු වනු ඇත. 

“ඔබයගන් අපරාධ කළවුන් ට පමණක් වියශේෂයයන් 
සදු ය ොව  වධ හිිංසා යවන් ඔබ ආරක්ෂනා වනු. 
අල්ලාහ් දඬුවම් ීනයම හි දැඩියැයි දනිවු.” සූරා අන්ෆාල් 
8: 25. 

අණක් ගුණක්  ැති ජ තාව යවත අල්ලාහ් යේ 
දඬුවම පහළ ව  විට,  පුර ප්රයතික්යෂේප කළ අය හැර, 
ධර්මිෂඨ් හා  පුරු අය ය  යදපිරිසට ම එයින් හානි 
සදු වනු ඇත. සැබැවින් ම  පුර ප්රයතික්යෂේප කළ 
යකය ක් එයින් ආරක්ෂා ලබන්යන් ය. යකය ක් 
ධාර්මික වුවත්, ඔහු  පුර ප්රයතික්යෂේප ය ොකළ 
යහේතුයවන් ඔහු ද වි ාශය ට ලක් වන්යන් ය. වි ාශය 
ට ලක් ව  පාපතර ජ තාව සමඟ ඔහු ද වි ාශාය ට 
පත්වන්යන්ය. “අස්හාබුස් සබ්ත්”  මැති යස සුරාදා 
ිල යේ තහ ම කඩ කළ ජ යා යමන්, එය 
වළක්වාලීම ට ක්රිලයා ය ොකළ ජ තාව ට සදු වු 
ඉරණම යදස බලන් . යම් පිළිබඳ ව වරදක් දුටුවත් 
නිහඬ ව සටි ජ තාව පිළිබඳ ව අල්ලාහ් ිනසවක් 
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පවසා  ැත. අති උතුම් අල්ලාහ් සඳහන් කරනුයේ 
පාපය තහ ම් කළ පිරිස ගැ  පමණක් ය.  

“අල්ලාහ් ඔවුන් වි ාශ කරන් ා වු යහෝ ඔවුන්ට 
බිහිසුණු දඬුවම් යදන් ා වූ යහෝ පිරිසක ට ඔබ 
උපයදස් යදන්යන් කුමකට දැ? ” යැයි පැවසු යදව  
පිරිස පිළිබඳ ව උත්තරිතර අල්ලාහ් ිනසවක් සඳහන් 
කයළේ  ැත. යමවන් පිරිස වි ාශය ට පත්වු ා ද එයසේ 
ය ොමැති ම් ැකකවරණය යදනු ලැබුවා ද යන්  ගැ  
ිනසදු යතොරතුරක් සඳහන් වී  ැත. “ඉස්රාඊල් 
දරුවන්යගන් ප්රයතියක්ෂනේප කළ අය දාවූේයේ ද, මරියම් 
පුත් ඊසායේ ද ිලයවන් ශාප කරනු ලැබුයවෝය. එය 
ඔවුන් අකීකරු වී සීමා ව ඉක්ම වු යහයිනි. ඔවුන් 
කරමින් හුන්  රක දැයින් ඔවුහු එිනය කා 
ය ොවැළැක් වුහ. ඔවුන් කළ දැය  රක ය.” සූරා 
මායිදා 5:78 සහ 79 ය  අල්ලාහ්යේ වැින රසූල් 
(සල්) තුමාණන් පාරාය  කළහ. 

යම් පිරිස ශාප කරනු ලැීමම ට යහේතු ව ඔවුන් පාපයන් 
සදු කර  විට එිනය කා ව ය ොවැළැක් වු යහයිනි. 
එයින් ඔවුන් සයලු යද ා යවතට අල්ලාහ් යේ ශාපය 
පහළ වුනි. “ඔබ ට හැින අයුරින් (ඔබ සමාජයේ අයට) 
යහ යේ ිනරීම ට සහ  රක යේ තහ ම් කර, ඔවුන් 
යහ යේ පමණක් ිනරීම ට අනුබල ිලය යුතු ය. එයසේ 
ය ොකළයහොත්, අල්ලාහ් ඔයබ් සත් ඔවුන්යේ සත් හා 
මිශ්රා කර ඔවුන් ට ශාප කළ අයුරින් ඔබට ද ශාප 
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කරන්යන්ය.” යනුයවන් රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසු 
හ. මූලාශ්රා අබු දාවුේ. 

යබොයහෝ යදය ක් යහපත් යේ අණ ිනරීම සහ 
අයහපත් යේ තහ ම් ිනරීයම් කටයුතු අන් අයට 
පවරති. “යමම කටයුත්ත උගත් විේවතුන් යේ 
මණ්ඩලයේ වගකීමින.” යනුයවන් පවසති. යමය 
සැබෑ කථාවින. විේවතුන් යේ මණ්ඩලය ට යම් 
පිළිබඳ ව වැඩි වගකීමක් තියබ   මුත්, ඔබ සැම ට, 
සෑම මුස්ලිම් වරයයකුට ම යමහි ය ොයයක් යශ්රාේනියේ 
වගකීම් ඇත. “අයහපත් දැයක් දුටු යකය ක් එය තම 
අතින්  ැවැත්විය යුතුය. එය කළ ය ොහැින  ම් තම 
(ිලයවන්) වච යයන් එය  ැවැත්විය යුතුය. එයසේ ද 
කළ ය ොහැින  ම් තම සත් තුළ එය පිළිකුල් කළ 
යුතුය. යමය ඉතාමත් දුබල ඊමාන් මගින් සදු වනු 
ඇත.” යනුයවන් රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසුහ. 
මූලාශ්රා සහීහ් මුසල්ිම්. 

යමම වගකීම විේවතුන්යේ සභාව ට අයත් එකක් බව 
පැවසීම සහ අ තුරු ව තහ ම් ිනරීම යහෝ අණ ිනරීම 
ිනසවක් සදු ය ොකර, උපයදස් ය ොීනම යහෝ අල්ලාහ ්
යවත ට ආරයුම් ය ොිනරීම, මතක් ය ොිනරීම යහෝ 
දැ මුතුකම් ය ොිනරීම ය  යම්වා වි ාශයට මාර්ග 
යව්. “ය ොහැින යකය ක් තම වච යයන්  (ිලයවන්) 
පාපය  ැවැත් විය යුතුයි. එයසේත් ය ොකළ හැින 
යකය ක් තම සයතන් එය පිළිකුල් කළ යුතු ය. යමය 
ඉතාමත් දුබල ඊමා යයන් සදු වනු ඇත.” යනුයවන් 
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රසූල් (සල්) තුමාණන් පැවසූ යහේතු ව යමහි පැහැිලලි 
යව්. යමහි ීන ඔබ ඉටු කළ යුතු වගිනම් ිනහිපයක් 
තියබ්. ඔයබ් ම නිවයසේ සාමාජිකයන් යවත ඔබ ඉටු 
කළ යුතු වගකීම් ද ඇත. “විශව්ාස කළවුනි! නුඹලාව ද 
නුඹලාේ පවුයල් අය ද (නිරා) ගින්ය න් ආරක්ෂා කර 
ගනිවු. එහි ඉන්ධ  මිනිසුන් හා ගල් යව්. එය මත 
දැඩිභාවයිනන්  යුත් ශක්ති වන්ත වූ මලක් වරුන් 
සටිති. අල්ලාහ් ඔවුන් ට විධා ය කළ දැයට ඔවුහු පිටු 
ය ොපා  අතර ඔවුන්ට විධා ය කරනු ලබ  දෑ ඔවුහු 
ඉටු කරති.” සූරා අත් තහ්රීම් 66:6 

ඔයබ් නිවයසේ සටි  අය කවුරුන් දැයි, රයට් ආගමික 
විේවතුන්යේ යකොමිටිය (ලජ් ා) ය ොදනිති. එයමන් 
ම, ඔයබ් නිවයසේ තියබන්යන්  කුමක් දැයි රයට් 
පාලකයා ය ොදී. ඔයබ් නිවයසේ සටි  කාන්තාවන් ට 
ඔබ භාරකරුයවකු ව  අතර, ගයම් ඉන්  ජ තාව 
ඔයබ් නිවයසේ සදු වන්යන් කුමක් දැයි ය ොදනිති.  බි 
(සල්) තුමාණන් යමයසේ වදාලහ. “ඔබ සෑම යකය ක් 
ම භාරකරුයවක් ව  අතර ඔයබ් භාරයේ සටි   අය 
ගැ  වගිනව යුතුය. පාලකයයක් (තම රට 
වැසයන්යේ)  භාරකරුයවක් ව  අතර, ඔහු වගිනව 
යුතුය. මිනියසක් තම පවුයල් අයයේ භාරකරුයවක් 
ව  අතර, ඔහු (ඔවුන් ගැ ) වගිනව යුතුය. 
කාන්තාවක් තම සව්ාමි පුරුෂයායේ නිවයසේ 
භාරකාරියක් ව  අතර, ඇය වගිනව යුතුය. වහල් 
යසේවකයයක් තම හිමිකරුයේ වසත්ුව ට 
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භාරකරුයවක් ව  අතර, ඔහු (පවා ට) වගිනව යුතුය. 
ඔබ සයලු යද ාම භාරකරුවන් ව  අතර, සයලු 
යද ාම (ඔබ  භාර ව තියබ  යේ වලට) වගිනව 
යුතුය.” 

යම් නිසා, යහ යේ අණ ිනරීම සහ අයහපත් දැයින් 
වැළකීම හවුල් වගකීමින. මුස්ලිම්වරයයකු ට යමම 
වගකීයමන් ඉවත් විය ය ොහැින  මුත්, ඔහු තම 
හැිනයාව ට එකඟ ව එය ඉටු කළ යුතුය. නිවසක 
අයපතක් සදු වුයේ  ම්, එය භාර ව සටි  යකය ක් 
තම පවුයල් සාමාජිකයන් යකයරහි අත උපයයෝගි කර 
 ැවත් විය හැක. අති උතුම් අල්ලාහ් ඔබ නිවයසේ 
සාමාජිකයන් යකයරහි ඔබට බලය ිල ඇති යහයින් 
අයහපත් යේ (තියබ්  ම්) ඔයබ් නිවයසන් ය රපා 
දමන් . නිවයසේ සාමාජිකයන්යේ භාරකරු ඔබ ව  
යහයින් ඔයබ්  නිවයසේ වි ය රිනන්  ට (අවශන  ම්) 
දෑත් උපයයෝගි කයළේ  ම්. ිනසයවක් ඔබ ට එයරහි 
ය ොයවති. 

යම් යහේතුයවන්, අල්ලාහ් විසන් පවර  ලද වගකීම 
ඉටු ිනරීම සෑම මුස්ලිම් වරයයකුයේ ම යුතුකම යව්. 
නිවයස හි සටි  පුේගලයා, එම නිවයසේ සාමාජිකයන් 
පිළිබඳ ව වගකීම දැරිය යුතුය. පාසැලක විදුහල්පති 
වරයයක්, තම පාසැල, එහි ලබා යද  අධනාප  සහ 
ශිෂනයන් පිළිබඳව වගිනම දරයි. පරිපාල  අිංශයේ 
ප්රයධානියයක් පරිපාල  නියයෝග ක්රිලයා කරව  
යසේවකයන් පිළිබඳ වගකීම දරයි. යහපත් යේ අණ 
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කර, අයහපත් දැයින් වැළකීම ද ප්රයඥාායවන් හා 
අලිංකාරවත් වදනින් අල්ලාහ් යවත ඇරයුම් ිනරීයම් 
වගකීම සෑම යකය කුට ම අයත් එකින. යම් පිළිබඳ 
ව ිනසවත් ය ොපවසා නිශ්ශබ්ද ව සට යම්වා අසවල් 
අසවල් තැ ැත්තායේ වගකීම යව් යනුයවන් පවස  
යකය ක් ගැ  කුමක් ිනයන්  ද? එයසේ ය ොයව් 
සයහෝදරයා! අසවල් අසවල් අයට වගකීම් තියබ වා 
යමන් ඔබ ට ද ප පිළිබඳව වගිනමක් තියබ්. ප නිසා 
යමම කටයුතු ඉටු විය යුතුය. යහපත් යේ අණ ිනරීම 
සහ අයහපත් යේ වැළකීයම් කටයුතු තමන් යේ 
හැිනයාව ට එකඟ ව සෑම යකය කු විසන්ම ඉටු විය 
යුතුය. (දුබල යකය ක්) තම සතුවිල්යලන් වුවද ඉටු 
කළ යුතු අතර, යමම වගකීම අත හැරිය ය ොහැක. 
අයහපත් යේ සයතන් පිළිකුල් ිනරීම ිනසයවකු ට කළ 
ය ොහැින යැයි ිනව ය ොහැක. එ ම්, අයහපත් යේ 
ප්රයතික්යෂේප කර, එය ඉටු කර  ජ යායගන් ඉවත් වීම 
යව්. යමය ඉටු ිනරීම ට අයපොයහොසත් බව ිනසයවකු ට 
ිනව ය ොහැක. 

යකය කුට තම දෑත් යහෝ කථාව උපයයෝගි ිනරීම ට 
අයපොයහොසත් විය හැින බව සැබෑ ය. එයහත් ඔහු ට 
තම සයතන් අයහපත පිළිකුල් කළ හැක. යම් ගැ  
රසූල් (සල්) තුමාණන්, “එයින් පසුව  අබ ඇට 
ප්රයමාණයක ඊමාන් පවා ඉතිරි වී  ැත.” යැයි පැවසුහ. 
තම හදවයතන් අයහපත පිළිකුල් ය ොකර  
යකය කුයේ සත් තුළ අබ ඇටයක ප්රයමාණයේ පවා 
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ඊමාන් ඉතිරි වි  ැති යහයින් ඔහු යේව විශව්ාසය 
ය ොමැති යකය ක් බව ට පත් යවයි. අයහපතක් දැක 
ඔහු සතුටු වන්යන්  ම්, සත් තුළ පිළිකුල් 
ය ොකරන්යන්  ම්, එවිට ඔහු යවත ඊමාන් ිනසයසේත් 
 ැත. 

සමාජය ට ැකකවරණය යග  යද  
මාර්ග යම්වා ය. 

පළමුව: යහපත් යදයින් මුස්ලිම් පාලකයින් ට සවන් 
ීනම සහ ඔවුන් ට අව ත වීම. 

යදවනුව: පුසත්කයට සහ සුන් ාහව් ට  ඇල්බ ගැීම. 

“ඔබ සයල්ල (එකතු ව) අල්ලාහුයේ (මාර්ග  මැති) 
ැකයහ  ස්ථීරව  අල්වා ගනිවු. ඔබ යවන් ය ොවවු.” 
සූරා ආල ඉම්රාන් 3:103. 

“සැබැවින් ම, යමය මයේ සෘජු මාර්ගය යි. එය 
අනුගම ය කරනු. (යව ) මාර්ග අනුගම ය 
ය ොකරවු. එයසේ කළයහොත් ප ඔහුයේ මාර්ගයයන් 
ඔබ යවන් යකයරයි. යමය ඔබ (දුර්මාර්ගයයන්) 
වැළයකනු පිණිස එයින් ඔබ ට අණ යකයළේය.” සූරා 
අන්ආම් 6:153. 

යතවනුව: තමන්යේ හැිනයාව ට හා ශක්තිය ට එකඟ 
ව, යහපත් යේ අණ කර අයහපත් යේ වැළකීම. “යහොඳ 
දැය ිනරීමට ද, (අල්ලාහු ට) බිය විමට ද, එිනය කා ට 
පිහිට වවු.”   සූරා මායිදා 5:2 
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යම් අයුරින් ම සමාජයේ ැකකවරණය සඳහා 
සයහෝදරත්වය සහ මුස්ලිම්වරු අතර ආදරය 
පැවැත්වීම එක් මාර්ගයින.  බ් (සල්) තුමාණන් 
යමයසේ යේශ ා කළහ. “විශ්වාස වන්තයයක් තවත් 
විශව්ාස වන්තයයකු ට, එිනය ක ට සහය ව  
ගයඩොල් කැට යමන් ය.” මූලාශ්රා සහීහ් මුසල්ිම්.  බි 
(සල්) තුමාණන් යමයසේ ද වදාළ හ. “විශ්වාසීන් අතර 
පවති  අය නෝ න ආදරය, දයාව, සහ මිත්ර  හැිමම් 
වල සමා ත්වය එක් ශරිරයක් යමන් ය. සරුයර් 
කුමක් යහෝ අවයව ක ට යව්ද ාවක් දැනුයන්  ම්, 
නින්ද ය ොයාම සහ උණ නිසා මුළු සරුරම යව්ද ාව 
ට ලක් වනු ඇත.” මූලාශ්රා මුසල්ිම්.  

මුස්ලිම්වරු අතර අය නෝ න අනුශාස ා 
අනිවාර්යය එකින. 

 බ් (සල්) තුමාණන් යම්යසේ උපයදස් දුන්හ.“දහම 
යනු  සීහා යව් (ප්රයතිඥාාව යව්) “කාහටද?” යැයැ අපි 
විමසුයවමු. එයට “අල්ලාහ් ට, ඔහුයේ ග්රඅන්ථය ට, 
ඔහුයේ  බිවරයා ට, මුස්ලිම්වරුන් යේ  ායකයින් ට 
සහ මහජ යා ට යව්” යැයි  බි(සල්) තුමාණන් 
පිළිතුරු දුන්හ. 

මුස්ලිම්වරු අතර ආදර යසය හස අනිවාර්යය 
යව්. 
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 බි (සල්) තුමාණන් යමයසේ වදාළහ. “ඔබ විශ්වාස 
කර  තුරු ඔබ ස්වර්ගය ට අතුළු ය ොවන්යන්ය. ඔබ 
එිනය කා ට ආදර යසය හස දක්ව  තුරු ඔබ 
විශව්ාස ය ොකරන්ය ෝ ය. ඔබ අතර ආදර යස හස 
යපෝෂන කර  යම් යදයක්  යවත මම ඔබ ට මඟ 
යපන්වන්  ද? එිනය කා ට සලාම් (අසස්ලාමු 
අයලයිකුම්) පැවසම ට පුරුදු වනු.” මූලාශ්රා මුසල්ිම්. 

මුස්ලිම්වරු අතර සමථය ඇති ිනරීම 

උත්තරිතර අල්ලාහ් යමයසේ ප්රයකාශ කරයි. “ඔවුන්යේ 
රහස් කථා වලින් වැඩි යදයක ප්රයයයෝජ  යක්  ැත. 
සදකා ගැ  ද, යහොඳ  දැය ගැ  ද, මිනිසුන් අතර 
සමාදා ය ඇති ිනරීම ගැ  ද, අණ කර  අය (යේ 
කථා) හැර ය. යයමක් අල්ලාහුයේ යසොම් ස යසොයා 
එය කළයහොත් මතු වට අපි ඔවුන්ට මහත් වූ ඵල 
විපාක යදන්ය මු.” සූරා අන් නිසා 4:114. 

අති උතුම් අල්ලාහ ් යමයසේ ද ප්රයකාශ කරයි. 
“විශ්වාසවත්තයින් අතුරින් යදපිරිසක් දබර කර 
ගත්යත්  ම්, නුඹලා ඔවු තර සමාදා ය ඇති කරවු. 
තවද, ඔවුන්යගන් පිරිසක් (ප්රයහාර ීන) සීමාව ඉක්ම 
වූයේ  ම්, ඔවුන් අල්ලාහ්යේ විධා ය යවත  ැවත 
හැරී එ  තුරු එම සීමාව ඉක්ම වූවන් ට  එයරහි ව 
සටන් විලව්. ඔවුන් (අල්ලාහ්යේ විධා ය යවත) 
 ැවත හැරී පැමිණියේ  ම්, ඔවු තර ීති ගරුක ව 
හා යුක්ති සහගත ව සමාදා ය ඇති කරවු. සැබැවින් 
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ම යුක්ති සහගත ව කටයුතු කරන් න් ව අල්ලාහ් ප්රි ය 
කරන්යන්ය.” සූරා හුජුරාත් 49:9 

පයසේම, ජ තාව ලවර ය ොකර, එිනය කා 
ට උපහාස ය ොකර ජීවත් වීම සමාජයේ 
ආරක්ෂාව ට මාර්ගයින. 

“විශ්වාස කළවුනි! එක් පිරිසක් තවත් පිරිසක ට 
උපහාස ය ොකරවු. (උපහාසය ට ලක් වූ) ඔවුන් 
(උපහාස කළ) යමොවුන් ට වඩා යහපත් අය විය 
හැිනය. කාන්තාවන් අන් කාන්තාවන් ට උපහාස 
ය ොකරවු. (උපහාසට ලක් වු) ඔවුන් (උපහාස කළ) 
යමොවුන් ට  වඩා යහපත් අය විය හැින ය. නුඹලා, 
නුඹලා අතරම අඩුපාඩු ය ොයසොයවු. නුඹලා 
එිනය කා ට විකට  මින් ය ොඅමතවු. විශ්වාස 
කළායින් පසු ව පාපතර  ාම (යයන් ඇමතීම) නින්දා 
සහගත විය. කවයරකු යහෝ පශ්චාත්තාප ය ොකයළේ ද 
ඔවුන්ම ය අපරාධ කරුයවෝ වන්යන්.” සූරා හුජරාත් 
49:11 

අය නෝ න ආදර යසය හස මත යගොඩ  ැගු 
පිරිසදු මුස්ලිම් සමාජය ට ආරක්ෂනාව ලබා ීනයම් 

මාර්ග අතරින් තවත් ිනහිපයක්. 

මුස්ලිම් වරයයක් තම සයහෝදර මුස්ලිම් වරයා ව මුළා 
ය ොකර  අතර, යවයළඳ ගනු යදනුයව හි ඔහු ට 
විංචා කරන්යන් ද  ැත. යව ත් මුස්ලිම් වරයයකු ට 
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විවාහ වීමට තීරණය කළ කාන්තාවක ට විවාහ 
යයෝජ ාවක් ඉිලරිපත් කරන්යන්  ැත. යවයළඳ ගනු 
යදනු යව හි තම මුස්ලිම් සයහෝදරයා ඉිලරිපත් කළ මිල 
ට අඩුයවන් භාණ්ඩ විිනණීම ට යහෝ ඔහු ට වඩා වැඩි 
මිලයක් යගවා භාණ්ඩ මිල ීන ගන් ට යහෝ ක්රිලයා 
කරන්යන්  ැත. ඔහු තම මුස්ලිම් සයහෝදරයා ට 
යගෞරවය දක්ව වා යමන් මුස්ලිම් සයහෝදරයායේ 
අයිතීන්ට ද යගෞරවය දක්වයි. මුහම්මේ  බි (සල්) 
තුමාණන් යමම විෂය පිළිබඳ ව යම් ආකාරයයන් 
උපයදස් දුන්හ. “මුස්ලිම් වරයයක් තවත් මුස්ලිම් 
වරයයකුයේ සයහෝදරයයින. ඔහු ඔහු ට ීඩඩා 
ය ොකර  අතර, ඔහු ඔහු ව අතරමිං කරන්යන්  ැත. 
ඔහු ඔහු ට යබොරු පවසන්යන්  ැති අතර, ඔහු ඔහු ව 
අවමා යට ලක් කරන්යන්  ැත. මුස්ලිම් වරයයක් 
අනිත් මුස්ලිම් වරයයකු ට අ තුර ය ොකළ යුතුය. 
ඔහුයේ රුධිරය, ඔහුයේ යේයපොළ  සහ ඔහුයේ 
යගෞරවය ය ොයකයලසය යුතු ය.” මුලාශ්රා මුසල්ිම්. 

මුස්ලිම්වරු අතර ආදර යසය ස පවතින්  ට සහය 
වීම, එිනය කා අතර අය නො න ව උපයදස් හුවමාරු 
කර ගැීම, යහොඳ යේ යපන්වා ීන  රක දැයින් 
වැළකීම. සදාචාර හා ධර්මිෂඨ් ක්රිලයාවන් හි සහය 
දැක්වීම ය  යම්වා ද මුස්ලිම් සමාජයේ ආරක්ෂනා ලබා 
යද  මාර්ගයන්යගන් යකොටසින. 

ඉමාම් මාලික් (රහ්) යමයසේ පැවසීය. “යම් සමාජයේ 
ප්රයථමයයන් පැමිණි පිරිස වරද හරි ගසස්ා ගත් අයුරින් 
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ම ඉන් පසු ව පැමිණි පිරිස ද තම වරද හරිගසස්ා ගී.”  
එ ම්, යම් සමාජයේ (උම්මායව්) ප්රයථමයයන් පැමිණි 
පිරිස ඉසල්ාමය පිළි යග  එය තිලන් ග්රඅහණය 
ිනරීයමන් තම ජීවිතය නිවැරිල කර ගත්හ. එම සමාජය 
ට ඉන් පසු ව එකතු වු ජ තාව ද ප ආකාරයයන් ම 
හැර යව ත් ආකරයයන් වැරිල හරිගසස්ා ගත්යත් 
 ැත. ප්රයථමයයන් පැමිණි සමාජයයන්, පසුව පැමිණි 
සමාජය යවන් වුයේ  ම්, එහි සදු වන්යන් වි ාශයයි. 
වර්තමා  යුගයේ කවයරකු යහෝ ය ොමඟට ඇරයුම් 
කයළේ  ම් එහි ප්රයතිඵලය වි ාශයම යව්. යමවැනි 
ඇරයුම මගින්  වක යුගය ට අයත් සමාජයේ කටයුතු 
ිනසවක් නිවැරිල ිනරීම ට හැින වන්යන්  ැත. අල්ලාහ ්
යවනුයවන් ආදර යසය හස දැක්වීම යහෝ පිළිකුල් 
ිනරීම යමම යුගය ට අදාළ  ැති බව ඔවුන් වරදවා 
පවසති. එ ම් කුර්ආ යේ අණට එගඟ ව කටයුතු 
ිනරීයමන් ඵලක්  ැති බව යමම  වී  පිරිස පවසති. 
අලුත් දහමක් සහ අලුත් ක්රිලයා මාර්ගයක් අවශන බව 
යමම  වී  මග යපන්වන් න් යේ මතය යව්.  

ඔවුන්ට අප යද  පිළිතුරු: 

 මුළු යලොවට ම සිංයේශකවරයයක් යලස  බි 

මුහම්මේ (සල්) තුමාණන් එවනු ය ොලැබු යව් 

ද? 
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 අවසා  යමොයහොත එළයඹ  තුරු රසූල් 

වරයයක් වශයයන් එතුමාණන් පත් කරනු 

ය ොලැබුයව් ද? 

 අවසා  යමොයහොත එළයඹ  තුරු එතුමාණන් 

විසන් යග  එනු ලැබු දහම ය ොපවතින්යන් 

ද? 

 එතුමාණන් විසන් යග  එ  ලැබුයව් සෑම 

කලක ට හා සෑම ස්ථා යන්ටම අදාළ පුළුල් 

හා පරිපූර්ණ වු දහමක් ය ොයව් ද? 

පැරණි යුගය සමඟ ෂරීආ ීතිය අයහෝස වු බව ද, අප 
අද ජිවත් වන්යන්  වී  යුගයේ බව ද, එනිසා එය ට 
ගැළයප   වී  ක්රිලයා මාර්ගයක් සහ නිති පේධතියක් 
අවශන බව ද, කවයරකු යහෝ පවසන්යන්  ම් එය 
වනාජ ජ තාවයේ  කථාවින. යමවැනි ප්රයකාශය තම 
යේව විශ්වාස ය ොමැති භාවය සඟවා තබා ඉසල්ාමීය 
මුහුණු වර යපන්ව  විංචනිකයන් යේ කථාව යව්. 

යමම ප්රයකාශය ඉස්ලාමයේ  ාමයයන් ඉස්ලාමය ට 
එයරහි ව ප්රයචාරක ක්රිලයාවන් හි යයයදන් න්යේ වැඩ 
පිළියවලින. පරීක්ෂනණ හා ීඩඩාව ට ලක් ව  අවසථ්ායව 
හි ඔවුන්යේ හද තුළ සඟවා තැබු විංචීක භාවය, 
කුහකකම යහළි කරති. යම් යහේතුයවන්, යමවැනි පිරිස 
යකයරහි සත යයොමු ිනරීම ට ිනසදු අවශනතාවක් 
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 ැත. ඔවුන් යවත යහෝ ඔවුන් පවස  කථාවන් ට 
 ැඹුරු වීම ට ිනසදු අවශනතා  ැත. අප ට මිල 
පුිංචිකම් කරන් න් හා කවටකම් කරන් න්යේ 
සරදමට ලක් වුවත්, සතන මාර්ගයේ නිවැරිල 
ආකාරයයන් සුන් ාහ් අනුගම ය ිනරීම අපයේ යුතු 
කම යව්. අන් අය යගන් අප ට ිනසදු ගනු යදනුවක් 
 ැත. අප ගමන් කරන්යන් අල්ලාහ්යේ ග්රඅන්ථය හා 
රසූල් (සල්) තුමාණන් යපන් වූ පැහැිලලි හා නිවැරිල 
මාර්ගයයනි. 

රසූල් (සල්) තුමාණන් යමයසේ කීහ. “මම කරුණු 
යදකක් ඉතිරි කයළමි. පවා දැඩි යලස ඔබ සැම 
අනුගම ය කරන්යන්  ම්, ඔබ මුළාවට පත් වන්යන් 
 ැත. පවා  ම් අල්ලාහ්යේ ග්රඅන්ථය සහ  බි (සල්) 
තුමාණන් යපන් වු ක්රිලයා මාර්ගය යව්.”මූලාශ්රා අහමේ. 

උත්තරීතර අල්ලාහ ්යමයසේ ප්රයකාශ කරයි. “සැබැවින්ම 
යමය මයේ සෘජු මාර්ගය යව්. එයහයින් එය 
අනුගම ය කරවු. (යව ) මාර්ග අනුගම ය 
ය ොකරවු. එයසේ කළයහොත් පවා අල්ලාහ්යේ මාර්ග 
යයන් ඔබව යවන් කරයි. යමය, ඔබ (දුර් මාර්ගයයන්) 
වැළැයකනු පිණිස, එයින් ඔබ ට අණ යකයළේය.” සූරා 
අන්ආම් 6:153 

ඔයබ් අදහස් අපි අයේ යකොට සලකමු. 
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