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ජයග්ර හණයෂ  හණ  මත් 
වීෂේ ම ධක 

මුහණ්තමර් අල්-ෆික්හුල් ඉම්ල මී 

පිටුෙ 66 – 71 

ත තෘක  

 ජයග්ර හණයෂ  හණ  මත් වීෂේ ම ධක 

 ෂේෙ විශ්ෙ මෙන්තයින්ෂේ තහිතයන් 

 ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය තබූ 

අයෂේ ෙගකීත 

 ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය තතිප 

අය ෂේ ප්රසතිපලල 
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මිනිම  දුගිෂයකු වුෙ ද ඔහු ෂතොෂහණොමෂතකු වුෙ ද මෑත 
ෂකෂෙකුට ත ජයග්ර හණයෂ  හණ  මත් වීෂේ ත ර්ග හණ  
ම ධක උ්තරීතර අල්ල හණ් පිරිෙත  තත. එෂතන් ත ධෙ 
මේතත ෂගෞරෙය ෙබනි ජයග්ර හණයය ට ෂහණෝ මත් වීතට 
ෂහණෝ ෂහණේතු ක රක ෂෙොෙෙ ම ධක ද තතබමුන් ට ලබ  දී 
තත. තේ තතබමුන් ට ඔහු ඒෙ  පිරිෙත  ෂෙොතබත.  
 
ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ ජයග්ර හණයය ට හණ  මත් වීතට 
එකත ම ධකය ෙනුෂ  ෂේෙ විශේ මය හණ  දබහණබමි ක්රිනය ෙන් 
ය. එය මෑත ෂකෂෙකු ෂකෂරහි ත බල තබෙබ්ෂෙෙ 
මත.යි. එෂතන් ත විශ්ෙ මෂ  ෂක්න්ද්රන ම්ා ෙය හණදෙත 
ය. එය මෑත ෂකෂෙකු ට ත තෙතිපන්ෙි. තෙ ද ක්රිනය ෙන් හි 
ෂක්න්ද්රන ම්ා ෙය ශරීර අෙයෙයන් ය. ඒෙ  ද මෑත 
ෂකෂෙකු ට ත තෙතී. එබබවින් කෙෂරකු ෂේ හණදෙෂත හි 
විශ්ෙ මය පිහිට  ඔහු ෂේ ශරීරය තුළින් දබහණබමි ක්රිනය ෙන් 
ෂහණළි ෙන්ෂන් ද ඔහු ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ ජයග්ර හණයය 
ලබබුෂේ ය. ෂේ හණබර ෂෙෙකක් ඔහු තුළ ත්ෙේ ඔහු 
අල භෙන්තයින් අතර ට ත් ෂෙයි.  
 
උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  
 

نَْسانَِِإرنِ ِ،َِوالَْعْصِر ِِاْْلر ِِ،ُِخْسِرِلَفر رينَِِإرّل  لُواِآََمُنواِاَّل  َِوَعمر
َاتِر اِلر َق َِِوتََواَصْواِالص  راِلْ ْبرَِِوتََواَصْواِب رالص   .ِب
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ක ලය තත දිවුර  තෙමමි. (මත.ය) විශ්ෙ ම කර දබහණබමි 
ක්රිනය ෙන් ඉටු කර මත. පිළිබ  එිෂෙක  උතෂදම් දී 
ඉෙසීත පිළිබ ෙ ද එිෂෙක  උතෂදම් දුන් අය හණබර 
(ෂමසු) මිනිම් ෙර්ගය  අල භෂයහි ය.   (අල්-
කුර්ආන් 103:1-3) 
 

1. ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ ජයග්ර හණයය හණ  මත් 
වීත මිනිම ට හිමි ෙනුෂ  ෂේෙ විශ්ෙ මය හණ  දබහණබමි 
ක්රිනය ෙන් තුළින් තතය ය.  
 
අල්ල හණ් අබියම මිනිෂමකු ෂේ ෙටිෙ කත තක්ෂමේරු 
ෙනුෂ  ඔහු තුළ තතිප ෂේෙ විශ්ෙ ය හණ  ඔහු ඉටු කරෙ 
දබහණබමි ක්රිනය ෙන් හි ප්රසත යය ට අනුෙ ය. ඒ හණබර ධෙය ෂහණෝ 
ෙම්තුෙ ෂහණෝ නිලය තදෙේ කර ෂගෙ ෂෙොෂේ. 

  
එෂතන් ත අල්ල හණ් අබියම මිනිම  ෂේ ෙටිෙ කත 
තක්ෂමේරු ෙනුෂ  ඔහුෂේ ගුය ාංග තදෙේ කර ෂගෙ මිම 
ඔහු ෂේ ම්ෙරූතය තදෙේ කර ෂගෙ ෂෙොෂේ. අූ ලහණබ් 
උමම් ොංශයක ෂකෂෙි. පිළි ග් ෂකෂෙි. ෙමු් ඔහු 
ගිනි ජල ෂෙන් යු් ගින්ෙ ට පිවිෂමනු තත. ෂහණේතුෙ ඔහු 
අල්ල හණ් ෙ විශ්ෙ ම ෂෙොකෂළේය. එෂමේ තිපබිය දී ෙබතදුතට 
සුදුම්ම  අල්ල හණ් හණබර ෂෙේ ෂදවිෂයකු ෂෙොතබතබයි 
විශ්ෙ ම කළ එකත ෂහණේතුෂෙන් තත උදරය තත තහණ  ගලක් 
තබෙ ලදුෙ මිය යබදීත ට සිටි තබීසීනිය නු කළු ජ තිපක 
බිල ල් ෙ අල්ල හණ ්උමම ්කෂළේය. තක්ක හණ ්ජයග්ර හණයෂ  දී 
කඃබ  තතු පිට ෙබග අද න් තබෙසීෂේ භ ග.ය ඔහු ට 
අල්ල හණ් පිරිෙබමුෂේ ය. අල්ල හණ් ෂේ දූතය යන් මිය යෙ 
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ෂතක්ත  කබ වුේ කරු ෂලම ඔහු ෙ ත් කෂළේය. ෙබි 
තුත ෂයෝ මේර්ගෂ  තතන් අබියම ඔහුෂේ ත ෙහණන් හණඬ ට 
මෙන් දුන්හණ.  
 
තතබමුන් නූහ්ණ ෙබි තුත ෂේ ජෙය  ෂතන් මබබබවින් ත 
ජයග්ර හණයය හණ  මත් වීත අිකක්ෙය තුළ තෙතිපන්ෂන් 
යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
 
තේ මතහණරුන් ආේ ජෙය  ෂතන් එය බලය තුළ 
තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.   
 
තේ මතහණරුන් මමූේ ජෙය  ෂතන් එය කරෙ ක්රිනය ෙන් 
තුළ එය තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ. 
 
තේ මතහණරුන් ඉබ්රා හීම්ේ ෙබි තුත ෂේ ජෙය  ෂතන් එය 
පිළිත ෙන්දෙ  ෙ තුළ තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
 
තේ මතහණරුන් ෂුඅයිබ් ෙබි තුත ෂේ ජෙය  ෂතන් එය 
ෙ. ත රය තුළ තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
 
තේ මතහණරුන් මබඃ ජෙය  ෂතන් එය කෘෂිකර්තය තුළ 
තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
තේ මතහණරුන් ෙේරූේ ෆිර්අවුන් ෂතන් එය ර ජ. බලය 
හණ  ආිකතත.ය තුළ තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
තේ මතහණරුන් ක රූන් ෂතන් එය ෙම්තුෙ ධෙය තුළ 
තෙතිපන්ෂන් යබයි විශ්ෙ ම කළහණ.  
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අල්ල හණ් ට ෙබතදුේ කරෙ ෂතන් ද ඔහු ට ිසිෙක් ආෂේශ 
ෂෙොතබෙ ෂතන් ද තරයුේ ිරීත පිණිම් මබබබවින් 
ජයග්ර හණයය හණ  මත් වීත ෂතත ෙම්ූනන් ෂකෂරහි 
ෂෙොතබතිප බේ එය ෂේෙ විශ්ෙ මය හණ  දබහණබමි ක්රිනය ෙන් 
තුළ තතයක් තෙතිපෙ බේ තබහණබදිලි ිරීත පිණිම් 
අල්ල හණ් ට හණ  ඔහු ෂේ ධර්ත දූතයින් ට ඔවුන් අෙෙත ෙනු 
පිණිම් උ්තරීතර අල්ල හණ් ෙබි ෙරුන් හණ  රසූල් ෙරුන් 
ෙ ඔවුන් ෂෙත එවූහණ. 
 
1- උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

عِرَِوَمنِْ َِِيُطر ََِِوََيَْشَِِوَرُسوَلُِِاّلل  وََلرَكَِِويَت ْقهِرِاّلل 
ُ
ُِهمَُِِفأ

رُزونَِ  الَْفائ

කෙෂරකු අල්ල හණ්ට් ඔහුෂේ ධර්ත දූතය යන්ට් 
අෙෙත වී අල්ල හණ් ට බිෂයන් ෙබඹුරු වී ඔහු ට බිය 
බබතිපත් ෙන්ෂන් ද එවිට ජයග්ර  හණකෂයෝ ඔවුහුත ය.  (අල්-
කුර්ආන් 24:52) 
 
2- උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

رينَِ رالَْغْيبِرِيُْؤمرُنونَِِاَّل  ََلةََِِويُقريُمونَِِب اِالص  َِرَزْقَناُهمَِِْومرم 
رينَِ(3ِ)ُِيْنفرُقونَِ رَماِيُْؤمرُنونََِِواَّل  نْزرَلِِب

ُ
رََلَْكِِأ نْزرَلَِِوَماِإ

ُ
ِمرنِِْأ

َرةرَِِقْبلرَكِ راْْلخر وََلرَكِ(4ِ)ِيُوقرُنونَُِِهمَِِْوب
ُ
ِِأ َِرب هرمِِْمرنُِِْهًدىََِعَ

وََلرَكِ
ُ
 (5)ِالُْمْفلرُحونَُِِهمُِِوَأ
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ඔවුහු කෙරහු ද ය් ගුප්ත දෑ පිළිබ  ෙ විශ්ෙ ම කරතිප. තෙ 
ද අත ඔවුෙ ට ලබ  දුන් දබයින් වියදේ කරතිප.  

ඔවුහු කෙරහු ද ය් නුඹ ෂෙත තහණළ කරනු ලබූ දෑ ද නුඹ 
ට ෂතර තහණළ කරනු ලබූ දෑ ද විශේ ම කරතිප. තෙ ද 
තරත න්ත දිෙය ගබෙ ද ඔවුහු තරෂ  ත විශ්ෙ ම කරතිප. 
ඔවුහු තත තරත ිකතතිපෂගන් වූ යහණ තඟ තත සිටිෙවුන් ය. 
තෙ ද ඔවුහුත ය ජයග්ර  හණකෂයෝ.(අල්-කුර්ආන් 2:3-5) 

 

2- ෂතත ජෙ පිරිම් අල්ල හණ් ෂේ ධර්ත දූතයින්ෙ 
අමත.ය කළ බබවින් ද ඔවුන් ෂේ ප්රසතිපක්ෂෂේතෂ  අණ්ඩ 
ෙ සිටි බබවින් ත ඔවුන් අබියම තතිප දෑ ොංච ෙක් ෂලම ග් 
බබවින් අල්ල හණ් ඔවුන් ෙ විෙ ශ කර දත  ඔහු ෂේ ෙබි 
ෙරුන් රසූල්ෙරුන් හණ  ඔවුන් ෙ අනුගතෙය කළවුන් ෙ 
මුදෙ  ග්ෂ් ය. තෙ ද මතුරන් ට එෂරහි ෙ ෂතොවුන් ට 
උදේ උතක ර කෂළේය.  

ෂතත ෙම්ූනන් ෂකෂරහි ඔවුන් තබ  තතිප විශ්ෙ මය 
ට අනුෙ ත තය තතිප ෙන්ෂන් ය. තහණ් ත තකේ අනුෙ 
ෂේදනීය දඬුෙත තබමිෂයන්ෂන් ය. 

1- උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ِ َخْذنَاَِفلُُكً
َ
رَذنْبرهِرِأ ْنُهمِِْب ْرَسلَْناَِمنَِِْفمر

َ
ًباَِعلَْيهِرِأ َِومرْنُهمَِِْحاصر

َخَذتْهَُِِمنِْ
َ
ْيَحةُِِأ رهِرَِخَسْفَناَِمنَِِْومرْنُهمِِْالص  ْرَضِِب

َ
َِومرْنُهمِِْاْْل
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ْغَرْقَناَِمنِْ
َ
ََُِِكنََِِوَماِأ َْظلرَمُهمِِْاّلل  نَِِْلر ْنُفَسُهمََِِْكنُواَِولَكر

َ
ِأ

 َيْظلرُمونَِ
මෑත ෂකෂෙකුෙ ත ඔහු ෂේ ත තය ට අනුෙ ග්ර හණයය 
කෂළමු. එබබවින් ඔවුන් අතුරින් මතහණරුන් ෂෙත ගල් 
සුළඟක් එේෂෙමු. ඔවුන් අතුරින් තේ මතහණරුන් තහණ  හණඬ 
ග්ර හණයය කෂළේය. ඔවුන් අතුරින් තේ මතහණරුන් ෙ 
මිහිතලය ට ගිල  බබම්මවීමු. ඔවුන් අතුරින් තේ 
මතහණරුන් ෙ (ජලෂ ) ගිල්වීමු. තෙ ද ඔවුෙ ට අතර ධ 
ිරීත ට අල්ල හණ(්ට ිසිදු අෙශ.ත ෙක්) ෂෙොවීය. ෙමු් 
ඔවුහු ඔවුන්ට ත අතර ධ කර ගන්ෙන් ෂලම සිටියහණ. 
   (අල්-කුර්ආන් 29:40) 

 

2- උ්තරීතර අල්ල හ්ණ ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ا ْمُرنَاَِجاءََِِفلَم 
َ
ًاََِن ْيَناِأ رينََِِصاِلر ررَْْحَةِرَِمَعهُِِآَمُنواَِواَّل  ِمرن اِب

ْزيِرَِومرنِْ َخذَِِ،ِالَْعزريزُِِالَْقوريِ ُِهوََِِرب َكِِإرنِ ِيَْومرئرذِرِخر
َ
رينَِِوَأ ِاَّل 

ْيَحةَُِِظلَُموا ْصَبُحواِالص 
َ
َِِفأ رمريَِِدريَاررهرمِِْفر  .َِجاث

අත ෂේ (දඬුෙෂේ) අය තබමිණි කල් හි අපි අත ෂේ 
දය ෂෙන් ම ලිහණ් ෙ ද ඔහු මතඟ වූ විශ්ෙ ම කළවුන් ෙ ද 
මුදෙ  ග්ෂතමු. තෙ ද එදිෙ අෙත ෙෂයන් ද (මුදෙ  
ග්ෂතමු.) මබබබවින් ත නුඹ ෂේ තරත ිකතතිප ෙෙ ඔහු 
ශක්තිපමේතන්ෙ ය. මර්ෙ බලධ රී ය.  
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අතර ධ කළවුන් ෙ තහණ  හණඬ ග්ර හණයය කෂළේය. තසු ෙ ඔවුහු 
උදෑමෙ ඔවුන් ෂේ නිෂෙම් ෙල දණින් ෙබටී (මිය ගිය 
ත්්ෙෂ ) තසු වූහණ. (අල්-කුර්ආන් 11:66,67) 

 

 තම්ියතුන් ෙෆම් ෂහණේ චි්ත ත රිශුේිකය 

පිළිබ  අෙෂබෝධය. 

අ්-තම්ි ය  යනු සියලු ිලිටි හණ  අතවිත්රාත ෙන්ෂගන් 
බ හිර ය හණ  අභ.න්තර ය පිරිසිදු ෙ තබ  ගබනීතයි.  

තම්ිය ෙ ට තුන් ආක රයක බබඳිය ෙන් තිපෂබ්. 

තළමුෙබන්ෙ : අල්ල හණ් ෂේ ෙගකීේ මේබන්ධෂයනි. එෙේ 
මිනිම  ත රිශුේධ විය යුතුය. ආෂේශය කුහණකකත මූණිච්ච  
ෙ ෙබනි දබයින් පිවිතුරු විය යුතුය. දහණත අල්ල හණ් ට 
තතයක් පුද  අොංක ෂලසින් ඔහු ට ෙබතදුේ ඉටු කළ 
යුතුය.  

ෂදෙබන්ෙ : ධර්ත දූතය යන් (මල්ලල්ල හු අෂලයිහි 
ෙමල්ලේ) තුත  ෂේ ෙගකීේ මේබන්ධෂයනි. එෙේ 
එතුත යන් ෂතන්ෙ  ෂෙොදුන් සියලු ආකරෂ  බිේඅ් 
ෂහණේ අලුත බිහි වූ ෙත ෙන්ෂගන් ඉේ වී පිවිතුරු විය 
යුතුය. ෂරීආහණ් ෙ තීන්දු කළ අයුරින් තතයක් අල්ල හණ් ට 
ෙබතදුේ ඉටු කළ යුතුය.  

තුන්ෙබන්ෙ :  තත ආ්තෂ  ෙගකීේ මේබන්ධෂයනි. 
එෙේ අල්ල හණ් ට හණ  රසූල් ට අෙෙත වීත තුළින් හණ  දබහණබමි 
ම ර ධර්තයන් තුළින් තත ආ්තය පිරිසිදු කර ගත යුතුය. 
ොංච ෙ ෂරෝධය ෂබොරුෙ ෂක්ළත මතුරුකත ෙබනි ත තක රී 
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ගතිප තබෙතුේ ෙලින් ආ්තය පිරිසිදු කර ගත යුතුය. 
මිනිසුන් මතඟ ගුයේ ෂලසින් කටයුතු කළ යුතුය.  

කෙෂරකු ෂතත තහිතයන් ල් ගුය ාංග තුළින් ෂතෝෂයය 
කරනු ලබබුෂේ ද ෂේෙ විශ්ෙ මය දබනුත ක්රිනය ක රකේ 
හණබදිය ෙන් හණ  ම්ෙර්ගය යෙ දිෂ  උමම් තර තිපරේ හණ  
නිලයන් හිමි කර ගනු තත.   

1- උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ِ لَْهَمَهاِ،َِسو اَهاَِوَماَِوَنْفسر
َ
ْفلَحََِِقدِِْ،ِاَوَتْقَواهَِِفُُجوَرَهاَِفأ

َ
َِمنِِْأ

َها اَهاَِمنَِِْخاَبَِِوَقدِِْ،َِزَّك   .َِدس 

තෙ ද ආ්තය තත හණ  එය නිසි ෂලම මකම් කළ ඔහු තත 
දිවුරමින්. 

තසු ෙ ඔහු එහි අයහණතත හණ  එහි යහණතත එයට ක ෙබේදුෂේ 
ය.  

කෙෂරකු එය(ආ්තය) පිවිතුරු කෂළේ ද ඔහු මබබබවින් ත 
ජයග්ර හණයය කෂළේය.  

කෙෂරකු එය දූෂිත කර ග්ෂ් ද මබබබවින් ත ඔහු ත ඩු 
වින්ෂේ ය.   (අල්-කුර්ආන් 91 : 7-10) 

  

2- උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

ْفلَحََِِقدِْ
َ
َِِمنِِْأ َِِرب هِرِاْسمََِِوَذَكرَِِ،ِتََزّك   .َِفَصّل 
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කෙෂරකු තතන් ෙ තවිත්රා කර ග්ෂ් ද මබබබවින් ත ඔහු 
ජයග්ර හණයය කෂළේය.  

තෙ ද ඔහු තත තරත ිකතතිප ෂේ ෙ තය ෂතෂෙහි කර තසු ෙ 
මල තය ඉටු කෂළේය. (අල්-කුර්ආන් 87 : 14, 15) 

 

ෂේෙ විශ්ෙ මෙන්තයින්ෂේ තහිතයන් 
1- තබවීේ තුළ තෙතිපෙ විශ්ෙ මයන් විවිධ තර තිපරේ ෙලින් 
යුක්ත ය. 

1. තලක්ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය ම්ථීර කරෙ ලේදි. 

එහි අඩු වීතක් ෂහණෝ ෙබඩි වීතක් ෂහණෝ සිදු ෂෙොෂෙයි. 

එබබවින් අල්ල හණ් ඔවුන් ට අය කළ ි සිෙක් ඔවුහු 

ප්රසතිපක්ෂෂේත ෂෙොකරතිප. එය ට තටහණබණි ෙ ිසිෙක් 

ෂෙොකරතිප. එෂතන් ත ඔවුෙ ට අය කරෙ දෑ 

එෂලසින් ත සිදු කරතිප.  

2. ෙබි ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය. එය අිකක වී යයි. අඩු 

ෂෙොෂෙයි. ෂහණේතුෙ ඔවුහු අල්ල හණ් පිළිබ  ෙ පූර්ය 

අෙෂබෝධයින් සිටිෙ බබවිනි. ඔවුෙ ට උමම් 

තර තිපරේ තත.  

3. ෂමසු මුම්ලිේ ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය. එය අෙෙත 

වීෂතන් ෙබඩි ෙෙ අතර ත තකේ ිරීෂතන් අඩු වී 

යයි. ඔවුන් විශ්ෙ මෂ  විවිධ තර තිපරේ ෙලින් 

යුක්ත අය ෂෙතිප.  
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එබබවින් විශ්ෙ මෂ  තළමු ෙබනි තර තිපරත එය මුම්ලිේ 
ෙරය  ෙ අල්ල හණ් ෂකෂරහි ආදරය ෂමෂෙහණම තෑතට 
මලම්ෙයි. ඔහු ට ගරු බුහුතන් ිරීත ට දිරි ගන්ෙයි. ඔහු 
අල්ල හණ් ට ෙබතදුේ ඉටු කරයි. එතගින් රම ම්ෙ දයක් 
ලබයි. ඒ ෂකෂරහි සුරක්ෂිත ෙ ප්රසෂේශෂතන් තසු ෂෙයි.  

ජෙය  අතුරින් තතන් ට ඉහණළින් සිටිෙ ෂකෂෙකු ෂහණෝ 
තතන් ෂේ තර තිපරෂතහි සිටිෙ ෂකෂෙකු මතඟ යහණත් 
ගනු ෂදනුෙක් තතිප කර ගන්ෙට ෙේ තතන්ට් ෂමසු 
අයට් අතර ධ සිදුවීෂතන් ෙළක්ෙ ලෙ බලේ 
විශ්ෙ මයක අෙශ.ත ෙ තිපබිය යුතුය.   

එෂතන් ත තත අධීක්ෂයය ෂයොමු කරෙ ත ලකෂයකු ෂමේ 
තත තවුල මතඟ සිටිෙ මිනිෂමකු ෂමේ තබවීේ අතුරින් තතන් 
ට ෙඩ  තහණළින් සිටිෙ අෂයකු මතඟ යහණත් තසුරක ට 
ෙේ අතර ධ ෙලින් තතන්ෙ හණ  තතන් ට තහණළින් 
ෙළක්ෙ ලෙ බලේ විශ්ෙ මයක අෙශ.ත ෙ තිපබිය යුතුය.   

විශ්ෙ මය ෙබඩි ෙෙ මෑත අෙම්ා ෙක ත ඔහු ෂේ 
ම්ා ෙර්ෙය ෙර්ධෙය ෂෙයි. දබහණබමි ක්රිනය ෙන් බහුල ෙ සිදු 
ෂෙයි. අල්ල හණ් ෂේ යුතුකේ හණ  ඔහු ෂේ ගබ්තන් ෂේ 
යුතුකේ ඉටු කරෙ දබහණබමි ගබ්ෂතකු බෙ ට ත් ෂෙයි. 
එවිට ඔහු තබවුේ කරු මතඟ හණ  තෙනු ලබූ අය මතඟ 
ගුයේ ෂලසින් හණ  විෙය නුකූල ෙ කටයුතු කරයි. 
ෂතයයි ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ තෙතිපෙ උමම් ත නිලය 
ෙනුෂ .  

2- මෑත ගබ්ෂතකු ත එකත තබෙ ෂෙොෙබෙතී ගතන් කරතිප. 
මෑත ෂකෂෙකු ත ෙගිතිප ෙබතෂහණෝ බසිතිප. එෙේ ඉහණළ ට 
ෙගිතිප ෙබතෂහණෝ තහණළ ට බසිතිප. ඉදිරිය ට ගතන් කරතිප. 
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ෙබතෂහණෝ තසු තම ට ගතන් කරතිප. දකුණු ෂදම ට ගතන් 
කරතිප ෙබතෂහණෝ ෙේ ට ගතන් කරතිප. ම්ෙභ ෙෂය හි ෂහණෝ 
ශරීආෂෙ හි ෂහණෝ ෙබෙතීතක් ෂෙොතබත. මිනිම  ගමක් 
ෂතනි. එය ජීෙත ෙ ෙ තෙතිපෙ ෂතක් සුෙය තතිප දෑ ද තිප්ත 
දෑ ද හණටගන්ෙයි.  

එබබවින් මෑත ගබ්ෂතකුට ත පියෙර ෙල් තත. තත 
ක්රිනය ෙන් අනුෙ ම්ෙර්ගය ෂෙත ෂහණෝ නිරය ෂෙත ෂහණෝ පිය 
ෙගිතිප. තතබේ විට ඔහු ඉත  ඉක්තනින් ඒ ෂෙත ෂයොමු 
ෂෙයි. තතබේ විට ප්රසත ද ෂෙයි. තතබේ විට ඉදිරිෂයන් ත 
සිටියි. තතබේ විට තසු තසින් සිටියි. එත ත ර්ගෂ  ත 
ඒක ක රී ෙ ෂෙොෙබෙතිපයි. ගතන් කරෙ දිශ ෂෙන් ඔවුන් 
විවිධ ය. ඉක්තෙ හණ  ප්රසත දය යන්ෂෙ හි ද ඔවුන් ෂෙෙම ්ය. 
ල භය හණ  අල භය යන්ෂෙ හි ද ඔවුන් විවිධ ය.  

එබබවින් කෙෂරකු විශ්ෙ මය හණ  දබහණබමි ක්රිනය ෙන් තුළින් 
ම්ෙර්ගය ෂෙත ෂතර ගතන් ෂෙොකරන්ෂන් ද ිසිදු 
මබකයින් ෂතොර ෙ ඔහු ෂේෙ ප්රසතිපක්ෂෂේතය හණ  ත ත ක්රිනය  
ෂහණේතුෂෙන් නිරය ෂෙත තය තබෙ තසුබබසූ අෂයකු 
ෙන්ෂන් ය. මුළු දහණත ත මිනිම  ට අෙෙ දයි. උ්තරීතර 
අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

يرًا رلْبََشِرِنَذر رَمنِِْ،ِِل نِِْمرْنُكمَِِْشاءَِِل
َ
مَِِأ وَِِْيَتَقد 

َ
رَِِأ خ 

َ
 .َِيَتأ

එය මිනිම් ෙර්ගය ට අෙෙ දයි.  

නුඹල  අතුරින් කෙෂරකු අභිතත කරන්ෂන් ද ඔහු ට 
ෂතරටු විය හණබක. එෂමේ ෂෙොතබතිප ෙේ (එය ප්රසතිපක්ෂෂේත 
කර) තසු බබසිය හණබක. (අල්-කුර්ආන් 74 : 36, 37) 
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3- තත තතන් ෂේ විශ්ෙ මය ට අනුෙ විශ්ෙ ම ෙන්තයින් 
ෂේ විශ්ෙ මය අතර අතිප තහණ් ෂෙෙමක් දබිය හණබිය. 
ෙබි ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය ෂමසු අය ෂේ විශ්ෙ මය ෂතන් 
ෂෙොෂේ. මහණ බි ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය මහණ බි ෂෙොෙෙ අය 
ෂේ විශ්ෙ මය ෂතන් ෂෙොෂේ. එෂතන් ත දබහණබමි 
මුඃමින්ෙරුන් ෂේ විශ්ෙ මය ද ත තතරයින් ෂේ විශ්ෙ මය 
ෂතන් ෂෙොෂේ.  

ෂතත තහණ් තරතරය අල්ල හණ ්පිළිබ ේ ඔහුෂේ ෙ තයන් 
ගුය ාංගයන් හණ  ක්රිනය ෙන් පිළිබ ේ තත ගබ්තන් ට ඔහු 
ආගත නුගත කළ දෑ පිළිබ ේ සිෂත හි තෙතිපෙ දබනුත හණ  
අල්ල හණ් ෂකෂරහි තබෙ බිය බබතිපත්කත අනුෙ තෙතී. 
විශ්ෙ ම ෙන්තෂයකු ෂේ සිෂත හි තෙතිපෙ ල  ඉල හණ 
ඉල්ලල්ල හණ් හි ආෂලොකෂ  තරතරය අල්ල හණ් හණබර ෂෙෙ 
ිසිෂෙකු ට ගයෙය කළ ෂෙොහණබක.  

 

4- අල්ල හණ් පිළිබ  ෙ තබෙවින් හණඳුෙ  ගන්ෙ  තබවීේ ඔහු 
ට දබඩි ආදරයක් දක්ෙතිප. අල්ල හණ් ෂේ තබෙබ්ත ඔහු ෂේ 
උතක රය ඔහු ෂේ අලාංක රය හණ  ඔහු ෂේ බලය 
ෂෙනුෂෙන්  ඔහු ට ආදරය ිරීත ෙබතදුේ ෙල මූලයයි. 
ආදරය බලේ ෙෙ මෑත විටක ත අෙෙත වීත ද පූර්යේ 
ෂෙයි. ඔහු ට ගරු බුහුතන් ිරීත ද මේපූර්ය ෂෙයි. ඔහු 
ෂකෂරහි වූ මතුට හණ  බබඳිය ෙ ද අාංග මේපූර්ය ෂෙයි. 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  
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ن هَُِِفاْعلَمِْ
َ
رَلََِِّلِِأ ِِإ نْبرَكِِفررَِْواْسَتغِِْاللُِِإرّل  َ رلُْمْؤمرنريََِِّلر َِول

 َوَمْثَواُكمُِِْمَتَقل َبُكمَِِْيْعلَمَُِِواللَُِِوالُْمْؤمرَناتِر
එබබවින් මබබබවින් ත අල්ල හණ් හණබර අන් ෂදවිෂ කු 
ෂෙොතබතිප බෙ දබෙ ගනිවු. නුඹෂේ ද විශේ ම ෙන්තයින්ෂේ 
ද විශ්ෙ ම ෙන්තනියන්ෂේ ද ත තයන් ම හණ  ත ත ක්ෂත  ෙ 
අයබදිවු. නුඹල  (දහණෙල් ක ලෂ ) නිරත ෙෙ ම්ා ෙය හණ  
නුඹල  (ර ත්රීඹ ක ලෂ ) ලබඟුේ ගන්ෙ  ම්ා ෙය අල්ල හණ් 
දන්ෂන්ය.  (අල්-කුර්ආන් 47 : 19) 

 

ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය 
තබූ අයෂේ ෙගකීත 

ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය තබෙ අය 
ෂකෂරහි   අනිෙ ර්යය ෙෙ කරුණු තහණත ම හණන් අයුරිනි. 

1- අල්ල හණ් ගබෙ ද ඔහුෂේ තලක්ෙරු ගබෙ ද ඔහුෂේ 

ග්ර න්ා ගබෙ ද ඔහුෂේ ධර්ත දූතයින් ගබෙ ද 

අෙම ෙ දිෙය ගබෙ ද යහණතත අයහණතත කේර් 

ෂහණේ ඉරයත අනුෙ සිදු ෙෙ බෙ ද විශ්ෙ ම 

ිරීත. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ي َهاِيَا
َ
رينَِِأ رِِآمرُنواِآَمُنواِاَّل  راّلل  رِِب َِوالْكرَتابرَِِوَرُسولر

ري َلِِاَّل  ِِنَز  رََِِعَ ريِوَالْكرَتابرَِِرُسولر نَْزَلِِاَّل 
َ
َِقْبُلِِمرنِِْأ



 

17 

رِِيَْكُفرَِِْوَمنِْ راّلل  رَكترهِرِب َِواَْلَْومِرَِوُرُسلرهِرَِوُكُتبرهِرَِوَمََلئ
رِر  بَعريًداَِضََلًّلَِِضل َِِفَقدِِْاْْلَخر

විශ්ෙ ම ෙන්තයිනි, අල්ල හණ්ෙ ද ඔහුෂේ 
දූතය යන්ෙ ද තෙ ද තත දූතය යන් ට තහණළ කළ 
පුම්තකය ද (ඔහු ට) ෂතර තහණළ කළ පුමත්ක ද 
විශ්ෙ ම කරවු. කෙෂරකු අල්ල හණේ ද ඔහුෂේ 
තලක්ෙරුන්ෙ ද ඔහුෂේ පුම්තක ද ඔහුෂේ 
රසූල්ෙරු ද අෙම ෙ දිෙය ද ප්රසතිපක්ෂෂේත කරන්ෂන් 
ද මබබබවින් ත ඔහු අන්ත මුළ ෙින් ෂෙොතඟට 
ෂයොමු වී තත.        
(අල්-කුර්ආන් 4 : 136) 

 

2- අල්ල හණ ්ට ිසිදු හණවුල් කරුෂෙකු ෂෙොතබතිප බෙ 

විශ්ෙ ම ෂකොට ඔහු ට තතයක් ඉහණල් ම් ෂහණේ 

චි්ත ඒක ග්ර ත ෂෙන් යුතු ෙ අොංක ෙ ෙබතදුේ ඉටු 

ිරීත හණ  ඔහු හණබර ෂෙේ දෑ ෙබතදීෂතන් 

ෙබළකීත. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ 

කරයි.  

مرُرواَِوَما
ُ
ِِأ َْعُبُدواِإرّل  يَِِللَِاَِلر ينََِِلُُُِِمْلرصر ُِحَنَفاءَِِادل 

ََلةََِِويُقريُموا ََكةََِِويُْؤتُواِالص  رَكِِالز   .الَْقي َمةِرِدرينَُِِوَذل

දහණෂත හි චි්ත ඒක ග්ර ත ෂෙන් යුතුෙ මත.ය ෂෙත 
ෙබඹුරු ෂෙමින් අල්ල හණ් ෙ ෙබතදීතට ද මල තය 
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ම්ා පිත ිරීතට ද මක ් දීතට ද මිම ඔවුහු අය 
කරනු ෂෙොලබබුෂෙෝ ය. ෂතයයි ඍජු දහණත ෙනුෂ . 
 (අල්-කුර්ආන් 98 : 5)   

 

3- අල්ල හණ් ට හණ  ඔහු ෂේ රසූල්ෙරය  ට අෙෙත වීත 

හණ  ත තයක් සිදු ෂෙොෙෙ විෂයයන් හි ත ලකය  ට ද 

අෙෙත වීත. 

1. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ي َهاِيَا
َ
رينَِِأ يُعواِآَمُنواِاَّل  طر

َ
يُعواِاللَِِأ طر

َ
ِِالر ُسوَلِِوَأ ولر

ُ
ِوَأ

ْمرِر
َ
َِِتَنازَْعُتمَِِْفإرنِِْمرْنُكمِِْاْْل ءِرِفر وهََُِِشْ ِاللرِِإرَلَِِفُرد 

راللرِِتُْؤمرُنونَُِِكْنُتمِِْإرنَِِْوالر ُسولِر رِرَِواَْلَْومِرِب رَكِِاْْلَخر َِذل
ْحَسنَُِِخْيِر

َ
وريًَلِِوَأ

ْ
 .تَأ

විශ්ෙ ම කළවුනි, අල්ල හණ් ට අෙෙත ෙවු. තෙ ද 
රසූල්ෙරය  ට ද නුඹල  අතර වූ ප්රසධ නීන්ට ද 
අෙෙත ෙවු. නුඹල  අල්ල හණ් ෙ ද අෙමන් දිෙය ද 
විශේ ම කරන්ෙන් ෙ සිටින්ෂන් ෙේ යේ කරුයක 
නුඹල  නුඹල  අතර තත ගබටුේ තතිප වුෙෂහණෝ 
නුඹල  අල්ල හණ ්ෂෙතට ද රසූල්ෙරය  ෂෙතට ද එය 
ෂයොමු කරවු. එය යහණතති. තෙ ද අෙමන් 
නිගතෙයන්ෂගන් (එය) ඉත  අලාංක රය.  
  (අල්-කුර්ආන් 4 : 59) 
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2.  

ي  ُعَمَر ريض اهلل عنه َعن   اب ن   َعن    اهللُ  َصّلَّ  انلَّب 
نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَي ه  

َ
ل م   ال َمر ء   ََعَ " قَاَل  أ ُمس 

عُ  ال  م   السَّ
اَعةُ  َحبَّ  ف يَما َوالطَّ

َ
ن   إ ّلَّ  َوَكر هَ  أ

َ
َمرَ  أ يَة   يُؤ   فَإ ن   ب َمع ص 

رَ  م 
ُ
يَة   أ عَ  فَاَل  ب َمع ص   متفق عليه" َطاَعةَ  َوَّل  َسم 

මබබබවින් ත ෙබි (මල්ලල්ල හු අෂලයිහි ෙමල්ලේ) 
තුත  ප්රසක ශ කළ බෙ ඉබ්නු උතර් (රළියල්ල හු 
අන්හු) තුත  විසින් ෙ ර්ත  කරෙ ලදී. 

ත තක රී කටයු්තක් අය කරන්ෂන් ෙේ හණබර 
(අයක්) ප්රි්ය වුෙ ද පිළිකුල් වුෙ ද මෙන් දීත් 
අෙෙත වීත් මුම්ලිේ පුේගලෂයකු ෂකෂරහි 
තබෙෂරෙ ෙගකීති.  ෙමු් ත තක රී කටයු්තක් 
පිළිබ  අය කරනු ලබබුෂේ ෙේ එයට මෙන් දීත 
ෂහණෝ අෙෙත වීත  අෙශ. ෂෙොෂේ. මූල ශ්ර ය: බුහණ රි 
හණ  මුම්ලිේ 

 

4- ෂරීආ දබනුත හණබදෑරීත හණ  එය ඉගබන්වීත. 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  
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ربََشِرََِكنََِِما نِِْل
َ
ُِِيُْؤترَيهُِِأ ُْكمَِِالْكرَتاَبِِاّلل  ةَِِوَاِلْ ِوَانل بُو 

َِِيُقوَلُِِثمِ  رلن اسر َباًداُِكونُواِل ِِعر ِاللرُِِدونِرِمرنِِْلر
نِْ ري يَُِِكونُواَِولَكر رَماَِرب ان ِالْكرَتاَبُِِتَعل ُمونَُِِكْنُتمِِْب

رَما  تَْدُرُسونَُِِكْنُتمَِِْوب

අල්ල හණ් තතන් ට පුම්තකය ද ප්රසඥා ෙ ද ෙබි්ෙය ද 
ලබ  දීෂතන් තසු ෙ තතන් ජෙය  ට නුඹල  
අල්ල හණ් හණබර දත  ත  ෙතදින්ෙන් ෙවු යබයි කීත ට 
ිසිදු මිනිෂමකු ට සුදුසු ෂෙොවීය. එෙමු් 
පුම්තකෂයන් නුඹල  උගන්ෙමින් සිටිෙ දෑ හණ  
ඉෂගෙ ගනිමින් සිටිෙ දෑ තගින් රබ්බ නීෙරුන් 
(විේෙතුන්) ෙවු. (අල්-කුර්ආන් 3 : 79) 

5- අල්ල හණ් ෂෙත ට තරයුේ ිරීත යහණතත විධ ෙය 

ිරීත හණ  අයහණතතිපන් ෙළක්ෙ  ලීත. 

ةِرِمرْنُكمَِِْوْْلَُكنِْ م 
ُ
َْيرِِإرَلِِيَْدُعونَِِأ ُمُرونَِِاْلْ

ْ
َِويَأ

ِ رالَْمْعُروفر وََلرَكِِالُْمْنَكرِرَِعنِرَِويَْنَهْونَِِب
ُ
ُِهمُِِوَأ

  الُْمْفلرُحونَِ

යහණතත ෂෙත (ජෙය ) කබ ෙෙ යහණතත ගබෙ 
විධ ෙය කරෙ පිළිකුල් දබයින් ෙළක්ෙෙ මමූහණයක් 
නුඹල  අතුරින් සිටි යුතය. ඔවුහු ත ය ජය ලේෂදෝ. 
(අල්-කුර්ආන් 3 :104) 
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6- අල්ල හණ් ෂේ ත ර්ගෂ  ජිහණ ේ ෂහණේ දිවි පිදීත 

رلُوُهمِْ َِِوَقات ينَُِِويَُكونَِِفرْتَنةِرِتَُكونََِِّلَِِحّت  ُُِك هُِِادل 
رِ  ِِّللر 

භීෂයය තුරන් වී දහණත මේපූර්යෂයන් ත අල්ල හණ් 
ට තතයක් මතු ෙෙ ෂතක් ඔවුන් මතඟ නුඹල  
අරගල කරවු.  (අල්-කුර්ආන් 8 : 39) 

7- ෂෙන් ෂෙන් ෙ ෂබදී ෂෙොෂගොම් අල්ල හණ් ෂේ 

රැහණබෙ ෂහණේ අල්-කුර්ආෙය තදින් පිළිතබදීත 

ُموا َْبلِرَِواْعَتصر رِِِبر ...َتَفر قُواَِوَّلََِِجريًعاِاّلل   
නුඹල  සියල්ල අල්ල හණ් ෂේ කඹය(අල්-
කුර්ආෙය) තදින් ග්ර හණයය කර ගනිවු. නුඹල  
ෂෙන් ෙ ෂෙොයවු. (අල්-කුර්ආන් 3 : 103) 

8- දහණෂත හි තතු පිටින් තතයක් ෂෙොෙ 

අභ.න්තරෂ ් ඉත  ම්ා ෙර ෙ සිටීත. 

مرْرَتَِِكَماَِفاْسَتقرمِْ
ُ
رن هَُِِتْطَغْواَِوَّلَِِمَعَكِِتَاَبَِِوَمنِِْأ ِإ

رَما يِرَِتْعَملُونَِِب  بَصر
නුඹ ට අය කරනු ලබූ තරිදි නුඹ ද නුඹ මතඟ 
තශ්ච ්ත ත කළවුන් ද ම්ා ෙර ෙ සිටිවු. තෙ ද 
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නුඹල  සීත ෙ ඉක්තෙ  ෂෙොයවු. නුඹල  කරමින් 
සිටිෙ දෑ පිළිබ  ෙ මබබබවින් ත ඔහු සුතරික්ෂ ක රී 
ය.  (අල්-කුර්ආන් 11 : 112) 

 

9- අලාංක ර හණබඩරුෙ මතඟ අගෙ  ගුය ාංගයන් 

පිහිටීත 

ُمرِِْالَْعْفوَُِِخذِر
ْ
ِِوَأ رالُْعْرفر ْعررْضِِب

َ
َاهرلريََِِعنِرِوَأ

ْ
 اْل

මත ෙ දීත නුඹ ෂතෝර  ගනිවු. යහණතත විධ ෙය 
කරවු. අඥා ෙයින් ෙ ෂෙොමලක  හණරිවු. (අල්-
කුර්ආන් 7 : 199)  

 

10-  මත ෙ අයබදීත හණ  තසුතබවිලි වීත අත.ෙශ.ය 

رَذا رِِنَْصَُِِجاءَِِإ يَْتِِ،َِوالَْفْتحُِِاّلل 
َ
ِيَْدُخلُونَِِانل اَسَِِوَرأ

ِ رِِدرينِرِفر ْفَواًجاِاّلل 
َ
َفَسب حِِْأ َْمدِرِِ، ْرهَُِواْسَتغَِِْرب َكِِِبر رن هُِِفر ِإ

 .تَو ابًاََِِكنَِ

අල්ල හණ් ෂේ උතක රය හණ  (තක්ක හණ)් ජයග්ර හණයය 
තබමිණි විට ද තෙ ද අල්ල හණ් ෂේ දහණත ට ජෙය  
ක්ඩ යේ ෙශෂයන් පිවිෂමනු නුඹ දිෙ විට ද 
එවිට නුඹ නුඹ ෂේ තරත ිකතතිප ෂේ ප්රසශාංම ෙ 
තුළින් ඔහු ෙ පිවිතුරු කරනු. තෙ ද ඔහුෂගන් 
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මත ෙ අයබද සිටිනු. නියත ෙශෂයන් ත ඔහු අතිප 
ක්ෂත ශීලී විය. (අල්-කුර්ආන් 109 : 1-3) 

 

ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය 
තතිප අය ෂේ ප්රසතිපලල 

ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය තතිප අයට 
ෂතෂලොෙ හි ෂගෞරෙ න්විත ප්රසතිපඥා ෙන් ෂබොෂහණෝතයක් 
තිපෂබෙ බෙ ට අල්ල හණ ් ප්රසතිපඥා  ෂකොට තත. ඒෙ යින් 

ෙඩ ් ෂශ්ර ේෂ්G දෑ ෙනුෂ  

ජයග්ර හණයය තඟ ෂතන්වීත උතක රය ෂගෞරෙය නිලතල 
තහණෂතොෂළොෂෙ හි ඉඩ තහණසුකේ ආරක්ෂ ෙ අභයද යී්ෙය 
මත් වීත අභිෙෘේිකයන් හිමි කර ගබනීත ෂේෙ 
ප්රසතිපක්ෂෂේතකයින් ෂේ බලය ට ග්ර හණයය ෂෙොවීත අල්ල හණ් 
ෂේ සුවිෂශේෂී උතක රය ඔහු ෂේ ආදරය යන්ෙ ෂේ.  

එෂතන් ත තතුෂලොෂෙ හි ද ිසිදු දෑමක් ෂෙොදුටු ිසිදු 
මෙෙක් මෙන් ෂෙොදුන් ිසිදු මිනිම් හණදෙතක ට 
උතකල්තෙය කළ ෂෙොහණබි මද ක ලික මබත තහණසුකේ 
අතුරින් ද විශ ල  ර ජ.යන් අතුරින් ද අල්ල හණ් ඔවුෙ ට 
සූද ෙේ ෂකොට තත.  

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

َِِتْعلَمَُِِفََلِ  ََِِماَِنْفسر ْخفر
ُ
ةرِِمرنِِْلَُهمِِْأ ْعُيِرِقُر 

َ
رَماَِجَزاءًِِأ ََِكنُواِب

 َيْعَملُونَِ
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ෂෙත ට දබකුේ කළු දබයින් ඔවුන් ෂෙනුෂෙන් (ම්ෙර්ගෂ ) 
මඟෙ  තතිප දෑ ිසිත ආ්තයක් ෂෙොදන්ෂන් ය. (එය) 
ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ ම හණ  වූ ප්රසතිපලලයක් ෙශෂයනි.
  (අල්-කුර්ආන් 32:17) 

ඒක ෂේෙ ප්රසතිපත්තිපය හණ  ෂේෙ විශ්ෙ මය තතිප අය 
ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ ලබෙ තහණඟු උතක රයන් අතුරින් 

1. ෂතෂලොෙ හණ  තතු ෂලොෙ පිවිතුරු ජීවිතයක් ගත 
ිරීත  

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

َلَِِمنِْ ًاَِعمر وَِِْذَكرِرِمرنَِِْصاِلر
َ
ْنَثِِأ

ُ
َِفلَُنْحيريَن هُُِِمْؤمرنِرَِوُهوَِِأ

ْجَرُهمَِِْونَلَْجزريَن ُهمَِِْطي َبةًَِِحَياةًِ
َ
ْحَسِِأ

َ
رأ ََِكنُواَِماِنِرب

 َيْعَملُونَِ
පිරිමිෂයකුෂගන් ෂහණෝ ක න්ත ෙකෂගන් තතන් 
විශ්ෙ ම ෙන්තෂයකු ෙ සිට කෙෂරකු යහණකේ කෂළේ ද 
ඔහු ට අපි මබතේ ජීවිතයක් ප්රසද ෙය කරන්ෂෙමු. 
ඔවුන් කරමින් සිටි දෑ හි යහණතත ෂහණේතුෂෙන් අපි ඔවුෙ 
ට ඔවුන් ෂේ ෂේතෙය පිරිෙතන්ෂෙමු.   (අල්-
කුර්ආන් 16 : 97) 

 

2. ම්ෙර්ගය ට පිවිසීත 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 
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َِِإرنِ  ُلِِاّلل  رينَِِيُْدخر لُواِآََمُنواِاَّل  َاتِرَِوَعمر اِلر ِِالص  َِجن اتر
ْنَهارََُِِتْترَهاِمرنََِِْتْرري

َ
َِِإرنِ ِاْْل  يُرريدَُِِماَِيْفَعُلِِاّلل 

මබබබවින් ත අල්ල හණ්, විශ්ෙ ම ෂකොට යහණකේ 
කළවුන් ෙ (ම්ෙර්ග) උයන් ෙල ට තතුළ් 
කරන්ෂන් ය. ඒෙ  ට තහණළින් ගාංග ෂෙෝ ගල  
බසිතිප. මබබබවින් ත අල්ල හණ් තතන් අභිතත දෑ 
කරන්ෂන් ය.   (අල්-කුර්ආන් 22 : 14)  

 

3. ම්ෙර්ග වින්දෙයන් හි මද කල් සිටීත 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ِر
رينََِِوبَش  لُواِآََمُنواِاَّل  َاتِرَِوَعمر اِلر ِِالص 

َ
ِِلَُهمِِْنِ أ َِجن اتر

ْنَهارََُِِتْترَهاِمرنََِِْتْرري
َ
َِثَمَرةِرِمرنِِْمرْنَهاُِرزرقُواُُِك َماِاْْل

ريَِهَذاَِقالُواِررْزقًا تُواَِقْبُلِِمرنُِِْرزرْقَناِاَّل 
ُ
رهِرِوَأ رًهاِب ُِمتََشاب

ْزَواجِرِفريَهاَِولَُهمِْ
َ
َرةِرِأ ونَِِفريَهاَِوُهمُِِْمَطه  ُ  َخادلر

විශ්ෙ ම ෂකොට දබහණබමි ක්රිනය කළවුෙ ට, (ම්ෙර්ග) 
උයන් මබබබවින් ත ඔවුෙ ට තත යෙ ශුභ රාංචි 
ෂදවු. ඊට යටින් ගාංග ෂෙෝ ගල  බසිතිප. මබතවිට ත 
ඔවුෙ ට ෂතෝෂයය ම හණ  තලතුරු ලබ  ෂදනු ලබූ 
විට ෂතයත ය අත ට ෂතර ෂදනු ලබබුෂේ යබයි ඔවුහු 
ප්රසක ශ කරතිප. තෙ ද එිෂෙක ට මත ෙ වූ දෑ 
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(තලතුරු) ඔවුෙ ට ෂගෙ ෂදනු ලබෂබ්. ඔවුෙ ට එහි 
ත රිශුේධ කරෙ ලද මහණක ර අය ෂෙතිප. ඔවුහු එහි 
මද තනිකෂයෝ ෂෙතිප. (අල්-කුර්ආන් 2 : 25) 

 

4. අල්ල හණ් ෂේ තෘප්තිපය ට ලක් වීත. 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

َُِِوَعدَِ َِِوالُْمْؤمرَناتِرِالُْمْؤمرنريَِِاّلل  ِمرنََِِْتْرريَِجن اتر
ْنَهارََُِِتْترَها

َ
رينَِِاْْل نَِِفريَهاَِخادلر َِِطي َبةًَِِوَمَساكر ِفر

رِِمرنََِِوررْضَوانِرَِعْدنِرَِجن اتِر ْكَبُِِاّلل 
َ
رَكِِأ ِالَْفْوزُُِِهوََِِذل

يمُِ  الَْعظر
විශේ මෙන්තයින් ට ද විශේ මෙන්තිපයන් ට ද එයට 
තහණළින් ගාංග ෙන් ගල  බම්ෙ  (ම්ෙර්ග) උයන් 
ප්රසතිපඥා  කෂළේය. (ඔවුන්) එහි මද තනිකයින් ෂෙතිප. 
(අේන් ෙේ) ම්ා ෙර (ම්ෙර්ග) උයන් හි පිවිතුරු 
ෙ මම්ා ෙ තත. අල්ල හණ ්ෂේ තෘප්තිපය අතිප ෂශ්ර ේෂ්ඨ 
ය. ෂතයත ය තහණ් වූ ජයග්ර හණයය ෙනුෂ . (අල්-
කුර්ආන් 9 : 72) 

5. ම්ෙර්ගෂ  දී අතිප ෂගෞරෙනීය තරත ිකතතිප ෙ දබක 
ගබනීත ට හණබි වීත. 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  
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ةِرَِمئرذِريَوِِْوُُجوهِر َ َرةِرَِرب َهاِإرَلِِ،ِنَاِضر .نَاظر  
එදිෙ තතබේ මුහුණු (මතුටින්) පිරී තෙතී.  

එදිෙ ඒෙ  තත තරත ිකතතිප ෂදම බලමින් තිපෂබ්.  

(අල්-කුර්ආන් 75 : 22, 23) 

  

6. තරත ිකතතිප ෙෙ අල්ල හණ් ෂේ මමීත්ෙය ලබබීත 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  

ِِالُْمت قريَِِإرنِ  ِِفر ِِ،َِوَنَهرِرَِجن اتر ْدقِرَِمْقَعدِرِفر ْندَِِصر ِعر
ِ َِِملريكر رر  .ُمْقَتدر

මබබබවින් ත බිය භක්තිපකයින් (මේර්ග) උයන් හි හණ  
ගාංග ෙන්හි ය.  

මර්ෙ බලධ රී රජු අබියම වූ මත.ය ෙෙ තබෂෙහි 
ය. (අල්-කුර්ආන් 54 : 54, 55) 

  

7. කීර්තිපත් මර්ෙබලධ රී අල්ල හණ් ෂේ කත ෙ ට 
මෙන් දීත ට හණබි වීත.  

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි.  
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ْصَحاَبِِإرنِ 
َ
َن ةِرِأ

ْ
ِِاَْلَْومَِِاْل ُِهمِِْ،َِفاكرُهونَُِِشُغلِرِفر

ْزَواُجُهمِْ
َ
ِِوَأ ََللِرِفر ِِظر ََِِعَ ركر َرائ

َ
ِفريَهاِلَُهمِْ ُمت كرُئوَنِ،ِاْْل

ُعونََِِماَِولَُهمَِِْفاكرَهةِر ِِمرنَِِْقْوًّلَِِسََلمِرِ،ِيَد  يَِرب  ِرَحر  .مر
මබබබවින් ත එදිෙ ම්ෙර්ගෙ සීහු (තත) ක ර්යයන් 
හි මතුටු ෙන්ෙන් ෂෙතිප. 

ඔවුන් හණ  ඔවුන් ෂේ භ ර්ය ෙන් ෂහණෙෂය හි තදන් 
තත හණ න්සිෙන්ෙන් ෙ සිටිතිප. 

එහි ඔවුෙ ට තලතුරු තත. ඔවුන් තතෙ දෑ ද ඔවුෙ 
ට තත.  

(එහි ඔවුෙ ට) කරුය භරිත තරත ිකතතිපෂගන් වූ 
ප්රසක ශයක් ෙශෂයන් මල ේ ෙේ ශ න්තිපය තත.   

(අල්-කුර්ආන් 36 : 55, 56) 

  

8. නිරෂයන් ආරක්ෂ ෙ ලබබීත 

උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

رنِْ ِِمرْنُكمَِِْوإ ََِِكنََِِواررُدَهاِإرّل  ًياَِحْتًماَِرب َكََِِعَ ِ،َِمْقضر
ُِِثمِ  رينَُِِنَنّج  َقْواِاَّل  رمريََِِونََذرُِِات  ال ثرًياِِفريَهاِالظ   .جر

නුඹල  අතුරින් ි සිෂෙකු එය තරයය කරන්ෂෙකු 
මිම ෙබත. ෂතය නුඹ ෂේ තරත ිකතතිප තත වූ ම්ථීර 
තීන්දුෙක් විය.  
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තසු ෙ අපි බිය භක්තිපකයින් ෙ මුදෙ  ගන්ෂෙමු. තෙ 
ද අපි අතර ධකරුෙන් ෙ එහි දණින් සිටින්ෙන් 
ෂලම අත හණබර දතන්ෂෙමු.   (අල්-
කුර්ආන් 19 : 71, 72) 

  

ෂතෂලොෙ ජීවිතෂ  අල්ල හණ් විසින් ප්රසතිපඥා  කළ 
ගුය ාංගයන් අද මුම්ලිේෙරුන් අතුරින් බහුතරයක් 
තුළ දබක ගන්ෙ ට ෂෙොතබත. එය ඔවුන්ෂේ 
විශ්ෙ මෂ  දුර්ෙලකත ෂතන්ෙ  ෂදයි. එත ප්රසතිපඥාත 
ගුය ාංගයන් ලබ  ගබනීතට් එය දබක ගබනීතට් 
හණබි ෙනුෂ  කෙර ආක රක විශ්ෙ මයක් තතනු 
ලබන්ෂන් ද එත විශ්ෙ මය බලේ කර ගබනීෂතන් 
තතණි. එත විශ්ෙ මය තත අල්ල හණ් සිහිත් කර 
ෂදෙ ප්රසතිපඥා ෙන් ෂතෂලොෂෙ හි අත ලබ  ගබනීත 
පිණිම අත ෂේ විශ්ෙ මයන් හණ  අත ෂේ ක්රිනය ෙන් 
ෙබි ෙරුන් මහණ බි ෙරුන්ෂේ විශ්ෙ මයන් හණ  
ක්රිනය ෙන් ෂතන් මබබෑ ෂලම පිහිටිය යුතු ය.  

1. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

رمِرَِمُنواآَِفإرنِْ رهِرَِمْنُتمِْآَِماِْثلِرب رنِِْاْهَتَدْواَِفَقدِرِب ِتََول ْواَِوإ
ُِِهمَِِْفإرن َما َقاقِرِفر يعَُِِوُهوَِِاللَُِِفَسَيْكفريَكُهمُِِشر مر ِالس 

 الَْعلريمُِ
නුඹල  කුතෙ ෂදයක් විශ්ෙ ම කෂළහි ද එෙන් වූ 
දබයක් ඔවුන් විශ්ෙ ම කෂළේ ෙේ ඔවුහු ඍජු තඟ 
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ලබන්ෂෙෝත ය. ඔවුන් පිටුත න්ෂන් ෙේ ඔවුන්ත ය 
ෂේදෂය හි තසුෙන්ෙන්. ඔවුන් ට එෂරහි ෙ 
අල්ල හණ් නුඹ ට ප්රසත යේ ෙනු තත. තෙද ඔහු 
මර්ෙ ශ්ර  ෙක ය. මර්ෙඥා ය.  (අල්-කුර්ආන් 2 : 
137) 

 

2. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 

ي َهاِيَا
َ
رينَِِأ رِِآمرُنواِآَمُنواِاَّل  راّلل  رِِب َِوالْكرَتابرَِِوَرُسولر

ري َلِنَِِاَّل  ِِز  رََِِعَ ريَِوالْكرَتابرَِِرُسولر نَْزَلِِاَّل 
َ
َِقْبُلِِمرنِِْأ

رِِيَْكُفرَِِْوَمنِْ راّلل  رَكترهِرِب َِواَْلَْومِرَِوُرُسلرهِرَِوُكُتبرهِرَِوَمََلئ
رِر  بَعريًداَِضََلًّلَِِضل َِِفَقدِِْاْْلَخر

විශ්ෙ ම ෙන්තයිනි, අල්ල හණ් ෙ ද ඔහු ෂේ 
දූතය යන් ෙ ද තෙ ද තත දූතය යන් ට තහණළ කළ 
පුම්තකය ද (ඔහු ට) ෂතර තහණළ කළ පුම්තක ද 
විශ්ෙ ම කරවු. කෙෂරකු අල්ල හණ් ෙ ද ඔහු ෂේ 
තලක්ෙරු ද ඔහු ෂේ පුම්තක ද ඔහුෂේ රසූල්ෙරු ද 
අෙම ෙ දිෙය ද ප්රසතිපක්ෂෂේත කරන්ෂන් ද ඔහු 
මබබබවින් ත අන්ත මුළ ෙින් ෂෙොතඟ ට ෂයොමු 
විය. (අල්-කුර්ආන් 4 : 136) 

 

3. උ්තරීතර අල්ල හණ් ෂතෂමේ ප්රසක ශ කරයි. 
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ي َهاِيَا
َ
رينَِِأ ِِاْدُخلُواِآَمُنواِاَّل  لْمِرِفر ِتَت برُعواَِوَّلََِِكف ةًِِالس 

ْيَطانِرُِخُطَواتِر رن هُِِالش   ُمبريِرَِعُدوِ ِلَُكمِِْإ
විශ්ෙ ම කළවුනි, මේපූර්යෂයන් ත ඉම්ල තය ට 
තතුළු ෙවු. ෂෂයිත න්ෂේ පිය මටහණන් අනුගතෙය 
ෂෙොකරවු. මබබබවින් ත ඔහු නුඹල  ට ප්රසකට 
මතුෂරි.      
  (අල්-කුර්ආන් 2 : 208) 




