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මුස්ලිම්වරු තම සමාජයට යහපතක් 

සිදු කරන්නන් නකනසේද? 
ජමාල් අද් දීන් සzරන ෝනසෝz 

http://www.arabnews.com/news/506716 

අරබ් නිව්ස් ප්රවෘත්ති පත්රනේ  014.  10 41 ින  පවූ  ලිිය 

සිිංහල පරිවර්ත ය  

ජාසිම් ඉබ්නු දඉයාන් 

මුස්ලිම් සහ මුස්ලිම් න ොව  අය එකතු වී සමාජයක් සාද  අතර ඔවුන් විවිධ මාර්ග 

අනුගම ය කර   මුත්, ඔවුන් ඉවසිලිවන්ත ව හා එකින කාට අන යෝ යව ගරු 

කරන්නන්  ම්, ඔවුන්ට සාමනයන් ජිවත් විය හැක  මුස්ලිම්වරනයකුනේ ජීවිතය ඒක නද්ව 

විශව්ාසය මත සම්පූර්ණනයන්ස රැඳී පවති   එනමන්ම අන් අය නකනරහි ඔහු නේ ආකල්පය, 

ඔවුන් අල්ලාහ් නකනරහි දක්ව  ආකල්පය මත රැඳී ඇත  නකනසේ නවතත්, මුසල්ිම් වරනයක් 

මුස්ලිම් න ොව  ජ තාව සමඟ ඉතාමත් යුක්ති ගරුක ප්රතිපත්ති පද ම් කර නග  ්රියා 

කව යුතුය  

රණ්ඩු ද ර න ොකර , මුස්ලිම් න ොව  ජ තාව සමඟ අපනේ හැසිරීම නකනසේ විය යුතු දැ 

යි අල්කුර්ආ ය පවසන්නන් නමනසේය  

ة   وَدَّ نُْهم مَّ يَن ََعَدْيتُم ِمِّ ِ ن ََيَْعَل بَيَْنُكْم َوَبْْيَ اَّلَّ
َ
ُه أ ُه قَِدير   ۚ   َعََس اللَـّ ِحيم  رَّ  َواللَّـُه َغُفور   ۚ   َواللَـّ

﴿٧﴾ 

“දහම නහේතුනවන් නුඹලා හා සටන් න ොකවවුන් හට ද නුඹලා ව නුඹලා නේ නිනවස් වලින් 

 ැහැර න ොකවවුන් හට ද යහපත කිරීම හා යුක්ති ගරුක ව කටයුතු කිරීම අල්ලාහ් 

නුඹලාට වවක්වන්නන්  ැත  සැ ැවින්ම අල්ලාහ් යුක්ති ගරුක ව කටයුතු කරන් න් ව 

ප්රිය කරන්නන්ය ” සූරා 61:8 

මුස්ලිම් න ොව  ජ තාව සමඟ නවවඳ ගනු නදනු කිරීම, කුලියට යා  වාහ , නගොඩ ැගිලි 

ල ා ගැනීම වැනි කටයුතු වල මුස්ලිම් වරනයක් නිරත විය හැක  ආහාර සඳහා, රැසව්ීම් වැනි 

සමාජීය මට්ටනමහි පවා අන යෝ ය ්රියාවන්හි සහභාගි විය හැක  නකනසේ නවතත් සමාජීය 

සහ චාරිත්ර නව සක්ම් මත නමවැනි අවසා්ාවන් හි ීමමාවන් තින    ව සලකන්   මුසල්ිම් 

න ොව  අය සමඟ ආශ්රය කර  මුසල්ිම් වරනයකු නේ අරමුණ, ඔවුන් ඉසල්ාම් තුවට ි විීමම 

සඳහා මාර්ග විවෘත කර, ඔවු  සමඟ ආදරය සහ සනහෝදරත්වය සා්ාිත කිරීම නව්  ඇතැම් 

මුස්ලිම් න ොව  අය ඉස්ලාමයට එනරහි ව සහ අසභය අදහස් සහිත නකන ක් විය හැකි 

 මුත්, ඔහු තුව තින   අයහපත් අදහස් ඉවත් කරනු ිණිස යහ ගුණය නයිනය යුතු  ව 

මුස්ලිම් වරුන් දැ  ගත යුතුය   

ِيِّئَةُ  يم   ۚ   َوََل تَْستَوِي اْْلََسنَُة َوََل السَّ نَُّه َوِِلٌّ ََحِ
َ
ي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوة  َكأ ِ ْحَسُن فَإَِذا اَّلَّ

َ
اْدَفْع بِالَِِّت ِِهَ أ

﴿٤٣﴾ 

http://tanzil.net/#60:7
http://tanzil.net/#41:34
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නම් ිළි ඳ ව අල්ලාහ් පවසන්නන් නමනසේය  “යහපත හා අයපහත සම න ොවන්නන්ය  

(එ ැවින්) කවනරක් යහපත් වන්නන් ද එයින් (අයහපත) වවක්වවු  එවිට නුඹ හා කවනරකු 

අතර සතුරුකම තිබුනණ් ද සැ ැවින්ම ඔහු සමීපතම මිතුනරකු නමන් වන්නන්ය ” සූරා 

.4:3.  

නෂයික් බින්  ාස් ප්රකාශ කනවේ නකනසේ දැ යි  ලන්   “මුස්ලිම් වරුන්ට එනරහි ව සටන් 

න ොවින  මුසල්ිම් න ොව  ජ තාව සමඟ ඉසල්ාමිය ඉගැන්වීම් වලට එකඟ ව නිසියාකාර 

ව හැසිරීම මුසල්ිම් වරුන්ට අනිවාර්ය ්රියාවකි  ඔවුන්ට ඉ ක කව යුතු වගම ම ඉ ක කව 

යුතුය, ඔවුන් ව මුවා න ොකව යුතුය  ඔවුන් ව පාවා දීම නහෝ ඔවුන් ට අසතය පැවීමම නහෝ 

න ොකව යුතුය  ඔවුන් සමඟ සිංවාදයක් නහෝ සාකච්ඡාවක් පවත්වන්නන්  ම්, ඉතාමත් 

අලිංකාර ව හා සාධාරණ ව ආරාවුල විසඳීමට ්රියා කවයුතුය  නමනලස සිදු කරන්නන් 

අල්ලාහ් නේ අණ ට එකඟ ව  ව මතකනේ  ත ා ගත යුතුයි  

ْحَسُن إَِلَّ 
َ
ْهَل الِْكتَاِب ِإَلَّ بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
يَن َظلَُموا ِمنُْهمْ  َوََل ُُتَاِدلُوا أ ِ  ۚ   اَّلَّ

“දහම ලද්දවුන් ව  ඔවුන් අතුරින් අපරාධ කවවුන් හැර නසසු අය සමඟ යහපත ඇති දැයින් 

මිස තර්ක න ොකරවු ” සූරා 09:.6  

යහපත නකනරහි ඔවුන්ට ඇරයුම් කරීම, ඔවුන් ට උපනදස් දීම සහ ඔවුන් සමඟ ඉවසිනමන් 

කටයුතු කිරීනමන් අසල්වැසිකම සහ විනීතකම රැක ගැනීමට මුස්ලිම් වරුන්ට අනුමැතිය 

ඇත  නම්  ව අල්ලාහ් පවසන්නන් නමනසේය  

ْحَسنُ  ۚ   بَِِّك بِاْْلِْكَمِة َوالَْموِْعَظِة اْْلََسنَةِ اْدُع إََِلٰ َسِبيِل رَ 
َ
ْعلَُم إِنَّ رَ  ۚ   وََجاِدلُْهم بِالَِِّت ِِهَ أ

َ
بََّك ُهَو أ

ْعلَُم بِالُْمْهتَِديَن  ۚ   بَِمن َضلَّ َعن َسِبيِلهِ 
َ
 ﴾٥٢١﴿َوُهَو أ

“ප්රඥාානවන් යුතුව ද යහපත් උපනදස ්මගින් ද නුඹනේ පරමාධිපත්නේ මාර්ගය නවත ඇරයුම් 

කරවු  තවද, කවර නදයක් යහපත් වන්නන් ද එමගින් ඔවුන් සමඟ වාද කරවු ” සූරා 46:405 

 ُحْسن ا َوقُولُوا لِلنَّاِس 

අල්ලාහ් නමනසේ ද පවසා ඇත  “තවද, ජ යාට යහ වදනින් අමතනු” සූරා 0: 83  

 

මුස්ලිම් න ොව  සමාජයක ජීවත්වීම 

මුස්ලිම්වරනයක් මුසල්ිම් න ොව  සමාජයක ජීවත් වීමට තීරණය කර  විට, එහි හරය 

වන්නන් ඔහු එම නද්ශනේ  නීති රීති වලට එකඟ ව   ව ඒම නද්ශය සමඟ ගිවිසුමක් කර 

ගනී  මුස්ලිම් න ොව  නද්ශයක ජීවත් ව  තමන් මුසල්ිම්වරනයකු ය  එකම නහේතුනවන් 

එම නද්ශනේ  නීති රීති වලට පටහැනි ව කටයුතු කිරීමට ඔහුට අයිතියක්  ැත  ඒ  ැවින්, 

නමහි සඳහන් යහපත් හැසිරීම ි ළි ඳ ප්රතිපත්ති සියල්ල ඔහු කුම  රටක ජීවත් වුවත්, ඔහුට 

අදාව ව   ව සලකන්   මුසල්ිම්වරනයකුට තහ ම් න ොනහෝ නද්වල් න ොනහෝ නද්ශයන්හි  

රජය විසින් අනුමත කර තිබිය හැක  නමවැනි විෂයන් ගැ  මුස්ලිම් වරනයක් මඟ හැරිය 

යුතුය  එනහත් ඉසල්ාමය තහ ම් කව නද් ඉ ක කර  නලස තමන්ට  ලපෑම් කිරීනමන් ඔහු 

න තික අයිතිවාසිකම් යටනත් ඉල්ලීම් කව හැක  සමස්තයක් වශනයන් ඔහු නීති ගරුක 

පුරවැසිනයක් නලස එම සමාජනේ  ජීවත් විය යුතුය  

http://tanzil.net/#16:125
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මීට අමතර ව, මුස්ලිම්වරනයක් තමා ජීවත් ව  සමාජයට ඵලදායික පුරවැසිනයක් 

 වට පත් විය යුතුය  ඉහත සදහන් අයුරින්, ඔහු යහපත් අසල් වැසිනයක් විය යුතුය  ඔහු 

නකොතැ ක ජීවත් ූ වත්, යහ නද් අණ කර, අයහපත් නද් තහ ම් කිරීනම් වැඩ ි ළිනවල ඉ ක 

කිරීමට ඔහු  ැඳී සිටීයි  අවසා  වශනන්, සමාජනේ  සියලු සාමාජිකයන් සමඟ කර  සියලු 

ගණුනදනුනවහි  ඔහු වි ය ගරුක ව හා සාධාරණ ව ්රියා කව යුතුය  තමන් උපත ලැ , හැදී 

වැඩුණු නද්ශයට කවුරුත් ආදරය දක්ව  සහ ඇලුම් කර   ව ඉස්ලාම් ිළිගනී   හුනද්ව 

වන්ද ා කරුවන්නේ පාල ය යටනත් තිබු මක්කානවන් සිංක්රමණය කර  නලස  ලපැමට 

ලක් ූ  මුසල්ිම්වරු  න ොනහෝ නදන ක් එම  ගරයට තම ආදරය ප්රකාශ කවහ  නමයට 

එකඟ ව, මුස්ලිම්වරු කුම  සා්ා යක ජිවත් ූ වද - එය මුසල්ිම් න ොව  සා්ා යක් වුවත්, 

තමන් හැදී වැඩුණු එම ස්ාා යට ආදරය දැක්වීම ස්වභාවිකය  එනමන්ම, තමන් ජීවත් ව  

මව් බිමට යහපතක් සිදුවිය යුතු යැයි මුසල්ිම්වරු පැතීම පුදුමයක් න ොනව්  එනහත්, තම 

නද්ශයට යහපත් වන්නන් කුමක් දැ යි ඔවුන්  සලක  කරුණු වලට අන් අය එකඟ න ොවිය 

හැක  නිදසු ක් වශනයන්, මුසල්ිම්වරනයක් සූදු නකළීම, ගණිකා වෘත්තිය සහ මාධය මගින් 

අසභය හැසිරීම ප්රචාර කිරිමට වැනි සමාජ ීඩඩා වලට නිමාවක් දැකිය යුතු යැයි අදහස ්

දැක්විය හැක   මුත් මුස්ලිම් න ොව  විශාල  හුතරයක් නමවැනි අදහස් වලට එකඟ 

න ොවිය හැක  

  නපොදුනව් පවසන්නන්  ම්, වර්තමා  නිදහස් සමාජයන්හි, නමවැනි සමාජීය 

නරෝගය ප්රශ ්යක්  ව න ොසැලනක්  නමවැනි වාතාවරණයක, සමාජනේ  මුසල්ිම් න ොව  

ිරිස මුස්ලිම් න ොව  නද්ශයන්හී චාරිත්ර අනුගම ය කව හැකි  මුත්, එවැනි හැසිරීමට 

හානියක් සිදු න ොව  අයුරින්, මුස්ලිම්වරුන් තමන්ට අයත් චාරිත්ර හා සාර ධර්මයන් 

අනුගම ය කව යුතුය  ඇතැම් නිදහස් නද්ශයන්හි නමවැනි සහ යක් පවා මුස්ලිම්වරුන්ට 

න ොනදන්නන්  ම්,  (මුස්ලිම් න ොව ) ඔවුන් තම තමන්නේම ආගමික ආදර්ශයට එකඟ ව 

ජිවත් වීමට සුදා ම්  ැති  ව පැහැිනලි නව්  

 හු වාර්ගික සමාජයන්හී පවා,  සමාජ සිංගතියට ඉසල්ාමීය ඉගැන්වීම් න ොනහෝ නසේ 

දායකවනු ඇත  පවමුව, එවැනි සිංහතියට  ාධාවක් ව  ජාතිවාදය සහ වැරින අවන ෝධය 

ඉවත් කව යුතුය  නදවනුව ඉස්ලාමීය  ැතිමතුන් අතර ශක්තිමත්  ැඳීමක් සහ මිත්රත්වයක් 

නගොඩ  ැගිය යුතුය  නදවනුව, නමම  ැඳීමට  ැහැර ව සිටි  ජ තාවට සාධාරණ සහ ශිෂට් 

සම්පන් හැසිරීම තුළින් සැලකිලි දැක්විය යුතු ක්රමනව්දය ිළි ඳ ව තීරණාත්මක උපනදස ්

ිනය යුතුය  සිව්වැනිව මුස්ලිම්වරනයක් තමා අවට ජිවත් ව  ජ යා නවත තමන්ට පවරා 

තින   වගකිම නහොඳ හැටි දනී  එනිසා ඔහු සෑම නකන කුනේම යහපත උනදසා තමාට 

හැකි අයුරින් ඒවාට දායකනයකු වී, එමගින් සමාජනේ  සියලු නද ා අතර යහපත් හැඟීම් සහ 

සමාජය තුව  ැඳීමක් සිදු කරයි  

නිමි 
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